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 قانون تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة 
 م 2021( لسنة  1رقم ) 

 رئيس دولة فلسطين
 وتعديالته،  2003بعد االطالع على اليانون األساس  المعدل لسنة 

م وتعديالتــه الســاري فــ  المحافظــات 1936( لســنة 74انون العيوبــات رقــم )وعلــى قــ
 الجنوبية،

وتعديالتــه الســاري فــ  المحافظـــات  1960( لســنة 16وعلــى قــانون العيوبــات رقــم )
 الشمالية،

 م وتعديالته،2001( لسنة 3اءات الجزائية رقم )وعلى قانون اإلجر 
 م،1996( لسنة 3) وعلى قانون االتصاالت السلكية والالسلكية رقم

 وتعديالته، م2001( لسنة 4وعلى قانون الوّينات رقم )
 ( منه،71وعلى النظام الداخل  للمجلس التشرعع ، والسيما المادة )
  م،16/12/2020 بتارعخ:وبناء على ما أقره المجلس التشرعع  بجلسته المنعيدة 

ــادة ) ــوة المــ ــدرا  بيــ ــانون مصــ ــبح اليــ ــد أن أ ــ ــانون 41وبعــ ــن اليــ ــنة  ( مــ ــ  لســ األساســ
 م وتعديالته،2003

 باسم هللا ثم باسم الشعب العرب  الفلسطين ،
 صدر القانون التالي:

 (1مادة )
يكون للعبارات والكلمات التالية أينمـا وردت فـي اـاا القـانون المعـاني الم صصـة 

 لها أدناه ما لم تدل القرينة على خالف ذلك:
 وزارة الداخلية واألمن الوطن .  الوزارة:
 وزعر الداخلية، أو من ييوم ميامه. الوزير:

 الجهة الت  يحددفا الوزعر. الجهة الم تصة:
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كل جهـاز معـد اللتيـاط ونيـل وتسـجيل الصـورة أو الصـورة   كاميرات وأجهزة المراقبة:
 والصوت معا .
 ما يتم التياطه ونيله وتسجيله بواسطة كاميرات وأجهزة المراقبة. التسجيالت:
ــة والخيرعـــة الفنـــا الُمنشـــ ت: ــة والجمايـــات التعاونيـ ــكنية والتجارعـ دق والمجمعـــات السـ

والهيئـــات األفليـــة واألبـــراج والمصـــارف والمصـــانع ومحـــالت الصـــرافة ومحـــالت بيـــع 
المعــادن الثمينــة والمجــوفرات والشــركات واألنديــة الرعاضــية والثياليــة ومرا ــز الشــباب 

ــ ــادات الصــــحية، ومرا ــــز التســــوق والترليــــه والمنشــــست الســــياحية والمستشــ فيات والايــ
والمســـتودعات والمخـــازن الخا ـــة بـــالمواد الثمينـــة والمـــواد الخطـــرة ومحطـــات التـــزود 
بالوقود والغاز، وغيرفا من المنشست الت  يصدر بتحديدفا قرار مـن مجلـس الـوزراء، 

 بناء على اقتراح الوزعر.
 (2مادة )

 يجب على مالك  المنشست و/أو المسؤولين عن ردارتها:
يب كاميرات وأجهزة المراقبة وتشغيلها علـى مـدار السـاعة، علـى أن يكـون لهـا ترك .1

 مكان للتحكم.
 يانة كاميرات وأجهزة المراقبة وتحديثها، بصـفة  دورعـة ومسـتمرة ، لضـمان حسـن  .2

 أدائها ألغراضها، واستمرارعة مطابيتها للموا فات الفنية.
 (3مادة )

نيــة لكــاميرات وأجهــزة المراقبــة وفيــا  لمــا فــو . ُتحــدد بيــرار مــن الــوزعر الموا ــفات الف1
 معتمد محليا  وعالميا .

. تحدد الجهة المختصـة أمـا ن ونيـاط وعـدد كـاميرات وأجهـزة المراقبـة فـ  المنشـست 2
 واألما ن العامة والطرقات. 
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 (4مادة )
رلـــزام أي  مـــن مـــالك   ،ووفيـــا  لميتضــيات المصـــلحة العامـــة ،يجــوز بيـــرار مـــن الـــوزعر

مســئول  المنشــست بــربأل كاميراتهــا وأجهــزة مراقوتهــا بــأجهزة الجهــة التــ  تحــددفا و/أو 
 الجهة المختصة وذلك لمدة زمنية محددة. 
 (5مادة )

على مالك  المنشست و/أو المسؤولين عن ردارتها اإلشارة بلوحات واضحة، رلى أنها 
ات وعـددفا مجهزة بكاميرات وأجهزة مراقبة، وتحدد الجهة المختصة موا ـفات اللوحـ

 وأما ن وضعها.
 (6مادة )

يجـــب االحتفـــاي بتســـجيالت الكـــاميرات وأجهـــزة المراقبـــة لمـــدة خمســـة وأربعـــين يومـــا ، 
 وعدم رجراء أي تعديالت عليها، رال رذا قررت الجهة المختصة خالف ذلك.

 (7مادة )
 يحظر تسليم أو نيل أو ررسال ،( من فذا اليانون 6مع عدم اإلخالل بأحكام المادة )

أو نشــر أي مــن التســجيالت المشــار رليهــا، رال بموافيــة  كتابيــة  مــن النيابــة العامــة أو 
 محكمة الصلح أو الجهة المختصة.

 (8مادة )
ــوم أو  ــكنى أو للنـ ــدة للسـ ــا ن المعـ ــة فـــ  األمـ ــزة المراقبـ ــاميرات وأجهـ ــر تركيـــب كـ يحظـ

صــحية غــرف العــالج الطويعــ  أو غــرف توــديل المالبــس ودورات الميــاه والمعافــد ال
وعجوز بيرار  مـن الـوزعر رضـافة أي  ،النسائية والصالونات النسائية و االت األفراح

 أما ن أخرى أو أي مواقع يتعارض وضع الكاميرات فيها مع الخصو ية.
 (9مادة )

ــددفم الـــوزعر المخـــتص  ــذين يحـ ــبأل المخالفـــات المنصـــو  -يكـــون للمـــوظفين الـ لضـ
ئية، ولهـــم فـــ  ســـويل تأديـــة أعمـــالهم  ـــفة الضـــبطية اليضـــا-عليهـــا فـــ  فـــذا اليـــانون 



 م 2021( مارس) آذار             )الــوقــائــع الفـلســطـينـية(      المائة وواحد                       العـدد     
 

 

 

 

- 9 - 

ــواد موضـــوع المخالفـــة وتحرعـــر المحاضـــر  ــول المنشـــست وضـــبأل المخالفـــات والمـ دخـ
 الالزمة وإحالتها رلى الجهة المختصة.

 ( 10مادة )
تعتوــر التســجيالت التــ  تــتم بواســطة كــاميرات وأجهــزة المراقبــة بالمنشــست حجــة فــ  

 يثوت عدم  حتها. اإلثبات أمام جهات التحييق والمحا مة مالم
 ( 11مادة )

توجيـه رشـعار للجهـة  -لهـذا اليـانون   ا  بخـالف المنشـست وفيـ–ب علـى كـل شـخص  يج
 أو أجهزة مراقبة. ت المختصة قول تركيب كاميرا

 ( 12مادة )
يعادلهــا بالعملــة ال تزعــد علــى خمسـمائة دينــار أردنــ  أو بمـا التـ  غرامــة اليعاقـب ب -1

 ( من فذا اليانون.11، 5من المادتين ) ا  أيّ كل من خالف  ،ا  المتداولة قانون
وبالغرامــة التــ  ال تزعــد علــى ألــف دينــار  ،يعاقــب بــالحبس مــدة ال تتجــاوز الســنة -2

فاتين العيوبتين، كـل مـن أو بإحدى  ا  يعادلها بالعملة المتداولة قانونأردن  أو بما  
 ( من فذا اليانون.6، 2من المادتين ) أّيا  يخالف 

يوبــة أشــد منصــو  عليهــا فــ  أي قــانون  خــر يعاقــب مــع عــدم اإلخــالل بــأي ع -3
وبالغرامــة التــ  ال تزعــد عــن خمســة  الف  ،بــالحبس مــدة ال تتجــاوز ثــال  ســنوات 

أو بإحــدى فــاتين العيــوبتين،  ونــا  يعادلهــا بالعملــة المتداولــة قان دينــار أردنــ  أو بمــا
 ( من فذا اليانون.8، 7من المادتين ) أّيا   ل من يخالف 

ــة العــود، وعجــوز للمحكمــة ُتضــاعف العيو  -4 بــة فــ  الفيــرات المــذكورة أعــاله فــ  حال
 األمر بإغالق الُمنشأة المخالفة لمدة ال تزعد عن أسووع.
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 ( 13مادة )
علــى المنشــست اليائمــة، توفيــق أوضــاعها بمــا يتفــق وأحكــام فــذا اليــانون، خــالل ســنة 

 من تارعخ العمل به.
 ( 14مادة )

 الزمة لتنفيذ أحكام فذا اليانون.يصدر مجلس الوزراء اللوائح ال -1
 يصدر الوزعر التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام فذا اليانون. -2

 ( 15مادة )
 يلغى كل ما يتعارض مع أحكام فذا اليانون.
 ( 16مادة )

وععمــل بــه  ،علــى الجهــات المختصــة كافــة كــل ليمــا يخصــه تنفيــذ أحكــام فــذا اليــانون 
 رعدة الرسمية.بعد ثالثين يوما  من تارعخ نشره ف  الج

 

 م 2021/ 02/ 01 در ف  مدينة غزة بتارعخ: 

 ه /1442/19 الموافق:               
 
 رئيس دولة فلسطين        
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م 1202( لسنة 2قـانون مؤقت رقـــم )  
 بشـأن مكافحــة جائحــة كــورونا

 
 دولة فلسطين رئيس 

 يالته، وتعد  م2003لسنة   المعدل بعد االطالع على اليانون األساس 
 وتعديالته، م1936( لسنة 74وعلى قانون العيوبات رقم ) 

   ،وتعديالته م1998( لسنة 1وعلى قانون تشجيع االستثمار ف  فلسطين رقم )
 م وتعديالته،1998( لسنة 4وعلى قانون الخدمة المدنية رقم )

 ، لموازنة العامة والشئون الماليةبشأن تنظيم ا  م1998( لسنة  7)  قانون رقم وعلى
 ،بشأن اللوازم العامة  م1998( لسنة  9قانون رقم ) وعلى 

 وتعديالته،  م2001( لسنة 2)رقم وعلى قانون أ ول المحا مات المدنية والتجارعة 
 وتعديالته،  م2001( لسنة  3وعلى قانون اإلجراءات الجزائية رقم ) 

 ،ضرعبة الدخل بشأن  م2004( لسنة 17قانون رقم ) وعلى 
 ،الصحة العامة بشأن  م2004نة ( لس 20قانون رقم ) وعلى 
 ، الخدمة ف  قوى األمن الفلسطينية بشأن  م2005( لسنة  8قانون رقم ) وعلى 
 ،حماية المستهلك بشأن  م2005( لسنة 21)  قانون رقموعلى 
 ، وبات والتدابير الوديلةيبشأن العم  2019( لسنة  3قانون رقم ) وعلى 

 ، م2020/ 12/ 23منعيدة بتارعخ  وبناء  على ما أقره المجلس التشرعع  ف  جلسته ال
( من اليانون األساس  المعدل لسنة  41وبعد أن أ بح اليانون مصدرا  بيوة المادة )

 وتعديالته،  م2003
 بسم هللا ثم باسم الشعب العرب  الفلسطين ،  

 صدر القانون التالي:
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 (1مادة )
لمكافحـــة  يجـــوز للحكومـــة ات ـــاذ أا مـــن ادجـــراالات والتـــدابير االحترازيـــة التاليـــة

 جائحة كورونا:
ــات،   .1 ــلطات، الهيئـــ ــالوزارات، الســـ ــددة، بـــ ــدة محـــ ــا  ولمـــ ــا  أو كليـــ ــل، جزئيـــ رييـــــاف العمـــ

المؤسسات العامة، المرافق اليضائية، الهيئـات المحليـة ومؤسسـات اليطـاع الخـا  
 والمحالت التجارعة وغيرفا من المنشست الت  يصدر بتحديدفا قرار من الحكومة.

برعـاض األطفـال والمـدار  والجامعـات  ،أو كليا  ولمدة محدودة  ئيا  ريياف الدراسة جز   .2
والمعافد وغيرفا مـن المؤسسـات التعليميـة وأي تجمعـات للطلبـة بهـدف تليـ  العلـم، 

 واتخاذ ما يلزم من تدابير بشأن استكمال العام الدراس  وعيد االمتحانات.
 فرض حظر التجول كليا  أو جزئيا  ولمدة محدودة.  .3
أو  ،ســـــداد جميـــــع االلتزامـــــات الماليـــــة الحكوميـــــة الُمســـــتحية كليـــــا  أو جزئيـــــا  تأجيــــل   .4

وال يترتـــب علــى ذلـــك اســتحياق غرامـــة  ،أو اإلعفـــاء منهــا ،أو تخفيضــها ،تيســيطها
تـأخير، كمــا ال تــدخل فتــرات التمديـد والتأجيــل المشــار رليهــا فـ  حســاب مــدة التيــادم 

 لاللتزامات المذكورة. 
وذلـك باالتفـاق مـع  ،ولمـدة محـدودة ،نود الموازنة العامة السنوعةرجراء المناقلة بين ب  .5

 المجلس التشرعع .
 وغيرفا من أشكال التجمعات. ،تيييد االجتماعات العامة والتظافرات واالحتفاالت  .6
ــراءات الحجــــر الصــــح  .7 ــن خــــارج الــــوالد بالخضــــوع إلجــ ــزام اليــــادمين مــ وفيــــا   ،رلــ

 حة.لالشتراطات الصحية الت  تيررفا وزارة الص
 وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نيلها أو بيعها أو حيازتها. .8
 تحديد أسعار بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات. .9

ولألفـــــراد واألســـــر  ،تيرعـــــر مســـــاعدات ماليـــــة أو عينيـــــة عاجلـــــة لعمـــــال المياومـــــة  .10
رف منهـا المتضررة من اليرارات والتدابير االحترازعة، وتحديد اليواعد الخا ة بالصـ

 وفق معايير تتوخى العدالة.
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للمنشــست والمصــانع التــ  تيــوم بإنتــاج  ،مــنح حــوافز وإعفــاءات جمركيــة وضــرعوية  .11
 مواد تسافم ف  مكافحة الجائحة.

وأي  ، ــــرف مكافــــست نيديــــة للطــــواقم الطويــــة والعــــاملين فــــ  المجــــال الصـــــح   .12
 أشخا  أو فئات مكلفة بمهام ُيحتمل معها اإل ابة بالعدوى.  

تيديم دعم مال  أو عين  لليطاعات االقتصادية المتضررة من اليـرارات والتـدابير   .13
 االحترازعة، وتحديد قواعد  رفها للمنشست والشركات والمشروعات المختلفة.

أو الــذي  ،بســوب اإلغــالق ،احتســاب فتــرة  يــاب الموظــف اليســرعة داخــل الــوالد   .14
 ب كامل.برات ،أو المخالأل لمصابين ،تثوت ر ابته بالعدوى 

احتساب فترة  يـاب الموظـف اليسـرعة خـارج الـوالد بسـوب اإلجـراءات االسـتثنائية   .15
 ،براتب كامل وذلك بناء  على كتـاب مـن دائـرة الموظـف الحكوميـة  ،لمكافحة كورونا

وُمدعما  باألوراق الرسمية التـ  تثوـت بـأن  يابـه بسـوب   ،ُميدم رلى الجهة المختصة
 رجراءات خارجة عن ررادته.

واإلفراج عـن موقـوفين أو محكـومين بعيوبـات سـالبة  ،نح رجازات بيتية استثنائيةم  .16
 للحرعة لدى مرا ز اإل الح والتأفيل مع أخذ الضمانات الالزمة. 

لتجهيزفــــا  ،تخصـــيص ميــــار المـــدار ، وغيرفــــا مـــن الُمنشــــست العامـــة والخا ــــة  .17
 بالجائحة. مرا ز حجر أو مستشفيات ميدانية مؤقتة أو أي استخدامات تتعلق 

اســتدعاء األطبــاء والطــواقم الطويــة المحــالين علــى التياعــد والســماح لهــم بمزاولــة   .18
 عملهم مجددا  لمدة محددة.

وفـق  ،فتح باب التطوع لألطباء والطواقم الطوية للعمل ف  المستشفيات الحكومية  .19
 شروط وضوابأل تحددفا وزارة الصحة.

 (2مادة )
ــالق الكلـــ  .1 ــدد اإلغـ ــر مـ ــ أو الجز  ،تعتوـ ــح  ،ئـ ــر الصـ ــدد الحجـ ــاب  ،ومـ ــدد البيـ ومـ

مـدة وقـف بالنسـبة  ،اليسري عن الوالد بسوب اإلجراءات االستثنائية لمكافحة كورونا
للمواعيد المنصو  عليها فـ  اليـوانين والتشـرععات السـارعة، علـى أن ُتسـتأنف فـذه 
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أو  المواعيــد وااجــال اعتبــارا  مــن اليــوم التــال  إلعــالن انتهــاء فتــرة الحجــر الصــح 
 أو زوال سوب البياب اليسري. ،اإلغالق

ــالحبس  .2 ــة بـ ــد الخا ـ ــال والمواعيـ ــى ااجـ ــد علـ ــرعان المواعيـ ــم وقـــف سـ ال يســـري حكـ
 االحتياط . 

 (3مادة )
رذا توــين لمــأمور الضــبأل اليضــائ  بــأن شخصــا  ارتكــب أي مــن المخالفــات الــواردة  .1

المولــ  الُميــرر  فــ  الجــدول الملحــق بهــذا اليــانون، فعليــه توليــ  المخــالف بســند دفــع
 قرعن كل مخالفة، وأن ُيثوت ذلك ف  المحضر.

 يجب أن يتضمن سند دفع المول  ما يل : .2
 بيانات المخالف. -أ
 و ف المخالفة. -ب 
 تارعخ وقوع المخالفة. -ج
 النصو  اليانونية المطبية. -د 
 تحديد قيمة المول . -ه
 ررفاق أية مستندات دالة على المخالفة. -و
 توقيع مأمور الضبأل اليضائ . -ز

تـــب علـــى دفـــع مولــــ  المخالفـــة خـــالل خمســـة عشــــر يومـــا  مـــن تـــارعخ تســــليم يتر  .3
 انيضاء الدعوى الجزائية.  ،المخالف سند الدفع

رذا امتنع المخالف عن دفع المول  الميرر ف  الجدول المرفق بهذا اليانون، لمـدة  .4
لمت لـه بمثابـة الئحـة اتهـام  تزعد عن خمسة عشر يوما ، اعتورت المـذكرة التـ  سـُ

 حضور للمحا مة ُسلمت له قانونا . ومذكرة
 يكون دفع المول  رلى حساب الخزعنة العامة. .5
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 (4مادة )
ُتضــاعف المبــال  الميــررة فــ  الجــدول المرفــق عنــد العــود، وُعحــال المخــالف رلــى  .1

النيابة العامة عند ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة التخاذ الميتضى اليانون  بحيـه، 
 ات أو تكاليف معالجة األضرار المترتبة على المخالفة.وُعحّمل المخالف أي نفي

ال يحــول دفــع المولــ  الميــرر فـــ  الجــدول المرفــق بهــذا اليــانون دون تطويـــق أي  .2
 عيوبة أشد وردت ف  قانون  خر.

 (5مادة )
 يصدر مجلس الوزراء اللوائح واليرارات الالزمة لتنفيذ أحكام فذا اليانون. 

 (6مادة )
 ع أحكام فذا اليانون. يلغى كل ما يتعارض م

 (7مادة )
رلـى حـين اإلعـالن عـن انتهـاء اإلجـراءات االسـتثنائية   ،يستمر العمل بهذا اليانون  .1

 لمكافحة جائحة كورونا.
تنفيذ أحكام فذا اليانون، وُععمل - ٌل ليما يخصه -على الجهات المختصة كافة  .2

 وُعنشر ف  الجرعدة الرسمية. ،به من تارعخ  دوره
 

 م 2021/ 02/ 07ة غزة بتارعخ:  در ف  مدين

 ه /1442/25 الموافق:               
 

 رئيس دولة فلسطين                        
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 الم الفــــــــــة 
قيمة المبلغ بالدينار  
األردني أو ما يعادلها 

 بالعملة المحلية 
عــدم التييــد بيــرار رغــالق المؤسســات التعليميــة أو المرا ــز 

واق المفتوحـــة أو أي مـــن المنشـــست التـــ  التجارعـــة أو األســـ
، أو اســـتلبال مرتـــادين فـــ  يصـــدر قـــرار بإغالقهـــا احترازعـــا  

 للتعليمات،  أي منها خالفا  
 )الَمول  على المسؤول عن ردارة المنشأة المخالفة(.

 د  400

تعمــد نيــل العــدوى لأخــرعن أو تعمــد رخفــاء اإل ــابة علــى 
 الرغم من العلم باإل ابة.

 د  400

االلتزام بيرار منع أو تيييد التجمعات أو االجتماعـات عدم  
أو رقامـــة االحتفــــاالت أو التجمــــع فــــ  األمــــا ن العامــــة أو 

 المزارع الخا ة.
)الَمول  على  احب الدعوة، أو المتسوب بهذه التجمعـات 

 المخالفة أو المسؤول عن ردارة المنشأة المخالفة(.

 د  200

 دور العزاء.عدم االلتزام بيرار منع أو تيييد 
)الَمول  على  احب الدعوة، أو المتسوب بهذه التجمعـات 

 المخالفة أو المسؤول عن ردارة المنشأة المخالفة(.
 د  100

عدم التزام شركات النيل العـام/ الخـا  بـإجراءات التعلـيم 
لوســــائل النيــــل العــــام والخــــا ، أو مخالفــــة عــــدد الركــــاب 

 المسموح به داخل الحافلة.
ــأة )الَمْولــــــَ  ع لــــــى المســــــؤول عــــــن ردارة الشــــــركة أو المنشــــ
 المخالفة(. 

 د  100
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ــاع  ــفاء اإللزامــــــ  الياضــــــ  بإخضــــ مخالفــــــة قــــــرار االستشــــ
 د  100 المصابين بالعدوى لمتابعة العالج الميرر لهم.

عدم االلتزام بتعليمات الحجر ف  المنشـأة الخا ـة بمجـال 
الحجـــر الصـــح ، والتـــ  تحـــددفا الجهـــات المختصـــة، أو 

لــدليل الحجــر  لتــزام بتعليمــات الحجــر المنزلــ  وفيــا  عــدم اال
ــحية أو  ــادة الفحــــص حســــب اإلجــــراءات الصــ المنزلــــ  وإعــ

 االمتناع عن تنفيذفا أو الهروب من الحجر.

 د  100

ــات  ــة الميــــــررة مــــــن الجهــــ ــاإلجراءات الوقائيــــ ــد بــــ ــدم التييــــ عــــ
ــست األخــــرى  ــواق والمنشــ ــيم األســ ــة بخصــــو  تنظــ المختصــ

الق المؤقت، واالمتناع عن تنفيذ أية الُمستثناة من قرار اإلغ
 أوامر تتعلق بهذا الشأن.

 )الَمول  على المسؤول عن ردارة المنشأة المخالفة(.

 د  100

بــــئ شــــائعة تتعلــــق بجائحــــة ) ورونــــا( أو تــــداولها، أو نشــــر 
معلومــات مغلوطــة، مــن شــأنها التســوب فــ  رثــارة الهلــع، أو 

 الصلة.حّرض على مخالفة اإلجراءات والتدابير ذات 
 د  60

ــة  ــحة الخا ـــــ ــن وزارة الصـــــ ــادرة مـــــ ــدابير الصـــــ ــة التـــــ مخالفـــــ
 د  40 باليادمين من خارج الوالد.

مخالفة التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والخا ة بـدفن 
 د  40 أو نيل جثة أي شخص متوفى.

ــن الجهـــــات  ــراء الفحــــص الطوـــــ  عنــــد الطلــــب مــ رفــــض رجــ
 د  20 المختصة.

معلن عنها، عدا حاالت الخروج الخروج ف  أوقات الحظر ال
لـــدواع  الضـــرورة لشـــراء االحتياجـــات الغذائيـــة والدوائيـــة، أو 
الخــروج للطــوارص الصــحية، وفئــات اليطاعــات الحيوعــة التــ  

 يصدر قرار باستثنائها من الحظر.

 د  20
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مخالفــة ســائي  المركبــات العموميــة والخا ــة ليــرار ارتــداء 
بارتـدائها. )عـن كــل  الكمامـة أو عـدم رلـزام أي مـن الركـاب 

 مخالف ف  المركبة(.
 د  10

مخالفـــــة ارتـــــداء الكمامـــــات لألفـــــراد حســـــب تعليمـــــات وزارة 
 الصحة.

 د  10
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م 1202( لسنة 3قانون الكاتب بالعدل رقم )   
 

 رئيس دولة فلسطين
 م وتعديالته،2003لسنة  المعدل بعد االطالع على اليانون األساس 

ــدل المؤقــــت ا ــانون كاتــــب العــ ــ  وعلــــى قــ ــادر فــ ــان  الصــ ــنة  27لعثمــ ــدة لســ ذي اليعــ
 فـ المعمول به ف  المحافظات الجنوبية،1331

م والمعدلة باأل ول المؤرخـة فـ  4/7/1918وعلى أ ول كتبة العدل الصادر ف   
 م والمعمول بها ف  المحافظات الجنوبية،1/1/1947

عمول به ف  م الم1921( لسنة 31وعلى قانون كتبة العدل )الوثائق األجنوية( رقم )
 المحافظات الجنوبية،

ــم ) ــدل رقـ ــب العـ ــانون الكاتـ ــى قـ ــنة 11وعلـ ــ  1952( لسـ ــه فـ ــول بـ ــه المعمـ م وتعديالتـ
 المحافظات الشمالية،

  وتعديالته،  م2001( لسنة  2وعلى قانون أ ول المحا مات المدنية والتجارعة رقم )
 م وتعديالته،2001( لسنة 4وعلى قانون الوينات ف  المواد المدنية والتجارعة رقم )

 وتعديالته، م1998( لسنة 4وعلى قانون الخدمة المدنية رقم )
 م، 1998( لسنة 7وعلى قانون تنظيم الموازنة العامة والشئون المالية قانون رقم )
 (،71وعلى النظام الداخل  للمجلس التشرعع ، والسيما المادة )
 م.23/12/2020بتارعخ: وبناء  على ما أقره المجلس التشرعع  ف  جلسته المنعيدة

ــادة ) ــوة المــ ــدرا  بيــ ــانون مصــ ــبح اليــ ــد أن أ ــ ــنة 41وبعــ ــ  لســ ــانون األساســ ــن اليــ ( مــ
 م وتعديالته،2003

 باسم هللا ثّم باسم الشعب العرب  الفلسطين .
 :صدر القانون التالي
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 ) 1مادة )
ا يكون للكلمات والعبارات الواردة في ااا القانون المعاني الم صصـة لهـا أدنـاه مـ

 لم يدل النص أو القرينة على خالف ذلك:
 .وزارة العدل  الوزارة:
 .وزعر العدل أو من ييوم ميامه الوزير:

 .الوحدة اإلدارعة المختصة بشئون الكتاب بالعدل بالوزارة الجهة الم تصة:
بالمهــام  ،والمكلــّف فــ  حــدود ســلطته واختصا ــه ،الموظــف المعــّين الكاتــب بالعــدل:
 ليانون وأي قانون  خر.الموّينة ف  فذا ا

 عملية تنظيم وتسجيل وتصديق كل ما يدخل ف  مهام الكاتب بالعدل. المعاملة:
كــل ســند مــنظم أو موثــق أو مســجل لــدى الكاتــب بالعــدل أو مولــ  بواســطته  الوثيقــة:

 .وفق أحكام فذا اليانون 
ــيم: ــة  التنظــ رنشــــاء الوثييــــة مــــن قوــــل الكاتــــب بالعــــدل بنــــاء علــــى طلــــب ذوي العالقــ

 .توثييهاو 
 مصادقة الكاتب بالعدل على تواقيع أو بصمة ذوي العالقة. التصديق:
 .قيد ما ييدم للكاتب بالعدل من السندات المحررة التسجيل:

أيــا  مــن أطــراف المعاملــة وكــل شــخص لــه مصــلحة يحميهــا اليــانون أو  ذوو العالقــة:
 .من يمثله قانونا  

ــرجم: مــن وزارة العــدل وحــائز علــى رخصــة  المتــرجم اليــانون  المحلــف والمعتمــد  المت
 سارعة.

ــر: ــائز علـــى رخصـــة  ال بيـ ــد مـــن وزارة العـــدل وحـ ــانون  المحلـــف والمعتمـ الخويـــر اليـ
 سارعة.

 (2مادة )
 :يشترط فيمن ُيعيَّن كاتبًا بالعدل أو نائبًا له ما يلي

 .أن يكون فلسطين  الجنسية .1
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دلهــــا مــــن رحــــدى حا ــــال  علــــى رجــــازة الحيــــوق أو الشــــرععة واليــــانون أو مــــا يعا .2
 الجامعات المعترف بها.

 محمود السيرة وحسن السمعة. .3
 .غير محكوم عليه ف  جناية أو جنحة مخلتان بالشرف أو األمانة .4
 يتين اللغة العربية. .5

 (3مادة )
ُيؤدا الكاتـب بالعـدل ونائبـه قبـل مبامـرة مهامهمـا أمـام الـوزير  اليمـين القانونيـة 

 التالية: 
وأن أؤدي المهــام المناطــة بــ  بصــدق  ،أتييــد بأحكــام اليــانون  "أقســم بــاع العظــيم بــأن

 وأن أحافظ على أسرار مهنت  وأن أحترم التشرععات السارعة". ،وأمانة
 (4مادة )

 ُيعّين االختصا  المكان  للكاتب بالعدل بموجب قرار يصدر عن الوزعر. .1
ا كالي ا من المساعدين. .2  يكون لكل كاتب بالعدل نائبا  وعدد 
 ئب الكاتب بالعدل بمهامه حال  ياب الكاتب بالعدل.ييوم نا .3
 للكاتب بالعدل تفوعض نائبه أو أي من مساعديه بجزء  من  الحياته. .4

 (5مادة )
 للوزارة حق رجراء التفتي  اإلداري والمال  والفن  على أعمال الكاتب بالعدل. .1
ُدُه با .2 ص الجهــة المختصــة لكــل كاتــب بالعــدل ختمــا  رســميا ، وتــُزو  لســجالت ُتخصــّ

 .الالزمة لعمله
 .تحتفظ الجهة المختصة بنموذج عن توقيع الكاتب بالعدل ونائبه ومساعديه  .3

 (6مادة )
 يمار  الكاتب بالعدل مهامه ف  المكان المخصص له. .1
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 ،االنتيــال إلجــراء أي عمــل خــارج مكتبــه ،يجــوز للكاتــب بالعــدل أو مــن يفوضــه  .2
ن ذلــك بإعــداد تيرعــر يرفعــُه رلــى ألســباب ضــرورعة ومعيولــة علــى أن ييتــر  اســتنادا  

 الجهة المختصة.
رجــراءات االنتيــال إلجــراء المعــامالت الخارجيــة  ،ُتحــّدد بيــرار يصــدر عــن الــوزعر  .3

 للكاتب بالعدل.
 (7مادة )

 ي تص الكاتب بالعدل بما يلي:
 .تنظيم الوثائق الت  ُيطلب رليه تنظيمها وتسجيلها وحفظ األ ل عنها .1
 .ّدم رليه من ذوي العالقة وتسجيلها وحفظ نسخة عنهاتصديق الوثائق الت  ُتي .2
رجراء معاملة الصورة طوق األ ل عور التصديق على المعـامالت العدليـة التـ   .3

 .بحضور أحد أطراف المعاملة أو بيرار قضائ  ،سوق تنظيمها
 .رجراء التوليغات الت  ُيطلب رليه رجراؤفا .4
 ر.أية اختصا ات أو مهام ينص عليها أي قانون   خ .5

 (8مادة )
 :يقوم الكاتب بالعدل بتنظيم أو توثيق أو تسجيل أو تبليغ المعامالت التالية

عيود التصرف باألموال المنيولة كالويع والهبة والرفن واليسمة واإلعارة واإليجار  .1
 .والحوالة

 .عيود الوكاالت بأنواعها والكفاالت والتحكيم واإلقرار واإلبراء والصلح .2
 .لليانون  وفيا   اإلخطارات المنظمة .3
 .عيود العمل والمياوالت والتعهدات على اختالف أنواعها .4
 .عيود النيل والشحن والويع واإليجار والرفن الخا ة بالسفن والمرا ب البحرعة .5
 سندات الدين المنظمة بناء على طلب المدين. .6
 أية معاملة تنص اليوانين على وجوب تنظيمها من الكاتب بالعدل. .7
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 (9مادة )
 على الكاتب بالعدل القيام بما يلي:  ُيحظر

 تنظيم أو توثيق معاملة تتعلق بمال مرفون أو محجوز. .1
ــام العـــام  .2 ــارعة أو النظـ ــرععات السـ ــة للتشـ ــمن مخالفـ ــة تتضـ ــق معاملـ ــيم أو توثيـ تنظـ

 وااداب العامة.
 تنظيم أو توثيق معاملة ليست من اختصا ه الوظيف . .3
 .خصية أو الوقفالتصديق على أي وثيية تتعلق باألحوال الش .4
تنظيم أو تصديق أي وثيية يكون له فيها مصلحة شخصية أو عالقة مباشـرة أو  .5

 غير مباشرة أو ألحد أقاربه حتى الدرجة الثانية.
 التوكل ألي شخص من ذوي العالقة ف  وثيية قام فو بتنظيمها أو تصدييها. .6
رذا كانـت تلـك  شراء الحيوق لنفسه أو لزوجه أو ألحد أقاربه حتـى الدرجـة الثانيـة .7

الحيــوق مرتبطــة بالوثييــة التــ  نظمهــا ومتنــازع عليهــا ليمــا بــين ذوي العالقــة أو 
 ليما بينهم وبين الغير.

 .رفشاء مضمون الوثائق أو أسماء ذوي العالقة فيها .8
 .تسليم أي شخص النسخة األ لية للوثيية المحفوظة لديه .9

ا  تســليم  ــورة عــن أي وثييــة لغيــر ذوي العالقــة أو ورثــتهم .10 أو مــن يمــثلهم قانونــ 
 دون الحصول على قرار قضائ .

 الليام بأي عمل من األعمال المناطة به خالفا  لليانون. .11
 ( 10مادة )

ص الجهة المختصة للكاتب بالعدل السجالت والملفات ااتية:  .1  ُتخصّ 
ــب الــــرقم  ملــــم المعـــــامالت: .أ ــة ومرفياتهــــا حســ ــظ أ ــــل الوثييــ ُيخصــــص لحفــ

 .المسلسل
خصـص لتـدوعن أسـماء ذوي العالقـة كاملـة ورقـم الوثييـة أو يُ   السجل الرقمي: .ب 

 ورقيا  وإلكترونيا . المعاملة ونوعها وتارعخها
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( من 3ُيخصص لييد بيانات المعامالت الواردة ف  الفيرة ) سجل التصديقات:  .ج
 ( من فذا اليانون.7المادة )

للجهة المختصة  الحية تخصيص سجالت وملفات ورقية أو رلكترونية أخرى   .2
 تلوية لمتطلبات تنظيم العمل.

 ( 11مادة )
وأال  ،يجب أن تكون الوثيية الت  تيدم رلى الكاتب بالعدل محررة باللغة العربيـة .1

يكــون فــ  متنهــا كشــأل أو محــو أو فوا ــل أو تحشــير وأن ُيتــرك فــام  علــى 
 جانو  الوثيية وأالَّ تتضمن أية كتابة على ظهرفا.

الية من أي كشأل أو محو أو تحشير يجب أن تكون سجالت الكاتب بالعدل خ .2
 أو فوا ل.

 ،ال يجوز للكاتب بالعدل رجراء أي تغيير أو تصحيح ف  الوثيية بعـد تصـدييها .3
 رال بيرار قضائ . 

 ،رذا وقــع خطــأ مــن الكاتــب بالعــدل أثنــاء تســجيل الويانــات فــ  الســجل الرقمــ  .4
التصـحيح  بحيـئ يبيـى ميـروءا  وعـُدّون   ،ليجوز له شطب الخطأ بالمداد األحمر

 .وُعَوّقع عليه بتارعخه
وال يجـوز رخراجهـا  ،يجب حفظ سجالت وملفات الكاتب بالعدل فـ  مكـان  مـن .5

 من مكتب الكاتب بالعدل رال بيرار قضائ  أو بيرار مسوب من الوزعر.
يجـــب علـــى الكاتـــب بالعـــدل فـــ  حالـــة فيـــدان أو تلـــف أي ســـجل أو ملــــف أو  .6

 زارة مباشرة التحييق ف  ذلك.وعلى الو  ،معاملة ربالغ الوزارة فورا  
 ( 12مادة )

فـ  األمـا ن التـ  يرافـا مالئمـة  )دائرة المحفوظـات(ُتنشأ ف  الوزارة دائرة تسـمى  .1
 .لحفظ وحماية سجالت ومعامالت ووثائق الكاتب بالعدل

على الكاتب بالعـدل تسـليم دائـرة المحفوظـات: السـجالت، والمعـامالت، والوثـائق  .2
 .ى عليها أ ثر من عشر سنوات المحفوظة لديه، والت  مض
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 .يتضمن قرار اإلنشاء كيفية حفظ السجالت والوثائق والحصول على نسخ منها .3
( 13مادة )  

يجب على الكاتـب بالعـدل قوـل المباشـرة فـ  رجـراء أيـة معاملـة التحيـق مـن شخصـية 
 ،من خالل التأ د مـن تـوافر األفليـة والصـفة اليانونيـة لهـم أو لممثلـيهم  ،ذوي العالقة

وذلـــك بموجـــب وثـــائق رثبـــات شخصـــية  ،طويعيـــين أم معنـــوعين ا  واء كـــانوا أشخا ـــســـ
 رسمية سارعة المفعول، وعلى الكاتب بالعدل االحتفاي بنسخة عنها.

 (  14مادة )
( 13للمـادة ) يجب على الكاتب بالعدل بعد التحقق من م صـية ذوا العالقـة وفقـاً 

 من ااا القانون  القيام بما يلي:
ــهاالتصـــديق علـــى ا .1 ــد تـــالوة نصـ ــة بعـ ــة بمضـــمونها ،لوثييـ ــام ذوي العالقـ ــل  ،وإفهـ قوـ

 توقيعهم عليها أمام الشهود ووضع بصمتهم عليها.
فعلى الكاتب بالعدل أخـذ  ،رذا كان ذوو العالقة أو أحدفم يجهل الكتابة أو التوقيع .2

 ُتؤخذ منه بصـمة أخـرى وفيـا   ،فإن لم يكن باإلمكان ذلك  ،بصمة ربهام يده اليسرى 
 وُعشار رلى ذلك ف  التصديق. ،انين السارعةلليو 

 ( 15مادة )
ليجـــب ترجمتهـــا مـــن متـــرجم قوـــل توثييهـــا أو  ،رذا كانـــت الوثييـــة محـــررة بلغـــة أجنويـــة .1

وعسري اإلجراء ذاته على أي سند محرر بلغة  ،وُترفق الترجمة مع الوثيية ،تسجيلها
 أجنوية له عالقة بالوثيية.

أو كــان بيــنهم أ ــم أو  ،ذوي العالقــة أو أحــدفم رذا كــان الكاتــب بالعــدل يجهــل لغــة .2
فعلى الكاتـب بالعـدل أن  ،وتعذر عليه بسوب ذلك التعوير عن ررادته  ،أبكم أو أعمى

يتليــى تصــرعحاتهم بواســطة متــرجم أو خويــر رشــارات وفيــا  لنصــو  قــانون الوينــات 
 وتعديالته.
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ــع الخويـــر  .3 ــام بترجمتهـــا، وعوقـ ــة التـــ  يوقـــع المتـــرجم علـــى الوثييـــة التـــ  قـ علـــى الوثييـ
اشترك بالتعوير عن ررادة ذوي العالقة فيها، وعلى الكاتب بالعدل أن ُيشير رلى فـذا 

ن شرحا  بذلك.  اإلجراء ف  الوثيية وُعدوّ 
 ( 16مادة )

يجــرى  ،جميــع األوراق التــ  ُيطلــب رلــى الكاتــب بالعــدل توليغهــا رلــى المخــاطوين بهــا .1
 .لمدنية والتجارعة وتعديالتهليانون أ ول المحا مات ا يا  توليغها وف

 ُتنظم وسائل التولي  بتعليمات تصدر عن الوزعر. .2
 ( 17مادة )

 .يجوز للكاتب بالعدل رفض رجراء أي معاملة مع ربداء أسباب الرفض كتابة  .1
للمتضـرر مـن قـرار الـرفض الصـادر عــن الكاتـب بالعـدل الـتظلم رلـى الـوزعر، خــالل   .2

 أسووع من تارعخ الرفض.
أو لــم يــرد عليــه خــالل خمســة عشــر يومــا  مــن  ،ض الــتظلم مــن الــوزعرفــ  حــال ُرفــ    .3

 يجوز للمتضرر الطعن ف  قرار الوزعر أمام المحكمة اإلدارعة. ،تارعخ تيديمه
 ( 18مادة )

ُيســتوفى عــن كــل معاملــة يجرعهــا الكاتــب بالعــدل الرســوم اليانونيــة المحــددة لهــا علــى  .1
 .النحو الموين بالجدول الملحق ف  فذا اليانون 

لغايات تطويق جـدول الرسـوم اليانونيـة، يعتوـر التوقيـع الصـادر عـن الشـخص الواحـد  .2
 .بالوكالة أو النيابة عن شخص أو أ ثر بمثابة توقيع واحد 

ُيسـتوفى عـن كـل  ، ل وثيية تنظم أو توثـق رذا تضـمنت أ ثـر مـن عيـد مسـتيل واحـد  .3
 عيد تضمنته الرسم الواجب عليه ف  فذا اليانون.

وتكـون لهـا  ،سم عن  ور المستندات والييود الت  تطلوها النيابة العامةال ُيستوفى ر  .4
 عالقة بالحق العام.

 ُتعفى من الرسوم جميع المستندات والمعامالت الت  تعود للحكومة.  .5
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ُتعفـى مــن الرسـوم جميــع سـندات التعهــد والكفـاالت التــ  ُييـدمها الموفــدون فـ  بعثــات  .6
 دراسية أو علمية من موظف  الحكومة.

 ( 19مادة )
مـــع عـــدم اإلخـــالل بأيـــة عيوبـــة أشـــد يـــنص عليهـــا أي قـــانون  خـــر، يعاقـــب كـــل مـــن  .1

بغرامــة ال تزعــد علــى خمســة  ،يخــالف أحكــام فــذا اليــانون واليــرارات الصــادرة بموجبــه
  الف دينار أردن ، وُتضاعف العيوبة ف  حالة العود.

بالمســؤولية التأديويــة  ،دةال يخــل توقيــع الجــزاءات الجزائيــة المشــار رليهــا فــ  فــذه المــا .2
 أو المدنية عند االقتضاء.

 ( 20مادة )
ُيصـدر مجلـس الـوزراء اللـوائح أو األنظمـة الالزمـة لتنفيـذ أحكـام   ،بتنسيب من الوزعر .1

 فذا اليانون.
 يصدر الوزعر التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام فذا اليانون. .2

 ( 21مادة )
 :ـــةُتلغى القوانين واألنظمة والمواد اآلتيـــ .1
 .فـ(1331ذي اليعدة  27قانون كتاب العدل المؤقت العثمان  ) .أ
والمعدلــة باأل ــول المؤرخــة فــ   م4/7/1918أ ــول كتبــة العــدل الصــادر فــ   .ب 

 .م والمعمول به ف  المحافظات الجنوبية1/1/1947
م وتعديالتـــــه 1921( لســـــنة 31قـــــانون كتبـــــة العـــــدل )الوثـــــائق األجنويـــــة( رقـــــم ) .ج

 افظات الجنوبية.المعمول به ف  المح
م المعمـــــول بهـــــا فـــــ  1936( مـــــن قـــــانون مســـــجل  المحـــــا م لســـــنة 18مـــــادة )ال . د 

 .المحافظات الجنوبية
م وتعديالتـــــه المعمـــــول بـــــه فـــــ  1952( لســـــنة 11قـــــانون الكاتـــــب العـــــدل رقـــــم ) .ه

 .المحافظات الشمالية
 .يلغى كل ما يتعارض مع فذا اليانون  .2
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 ( 22مادة )
تنفيـذ أحكـام فـذا اليــانون،  -كــٌل ليمـا يخصـه -علـى جميـع الجهـات المختصـة كافـة 

 .وععمل به بعد ثالثين يوما  من تارعخ نشره ف  الجرعدة الرسمية
 

 م07/02/2021 در بمدينة غزة بتارعخ: 

 فـ/1442/25الموافق:               
 دولة فلسطين ئيس ر                                                                                    
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 جدول الرسوم القانونية لمعامالت الكاتب بالعدل 
 " المحافظات الجنوبية" في المحاكم النظامية 

 
 

 
 

 

مقدار الرسوم بالدينار األردني أو ما يعادلها  نوع المعاملة  .م
 بالعملة المحلية 

1.  
 سند دين منظم 

د( ثابـــــــت يواحـــــــد فـــــــ  األلـــــــف مـــــــن قيمـــــــة 10)
 المديونية ف  السند 

2.  
 يد الرفن ع

د( ثابـــــــت يواحـــــــد فـــــــ  األلـــــــف مـــــــن قيمـــــــة 10)
 المديونية ف  السند 

3.  
 رخطارات عدلية 

د( لكــــــل 1د( للمخطــــــر رليــــــه األول وإضــــــافة )5)
 مخطر رليه  خر

 د( عن كل توقيع 4) وكالة عامة   .4
 د( عن كل توقيع 4) وكالة خا ة   .5
 د( عن كل توقيع 4) وكالة دورعة   .6
 د( عن كل توقيع 4) سند رقرار  .7
 د( عن كل توقيع 4) تعهد  سند   .8
 د( عن كل توقيع 4) سند رقرار وتعهد   .9

 د( عن كل توقيع 4) سند كفالة عدلية   .10
 د( لكل  ورة طوق األ ل1) تصديق  ورة طوق األ ل   .11
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 المـجلس الـتشرعع  الـفلسطين 
 الخامسة الدورة غير العادية 

 الثالئ والسبعون  االجتماع –الجلسة األولى 
 مدينت  رام هللا وغزة المنعيدة ف  

 م 23/08/2020حد الموافق األ يوم
 ( 5/1غ.ع   /1569قرار رقم )

ــته األولــــى  ــاع–المجلــــس التشــــرعع  الفلســــطين  فــــ  جلســ ــبعون  االجتمــ  الثالــــئ والســ
 .م23/08/2020الموافق  حد األ المنعيدة ف  مدينت  رام هللا وغزة يوم

 أخاًا بعين االعتبار:
الـذكرى الحاديـة والخمسـين إلحـراق المسـجد  مناسـبةقصـى بلجنة اليـد  واألتيرعر    -

 .األقصى المبارك
 أحكام النظام الداخل . -
 نياش ومداخالت األخوات واإلخوة أعضاء المجلس. -

 يقــرر: 
بمناسبة الذكرى الحاديـة والخمسـين إلحـراق قصى  لجنة اليد  واألتيرعر  قوول    أواًل:

 . المسجد األقصى المبارك باالجماع
بمناســـبة الـــذكرى الحاديــــة قصـــى لجنــــة اليـــد  واألتيرعــــر رقــــرار تو ــــيات  ثانيــــًا:

 لتكون كالتالي: والخمسين إلحراق المسجد األقصى المبارك
عام   -1 المحتلة  واألراض   المحتلة  الضفة  وف   الميدسيين  أفلنا  أيدي  على  نشد 

اليد   م1948 حماية  طرعق  على  وعنفوانهم  ثباتهم  ف   لالستمرار  وندعوفم   ،
األقصى  والميدس للمسجد  الرحال  لشد  المستمرة  الحمالت  ينظموا  وأن  ات، 

حتى ال يستفرد العدو الصهيون  بالمسجد    ،المبارك ف  كل وقت وف  كل حين
 األقصى وحاضنته مدينة اليد .
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التعاون   -2 العربية، ومنظمة  الدول  العربية واإلسالمية، وجامعة  الورلمانات  ندعو 
ألجل برلمانيون  ورابطة  واضحة    اإلسالم ،  عملية  خطوات  اتخاذ  رلى  اليد  

اليد ،   مدينة  وحاضنته  المبارك،  األقصى  المسجد  دعم  على  تيوم  و لبة، 
المؤتمرات،  عيد  مثل  وأراضيهم،  وممتلكاتهم  وحمايتهم  أفلها،  وتثويت  مود 
وسن اليوانين، وتفعيل اليرارات الت  اتخذت لصالح اليد ، وتكوعن لجان داعمة  

األ والمسجد  الصهيون   لليد   العدو  مع  المطبعين  وتحميل  المبارك،  قصى 
واليد   الميدسات  ميدمتها  وف   بالثوابت  المسا   عن  الكاملة  المسؤولية 

 .واألقصى. وتسن اليوانين والتشرععات الالزمة
التنسيق والتعاون األمن  مع االحتالل فور ا،   -3 الفلسطينية بوقف  نطالب السلطة 

الفلسطي المياومة  يدفا عن  الباسلة ف  الضفة المحتلةورفع  لتيول كلمتها،    ،نية 
 .وتؤدي واجوها ف  مواجهة المحتل الغا ب، وف  كل الميادين

كل   -4 من  الطاقات  بتحشيد  العدل،  وزارة  وخا ة  الفلسطينية  السلطة  نطالب 
ومياضاة   اليانون ،  البعد  لتفعيل  والخارج  الداخل  ف   الفلسطينيين  الحيوقيين 

ف الصهاينة  الحرب  األقصى مجرم   بحق  جرائمهم  على  الدولية  المحا م    
ف    أفلنا  مشارعع  مود  لدعم  خا ة  موازنة  باعتماد  نطالوهم  كما  واليد ، 

 .المدينة الميدسة، والمرابطين والمرابطات ف  المسجد األقصى المبارك
الفصائل   -5 وندعو  مؤخر ا،  وحما   فتح  حركت   بين  الحا ل  التوافق  نبارك 

كون اليد  وتحرعرفا ف  بو لتهم، وندعوفم ألخذ زمام  الفلسطينية كافة ألن ت
المياومة  ميدمتها  وف   أشكالها،  بكل  المياومة  بتفعيل  جديد  من  المبادرة 

حتى تحيق أفدافها ف  تحرعر المسجد األقصى المبارك واليد  من   ،المسلحة
 . فذا العدو الصهيون 

واجب المطلوب منهم ف  ندعو علماء األمة اإلسالمية والدعاة واليادة للليام بال -6
تحفيز النا ، وحثهم على نصرة اليد  واألقصى والميدسات بكل ما ُأوُتوا من  

 .جهد  وعزم  
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حشد   -7 تتطلب  عظيمة   أمانة   العالم  وأحرار  واإلسالمية  العربية  األمتين  نحّمل 
الطاقات، وتوحيد الجهود لنصرة المسجد األقصى المبارك والميدسات وفلسطين، 

والدعم بكل أنواعه ألفلها الثابتين والمرابطين على ثرافا، وندعوفم    وتيديم العون 
رلى نشر الثيافة المتعلية باليد  واألقصى ف  منافج التعليم وف  ثيافة الشعوب 

 . العربية واإلسالمية، وذلك إلعداد جيل تحرعر اليد  واألقصى وفلسطين
الليــام بــدورفم المنــوط نطالــب وســائل اإلعــالم الفلســطينية والعربيــة واإلســالمية ب -8

ــز  ــات التركيـ ــلم أولوعـ ــى سـ ــية علـ ــذه اليضـ ــتكن فـ ــى، ولـ ــد  واألقصـ ــاه اليـ ــم تجـ بهـ
اإلعالمــ  بصــورة مســتمرة لفضــح االنتها ــات الصــهيونية فــ  المدينــة الميّدســة، 

 .ومسجدفا األقصى المبارك، وتعرعة المتواطئين والمفرطين بميدساتنا
حدة، ومنظمات حيوق اإلنسان للليام ندعو المجتمع الدول ، ومنظمة األمم المت -9

بالـــــدور المنـــــوط بهـــــم فـــــ  حمايـــــة الشـــــعب الفلســـــطين  فـــــ  اليـــــد  وميدســـــاتها 
اإلســـالمية والمســـيحية، وحيوقـــه التراثيـــة والتارعخيـــة والثياليـــة التـــ  نصـــت عليهـــا 

 .اليوانين والمواثيق واالتفاقات واإلعالنات الدولية
النتائج   -10 كافة  الصهيون   االحتالل  المستمرة  نحمّ ل  غطرسته  على  المترتبة 

 . باستهدافه للمسجد األقصى المبارك وحراسه والمرابطين والمرابطات ليه
 

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

 لرئيس المجلس التشريعي   المجلس التشريعي
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 المـجلس الـتشرعع  الـفلسطين 

 الخامسة الدورة غير العادية 
 الثالئ والسبعون  االجتماع –لى الجلسة األو 

 المنعيدة ف  مدينت  رام هللا وغزة 
 م 23/08/2020حد الموافق األ يوم

 ( 5/1غ.ع   /1570قرار رقم )
ــته األولــــى  ــاع–المجلــــس التشــــرعع  الفلســــطين  فــــ  جلســ ــبعون  االجتمــ  الثالــــئ والســ

 .م23/08/2020الموافق  حد األ المنعيدة ف  مدينت  رام هللا وغزة يوم
 عين االعتبار:أخاًا ب
( مــن 11-8بشــأن تعــديل المــادتين )لجنــة الموازنــة العامــة والشــئون الماليــة تيرعــر  -

 م )المحافظات الجنوبية(.2020محددات ردارة الموارد المالية العامة للسنة المالية 
( مــن محــددات ردارة المــوارد 8تيرعـر ديــوان الرقابــة الماليــة واإلدارعــة بشــأن المــادة ) -

  م )المحافظات الجنوبية(.2020لعامة للسنة المالية المالية ا
 م بشأن تنظيم الموازنة العامة والشئون المالية.1998( لسنة 7أحكام قانون رقم ) -
 أحكام النظام الداخل . -
 نياش ومداخالت األخوات واإلخوة أعضاء المجلس. -

 يقــرر: 
ــئون الماتيرعـــــــــر قوـــــــــول  أواًل: ــة والشــــــ ــة العامــــــ ــة الموازنــــــ ــة لجنــــــ ــديل ليــــــ ــأن تعــــــ بشــــــ

ــادتين ) ــة 11-8المـــــ ــنة الماليـــــ ــة للســـــ ــة العامـــــ ــوارد الماليـــــ ــددات ردارة المـــــ ( مـــــــن محـــــ
 باألغلوية.  م )المحافظات الجنوبية(2020
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بشــأن تعـديل المــادتين لجنـة الموازنــة العامـة والشــئون الماليـة رقــرار تو ــيات  ثانيــًا:
ــنة الم8-11) ــة للســــــ ــة العامــــــ ــوارد الماليــــــ ــددات ردارة المــــــ ــة ( مــــــــن محــــــ م 2020اليــــــ

 كالتالي: )المحافظات الجنوبية(
إدارة المـوارد الماليـة العامـة للسـنة الماليـة ( من محددات  8تعديل المادة رقم ) -1

 لتصبح كالتالي:  م2020
 (8مادة )

يتم االنفاق من مرا ز مسئولية كل مـن النفيـات العامـة والنفيـات التطوعرعـة بيـرار  -
 . على تنسيب مدير عام الموازنة العامةمن مفوض االنفاق بوزارة المالية بناء  

أو  يتم االنفاق من مركـز مسـئولية االحتياطـات الماليـة بيـرار مـن مجلـس الـوزراء -
بنــاء  علــى تنســيب مــن وزعــر الماليــة أو مفــوض االنفــاق بــوزارة  مــن ييــوم ميامــه

 .المالية
لمالية إدارة الموارد المالية العامة للسنة ا( من محددات  11تعديل المادة رقم ) -2

 لتصبح كالتالي:  م2020
 ( 11مادة )

( من فذه الخطة يجوز نيل المخصصات  10ي 9على الرغم مما ورد ف  المادتين )
االنفاق   مفوض  بموافية  والمتياعدون  العامة  النفيات  مسئولية  مركز  من  كل  بين 
المالية   االحتياطات  مسئولية  لمركز  المخصصات  نيل  يجوز  كما  المالية،  بوزارة 

ن مجلس الوزراء أو من ييوم ميامه بناء  على تنسيب من وزعر المالية أو  بيرار م
 مفوض االنفاق بوزارة المالية.

 

 

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

 لرئيس المجلس التشريعي   المجلس التشريعي
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 المـجلس الـتشرعع  الـفلسطين 
 الخامسة الدورة غير العادية 

 الرابع والسبعون  االجتماع –ولى الجلسة األ
 المنعيدة ف  مدينت  رام هللا وغزة 

 م 16/09/2020ربعاء الموافق األ يوم
 ( 5/1غ.ع   /1571قرار رقم )

 الرابــــع والســـــبعون  االجتمــــاع–المجلــــس التشــــرعع  الفلســـــطين  فــــ  جلســــته األولـــــى 
 .م16/09/2020الموافق  ربعاءاأل المنعيدة ف  مدينت  رام هللا وغزة يوم

 أخاًا بعين االعتبار:
 اللجنة السياسية حول التطويع االمارات  البحرعن  مع الكيان الصهيون .تيرعر  -
 أحكام النظام الداخل . -
 نياش ومداخالت األخوات واإلخوة أعضاء المجلس. -

 يقــرر: 
ــول أواًل:  ــر قوـ ــان تيرعـ ــع الكيـ ــارات  البحرعنـــ  مـ ــية حـــول التطويـــع االمـ ــة السياسـ اللجنـ
 . باالجماع ون الصهي
اللجنة السياسـية حـول التطويـع االمـارات  البحرعنـ  مـع تيرعر رقرار تو يات   ثانيًا:

 لتكون كالتالي: الكيان الصهيون 
ردانــــــة التطويــــــع االمــــــارات  البحرعنــــــ  مــــــع كيــــــان االحــــــتالل ومــــــا قــــــد يســــــتتبعه  .1

ا  علـــــــــى عييـــــــــدة األمـــــــــة  بأشـــــــــد عبـــــــــارات االســـــــــتنكار، واعتبـــــــــاره عـــــــــدوانا  فجـــــــــّ
مية وشــــــــعوبها فــــــــ  كــــــــل أمــــــــا ن تواجــــــــدفم، وعــــــــدوانا  علــــــــى الثوابــــــــت اإلســــــــال

والحيــــوق الفلســـــطينية، ومشــــاركة فـــــ  جرعمــــة  ـــــفية ترامــــب لتصـــــفية اليضـــــية 
 الفلسطينية.
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ــى الميدســـــــــات  .2 ــة علـــــــ ــة البحرعنيـــــــ ــوة اإلماراتيـــــــ ــاطر الخطـــــــ ــن مخـــــــ ــذير مـــــــ التحـــــــ
اإلســـــالمية، التـــــ  تـــــوفر غطـــــاء  لالحـــــتالل الصـــــهيون  لتصـــــعيد عدوانـــــه علـــــى 

 .واألرض وعييدة وميدسات الشعب الفلسطين  اإلنسان
ــد كــــل مكونــــات شــــعوب األمــــة العربيــــة واإلســــالمية  .3 التأ يــــد علــــى ضــــرورة توحيــ

للتصــــــــدي التفــــــــاق الخيانــــــــة والعــــــــار، والعمــــــــل علــــــــى تشــــــــكيل جوهــــــــة عربيــــــــة 
ــعو  بحيــــــئ  ــتوعين الرســــــم  والشـــ ــلبة علــــــى المســـ ــة قوعــــــة و ـــ ــالمية ودوليـــ وإســـ

ــام ا ــرة حكـــ ــزل ومحا ـــ ــى عـــ ــادرة علـــ ــون قـــ ــذو تكـــ ــن يحـــ ــرعن ومـــ ــارات والبحـــ إلمـــ
 .حذوفم، وتجرعم  نيعهم المشين

المطالبــــــــة بوضــــــــع خطــــــــة عمــــــــل عربيــــــــة رســــــــالمية موحــــــــدة الســــــــتعادة زمــــــــام  .4
ــاره  ــا، وحمايــــــة أمتنــــــا وشــــــعوبها مــــــن فــــــذا االتفــــــاق و ثــــ المبــــــادرة رقليميــــــا ودوليــــ
الخيانيـــــة، وإحبـــــاط المـــــؤامرة الصـــــهيونية واألمرعكيـــــة ومواجهـــــة المتـــــسمرعن بكـــــل 

 .المشروعةالوسائل 
المطالبــــــة بتــــــوفير كــــــل أشــــــكال الــــــدعم ليــــــوى المياومــــــة الفلســــــطينية والعربيــــــة  .5

 .واإلسالمية ف  فذه المرحلة الحساسة والخطيرة
مطالبـــــــــة الـــــــــدول العربيـــــــــة واإلســـــــــالمية الحـــــــــرة بفـــــــــرض المياطعـــــــــة السياســـــــــية  .6

ــارات  ــة اإلمـــ ــع أنظمـــ ــل مـــ ــال والتوا ـــ ــكال االتصـــ ــل أشـــ واالقتصـــــادية وقطـــــع كـــ
ــ ــن يحـــ ــرعن ومـــ ــل مــــــن والبحـــ ــاملة علـــــى كـــ ــرض العيوبـــــات الشـــ ــذوفما، وفـــ ذو حـــ

 .يتعامل وعتعاطى معهم حتى يثوبوا رلى رشدفم وعؤوبوا رلى أمتهم
ــة عمـــــــل  .7 ــاء خطـــــ ــاه ررســـــ ــود باتجـــــ ــذل أقصـــــــى الجهـــــ التأ يـــــــد علـــــــى ضـــــــرورة بـــــ

ــار وأي اتفاقيــــات  ــة والعــ ــاق الخيانــ ــدي التفــ ــى التصــ ــادرة علــ ــدة قــ ــطينية موحــ فلســ
ليرعـــــب مـــــن طـــــرف أي دولـــــة عربيـــــة أخـــــرى يمكـــــن أن تحـــــد  فـــــ  المســـــتيول ا

 .أخرى 
التأ يــــــد علــــــى ضــــــرورة التحلــــــل التــــــام مــــــن اتفاقيــــــة أوســــــلو وكافــــــة االتفاقيــــــات  .8

 .السياسية واألمنية واالقتصادية مع الكيان الصهيون 



 م 2021( مارس) آذار             )الــوقــائــع الفـلســطـينـية(      المائة وواحد                       العـدد     
 

 

 

 

- 37 - 

ــى  .9 ــة رلــــ ــة للعدالــــ ــعوب الُمحبــــ ــة واإلســــــالمية والشــــ ــين العربيــــ ــرار األمتــــ ــوة أحــــ دعــــ
مرعكـــــــ  وأدواتـــــــه، تشـــــــكيل تكتـــــــل دولـــــــ  قـــــــوي مضـــــــاد للحلـــــــف الصـــــــهيون  األ

ــدي  ــار والتصــ ــة والعــ ــة اتفاقــــات الخيانــ ــدف مواجهــ ــوة بهــ ــباب اليــ ــل أســ ــه كــ ومنحــ
 .للهيمنة األمرعكية والصهيونية على المنطية

ــرع   .10 ــف الشـــ ــح الموقـــ ــاَوى توضـــ ــدار فتـــ ــى ر ـــ ة رلـــ ــّ ــاء األمـــ ــا لعلمـــ ــدد دعوتنـــ نجـــ
 .من التطويع والُمَطبّ عين مع الكيان الصهيون 

ّرم .11 ــطين  ُيجــــَ ــرعع قــــانون فلســ ــكال التطويــــع مــــع الكيــــان الصــــهيون   تشــ كافــــة أشــ
 .باعتباره خيانة عظمى

مطالبــــــة برلمانــــــات العــــــالم اإلســــــالم  ســــــن اليــــــوانين والتشــــــرععات التــــــ  ُتجــــــّرم  .12
 .التطويع وتحاسب مرتكويه

ــرعم  .13 ــدورفا بتجــــــ ــة للليــــــــام بــــــ ــة والدوليــــــ ــة العربيــــــ ــات الحيوقيــــــ ــة المؤسســــــ مخاطبــــــ
يــــــــل اليــــــــرارات الدوليــــــــة ومحا مــــــــة قــــــــادة ومســــــــئول  الكيــــــــان الصــــــــهيون ، وتفع

 .السابية وعرضها أمام المحا م الدولية
ــة حـــــول مخـــــاطر  .14 ــية محليـــــة ودوليـــ ــية وسياســـ ــة برلمانيـــــة ودبلوماســـ رطـــــالق حملـــ

 .التطويع مع الكيان الصهيون 
دعـــــوة الـــــدول المتضـــــررة مـــــن الكيـــــان الصـــــهيون  رلـــــى وحـــــدة العمـــــل والموقـــــف  .15

علــــى ثوابــــت وحيـــــوق  فــــ  مواجهــــة االحــــتالل الصــــهيون  واعتداءاتـــــه المتكــــررة
 .األمة وميدساتها

اعتمــــاد فــــذا التيرعــــر كوثييــــة مــــن وثــــائق المجلــــس التشــــرعع  والليــــام بترجمتــــه  .16
 .وتوزععه على برلمانات العالم

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

 لرئيس المجلس التشريعي   المجلس التشريعي
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 المـجلس الـتشرعع  الـفلسطين 
 الخامسة ورة غير العادية الد 

 الخامس والسبعون  االجتماع –الجلسة األولى 
 المنعيدة ف  مدينت  رام هللا وغزة 

 م 14/10/2020ربعاء الموافق األ يوم
 ( 5/1غ.ع   /1572قرار رقم )

ــى  ــته األولـ ــطين  فـــ  جلسـ ــرعع  الفلسـ ــاع–المجلـــس التشـ ــبعون  االجتمـ ــامس والسـ  الخـ
 .م14/10/2020الموافق  ربعاءاأل يومالمنعيدة ف  مدينت  رام هللا وغزة 

 أخاًا بعين االعتبار:
اللجنــــة اليانونيـــة حــــول عـــدم المشــــروعية اليانونيـــة للتطويــــع مـــع االحــــتالل تيرعـــر  -

 الصهيون .
 أحكام النظام الداخل . -
 نياش ومداخالت األخوات واإلخوة أعضاء المجلس. -

 يقــرر: 
عــــدم المشــــروعية اليانونيــــة للتطويــــع مــــع اللجنــــة اليانونيــــة حــــول تيرعــــر قوــــول أواًل: 

 . جماعباإلاالحتالل الصهيون  
اللجنـة اليانونيـة حـول عـدم المشـروعية اليانونيـة للتطويـع مـع رقــرار تو ــيات    ثانيًا:

 لتكون كالتالي: االحتالل الصهيون 
ــادرة، والشــــــــروع  .1 ــذ زمــــــــام المبــــــ نــــــــدعو المجلــــــــس التشــــــــرعع  الفلســــــــطين  ألخــــــ

ــع برلم ــربالتوا ــــل المكثــــف مــ ــالم الحــ ــات العــ ــات وحكومــ ــوف بجانــــب  ،انــ للوقــ
الشـــــــعب الفلســـــــطين  حتـــــــى تيرعـــــــر مصـــــــيره وإقامـــــــة دولتـــــــه الحـــــــرة المســـــــتيلة 

 وعا متها اليد  كل اليد .
ــة  .2 ــة دولــ ــوعة أيــ ــق عضــ ــع، وتعليــ ــة التطويــ ــة بإدانــ ــدول العربيــ ــة الــ ــة جامعــ مطالبــ

ــة تيــــوم بتطويــــع العالقــــات مــــع االحــــتالل الصــــهيون  قوــــل أن يــــتم حــــل  عربيــ
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ــا، ودحـــــر االحـــــتالل عـــــن األراضـــــ  اليضـــــي ة الفلســـــطينية مـــــن جميـــــع جوانوهـــ
 .الفلسطينية المحتلة

ــة  .3 ــة العربيـــ ــد للمياطعـــ ــانون الموحـــ ــل اليـــ ــة بتفعيـــ ــدول العربيـــ ــة الـــ ــة جامعـــ مطالبـــ
ــه  ــة فــــــــــــ  دورتــــــــــ ــذي أقــــــــــــره مجلــــــــــــس الجامعــــــــــ ــرائيل الــــــــــ ــارعخ  22إلســــــــــ بتــــــــــ

م، ودعــــــوة االتحــــــاد الورلمــــــان  العربــــــ  للعمــــــل علــــــى اعتمــــــاد 11/12/1954
اليــــانون فـــ  برلمانــــات الــــدول العربيـــة، وإ مــــال جوانــــب الـــنيص ليــــه فــــ   فـــذا

 .ظل المستجدات ف  العالقة العربية مع االحتالل الصهيون 
دعـــــــــوة برلمانـــــــــات الـــــــــدول العربيـــــــــة واإلســـــــــالمية، بـــــــــرفض التوقيـــــــــع وإقـــــــــرار  .4

ــا  اتفاقيــــــات الســــــالم والتطويــــــع الموقعــــــة بــــــين حكومــــــات األنظمــــــة التابعــــــة لهــــ
وعــــــــدم المصــــــــادقة عليهــــــــا كــــــــون ذلــــــــك يمثــــــــل اإلرادة  ،والكيــــــــان الصــــــــهيون 
 .الشعوية ف  بلدانهم

ســــــن قــــــانون فلســــــطين  يجــــــرّ م جميــــــع أشــــــكال التنســــــيق األمنــــــ  مــــــع الكيــــــان  .5
الصـــــــهيون ، تنفيـــــــذا  لليـــــــرارات المتعـــــــددة الصـــــــادرة عـــــــن المجلـــــــس المركـــــــزي 
الفلســــــطين  بوقــــــف كــــــل أشــــــكال التنســــــيق األمنــــــ  مــــــع الكيــــــان، وتضـــــــمين 

 . رادعة  تصل لعيوبة جرعمة الخيانة العظمىاليانون عيوبات  
ــا تســــمى  .6 نطالــــب الســــيد عبــــا  رئــــيس منظمــــة التحرعــــر الفلســــطينية بإلغــــاء مــ

ــهيون (،  ــرائيل  )االحــــــــــتالل الصــــــــ ــع المجتمــــــــــع اإلســــــــ بلجنــــــــــة التوا ــــــــــل مــــــــ
ــة بإلغــــــاء  ــة المتعليــــ ــرارات الوطنيــــ ــق اليــــ ــطينية بتطويــــ ــلطة الفلســــ ــب الســــ ونطالــــ

 .الل الصهيون أوسلو والتنسيق األمن  مع االحت
تنظـــــــيم مســـــــيرات شـــــــعوية، والتوا ـــــــل مـــــــع المؤسســـــــات واللجـــــــان التشـــــــرعاية  .7

لتيـــــديم مطالبـــــات حيوقيـــــة عربيـــــة بإ ـــــدار قـــــوانين داخـــــل الـــــدول  ،والحيوقيـــــة
العربيـــــة تجـــــرم التطويـــــع، وتحاســـــب المطبعـــــين أمـــــام الجمـــــافير، وفضـــــح كـــــل 

ومؤسســـــــات  باالســـــــم، المطبعــــــين مـــــــع االحـــــــتالل الصـــــــهيون  مـــــــن أشـــــــخا   
 .تجرعم أفعالهم الشنيعة بحق العرب والمسلمين، وبحق األجيال اليادمةو 



 م 2021( مارس) آذار             )الــوقــائــع الفـلســطـينـية(      المائة وواحد                       العـدد     
 

 

 

 

- 40 - 

تشـــــــــكيل رابطـــــــــة مـــــــــن أحـــــــــرار العـــــــــالم المنافضـــــــــين للتطويـــــــــع مـــــــــع االحـــــــــتالل  .8
ــارع  ــين، لتيـــــ ــاديميين، وإعالميـــــ ــيين، وأ ـــــ ــوقيين، وسياســـــ ــم حيـــــ ــهيون ، تضـــــ الصـــــ

 .االحتالل ف  فذا الميدان
م بـــــــدورفا، بتجـــــــرعم قـــــــادة دعـــــــوة المؤسســـــــات الحيوقيـــــــة العربيـــــــة والدوليـــــــة للليـــــــا .9

 . يان االحتالل أمام المحا م الدولية، والمسؤولين فيهم، ومحا متهم
التنســــــيق والتوا ــــــل بــــــين مختلــــــف التجمعــــــات الشــــــعوية والرســــــمية الُمناف ضــــــة  .10

للتطويـــــــع، وفيئـــــــات الحـــــــراك المنـــــــافض للتطويـــــــع فـــــــ  بعـــــــض الـــــــدول العربيـــــــة 
عــــــة لعرقلــــــة مســــــاع  واإلســــــالمية، وتشــــــكيل قــــــوة ضــــــغأل علــــــى األنظمــــــة الُمَطبّ  

 .التطويع، بل والتراجع عنه سرا  أو جهرا  
اســــــــتثمار وســــــــائل اإلعــــــــالم المختلفــــــــة، ومواقــــــــع التوا ــــــــل االجتمــــــــاع  فــــــــ   .11

تعزعــــــز الــــــوع  الجمعــــــ  للشــــــعوب العربيــــــة واإلســــــالمية بأضــــــرار التطويــــــع مــــــع 
االحــــــتالل، وحثهــــــا علــــــى المبــــــادرة التخــــــاذ خطــــــوات منافضــــــة للتطويــــــع، علــــــى 

ــاليرارات واليـــــــوانين الدوليـــــــة التـــــــ  ت أن يســـــــوق ذلـــــــك ــادة رعالميـــــــة بـــــ ــيُر مـــــ حضـــــ
 .خالفها الكيان الصهيون  

رنشـــــــاء فـــــــرق رلكترونيـــــــة عربيـــــــة داعمـــــــة لليضـــــــية الفلســـــــطينية، تعمـــــــل علـــــــى  .12
 .فضح حليية فذا الكيان الصهيون  ومنافضة التطويع معه

ــام  .13 ــائق المجلــــــــس التشــــــــرعع ، والليــــــ ــة مــــــــن وثــــــ ــذا التيرعــــــــر كوثييــــــ ــاد فــــــ اعتمــــــ
توزععـــــــه علـــــــى برلمانـــــــات العـــــــالم، والجهـــــــات ذات العالقـــــــة، لفضـــــــح بترجمتـــــــه و 

 .االحتالل وتيديم قادته رلى محكمة الجنايات الدولية كمجرم  حرب
 

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

 لرئيس المجلس التشريعي   المجلس التشريعي
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 المـجلس الـتشرعع  الـفلسطين 
 الخامسة ة الدورة غير العادي

 الخامس والسبعون  االجتماع  –الجلسة األولى 
 المنعيدة ف  مدينت  رام هللا وغزة 

 م 2020/ 10/ 14ربعاء الموافق  األ  يوم
 ( 5/1غ.ع  /1573قرار رقم )

المنعيدة  الخامس والسبعون  االجتماع –المجلس التشرعع  الفلسطين  ف  جلسته األولى 
 .م14/10/2020لموافق ا ربعاءاأل  ف  مدينت  رام هللا وغزة يوم

 أخاًا بعين االعتبار:
( بشأن اعتماد ملحق الخطة المالية 3039كتاب األمانة العامة لمجلس الوزراء رقم ) -

 م.2020للعام 
 م.2020تيرعر لجنة الموازنة العامة والشئون المالية حول ملحق الخطة المالية للعام   -
 أحكام النظام الداخل . -
 خوات واإلخوة أعضاء المجلس.نياش ومداخالت األ  -

 يقــرر: 
لجنة الموازنة العامة والشئون المالية حـول ملحـق الخطـة الماليـة للعـام تيرعر  قوول  أواًل:  
  م باألغلوية.2020
ــًا:  لجنــة الموازنــة العامــة والشــئون الماليــة حــول ملحــق الخطــة تيرعــر رقــرار تو ــية ثاني

المصـــادقة علـــى ملحـــق ال طـــة علـــى:  م باألغلويـــة، والتـــ  تـــنص2020الماليـــة للعـــام 
 ( ميكل.134,374,610المالية المقدمة من األمانة العامة لمجلس الوزراال بمبلغ )

 

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

 لرئيس المجلس التشريعي   المجلس التشريعي
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 المـجلس الـتشرعع  الـفلسطين 
 الخامسة الدورة غير العادية 

 السابع والسبعون  االجتماع –لجلسة األولى ا
 المنعيدة ف  مدينت  رام هللا وغزة 

 م 21/10/2020األربعاء يوم 
 ( 5/1غ.ع   /1575قرار رقم )

 

ــته األولــــى  ــ  جلســ ــطين  فــ ــرعع  الفلســ ــاع -المجلــــس التشــ ــبعون االجتمــ ــابع والســ  الســ
 .م21/10/2020الموافق  األربعاءالمنعيدة ف  مدينت  رام هللا وغزة يوم 

 أخاًا بعين االعتبار:
 م.  2020تيرعر المناقشة العامة لمشروع قانون الكاتب بالعدل رقم )( لسنة  -
 أحكام النظام الداخل . -
 نياش ومداخالت األخوات واإلخوة أعضاء المجلس. -

 يقــرر: 
بالعدل  قانون رقرار مشروع  أواًل:   )(    الكاتب  العامة    م 2020لسنة  رقم  بالمناقشة 

 باإلجماع. 
حسب   ى رحالة مشروع اليانون رلى اللجنة اليانونية إلعداده لليراءة األولثانيًا:  
 .األ ول

 
 

 

 
 
 

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

 لرئيس المجلس التشريعي   المجلس التشريعي
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 المـجلس الـتشرعع  الـفلسطين 
 الخامسة الدورة غير العادية 

 السابع والسبعون  االجتماع –الجلسة األولى 
 المنعيدة ف  مدينت  رام هللا وغزة 

 م 21/10/2020األربعاء يوم 
 ( 5/1غ.ع   /1576قرار رقم )

 

ــته األولــــى  ــ  جلســ ــطين  فــ ــرعع  الفلســ ــاع -المجلــــس التشــ ــبعون االجتمــ ــابع والســ  الســ
 .م21/10/2020الموافق  األربعاءالمنعيدة ف  مدينت  رام هللا وغزة يوم 

 العتبار:أخاًا بعين ا
م بشأن تنظيم وتركيب  2020مشروع قانون رقم )( لسنة  تيرعر المناقشة العامة ل  -

 .  اميرات المراقبة
 أحكام النظام الداخل . -
 نياش ومداخالت األخوات واإلخوة أعضاء المجلس. -

 يقــرر: 
م بشأن تنظيم وتركيب كاميرات 2020مشروع قانون رقم )( لسنة  رقرار  أواًل:  
 بالمناقشة العامة باإلجماع. ةالمراقب
حسب   ى رحالة مشروع اليانون رلى اللجنة اليانونية إلعداده لليراءة األولثانيًا:  
 .األ ول

 
 

 

 
 
 

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

 لرئيس المجلس التشريعي   المجلس التشريعي
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 المـجلس الـتشرعع  الـفلسطين 
 الخامسة ادية الدورة غير الع

 الثامن والسبعون  االجتماع –الجلسة األولى 
 المنعيدة ف  مدينت  رام هللا وغزة 

 م 11/11/2020االربعاء  يوم
 ( 5/1غ.ع   /1577قرار رقم )

 

ــ  جلســــته األولــــى  ــرعع  الفلســــطين  فــ ــس التشــ ــاع -المجلــ ــامن والســــبعون االجتمــ  الثــ
 .م11/11/2020فق الموا األربعاءالمنعيدة ف  مدينت  رام هللا وغزة يوم 

 أخاًا بعين االعتبار:
الميدم  م 2020مشروع قانون تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة رقم )( لسنة  -

 .ولىباليراءة األ
 أحكام النظام الداخل . -
 نياش ومداخالت األخوات واإلخوة أعضاء المجلس. -

 يقــرر: 
أجهزة المراقبة رقم )( لسنة مشروع قانون تنظيم وتركيب كاميرات و رقرار  أواًل:  
 باإلجماع. ولىم باليراءة األ2020
رحالة مشروع اليانون رلى اللجنة اليانونية إلعداده لليراءة الثانية حسب ثانيًا:  
 .األ ول

 
 

 
 
 
 

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

 لرئيس المجلس التشريعي   المجلس التشريعي
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شرعع  الـفلسطين المـجلس الـت  

 الخامسة الدورة غير العادية 
 التاسع والسبعون  االجتماع –الجلسة األولى 

 المنعيدة ف  مدينت  رام هللا وغزة 
 م 16/12/2020األربعاء يوم 

 ( 5/1غ.ع   /1578قرار رقم )
 

ــته األولــــى  ــ  جلســ ــطين  فــ ــرعع  الفلســ ــاع -المجلــــس التشــ ــبعون االجتمــ ــع والســ  التاســ
 .م16/12/2020الموافق  األربعاءام هللا وغزة يوم المنعيدة ف  مدينت  ر 
 أخاًا بعين االعتبار:

م بشأن مكافحة  2020تيرعر المناقشة العامة لمشروع قانون مؤقت رقم )( لسنة    -
 جائحة كورونا.  

 أحكام النظام الداخل . -
 نياش ومداخالت األخوات واإلخوة أعضاء المجلس. -

 يقــرر: 
مشروع  أواًل:   )(    مؤقت   ون قانرقرار  جائحة   م2020لسنة  رقم  مكافحة  بشأن 

  ورونا بالمناقشة العامة باإلجماع.
رحالة مشروع اليانون رلى اللجنة اليانونية إلعداده لليراءة األول  حسب ثانيًا:  
 .األ ول

 
 

 

 
 
 

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

 لرئيس المجلس التشريعي   المجلس التشريعي
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 المـجلس الـتشرعع  الـفلسطين 
 الخامسة الدورة غير العادية 

 التاسع والسبعون  االجتماع –الجلسة األولى 
 المنعيدة ف  مدينت  رام هللا وغزة 

 م 16/12/2020االربعاء  يوم
 ( 5/1غ.ع   /1579قرار رقم )

 

ــته األولــــى  ــ  جلســ ــطين  فــ ــرعع  الفلســ ــاع -المجلــــس التشــ ــبعون االجتمــ ــع والســ  التاســ
 .م16/12/2020الموافق  األربعاءمنعيدة ف  مدينت  رام هللا وغزة يوم ال

 أخاًا بعين االعتبار:
 . ولىباليراءة األالميدم م 2020رقم )( لسنة  الكاتب بالعدلمشروع قانون  -
 أحكام النظام الداخل . -
 نياش ومداخالت األخوات واإلخوة أعضاء المجلس. -

 يقــرر: 
  ولى م باليراءة األ2020رقم )( لسنة    الكاتب بالعدلنون  مشروع قارقرار  أواًل:  

 باإلجماع. 
رحالة مشروع اليانون رلى اللجنة اليانونية إلعداده لليراءة الثانية حسب ثانيًا:  
 .األ ول

 
 

 
 
 

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

 لرئيس المجلس التشريعي   المجلس التشريعي
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ـتشرعع  الـفلسطين المـجلس ال  

 الخامسة الدورة غير العادية 
 التاسع والسبعون    االجتماع –الجلسة األولى 

 المنعيدة ف  مدينت  رام هللا وغزة 
 م 16/12/2020األربعاء  يوم

 ( 5/1غ.ع   /1580قرار رقم )
 

ــته األولــــى  ــ  جلســ ــطين  فــ ــرعع  الفلســ ــاع -المجلــــس التشــ ــبعون االجتمــ ــع والســ  التاســ
 .م16/12/2020الموافق  ربعاءاأل ت  رام هللا وغزة يومالمنعيدة ف  مدين

 أخاًا بعين االعتبار:
تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة رقم )(  قانون   لمشروع  اليراءة الثانيةتيرعر    -

 . م2020لسنة 
 أحكام النظام الداخل . -
 نياش ومداخالت األخوات واإلخوة أعضاء المجلس. -

 يقــرر: 
لسنة   مشروع  رقرارأواًل:    )( رقم  المراقبة  وأجهزة  كاميرات  وتركيب  تنظيم  قانون 
 .باإلجماع مع األخذ بالتعديالت الثانيةباليراءة   م الميدم2020
حسب األ ول.  استكمال رجراءات اليانون  ثانيًا:  

 

 
 
 
 
 

 

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

 عي لرئيس المجلس التشري  المجلس التشريعي
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 المـجلس الـتشرعع  الـفلسطين 

 الخامسة الدورة غير العادية 
 الثمانون  االجتماع –الجلسة األولى 

 المنعيدة ف  مدينت  رام هللا وغزة 
 م 23/12/2020ربعاء األ يوم

 ( 5/1غ.ع   /1581قرار رقم )
 

المنعيــدة فــ   الثمــانون االجتمــاع -المجلــس التشــرعع  الفلســطين  فــ  جلســته األولــى 
 .م23/12/2020الموافق  األربعاءمدينت  رام هللا وغزة يوم 

 أخاًا بعين االعتبار:
قانون مؤقت رقم )( لسنة    - الميدم    م بشأن مكافحة جائحة كورونا2020مشروع 

 .ولىباليراءة األ
 أحكام النظام الداخل . -
 نياش ومداخالت األخوات واإلخوة أعضاء المجلس. -

 يقــرر: 
  م بشأن مكافحة جائحة كورونا 2020روع قانون مؤقت رقم )( لسنة  مشرقرار  أواًل:  
 باإلجماع.  ولىباليراءة األالميدم 
رحالة مشروع اليانون رلى اللجنة اليانونية إلعداده لليراءة الثانية حسب ثانيًا:  
 .األ ول

 
 

 

 
 
 

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

 لمجلس التشريعي لرئيس ا  المجلس التشريعي



 م 2021( مارس) آذار             )الــوقــائــع الفـلســطـينـية(      المائة وواحد                       العـدد     
 

 

 

 

- 49 - 

 المـجلس الـتشرعع  الـفلسطين 
 الخامسة الدورة غير العادية 

 الثمانون    االجتماع –الجلسة األولى 
 المنعيدة ف  مدينت  رام هللا وغزة 

 م 23/12/2020األربعاء  يوم
 ( 5/1غ.ع   /1582قرار رقم )

 

المنعيــدة فــ   الثمــانون االجتمــاع -المجلــس التشــرعع  الفلســطين  فــ  جلســته األولــى 
 .م23/12/2020الموافق  ربعاءاأل مدينت  رام هللا وغزة يوم
 أخاًا بعين االعتبار:

 . ثانيةم الميدم باليراءة ال2020مشروع قانون الكاتب بالعدل رقم )( لسنة  -
 أحكام النظام الداخل . -
 نياش ومداخالت األخوات واإلخوة أعضاء المجلس. -

 يقــرر: 
 م الميدم باليراءة الثانية 2020قانون الكاتب بالعدل رقم )( لسنة    مشروع  رقرارأواًل:  

 .باإلجماع مع األخذ بالتعديالت
حسب األ ول.  استكمال رجراءات اليانون ثانيًا:   

 
 

 
 
 
 

 
 

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

 لرئيس المجلس التشريعي   المجلس التشريعي
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 الـفلسطين المـجلس الـتشرعع  

 الخامسة الدورة غير العادية 
 الثمانون    االجتماع –الجلسة األولى 

 المنعيدة ف  مدينت  رام هللا وغزة 
 م 23/12/2020األربعاء  يوم

 ( 5/1غ.ع   /1583قرار رقم )
 

المنعيــدة فــ   الثمــانون االجتمــاع -المجلــس التشــرعع  الفلســطين  فــ  جلســته األولــى 
 .م23/12/2020الموافق  ربعاءألا مدينت  رام هللا وغزة يوم
 أخاًا بعين االعتبار:

قانون مؤقت رقم )( لسنة    - الميدم  2020مشروع  م بشأن مكافحة جائحة كورونا 
 . ثانيةباليراءة ال

 أحكام النظام الداخل . -
 نياش ومداخالت األخوات واإلخوة أعضاء المجلس. -

 يقــرر: 
م بشأن مكافحة جائحة كورونا  2020ة  مشروع قانون مؤقت رقم )( لسن  رقرار أواًل:  

 . غلوية مع األخذ بالتعديالتباأل  ثانيةالميدم باليراءة ال
حسب األ ول.  استكمال رجراءات اليانون  ثانيًا:  

 

 

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

 لرئيس المجلس التشريعي   المجلس التشريعي
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 المـجلس الـتشرعع  الـفلسطين 

 الخامسة الدورة غير العادية 
 الواحد والثمانون  االجتماع –الجلسة األولى 

 المنعيدة ف  مدينت  رام هللا وغزة 
 م 13/01/2021ربعاء الموافق األ يوم

 ( 5/1غ.ع   /1584قرار رقم )
ــى  ــ  جلســــته األولــ ــطين  فــ ــرعع  الفلســ ــانون  االجتمــــاع–المجلــــس التشــ ــد والثمــ  الواحــ

 .م13/01/2021الموافق  ربعاءاأل وغزة يومالمنعيدة ف  مدينت  رام هللا 
 أخاًا بعين االعتبار:

 م. 2020قصى حول حال مدينة اليد  وميدساتها ف  عام  لجنة اليد  واألتيرعر    -
 أحكام النظام الداخل . -
 نياش ومداخالت األخوات واإلخوة أعضاء المجلس. -

 يقــرر: 
دينة اليد  وميدســاتها فــ  قصى حول حال متيرعر لجنة اليد  واألقوول  أواًل:  
  .باالجماع م2020عام 

ــًا:  قصــى حــول حــال مدينــة اليــد  تيرعــر لجنــة اليــد  واألرقــرار تو ــيات ثاني
 لتكون كالتالي: م2020وميدساتها ف  عام 

اليد   .1 ف   والمرابطات  المرابطين  الصامدين  الميدسيين  أفلنا  موقف  نثمن 
باالستمرار ونطالوهم  المبارك  األقصى  من   والمسجد  وبالمزعد  الصمود  فذا  ف  

مواجهة مخططات العدو الصهيون  وإفشالها باالنتفاضات والهبات وغيرفا من  
فنحن الشعب الفلسطين  واألمة العربية واإلسالمية نرافن على    ،وسائل المياومة

 فذا الصمود وفذه المواجهة.
حفـاي عليهـا نطالب السلطة بكـل مؤسسـاتها لتعزعـز اإلرادة الشـعوية الميدسـية، وال .2

عنوانــــا  للمواجهــــة فــــ  الــــوع  والتطويــــق، وتــــذليل كــــل العلبــــات أمــــام اســــتعادتها 
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واحتضــانها سياســيا  ومعنوعــا  وماديــا  رغــم تفشــ  وبــاء كورونــا واعتمــاد الموازنــات 
ــدو  ــة للعـــ ــيين للصـــــمود والمواجهـــ ــرام الميدســـ ــارعع األفـــــل الكـــ ــدعم مشـــ ــة لـــ الالزمـــ

 .الصهيون  ومخططاته
لعربيــة واإلســالمية لتجــرعم التطويــع مــع االحــتالل الصــهيون ، نــدعو الورلمانــات ا .3

وإلــزام حكوماتهــا بوقــف أي شــكل مــن أشــكال التطويــع، ووضــع اليــوانين الالزمــة 
إلجبـــار الـــدول المطبّ عـــة علـــى التراجـــع عـــن تطويعهـــا مـــع االحـــتالل الصـــهيون ، 

فضــة ونـثمن فــ  فــذا السـياق دور الورلمانــات التــ  ســنَّت قـوانين واضــحة فــ  منا
التطويع، مثل: الورلمان الكوعت  والورلمانات الت  قدم فيها مشارعع قوانين لتجـرعم 

 .فذا التطويع مثل الورلمان الجزائري والورلمان المورعتان 
نطالب فصائل المياومة الفلسطينية لوذل كل الجهود وتوحيد كل الطاقـات لتكـون  .4

لــين، ولتضــرب بيــد مــن بو ــلتها تحرعــر بيــت الميــد  مــن أيــدي الصــهاينة المحت
ــة  ــية المســـجد األقصـــى المبـــارك وتفعيـــل المياومـ ــد علـــى كـــل مـــن يمـــس قدسـ حديـ

 .لالحتالل الصهيون  ومخططاته بشتى أنواع المياومة
ندعو وسائل اإلعالم الحرة العربية واإلسـالمية والدوليـة للحفـاي علـى حالـة ييظـة  .5

ليــد  ومتابعتهــا رعالميــة نشــطة، وكشــف االنتها ــات الصــهيونية فــ  األقصــى وا
وفضــحها والتحـــذير منهــا، لتشـــكّ ل  ـــخرة قوعــة تمنـــع تمرعــر أي عـــدوان بســـهولة 
تحـت جــنح الوبـاء، وتهيــك لحــراك  جمـافيري فلســطين  عربـ  وإســالم  محتضــن  

 .وداعم للحراك الشعو  ف  اليد  على غرار الفجر العظيم
بموقـف شـرع   ندعو علماء األمة الصادقين الغيورعن، لتمتـين الـوع  اإلسـالم  .6

ــا  "اتفـــاق أبرفـــام" مهمـــا كـــان شـــكله  ــرم اقتحـــام األقصـــى علـــى أسـ واضـــح: يجـ
وطرعيته وبوابة الدخول رليه، وعمنع تحوعل اليد  رلى مركـز سـياحة  رسـالم  أو 
غير رسالم  على أسا  ذلك االتفاق بتخفيض اإلقبال عليه، وتعزعز مشروعية 

 .ونية رلى األقصىطرد كل من يدخل على أسا  فذه األجندة الصهي
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نطالــــب األمــــم المتحــــدة بهيئاتهــــا المختلفــــة والمجتمــــع الــــدول  ومنظمــــات حيــــوق  .7
اإلنســـــان بمحاســـــبة االحـــــتالل علـــــى جرائمـــــه بحـــــق اليـــــد  والمســـــجد األقصـــــى 

 .والميدسات اإلسالمية والمسيحية
نطالـــب بتفعيــــل اليــــرارات الســـابية وخا ــــة اللجــــان الورلمانيـــة التــــ  تــــم تشــــكيلها  .8

 .تو يات السابيةلمتابعة ال
نو ــ  بترجمــة فــذا التيرعــر واعتبــاره وثييــة  ــادرة عــن المجلــس، وتوزععــه علــى  .9

 .أ ور عدد ممكن محلي ا وإقليمي ا ودولي ا
 

 

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

 لرئيس المجلس التشريعي   المجلس التشريعي
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 المـجلس الـتشرعع  الـفلسطين 
 غير العادية الخامسة الدورة 
 الواحد والثمانون  االجتماع –الجلسة األولى 

 المنعيدة ف  مدينت  رام هللا وغزة 
 م 13/01/2021ربعاء يوم األ

 (5/1/ غ.ع 1585قرار رقم )
 

ــى  ــته األولــ ــ  جلســ ــطين  فــ ــرعع  الفلســ ــانون -المجلــــس التشــ ــد والثمــ ــاع الواحــ االجتمــ
 م.13/01/2020عاء الموافق المنعيدة ف  مدينت  رام هللا وغزة يوم األرب

 أخاًا بعين االعتبار:
 م الميدم باليراءة األولى.2021مشروع قانون التصدييات رقم )( لسنة  -
 أحكام النظام الداخل . -
 نياش ومداخالت األخوات واإلخوة أعضاء المجلس. -

 يقــرر: 
ــنة أواًل:  ــم )( لســــ ــدييات رقــــ ــانون التصــــ ــاليراءة اال2021رقــــــرار مشــــــروع قــــ ولــــــى م بــــ

 باإلجماع.
ــًا:  ــب ثانيـ ــة حسـ ــراءة الثانيـ ــداده لليـ ــة إلعـ ــة اليانونيـ ــى اللجنـ ــانون رلـ ــروع اليـ ــة مشـ رحالـ
 األ ول.

 
 
 
 

 

 

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

 لرئيس المجلس التشريعي   المجلس التشريعي
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 م 2020( لسنة /و.ع2/ 24قرار وزير العدل رقم )
 اد ال براال في وزارة العدلبشأن نظام اعتم

 وزير العدل
 ، م وتعديالته2003لسنة  المعدل بعد االطالع على اليانون األساس  

المعدل  و م 2001لسنة  (4وعلى قانون الوينات ف  المواد المدنية والتجارعة رقم )
 ،م2019لسنة  ( 2) باليانون رقم

 ، م وتعديالته2001ة لسن  (2وعلى قانون أ ول المحا مات المدنية والتجارعة رقم )
 م،2001( لسنة 3وعلى قانون اإلجراءات الجزائية رقم )
 م، 2002( لسنة 1وعلى قانون السلطة اليضائية رقم )
 ،ووفيا  لميتضيات المصلحة العامة

 ، على الصالحيات المخولة لنا قانونا   ء  وبنا
 :أصدرنا ما يلي

 (1مادة )
 ارة العدل"نظام اعتماد الخوراء ف  وز يسمى فذا النظام "

 )2مادة )
المعاني   وردت  حيثما  التالية  والعبارات  للكلمات  يكون  النظام  ااا  تطبيق  لغايات 

 .الم صصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خالف ذلك
  .وزارة العدل الوزارة:
 . وزعر العدل الوزير:
  .دائرة الخورة بالوزارة الدائرة:
عـين وععهـد رليـه الليـام بعمـل مـن أعمـال كـل شـخص يكـون مـؤفال  فـ  مجـال م  ال بير:

الخوــرة أمـــام المحـــا م النظاميـــة أو النيابـــة العامـــة لتحديـــد مســـألة أو مســـائل فنيـــة تتعلـــق 
 .بمجال عمله والمييد ف  سجل الخوراء

 .سجل قيد الخوراء بالوزارة سجل ال براال:
 .اللجنة المشكلة بيرار من الوزعر اللجنة:
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 (3مادة )
زاولــة أعمــال الخوــرة أمــام اليضــاء والنيابــة العامــة مــا لــم يكــن ال يجــوز ألي شــخص م

مييـــدا  فـــ  الســـجل المعـــد لـــذلك مـــن الـــوزارة، باســـتثناء الحـــاالت التـــ  ورد فيهـــا نـــص 
 .خا  

 (4مادة )
 .تصدر الوزارة قوائم بأسماء الخوراء المعتمدين لديها ومجاالت تصنيفهم

 (5مادة )
 -يلي:تقوم الدائرة الم تصة في الوزارة بما 

رعداد سجل خا  لييد الخوراء ف  التخصصات المختلفة وعشتمل فـذا السـجل  .1
 .على أسماء الخوراء ومجال الخورة وعناوعنهم ورقم الييد 

 .تحديد مجاالت الخورة المطلوبة .2
 .التو ية بييد من تتوافر ليه شروط الييد ف  سجل الخوراء أو تجديد قيده .3
 .رذا فيد أي شرط من شروط الييد التو ية بشطب اسم أي خوير من السجل  .4
النظــر فــ  الشــكاوى المتعليــة بــالخوراء وليمــا يعــرض عليهــا مــن تيــارعر بشــأن  .5

 .الخوراء واتخاذ اإلجراء الالزم
 (6مادة )

. تشكل بيرار من الوزعر لجنة تتكون من مدير عام اإلدارة العامة للشؤون المهنيـة 1
وظف  الـوزارة علـى أن يكـون مـن بيـنهم والوسائل الوديلة رئيسا  وبعضوعة اثنين مـن مـ

 .موظف ال ييل مسماه الوظيف  عن مساعد قانون 
 . تختص اللجنة بالنظر ف  المسائل المتعلية بالخوراء وبصفة خا ة:2

 .أ. دراسة طلبات الييد المرفوعة لها من الدائرة المختصة ألبداء الرأي فيها
 .لييد المرفوعة لهاة طلبات اب. للجنة أن تستعين بمن تراه مناسبا  عند دراس
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 (7مادة )
 -يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في السجل ما يلي:

 .باألفلية المدنية أن يكون فلسطين  الجنسية ومتمتعا   .1
 .أن يكون محمود السيرة حسن السمعة والسلوك .2
جنايــة أو جنحــة مخلــة بالشــرف أو  نهــائ  فــ ضــده حكــم   ــدرأال يكــون قــد  .3

  .د رليه اعتبارهاألمانة ولو كان قد ر 
حا ـــال  علـــى شـــهادة مـــن رحـــدى الجامعـــات أو الكليـــات أو المعافـــد أن يكـــون  .4

 .المعترف بها ف  مجال تخصصه
أال تيــل خورتــه العمليــة بعــد التخــرج عــن خمســة عشــر ســنة فــ  مجــال الخوــرة  .5

 .المطلوب قيده بها
 .له بمزاولة المهنة من الجهة المختصة أن يكون مرخصا   .6
 .ت التدرعوية الت  تيررفا الوزارةأن يجتاز الدورا .7
ــم ) .8 ــد رقــ ــام الونــ ــق أحكــ ــتثن  مــــن تطويــ ــادرة أو 4يســ ــه خوــــرة نــ ــوافر لديــ ــن تتــ ( مــ

متخصصـــة فـــ  أي مـــن المجـــاالت الفنيـــة والعمليـــة المطلوبـــة بمـــا ال تيـــل عـــن 
 .خمسة عشر سنة وذلك بيرار من الوزعر
 (8) مادة

رة الم تصة طلبًا بالك لدائيقدم كل من يرغب بقيد اسمه في سجل ال براال إلى ا
 -به كافة المستندات واألوراق المطلوبة واي كالتالي: اً مرفق
 . ورة مصدقة عن الشهادات العلمية .1
 .  ورة عن شهادات الخورة العملية ف  مجال التخصص  .2
 .سيرة ذاتية باللغة العربية .3
 .شهادة حسن سيرة وسلوك من وزارة الداخلية .4
 .لشهادة عدم محكومية من وزارة العد  .5
 ( 2 ورة شخصية عدد) .6
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 . ورة عن شهادة مزاولة المهنة من الجهة المختصة .7
 (9مادة )

ييدم طلب الييد رلى الوزارة على النموذج المعد لذلك خالل الموعد الذي يتم تحديده 
 .من قول الدائرة المختصة

 ( 10مادة )
بيوول طلب   رما  الدائرة  اللجنة وتو ية  بناء  على رأي  الوزعر قراره  الييد ف  يصدر 

 .سجل الخوراء أو رفضه
 ( 11مادة )

يد الخوير الذي تم قوول طلبه ف  سجل الخوراء أال بعد دفع الرسوم الميررة ي يتال يتم  
 .لذلك

 ( 12مادة )
أمـام الـوزعر اليمين اليانونيـة  ده ف  سجل الخوراء ألول مرة يييتيؤدي الخوير الذي تم 
ــة:  ــيغة التاليــ ــم " بالصــ ــاعأقســ ــيم بــ ــة أ ،العظــ ــة وأمانــ ــل دقــ ــ  بكــ ــال مهنتــ ن أؤدي أعمــ

 ."وبما يحفظ كرامتها مراعيا  أ ول المهنة وتياليدفا  ،وإخال  
 ( 13مادة )

يجــــــــدد الييــــــــد فــــــــ  ســــــــجل الخوــــــــراء ســــــــنوعا  وذلــــــــك بعــــــــد دفــــــــع الرســــــــوم وعيــــــــدم  .1
 .طلب التجديد خالل الشهر السابق على انتهاء مدة الييد 

خوــــــــــراء خــــــــــالل رذا لــــــــــم ييــــــــــدم الخويــــــــــر طلــــــــــب تجديــــــــــد قيــــــــــده فــــــــــ  ســــــــــجل ال .2
 .الشهر األول بعد انتهاء الييدُ يشطب اسمه من السجل

ــل  .3 ــده يعامــــــــ ــادة قيــــــــ ــ  رعــــــــ ــجل فــــــــ ــن الســــــــ ــمه مــــــــ ــن شــــــــــطب اســــــــ ــب مــــــــ رذا رغــــــــ
 .معاملة طالب قيد جديد 

 ( 14مادة )
ــد  ــده أي شــــــــرط مــــــــن شــــــــروط الييــــــ ــد قيــــــ ــدائرة أن ترفــــــــع  ،رذا فيــــــــد الخويــــــــر بعــــــ فللــــــ

 .تو يتها للوزعر بشطب اسم الخوير من السجل
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 ( 15مادة )
  .مسوبا  يجب أن يكون قرار الوزعر بشطب قيد الخوير من السجل  .1
يـــتم رخطـــار الخويـــر عـــن طرعـــق الـــدائرة المختصـــة بيـــرار الشـــطب خـــالل خمســـة  .2

 .عشر يوما  من تارعخ  دوره
 ( 16مادة )

 -يجب على ال بير أن يلتزم بما يلي:
 أمانة وإخال . أن يؤدي مهنته بكل دقة و  .1
 ال الخورة وتياليدفا.األ ول الفنية ألعم أن يراع  .2
 أن ييوم بنفسه بالمهمة الت  يعهد بها رليه. .3
 يفش  المعلومات الت  اطلع عليها بحكم قيامه بأعمال الخورة. أن ال .4
يكــون لــه أو ألحــد أقاربــه حتــ  الدرجــة الرابعــة مصــلحة مباشــرة أو غيــر  أن ال .5

 ها.مباشرة ف  أي عمل يتصل بموضوع اليضية الت  يتولى تيديم الخورة في
 أال تكون الجهة الت  يعمل لديها طرفا  ف  النزاع الذي ينظره. .6
عدم قوول أعمال الخورة ف  نزاع سوق ألي طـرف مـن أطـراف النـزاع أن استشـاره  .7

 ليه أو أطلعه على مستندات تخص ذلك النزاع.
 أن ييوم بتنمية مهاراته وتطوعرفا ف  مجال تخصصه المرخص له بالخورة ليه. .8
ــوزار  .9 ــر الـ ــول أن يخطـ ــهر مـــن حصـ ــه خـــالل شـ ــرأ عليـ ــر يطـ ــل تغييـ ــه و بكـ ة بعنوانـ

 التغيير.
 االحتفاي بسجل خا  يدون ليه بيانات أعمال الخورة الت  أنجزفا. .10
التيارعر الت  يعدفا رلى أن يصدر حكم   .11 االحتفاي  بصورة طوق األ ل من 

 بات ف  اليضية الت  باشر الخورة فيها.
 ( 17) مادة

معتمــــــــدين مــــــــن قوــــــــل الــــــــوزارة رلــــــــى الــــــــدائرة تيــــــــدم الشــــــــكاوي ضــــــــد الخوــــــــراء ال .1
 .المختصة
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تخطــــــــر الــــــــدائرة الخويــــــــر بأيــــــــة شــــــــكوى تيــــــــدم ضــــــــده للــــــــرد عليهــــــــا خــــــــالل   .2
 .خمسة عشر يوما  من تارعخ رخطاره بها

تعــــــــــرض الشــــــــــكوى علــــــــــى الــــــــــوزعر مشــــــــــفوعة بــــــــــرد الخويــــــــــر لتيرعــــــــــر مــــــــــا   .3
 .يراه بشأن حفظها أو رحالتها إلجراء التحييق بشأنها

 ( 18مادة )
 -الت  يجوز للوزعر توقيعها على الخوراء ف :  الجزاءات 

 .اإلنذار بالشطب  .1
 شطب اسم الخوير من السجل نهائيا . .2

 ( 19مادة )
عليه  يطرأ  تعديل  وبكل  الخوراء  بسجل  العامة  والنيابة  النظامية  المحا م  تولي   يتم 

 بصورة دورعة. 
 ( 20مادة )

 .يلغ  كل ما يتعارض مع فذا اليرار
 (  21) مادة

ــى  ــة علــــــ ــة كافــــــ ــات المختصــــــ ــلٌ  –الجهــــــ ــه كــــــ ــا يخصــــــ ــذا  -ليمــــــ ــام فــــــ ــذ أحكــــــ تنفيــــــ
 .وععمل به من تارعخ  دوره ،اليرار
 

 م. 2020/ 19/2 در بمدينة غزة بتارعخ:  
 . ـف/1441/25الموافق:            

  وزير العدل /
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 م 2020لسنة  (1رقم )وزير العدل  تعليمات
 األعمال التي تمارس فيها تحديد جهات العمل في خدمة المجتمع وأنواع بشأن 

 

 وزير العدل
 م وتعديالته،2003بعد االطالع على اليانون االساس  المعدل لسنة 

 ،م2019( لسنة 3العيوبات والتدابير الوديلة رقم )وعلى قانون 
ــه 1936( لســــــــــنة 74وعلــــــــــى قــــــــــانون العيوبــــــــــات الفلســــــــــطين  رقــــــــــم ) م وتعديالتــــــــ

 الساري ف  المحافظات الجنوبية،
م 1998( لســــــنة 6اإل ــــــالح والتأفيــــــل " الســــــجون " رقــــــم )مرا ــــــز وعلــــــى قــــــانون 
 وتعديالته،

 وتعديالته، م2001لعام  (3)وعلى قانون االجراءات الجزائية رقم 
ــا  المخولــــــةعلــــــى الصــــــالحيات  وبنــــــاء   ــادة رقــــــم )لنــــ ( مــــــن قــــــانون 13بموجــــــب المــــ

 ،2019( لسنة 3العيوبات والتدابير الوديلة رقم )
 صلحة العامة،على ميتضيات الم وبناء  

 أصدرنا التعليمات التالية:
 (1مادة )

تحدد جهات العمل ف  خدمة المجتمع وأنواع األعمال الت  تمار  فيها وفيا  للجدول 
 التال :

 نوع العمل جهة العمل  م
  ذن، مراسل، حار ، عامل  يانة عامة. العال  وزارة التربية والتعليم 1
 اسل.سباك، عامل دفان، مر  وزارة الصحة 2
مراســــــل،  ذن، عامــــــل  ــــــيانة عامــــــة، عامــــــل  وزارة الحكم المحل  3

 نظافة، مزارع.
 عامل  يانة عامة، عامل نظافة. والشؤون الدينية وزارة األوقاف 4
 حداد، عامل بالط، عامل بناء، سباك. وزارة النيل والموا الت  5
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 عامل نظافة، مزارع. وزارة الزراعة 6
 هربـــائ ، ســـباك، نجـــار، حـــداد، عامـــل دفـــان،  والثيافة الهيئة العامة للشباب  7

عامل بناء، عامل نظافة،مزارع، عامل قصـارة، 
 عامل طوبار.

  ذن، مراسل، عامل نظافة. ديوان الموظفين العام 8
 

 (2مادة )
من   اعمل بهوعُ  فذه التعليمات تنفيذ   –ليما يخصه  كلٌ  –على الجهات المختصة 

 رعدة الرسمية.نشر ف  الجت و  ،تارعخ  دوره
 

 م15/12/2020ف  مدينة غزة بتارعخ  درت  
 ه/1442/30الموافق:                    

 

 وزير العدل /
 



 م 2021( مارس) آذار             )الــوقــائــع الفـلســطـينـية(      المائة وواحد                       العـدد     
 

 

 

 

- 63 - 

 م2020قرار وزير العدل لسنة  
 بشأن مدونة قواعد السلوك للمترجمين الفلسطينيين 

 وزير العدل
 بشأن الترجمة والمترجمين،   1995( لسنة  15بعد االطالع على قانون رقم )

ليانون الترجمة   م بالالئحة التنفيذية1996( لسنة 66على قرار وزعر العدل رقم )و 
 والمترجمين، 

 ووفيا  للصالحيات المخولة لنا قانونا ، 
 أصدرنا ما يلي: 

 الفصــل األول 
 أحكــام عامــة
 (1مادة )

 التسمية 
تـارعخ وبعمل بها من تسمى فذه المدونة، مدونة قواعد السلوك للمترجمين الفلسطينيين

 .رقرارفا من وزارة العدل
 (2مادة )

 السريان 
تسـري قواعـد فـذه المدونــة علـى جميـع المتـرجمين الحا ــلين علـى رخصـة عمـل مــن 

 وزارة العدل الفلسطينية.
 (3مادة )

 أاداف المدونة 
 تهدف ااه المدونة إلى:

تحييــق رؤعــة دائــرة الترجمــة التــ  تيــوم علــى التميــز والفعاليــة فــ  نظــام قضــائ    .1
 سطين  مستيل. فل
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تيديم خدمات عدلية وفق المعايير العالمية، واإلسهام فـ  تطـوعر ورفـع مسـتوى  .2
 مهنة الترجمة والمترجم.

 تعزعز مهنة المترجم أمام الجهات اليانونية من خالل تون  اليواعد والضوابأل. .3
ــاالت الترجمــــة،  .4 ــ  مجــ ــل فــ ــرجم العامــ ــ  للمتــ ــ  واألخالقــ ــلوك المهنــ ــيم الســ تنظــ

واإلعــالم والسياســة واالقتصــاد والتجــارة والتعلــيم وغيرفــا، وبالتــال   مجــاالت اليضــاء
فإنهـــا تســـعى لضـــبأل عمـــل وأداء المتـــرجم، وضـــمان حمايـــة المتـــرجم والمســـتفيد مـــن 

 خدماتها والحفاي على حيوقهم.
 (4مادة )

 ينبغ  على كل مترجم قانون  اإللمام بأحكام فذه المدونة وااللتزام بيواعدفا.
 (5مادة )

ــد  يتوجـــب  ــع تعهـ ــل كمتـــرجم توقيـ ــة عمـ ــول علـــى رخصـ ــل الحصـ ــل متـــرجم قوـ ــى كـ علـ
بــااللتزام بيواعــد فــذه المدونــة، كمــا يوقــع عليهــا وفــق األ ــول عنــد تجديــد الرخصــة 

 تباعا .
 (6مادة )

بتوقيــع المتــرجم يكــون قــد أدرك أن مخالفــة قواعــد المدونــة تعــرض مرتكوهــا للمســاءلة 
 دائرة الترجمة ف  وزارة العدل الفلسطينية. التأديوية وفق اللوائح المعمول بها ف 

 (7مادة )
يســـهم المتـــرجم بهـــذا فـــ  تحييـــق رؤعـــة وغايـــات دائـــرة الترجمـــة اليائمـــة علـــى التميـــز 
 والفعالية ف  نظام قضائ  مستيل، واضعا  نصب عينيه االلتزام باليمين الت  أدافا. 

 (8مادة )
سلوكيات الت  قد تس ء للدائرة يجب على المترجم االمتناع عن كافة الممارسات وال

 أو تلحق الضرر بها أو بأي من عمالئها.
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 الفصل الثاني
 مبادئ عامــــة  

 (9مادة )
 السلوك المهني 

 لمعايير السلوك واللباقة الواردة أدناه: ا  قات وفييعمل المترجم ف  جميع األو 
 يحافظ المترجم على نزافته واستيالله ف  جميع األوقات. .1
 جم بالتحضير المناسب لجميع المهام الموكلة رليه.ييوم المتر  .2
يكمـــل المتـــرجم الواجبـــات التـــ  قولهـــا، مـــا لـــم يكـــن غيـــر قـــادر علـــى الليـــام بـــذلك  .3

 ألسباب أخالقية. 
يلتــزم المتــرجم بأوقــات مهـــام العمــل والمواعيــد النهائيـــة، أو ييــوم بــإبالغ العمـــالء  .4

 على الفور بأي عائق.
 لتأثير السلو  على عمالئه.ال يمار  المترجم التسلأل أو ا .5
ال يطلب المترجم ر راميات أو غيرفا مـن المنـافع فـوق أجـره المتفـق عليـه، ولكـن  .6

 قد ييول فدايا  غيرة ف  سياقات ثيالية محددة.
 ( 10مادة )

 السرية
 يلتزم المترجم خالل تأدية عمله بما يلي: 

لتــ  يعمــل رتبــاع قواعــد ســرعة تامــة للحفــاي علــى مصــالح ومعلومــات األطــراف ا .1
 معها ف  المجاالت المهنية أو التجارعة أو غيرفا.

فـــ  حالـــة عمــــل فرعـــق، يمتـــد االلتــــزام األخالقـــ  بالســـرعة رلــــى جميـــع أعضــــاء   .2
 الفرعق.

عدم استغالل المعلومات الت  تم الحصول عليها أثناء الترجمة أو نتيجة عمله،  .3
 جزئيا . أو رعادة استخدامها أو استنساخها أو التصرف فيها كليا  أو
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يجــوز اإلفصــاح عــن المعلومــات بموافيــة خطيــة مــن العمــالء، أو عنــدما يفــرض   .4
 اليانون الكشف عن المعلومات.

 ( 11مادة )
 الكفاالة 

ييــوم المتــرجم بالعمــل فــ  المجــال الــذي تــم تأفيلــه ليــه، وباللغــة أو اللغــات التــ  تــم 
كفاءاتــه والحفــاي منحــه رخصــة مــن وزارة العــدل للعمــل بهــا، وعلتــزم بزعــادة مهاراتــه و 

 لما يل : عليها من خالل تطوعره المهن  المستمر وفيا  
رن قوـــول مهمـــة الترجمـــة فـــو عبـــارة عـــن رقـــرار أو رعـــالن ضـــمن  بيـــدرة وكفـــاءة  .1

 المترجم بالليام بهذه المهمة.
يجـــب أن يكــــون المتــــرجم علــــى درايــــة بالســــياقات المتنوعــــة والهيا ــــل المؤسســــية  .2

 الت  ييول فيها العمل.والمصطلحات وأنواع المجاالت 
 يوضح المترجم مؤفالته بلغات أو اتجافات لغوعة معينة رذا طلب العميل ذلك. .3
أثنــاء مهمـة مــا أن الخوــرة المطلوبـة خــارج نطــاق اختصا ــه،  ا  حرذا أ ـبح واضــ .4

ييوم المترجم بإبالغ العميل على الفور وععمل على حـل الموقـف، أو االنسـحاب 
 جية أخرى ميوولة.من المهمة أو رتباع استراتي

 ( 12مادة )
 الحيادية

 يلتزم المترجم بما يلي:
الحياد ف  جميع االتصاالت المهنية، واالتصال المتبادل بين المشاركين فـ  أي  .1

 لياء مترجم.
عـــــدم رظهـــــار أي تحيـــــز تجـــــاه مؤلـــــف الـــــنص المصـــــدر أو اليـــــراء الميصـــــودين  .2

لفعــال بــين األطــراف فــ  تســهيل التوا ــل ا ا  مــمه ا  لترجمتــه، وعلعــب المتــرجم دور 
الت  ليست بينها لغة مشتركة، كما يهدف رلى ضمان تو ـيل المعنـى الميصـود 

عــــن محتــــوى مــــا تتوا ــــل بــــه  مــــن خــــالل الترجمــــة وال يعتوــــر المتــــرجم مســــؤوال  
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األطـــراف، ولكنـــه يتحمـــل مســـئولية النيـــل الكامـــل والـــدقيق للمحتـــوى، وال يســـمح 
 للتحيز بالـتأثير على أدائهم.

 المهنية ف  تفسير مهام الترجمة ف  جميع المواقف.الحيادية   .3
عدم قوول التكليفات، أو عرض انسحابه من المهمة عندما يصعب عليه الحفاي  .4

 على الحياد بسوب المعتيدات الشخصية أو غيرفا من الظروف. 
 عما ييوله أو يكتبه العمالء. ال يعتور المترجم مسؤوال    .5
ا أثنـــاء الليــــام بمهمـــة ترجمــــة مــــا، أن ُينحـــّ   راءه ومعتيداتــــه الشخ   .6 صـــية جانبــــ 

 فاالحترالية تتطلب من المترجم ذلك. 
الكشف بصراحة عن جميع حاالت تضارب المصالح، ومنها علـى سـويل المثـال  .7

 ذات العالقة بأقاربه أو أ دقائه، أو تلك الت  تؤثر على أرباب عمله.
علــى المتــرجم  رذا تــم نطــق أو كتابــة أ اذيــب واضــحة فــ  الــنص المصــدر، فــإن .8

 نيلها ف  اللغة المستهدفة بدقة وبنفس الطرعية المذكورة ف  اللغة المصدر.
 ( 13مادة)

 تحرا الدقة
يحافظ المترجم بدرجة عاليـة مـن المهنيـة علـى الدقـة فـ  ترجمـة النصـو  والمعـان  

 مع مراعاة ما يل : 
ــ .1 تخدام الليــــام بترجمــــات دقييــــة للغــــة المصــــدر أو الــــنص باللغــــة المســــتهدفة، باســ

المهــارات والفهــم الــذي ا تســبه مــن خــالل تدرعبــه وتعليمــه، والميصــود فنــا بكلمــة 
دقيية فو ترجمة مثالية وكاملة، دون تشوعه أو حذف أو سهو أو خطأ، والحفاي 

 على محتوى الرسالة أو النص المصدر والغرض منها. 
بأل، الضــينبغــ  أن تكــون كــل ترجمــة مخلصــة، وتعيــد الفكــرة والشــكل األ ــل  ب  .2

 للمترجم. ا  وقانوني ا  أخالقي ا  وفذا اإلخال  يشكل التزام
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ال يغيــر المتــرجم أي شــ ء مــن محتــوى الرســالة الميصــودة أو يضــيف رليهــا أو   .3
ــه، دون اإلخـــالل  ــاة المحافظـــة علـــى فكـــرة الـــنص األ ـــل  ونمطـ يحـــذفها، ومراعـ

 بمعانيه، أو تحوعره، أو تغيير موضوعه.
 ائه ف  الترجمة وعيوم بتصحيحها على الفور.ينبغ  أن يعترف المترجم بأخط  .4
ُيطلــب أحيانــا  مــن المتــرجم التكــرار أو رعــادة الصــياغة أو التوضــيح رذا كــان أي   .5

 ش ء غير واضح.
 ( 14مادة )

 وضوح األدوار 
 لما يل : ييوم المترجم بتوضيح دوره تمشيا  مع قواعد فذه المدونة وفيا  

ا ـــة بالمشـــارك ااخـــر المنخـــرط فـــ  يحتـــرم المتـــرجم حـــدوده المهنيـــة وتلـــك الخ  .1
 المهمة. 

يلفـت المتــرجم االنتبـاه رلــى أي موقــف تسـك ليــه أطــراف أخـرى فهــم دور المتــرجم  .2
 أو أن يكون لديه توقعات غير مناسبة.

علـــى العمـــل الجمـــاع  رذا ُطلـــب منـــه ذلـــك بكـــل مهنيـــة  ا  ن المتـــرجم قـــادر أن يكـــو  .3
 ة.واحترام، فذلك من حدود المهنية ف  عملية الترجم

ــة  .4 ــامالت المهنيـ ــين المعـ ــم الفـــرق بـ ــى فهـ ــاعدفم علـ ــه وعسـ يوضـــح المتـــرجم لعمالئـ
والمعامالت الشخصية، كما يتحمل المترجم توضيح الحدود المناسبة بينه و بين 

 المشاركين ااخرعن ف  التفاعل مع ااخرعن والحفاي عليها.
وب ترتيبـات عندما يكـون للمتـرجم أدوارا  أخـرى رضـالية رلـى دوره فـ  الترجمـة بسـ .5

فإن على المتـرجم توضـيح ذلـك، ومتـى يتصـرف كمتـرجم وال يغيـر   ،عمل محددة
 األدوار دون سابق رنذار.

 ( 15مادة )
 الحفاظ على العالقات المهنية 

 على المترجم:
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ــه .1 ــودة عملـ ــن جـ ــؤولية عـ ــل المسـ ــا   ،تحمـ ــان موظفـ ــواء كـ ــا   سـ ــتيال   أو ممارسـ أو  مسـ
 مع وكاالت متنوعة.  متعاقدا  

عمل مرضـية ألداء واجباتـه، بمـا فـ  ذلـك مالءمـة الويئـة الماديـة،   تأمين ظروف .2
واإلحاطــــة المناســــبة، والســـــعر المناســــب، وبروتوكــــوالت الســـــلوك الواضــــح عنـــــد 

 الحاجة ف  بيئات مؤسسية محددة. 
 . يتبع المترجم مدونة قواعد السلوك وأخالقيات المهنة فذه عند عمله مترجما    .3
والوكـــاالت بأمانـــة وشـــفالية، وعحـــافظ علـــى نفـــس يتعامـــل المتـــرجم مـــع العمـــالء   .4

ــل  ــذين يعمـ ــراف الـ ــة الطـــرف أو األطـ ــن طويعـ ــة بغـــض النظـــر عـ ــايير المهنيـ المعـ
 معهم. 

يتوجــــب علــــى المتــــرجم االطــــالع علــــى طويعــــة المهمــــة والحصــــول علــــى المــــواد  .5
 المرجاية والمعلومات األساسية قول بدء عمله.

وععزز عالقة عمل محترمة والئية مع  للليام بعمله،  كاليا    يخصص المترجم وقتا   .6
 .جعها على التعرف على دور المترجمالجهات الت  يعمل معها، وعش

ال يجوز للمترجم النـزول عـن الحـد األدنـى لألجـور حسـب مـا فـو متعـارف عليـه  .7
 مع بلية المترجمين.

يجب علـى العمـالء أو األطـراف األخـرى التـ  تعمـل مـع الممـار  للترجمـة لفـت  .8
رة الترجمــة ألي خــرق لهــذه اليواعــد، وســتيوم الــدائرة بــالتحييق فــ  مثــل انتبــاه دائــ

فذه الشـكاوى، وبالمثـل يمكـن للمتـرجم رخطـار الـدائرة بأيـة تجـاوزات لهـذه اليواعـد 
مـــن طـــرف الوكـــاالت أو المؤسســـات أو األفــــراد التـــ  تشـــتري خـــدمات الترجمــــة 

 اليانون.الشفوعة والتحرعرعة وستيوم الدائرة بعمل الالزم ف  رطار 
 ( 16مادة )

 التطوير المهني 
 يعزز المترجم مهاراته ومعارفه وخوراته من خالل:

 التعليم المستمر والتطوعر المهن  طوال حياته المهنية. .1
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المحافظــة علــى رتيــان اللغــات والمعرفــة بالثيافــات التــ  ييــدم لهــا خــدمات الترجمــة  .2
 التحرعرعة والترجمة االحترالية.

 للتطوعر المهن  داخل المهنة وبين زمالئه.دعم و تشجيع المترجم  .3
ــائج  .4 ســـع  المتـــرجم رلـــى البيـــاء علـــى اطـــالع باالتجافـــات والتطـــورات الجديـــدة ونتـ

 البحو  ف  فذا المجال لتحسين كفاءته وممارسته.
 (17مادة )

 التضامن المهني 
يحتـرم المتــرجم زمــالءه وعــدعمهم، وعســعى لالرتيــاء بســمعة مهنــة الترجمــة وتعزعــز  .1

اوز مصــلحته الفرديــة، وعوــرفن بهــا، وعشــعر المتــرجم بوالئــه للمهنــة التــ  تتجــالثيــة 
على ذلـك. كمـا ينبغـ  أن يـدعم مـا فـو فـ  مصـلحة مهنـة الترجمـة  وعرفـع   ا  عملي

 من شأنها، وعحافظ على زمالئه، وعيدم المساعدة لهم.
الئه يزعد المترجم من الوع  بمصالح المهنة وسمعتها، وعيدم الدعم والمشورة لزم  .2

 المترجمين. 
ال يليق بالمترجم العمل مع جهة ميدمة لخدمات الترجمة رن علم بأن  احوها أو  .3

مـــديرفا يســـتخف بـــالزمالء المتـــرجمين، أو يتحـــد  رلـــيهم أو يعـــاملهم بشـــكل غيـــر 
 الئق.

ييــوم المتــرجم بحــل أي نزاعــات مــع زمالئــه المتــرجمين بطرعيــة مالئمــة وتعاونيــة  .4
أن ينتيد أي زميل له مهما كانت األسباب وال يجوز له   ومهنية، ال يجوز للمترجم

 الحأل من قيمته.
يحيــل المتـــرجم أيـــة نزاعـــات لـــم يـــتم حلهـــا رلـــى دائـــرة الترجمـــة بـــوزارة العـــدل  وفـــ   .5

 ـــاحبة التوجيـــه النهـــائ  الملـــزم مـــع الحـــق فـــ  تيـــديم اســـتئناف أو مراجعـــة وفـــق 
 األعراف واليوانين ذات الصلة. 

 (18مادة )
 المدونة من تارعخ  دورفا، وتنشر ف  الجرعدة الرسمية. يعمل بهذه 

 وزير العدل /
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م2020لسنة ( 8وكيل وزارة الصحة رقم )قرار   
 بشأن بروتوكول عالج حاالت اددمان 

 وكيل وزارة الصحة، 
( لســـــــــنة 7قـــــــــانون المخـــــــــدرات والمـــــــــؤثرات العيليـــــــــة رقـــــــــم ) بعـــــــــد االطـــــــــالع علـــــــــى

 ،م2013
  ،م2006لسنة  نظام مزاولة مهنة الصيدلةوعلى 

 ،المصلحة العامةوبناء  على ميتضيات 
 والصالحيــات المخولـــة لنـــا، 
 فيــد قررنــا التال : 

 (1مادة )
 .اعتماد برتوكول عالج حاالت اإلدمان ف  محافظات غزة 

 (2مادة )
 .تطوييه ف  اليطاع الحكوم  والخا  االلتزام ب

 (3مادة )
 .ريلغى كل ما يتعارض مع فذا اليرا

 (4مادة )
عمل به وعُ   اليرارتنفيذ أحكام فذا    -ليما يخصه   لٌ  ُ -  كافة  على الجهات المختصة

 ف  الجرعدة الرسمية.  دوره، وعنشرمن تارعخ 
 
 

 م 2020/ 07/ 01 بتارعخ: ف  مدينة غزة   در 

 ه /1441/10 الموافق:               
 

 وكيل وزارة الصحة                       
 ب أبو الريش د. يوسم حر    
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Treatment of Opioid Abuse 
1. Background 
Opioid addiction including tramadol addiction is similar to any 
other type of addiction in that professional help is usually 
required to get better. Fully recovering from opioid or 
tramadol addiction means quitting the drug and learning how 
to move on to a substance-free life. 
Symptoms that occur after stopping or dramatically reducing 
the dose of opioid drugs after heavy and prolonged use. For 
short-acting opioids such as heroin and oxycodone, 
symptoms usually emerge within 12 hours of the last opioid 
use, peak within 24–48 hours, and diminish over 3–5 days. 
For long-acting opioids such as methadone, withdrawal 
symptoms generally emerge within 30 hours of the last 
methadone exposure and may last up to 10 days. Although 
distressing opioid withdrawal syndrome is rarely life-
threatening. However, abrupt discontinuation of opioids is not 
recommended because it may precipitate withdrawal, lead to 
strong cravings, and result in relapse to drug use. 
Symptoms of opioid withdrawal may include any of the 
following: 

1. Muscle aches 
2. Increased tearing 
3. Runny nose 
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4. Dilated pupils 
5. Piloerection 
6. Agitation 
7. Anxiety 

Pharmacotherapy and psychosocial therapy are the two main 
modalities for the treatment of opioid addiction. Medications 
approved for use in the treatment of opioid addiction include:  

▪ Agonist (mu-agonist) maintenance with methadone, 
tramadol.  

▪ Partial-agonist (partial mu-agonist) maintenance 
with buprenorphine or buprenorphine plus naloxone 
(mu-antagonist). 

 

▪ Antagonist maintenance using naltrexonefor relapse 
prevention.  

▪ Detoxification with tapering doses of methadone, 
buprenorphine or tramadol. 

Only oral forms should be dispensed. Parenteral and non-
oral forms are prohibited in opioid addiction treatment. 
Medication combinations that are not approved but are 
commonly used off-label for detoxification from opioid 
addiction include:  

▪ Alpha-2 adrenergic agonists  
▪ Serotonin norepinephrine reuptake inhibitors  
▪ Antispasmodic medications  
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▪ Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs)  
▪ Sedatives  
▪ Muscle relaxants  

Psychosocial therapy, including individual counseling, peer 
group mutual-help programs, or other community-based 
treatment programs, is also an important component of the 
treatment of opioid addiction. While the evidence is still 
unclear about which behavioral approaches are most effective 
when combined with Medication-Assisted Treatment (MAT), 
only three of eight studies in a review by the American 
Society of Addiction Medicine found a positive benefit to 
behavioral therapy in addition to medication. Therefore, 
medication should not be withheld if behavioral treatment is 
not easily available. 
 

2. Assessment of Patient for Opioid Withdrawal 
Assessment of a patient undergoing opioid withdrawal should 
include a thorough medical history and physical examination 
focusing on signs and symptoms associated with opioid 
withdrawal. There are various scales available to assess 
opioid withdrawal. Objective signs, when present, are more 
reliable, but subjective withdrawal features can also be 
sensitive measures of opioid withdrawal. These scales may 
be used to measure opioid withdrawal symptoms during the 
initial assessment to make the diagnosis of opioid withdrawal 
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(Adopted by the American Society of Addiction Medicine, 
ASAM). In addition, clinicians can assess the effectiveness of 
withdrawal management by repeating these scales 
intermittently as they treat withdrawal symptoms. 
 

Objective Opioid Withdrawal Scale (OOWS) is an objective 
measure in which the clinician checks for 13 signs of opioid 
withdrawal (eg, yawning, perspiration). 
Clinical Opioid Withdrawal Scale (COWS) is a clinical 
assessment for 11 medical signs and symptoms of opioid 
withdrawal (eg, gastrointestinal distress). 
Subjective Opioid Withdrawal Scale (SOWS) is a measure of 
16 subjective symptoms of withdrawal, in which the patient 
rates their experience on a 5-point scale (eg, ‘‘I feel 
restless’’).  
Opioid withdrawal management may occur in either inpatient 
or outpatient settings. There is a lack of evidence to 
determine the relative safety of inpatient versus outpatient 
withdrawal management. Inpatient withdrawal management 
has higher rates of completion compared to outpatient 
withdrawal management; however, there is no demonstrable 
difference in relapse among inpatient versus outpatient 
withdrawal management. 
3. The monitoring tools 

● Vital signs 
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● CBC 
● Chemistry  
● Tramadol test  
● CMR Factor Scale 
● Tramadol withdrawal symptom scale. 
● Tramadol addiction scale.  

4. Eligibility & fitness: before beginning  
● The client need to have positive tramadol test  
● Agree about participation of  a family member in the 

process of therapy  
● Agree about psychotherapy  
● Come in time  
● Never ever overdose the prescribed dose 

 

5. Medications in Opioid Withdrawal 
For the management of opioid withdrawal, two main 
strategies have evolved. The first involves the provision of 
gradually tapering doses of opioid agonists, typically 
methadone or buprenorphine or tramadol. The other strategy 
is the use of alpha-2 adrenergic agonists (clonidine) along 
with other non-narcoticmedications to reduce withdrawal 
symptoms. Both strategies have advantages and 
disadvantages. Using tapering doses of opioid agonists has 
been shown to be superior to clonidine in terms of retention 
and opioid abstinence. However, the use of nonopioid 
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medications may be the only option available to clinicians in 
some healthcare settings and may also facilitate the transition 
of patients to opioid antagonist medications and help prevent 
subsequent relapse. 

i. Withdrawal Management with Opioid Agonists 
It is more likely to experience severe withdrawal symptoms 
when discontinuing from lengthy use at a high daily dose. 
Detox is necessary for the first instance for physical 
dependence on the medication. However, for more comfort 
and safety reasons, it is highly advisable to complete the 
process in a compressive detox program. By tapering off 
gradually, we minimize your withdrawal symptoms. 
The advantages of a compressive detox program: 

▪ Take in consideration the changes in the personality of 
the addicted person.  

▪ Treats the cause that cause the dependence. 
▪ Prevent the relapses.  
▪ Reconstruct the belief system of the addict. 
▪ Reconstruct the social network of the addict. 

Tapering detox protocol using tramadol  
Tramadol as aopiod agonist affects the brain’s opioid and 
serotonin/norepinephrine systems. Sudden stoppage can 
induce awful opioid withdrawal symptoms and antidepressant-
like withdrawal symptoms – at the same time. Therefore, it 
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should be taken in consideration the type of antidepressant 
used and other major symptom .a tramadol taper has become 
a premier detoxification technique.Tapering off of tramadol is 
a gradual and methodical undertaking 
Withdrawal management with tramadol must be done in an 
out ptient clinic or inpatient setting. Tramadol tapers generally 
start with doses in the range of  300 –150 mg per day and 
then the dose is tapered, and are completed in 5 weeks. The 
duration of the taper can be as brief as 5–10 days or as long 
as 5 weeks. 
ii. Withdrawal Management with Alpha-2 Adrenergic Agonists 
Because opioid withdrawal results largely from overactivity of 
the brain’s noradrenergic system, alpha-2 adrenergic 
agonists (clonidine, lofexidine) have a long history of offlabel 
use for the treatment of opioid withdrawal in the United 
States. Lofexidine is approved for the treatment of opioid 
withdrawal in the United Kingdom. Clonidine is generally 
used at doses of 0.1–0.3 mg every 6–8 hours, with a 
maximum dose of 1.2 mg daily. Its hypotensive effects often 
limit the amount that can be used.  
Clonidine is often combined with other non-narcotic 
medications targeting specific opioid withdrawal symptoms 
such as benzodiazepines for anxiety, loperamide or bismuth-
salycilate for diarrhea, acetaminophen or nonsteroidal anti-
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inflammatory medications (NSAIDs) for pain, various 
medications for insomnia, and ondansetron for nausea. 
Clonidine is not US FDA-approved for the treatment of opioid 
withdrawal, but it has been extensively used off-label for this 
purpose. 
 

6. The proposed Comprehensive Approach for treating tramadol 
addiction 

6.1 Tapering Detox Protocol "A 5- weeks outpatient program" 
Detox Protocol   
program 1: for more than two years of consuming and more 
than 500 mg of dose. 
Program 2: for less than two years of consuming and less 
than 500 mg of dose. 
The patient can choose any dose he wat to start the tapering 
not exceed the 300 mg as a starting dose. 

Program (1) 5 weeks 

Week 1 2 3 4 5 

Dose 300 250 200 100 50 

 

Program (2) 10 days 

Day 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 
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Dose 150 100 100 50 50 
 

6.2 Food, Supplement & Healthy habits:  are advised during 
tapering detox: 
Food:  vegetables (dark green, leafy vegetables), fruits,Dairy 
and cheese, are important in detox period. 
Water (hydration): Many drug users do not feel the need to 
drink water while using. Body needs hydration to function well.  
Supplements:Neurovit(vitamin B1, B6 and B12) Omega 3, L-
Tyrosine and Green Tea Oil: .to increase levels of the 
neurotransmitters, which help, improve cognitive functions and 
performance while tapering.   
Healthy habits: Exercise and Walking can help you boost the 
mood and the endorphins excretion after physical exercise 
help decrease withdrawal symptoms. 
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 م  2020لسنة  (146رقم )  وكيل وزارة العمل قرار
 بشأن تشكيل ايئة تفتيش العمل بوزارة العمل

 م وتعديالته،2003بعد االطالع على اليانون االساس  المعدل لسنة 
ــم  ــانون العمـــــــــل رقـــــــ ــام  (7)وعلـــــــــى قـــــــ ــادة  م2000لعـــــــ ــيما المـــــــ وتعديالتـــــــــه، ال ســـــــ

 منه، (115و) (107)
م، ال ســــــــيما المــــــــادة 2001لعــــــــام  (3)رقــــــــم وعلــــــــى قــــــــانون االجــــــــراءات الجزائيــــــــة 

 منه، (4)فيرة ( 21)
 على ميتضيات المصلحة العامة، وبناء  
 ،لنا قانونا   المخولةعلى الصالحيات  وبناء  

 قررنا ما يلي:
 (1مادة )

 تشكيل ايئة تفتيش العمل من الموظفين التالية أسماؤام:

الرقم  رقم الهوية االسم رباعي م
 يفيالمسمى الوظ الوظيفي 

مــدير عــام التفتــيش وحمايــة العمــل /  208367 929051571 اعتماد عود العزعز عل  الطرشاوي  1
 رئيس ايئة التفتيش –مفتش عمل 

ــتش  206984 953241056 رام  ابراشيم محمود انشا   2 ــل / مفـ ــروط العمـ ــرة مـ ــدير دائـ مـ
 نائب رئيس ايئة التفتيش –عمل 

مدير دائرة الســالمة والصــحة المهنيــة  224049 900861196 رائد محمد زعاد فاشم ابو شهال 3
 مفتش عمل /

رئـــــيس قســـــم الشـــــكاو  واالجـــــراالات  212741 801345216 عود هللا عمر عودالحميد األسطل 4
 واألنظمة / مفتش عمل

ــة العمــل /  223754 802743880 سماح كامل نمر الغزال  5 ــيس قســم دراســات حماي رئ
 مفتش عمل

ــابات واألمـــــرا   208976 801314907 هللا ابو نايمفاطمة توفيق عود  6 رئـــــيس قســـــم ادصـــ
 المهنية / مفتش عمل

رئيس قسم التفتــيش وحمايــة العمــل /  211843 971183751 محمد عل  العود  ويح 7
 مفتش عمل
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رئيس قسم التفتــيش وحمايــة العمــل /  224050 800504938 عود الفتاح سليم عود الفتاح حماد 8
 مفتش العمل

 مديرية غزة -مفتش عمل  208999 800431389 محمد خالد أحمد اللهوان  9

مديريــــــة  –رئــــــيس قســــــم التفتــــــيش  24931 933760258 عاطف سالم محمد  ادق 10
 خانيونس

 مديرية خانيونس –مفتش عمل  208973 801846767 تهان  اسحق عود اليادر السلط  11
 مديرية الوسطى –مفتش عمل  209013 801260332 محمد نويل عطية العثمان  12

مديريــــــة  –رئــــــيس قســــــم التفتــــــيش  208998 801288911 عيسى  كمال عيسى راض  13
 الشمال

 مديرية الشمال –مفتش عمل  208219 946663747 فارون عثمان محمد عل  14
 مديرية رفح –رئيس قسم التفتيش  208975 801551458 بو نداأجمال أحمد  عيسى 15
 مديرية رفح –مفتش عمل  208981 800428286  حماد شرابحماد عودهللا 16
 مديرية غزة –مفتش عمل  209012 801090069 أحمد خضر خميس دوعدار 17
 مهندس صناعي –مفتش عمل  عيد ديوان  800696411 مرتجى محمد لطيفه غازي  18
 مهندس صناعي –مفتش عمل  عيد ديوان  801081191 بو شمالهأ فدوى فرج فضل 19
 رئيس قسم االرماد / مفتش عمل 209000 801457599 أحمد  باح محمد محمود 20

ــد الــــــــــرازق ابــــــــــراشيم     21 حمــــــــــدي  عوــــــــ
 مديرية غزة –مفتش عمل  24959 921942371 المسلم 

 مفتش عمل –مهندس مدني  201705 411265036 بو شاوع أدارعن أحمد محمد  22
 مفتش عمل 47251 901349043 الرزاينه ذيب سليمانرام   23
 مديرية الوسطى –مفتش عمل  24926 936846831 شيليهمد ح عود اليادر مصطفى 24
 مديرية الوسطى –مفتش عمل  216592 903615730 بو مشايخأرامز اسماعيل محمد  25
 مديرية الوسطى –مفتش عمل  24964 914782750 العواودهرأفت عودهللا عل   26

 (2مادة )
( مــــن فــــذا اليــــرار بممارســــتهم 1عمــــل المــــذكورون فــــ  المـــادة رقــــم )يتمتـــع مفتشــــو ال

وعكون لهم جميع سلطات الضبأل اليضائ   ،هامهم بصالحيات الضبطية اليضائيةلم
ــا          المرتبطــــة والصــــالحيات  ألحكــــام اليــــانون ليمــــا يتعلــــق بممارســــتهم  والميــــررة وفيــــا    بهــ

ألحكـام قـانون العمـل  يـع خالفـا  ى ضبأل الجرائم الت  ترلاختصا اتهم وذلك بالنسبة  
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م وتعديالتـــه واالنظمـــة واللـــوائح واليـــرارات والتعليمـــات الصـــادرة 2000لعـــام  (7)رقـــم 
 بميتضاه.

 (3مادة )
 ر. كل ما يتعارض مع أحكام فذا اليرالغى يُ 

 (4مادة )
عمل به من  تنفيذ أحكام فذا اليرار وعُ   –ليما يخصه    كلٌ   –على الجهات المختصة  

 وعنشر ف  الجرعدة الرسمية. ،تارعخ  دوره
 

 م 2020/ 10/ 04 :  در ف  مدينة غزة بتارعخ
 ه /1442/17  :الموافق                  

 

 وكيل وزارة العمل    
 موسى السماك .أ
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 (  20-09-30قرار رقم )
 بشأن تحديد تعرفة بيع كهرباال المولدات التجارية 

 

 سلطة الطاقة والموارد الطبيعية

بشــــأن رنشــــاء ســــلطة الطاقــــة  م1995( لســــنة 12قــــانون رقــــم ) بعــــد االطــــالع علــــى
 الفلسطينية، 

وعلى نظام منح الترخيص لتوليد وتوزعع الطاقة الكهربائية ألغراض التجـارة ال سـيما 
 ( منه،17المادة رقم )

 وبناء  على الصالحيات المخولة لنا قانونا ،
 ،على ميتضيات المصلحة العامةوبناء  

 فقد قررنا ما يلي:
 (1مادة )

( شـيكل 2.5ُتحدد تعرفة بيع كهرباء المولدات التجارعة للمستهلكين بمـا ال يزعـد عـن )
 م.01/10/2020لكل كيلو وات. ساعة، وذلك اعتبارا  من 

 (2مادة )
يلتـزم كافـة مــالك  ومشـغل  المولــدات التجارعـة بتنفيـذ االشــتراطات الفنيـة المنصــو  

عليمــــات الصــــادرة مــــن جهــــات واليــــرارات والت عليهــــا فــــ  اليــــوانين واللــــوائح واألنظمــــة
 االختصا  خالل مدة أقصافا ثالثة أشهر من تارعخه.

 (3مادة )
يعفى كل من يلتزم بتسوعة أوضاعه اليانونية من مالك  ومشغل  المولـدات التجارعـة 

اليرار من الرسـوم المسـتحية خالل المدة المنصو  عليها ف  المادة الثانية من فذا 
 .الترخيص المعتمد بالخصو   وفيا  لنظام
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 (4مادة )
عمـل بـه وعُ  اليـرار،تنفيـذ أحكـام فـذا -ليمـا يخصـه  لٌ  ُـ -  كافة  على الجهات المختصة

 ف  الجرعدة الرسمية.  دوره، وعنشرمن تارعخ 
 
 

 م 2020/ 09/ 16 بتارعخ: ف  مدينة غزة   در 

 ه /1442/27 الموافق:                
 

 م. سمير عبد الرازق مطير                                          
   نائب رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية
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 (2021-01-01قرار رقم )
 بشأن تحديد تعرفة بيع كهرباال المولدات التجارية 

 

 سلطة الطاقة والموارد الطبيعية 

بشــــأن رنشــــاء ســــلطة الطاقــــة  م1995( لســــنة 12بعــــد االطــــالع علــــى قــــانون رقــــم )
 ، الفلسطينية

( بشـأن نظـام مـنح التـرخيص لتوليـد وتوزعـع الطاقـة 38/52/2019وعلى قـرار رقـم )
 ( منه،17الكهربائية ألغراض التجارة السيما المادة رقم )

وبنــاء  علــى اليــرار الصــادر عــن اللجنــة الحكوميــة المكلفــة بمتابعــة تطويــق نظــام مــنح 
 ترخيص انتاج وتوزعع الكهرباء من المولدات التجارعة،

 ء  على الصالحيات المخولة لنا قانونا ،وبنا
 ،على ميتضيات المصلحة العامةوبناء  

 فقد قررنا ما يلي:
 (1مادة )

( 3.3ُتحــدد تعرفــة بيــع كهربــاء المولــدات التجارعــة للمســتهلكين بمــا ال يزعــد عــن ) .1
  دور فذا اليرار.شيكل لكل كيلو وات. ساعة، وذلك اعتبارا  من 

اء المولدات التجارعـة للمسـتهلكين بشـكل دوري كـل سـتة يتم تيييم تعرفة بيع كهرب .2
 أشهر.

 شيكل. 40يكون الحد األدنى لالستهالك الشهري بما ال يتجاوز  .3
 (2مادة )

يلتـزم كافـة مــالك  ومشـغل  المولــدات التجارعـة بتنفيـذ االشــتراطات الفنيـة المنصــو  
ادرة مــــن جهــــات عليمــــات الصــــعليهــــا فــــ  اليــــوانين واللــــوائح واألنظمــــة واليــــرارات والت

 االختصا .
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 (3مادة )
على مالك  ومشـغل  المولـدات التجارعـة تسـوعة أوضـاعهم اليانونيـة خـالل شـهر مـن 

 تارعخ  دور فذااليرار.
 (4مادة )

( بشـــأن تحديـــد 20-09-30) الطاقـــة والمـــوارد الطويايـــة رقـــم يلغـــى قـــرار ســـلطة .1
 تعرفة بيع كهرباء المولدات التجارعة.

 أحكام فذا اليرار.يلغى كل حكم يخالف  .2
 (5مادة )

عمل به وعُ   ،اليرارتنفيذ أحكام فذا  -ليما يخصه   لٌ  ُ -  كافة  على الجهات المختصة
 ف  الجرعدة الرسمية. وعنشر ، دورهمن تارعخ 

 
 

 م 2021/ 01/ 10 بتارعخ: ف  مدينة غزة   در 

 ه /1442/26 الموافق:                
 

 م. سمير عبد الرازق مطير                                         
   نائب رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية
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 2018( لسنة  1قرار رقم )
 محفوظات األوراق القضائية  بنظام

 النائب العام 
 ، وتعديالته 2003لسنة  المعدل بعـد اإلطالع علـى اليانـون األساسـ 

 وتعديالته،  م2001( لسنــة 3) ـة رقــماإلجــراءات الجــزائيـ قـانــون على و 
 ، وعلى تو يات اإلدارة العامة للتفتي  اليضائ 

 ،قانونا   وبنــاء  علــى الصـــالحيات المخـــولـة لنــا
 ،وبنـاء  علـى ميتضيات المصلحة العامة

 : قررنا ما يلي
 (1مـادة )

يا المفصولة ف   يتوجب على دائرة أرشيف النيابة العامة أن تحتفظ بملفات اليضا
 -مخازنها وفيا  للمدد التالية:

 -:أواًل / ملفات القضايا المحفوظة
 . لمدة عشر سنوات من تارعخ  دور قرار الحفظ ف  قضايا الجنايات. 1
 . لمدة ثال  سنوات من تارعخ  دور قرار الحفظ ف  الجنح. 2

 -:ضايا المحكومةثانيًا / ملفات الق
 انتهاء تنفيذ العيوبة ف  جميع الجرائم. . لمدة ثال  سنوات من تارعخ 1
 . ف  حال عدم تنفيذ العيوبة تحفظ مدة تيادم العيوبة على النحو التال : 2

 .أ. عيوبة االعدام ثالثون عاما  
 ب. عيوبة السجن المؤبد عشرون عاما . 

 ج. أي عيوبة جزائية أخرى خمسة عشر عاما . 
 تم التصرف فيها تبعًا للدعو  األصلية.طلبات الكفالة وطلبات استئنافها ي /ثالثاً 

 رابعًا/ تبقى ملفات الم الفات في مراكزاا بعد تسديد قيوداا. 
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 (2) مادة
على كل نيابة وقول تسليم ملفات اليضايا المحفوظة والمحكومة رلى دائرة أرشيف  

   النيابة العامة التأ د من التال :
 أرشفة كافة أوراقها رلكترونيا .  .1
 فا على الورنامج االلكترون  الموحد.  تسديد قيود  .2

 (3) مادة
على دائرة أرشيف النيابة العامة وقول اتالف الملفات الت  مضت عليها المدة طبيا   

( من فذا النظام حفظ الئحة االتهام واألحكام الصادرة ف  اليضية  1ألحكام المادة )
 ائم.مع أسبابها والمستندات العرلية األ لية حفظا  ورقيا  بشكل د 

 (4) مادة             
. يصدر النائب العام قرارا  بتشكيل لجنة اإلتالف وذلك ف  األول من شهر يناير  1

 واألول من شهر يوليو من كل عام. 
 . تيوم لجنة اإلتالف بالمهام التالية: 2

أ. جرد وفحص كافة الملفات المحفوظة والمحكومة الت  توافرت فيها الشروط  
 د السابية وإعداد كشف بها وذلك بالتعاون مع دائرة األرشيف. المذكورة بالموا

 ب. تحديد الجهة والطرق المناسبة لتنفيذ عملية اإلتالف. 
 ج. اإلشراف على عملية رتالف الملفات.

. ُتعد اللجنة محضرا  مفصال  بعد االنتهاء من مهامها وترفعه للنائب العام  3
 تشكيلها. العتماده والتصديق عليه خالل شهر من 
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 (5) مادة                 
تنفيذ أحكام فذا النظام، وععمل   –ليما يخصه   كل –على الجهات المختصة كافة 

 .، وعنشر ف  الجرعدة الرسميةبه من تارعخ  دوره
 

 م 2018/ 31/12 :غـــزة بتارعخ مدينة فـــ    در
 فـ/ 1440/19الموافق:                  

م                                                                                                                          النــائب العـــا
 المستشار/  ضياال الدين سعيد المداون 
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 2019( لسنة 1)رقــم قرار 
 قضايا جنائية التصرف باألسلحة النارية والعتاد العسكرا المضبوط في نظام ب

 

 النائب العام 
 ، وتعديالته 2003لسنة  المعدل بعد اإلطالع علـى اليانـون األساسـ 

 ، وتعديالته م 2001لسنة   (3) ن اإلجــراءات الجــزائيـة رقــمقانـو  علىو 
 ، م1998لسنـة ( 2رقم ) نـون األسلحة النـارعة والذخائـرقاعلى و 
 ، م2008لسنــة   (6ة رقم )حماية المياومة الفلسطينيقــانـون على و 
 م، 2017( لسنة 1قانون الصلح الجزائ  رقم )على و 

 ، قانونا   وبنـــاء  علــــى الصــالحيـات المخـولـة لنـا
 ،وبنـاء  علــى ميتضيـات المصلحة العامة

 -:قررنا ما يلي
 (1) مادة

 ضبط األسلحة المست دمة في الجرائم
والــذخائر وأي عتــاد عســكري يثوــت  يصــير ضــبأل وتحرعــز كافــة األســلحة النارعــة .1

ــايا  ــة اليضــ ــ  كافــ ــق فــ ــرة التحييــ ــاء مباشــ ــة، أثنــ ــ  الواقعــ ــتخدامه فــ ــه أو اســ حيازتــ
 الجزائية.

يكلــف وكيــل النيابــة المحيــق بســؤال المتهمــين حــول ملكيــة األســلحة المضــووطة  .2
 وسوب حيازتها، وتكليفهم بإرفاق ما يثوت ذلك فور ضبطها.

لعامـــــة بـــــالتحري والتحيـــــق مـــــن ملكيـــــة الســـــالح يـــــتم التييـــــد بتكليـــــف المباحـــــئ ا  .3
 من عدمه. ألي فصيل أو تنظيمالمضووط ف  الواقعة، وحول انتماء المتهم 

الجزائــ  فــ  أو رثبــات الصــلح لح اصــتيحظــر اإلفــراج عــن أي مــتهم أو رجــراء ال .4
قضــيته مــا لــم ييــم بتســليم األســلحة التــ  اســتخدمها فــ  الواقعــة لتحرعزفــا حســب 

 األ ول. 
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فصـائل التنسيق مركزعـا  مـع التنظيمـات و إلدارة العامة ف  النيابة العامة بتكليف ا .5
لمعالجـــة أي حالـــة يـــتم رفـــض تســـليم الســـالح فيهـــا مـــن التنظـــيم، وذلـــك المياومـــة 

                                         لمتابعة التحرعز حسب األ ول.
 (2) مادة

 التصرف باألسلحة المضبوطة 
ــتلبال أي ط .1 لبــــات اســــترداد أســــلحة أو عتــــاد عســــكري مــــن فصــــائل يحظــــر اســ

ة مـــا لـــم يكـــن الطلـــب مختـــوم بخـــتم التنظـــيم الرســـم  ومرفيـــا  بـــه البطاقـــة مـــالمياو 
 التعرعفية 

للمندوب ف  حال ثوت ملكية التنظيم للسالح المستخدم ف  الواقعة، يتم التو ية  .2
فتـرة )شـهر رلـى  بتسـليمه خـالل العامـة بإعادته، وتكلف اإلدارة العامة فـ  النيابـة

 ستة أشهر( من تارعخ الضبأل ما لم يكن الزما  كدليل أمام المحكمة.
ف  حال ثوت ملكية السالح لمـواطن، فيـتم التو ـية بـرفض ررجاعـه مـا لـم يثوـت  .3

 أنه مرخص قول تارعخ الواقعة، ولم يستخدم فيها.
فــ  حــال ثوــوت اســتخدام مــواطن لســالحه الشخصــ  المــرخص فــ  واقعــة جزائيــة  .4

 ثوت أنه غير مرخص يتم التو ية برفض ررجاعه.أو 
 (3) مادة

 أحكام عامة
تلغى الرخصة الممنوحة لحائز السالح تليائيا  ف  حال استخدامه بصورة غير   .1

 والذخائر.  النارعة مشروعة، استنادا  ليانون األسلحة 
بتسليم السالح لمندوب  الفصائل بصورة   ف  النيابة العامة تكلف اإلدارة العامة .2

 مركزعة بعد المصادقة النهائية من النائب العام.  
يتم دعم وزارة الداخلية والتنظيمات الوطنية بالسالح المصادر بصورة دورعة   .3

  ل ستة أشهر وفق المتوفر. 
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 (4) مادة
تنفيـذ أحكـام فـذا النظـام، وععمـل  –كل ليمـا يخصـه  -على الجهات المختصة كافة 

 .عدة الرسمية، وعنشر ف  الجر به من تارعخ  دوره
 

 م 2019/ 24/2غـــزة بتـارعـخ: مدينة  ــدر فــ  
 فـ /  1440/19الموافق:                 

 
 

 النــائب العــام 
 ضياال الدين سعيد المداون  المستشار/
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 م 2019( لسنة  2رقم ) قرار
 عنها ضبط وتحريز األدوات والمواد المست دمة في الجريمة أو الناتجة  بنظام

 

 النائب العام 
 ، وتعديالته 2003لسنة  المعدل بعد اإلطالع علـى اليانـون األساسـ 

 ، وتعديالته م 2001لسنة   (3)قانـون اإلجــراءات الجــزائيـة رقــم على و 
 ، قانونا   وبنـــاء  علــــى الصــالحيـات المخـولـة لنـا
 ،وبنـاء  علــى ميتضيـات المصلحة العامة

 -:قررنا ما يلي
 (1) مادة              

 على مأمورا الضبط القضائي القيام باآلتي:
اعــداد محضــر ضـــبأل بتفا ــيل مــا تـــم ضــبطه مــن محـــرزات ومضــووطات فـــور  .1

 ضبطها.
يتم وضع المحرزات والمضووطات ف  ظـرف مغلـق وعسـجل عليـه جميـع بيانـات  .2

جل وأو اف المضووطات ورقم االسـتدالل أو اليضـية ومـن ثـم تسـجيلها فـ  السـ
الخا  وإعطائهـا رقـم موـزر ومـن ثـم تـدوعن كافـة بياناتهـا وتفا ـيلها فـ  الكـرت 
المورز والذي يوضع نسخة عنه ف  ملف االستدالل ونسخة ف  الظرف الخا  

 بالمضووطات.
 تسليم كافة المضووطات مع ملف اليضية رلى وكيل النيابة المختص. .3

 (2) مادة
والتأ ـد  ت المحالة رليـه مـع ملـف اليضـيةوطاعلى وكيل النيابة المختص تفيد المضو

من مطابية ما ذكـر فـ  تيرعـر الضـبأل مـع مـا تـم تسـليمه طرفـه ومـن ثـم يـتم ر ـدار 
قــرار بتحرعزفــا وتســليمها رلــى رئــيس اليلــم حســب األ ــول تمهيــدا  لتســليمها رلــى قســم 

 المحرزات ف  النيابة العامة.
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 (3) مادة
 :تقوم دائرة المحرزات باآلتي

 لمحرزات الواردة رليها من النيابات الجزئية كافة حسب األ ول.استلبال ا .1
 تصنيف المحرزات المستلمة من النيابات الجزئية وفيا  لطويعة المحرز. .2
 .لى السجالت المخصص لها لكل نيابةتسجيل فذه المحرزات ع .3
ردخال فذه المحرزات علـى الورنـامج االلكترونـ  وذلـك لسـهولة الو ـول رلـى أي  .4

 محرز.
 ة ورق التحرعز على برنامج المحرزات وإعطائها أرقاما  تسلسلية.أرشف .5
وضع المحرزات بمخازن دائرة المحرزات وعتم وضع قائمـة تضـم فـذه المحـرزات  .6

 وذلك للو ول رليها عند الطلب.
 (4) مادة            

 : لكترونية باختالف أنواعها كاآلتي يتم تغليف األجهزة اال 
ــايلون  .1 ــن النـ ــة مـ ــوفير أغلفـ ــظ تـ ــم لحفـ ــاط محكـ ــزود بربـ ــام مـ ــف األحجـ ــوى بمختلـ الميـ

 األجهزة اإللكترونية بها حسب األ ول.
وفير رفــوف خشــوية مغليـة لحفــظ األجهــزة وعـتم تيســيمها بعنايــة بنـاء  علــى ســنوات تـ .2

 التحرعز والنيابات المتخصصة لسهولة الو ول رليها عند الطلب.
 ( 5) مادة              

 :لاخائرالنارية وابشأن األسلحة 
يــتم فــرز موظــف مــن وزارة الداخليــة متخصــص باألســلحة مهمتــه اســتالم الســالح  .1

المحــرز وتفيــده و ــيانته وتشــحيمه ووضــعه فــ  الغــالف المخصــص مــن النــايلون 
الميــوى للمحافظــة عليــه وعمــل تيرعــر بحالــة الســالح وقــت اســتالمه وعــتم تفيــده فــ  

 المخازن بشكل دوري.
شــبك ميــوى ومشــابك مــن حديــد يــتم تعليــق قطــع تــوفير رفــوف للســالح عبــارة عــن  .2

 .اقل مساحة ممكنة من مخزن النيابةالسالح عليه الستغالل 
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 ( 6) مادة    
 : األسلحة البيضاال واألدوات الحادةبشأن 

يــتم عمــل رفــوف حديديــة وتيســيمها علــى عــدد النيابــات وترتيــب األســلحة واألدوات  .1
 ليفها بالنايلون الميوى المعد للحفظ.الحادة بنظام ليتسع المخزن الحتوائها بعد تغ

تخصــيص رفــوف حديديــة لــأالت الحــادة الخا ــة باليتــل لســهولة الو ــول رليهــا  .2
 حال طلوها من المحكمة المختصة ف  حال عرضها على المتهم للتعرف عليها.

 ( 7) مادة              
 : بشأن الم درات والعقاقير الطبية

ن المـــواد المطحــــون منهـــا لمعرفــــة عــــددفا يـــتم حصــــر ووزن المـــواد المخــــدرة ووز  .1
 وميدارفا بالضبأل.

، كــل نيابــة علــى حــدة وتغليفهــا بأغلفــة مــن اقير الطويــةيــتم فــرز المخــدرات والعيــ .2
 النايلون الميوى ووضعها على الرفوف لحين  دور قرار المصادرة إلتالفها.

 ( 8) مادة              
 بشأن السيارات والدراجات النارية: 

 لسيارات والدراجات النارعة الواردة من النيابات الجزئية كافة.استالم ا .1
أو الدراجــة يــتم وضــع بطاقــة الموــرز مســجل عليهــا كافــة بيانــات المــتهم والســيارة  .2

 ورقم اليضية.النارعة 
ركن السيارة أو الدراجة النارعة ف  المكان المعد لها وفو المكان المظلـل والميفـل  .3

 ة.لحمايتها من العوامل الطوياي
ــغيل الســــيارات  .4 ــتص لتشــ ــف مخــ ــرز موظــ ــة فــ ــدراجات النارعــ ــيانتها ونفــــخ والــ و ــ

 رطاراتها ومتابعتها بشكل أسووع  أو ريداعها لدى كراج خا  . 
يـــتم التصـــرف فـــ  الســـيارات والـــدراجات النارعـــة بعـــد ثالثـــة شـــهور مـــن اســـتالمها  .5

اإلدارة  وبيعهــا بــالمزاد العلنــ  بنــاء علــى اليــرار الصــادر عــن اللجنــة المشــكلة مــن
 .م11/4/2018تفتي  اليضائ  بتارعخ العامة والمكتب الفن  وال
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 (9) مادة
ــة  .1 ــة تكلـــف اإلدارة العامـ ــة العامـ ــمن التصـــرف فـــ  النيابـ ــر شـــهري يتضـ برفـــع تيرعـ

 (3رقـم ) بالمحرزات المضووطة على النحو الوارد ف  قـانون اإلجـراءات الجزائيـة
 .وتعديالته 2001لسنة 

وطات والمحــرزات التــ  ال يجــوز بيعهــا مــن األمــوال نفيــات حفــظ المضــويتحمــل  .2
                                       من ضبطت بحيازته.المحرزة 

 ( 10) مادة
ـــزام بأحكــام فــذا النظــام،  –كـــل ليمــا يخصـــه  –علـــى الجهــات المختصــة كـافـــة  االلت
 .، وعنشر ف  الجرعدة الرسميةوععمل به مـن تارعخ  ــدوره

 
 م 2019/ 5/3: غـــزة بتـارعـخمدينة ـ   ــدر فـ 
 فـ / 1440/ 28الموافق:               

 النــائب العــام 
 ضياال الدين سعيد المداون المستشار/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 م 2021( مارس) آذار             )الــوقــائــع الفـلســطـينـية(      المائة وواحد                       العـدد     
 

 

 

 

- 98 - 

 2019لسنة   (3)قرار رقم 
 سياسة الباب المفتوح وتدقيق المظالم بنظام

 

 النائب العام
 وتعديالته،م 2003بعد االطالع على اليانون األساس  لسنة 
 م،2001( لسنة 3وعلى قانون اإلجراءات الجزائية رقم )
 وبناء  على الصالحيات المخولة لنا،

 وبناء  على ميتضيات المصلحة العامة،
 -قررنا ما يلي:

 (1مادة )
 التعريف

 يطلق على فذا النظام: ) نظام سياسة الباب المفتوح وتدقيق المظالم(. -
عــد واضــحة وإجــراءات محــددة لدراســة المظــالم يهــدف فــذا النظــام رلــى رنشــاء قوا  -

ــدعاوى  ــة فـــ  الـ ــتهم أو المتضـــرر مـــن الجرعمـ ــه أو المـ ــ  عليـ ــة مـــن المجنـ الميدمـ
 المعروضة على النيابة العامة.

 (2مادة )
 أنواع المظالم 

 -تقسم المظالم إلى ما يلي: -
تتعلـق بـاالعتراض علـى اليـرار الموضـوع  الصـادر عـن   مظالم موضـويية: .أ

 م ضدفا بالحفظ أو االتهام.الجهة المتظل
تتعلــق بــإجراءات ســير الــدعوى الجزائيــة واالعتــراض علــى  مظــالم إجرائيــة:  .ب 

التكييــــف  -التوقيــــف -قــــرار النيابــــة المختصــــة بشــــأن )تــــدوعن أقــــوال الشــــهود 
 غيرفا(. -استثناء متهم -اليانون 



 م 2021( مارس) آذار             )الــوقــائــع الفـلســطـينـية(      المائة وواحد                       العـدد     
 

 

 

 

- 99 - 

تتعلــق بـــاالعتراض علــى الســلوك الشخصـــ  ألحــد أعضـــاء  مظــالم ســـلوكية: .ت 
وظفيهــا أو أحــد أفــراد مــأوري الضــبأل اليضــائ  فــ  طرعيــة التعــاط  النيابــة وم

 مع المتظلم خالفا  لليانون وليواعد مدونة السلوك وتعليمات النائب العام.
 (3مادة )

 إجراالات تقديم المظالم 
ــاحب الصــــــفة  .1 ــة أو  ـــ ــدعوى الجزائيـــ ــد أطــــــراف الـــ ــن أحـــ ــة مـــ ــدم المظلمـــ تيـــ

 والمصلحة أو وكيله.
ظـــالم المرفـــق طـــ  فـــذا النظـــام مشـــتمال  علـــى نيـــاط يـــتم االلتـــزام بنمـــوذج الم .2

 التظلم وطلبات المتظلم.
ــن  .3 ــورة عـ ــة أو الثالثـــة  ـ ــة الثانيـ ــ  المرحلـ ــدم فـ ــق بـــالتظلم الميـ ــب أن يرفـ يجـ

 اليرارات السابية الصادرة بشأن التظلم.
يــــتم تيــــديم الــــتظلم ومتابعــــة رجراءاتــــه لــــدى أقســــام االســــتلبال والمتابعــــة فــــ   .4

ــات، وعكلــــف المو  ــل وأرشــــفتها النيابــ ــرقم متسلســ ــجيلها بــ ــتص بتســ ظــــف المخــ
وربطها بورنامج العدالة الجنائية االلكترون ، وعكلف وكالء النيابة ورؤسائها 

 بإثبات قراراتهم المتخذة ف  التظلمات عور الورنامج.
 (4مادة )

 تدرج نظر المظالم
 المرحلة األولى/ ▪
مختصـــة وعـــتم ييـــدم  ـــاحب المصـــلحة مظلمتـــه لـــدى قلـــم النيابـــة الجزئيـــة ال .أ

متابعتهـــا مــــن قوــــل وكيــــل النيابــــة الجزئيـــة المخــــتص، وإ ــــدار اليــــرار فيهــــا 
 بصورة مكتوبة خالل ثالثة أيام من تارعخ تيديمها.

يرفــع قــرار وكيــل النيابــة المخــتص فــ  المظلمــة رلــى رئيســة المباشــر للتــدقيق  .ب 
 48واالعتمــاد أو اتخــاذ قــرار مغــاير وفــق مــا ييتضــ  التيــدير الفنــ  خــالل 

 عة، وعوثق ذلك ف  الملف.سا
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تيـــوم النيابـــة الجزئيـــة بإشـــعار المـــتظلم بـــاليرار الصـــادر فـــ  المظلمـــة خـــالل  .ج
 أسووع من تيديمها.

 المرحلة الثانية/ ▪
لصــاحب المصـــلحة االعتـــراض علـــى قـــرار النيابــة الجزئيـــة بـــتظلم ييـــدم رلـــى  .أ

ابـة النيابة الكلية المختصة، ومرفيا  به  ورة عن التظلم السابق وقـرار الني
 لم بشأنه.ظالجزئية المت

للنيابــــة الكليــــة  ــــالحية دراســــة وتــــدقيق ســــالمة رجــــراءات الملــــف، واليــــرار  .ب 
 الصادر عن النيابة الجزئية واتخاذ اليرار على النحو التال :

 اعتماد اليرار واإلجراءات السابية. -
 تعديل اليرار واستيفاء رجراءات التحييق. -
 الغاء اليار وإ دار قرار مغاير. -
 يــتم اتخــاذ اليــرار فــ  المظلمــة الميدمــة رلــى النيابــة الكليــة خــالل أســووع مــن ج. 

 تارعخ تيديمها، وعشعر به ميدم المظلمة.
 المرحلة الثالثة/ ▪
فــ  حــال اســتمرار االعتــراض علــى قــرار النيابــة الكليــة، فلصــاحب المصــلحة  .أ

يابـة الحق بتيديم تظلم لدى ديـوان النائـب العـام ومرفيـا  بـه  ـورة عـن قـرار الن
 الكلية المتظلم بشأنه.

يتــولى المكتــب الفنــ  فــ  ديــوان النائــب العــام دراســة وتــدقيق المظــالم وإبــداء  .ب 
خــالل مــدة أســووعين مــن  نها ورفعــه للنائــب العــام لالعتمــاد الــرأي النهــائ  بشــأ
 تارعخ تيديم المظلمة.

 (5مادة )
 إجراالات تدقيق المظالم

لمظالم بإعـداد مـذكرة تتضـمن يكلف عضو النيابة المختص بدراسة وتدقيق ا .1
 ما يل :
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الــرأي  -التهمــة -الوينــات  -بالنســبة للمظــالم الموضــوعية: )الوقــائع مــوجزة -
 اليانون  بشأن طلبات المتظلم(.

الــرأي اليــانون   -اإلجــراءات  -بالنســبة للمظــالم اإلجرائيــة: )الوقــائع مــوجزة -
 بشأن طلبات المتظلم(.

ــوان النا .2 ــلوكية لـــدى ديـ ــالم السـ ــدم المظـ ــا بمعرفـــة تيـ ــق فيهـ ــب العـــام للتحييـ ئـ
 تخاذ اإلجراءات التأديوية الالزمة ف  حال ثووتها.اإلدارة العامة للتفتي  وإل

يتم رشعار المتظلم باليرار الصـادر عـن النيابـة العامـة بشـأن مظلمتـه فـور  .3
 ر دار اليرار بشأنها.

يجــوز لجهــة التــدقيق ر ــدار اليــرار باســتئخار رجــراءات اللــبض والتوقيــف  .4
ــ ــعار النيابـــة لمـ ــة الـــتظلم، وعـــتم رشـ ــرة المخصصـــة لدراسـ ــد عـــن الفتـ دة ال تزعـ

 الجزئية باليرار.
 (6المادة )

 أحكام عامة
ــاء النيابــــة بتــــدوعن المالحظــــات الفنيــــة واالجرائيــــة المتكــــررة  - يكلــــف كافــــة أعضــ

ورفعها للمكتب الفن  لدراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها )عيد ورشة اقتراح مشروع 
 ية/ رعداد بحئ أو دراسة قانونية(.تعليمات قضائ

يســـري االتـــدرج المـــذكور فـــ  التـــدقيق علـــى رجـــراءات الملفـــات التـــ  يـــتم رفعهـــا  -
 البداء الرأي أو للحفظ اليطع .

، فلصــاحب المصــلحة رار قطعــ  بــالحفظ عــن النائــب العــامفــ  حــال  ــدور قــ -
 اتخاذ الميتضى اليـانون  أمـام المحكمـة المختصـة بخصـو  قـرار الحفـظ وفيـا  

( لســــنة 3لأل ــــول المنصــــو  عليهــــا فــــ  قــــانون اإلجــــراءات الجزائيــــة رقــــم )
 م.2001
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يخصص رؤسـاء ووكـالء النيابـات أوقاتـا  محـددة ومعلـن عنهـا لميابلـة الجمهـور  -
وعتم تحرعر محضر استماع بطلبـات المـتظلم  -رذا اقتضى األمر  -والمتظلمين

 واليرار الصادر بشأنها وإثبات ذلك ف  الملف.
مــتظلم تيــديم طلــب لــدى ديــوان النائــب العــام فــ  حــال تــأخر أي جهــة يجــوز لل -

 اذ قرار فيها خالل المواعيد المشار رليها.خبدراسة المظلمة وات
 ةيكلـــــف التفتـــــي  اليضـــــائ  بمتابعـــــة ســـــالمة اإلجـــــراءات وفـــــق المـــــدد المحـــــدد  -

 والمنصو  عليها ف  اليرار.
 (7مادة )

، وععمـل بـه تنفيذ أحكام فذا النظام -ما يخصهكٌل لي  -على الجهات المختصة كافة
 م.2019أبرعل  15ابتداء من تارعخ 

 
 م13/3/2019 در ف  غزة بتارعخ: 

 
 النائب العام 

 المستشار/ ضياال الدين سعيد المداون 
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 الرد على التظلم رقم .................. 
  الهوية  مقدم التظلم 
  العنوان   رقم الجوال 
  صفة المتظلم
  المركز  رقم القضية  رقم االستدالل
  مكان الواقعة  النيابة الم تصة

  الموضوع
 وجيز الواقعة/  •

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

 ادجراالات/ •
........ ......................................................................

 .............................................................................. 
 البينات والتهمة/  •

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

 الرأا بشأن نقاط التظلم وطلبات المتظلم/  •
 ..............................................................................

........................................................................ ...... 
 وكيل النيابة 

 رأا رئيس النيابة  •
 ................................................................................
 ................................................................................ 
 رئيس النيابة 
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 .... مظلمة موضويية مقدمة لد  نيابة ..............
  الهوية  مقدم التظلم 
  العنوان   رقم الجوال 
 مشتكي ضده   مشتكي     صفة المتظلم
  المركز  رقم القضية  رقم االستدالل
  مكان الواقعة  النيابة الم تصة

  الموضوع
 وجيز الواقعة/  •

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

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

 نقاط التظلم/  •
........ ......................................................................

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

 طلبات المتظلم/  •
1. ............. ........................................................... 
2.  ........................................................................ 
3.  ........................................................................ 
4. .................................................. ...................... 

 مقدم الطلب:....................... 
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 م2019لسنة  (5)رقــم  قرار
 إجراالات التفتيش على مراكز ادصالح والتأايل والنظارات بنظام
 النائب العام 

 ، وتعديالته 2003لسنة  المعدل بعد اإلطالع علـى اليانـون األساسـ 
 ، وتعديالته 2002لسنة   (1)وعلى قانون السلطة اليضائية رقم 

 ، وتعديالته  م2001( لسنــة3) نون اإلجـراءات الجــزائيـة رقـمقاى علو 
 ، وتعديالته م1998لسنة   6قانون مرا ز اإل الح والتأفيل رقم  على و 

 ، قانونا   وبنـــاء  علــــى الصــالحيـات المخـولـة لنـا
 ،وبنـاء  علــى ميتضيـات المصلحة العامة

 -:قررنا ما يلي
 ( 1) مادة

   أاداف النظام
العامة من خالل رجراء التفتي  الدوري على مرا ز الشـرطة ومرا ـز   تهدف النيابة .1

 اإل الح والتأفيل ما يل :
 التأ د من تطويق اليانون بصورة سليمة.  .أ
 التأ د من تنفيذ أحكام المحا م ف  الشأن الجزائ .  .ب 
 .التأ د من تنفيذ قرارات النيابة العامة ف  الملفات الجزائية .ت 
 التحيق من عدم احتجاز أي شخص بوجه غير مشروع. .  
الرقابة على االلتزام بمعايير حيـوق اإلنسـان وضـمانات المتهمـين الـواردة فـ    .ج

 اليوانين الوطنية.
يكون دور النيابة الجزئية والكلية متابعة تنفيـذ اليـانون وأوامـر النيابـة العامـة لـدى .  2

 .مرا ز اإل الح الت  تحت اختصا ها
المحا م حسب األ ول   .3 أحكام  تنفيذ  التأ د من  األحكام  تنفيذ  نيابة  دور  يكون 

 مع مراعاة عدم تعارض األدوار وتكرارفا بحيئ يكون كال  ف  حدود اختصا ه. 
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 (2) مادة
 االختصاصات 

ــة  .1 ــالتفتي  علــــى المرا ــــز واإلدارات الشــــرطية الواقعــ ــات الجزئيــــة بــ تخــــتص النيابــ
 ضمن اختصا ها.

 "الســــجون" نيابــــات الكليــــة بــــالتفتي  علــــى مرا ــــز اإل ــــالح والتأفيــــلتخــــتص ال .2
 الواقعة ضمن اختصا ها.

ــين  .3 ــاز المتهمـ ــى أمـــا ن احتجـ ــة التفتـــي  علـ ــام بمتابعـ ــذ األحكـ ــة تنفيـ ــتص نيابـ تخـ
 المحكومين ف  المرا ز الشرطية ومرا ز اإل الح والتأفيل.

مركـــز ر ـــالح تخــتص ردارة التفتـــي  اليضـــائ  بـــالتفتي  علـــى مؤسســـة الربيـــع و  .4
ــة )التحييـــــق المركـــــزي فـــــ  المباحـــــئ  ــاء وإدارات الشـــــرطة المركزعـــ وتأفيـــــل النســـ

 والمكافحة وغيرفا(.
 (3) مادة

 التفتيش على المراكز الشرطية 
ييوم وكالء النيابات الجزئية بمهام التفتي  على جميع أقسام مرا ز الشرطة كـل فـ  

 :دائرة اختصا ه على النحو التال 
 :ألرميفقسم التحقيق وا  .1

يتـــولى عضـــو النيابـــة العامـــة التفتـــي  ومتابعـــة اليضـــايا التـــ  مـــا زالـــت تحـــت  .أ
 ـول وعـدم العمل والتأ د من سالمة اإلجراءات اليانونية والسـير فيهـا حسـب األ
 تعطيلها والتأ د من توقيف المتهمين فيها وعدم تجاوز المدة اليانونية.

لـــى ســـجالت مكتـــب التحييـــق يجـــب علـــى عضـــو النيابـــة العامـــة االطـــالع ع .ب 
  ول اليانونية. والتأ د من تنظيمها وفق األ

ييــوم عضـــو النيابـــة العامــة بـــاالطالع علـــى الملفــات المحفوظـــة والتأ ـــد مـــن  .ت 
 حفظها وفق األ ول.

 . التأ د من عدم وجود شكاوى محفوظة لم يتم عرضها على النيابة العامة.  
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ــة التفتــــي  .ج ــة العامــ ــو النيابــ ــولى عضــ ــة  يتــ ــتدالل المحالــ ــر االســ ــى محاضــ علــ
ــراء  ــدد المســـتغرقة إلنجـــاز اإلجـ ــة المـ ــة ومتابعـ ــة والعالقـــات العامـ ــئ العامـ للمباحـ

 المطلوب فيها.
 يتولى عضو النيابة العامة التفتي  على تنظيم الملف وارشـفته وفهرسـته أوال    .ح

 للتعليمات الصادرة بهذا الشأن. بأول وفيا  
 : قسم النظارة  .2
عضـــو النيابـــة العامـــة رجـــراء التفتـــي  علـــى النظـــارة داخـــل المركـــز يجـــب علـــى  .أ

واالطالع على السجالت الخا ة بالموقوفين والتأ د من تنظيمها حسب األ ـول 
اليانونيــــة المعمــــول بهــــا ومعرفــــة أعــــداد النــــزالء وحــــاالت اإلفــــراج خالفــــا  لأل ــــول 

 اليانونية )اإلجازات الويتية(.
غـــــرف النظــــارة وتفيـــــد أحـــــوال الموقـــــوفين فيهـــــا ييــــوم عضـــــو النيابـــــة بتفتـــــي   .ب 

واالستماع لشكوافم والتأ د من مدى مالئمة النظارة للتوقيف وعـدم وجـود موقـوفين 
 بوجه غير مشروع واتخاذ اإلجراءات الالزمة بهذا الخصو .

يتولى عضو النيابة متابعة ملفات الموقـوفين الـذين يرغوـون بـإجراء محا مـات   .ت 
 سرععة.

 : نفياقسم الت. 3
يجــب علــى عضــو النيابــة العامــة االطــالع علــى ســجالت مكتــب التنفيــذ والتأ ــد مــن 
تنظيمهــا حســب األ ــول وعلــى وجــه الخصــو  مــذكرات اإلحضــار ومتابعــة مــدى 
االلتــزام بتنفيــذفا دون تــأخير والتأ ــد مــن مــدة ســرعان مــذكرات االحضــار، وتجديــدفا 

 عند اللزوم.
 :قسم المباحث .4

لنيابــة العامــة التفتــي  علــى قســم المباحــئ العامــة داخــل يجــب علــى عضــو ا .أ
المركـــز ومتابعـــة محاضـــر االســـتدالل المحالـــة الـــيهم ومـــدى رنجازفـــا والتأ ـــد مـــن 

 سالمة اإلجراءات خالل المدة المناسبة.
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يتأ ــد عضــو النيابــة العامــة مــن عــدم وجــود موقــوف داخــل اليســم لمــدة أ ثــر  .ب 
أســاليب التهديــد أو التعــذيب أو اإل ــراه ســاعة والتأ ــد مــن عــدم ممارســة  24مــن

 المادي والمعنوي واتخاذ الميتضى اليانون  ف  حال ثووت ذلك بحق الموقوفين.
 : قسم المكافحة .5
يتــولى عضــو النيابــة العامــة التفتــي  علــى قســم مكافحــة المخــدرات داخــل المركــز  .أ

انونيــة فيهــا واالطــالع علــى محاضــر االســتدالالت والتأ ــد مــن ســالمة اإلجــراءات الي
 وعرضها على النيابة وفق األ ول.

 24يتأ د عضو النيابة العامة من عدم وجود موقوف داخل اليسم لمدة أ ثر من .ب 
ــادي  ــاليب التهديــــد أو التعــــذيب أو اإل ــــراه المــ ســــاعة والتأ ــــد مــــن عــــدم ممارســــة أســ

 والمعنوي واتخاذ الميتضى اليانون  ف  حال ثووت ذلك بحق الموقوفين.
 :لعالقات العامةقسم ا .6

ــة ليســم العالقــات  ييــوم عضــو النيابــة العامــة بــاالطالع ومتابعــة االســتدالالت المحال
العامــة مــن النيابــة المختصــة والتأ ــد مــن اختصــا  المركــز فيهــا وســير اإلجــراءات 

 ومدى رنجازفا خالل المدة المحددة.
 (4) مادة

 تقارير التفتيش على مراكز الشرطة 
العامــــة رعــــداد تيرعــــر تفتــــي  مفصــــل حــــول الجولــــة  يجــــب علــــى عضــــو النيابــــة .1

ســـاعة مـــن تـــارعخ الجولـــة ورفعـــه رلـــى رئـــيس النيابـــة  48التفتيشـــية خـــالل مـــدة 
 المختص ليتولى رفعه رلى النائب العام.

يجب على رئيس النيابة الجزئية اجراء التفتـي  علـى المرا ـز الشـرطية التـ  تيـع  .2
مشـرف علـى المركـز ثـال  مـرات ضمن دائرة اختصا ه وبرفية عضو النيابـة ال

 سنوعا  بما يعادل مـرة كـل أربعـة شـهور، علـى أن يشـمل التفتـي  مـا فـو وارد فـ 
المــادة الثانيــة مــن فــذا النظــام وإعــداد تيرعــر مفصــل حــول الجولــة مــن  (1الفيــرة )
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ســاعة مــن تــارعخ الجولــة رلــى النائــب العــام، والتأ ــد  48ورفــع التو ــيات خــالل 
 لمرفوعة من السادة أعضاء النيابة.من سالمة التيارعر ا

ــاء النيابـــة  .3 ــة مـــن أعضـ ــة المخـــتص تشـــكيل لجنـ يجـــب علـــى رئـــيس النيابـــة الجزئيـ
وبرئاسته وذلك من أجل رجراء التفتي  على جميع مرا ز الشرطة الواقعة ضـمن 
اختصا ـــه مـــرة ســـنوعا  علـــى األقـــل، وعلـــى أن تشـــمل كافـــة األقســـام الـــواردة فـــ  

لنظــام وإعــداد تيرعــر مفصــل بكافــة مالحظــات وتو ــيات مــن فــذا ا الثالثــةالمــادة 
 ساعة من تارعخ الجولة.  48الجولة ورفعه للنائب العام خالل 

 (5) مادة
 التفتيش على مراكز ادصالح والتأايل  

يجــب علــى عضــو النيابــة الكليــة رجــراء جــوالت تفتيشــية علــى مرا ــز اإل ــالح  .1
ل شــهر، وتفيـــد الســـجالت والتأفيــل )الســـجون( كــل فـــ  دائــرة اختصا ـــه مــرة كـــ

الخا ــة بــالموقوفين ومتابعــة ســير اإلجــراءات اليانونيــة والتأ ــد مــن عــدم وجـــود 
ــل  ــر مفصـ ــع تيرعـ ــكاوى النـــزالء، ورفـ ــتماع لشـ ــروع واالسـ ــر مشـ ــه غيـ موقـــوفين بوجـ
 لرئيس النيابة الكلية يتضمن المالحظات والتو يات الالزمة بالخصو .      

فيـــة لجنـــة مـــن اعضـــاء النيابـــة الكليـــة رجـــراء يجـــب علـــى رئـــيس النيابـــة الكليـــة بر  .2
ــة  ــل التابعــــ ــز اإل ــــــالح والتأفيــــ ــى مرا ــــ ــهور علــــ ــة شــــ ــل أربعــــ ــي  دوري كــــ تفتــــ
الختصا ه وذلك بهدف التأ د من سالمة اإلجراءات واالطمئنان على التوقيف 
وفــق األ ــول اليانونيــة، وترتيــب الملفــات الخا ــة بــالنزالء وا تمــال المســتندات 

الالزمـة، ورفـع تيرعـر مفصـل بالجولـة للنائـب العـام خـالل مـدة واألوراق اليضائية  
ســـاعة متضـــمنة المالحظـــات والتو ـــيات الالزمـــة بالخصـــو  والتأ ـــد مـــن  48

 سالمة التيارعر المرفوعة من السادة أعضاء النيابة.
 (6) مادة

 متابعة تنفيا األحكام الجزائية 
 تتولى نيابة تنفيذ األحكام اات :  
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لمحكومين وملفاتهم ف  مرا ز اإل الح والتأفيل ومرا ـز الشـرطة متابعة النزالء وا .1
 وفق األ ول.

يرفـــق بملـــف كـــل نزعـــل محكـــوم نمـــوذج الحتســـاب مـــدة تنفيـــذ العيوبـــة، يـــتم تحرعـــره  .2
 والتوقيع عليه بواسطة عضو نيابة تنفيذ األحكام.

ــة وإ ـــدار األوامـــر  .3 ــ  الـــدعاوى الجزائيـ ــذ األحكـــام الصـــادرة فـ ــراف علـــى تنفيـ اإلشـ
مـــذكرات الالزمـــة بشـــأنها لجهـــات التنفيـــذ والتحيـــق ليمـــا بعـــد مـــن تنفيـــذفا حســـب وال

 األ ول.
رثبات الصلح الجزائ  ف  الدعاوى الجزائية الصادر بشأنها أحكام حسب األ ول  .4

 بعد دفع الغرامة المنصو  عليها قانونا ، وإ دار أوامر اإلفراج بالخصو .
ح والتأفيــــل للتحيــــق مــــن  ــــحة رجــــراء الجــــوالت التفتيشــــية علــــى مرا ــــز اإل ــــال .5

الســـجالت واألوراق والييـــود ومـــن عـــدم وجـــود أي نزعـــل بوجـــه غيـــر مشـــروع، ومـــن 
 سالمة الخدمة الميدمة للنزالء ورفع تيارعر بشأنها. 

التحيـق مـن احتسـاب مــدة تنفيـذ العيوبـات )الحـبس/ الغرامــة/ الحـبس بـدل الغرامــة(  .6
 العام. وفيا  لليانون والتعليمات الصادرة عن النائب 
 (7) مادة

ـــة   ــة كـافـ ــات المختصـ ـــى الجهـ ـــه  –علـ ــا يخصـ ـــل ليمـ ــام –كـ ــذا النظـ ــام فـ ــذ أحكـ ، تنفيـ
 .، وعنشر ف  الجرعدة الرسميةوععمل به مـن تارعخ  ــدوره

 
 م 10/10/2019: غـــزة بتـارعـخمدينة ــدر فــ    

 فـ / 1441/ 11الموافق:                      
 النــائب العــام 

 ضياال الدين سعيد المداون  ار/المستش
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 م 2020( لسنة  5) قرار رقم
 نادا أعضاال النيابة العامة بنظام

 

 النائب العام
 م وتعديالته،2003بعد االطالع على اليانون األساس  لسنة 

 م،2002( لسنة 1وعلى قانون السلطة اليضائية رقم )
 النيابة العامة،( بشأن مدونة سلوك أعضاء 241/2020وبناء  على اليرار رقم )

 وبناء  على الصالحيات المخولة لنا،
 وبناء  على ميتضيات المصلحة العامة،

 قررنا ما يلي:
 (1مادة )

 التأسيس
ينشأ بموجب فذا النظام نادي يسمى نادي أعضاء النيابة العامة، وعيطلـق عليـه فـ  

 فذا النظام النادي اختصارا .
 (2مادة )

 مقر النادا
 شارع الرشيد بجوار استراحة التعليم. -رئيس  مدينة الزوايدةيكون مير النادي ال

 (3مادة )
 ميدان عمل ونشاط النادا

يكـــون ميـــدان عمـــل ونشـــاط النـــادي فـــ  ممارســـة كافـــة النشـــاطات اليانونيـــة والثياليـــة 
 واالجتماعية والرعاضية لكافة أعضاء النيابة العامة.

 (4مادة )
 أاداف النادا 

 ألاداف التالية:يهدف النادا إلى تحقيق ا
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 تعزعز استياللية ونزافة أعضاء النيابة العامة. .1
 العمل على تحييق مودأ العدالة الناجزة من خالل تعزعز استيالل اليضاء. .2
توثيــــق روابـــــأل اإلخــــاء والتوا ـــــل والتضــــامن بـــــين أعضــــاء النيابـــــة العامـــــة  .3

 ومنظومة العدالة الفلسطينية.
 ة واالجتماعية والرعاضية.ممارسة كافة األنشطة اليانونية والثيالي .4
 النهوض بمؤسسة النيابة العامة وتعزعز رفاه أعضائها. .5

 (5مادة )
 العضوية

يحق لكل عضو نيابة االنتساب رلى نادي أعضاء النيابة العامـة بعـد تسـديد  .1
 رسوم االشتراك وفق أحكام فذا النظام.

للنـادي  يحق لمجلس اإلدارة بعـد موافيـة النائـب العـام مـنح العضـوعة الفخرعـة .2
 ألي من اليضاة أو أعضاء النيابة العامة المتياعدين حسب النظام.

 (6مادة )
 سحب العضوية

يحــق لمجلــس اإلدارة اتخــاذ االجــراء المناســب الــذي يستصــوبه بحــق أي مــن أعضــاء 
 النادي، بما ف  ذلك سحب العضوعة ف  حالة مخالفة أحكام فذا النظام.

 (7مادة )
 حقوق األعضاال وواجباتهم 

 حق لكل عضو االشتراك ف  نشاطات النادي واالنتفاع من خدماته.ي .1
 ييوم كل عضو بالتصرف وفق أفداف النادي المرجوة. .2
 يلتزم كل عضو بتسديد الرسوم المستحية ف  الموعد المحدد. .3

 (8مادة )
 انتهاال العضوية 

 تنتهي العضوية بإحد  الحاالت التالية:
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 وفاة عضو النيابة العامة. .1
 وعة النيابة العامة.فيدان  فة عض .2
 عدم تسديد رسوم االشتراك وفق النظام. .3
 قرار من مجلس اإلدارة حال توافر أسبابه. .4

 (9مادة )
 امتراكات األعضاال 

شـيكل  10تكون رسوم االشتراك ف  عضوعة نادي أعضاء النيابة العامة مول  وقدره 
 شهرعا  أو حسب ما يحدده مجلس ردارة النادي.
 ( 10مادة )
 عمومية للناداالجمعية ال

ــول  ــرد قوـ ــة بمجـ ــة العامـ ــاء النيابـ ــع أعضـ ــن جميـ ــادي مـ ــة للنـ ــة العموميـ ــون الجمايـ تتكـ
 عضوعتهم وتسديد اشترا اتهم المالية حسب األ ول.

 ( 11مادة )
 دعوة الجمعية العمومية للنادا لالجتماع 

تنعيد الجماية العمومية للنادي ف  المير الرئيس  كما يجـوز أن تنعيـد فـ  أي  .1
 ر وذلك مرة واحدة كل سنة على األقل.مكان  خ

تنعيــد الجمايــة العموميــة للنــادي بــدعوة أعضــائه الــذين لهــم حــق الحضــور مــع  .2
 ارفاق جدول األعمال وذلك قول عشر أيام من تارعخ انعياد الجماية.

 دول أعمال اجتماع الجماية العمومية.جيحدد مجلس اإلدارة موعد ومكان و  .3
 ة النائب العام أو رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه.يرأ  اجتماع الجماية العمومي .4

 (12مادة )
 ينظر أعضاال الجمعية العمومية للنادا في اجتماعاته العادا األمور التالية:

 تيرعر مجلس اإلدارة عن نشاطات النادي والمصادقة عليه. .1
 التيرعر المال  للنادي والمصادقة عليه. .2
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 ( 13مادة )
 مجلس اددارة 

ــولى ردارة النــــا ــن )يتــ ــون مــ ــب العــــام 7دي مجلــــس ردارة يتكــ ــارفم النائــ ( أعضــــاء يختــ
 بالتشاور مع مجالس النيابة العامة لمدة سنتين.
 ( 14مادة )

 اجتماعات مجلس اددارة 
يجتمــع مجلــس اإلدارة مــرة واحــدة شــهرعا  وعنعيــد اجتماعــه بحضــور أغلويــة أعضــائه، 

 وتكون قراراته باألغلوية المطلية للحاضرعن.
 ( 15مادة )

 ختصاصات مجلس اددارة ا
 يتولى مجلس إدارة النادا االختصاصات التالية:

ــة  .1 ــات اللالزمـ ــة والتعليمـ ــة الداخليـ ــوائح واألنظمـ ــداد اللـ ــادي وإعـ ــئون النـ ردارة شـ
 لسير العمل.

تعيين الموظفين الالزمين للنادي وتحديد اختصا اتهم وإنهاء خدماتهم وفيا   .2
 ألحكام اليانون.

 ا الزمــة لتحييــق أفــداف النــادي وتحديــد اختصــا  تشــكيل اللجــان التــ  يرافــ .3
  ل منها.

تيــديم التيــارعر الســنوعة اإلدارعــة والماليــة أو أي خطــأل أو مشــارعع مســتيولية  .4
 للجماية العمومية.

 ( 16مادة )
 اختصاص رئيس المجلس وأمين السر وأمين الصندوق 

 غيابه باآلتي:ي تص رئيس المجلس أو نائبه حال أواًل: 
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أمام الغير والتوقيع على جميـع المكاتبـات والمراسـالت والعيـود   تمثيل النادي .1
واالتفاقيــات التــ  تــتم مــع الجهــات األخــرى والتــ  يوافــق مجلــس اإلدارة علــى 

 ربرامها.
رئاســـة جلســـات الجمايـــة العموميـــة ومجلـــس اإلدارة ومـــا يحضـــره مـــن لجـــان  .2

 داخلية وله حق دعوتها.
 راقبة تنفيذ قراراته.رقرار جدول أعمال جلسات مجلس اإلدارة وم .3
التوقيـع مـع أمـين السـر علـى محاضـر الجلسـات واليـرارات اإلدارعـة والشـؤون  .4

 الخا ة بالموظفين.
 التوقيع مع أمين الصندوق على الصكوك واألوراق المالية. .5

 ثانيًا: ي تص أمين سر مجلس إدارة النادا بما يلي:
ء وتـــول  أمانـــة رعــداد جـــدول أعمـــال مجلـــس اإلدارة وتوجيــه الـــدعوة لألعضـــا .1

 سر االجتماع وإعداد المحاضر واليرارات وتسجيلها يالسجالت.
 مسك  السجالت الت  ييرفا مجلس اإلدارة. .2
 العمل على متابعة تنفيذ  قرارات مجلس اإلدارة. .3
 رعداد التيرعر اإلداري السنوي عن نشاطات النادي وتيديمه لمجلس اإلدارة. .4
والعمل على دعوتها طبيا  لليانون فـ  رعداد جدول أعمال الجماية العمومية  .5

 االجتماعات العادية وغير العادية.
ــال اإلدارعـــة وشـــؤون المـــوظفين وقوـــول طلبـــات  .6 اإلشـــراف علـــى جميـــع األعمـ

 العضوعة.
 ثالثًا: ي تص أمين صندوق النادا بما يلي:

يعتور مسؤوال  عن جميع شؤون النادي الماليـة طبيـا  للـنظم واأل ـول الماليـة  .1
 المتبعة.

 اإلشراف على الجرد السنوي وتيديم تيرعر بنتيجة الجرد لمجلس اإلدارة. .2
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تندات الماليـة قوـل سـمراجعة السـجالت الماليـة الخا ـة بالنـادي ومراجعـة الم .3
 الصرف واعتمادفا وحفظها.

رعداد ميزانية النـادي للسـنة التاليـة باالشـتراك مـع أمـين السـر وعرضـها علـى  .4
 مجلس اإلدارة.

 صكوك واألوراق المالية مع رئيس مجلس اإلدارة.التوقيع على ال .5
 ( 17مادة )

، وععمـل بـه تنفيذ أحكام فذا النظام -ما يخصهكٌل لي  -على الجهات المختصة كافة
  دوره.من تارعخ 

 

 م04/11/2020 در ف  غزة بتارعخ: 
 

 النائب العام 
 المستشار/ ضياال الدين سعيد المداون 
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 ة وتنظيم املدن   لألبني اللجنة املركزية  

 باحملافظات اجلنوبية 
 

 

 نظام ترخيص موزعي الغاز
 م 2020لسنة 

رن اللجنة المركزعة لألبنية وتنظيم المـدن بالمحافظـات الجنوبيـة اسـتنادا  للصـالحيات 
 م،1936( لسنة 28المخولة لها ف  المادة الرابعة من قانون تنظيم المدن رقم )

 م،1927( لسنة 32عات رقم )وقانون ترخيص الحرف والمهن والصنا
 م،1997( لسنة 1وقانون الهيئات المحلية رقم )
 م،1998( لسنة 3وقانون الدفاع المدن  رقم )

 م،2000 ( لسنة6وقانون الموا فات والمياييس رقم )
 م،2013( لسنة 2وقانون النيابات المهنية رقم )

 م،2006ونظام ترخيص محطات تعوئة الغاز المنزل  لسنة 
 على ميتضيات المصلحة العامة،  وبناء  

ــة المركزعـــــة لألبنيـــــة والتنظـــــيم المـــــدن  وبنـــــاء  علـــــى الصـــــالحيات المخولـــــة للجنـــ
 بمحافظات غزة قانونا ،

 م،11/11/2020بتارعخ  م17/2020قد أ درت النظام التال : بجلستها رقم 
 (1)مادة 

وبيـــة يطلــق علــى فــذا النظـــام اســم "نظــام تــرخيص مـــوزع  الغــاز" بالمحافظــات الجن
 م".2020لسنة 
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 (2)مادة 
لغايات تنفيذ فذا النظام ييصد بالكلمات والمصـطلحات التاليـة المعـان  الموينـة قـرعن 
 ل منها بالرغم من أن أي معنى أو تعرعف  خـر فـ  أي نظـام وضـع أو قـد يوضـع 

 لغايات أخرى.
ص فــ  اللجنــة المركزعــة لألبنيــة المشــكلة بموجــب نــ :اللجنــة المركزيــة لألبنيــة •

 .م1936لسنة  (28)المادة الثالثة من قانون تنظيم المدن رقم 
بنيـة وتنظـيم المـدن بموجـب قـانون تنظـيم ف  اللجنة المحلية لأل  اللجنة المحلية: •

 .1936( لسنة 28المدن رقم )
فــ  اللجنــة المشــكلة بموجــب المــادة العاشــرة مــن قــانون  لجنــة التنظــيم المحليــة: •

 .1936( لسنة 28تنظيم المدن )
فـــ  ردارة تابعــــة لــــوزارة الماليــــة وفــــ  الجهــــة المخولــــة  اددارة العامــــة للبتــــرول: •

بإ دار رخصة موزع غاز، وتحديد األسعار الشهرعة لويع الغـاز والمسـؤولة عـن 
 ردارة ملف الوقود.

 Liquidفـــو الغـــاز الوترولـــ  المســـال ) :(LPGالغــــــــاز البترولـــي المســـال ) •
Petroleum Gas  د.( والمستخدم كوقو 

ــع: • مالــك المشــروع أو مــن فــ  حكمــه أو أي شــخص  خــر  طالــب رخصــة التوزي
يمنحه اليانون أو اليرار اليضائ  أو االتفاق الصحيح فذه الصفة سواء ف  ذلـك 

 أ ان شخصا  طويايا  أم معنوعا .
ف  المحطة المملوكة لشخص أو لشركة والحا لة على تـرخيص   محطة الغاز: •

ــ   مـــن اللجنـــة المركزعـــة لألبنيـــة ــاز الوترولـ ــع الغـ ــة بيـ ــيم المـــدن لمزاولـــة مهنـ وتنظـ
 المسال. 

فو أي شخص يشتري الغاز الوترول  المسال الستخدامه واستهال ه   :المستهلك •
 ولكن ليس ألغراض التوزعع أو النيل أو التجزئة.
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كيلــو جــرام أو أقــل  48فــ  أســطوانة الغــاز المعتمــدة وتحتــوي علــى  :األســطوانة •
 مسال يمكن نيلها بسهولة.من الغاز الوترول  ال

ــة: • ــرول  الرخصـ ــة للوتـ ــن اإلدارة العامـ ــادرة عـ ــنوعة الصـ ــة السـ ــ  الرخصـ وزارة  –فـ
 المالية للموزع تؤفله لممارسة مهنة توزعع اسطوانات الغاز الوترول  المسال.

التوزيع: • حمل  مركبة  لها  مرخص  نيل  مركبة  الوترول    ف   الغاز  رسطوانات 
 .المسال

فــو أي منشــاة حا ــلة علــى رخصــة حرفــة مــن  اســطوانات الغــاز:مركــز تجميــع  •
الهيئــة المحليـــة معــدة لالســـتخدام قوـــل المــوزع يـــتم فيهـــا تجميــع أســـطوانات الغـــاز 

 بغرض تعوئتها من المحطة أو رعادتها للمستهلك. 
 (3)مادة 

ال يعفـى فــذا النظـام مالــك رخصـة التوزعــع مـن تنفيــذ أيـة شــروط فنيـة أو شــروط أمــن 
و أي اشتراطات اخرى  ادرة عـن الـدفاع المـدن  أو سـلطة الويئـة أو وزارة وسالمة أ

الصـــحة أو وزارة العمـــل أو وزارة االقتصـــاد أو وزارة النيـــل والموا ـــالت أو أي جهـــة 
أخـــرى ذات عالقـــة منصـــو  عليهـــا فـــ  أي قـــانون أو نظـــام أو لـــوائح بالخصـــو  

  ادرة عن الجهات ذات االختصا .
 (4)مادة 

 ب توفراا لطالب رخصة التوزيعالشروط الواج
أن يكــون حســن الســيرة والســلوك وغيــر محكــوم عليــه بأيــة جنايــة أو جنحــة مخلــة  .1

بالشـــرف أو األمانـــة، مـــا لـــم يكـــن رد رليـــه اعتبـــاره مـــن المحكمـــة المختصـــة وذلـــك 
 .بإحضار شهادة حسن سير وسلوك من وزارة الداخلية

 أن يكون متمتعا  باألفلية المدنية واليانونية. .2
 ال ييل عمره عن واحد وعشرعن عاما .أ .3
( عامــا يشــترط وجــود 50فــ  حــال كــان عمــر طالــب رخصــة التوزعــع يزعــد عــن ) .4

 ثناء مراحل العمل المختلفة.أعامل مساعد له 
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 (5)مادة 
ــى  ــع علـ ــة توزعـ ــول علـــى رخصـ ــة طلـــب الحصـ ــع بتعوئـ ــة التوزعـ ييـــوم طالـــب رخصـ

مصـحوبا  بـاألوراق الثووتيـة  نموذج خا  بذلك يتم تيديمه لـددارة العامـة للوتـرول
 التالية:

  ورة عن بطاقة الهوعة. .1
 .شهادة حسن السيرة والسلوك من وزارة الداخلية .2
 (.6) ور شخصية بخلفية بيضاء عدد  .3
 موافية من رحدى محطات تعوئة الغاز المرخصة على نموذج خا  بذلك. .4
 مـــــن وســـــالمة مـــــن مؤسســـــة أ اديميـــــة أو مهنيـــــة معتمـــــدةأشـــــهادة اجتيـــــاز دورة  .5

ــن والســــالمة  ــ  األمــ ــاز دورة تدرعويــــة فــ ــدقة مــــن الــــدفاع المــــدن ، أو اجتيــ ومصــ
ــدفاع  ــة الـ ــن مديرعـ ــاز مـ ــع اســـطوانات الغـ ــل مـ ــة التعامـ ــة وكيفيـ واالســـعافات األوليـ

 المدن .
ييوم طالب رخصـة التوزعـع بتعوئـة نمـوذج يحتـوي علـى معلومـات متفرقـة متعليـة  .6

 .بالعمل
نـه غيـر موظـف لـدى بأوالـذي ييـر ليـه  ييوم طالب رخصة التوزعع بتعوئـة رقـرار، .7

الســلطة الوطنيــة الفلســطينية أو رحـــدى مؤسســاتها، أو لــدى الهيئــات المحليـــة أو 
 المؤسسات الدولية أو الجمايات الخيرعة أو المؤسسات غير الحكومية.

 (6)مادة 
لديه   للعاملين  رخصة  على  للحصول  طلبات  تيديم  التوزعع  رخصة  على  احب 

للوترول للحصول على رخصة عامل توزعع مصحوبا  لدي اإلدارة العام باألوراق    ة 
 الثووتية التالية: 

  ورة عن الهوعة.  .1
 شهادة حسن سير وسلوك.  .2
 . رة شخصية و  .3
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 . من وسالمةأشهادة دورة  .4
 (7)مادة 

يحظـــر ممارســـة مهنـــة توزعـــع أســـطوانات الغـــاز اال بعـــد الحصـــول علـــى عضـــوعة 
                                              .مديدات الغازنيابة /عمال توزعع الغاز والوترول وعمال ت
 (8)مادة  

 يحضر طالب رخصة التوزعع تعهد عدل  يتضمن التال :
 االلتزام بتعليمات اإلدارة العامة للوترول. .1
 عدم توزعع الغاز الستخدامات غير مخصص لها. .2
مجــال توزعــع  رشــعار اإلدارة العامــة للوتــرول عــن أي مخالفــة يــتم مالحظتهــا فــ  .3

 الغاز.
 عدم بيع حصة الغاز المخصصة له لموزعين  خرعن.  .4
 عدم حيازة جهاز تفرع  وتعوئة أسطوانات الغاز. .5
ــم أو  .6 ــاز الصــــغيرة الحجــــم مــــن الكويــــرة الحجــ ــة أســــطوانات الغــ ــام بتعوئــ عــــدم الليــ

 بالعكس.
عــدم التعامــل مــع أيــة أســطوانات غــاز بهــا لحــام غيــر لحــام الشــركة المصــنعة أو  .7

ــا ب ــفات بهـــ ــة للموا ـــ ــر مطابيـــ ــة أو غيـــ ــر أو زراعيـــ ــكل كويـــ ــة بشـــ ــج أو مهترئـــ عـــ
 الفلسطينية.

غير الت  حصل علـى تـرخيص  ى خر أن ال يعمل طالب الترخيص لدى محطة أ .8
 للعمل معها.

 االلتزام بتعليمات ولوائح وأنظمة الدفاع المدن . .9
 (9)مادة 

زعــع غيــر فــ  حــال توــين أن المعلومــات التــ  تــم تعوئتهــا مــن طالــب رخصــة التو 
 حيحة أو قام باإلخالل بأي بند من بنـود التعهـد العـدل  فمـن حـق اإلدارة العامـة 

 .   داري أو قانون  معتمد رأي رجراء  للوترول رييافه عن العمل أو الغاء رخصته أو
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 ( 10)مادة 
 مركبة التوزيع 

معدة   .1 األسطوانات  لتوزعع  مركبة  توفير  توزعع  رخصة  مالك  كل  على  يتوجب 
له رخصةومجهزة  على  وحا لة  الغرض،  من    ذا  غاز  أسطوانات  توزعع  مركبة 

 وزارة النيل والموا الت. 
2. ( أقصى  وبحد  توزعع مرخص  مالك رخصة  العمل 3يمكن أل ثر من  ( موزعين 

بينهم، على   بالشرا ة  واحدة  بعيد رسم   أعلى مركبة  الشرا ة  فذه  توثيق  يتم  ن 
 موقع من مكتب محاماة معتمد. 

ال .3 استخدام  يمكن  السابق  ال  اإلدارة  روند  من  الحصول على موافية خطية  بعد  ال 
العامة للوترول تحدد فيها أسماء مالك  رخص التوزعع المسموح لهم بالشرا ة ف  

 مركبة توزعع واحدة. 
ف  حال اشتراك أ ثر من مالك رخصة توزعع بالعمل على مركبة واحدة ال يسمح   .4

قيادة تجاري على األقل )درجة   بليادة المركبة رال للموزع الحا ل على رخصة
 ( فأعلى(. 3)

ف   أيجب   .5 ليال   التوزعع  مركبة  تويت  ف  مخزن ن  الغاز  أسطوانات  حال تجميع    
 .لصاحب المركبة مخزن وجود 

وجود   .6 عدم  حال  ف     مخزن وف   التوزعع  مركبة  مويت  يجب  المركبة  لصاحب 
 محطة الغاز المزودة للموزع.

 ( 11)مادة 
 از تجميع أسطوانات الغ مركز

ألسطوانات الغاز لمالك رخصة التوزعع أو باالشتراك    تجميع  مركزيجوز وجود  
 :   للتال  ( فيأل وفيا  3و بحد أقصى )  بين أ ثر من مالك رخصة توزعع

 . : امتراطات اددارة العامة للبترولأوالً 
 -الحصول على موافية خطية من اإلدارة العامة للوترول موضحا  فيها:  
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 سمائهم. أو  المركزالتوزعع المشتركين ف   عدد مالك  رخصة  .1
 المفوض من الشركاء بالمتابعة مع جهات االختصا .   .2

 :ثانيًا: االمتراطات التنظيمية 
الحصــــول علــــى رخصــــة حرفــــة مــــن الهيئــــة المحليــــة حســــب االشــــتراطات التنظيميــــة 

  -التالية:
ل يبعــد حــد مركــز التجميــع عــن ورش اللحــام والكهربــاء مســافة ال تيــ يجــب أن  .1

 ( متر.50عن )
( متـر مـن 3يجب عمل سور حول مركز التجميع بحيئ ال ييل ارتفاعه عـن ) .2

( متر بلوك والبـاق  شـبك فـوق الولـوك ال ييـل عـن 2الولوك، وعمكن أن يكون )
 ( متر.1)

يكــــون الحــــد األدنـــــى للمســــافة بـــــين حــــد مركــــز التجميـــــع والمــــدار  والمعافـــــد  .3
ــ ــفيات والمرا ــ ــواق ومحطــــات والجامعــــات والكليــــات والمستشــ ــحية واألســ ز الصــ

 ( متر من جميع االتجافات.50الوقود )
( متـــر مربـــع فـــ  حـــال مويـــت مركبـــة 60مســـاحة مركـــز التجميـــع ال تيـــل عـــن ) .4

( متــر مربــع فــ  حــال 40التوزعــع فــ  مركــز التجميــع، وال تيــل المســاحة عــن )
 عدم  مويت أي مركبة ليه.

( متـر ال تزعـد 40دفا لكـل )عدد األسطوانات الفارغة والمملوءة المسـموح بتواجـ .5
 ( أسطوانة.70عن )

أســطوانات ســعة  (10الحــد األقصــى لعــدد األســطوانات المعوئــة ال يزعــد عــن ) .6
 ( كجم غاز.120اجمالية ) ( كجم غاز بسعة12)

 وسالمة من الدفاع المدن .    أمنالحصول على تصرعح  .7
 . الدفاع المدني(: امتراطات االمن والسالمة )ثالثاً 

من وسالمة من الدفاع المدن  حسب اشتراطات السالمة أصرعح  الحصول على ت
 -التالية:
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 تهوعة طوياية أو ميكانيكية بصفة مستمرة.   مركز التجميعيجب أن تتوافر ف   .1
  التجميع مركز  يجب ان تكون جميع التو يالت والتركيبات الكهربائية داخل   .2

 غير المنتج للشرر.   اامنمن النوع 
يكون   .3 أن  التجمييجب  وذلك    عمركز  فروب(  )باب  طوارص  بمخارج  مزودا  

 حسب مساحة المخزن.  
المحيطة   .4 الساحة  تكون  أن  التجميع يجب  الجافة    بمركز  خالية من األعشاب 

 والمواد اليابلة لالشتعال. 
يجب وضع رشارات تحذيرعة مكتوب عليها باللغة العربية )غاز قابل لالشتعال   .5

 ممنوع التدخين(. -
ة تفصل بين كل  ف عن ااخر وال ييل عرضه  يجب توفير ممرات داخلي .6

 عن متر واحد.
 بأسطوانات الغاز دون غيرفا.   خا ا   مركز التجميعيجب أن يكون  .7
يجب أن يكون فناك جزء مخصص لألسطوانات المابأة و خر لألسطوانات  .8

 الفارغة مع وضع الفتات توضح ذلك.
ــزود  .9 ــب أن يـ ــعيجـ ــز التجميـ ــا يت مركـ ــق بمـ ــدد مـــن طفايـــات الحرعـ ــب مـــع بعـ ناسـ

 مساحته.
ــاء بمــــا  مركــــز التجميــــعيجــــب أن يــــزود  .10 ببكــــرات الخــــراطيم الخا ــــة باإلطفــ

 يتناسب مع مساحته.
 التوقيع على الئحة التعليمات التشغيلية الصادرة عن الدفاع المدن . .11

 ( 12)مادة 
( 12( أســـطوانات ســـعة )10فـــ  حـــال ضـــبأل كميـــة غـــاز بـــالمخزن تزعـــد عـــن ) .1

ــاز، أو  ــوءة بالغـ ــرام مملـ ــن  يلـــو جـ ــد عـ ــز تزعـ ــل المركـ ــاز داخـ ــة الغـ ــال  كميـ اجمـ
 ( كيلو جرام يتم اغالق مركز التجميع رغالقا  ردارعا  لمدة ستة أشهر.120)
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ف  حال تكررت المخالفة من نفس مالك الرخصة مـرة أخـرى يـتم رغـالق مركـز  .2
 التجميع رغالقا  ردارعا  لمدة عام.

ز التجميـع رغالقـا  نهائيـا ، تم تكرار المخالفة لمـرة ثالثـة يـتم رغـالق مركـف  حال   .3
 ة حيه بفتح مركز تجميع أسطوانات.وإلغاء رخصة الحرفة وعفيد مالك الرخص
 ( 13)مادة 

فـــ  حـــال ر بـــة مالـــك رخصـــة التوزعـــع لالنتيـــال مـــن محطـــة رلـــى أخـــرى ييـــوم مالـــك 
الرخصة بتيـديم طلـب لـدي اإلدارة العامـة للوتـرول وعكـون مصـحوبا  بـاألوراق الثووتيـة 

 التالية:
 .الحصول على موافية من المحطة المنوي االنتيال رليها .1
خلــو طــرف مــال  مــن المحطــة التــ  كــان يعمــل بهــا قوــل االنتيــال وفــ  حــال  .2

وجـــــود خـــــالف بـــــين مالـــــك رخصـــــة التوزعـــــع و ـــــاحب المحطـــــة يـــــتم رحالـــــة 
ــال  ــرول وعمـ ــاز والوتـ ــاملين فـــ  توزعـــع الغـ ــة العـ ــدى نيابـ ــيم لـ ــوع للتحكـ الموضـ

 .ر التحكيم ملزم لددارة العامة للوترولتمديدات الغاز وعكون قرا
 الرخصة اليديمة يتم استودالها بجديدة. .3

 ( 14)مادة 
 تجديد الرخصة

أوال : بعد اإلعالن من اإلدارة العامة للوترول لودء التسجيل لتجديد الرخصة للعام  
 الجديد ييوم مالك رخصة التوزعع بالتال :

 .بذلك د الرخصة على النموذج الخا  تعوئة طلب تجدي .1
 .معلومات الموزع المتعلية بالعمل تعوئة نموذج لتجديد  .2
تعوئـــــة رقـــــرار والـــــذي ييـــــر ليـــــه بانـــــه غيـــــر موظـــــف لـــــدى الســـــلطة الوطنيـــــة  .3

 الفلسطينية.
 شهادة حسن سير وسلوك سارعة المفعول. .4
 شهادة من نيابة العاملين ف  توزعع الغاز والوترول وعمال تمديدات الغاز. .5
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 صة قيادة سارعة المفعول.رخصة لمركبة التوزعع ورخ .6
 .تصرعح أمن وسالمة لمركبة التوزعع .7

الرخصة،   تجديد  انتهاء  ميعاد  التوزعع عن  مالك رخصة  تأخر  حالة  ف   ثانيا : 
ل للوترول،   ميمنح من  العامة  تحديده ف  اإلدارة  يتم  بالتجديد موعدا  جديدا   ييم 

الموعد   بعد  تجديد رخصته  يتم  لم  موزع  أي  رلغاء رخصة  رلغاء وعتم  النهائ  
 نهائيا . 

 ( 15)مادة 
ــة  لمـــااســـتثناء  ورد فـــ  فـــذا النظـــام يكـــون للجهـــة المختصـــة بـــوزارة الداخليـــة ) مديرعـ

الــدفاع المــدن  ( فــ  الحــاالت التــ  يشــكل فيهــا موقــع المشــروع خطــرا  علــى الســالمة 
 و نيله.أالعامة أن تضع وتيرر موا فات خا ة بالمشروع 

 ( 16)مادة 
تجميــع أســطوانات غــاز بموجــب أحكــام  مركــزعــع غــاز ورخصــة رن مــنح رخصــة توز 

لسـنة  (32)فذا النظام ال يعف   احب المشـروع مـن الخضـوع ألحكـام اليـانون رقـم 
م وتعديالتــــــه والخــــــا  بتــــــرخيص الحــــــرف والمهــــــن والصــــــناعات وبالكيفيــــــة 1927

والشــروط واألوضــاع المنصــو  عليهــا ليــه أو أي واجــب  خــر منصــو  عليــه فــ  
 أو قرار بيانون أو نظام  خر  ادر بشأن مزاولة الحرفة.أي تشرعع 

 ( 17)مادة 
مركــز تجميــع يجــوز لمــن رفــض طلبــه ســواء طلــب رخصــة توزعــع او طلــب تــرخيص 

أن ييــــدم للجنــــة طلبــــا  جديــــدا  رذا زالــــت األســــباب التــــ  حالــــت دون مــــنح  اســــطوانات 
 الترخيص ف  المرة األولى.
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 ( 18)مادة 
 وعنشر ف  الوقائع الفلسطينية.  ،من تارعخ توقيعه يودأ العمل به اعتبارا  

 

 م 10/12/2020جرى تصدييه بمدينة غزة بتارعخ: 
 فـ 1442/لسنة 04/ 25الموافق:                    

 
 

 رئيس اللجنة المركزية للتنظيم وبناال المدن                  
 بالمحافظات الجنوبية                              

 

 ن بموافقتي اقتر       
 الحكم المحلي وزارة      
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 النظام الداخلي لمجلس ال دمات المشترك للت طيط والتطوير  
 2020في محافظة ممال غزة المعدل لعام  

 
( المادة  ال15استنادا  ألحكام  قانون  المحلية رقم )/ج( من  لعام  1هيئات   )1997 ،  

يات الصلبة ف  محافظة شمال غزة رقم  بعد االطالع على قرار مجلس ردارة النفاو 
(1( رقم  بجلسته   )02/2019 ( بتارعخ  المنعيدة  تعديل   2019/ 11/03(  بشأن   ،)

وتعديالته   غزة  شمال  محافظة  ف   الصلبة  النفايات  ردارة  لمجلس  األساس   النظام 
وذلك رلى النظام الداخل  لمجلس الخدمات المشترك للتخطيأل والتطوعر ف  محافظة 

 ،  2020لمعدل لعام  شمال غزة ا
 وبناء على ميتضيات المصلحة العامة،

 ،وبناء على الصالحيات المخولة لنا 
 -فيد أ درنا النظام التال  : 

 (1مادة )
 اسم النظام 

يسمى فذا النظام نظام مجلس الخدمات المشترك للتخطيأل والتطوعر ف  محافظة 
 . 2020شمال غزة المعدل لعام  

 (2مادة )
 تعاريف 

مات والابارات التالية أينما وردت ف  فذا النظام المعان  المخصصة لها  يكون للكل
 -أدناه ما لم تدل اليرعنة على خالف ذلك:

 وزارة الحكم المحل    :الوزارة
 وزعر الحكم المحل    :الوزير

        غزة مجلس الخدمات المشترك للتخطيأل والتطوعر ف  محافظة شمال :المجلس



 م 2021( مارس) آذار             )الــوقــائــع الفـلســطـينـية(      المائة وواحد                       العـدد     
 

 

 

 

- 129 - 

ــة العامـــة المحليـــة األعضـــاء فـــ  المجلـــس وعمثلهـــا رؤســـاء الهيئـــات الهيئـــات  :الهيئـ
 المحلية بصفتهم االعتبارعة.

 مجلس اإلدارة المناط به ردارة شؤون المجلس.  :مجلس اددارة
 رئيس مجلس االدارة المنتخب وفيا  ألحكام فذا النظام.  :الرئيس

 عضو مجلس اإلدارة للمجلس. :ضوالع
المجلــــــس بتنســـــــيب مـــــــن مجلـــــــس اإلدارة  الشــــــخص المعـــــــين مـــــــن  المدير التنفياا:

 والمصادق عليه من الوزارة.
الشخص الذي يتم تشغيله بيـرار مـن مجلـس اإلدارة والمصـدق عليـه   المدير المالي:

ــام  ــر أمـ ــؤول المباشـ ــس والمسـ ــا  للمجلـ ــديرا  ماليـ ــل مـ ــوزارة  للعمـ ــن الـ مـ
مجلـــــس اإلدارة عـــــن كافـــــة االعمـــــال والمهـــــام والمســـــؤوليات الماليـــــة 

المجلس أو فــــو الشــــخص المعــــين والمثوــــت فــــ  رحــــدى الخا ــــة بــــ
ــا  للمجلــــس  ــديرا  ماليــ ــاء ومكلــــف ليعمــــل مــ الهيئــــات المحليــــة األعضــ

 حسب ما يراه مجلس اإلدارة مناسبا .
( مـن ارض اليطعـة رقـم 23العيار الميـام علـى ارض اليسـيمة رقـم ) :مقر المجلس

ــل الميـــر ألي 1769) ــق للمجلـــس نيـ ــا، وعحـ ــة بيـــت الشيـ ( فـــ  مدينـ
 كان  خر وكذلك فتح فروع اخرى وذلك لتحييق غاياته وأفدافه. م

 (3مادة )
 الش صية االعتبارية والامة المالية للمجلس

ــل  ــو أفـــــ ــتيلة وفـــــ ــة المســـــ ــة الماليـــــ ــة و الذمـــــ ــية االعتبارعـــــ ــون للمجلـــــــس الشخصـــــ يكـــــ
ــداف ال تســــــاب الحيــــــوق وتحمــــــل االلتزامــــــات ضــــــمن المهــــــام والصــــــالحيات واأل فــــ

 ام.المحددة له ف  فذا النظ
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 (4مادة )
 مهام وواجبات المجلس  

العمل على تيديم ميترحات لتوحيد األنظمة اإلدارعة والمالية والتنظيمية للهيئـات  .1
 بالتنسيق مع الوزارة.المجلس لالرتياء بمستوى الخدمة و المحلية األعضاء ف  

وتشــكيل قاعــدة بيانــات   GISانشــاء وحــدة نظــم المعلومــات الجغراليــة المشــتركة .2
 كة للهيئات المحلية األعضاء.مشتر 

 .عضاءتطوعر قطاع الرفع المساح  ف  الهيئات المحلية األ .3
ــداد  .4 ــ  رعـ ــة فـ ــة األعضـــاء المختصـ ــات المحليـ ــدى الهيئـ ــة لـ ــواقم الفنيـ ــوعر الطـ تطـ

 المخططات الهيكلية والتفصيلية.
المشاركة فـ  تخطـيأل وتطـوعر قطـاع الميـاه بالتنسـيق مـع الـوزارة والجهـات ذات  .5

 االختصا .
المشـــاركة فـــ  تخطـــيأل وتطـــوعر قطـــاع الصـــرف الصـــح  بالتنســـيق مـــع الـــوزارة  .6

 والجهات ذات االختصا .
ــوزارة  .7 ــع الـ ــيق مـ ــلبة بالتنسـ ــات الصـ ــاع النفايـ ــوعر قطـ ــيأل وتطـ ــ  تخطـ ــاركة فـ المشـ

 والجهات ذات االختصا .
األعضـــــاء فـــــ  المجلـــــس  المحليـــــة رنشـــــاء وحـــــدة للمشـــــارعع المشـــــتركة للهيئـــــات  .8

 يق مع الوزارة والجهات الحكومية المختصة.واإلشراف عليها بالتنس
رعــداد مشــروع الموازنــة الســنوعة لمجلــس الخــدمات المشــترك للتخطــيأل والتطــوعر  .9

 ورفعها الى الوزارة للمصادقة.
األعضــاء  المحليــة الليــام بــأي  ــالحيات ومهــام مســتحدثة ومناطــة بالهيئــات   .10

 إلدارة. بناء على طلوها وعتم االتفاق على تنفيذفا من قول مجلس ا
 رعداد الخطة التنموعة االستراتيجية ضمن نطاق العمل الجغراف  للمجلس.  .11



 م 2021( مارس) آذار             )الــوقــائــع الفـلســطـينـية(      المائة وواحد                       العـدد     
 

 

 

 

- 131 - 

اتخاذ جميع االحتياطات والتدابير واإلجراءات الالزمة للمحافظة علـى الصـحة   .12
العامـــة ولمواجهـــة الكـــوار  الطويايـــة، ومنـــع تفشـــ  األوبئـــة بـــين النـــا   ضـــمن 

 .ارة والجهات ذات االختصا  نطاق العمل الجغراف  وبالتنسيق مع الوز  حدود 
ــوادي   .13 ــدار  والنـ ــات العامـــة والمـ ــاحف والمكتبـ ــاء وتطـــوعر المتـ ــى رنشـ العمـــل علـ

الثيالية والرعاضية واالجتماعية وأية مهام أخرى، والتنسيق مع الهيئـات المحليـة 
 والجهات ذات االختصا .

ــة   .14 ــة الالزمـ ــة األبنيـ ــه، وإقامـ ــترك وأموالـ ــدمات المشـ ــس الخـ ــه ردارة أمـــالك مجلـ ليـ
 ( سنوات، وقوول الهبات والو ايا والتورعات.3وتأجيرفا لمدة ال تزعد على )

المشاركة ف  اعـداد الخطـأل التنموعـة االسـتراتيجية للهيئـات المحليـة األعضـاء،   .15
 والعمل على اعداد الدراسات والميترحات الالزمة بهذا الخصو .

 (5مادة )
 الهيئة العامة  

جباليـــا النزلـــة، بلديـــة بيـــت  ليـــة التاليـــة: بلديـــةيتكـــون المجلـــس مـــن الهيئـــات المح .1
، بلديـــة أم النصـــر وأي بلديـــة يـــتم ضـــمها الحيـــا  مـــن الشيـــا، بلديـــة بيـــت حـــانون 

 بلديات محافظات قطاع غزة.
تـم قوـول انتسـابها فـ  المجلـس  فيئـة محليـة  ـل العامـة الهيئـة فـ  عضوا   يعتور .2

 رفـا عضـوا  فـ  المجلـسباعتبا مـن الهيئـة العامـة والمصـادق عليهـا مـن الـوزارة
 بصفته االعتبارعة. المحلية الهيئة مجلس رئيس وعمثلها

للهيئة العامـة وضـع تعليمـات ولـوائح لتنفيـذ أحكـام فـذا النظـام بمـا ال يتعـارض   .3
 2016( لســـنة 1، واليـــرار رقـــم )1997( لســنة 1مــع قـــانون الهيئـــات المحليـــة )

 بشأن النظام األساس  لمجالس الخدمات المشتركة.
وزارة بالتنسيق مـع الهيئـة العامـة انتـداب ممثـل أو أ ثـر للمشـاركة فـ  جلسـات لل .4

ــه المشــاركة بالتصــوعت  الهيئــة العامــة بهــدف تيــديم الــدعم والتوجيــه، وال يحــق ل
 على اليرارات. 
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 (6مادة )
 جلسات الهيئة العامة

تجتمع الهيئة العامة لجلسة عادية مرتين على األقل سنوعا  بناء على دعوة من   .1
 الرئيس للتيرعر بشأن: 

 المصادقة على التيرعر السنوي االداري والمال  والموازنة السنوعة للمجلس.  .أ
ــة  .ب  ــتراتيجية والتنفيذيــــ ــات العمــــــل فــــــ  المجلــــــس والخطــــــأل االســــ رقــــــرار سياســــ

 . سياسات الموضوعة لتنفيذ فذه ال
ميــــدار الرســــوم والنفيــــات اإلدارعــــة والتشــــغيلية والرأســــمالية المفروضــــة علــــى  .ج

 اء لياء الخدمات الت  ييدمها المجلس. األعض
رجــراء تعــديالت علــى النظــام الــداخل  أو االتفاقيــة التمهيديــة، ورفعهــا للــوزارة  . د 

 للمصادقة . 
 تشكيل مجلس ردارة جديد للمجلس عند انتهاء دورته.  .ه

علـــى دعـــوة مـــن  تجتمـــع الهيئـــة العامـــة لجلســـة غيـــر عاديـــة فـــ  أي وقـــت بنـــاء    .2
عضــاء للتيرعــر بشــأن ارة أو بطلــب ميــدم مــن ثلــئ األالــرئيس أو بطلــب مــن الــوز 

 أية مسألة من المسائل ااتية: 
ــفية  .أ ــترك وتصــ ــة مــــن مجلــــس اإلدارة بحــــل المجلــــس المشــ ــية المرفوعــ التو ــ

 أعماله. 
ــيع  ـــالحيات وأفـــداف التو ـــية المرفوعـــة مـــن مجلـــس اإلدارة ب .ب  شـــأن توسـ

 . المجلس
ــة  .ج ــافة فيئــ ــس اإلدارة بإضــ ــة مــــن مجلــ ــية المرفوعــ ــدة أو التو ــ ــة جديــ محليــ

تجمعـــات ســـكانية أو بفصـــل أو انســـحاب أيـــة فيئـــة محليـــة مـــن عضــــوعة 
 المجلس. 

التو ــية الميدمــة مــن ثلثــ  أعضــاء الهيئــة العامــة بحجــب الثيــة عــن مجلــس  . د 
 اإلدارة. 
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يول  األعضاء بموعد كل جلسة وجـدول أعمالهـا قوـل عيـدفا بأسـووع واحـد علـى  .3
ول األعمـــال رال بحضـــور ثلثـــ  األقـــل، وال يجـــوز بحـــئ أي موضـــوع خـــارج جـــد 

 أعضاء الهيئة العامة، وموافيتهم باإلجماع على طرح الموضوع للبحئ. 
 (7مادة )

 النصاب القانوني لقرارات الهيئة العامة 
يعتوــر انعيــاد جلســات الهيئــة العامــة  ــحيحا  بحضــور ثالثــة أعضــاء، فــإذا لــم  .1

نئـذ تعتوـر الجلسـة يتوفر فذا النصاب ف  جلستين متتاليتين خالل مدة شـهر حي
 الثالثة قانونية بمن حضر، على أال ييل الحضور عن عضوعن من االعضاء.

تتخذ الهيئة العامة قراراتها بالتصـوعت الحـر والمباشـر وتصـدر اليـرارات بأغلويـة  .2
 أ وات الحاضرعن. 

 يل ف  حضور جلسات الهيئة العامة.ال يجوز االنابة أو التوك .3
 ( 8مادة )

 لس مجلس اددارة للمج
عضــاء مكــون مــن أحــد اعضــاء أ يتــولى ردارة المجلــس مجلــس ردارة عــدد خمســة  .1

الهيئـــة العامـــة المســـددين لكامـــل التزامـــاتهم تجـــاه المجلـــس كـــرئيس منتخـــب مـــن 
 ـحاب االختصـا  أعضاء الهيئة العامة باإلضافة الى أربعة من المـوظفين أ 

يه مصــلحة و تفوعضــهم مــن الهيئــة العامــة حســب مــا تيتضــأالــذين يــتم تعييــنهم 
 . عمل وعتم اعتماده من طرف الوزارةال

 ينتخب مجلس اإلدارة نائبا  للرئيس بطرعق االقتراع السري تحت رشراف الوزارة.  .2
تصدر الوزارة قرارا  بالمصادقة على نتائج انتخاب أعضاء ورئـيس ونائـب رئـيس  .3

 مجلس اإلدارة. 
 الوزارة.  يباشر المجلس المنتخب أعماله فور المصادقة عليه من قول .4
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للوزارة بالتنسيق مع مجلس اإلدارة انتداب ممثل عن الوزارة أو أ ثر للمشاركة  .5
ف  جلسات مجلس اإلدارة بهدف تيديم الدعم والتوجيه، وال يحق له المشاركة  

 بالتصوعت على اليرارات. 
على   .6 الوزارة  مصادقة  تارعخ  من  سنوات  أربع  اإلدارة  مجلس  دورة  مدة  تكون 

 بات. نتائج االنتخا 
ومال  ختام  عن   .7 رداري  تيرعر  بإعداد  دورته  انتهاء  اإلدارة عند  ييوم مجلس 

  افة أعمال المجلس خالل دورتها، وعرفع للهيئة العامة.  
ف  حال خلو منصب الرئيس أو أي عضو بصفته ف  مجلس اإلدارة للمجلس   .8

بادر ألي سوب كان أو بسوب فيدانه لمركزه فإنه يجب على الهيئة المحلية أن ت 
رلى رجراء الميتضى اليانون  بإحالل من يحل محله وذلك خالل مدة ال تزعد 

 عن شهر من تارعخ الشغور. 
يحق لمجلـس اإلدارة االسـتعانة بخوـراء ومستشـارعن ومتخصصـين للمشـاركة فـ   .9

 اجتماعات مجلس اإلدارة دون احييتهم بالتصوعت على اليرارات. 
التضـامن والتكافـل عـن جميـع المهـام يعتور أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولون ب .10

الـــى نـــص  والمســـؤوليات المناطـــة بأعمـــال المجلـــس حســـب فـــذا النظـــام اســـتنادا  
 (.34المادة )

 (9مادة )
 اجتماعات مجلس اددارة  

أقصى  .1 وبحد  شهر  كل  األقل  على  واحدة  عادية  جلسة  اإلدارة  مجلس  يجتمع 
 منه.   أربع جلسات شهرعا ، يعين موعدفا ومكان انعيادفا بيرار 

اإلدارة رلى    يجوز للرئيس أو لعدد من األعضاء ال ييل عن الثلئ دعوة مجلس .2
 .  عيد جلسة غير عادية
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على  .3 أيام  بثالثة  عيدفا  قول  أعمالها  بموعد كل جلسة وجدول  األعضاء  يول  
ثلث    رال بحضور  يجوز بحئ أي موضوع خارج جدول األعمال،  األقل، وال 

 باإلجماع على طرح الموضوع للبحئ. أعضاء مجلس اإلدارة وموافيتهم  
الرئيس   .4 نائب  يتولى  حال  يابه  وف   اإلدارة،  مجلس  جلسات  الرئيس  يترأ  

أ ور  الجلسات  يترأ   ونائبه  الرئيس  حال  ياب  وف   و الحياته،  مهامه 
 األعضاء سنا . 

 ( 10مادة )
 النصاب القانوني الجتماعات مجلس اددارة 

ـــيعتو .1 ــس اإلد ـــــ ــات مجلـــ ــاد جلســـ ــائها ر انعيـــ ــة أعضـــ ــور أغلويـــ ــحيحا  بحضـــ ارة  ـــ
( وإذا لم يتوفر فذا النصـاب فـ  جلسـتين متتـاليتين تعتوـر الجلسـة 1)النصف ي

الثالثـــة قانونيـــة بمـــن حضـــر مـــن األعضـــاء علـــى أال ييـــل الحضـــور عـــن ثالثـــة 
 عضاء.عضاء من األأ 

يتخـــذ مجلـــس اإلدارة قراراتـــه بأغلويـــة أ ـــوات الحاضـــرعن، وفـــ  حالـــة تســـاوي  .2
 كون للرئيس  وتا  مرجحا  . األ وات ي

 ال يجوز اإلنابة او التوكيل ف  حضور جلسات مجلس اإلدارة. .3
يجــوز دعــوة المــدير التنفيــذي لحضــور جلســات المجلــس وال يحــق لــه التصــوعت  .4

 على اليرارات الت  تتخذ ف  جلسات المجلس. 
 ( 11مادة )

 صالحيات وواجبات مجلس اددارة  
ــوزعر بإنشـــ .1 ــة تنفيـــذ قـــرار الـ ــوعر أفدافـــه، والتـــزام المجلـــس متابعـ اء المجلـــس وتطـ

 بالتشرععات اليانونية ذات العالقة. 
مراجعـــــة سياســـــات واســـــتراتيجيات العمـــــل والخطـــــأل التنفيذيـــــة الســـــنوعة الالزمـــــة  .2

لتنفيذفا ومناقشتها مع موظف  المجلس، ورفعها للهيئة العامة إلقرارفا، ومتابعة 
 تنفيذفا. 
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 .زمة لتنفيذ أعمال المجلسلية الالرقرار لوائح العمل الداخ .3
 الوت ف  المسائل الت  ترفع رليه من قسم اإلدارة و التنفيذ. .4
للوزارة   .5 وإحالته  إلقراره  العامة  الهيئة  على  وعرضه  الموازنة  مشروع  مراجعة 

  .للمصادقة
تحديــد ميــدار الرســوم والنفيــات اإلدارعــة والتشــغيلية والرأســمالية ورســوم الخــدمات  .6

ــديمها و  ــتم تيـ ــ  يـ ــة التـ ــة العامـ ــى الهيئـ ــه علـ ــاء، وعرضـ ــى األعضـ ــة علـ المفروضـ
 . ى أسا  االسترداد الكامل للتكلفةإلقراره، وعتم احتساب الرسوم عل

 . به تحديد ميدار االحتياط النيدي الذي يجوز االحتفاي .7
مراجعـــة التيرعـــر اإلداري والمـــال  الســـنوي عـــن أعمـــال المجلـــس، وعرضـــه علـــى  .8

 للوزارة. الهيئة العامة إلقراره، ورفعه 
 تشكيل اللجان المهنية الضرورعة لسير العمل.   .9
الموظ .10 وترقيات  الرواتب  تعديالت  بخصو   السنوعة التيرعر  والزعادات  فين 

 .  والمكافست 
أي   .11 ترفعه  خالف  أو  شكوى  أي  بخصو   الالزمة  االجراءات  واتخاذ  النظر 

 .  بأداء اإلدارة التنفيذية للمجلس فيئة محلية عضو ف  المجلس ومتعلق
الس .12 تيرعره  ومناقشة  خارج   حسابات  مدقق  العامة  تعيين  للهيئة  ورفعة  نوي 

 .  إلقراره
 . ة الهيئة العادية أو غير العاديةادراج أي مسألة على جدول أعمال جلس .13
تعيــين المــدير التنفيــذي بعــد مراعــاة أ ــول التوظيــف والمؤفــل العلمــ  والخوــرة،  .14

 ورفعة للوزارة للمصادقة. 
ء والمستشارعن وذوي المؤفالت التخصصية لالسترشاد بسرائهم  االستعانة بالخورا .15

 وخوراتهم ف  تطوعر أنظمة العمل. 
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 (  12مادة )
 صالحيات رئيس المجلس 

 :يتولى رئيس المجلس الليام بالمهام والصالحيات التالية  
 تمثيل المجلس أمام الجهات المحلية والدولية. .1
م العيــود التــ  يوافــق عليهــا المجلــس تــرأ  اجتماعــات المجلــس وعنفــذ قراراتــه وعوــر  .2

ولــه حــق التياضــ  باســم المجلــس وحــق التــدخل بنفســه أو بواســطة مــن ينيبــه مــن 
 أعضاء المجلس ف  كل قضية تهم المجلس.

ــاء  .3 تمثيـــل المجلـــس فـــ  توقيـــع عيـــود الـــرفن واإليجـــار واالقتـــراض والصـــلح والعطـ
لليوانين واألنظمة المعمـول   والتعهدات والمياوالت وااللتزامات للويع والشراء، ووفيا  

 بها. 
رعــــداد جــــدول األعمــــال وتوجيــــه الــــدعوة لجلســــات مجلــــس اإلدارة والهيئــــة العامــــة  .4

 العادية وغير العادية.
تيـــديم التيرعـــر اإلداري والمـــال  الســـنوي عـــن أعمـــال المجلـــس للهيئـــة العامـــة وفـــق  .5

 الخطة االستراتيجية. 
 . اءااللتزامات المالية على األعض متابعة جباية .6
 متابعة تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة. .7
 المحافظة على حيوق ومصالح المجلس والدفاع عنها بالطرق اليانونية.  .8
 ر دار األوامر والتعليمات الالزمة لتنظيم أعمال المجلس وتصرعف شؤونه.  .9
 . سية والدورات التدرعوية والندوات ريفاد الموظفين للمشاركة ف  البعثات الدرا .10
 ام على جميع أعمال المجلس وموظفيه.اإلشراف الع .11
س بعـد الحصـول علـى موافيـة رعطاء أوامر الصرف من المبال  االحتياطية للمجل .12

 والتوقيع على الشيكات باالشتراك مع المدير المال .المجلس 
 للرئيس تفوعض نائبه أو أي عضو أخر بجزء من  الحياته. .13
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 ( 13مادة )
 المكاف ت المالية لمجس اددارة 

ارة المصــادقة علــى  ــرف مكافــست ماليــة للــرئيس وأعضــاء مجلــس اإلدارة لمـــرة للــوز 
 واحدة أو بصورة دورعة وفيا  للمعايير المحددة بتعليمات  ادرة عن الوزارة.

 ( 14مادة )
 مغور المركز  

ــاالت  .1 ــ  أي الحـ ــاغرا  فـ ــ  مجلـــس اإلدارة شـ ــو فـ ــرئيس أو العضـ يعتوـــر منصـــب الـ
 ااتية: 

 هيئة العامة والمصادق عليها من الوزارة.االستيالة وقوولها من ال .أ
البيــاب عــن ثــال  جلســات متتاليــة بــدون عــذر مشــروع ييولــه مجلــس اإلدارة  .ب 

 شرعطة اشعاره بعد تغيبه لجلستين متتاليتين. 
الممثل   .ت  المحلية  الهيئة  ف   لعضوعته  المحلية  الهيئة  ممثل  فيدان  أو  شغور 

 لها.  
ي سوب مـن األسـباب المشـار رليهـا فـ  على الهيئة المحلية الت  شغر تمثيلها أل .2

( من فـذه المـادة رجـراء الميتضـ  اليـانون  بتسـمية ممثلهـا فـ  عضـوعة 1الفيرة )
  .المجلس، وذلك خالل مدة ال تزعد على شهر من تارعخ الشغور

( مــن فــذه المــادة، رذا شــغر منصــب الــرئيس يتــولى 2مــع مراعــاة أحكــام الفيــرة ) .3
لس، على أن يتم انتخاب رئيس جديد خالل شهر نائب الرئيس ردارة شؤون المج

 من تارعخ الشغور. 
 ( 15مادة )

 االنسحاب من المجلس 
 يشترط النسحاب الهيئات المحلية األعضاء من المجلس اات : .1

أال يترتــــــب علــــــى االنســــــحاب ضــــــررا  جوفرعــــــا  أو رخــــــالال  بصــــــالحيات  .أ
 وواجبات المجلس.
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 لس.تسديد كافة التزاماتها المالية تجاه المج .ب 
تيــديم رشــعار خطــ  لمجلــس اإلدارة قوــل ســتة أشــهر مــن تــارعخ ســرعان  .ت 

 االنسحاب، وعحق لها سحب اإلشعار خالل فذه المدة.
يشـــــكل مجلـــــس اإلدارة خـــــالل مـــــدة اإلشـــــعار لجنـــــة مختصـــــة لتحديـــــد الحيـــــوق  .2

 وااللتزامات والضرر المتوقع على انسحاب الهيئة المحلية.
رونــا  بتو ــياتها رلــى الهيئــة العامــة التخــاذ يرفــع مجلــس اإلدارة تيرعــر اللجنــة مي .3

 اليرار المناسب بمصادقة الوزعر.
( مـن فـذه المـادة، تنحصـر حيـوق 2 –  1مع مراعاة األحكـام الـواردة بـالفيرتين ) .4

 الهيئة المحلية المنسحبة بنسبة مسافماتها ف  المجلس فيأل.
 ( 16مادة )

 تعيين الموظفين والعمال من داخل الهيئات المحلية 
 المجلـس أعمـال لتصـرعف الالزمة المختلفة الوظائف رشغال ف  األولوعة كون ت .1

بطرعـق  العامـة الهيئـة فـ  األعضـاء الهيئـات المحليـة لـدى العـاملين للمـوظفين
 على أن تتوفر فيهم المؤفالت المطلوبة وبعد موافية مجلس اإلدارة. التكليف

ــة ال .2 ــة المحليــ ــندوق الهيئــ ــن  ــ ــوهم مــ ــون رواتــ ــى الموظفــ ــا أو يتياضــ مكلــــف منهــ
 ــندوق المجلــس، وتوقــع اتفاقيــة تفصــيلية لهــذا الغــرض بــين المجلــس والهيئــة 

 المحلية. 
فـــ  حـــال تياضـــى الموظـــف لراتبـــه مـــن  ـــندوق الهيئـــة المحليـــة تجـــرى أعمـــال  .3

الميا ة شهرعا  بـين قيمـة فـذه الرواتـب، ومـا علـى الهيئـة المحليـة مـن التزامـات 
 مالية تجاه  ندوق المجلس. 

ــزم ا .4 ــة يلتــ ــات المحليــ ــل الهيئــ ــن قوــ ــس مــ ــ  المجلــ ــل فــ ــون بالعمــ ــون المكلفــ لموظفــ
م 1998( لســــــنة 04األعضــــــاء بتنفيــــــذ أحكــــــام قــــــانون الخدمــــــة المدنيــــــة رقــــــم )

 وتعديالته، واألنظمة واللوائح والتعليمات واليرارات ذات العالقة. 
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 ( 17مادة )
 حقوق الموظم المكلم 

خدمــة فعليــة للموظــف فــ  المــوظفين للعمــل بــالمجلس مــدة  تكليــفتحتســب مــدة  .1
منهـــا للمجلـــس وتيـــع مســـؤولية المحافظـــة علـــى  المكلـــفالهيئـــة المحليـــة العضـــو 

ــا  ــة المكلـــف منهـ حيوقـــه اإلدارعـــة والماليـــة والتياعديـــة علـــى عـــاتق الهيئـــة المحليـ
 الموظف.

للهيئة المحلية المكلف منها الموظف الحق ف  رنهاء التكليف بيرار من مجلـس  .2
 شعار المجلس بمدة ال تيل عن ثالثة أشهر.الهيئة المحلية بعد ر

 ( 18مادة )
 تعيين الموظفين والعمال من خارج الهيئات المحلية  

شـــخا  مـــن خـــارج الهيئـــات أييـــوم المجلـــس رذا دعـــت ضـــرورة العمـــل بتشـــغيل  .1
 المحلية األعضاء ف  الهيئة العامة بيرار من مجلس اإلدارة ومصادقة الوزارة. 

اإلعـالن عـن الوظـائف الشـاغرة وشـروط رشـغالها،   تراعى األ ول اليانونيـة فـ  .2
 وعطوـق علـى فـذه الفئـة مـن العمـال والمـوظفين نظـام عيـود العمـل الفرديـة، وفيــا  

 . ألحكام قانون العمل المعمول بها
ال تسرى األحكام واليواعد المتعلية بتثويت الموظفين والعمال المنصـو  عليهـا  .3

نظـام بها على الموظفين والعاملين ب  ف  نظام موظف  الهيئات المحلية المعمول
 . عيود العمل الفردية بالمجلس

على المجلس توفير شروط السالمة والصحة المهنية للموظفين والعاملين لديه،  .4
 بما ف  ذلك األلبسة الواقية وتأمين ر ابات العمل. 

 ( 19مادة )
 المدير التنفياا للمجلس 

در مــن مجلــس اإلدارة وتوافــق عليــه يــتم تشــغيل المــدير التنفيــذي للمجلــس بيــرار يصــ
 الهيئة العامة ومصادقة الوزارة.
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 ( 20مادة )
 مهام ومسؤوليات المدير التنفياا للمجلس 

رن المـدير فـو المسـؤول أمــام الـرئيس عـن متابعـة وتنفيــذ األعمـال المناطـة بــالمجلس 
 تحييق ذلك ييوم بالتال : أجلمن طار عمله طبيا  لهذا النظام و وف  ر
ليــرارات الخا ــة بــدعوة الهيئــة العامــة ومجلــس اإلدارة للجلســات العاديــة، تنفيــذ ا .أ

 وغير العادية وتوفير المتطلبات الالزمة للجلسات. 
سـماء الحاضـرعن الهيئـة العامـة ومجلـس اإلدارة وأ  تدوعن وحفظ محاضر جلسـات  .ب 

 وأسباب التغيب، وجدول األعمال واليرارات المتخذة وتعميمها. 
ارات الصــادرة عــن الهيئــة العامــة ومجلــس اإلدارة بالتنســيق مــع متابعــة تنفيــذ اليــر  .ج

 رئيس المجلس، واإلحاطة بكل ما يعيق تنفيذ فذه اليرارات. 
اإلشـــــراف اإلداري الشـــــامل علـــــى كافـــــة العـــــاملين بـــــالمجلس، وإ ـــــدار األوامـــــر  . د 

والتعليمات والنشرات الالزمة لتنظيم وتوزعـع األعمـال والرقابـة اليوميـة علـى سـير 
 .  العمل

ــا لمجلـــس اإلدارة للتيرعـــر  .ه ــتراتيجية والخطـــأل التنفيذيـــة، ورفعهـ اقتـــراح الخطـــة االسـ
 بشأنها. 

التوقيع على سندات استالم المواد واألدوات وااالت والمعدات وقطع البيار بعد  .و
 فحصها، والتأ د من مطابيتها للموا فات المعتمدة. 

ــا .ز ــان  واإلنشــ ــة للمبــ ــال الالزمــ ــة األعمــ ــذ كافــ ــة تنفيــ ــدات وااالت متابعــ ءات والمعــ
 المملوكة أو الخا ة بالمجلس، واإلشراف عليها والتو ية بالتصرف بها. 

الخا  واالسـتفادة مـن تطوعر الشرا ة مع اليطاع العام و اقتراح مشارعع وخطأل ل .ح
 الموارد.  

 . املين للرئيس والعمل على تنفيذفاوضع وتنسيب خطأل لتدرعب وتأفيل الع .ط
ــة  .ي ــات الرقابيــ ــد الجهــ ــة تزوعــ ــتندات المتعليــ ــات والمســ ــات والويانــ ــمية بالمعلومــ الرســ

 بأعمال المجلس، ورفع التيارعر الخا ة بذلك لرئيس المجلس. 
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، وتحصـــيل بـــالمجلس فـــ  رعـــداد مشـــروع الموازنـــةالتنســـيق مـــع المســـؤول المـــال   .ك
 اإليرادات التشغيلية. 

إسـنادفا تنفيذ أية قرارات أو مهام أو مسؤوليات أخرى يصدر قرار من المجلس ب .ل
 رليه. 

ــ .م الوثـــائق ظ كافـــة الســـجالت ومحاضـــر الجلســـات و يكـــون المـــدير مســـؤوال  عـــن حفـ
 والمستندات الخا ة بالمجلس.

 ( 21مادة )
 تغيب المدير التنفياا  

فــ  حــال  يــاب المــدير التنفيــذي يصــدر الــرئيس قــرارا  بتكليــف مــن يــراه مناســبا  مــن 
ذا تعــذر ذلــك لمجلــس اإلدارة أن إفــخــالل فتــرة  يابــه،  مــوظف  المجلــس تكليفــا  مؤقتــا  

 يتخذ التدابير الت  يرافا مناسبة إلشغال موقع المدير خالل مدة  يابة. 
 ( 22مادة )

 إنهاال عمل المدير التنفياا 
ينتهـ  عمـل المــدير التنفيـذي بنـاء علــى تو ـية مـن مجلــس اإلدارة وموافيـة الهيئــة  .1

العمــل الموــرم مــع المــدير  العامــة ومصــادقة الــوزارة مــع مراعــاة مــا يــنص عليــه عيــد 
 وضاع الواجب استيفائها إلنهاء العيد.التنفيذي بشأن االجراءات واأل

ــواد  .2 ــن مـ ــه مـ ــة مـــا بعهدتـ ــتالم كافـ ــد اسـ ــذي رال بعـ ــدير التنفيـ ــل المـ ــاء عمـ ــتم رنهـ ال يـ
ومســـتندات وأختـــام وأمـــوال وعـــتم عمـــل محضـــر رســـم  بـــذلك وعمـــنح شـــهادة خوـــرة 

 بالمدة الت  عمل بها بالمجلس.
 (  23) مادة

 المدير المالي للمجلس
يتــولى ردارة حســابات  ــندوق المجلــس مــدير مــال  ذو مؤفــل علمــ  تخصــص  .1

محاســبة يســمى المــدير المــال  للمجلــس يصــدر قــرارا  بتعيينــه مــن مجلــس اإلدارة 
 ومصادقة الوزارة. 
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يجب على المجلس أن يستوف  من المدير المال  الضمانات والكفاالت الت  يرافا  .2
ــا لــــدى الجهــــات الرســــمية لمــــن يعمــــل فــــ  وظيفــــة )المــــدير مناســــبة وا لمعمــــول بهــ
 المال (.

ال يجوز رقالة المدير المال  أو رنهاء عمله أو قوول استيالته رال بموجب قـرار مـن  .3
 مجلس اإلدارة ومصادقة الهيئة العامة والوزارة.

 ( 24مادة )
 مهام ومسؤوليات المدير المالي للمجلس 

ــدائرة الماليــة وتطــوعر عملهــا ومراقبــة أدائهــا  اإلشــراف المــال  ومتابعــة .1 العــاملين بال
ومتابعــــة التيــــارعر الشــــهرعة والســــنوعة عــــن ردارة أعمالهــــا وفيــــا  للوــــرامج والموازنــــات 

 المعدة لها.
اإلشراف الكامل على فصل المهام والوظائف المالية بحيئ تضـمن الرقابـة الذاتيـة  .2

ــة بــــاإليرادا ــائف المتعليــ ــين الوظــ ــفالية بــ ــدقيق والشــ ــازن والتــ ت والمصــــروفات والمخــ
 الداخل .

المحافظـــة علـــى أمـــوال المجلـــس وحمايتهـــا ومراجعـــة كافـــة العمليـــات الماليـــة والتـــ   .3
 تضمن تنفيذفا حسب اليوانين واألنظمة المعمول بها بالمجلس. 

 المسؤولية الكاملة عن الشئون المالية للمجلس. .4
 المحاسوية السليمة. مسك حسابات المجلس بصوره منتظمة وفيا  لأل ول  .5
 ردارة  ندوق المجلس حسب األ ول.  .6
 مراقبة مخازن المجلس حسب األ ول.  .7
حفــــــظ المســــــتندات الماليــــــة الخا ــــــة بأعمــــــال المجلــــــس كالضــــــمانات والكفــــــاالت  .8

 والتأمينات والفواتير والسجالت والييود وعيود اإليجار وعيود التشغيل. 
س وتيــديم المالحظــات بشــأن مطابيتهــا مراقبــة اليــرارات الماليــة الصــادرة عــن المجلــ .9

 مع الموازنة من عدمه.
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ــنوعة  .10 االشـــــتراك مـــــع مجلـــــس اإلدارة والمـــــدير التنفيـــــذي فـــــ  رعـــــداد الموازنـــــة الســـ
 للمجلس. 

االشـتراك فــ  لجــان فـتح المظــارعف وتييــيم العطـاءات وإبــداء المالحظــات بشــأنها  .11
 والتوقيع على قرارات لجنه الوت ف  العطاءات. 

الشــيكات المســحوبة علــى حســابات المجلــس باالشــتراك مــع رئــيس  التوقيــع علــى .12
 المجلس.

 رعداد كشوفات رواتب الموظفين ومتابعة رجراءات  رفها.  .13
 المسافمة ف  وضع الخطأل والسياسات المالية بالمجلس.  .14
 مراقبة  رف السلفيات وإحاطة المجلس بأية تجاوزات متعلية بها. .15
مــوال واالدوات والمعــدات وقطــع البيــار التــدقيق والتوقيــع علــى ســندات  ــرف األ .16

 ومواد اليرطاسية. 
اقها والعلبات الت  متابعة تسديد أقساط اليروض وإحاطة المجلس بمواعيد استحي .17

 . تحول دون ذلك
االشــتراك مــع المجلــس والمــدير التنفيــذي فــ  رعــداد التيرعــر الســنوي عــن أعمــال  .18

 المجلس لعرضه على الهيئة العامة والوزارة.
 أموال المجلس واإلبالغ عن المتأخرات. جباية .19
 مراقبة استهالك المحروقات ورفع مالحظاته بشأنها للمجلس. .20
 أية مهام أو مسؤوليات أخرى ييررفا المجلس. .21

 ( 25مادة )
 تغيب المدير المالي 

فــ  حالــة  يــاب المــدير المــال  أو مرضــه مــدة تزعــد علــى ثالثــة أيــام يصــدر الــرئيس 
يراه مناسـبا  مـن مـوظف  المجلـس لتسـيير األعمـال خـالل فتـرة  قرارا  مؤقتا  بتكليف من

  يابه.
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 ( 26مادة )
 إنهاال عمل المدير المالي  

مجلـس اإلدارة وموافيـة الهيئـة  مـن تو ـية علـى بنـاء المـدير المـال  عمـل ينتهـ  .1
مــع مراعــاة مــا يــنص عليــه عيــد العمــل الموــرم مــع المــدير  العامــة ومصــادقة الــوزارة

 راءات واالوضاع الواجب استيفائها إلنهاء العيد.المال  بشأن االج
 ومستندات  مواد  من بعهدته ما  افة استالم بعد  رال المدير المال  عمل رنهاء يتم ال .2

 عمل الت  بالمدة خدمة شهادة وعمنح بذلك محضر رسم  عمل وعتم وأموال وأختام
 .بالمجلس بها

 ( 27مادة )
 لسادجراالات التأديبية لموظفي وعمال المج 

ــرئيس رييـــاع العيوبـــات التأديويـــة علـــى  ــرئيس أو المـــدير التنفيـــذي بتفـــوعض مـــن الـ للـ
 الموظفين والعاملين بالمجلس مع مراعاة اات :

 أحكام قانون العمل والتشرععات الصادرة بموجبه للعاملين بموجب عيد العمل. .1
ــة  .2 ــوانين واألنظمـــ ــق الموظـــــف وفـــــق اليـــ ــبة بحـــ ــة المناســـ ــة التأديويـــ ــه العيوبـــ توجيـــ

ــعار و  ــة، وإشـ ــوظف  الهيئـــات المحليـ ــا بشـــأن مـ ــول بهـ ــرارات المعمـ ــات واليـ التعليمـ
 الهيئة المحلية العضو بها.

رنهاء عيد العمل أو رنهاء تكليف الموظف بالتنسيق مع الهيئة المحليـة المكلـف  .3
 منها بعد مصادقة مجلس اإلدارة.

 ( 28مادة )
 تحصيل ديون المجلس

 تجـاه مالية التزامات  من عليه بما بالوفاء مةالعا الهيئة أعضاء من عضو  ل يلتزم
 تيـاعس أو رفض  فإذا لذلك مجلس اإلدارة يحدده الموعد الذي ف  المجلس  ندوق 

 مـن أي ضـده يتخـذ  لمجلـس اإلدارة أن جـاز ذلـك عـن العضـو عجـز أو امتنـع أو
 -ااتية:  اإلجراءات 
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األضــرار  تييــيم ااثــار المترتبــة علــى وقــف الخدمــة أو الفصــل للعضــو مــن حيــئ  .1
 الويئية واالجتماعية، وغير ذلك.

 .بتيديمها المجلس يختص  الت  الخدمة تيديم وقف  .2
 للهيئة التو ية ترفع للمجلس عليه بما بالوفاء االلتزام عدم ف  العضو أمعن أذا  .3

 تحصـيل فـ  المجلـس بحـق اإلخـالل عـدم بـالمجلس مـع بإنهـاء عضـوعته العامـة
 بـالحجز اإلداري  أو اليانونيـة بـالطرق  جلـسالم لصـندوق  عليـه المسـتحية الـديون 
 المجلس. أ ول ف  حصته على

التنسيق مع الوزارة لالقتطاع من المخصصات والمساعدات الممنوحة للعضـو مـن  .4
 الحكومة.

 (  29مادة )
 تعيين مدقق حسابات خارجي 

 يتعاقـد مــع مـدقق حســابات خـارج  لفحــص الحسـابات  أن علـى مجلـس اإلدارة .1
 للمجلـس خـالل العـام المـال  والمحاسـوية الماليـة والمسـتندات  ال افة األعم وتدقيق
 تيرعر عنها للهيئة العامة والوزارة.  وتيديم

أن النتائج الت  يتو ل رليها مدقق الحسابات الخارج  يجب أن تسلم رلى مجلس  .2
 اإلدارة أوال  للرد عليها ثم للهيئة العامة والوزارة والسلطات المخولة بالرقابة.

 وطرعيـة الحسـابات الخـارج  مـدقق قيمـة أتعـاب  قرارا  بتحديد  جلس اإلدارةم يصدر .3
 المعتمد. المال  وفيا  للنظام سدادفا

 ( 30مادة )
 عالقة الوزارة بالمجلس  

 مجلـس اإلدارة رئـيس وعلـى الـوزارة لرقابـة لمهامـه تنفيـذه سـياق فـ  المجلـس يخضـع
 قوـل مـن المفـوض  فللموظـ التسـهيالت   افـة ومـوظف  المجلـس تيـديم وأعضـائها
  ور على المستندات والسجالت والحصول على كافة االطالع ذلك وعشمل الوزارة
 وإ ـدار التعليمـات  بهـا ورد  مـا بشأن واإلرشاد  النصح وتيديم عليها التحفظ أو منها
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 نظام أي أو النظام فذا وأحكام تتفق ال تعليمات  أو قرار أو رجراء بأي بوقف العمل
 بشأن مجلس الخدمات المشترك للتخطيأل والتطوعر. رةالوزا عن  ادر أخر

 ( 31مادة )
 مسك الدفاتر وفحص الحسابات 

س المتعـارف عليهـا يلتزم المدير المال  التابع للمجلس بمسـك الـدفاتر طبيـا  لألسـ .1
ــدفاتر ــذه الــــــدفاتر الو  فــــــ  مســــــك الــــ ــع الحلييــــــ  للمــــــدخوالت وأن تعكــــــس فــــ ضــــ

 .  والمصروفات 
س يجب أن تسجل و العاملين بالمجلأتدفع للموظفين أن المرتبات واالجور الت   .2

 وتخضع للضرعبة.ف  حسابات منفردة 
كــــون فـــ  ســـويل ريجـــاد رقابـــة فعالـــة فــــإن جميـــع الـــدفاتر والحســـابات يجـــب أن ت .3

 بعد اشعار رئيس المجلس.مفتوحة إلطالع أعضاء المجلس 
 ( 32مادة )

 موازنة المجلس  
حساب باسم المجلـس لـدى اي مـن يكون للمجلس نظام مال  مستيل، وعتم فتح   .1

 الونوك المعتمدة.
ييوم مجلس اإلدارة بإعداد الموازنة وبتيديمها رلى الهيئة العامة قول شـهرعن مـن  .2

 بداية السنة المالية الجديدة.
رن الهيئة العامة ف  المخولة باعتماد الموازنة السنوعة وبإقرار مصادر التموعـل  .3

الظـروف والمعطيـات المتاحـة لرفعهـا للـوزارة للموازنة السنوعة بيدر مـا تسـمح بـه 
وال يعمــــل بهــــذه الموازنــــة رال بعــــد  ،إلقرارفــــا قوــــل بدايــــة الســــنة الماليــــة الجديــــدة

 التصديق عليها من الوزارة.
بعـــــــد أن تيـــــــوم الهيئـــــــة العامـــــــة بمناقشـــــــة الموازنـــــــة الســـــــنوعة واعتمادفـــــــا فإنـــــــه  .4

 يجوز لها نشرفا الطالع العموم.



 م 2021( مارس) آذار             )الــوقــائــع الفـلســطـينـية(      المائة وواحد                       العـدد     
 

 

 

 

- 148 - 

على تيديرات كاملة وواقاية كلما كان ذلك ممكنـا  عـن   يجب رن تحتوي الموازنة .5
 الدخول المتوقعة والمصارعف الت  يحتاجها مجلس اإلدارة لكل سنة مالية.

 رن حسابات اإليرادات والمصروفات يجب أن تتالءم مع الموازنة السنوعة. .6
 ( 33مادة )

 صندوق المجلس  
عضـاء أو ها مـن األيتكون  ندوق المجلس من مجمـوع االيـرادات التـ  يسـتوفي .1

تلـــك التـــ  تـــؤول رليـــه بميتضـــى أحكـــام فـــذا النظـــام وعـــدفع مـــن الصـــندوق كافـــة 
ــول الماليــــــة  ــس اإلدارة وفــــــق اال ــــ النفيــــــات والمصــــــروفات التــــــ  ييرفــــــا مجلــــ

 .المعمول بها لدى الهيئات المحليةوالمحاسوية 
 تتكون ريرادات المجلس من:  .2

 المجلس. المسافمات المالية لألعضاء وعوائد استثمارات 
 الهيئـة أعضـاء علـى التشـغيلية واإلدارعـة والرأسـمالية المسـتحية اإليـرادات  .أ

 العامة.
ــة  .ب  ــة العامـ ــة الهيئـ ــل مجلـــس اإلدارة وموافيـ ــن قوـ ــدفا مـ ــتم تحديـ ــ  يـ ــوم التـ الرسـ

 ومصادقة الوزارة ميابل تيديم الخدمات.
ق المسـتحية ميابـل األعمـال المنجـزة لليطـاع الخـا  وفـ التشـغيلية اإليرادات  .ج

 .اتفاقيات محددة
التورعات والهبات الميدمة للمجلس وأي مساعدات أو مسـافمات مـن المنح و  . د 

 .وض المصادق عليها من قول الوزارةقول الدولة أو غيرفا أو الير 
ــة  .3 ــمن الموازنــ ــدرجا  ضــ ــان مــ ــندوق المجلــــس رال رذا كــ ــن  ــ ــ  مــ ــدفع أي مولــ ال يــ

بصــــورة اســـــتثنائية  المعتمــــدة للســـــنة الجارعــــة أو رذا قـــــرر مجلــــس اإلدارة  ـــــرفه
 شرعطة موافية الوزارة.
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 ( 34مادة )
 إدارة الموارد المالية والنفقات 

حسـب الـنظم المحاسـوية المتعـارف عليهـا   للمجلسيجب أن تدار الموارد المالية   .1
 على أفضل وجه وذلك على النحو التال :

تودع جميع األموال الخا ة بـالمجلس والتـ  تتكـون مـن مسـافمات مجـالس  .أ
ات المحليـــة االعضـــاء والـــدعم المـــال  والهبـــات الماليـــة التـــ  تيـــدم رلـــى الهيئـــ

المجلــس مــن أيــه جهــة بمــا ال يتعــارض مــع اليــانون والنظــام العــام فــ  أحــد 
 الونوك المعتمدة باسم المجلس. 

تصرف المبـال  طبيـا  لليـوانين واألنظمـة المعمـول بهـا وتوقـع جميـع الشـيكات  .ب 
  يابه وتوقيع المدير المال  للمجلس.  و نائبه حالأمن قول رئيس المجلس 

ول  ال على الرغم مما ورد ف  الوند )أ( فإنه يحق للمدير التنفيذي أن ينفق م .ج
و مـــا يعادلـــه بالعملـــة أردنـــ  شـــهرعا  أ( دينـــار 300)يتجـــاوز ثالثمائـــة دينـــارا  

المتداولة، كسلفة لتغطيـة الحسـابات الجارعـة للمجلـس "النثرعـة" وفـق األنظمـة 
 ية المعمول بهذا الخصو . المحاسو

جميــع المعــامالت الماليــة والتعاقــدات والتورعــدات تــتم حســب النظــام المعمــول  . د 
 به لدى الهيئات المحلية الفلسطينية. 

الموارد المالية للمجلـس والوديعـة الخا ـة والتـ  يـتم ريـداعها فـ  حسـاب خـا   .2
ديعة كتـأمين بالمجلس مييد بفتح حساب لهذه الغاية حيئ تيوم كل فيئة بدفع و 

لها تدفع ميدما  وتودع ف  حسـاب خـا  بـالمجلس وال يـتم سـحوها أو التصـرف 
بها رال رذا تأخرت الهيئة المحلية عـن دفـع مسـتحياتها عـن الخدمـة الميدمـة مـن 
ــس  ــوم المجلـ ــى أن ييـ ــذلك علـ ــة لـ ــراءات الالزمـ ــتنفاذ اإلجـ ــد اسـ ــا وبعـ ــس لهـ المجلـ

 . جل رعادة المول  المسحوب نية من أباإلجراءات الالزمة مع الهيئة المع
يجـب علــى المجلـس أن يحــتفظ دائمــا  بمبـال  احتياطيــة طبيــا  لمـا ييــرره وبمــا ال   .3

 يتعارض مع اليانون واألنظمة.
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 يجب أن توضع جميع المبال  النيدية وتورد رلى الونك يوميا . .4
 ( 35مادة )

 المساامة المالية ألعضاال المجلس
بهــا المجلــس يجــب أن تغطــى أساســا  مــن رن النفيــات والمصــروفات التــ  ييــوم  .1

المسافمات المالية التـ  ييـدمها األعضـاء وذلـك حتـى يـتمكن المجلـس مـن أداء 
 مهامه الموكلة رليه بموجب احكام فذا النظام وحسب الخطة الموضوعة لذلك. 

يـــــتم تيســـــيم المســـــافمات الماليـــــة للمصـــــارعف التشـــــغيلية واإلدارعـــــة والرأســـــمالية  .2
ــا  للمجلـــس علـــى كافـــة ا لهيئـــات المحليـــة األعضـــاء ضـــمن الموازنـــة الســـنوعة وفيـ

  -للنسب التالية:
بلدية جباليا  
 النزلة

بلدية بيت 
 الشيا 

بلدية بيت 
 حانون 

بلدية أم  
 النصر

50 % 25 % 20 % 5 % 
يــــتم تحديــــد ميــــدار رســــوم الخـــــدمات التــــ  ييــــدمها المجلــــس للهيئــــات المحليـــــة  .3

لرســوم علــى أســا  االســترداد األعضــاء مــن قوــل مجلــس اإلدارة وعــتم احتســاب ا
 الكامل للتكلفة تحت بند المصارعف الفعلية لكل فيئة محلية.

ييــــوم  مجلــــس اإلدارة بــــإقرار المســــافمة الماليــــة لألعضــــاء فــــ  حيــــوق الملكيــــة  .4
للمشروع وعتم ربـالغ كـل فيئـة محليـة بالغـا  خطيـا  بميـدار فـذه المسـافمة وذلـك 

رقــرار الموازنــة وعجــب أن يتضــمن  خــالل فتــرة ال تزعــد عــن أســووعين مــن تــارعخ
 اإلشعار الخط  تفا يل عن شروط وتوارعخ دفع فذه المسافمات. 

علــــى أعضــــاء الهيئــــة العامــــة أن تيــــوم بإيــــداع مســــافماتها الماليــــة فــــ  حســــاب  .5
ــرة ــوح فـــ  الونـــك خـــالل فتـ ــارعخ  المجلـــس المفتـ ــن التـ ــد مـ ــهر واحـ ــد عـــن شـ ال تزعـ

 المذكور ف  اإلشعار الخط . 
اع أو تـأخر أي مـن الهيئـات المحليـة االعضـاء فـ  المجلـس عـن ف  حالـة امتنـ .6

دفـــع المبـــال  المســـتحية عليهـــا للمجلـــس وبعـــد مطالوتهـــا بـــذلك فـــإن فـــذه المبـــال  
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تيتطــع مــن مســافمة الهيئــة المحليــة فــ  الوديعــة المييــدة فــ  الحســاب الخــا  
بــالمجلس لهــذا الغــرض علــى أن يــتم ررســال رشــعار خطــ  للهيئــة المتــأخرة عــن 

دفع لتغطيــة المولــ  الـذي تــم ســحبه مـن الوديعــة وذلــك خـالل فتــرة ال تزعــد عــن الـ
 شهر من تارعخ سحب المول  من الحساب الخا . 

رذا طـــرأت تغييــــرات علــــى الموازنــــة فـــإن مســــافمات األعضــــاء يجــــب أن تعــــدل  .7
 لتتالءم مع فذه التعديالت. 

 ( 36مادة )
 توزيع المنح والمشاريع  

أو مشارعع خا ـة بـالمجلس فهـ  تخـدم الهيئـات عند حصول المجلس على منح 
المحليــة االعضــاء وعــتم توزععهــا بنــاء  علــى قــرار مجلــس اإلدارة حســب المعــايير 

 -التالية :
 احتياج الهيئة المحلية العضو. .أ
نســب المســافمات الماليــة لألعضــاء فــ  المصــارعف التشــغيلية واإلدارعــة  .ب 

 والرأسمالية للمجلس. 
 ية المشاركة مع المجلس.مدى التزام الهيئة المحل .ج

 ( 37مادة )
 أنظمة عمل المجلس 

م ونظــام تورعــد 1999تســري علــى أعمــال المجلــس أحكــام النظــام المــال  لســنة  .1
 م المعمول بهما ف  الهيئات المحلية.1998( 1المواد وتنفيذ األعمال رقم )

أي قرار يصدر عـن الـوزارة بتطويـق أي مـن األنظمـة المعمـول بهـا فـ  الهيئـات  .2
 نظمة موحدة تخص عمل المجلس.أو أي أحلية على المجلس الم
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 ( 38مادة )
 تسديد مدفوعات المجلس 

تســدد المــدفوعات بموجــب شــيكات مســحوبة علــى رحــدى المصــارف الرســمية العاملــة 
خر ترى  المجلس والمدير المال  للمجلس وأي شخص ف  الدولة وموقعة من رئيس 

ــه علـــى ــافة توقيعـ ــوزارة ضـــرورة إلضـ ــذ  الـ ــدى فـ ــيكات لـ ــاتر الشـ ــيكات وتحفـــظ دفـ ه الشـ
 المدير المال  للمجلس.

 (  39مادة )
 السنة المالية

 اليـوم فـ  وتنتهـ  ميالديـة، سـنة  ـل مـن ينـاير مـن األول فـ  الماليـة السـنة توـدأ
 .السنة نفس من ديسمور من الحادي والثالثين

 ( 40مادة )
 السلفة واالحتياطي النقدا  
 الـذي النيـدي واالحتيـاط  النيديـة السـلفة ميـدار تحديـد يصـدر مجلـس اإلدارة قـرارا  ب

 يراه مجلس اإلدارة مناسـبا   مكان أي ف  أو المجلس ف   ندوق  به االحتفاي يجوز
مـن مجلـس اإلدارة ووفيـا   بموجـب قـرار رال بهمـا التصـرف يـتم وال الغايـة، لهـذه

 الصادرة يمات المال  والتعل النظام ف  عليها المنصو   السليمة المحاسوية لأل ول
 .عن الوزارة

 ( 41مادة )
 تسجيل أموال وأمالك المجلس 

سـتئجار له الحق فـ  تملـك واسـتمالك واتع المجلس بالشخصية االعتبارعة و يتم .1
األدوات وتســجل األراضــ  وإقامــة األبنيــة والمنشــست وتملــك المعــدات وااالت و 

 .معمول بهاكات باسم المجلس طبيا  لألنظمة واليوانين الجميع فذه الممتل
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جميـــع ااالت والمعـــدات التـــ  ييـــوم المجلـــس بشـــرائها بعـــد رقـــرار فـــذا النظـــام   .2
عشــمل جميــع األجهــزة والمعــدات و  ،ودخولــه حيــز التنفيــذ تســجل باســم المجلــس

 .اليات الميدمة للمجلس من أي جهةوا
و الخـدمات أتنيل ملكية كافة األموال المنيولـة والغيـر منيولـة المتعليـة بالخدمـة  .3

ــة ال ــة الـــى ذمـ ــة العامـ ــاء الهيئـ ــن ملكيـــة أعضـ ــه مـ تـــ  ييـــدمها المجلـــس فـــ  حينـ
 المجلس المشترك بناء على قرار يصدر من مجلس اإلدارة ومصادقة الوزارة.

تســجل ملكيــة أي أمــوال أخــرى منيولــة أو غيــر منيولــة  لــت الــى المجلــس بعــد  .4
 رقرار فذا النظام ودخوله حيز التنفيذ باسم المجلس.

األمــوال المنيولــة وغيــر المنيولــة للمجلــس مــدة تزعــد عــن ثالثــة  ال يجــوز تــأجير .5
 سنوات رال بيرار من مجلس اإلدارة ومصادقة الوزارة.

 ( 42مادة )
 التصرف في أموال وأمالك المجلس 

 مملوكـة منيولـة أو عيارعـة أموال أية ملكية ف  يتصرف لمجلس اإلدارة أن يجوز ال
 من يصدر قرار بموجب  رال اإلتالف أو الهبة أو أو التورع الرفن أو بالويع للمجلس
 قـد  تصـرف أي بـاطال  بطالنـا  مطليـا   وعيـع الـوزارة مـن مصـدقا  عليـه العامـة الهيئـة
الـنص  بهـذا ورد  مـا مخالفـة علـى المترتبـة المسـؤولية وتعتوـر ذكـر لمـا خالفـا   يجـري 
ائيـة مرتكويهـا مـع عـدم اإلخـالل بالمسـئولية الجز  عـاتق علـى تيـع شخصـية مسـؤولية

 .المترتبة على ذلك
 (  43مادة )

 إعداد ورفع التقارير
ــالتيرعر المــال  الســنوي مــع مراعــاة الونــود  يــتم تغطيــة األعمــال اإلدارعــة والماليــة ب

 التالية:
ــ .1 ــام المجلـ ــ  قـ ــاطات التـ ــن النشـ ــنوي عـ ــر سـ ــل تيرعـ ــذي بعمـ ــدير التنفيـ س ييـــوم المـ

ــال  للمجلـــس ــع المـ ــن الوضـ ــذلك عـ ــذفا، وكـ ــدمبتنفيـ ــر  ، وعجـــب أن ييـ ــذا التيرعـ فـ
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للمجلـــس خـــالل فتـــرة ال تزعـــد عـــن شـــهر مـــن بدايـــة الســـنة الماليـــة التاليـــة وعيـــوم 
 المجلس بعرض التيرعر على الهيئة العامة إلقراره.

على رئيس المجلس أن ييدم تيرعرا  عن األعمال الت  قام بها مجلس اإلدارة ف   .2
قــدمها األعضــاء الســنة الماليــة المنصــرمة وعــن ميــدار المســافمة الماليــة التــ  

وعـــن أيـــة مبـــال  وردت رلـــى المجلـــس مـــن طـــرف ثالـــئ وذلـــك رلـــى وزعـــر الحكـــم 
 المحل  خالل فترة ال تزعد عن ثالثة أشهر من تارعخ انتهاء السنة المالية.

ييــوم المــدير التنفيــذي بإعـــداد خطــة العمــل الميترحـــة لألعمــال الواجــب تنفيـــذفا  .3
ييـدم تلـك الخطـة رلـى المجلـس فـ  ن أخالل السنة المالية الجديـدة وعجـب عليـه 

فتــرة ال تزعــد عــن شــهرعن قوــل بدايــة الســنة الماليــة وعيــوم المجلــس بعــرض خطــة 
 العمل على الهيئة العامة إلقرارفا.

للهيئة العامة أن تعدل خطة العمل الميدمـة رليهـا مـن قوـل مجلـس اإلدارة أو أن  .4
ابرعـل مـن بدايـة  30تصادق عليها كما فـ  علـى أال يتجـاوز فـذا األمـر تـارعخ 

 السنة المالية الجارعة.
 ( 44مادة )

 عجز المجلس عن القيام بواجباته  
رذا توين للوزارة أن المجلس قد عجز عن الليام بمهامه وتحييق أفدافه، يجوز للوزارة 
أن تصــدر قــرارا  بتيــديم المســاعدة والعــون لضــمان اســتمرار قيــام المجلــس بواجباتــه أو 

ــل مجلـــس ــين مراقـــب أو حـ ــفية أعمالـــه وممتلكاتـــه  تعيـ ــل المجلـــس وتصـ اإلدارة أو حـ
 المنيولة والغير المنيولة. 
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 ( 45مادة )
 حل المجلس وتصفية أعماله 

يتم حل المجلس وتصـفية أعمالـه وممتلكاتـه المنيولـة وغيـر المنيولـة بعـد مراعـاة  .1
 اات :

ــمن .أ ــفية، وعتضـ ــت التصـ ــس تحـ ــار المجلـ ــديا  باعتبـ ــرارا  تمهيـ ــوزارة قـ ــدار الـ  ا ـ
اليــــرار تشــــكيل لجنــــة للتصــــفية ومــــدة عملهــــا وعنشــــر اليــــرار فــــ   ــــحيفتين 

 محليتين.
تحديد اللجنة لكامل األ ول والديون الدائنـة والمدينـة علـى المجلـس، ونسـبة  .ب 

ــة العامـــة،  ــاء الهيئـ ــع أعضـ ــيق مـ ــفية بالتنسـ ــاء، و ليـــة التصـ ــافمة األعضـ مسـ
 وترفع تو ياتها للوزارة.

النهائيـة وحـل المجلـس، وعنشـر فـ   ـحيفتين   ر دار الوزارة قرارا  بالتصـفية .ت 
ــافمة  ــبة مســـ ــمنا  توزعـــــع األ ـــــول والحيـــــوق مـــــن واقـــــع نســـ محليتـــــين، متضـــ

 األعضاء ف  أ ول المجلس منذ رنشائه.
 تعتور حيوق العاملين والموظفين حيوق امتياز على باق  ديون المجلس. .2
ــة عـــدم تصـــفية األمـــوال غيـــر الم .3 ــة للـــوزارة وفـــق ميتضـــيات المصـــلحة العامـ نيولـ

والت   لت للمجلس عن طرعق المنح والهبات، وعحدد قرار الوزارة  لية التصرف 
بهــذه األمــوال فــ  خدمــة المصــلحة العامــة، بمــا فــ  ذلــك  ــالحية تمليكهــا ألي 

 فيئة محلية أو مجلس خدمات  خر.
 (  46مادة )

 ادلغاال
 يلغى كل ما يتعارض مع أحكام فذا النظام. 
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 ( 47مادة )
 لنفاذ السريان وا 

علــى الجهــات المختصــة كافــة كــل ليمــا يخصــه تنفيــذ أحكــام فــذا النظــام وععمــل بــه 
 اعتبارا  من تارعخ مصادقة الوزارة عليه وعنشر ف  الجرعدة الرسمية.

                                                                              
 م 2021/ 01/ 05 در ف  مدينة غزة بتارعخ: 

 ه /1442/21 الموافق:                
 

 بلدية أم النصر       لدية بيت حانون ب    بلدية بيت الشيا    بلدية جباليا النزلة  
                                                                               

 أصادق                                                       
 ة الحكم المحلي وزار 
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 نظام صادر عن بلدية بيت الهيا  
 م 2021المعدل لعام  وم ترخيص الحرف والمهن والصناعاتبشأن رس

 

للصالحيات المخولة لنا بموجب الفيرة )ب( مـن المـادة رقـم  مـن قـانون  (15)استنادا  
 م،1997( لسنة 1هيئات المحلية رقم )ال

 ،م6/1/2021( المنعيدة بتارعخ 1/2021م )وقرار المجلس الولدي بجلسته رق
 -فيد أ در المجلس الولدي لولدية بيت الشيا النظام اات :

 (1مادة )
 اسم النظام  

اسم  النظام  فذا  على  الحرف   يطلق  ترخيص  رسوم  بشأن  الشيا  بيت  بلدية  نظام 
 . م2021والمهن والصناعات المعدل لعام 

 ( 2مادة )
 تعاريف واصطالحات

والمصطلحات التالية المعان  المخصصة لها أدناه ما لم تدل اليرعنة   يكون للكلمات 
 على خالف ذلك:

 وزارة الحكم المحل .  الوزارة:
 وزعر الحكم المحل . الوزير:
 . بلدية بيت الشيا البلدية:

 .مجلس بلدية بيت الشيا  المجلس البلدا:
 .بلدية بيت الشيارئيس  الرئيس:

ــار: ــ المحـــل أو العقـ ــام أي محـــل أو دكـ ان أو مصـــنع أو ورشـــة أو مكـــان معلـــوم للليـ
بمهنــة أو حرفــة أو  ــناعة ســواء كــان منفصــل أو جــزء مــن بنــاء أو كشــك أو شــية 
منفــردة أو أي منشــأة  ــناعية أو تجارعــة يــتم فيهــا ممارســة حرفــة يدوعــة أو  ــناعية 

 أو مهنية موينة بموجب أحكام فذا النظام.
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أو مهنــة أو  ــناعة ورد ذكرفــا بموجــب كــل حرفــة  الحرفــة أو المهنــة أو الصــناعة:
 . ما يعادلها أحكام فذا النظام أو

فو كل من يمار  حرفة أو مهنة أو يعمل بالصـناعة سـواء كـان شخصـا    الش ص:
 .طويايا  أو اعتبارعا  

 فـــ  مولـــ  ســـنوي يفـــرض علـــى  ـــاحب الحرفـــة أو المهنـــة أو الضـــريبة أو الرســـم:
 .الصناعة بموجب أحكام فذا النظام

 .بلدية بيت الشيا أو تحت ردارتها المنطية الت  تيع ضمن نفوذ  ة البلدية:منطق
فـو الموظـف الــذي يتبـع قسـم المهـن والحـرف والصـناعات لــدى  الموظـم الم ـتص:

ــن  ــة أو أي موظـــف مفـــوض مـ ــهالولديـ ــن ينـــوب عنـ ــة أو مـ ــيس الولديـ ــل رئـ ــه قوـ ، يخولـ
 . فذا النظام الحياته كلها أو بعضها بموجب أحكام 

 .رخصة مزاولة الحرفة  الرخصة:
 (31)ينــاير وتنتهـــ  بتـــارعخ  (1)الســـنة الميالديــة التـــ  توــدأ مـــن  الســنة الميالديـــة:

 ديسمور من كل عام.
 (3مادة )

ــى  .1 ــول علـ ــنعة الحصـ ــة أو  ـ ــة أو مهنـ ــة حرفـ ــن يرغـــب بممارسـ ــل مـ ــى كـ يجـــب علـ
 رخصة حرفة من قول الولدية سنوعا  حسب األ ول.

خيص بإحضـار الموافيـات الالزمـة مـن الجهـات يجوز للولدية أن تكلـف طالـب التـر  .2
 .المهنة أو الصنعة المراد ترخيصهاالمختصة حسب طويعة الحرفة أو 

بعـــد اســـتكمال جميـــع الشـــروط المطلوبـــة إل ـــدار الرخصـــة تمـــنح الولديـــة  ـــاحب  .3
 الطلب الرخصة حسب النموذج المعتمد من قولها.

 (4مادة )
( ديسمور من كل  31ر وتنته  بتارعخ )( يناي1مدة الرخصة سنة ميالدية تودأ من )

 عام. 
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 (5مادة )
يتعين على كل  ـاحب مهنـة أو حرفـة أو مصـنع أو ورشـة أن يعلـق الرخصـة التـ  
منحــت لــه مــن قوــل الولديــة بشــأن الحرفــة التــ  يمارســها فــ  مكــان ظــافر بالمحــل أو 

بحيئ يسهل مالحظتها والتحيق من  الحيتها مـن قوـل الموظـف المخـتص   ،العيار
 ثناء قيامه بدورعات التفتي  والفحص.أ

 (6مادة )
للموظف المختص أو المفوض من قوـل رئـيس الولديـة الحـق فـ  دخـول أي محـل أو 
ــه  ــار  ليـ ــة تمـ ــة أو مهنـ ــت أي حرفـ ــا رذا كانـ ــق ممـ ــة للتحيـ ــنع أو ورشـ ــار أو مصـ عيـ

 مرخصة أو غير مرخصة تيع ضمن نفوذ الولدية أو ردارتها. 
 ( 7مادة )

 فر  الضريبة 
ع كــل  ــاحب حرفــة للولديــة ضــرعبة لكــل ســنة عمــل بهــا أو لكــل جــزء منهــا يــدف .1

 الرسوم المحددة بموجب أحكام فذا النظام.
 ل من يعمل بنفس الحرفة ف  أما ن مختلفة يدفع ضرعبة ميابل حرفته فـ  كـل  .2

 مكان من فذه األما ن.
مــن يعمــل فــ  حــرف مختلفــة فــ  نفــس المكــان يــدفع ضــرعبة ميابــل حرفــة واحــدة  .3

 وف  الحرفة الت  تكون قيمة الضرعبة عنها أعلى قيمة. فيأل
رذا بــدأ  ــاحب الحرفــة بعــد دفعــه الضــرعبة العمــل بــنفس المكــان فــ  حرفــة تزعــد  .4

قيمـــة الضـــرعبة عليهـــا عـــن الحرفـــة اليديمـــة يـــدفع الفـــرق خـــالل ثالثـــون يومـــا  مـــن 
 تارعخ الودء بالحرفة الجديدة.

ــدفع قيمـــة الضـــرعبة ال .5 ــة بـ ــام  ـــاحب الحرفـ  يعنـــ  بالضـــرورة رلـــزام الولديـــة رن قيـ
بمنحــه رخصــة رال بعــد اســـتكمال كافــة اإلجــراءات اليانونيـــة الالزمــة لمنحــه تلـــك 
ــعها الولديــــــة أو الجهـــــات الحكوميــــــة ذات  ــروط التــــــ  تضـــ ــة حســــــب الشـــ الرخصـــ

 االختصا  بممارسة الحرفة أوالمهنة أو الصناعة.
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ق  احب الحرفة حرفته ال يجوز استرداد الضرعبة بعد دفعها مطليا  حتى لو أغل .6
 أو طلب رلغاء الرخصة الصادرة له بموجب أحكام فذا النظام. 

 (8مادة )
 دفع الضريبة  

يتم تحصيل ضـرعبة الحرفـة علـى قسـأل واحـد فـ  بدايـة شـهر ينـاير مـن كـل عـام  .1
من كل شخص يمـار  أي حرفـة أو مهنـة أو  ـنعة ضـمن منطيـة نفـوذ الولديـة 

 ر بموجب أحكام فذا النظام.أو تحت ردارتها طبيا  لما فو مير 
يــدفع نصــف الضــرعبة مــرة  ،يــو( يون30 ــاحب الحرفــة الــذي يوــدأ العمــل بعــد ) .2

 واحدة خالل شهر من التارعخ الذي بدأ العمل به.
ــجيل  .3 ــة الحـــق بتسـ ــة الضـــرعبة فللولديـ ــع قيمـ ــن دفـ ــة عـ ــاحب الحرفـ حـــال تخلـــف  ـ

ل بهـا بـا ق  مسـتحيات قيمتها على حسابه لـديها وتحصـيلها بالطرعيـة التـ  تحصـّ
 الولدية.

 (9مادة )
تستوف  الولدية ضـرعبة الحرفـة مـن كـل شـخص يباشـر الحرفـة أو المهنـة أو الصـنعة 
خــالل النصــف األخيــر مــن الســنة، مــن بدايــة شــهر يوليــو حتــى نهايــة شــهر ديســمور 

 .بموجب أحكام فذا النظام من كل عام
 ( 10مادة )

وال يجــوز لــه أن يتنــازل  تعتوــر شخصــية المــرخص لــه محــل اعتبــار منحــه الرخصــة
عنها أو يحولها للغير دون الحصول على موافية خطية من الولدية إل ـدار رخصـة 

فـو ميـرر بموجـب أحكـام فـذا  جديدة وعلتزم المتنازل له بدفع رسوم الرخصة وفيا  لما
 . النظام

 
 
 



 م 2021( مارس) آذار             )الــوقــائــع الفـلســطـينـية(      المائة وواحد                       العـدد     
 

 

 

 

- 161 - 

 ( 11مادة )
يار يترتب أو مهنا  مختلفة ف  نفس المحل أو الع  رذا مار  شخصين أو أ ثر حرفا  

على كل منهم أن يدفع الضرعبة عن المهنة أو الحرفة الت  يمارسها ف  ذلك المحل 
 أو العيار.

 ( 12مادة )
تعتور الرخصة الممنوحة للشخص المرخص له سارعة المفعول ف  حال قيامه بنيل 

 . طية نفوذ الولدية أو تحت ردارتهاحرفته من مكان اخر ضمن من
 ( 13مادة )

التـــــ   شـــــخص المـــــرخص لـــــه تغييــــرا  للحرفـــــة أو المهنـــــة أو الصـــــناعةرذا أجــــرى ال  
، فعليـــه الحصـــول علـــى رخصـــة جديـــدة مـــن قوـــل الولديـــة يمارســـها بالمحـــل أو العيـــار

 .فذا النظام حسب األ ول وفيا  لما فو ميرر بموجب أحكام
 ( 14مادة )

عليه   يجب  بإغالقها  يرغب  أو ورشة عمل  أو  نعة  مهنة  أو   ل  احب حرفة 
 الولدية إليياف الخدمات والضرعبة المتعلية بها. ربالغ

 ( 15مادة )
، ألي محل أو عيار يمار  باإلغالق اإلداري لمدة شهريحق للرئيس ر دار قرار 

ليه  احبه أو المسؤول عن ردارته، أي حرفة أو مهنة أو  نعة غير حا لة على  
  ترخيص حسب األ ول، على الرغم من رخطار  احوها بالترخيص.     

 ( 16مادة )
للمجلـــس الحـــق بتخفـــيض قيمـــة ضـــرعبة أي حرفـــة أو مهنـــة أو  ـــنعة، أو أن يعفـــ  

  احوها منها حسبما يراه مناسبا  بعد موافية الوزعر.
 ( 17مادة )

 صالحيات 
 : من يجوز لرئيس الولدية أن يطلب كتابة
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كتابة    .1 له  يسلم  أن  أنه  احب حرفة،  الولدية  رئيس  لدى  معروف   ل شخص 
 المطلوب معرفتها لتنفيذ أحكام فذا النظام.  المعلومات 

دفع  .2 عن  بحوزته  ريصال  كل  له  يورز  أن  الضرعبة  دفع  أنه  أدعى  من   ل 
 الضرعبة. 

 (  18مادة )
 إعــفــــــاال 

بواسطة  تدار  الت   والصناعات  والمهن  الحرف  على  النظام  فذا  أحكام  تسري  ال 
 الولدية.

 ( 19مادة )
لولدية سنوعا  الرسوم الموينة قـرعن كـل  ـنف مـن بموجب أحكام فذا النظام تستوف  ا

الولديــة أو  أ ــناف الحــرف أو المهــن أو الصــناعات التــ  يــتم ممارســتها ضــمن نفــوذ 
 : _ ردارتها حسب التال 

 اسم ونوع الحرفة أو المهنة  الرقم
قيمة الضريبة  

 بالشيكل 

 الجمعيات أواًل: 

 500 جمعية تسويق حمضيات 1

 750 واكه جمعية تسويق خضار وف  2

 1000 جمعية لتسويق التوت األرضي والزاور 3

 500 جمعية زرايية  محلية  4

 1500 جمعية زرايية دولية عالمية  5

 1500 اتحاد جمعيات زرايية 6

 1500 اتحاد جمعيات خاصة 7

 العيادات ومراكز طبية  ثانيًا: 

 400 ييادة طبية 1

 900 كراسي فما فوق  3مركز طب أسنان عدد  2

 500 ييادة طبيب بيطرا  3
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 500 ييادة طبيب خاص  4

 750 مركز طبي عام 5

 600 مركز طبي خاص 6

 600 مركز طبي للعيون  7

 600 مركز بصريات 8

 200 مركز تأايل معاقيين 9

 750 مركز طبي ت صص واحد  10

 1000 مركز طبي نساال ووالدة  11

 م تبرات  ثالثُا: 

 300 م تبر تحاليل طبية  1

 200  تبر طبيم 2

 250 م تبر بحثي علمي محلي 3

 550 م تبر بحثي علمي متطور عالمي 4

 م ابز  :رابعاً 

 200 م بز يدوا  1

 500 م بز نصم آلي 2

 750 م بز آلي 3

 مزارع :خامساً 

 1000 رأس فأكثر( 100مزرعة أبقار كبيرة ) 1

 150 دجاجة  1000مزرعة دجاج بيا  لكل  2

 100 دجاجة   1000حم لكل مزرعة دواجن ال 3

 100 رأس  10مزرعة لتربية األغنام وال راف لكل  4

 150 رؤوس 10مزرعة لتربية الجمال لكل  5

 300 مزرعة لتربية الطيور 6

 500 دونم 1مزرعة تربية اسماك ال تزيد عن   7

 1000 دونم   1مزرعة تربية اسماك تزيد عن  8

 400 مزرعة  تربية األرانب  9
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 500 رأس(  100أبقار صغيرة )أقل من   مزرعة 10

 مراكز  : سادساً 

 300 مركز استشارات تعليمية  1

 300 مركز تدريب رياضي وسباحة  2

 300 مركز تعليم الكمبيوتر 3

 300 مركز تعليمي  4

 300 مركز دعم نفسي واجتماعي 5

 معار  : سابعاً 

 350 معر  عام 1

 250 معر  اثاث منزلي 2

 250 معر  أزياال  3

 700 معر  سيارات حديثة 4

 300 معر  سيارات قديمة  5

 250 معر  كمبيوتر وجوال 6

 200 معر  صناعات يدوية  7

 150 معر  كتاب 8

 150 معر  ثراث  9

 م ازن  : ثامناً 

 200 م زن عام  1

 200 م زن أجهزة كهربائية 2

 300 م زن ت زين مواتير وقطع غيار سيارات 3

 200 مواد بالستيكم زن ت زين وبيع  4

 300 م زن للمشروبات ال فيفة 5

 200 م زن مواد بناال 6

 200 م زن أخشاب 7

 500 م زن حديد  8

 700 م زن مواد متطايرة وحصمة 9
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 صيانة : تاسعاً 

 150 صيانة جواالت 1

 150 صيانة ديجيتال ولواقط اوائية  2

 150 صيانة كمبيوتر 3

 100 صيانة أجهزة كهربائية قديمة 4

 مؤسسات عامرًا:

 1500 مؤسسة اقرا   1

 500 مدارس خاصة -مؤسسة تعليمية  2

 300 مؤسسة خاصة لرعاية الطفولة والتدليك  3

 500 مؤسسات دعائية )دعاية وإعالن( 4

 ثالجات  أحد عشر:

 300 ثالجات أسكيمو 1

 300 متر مربع  100ثالجة بطاطا كل  2

 300 متر مربع 100ثالجة خضار لكل  3

 300 متر مربع  100ثالجة لحفظ ال ضار والفواكه لكل  4

 1000 ثالجة لحفظ اللحوم  5

 مكتبات ثاني عشر: ال

 100 مكتبة  صغيرة 1

 300 مكتبة وقرطاسية  2

 500 مكتبة مركزية  3

 700 مكتبة عامة  4

 100 مكتبة خاصة 5

 100 قرطاسية فقط  6

 300 مطبعة صغيرة 7

 700 ة( مطبعة كبيرة )ض م 8

 استراحات وصاالت وقاعات  الثالث عشر: 

 600 صالة أفراح صغيرة 1
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 1000 صالة أفراح ومناسبات كبيرة 2

 400 قاعات اجتماعات ومدرجات  3

 1000 مسارح 4

 1000 قاعات سينما  5

 2500 قرية سياحية ومالاي كهربائية )مدينة العاب( 6

 700 استراحة تجارية  7

 200 استراحة بحرية  8

 500 حديقة حيوان صغيرة  9

 1000 حديقة حيوان كبيرة  10

 700 مسبح كبير مساحة دونم أو أكثر 11

 300 مسبح صغير أقل من مساحة دونم 12

 معامل الرابع عشر: 

 250 معمل حجار يدوا أو )بلدا(  1

 500 معمل حجارة نص أتوماتيك  2

 1000 معمل حجار آلي 3

 1000 معمل بالط مزايكو  4

 550 معمل سيراميك  5

 250 معمل بالط يدوا  6

 300 معمل حلويات  7

 300 معمل لصناعة الحالوة )إزالة الشعر( 8

 300 معمل حلويات وطحينية  9

 200 معمل يدوا لصنع المناخل والمشغوالت اليدوية 10

 200 معمل تطريز يدوا  11

 500 معمل تطريز آلي  12

 150 معمل مفتول او ما يماثله  13

 200 معمل معجون جلي ومنظفات  14

 250 معمل معجنات وجاتواات  15
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 300 معمل خيزران  16

 محطات  ال امس عشر:

 1000 محطة لتعبئة الغاز 1

 1400 محطة وقود كبيرة  2

 700 محطة وقود صغيرة "ماكيتة أو إثنتين فقط"  3

 500 محطة فلترة وتحلية مياه 4

 500 محطة تصفية مياه 5

 500 تعبئة مياه محطة 6

 700 محطة فرز م لفات  7

 مكاتب السادس عشر:

 150 مكتب اتصاالت  1

 500 مكتب استيراد وتصدير  2

 200 مكتب تاكسيات 3

 350 مكتب تأمين 4

 500 مكتب تجارة عامة 5

 200 مكتب خدمات عامة  6

 200 مكتب سياحة وسفر عادا  7

 300 مكتب صحافة وإعالم 8

 200 مكتب عرائض  9

 500 مكتب عقارات 10

 10000 بنك )مكتب /فرع( مع أو بدون صراف آلي  11

 300 مكتب ترجمة لغات  معتمد  12

 500 مكتب للنقل الجماعي والباصات  13

 500 مكتب للنقليات العامة 14

 500 مكتب مثمن أراضي ) سمسار (  15

 300 مكتب محاماة 16

 500 مكتب مقاوالت عامة  17
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 500 ندسة مكتب ا 18

 300 مكتب حج وعمرة 19

 300 مكتب محاسبة  20

 تجارة  السابع عشر:

 500 تجارة أدوية زرايية ومبيدات  1

 500 تجارة مواد غاائية بالجملة 2

 500 تجارة خضار وفواكه 3

 500 تجارة المواد التموينية  4

 500 تجارة واستيراد وتصدير وت ليص جمركي  5

 500 أعالف تجارة فواكه موامي و  6

 500 تجارة  كراميكا ومواد صحية 7

 500 تجارة منتجات األلبان  8

 500 تجارة أخر   9

 مصانع الثامن عشر:

 450 مصنع  حلويات وسكاكر  1

 1500 مصنع اسطوانة غاز 2

 750 مصنع اسفنج  3

 500 مصنع اسكيمو ومثلجات 4

 1000 مصنع انترلوك وحجر جبهة  5

 500 ومنتجات جلدية مصنع أحاية ومنط   6

 500 مصنع أخشاب 7

 500 مصنع أدوات تجميل ومكياج  8

 500 مصنع أدوات كهربائية 9

 1200 مصنع أسفلت 10

 500 مصنع أفران غاز ودفايات  11

 500 مصنع أكياس نايلون  12

 550 مصنع ألبان واجبان  13
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 500 مصنع ألعاب حدائق 14

 1000 مصنع ألمونيوم  15

 800 واح صفيح )كبس صفائح معدنية( مصنع أل 16

 550 مصنع أو معمل بالط  17

 1500 مصنع باطون جااز  18

 700 مصنع برابيش أو عيون تفتوف 19

 700 مصنع برابيش بالستيك  20

 700 مصنع بالستيك 21

 500 مصنع بسكويت ومعكرونة  22

 700 مصنع بويات وأصباغ )تركيب الداانات(  23

 350 ر مصنع تجفيف خضا 24

 550 مصنع تجميع أالت م ابز واستيراد ماكينات 25

 500 مصنع تجهيز مطابخ ستالستيل  26

 700 مصنع تدوير البالستيك  27

 500 مصنع تشميع حمضيات  28

 500 مصنع تعبئة وفرز التمور  29

 500 مصنع تعليب ال ضروات والفواكه والمواد الغاائية  30

 400 مصنع تفسيخ وتسميك  )فسيخ(  31

 300 مصنع تلوين وزخرفة وديكورات جبسية 32

 300 مصنع ثلج 33

 500 مصنع جبنة 34

 250 مصنع جلي 35

 400 مصنع حلويات مرقية 36

 400 مصنع فيبر جالس  37

 500 مصنع قوارب صيد 38

 500 مصنع حمامات ممسية أو تركيب 39

 700 مصنع خزانات بالستيكية أو معدنية 40
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 500 زران مصنع خي 41

 500 مصنع دباغة جلود )مدبغة( ومصبغة 42

 900 مصنع دخان أو تمباك 43

 300 مصنع دفاتر مدرسية وكتب 44

 500 مصنع دان و سمن ومرغرين  45

 700 مصنع رخام وجرانيت 46

 500 مصنع روائح عطرية  47

 600 مصنع سجاد وغزل ونسيج  48

 700 مصنع سحب حديد وتقطيعه  49

 300 سكاكرمصنع  50

 300 مصنع سلك جلي 51

 400 مصنع مامبو  52

 300 مصنع مرابات بناال  53

 500 مصنع ميبس 54

 200 مصنع صغير لتعبئة الشراب  55

 700 مصنع عصير أو مراب  56

 1000 مصنع علم حيوانات ودواجن  57

 400 مصنع فرامي ومكانس 58

 1000 مصنع لصياغة الااب والفضة  59

 1000 ات توزيع )تابلونات( كهربائية مصنع لوح 60

 500 مصنع مارتديال 61

 500 مصنع محارم كلينكس 62

 500 مصنع مرايا وزجاج 63

 350 مصنع مسامير وبراغي  64

 250 مصنع مضارب األرز وقمح ومعير 65

 900 مصنع معجون الجلي  االسنان والمنظفات الكيمائيي 66

 300 مصنع مفتول أو ما يماثله 67
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 800 مصنع مناال صرف صحي ومواسير باطون  68

 700 مصنع موبيليا ونجارة  69

 1000 مصنع مياه غازية أو معدنية  70

 500 مصنع مياه معدنية  71

 500 مصنع ميالمين وصحون ومالعق وسكاكين الخ 72

 700 مصنع نسيج قطني آلي 73

 200 مصنع نسيج يدوا  74

 200 مصنع اوائيات تلفزيون  75

 300 مصنع كرتون بيض 76

 650 مصنع كرتون  77

 1000 مصنع كوابل كهرباال  78

 محالت بيع التاسع عشر:
 150 محل بيع معسل وسجائر 1

 250 محل تأجير استيريو  2

 200 محل تأجير كراسي ومعرمات 3

 200 محل ت زين وبيع طحين ورز  4

 100 محل تصوير مستندات 5

 400 محل تأجير بدل عرائس  6

 150 محل لبيع الطرامي  7

 200 محل تنجيد و محلج صوف 8

 200 محل سباكة 9

 100 محل بيع عصافير  10

 150 محل بيع فواكه وخضار  11

 200 محل لبيع  أجهزة خلوية ومستلزماتها  12

 450 محل لبيع المجوارات 13

 150 محل لبيع المكسرات  14

 150 محل لبيع الورد وتزيين السيارات 15
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 250 محل لتعبئة الغاز  16

 200 محل لتنجيد فرش السيارات 17

 100 محل لعمل خبز الصاج  18

 250 محل مطرزات وتصميم أزياال 19

 150 محل نجار عربي  )تصليح(  20

 150 محل لببع الورود 21

 200 محل بيع خيطان ولوازم ال ياطة  22

 500 محل بيع األجهزة الطبية 23

 200 بالمفرق  محل بيع األسمنت 24

 150 محل بيع الحلويات الشرقية 25

 200 محل بيع الدراجات الهوائية 26

 150 محل بيع الزيوت  بالمفرق  27

 400 محل بيع الزيوت  بالجملة 28

 200 محل بيع أحاية 29

 100 محل بيع أريل مركزا وستااليت  30

 100 محل بيع طحين بالمفرق  31

 150 محل بيع لعب األطفال 32

 200 محل بيع  جواالت واكسسواراتها 33

 200 محل بيع اكسسوارات التجميل 34

 400 محل بيع إطارات السيارات  35

 200 محل بيع األدوات الف ارية والصحية والزجاجية المنزلية 36

 450 محل لبيع المجوارات 37

 200 محل بيع مواد تموينية  38

 200 محل استيديو تصوير  39

 100 بيع األمتعة المستعملة )رابش(محل  40

 150 محل بيع البيض والدواجن  41

 100 محل بيع الحصر والبسط واألكياس 42
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 100 محل بيع السكاكر 43

 100 محل بيع الشاا والقهوة  44

 100 محل بيع العطور وتركيبها  45

 200 محل بيع المجمدات  46

 150 محل بيع المرطبات فقط  47

 200 مرطبات و المكسرات محل بيع ال 48

 200 محل بيع المالبس جديدة  49

 300 محل بيع المواد الزرايية والمعدات 50

 300 محل بيع أجهزة كهربائية قديمة 51

 500 بيع أجهزة كهربائية جديدة  52

 300 محل بيع أدوات بناال 53

 200 محل بيع أدوات صحية 54

 200 محل بيع أدوات ومفاتيح وداان وزارفيل  55

 300 محل بيع أسطوانات وأدوات غاز  56

 100 محل بيع أمرطة فيديو وتأجيراا  57

 200 محل بيع أعالف  58

 200 محل بيع أقمشة بالمفرق وبيع الستائر  59

 100 محل بيع توابل وعطارة  60

 300 محل بيع ثالجات م راز 61

 300 محل بيع جملة ومفرق مواد غاائية 62

 200 مدات محل بيع المج 63

 150 محل بيع المرطبات فقط  64

 150 محل بيع عدد بناال  65

 300 محل بيع قطع غيار ثالجات وغساالت 66

 300 محل بيع لحوم طازجة  67

 200 محل بيع مستلزمات كمبيوتر 68

 200 محل بيع مفرومات  69
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 150 محل بيع مواد تنظيف 70

 200 محل بيع وتركيب الزجاج مفرق  71

 200 بيع وصيانة ماكينات ال ياطة محل 72

 350 محل صرافة  73

 150 محل بيع األدوات الكهربائية 74

 200 محل بيع م بوزات ومعجنات وجاتواات  75

 200 محل بيع دواجن  76

 200 محل بيع مستلزمات كمبيوتر 77

 ورش ميكانيكية وم ارط  العشرون:
 300 م رطة عامة  1

 300 م رطة حديد ومفاتيح 2

 150 ميكانيكي دراجات نارية 3

 300 ميكانيكي سيارات 4

 300 ميكانيكي مزليق ومعدات ثقيلة 5

 200 ميكانيكي مواتير كهربائية)مولدات( 6

 300 ورمة أبواب ومبابيك حديدية  7

 300 آالت قوة وم رطة   5ورمة أكثر من  8

 200 ورمة بنامر  9

 100 ورمة تجميع حمامات ممسية  10

 200 تصليح أجهزة كهربائية ورمة 11

 300 ورمة تصليح صدامات البالستيك والفيبر جالس  12

 300 ورمة سمكرة وداان السيارات  13

 550 وكالة سيارات للبيع  14

 150 ورمة تصليح الثالجات 15

 200 ورمة ألمنيوم 16

 100 ورمة تصليح الدراجات الهوائية  17

 150 ورمة تصليح تلفزيون  18
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 150 ة تصليح ثالجات وغساالتورم 19

 200 ورمة تصليح مواتير زرايية  20

 200 ورمة تصليح مكائن تصوير 21

 350 مغسلة سيارات آلية  22

 150 مغسلة سيارات يدوية 23

 200 كهربائي سيارات 24

 200 روديرات سيارات  25

 800 قبان سيارات ومعدات ثقيلة 26

 200 قطع غيار دراجات نارية 27

 300 قطع غيار سيارات 28

 200 بيع بطاريات سيارات 29

 200 ورمة سمكرة فقط 30

 200 ورمة داان فقط 31

 متفرقات  الواحد والعشرون: 
 300 تعبئة بويات  1

 200 تعبئة غاز منزلي 2

 500 تعليم قيادة سيارات 3

 150 تصليح التكييف وتبريد  4

 150 تنجيد كنب ومفرومات  5

 150 سجاد حائك بسط أو  6

 100 حالق رجال)صالون حالقة( مقعد واحد أو مقعدين  7

 200 حالق رجال)صالون حالقة( مقعدان واكثر 8

 300 حمام تركي )ساونا ( 9

 500 موزع خدمات انترنت  10

 100 خطاط الفتات  11

 200 خياط زبون خياط زبون  12

 100 خياط عربي ترقيع خياط عربي ترقيع 13



 م 2021( مارس) آذار             )الــوقــائــع الفـلســطـينـية(      المائة وواحد                       العـدد     
 

 

 

 

- 176 - 

 200 فقط 1مدرس  دروس تقوية 14

 300 مركز تعليمي  15

 200 روضة أطفال 16

 200 حضانة أطفال  17

 400 صيدلية  18

 200 طباعة وتصوير  19

 500 غرف 10فندق أو بنسيون حتى  20

 1000 غرف 10فندق يزيد عن  21

 100 فول وفالفل  22

 200 كاتب عرائض 23

 200 كافتيريا  24

 100 كشك عام 25

 100 ع الحلويات والسكاكر كشك لبي 26

 100 كشك لبيع السجائر  27

 250 كوافير سيدات  28

 200 كوفي نت 29

 300 بيع مبدات حشرية  30

 500 تجارة مبيدات حشرية 31

 200 مثلجات  32

 150 محددة صغيرة  33

 200 مكو  ب ار  34

 100 مكو  مالبس يدوا  35

 300 منجرة آلية 36

 400 جي منجرة موبيليات إفرن 37

 500 مواد بناال 38

 150 مواد تنظيف  39

 200 نجار موبيليا تصليح وصيانة  40
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 200 محل بيع نظارات 41

 100 بقالة  42

 200 ميني ماركت  43

 300 سوبر ماركت 44

 1500 مجمع تجارا / مول  45

 500 ملعب خماسي 46

 700 صالة رياضية كبيرة متعددة األغرا  47

 400 غيرة صالة رياضية ص 48

 200 نثريات  49

 150 نجار عربي تصليح وصيانة  50

 200 موزع غاز 51

 300 متل زراعي  52

 100 بيع ألعاب ومعدات 53

 100 العاب كمبيوتر وأتارا  54

 500 توزيع كهرباال بواسطة مولدات كهربائية  55

 100 بائع متجول  56

 3000 صراف آلي  57

 1000 مطعم وكافتيريا  58

 350 ز تجميع اسطوانات الغاز مرك 59

 ( 20مادة )
 .م1972لسنة  (413) ل ما لم ينص عليه ف  فذا النظام يكمله أحكام األمر رقم 

 (  21مادة )
 العقوبات

( يعاقب كل 1936( لعام )74بما ال يتعارض مع قانون العيوبات الفلسطين  رقم )
( تيل عن  مالية ال  بغرامة  النظام  أحكام فذا  يخالف  شيكل وال تزعد عن  (  50من 

شيكل500) أ(  منها،  بدال   أسووعين  لمدة  الحبس  المخالفة و  استمرار  حال  وف    ،
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يعاقب المخالف بغرامة مالية قدرفا عشرة شيكل عن كل أسووع تستمر ليه المخالفة  
 .  من رئيس الولدية أو بعد ردانتهبعد ربالغه بذلك كتابة  

 (  22مادة )
 ادلغاال

 . أحكام فذا النظام ل ما يتعارض معيلغى ك
 (  23مادة )

 السريان 
وعنشر ف  الجرعدة   ،النظام اعتبارا  من تـارعخ التصديق عليه من الوزارة يعمل بهذا
 الرسمية.

 م. 1/2021/ 6:  در بتارعخ
 

 العطار   عالال   م. 
 الهيا   بيت   بلدية   رئيس 

 أصادق حسب األصول/      
 وزارة الحكم المحلي       
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 إمهال قرار  
 محكمة بداية غزة  صادر عن

 169/2005في القضية رقم 
 باليرب من كاظم للووظة–الرمال  –سكان: غزة      حسام سعيد  الح السدودي     رلى المتهم:

أيام من تارعخ توليغك قرار   اليضائية خالل مدة عشر  السلطات  رلى  ييتض  عليك تسليم نفسك 
 قول النائب العام.، والميامة عليك من أدناه اإلمهال بالطرعية الموينة

 بالتهمة التالية:
 . 36ع   213، 212اليتل عن غير قصد خالفا  للمادة  -

وأمر باللبض عليك من قول مأموري الضابطة العدلية وتسليم نفسك رلى اليضاء، وعلى كل من  
خالل المدة    –اإلخبار عنه، وإذا لم تيم بتسليم نفسك    -المذكور أعاله  –يعلم مكان وجود المتهم  

سيجري محا متك  يابيا  كمتهم فار من وجه العدالة، وذلك عمال  بأحكام المادة   -كورة أعالهالمذ
(291( رقم  الجزائية  اإلجراءات  قانون  من  لسنة  3(  وذلك    2001(  اليرار  فذا  توليغك  أقر  كما 

وعلى باب السكن األخير للمتهم وف  أحد    المحكمةبإلصاق قرار االمهال فذا على لوحة رعالنات 
 صحف اليومية أو "الجرعدة الرسمية". ال

رذا لم تسلم نفسك للسلطات اليضائية خالل المدة المذكورة أعاله ستجري محا متـك  يابيـا  ) مـتهم 
أو فــ  أي  23/11/2020 االثنــينفـار مــن وجــه العدالـة( علمــا  بــأن اليضـية تعــين لهــا جلسـة يــوم 
 ية المذكورة أعاله حسب األ ول.جلسة أخرى تحدد من قول المحكمة المختصة على ذمة اليض

 طالب التبليغ / النائب العام 
 . حسام سعيد صالح السدوداالمطلوب تبليغه/ 

 تبليغه/ الئحة االتهام 
 رئيس محكمة البداية غزة                                 

المستشار/ سليمان الغلبان                              
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 إمهال قرار  
 اية غزة صادر عن محكمة بد

 765/2010في القضية رقم 
  يدلية االقصى  -الشعف–التفاح والدرج  –سكان: غزة   محمد سام  سعيد اشنينو  رلى المتهم:

أيام من تارعخ توليغك قرار   اليضائية خالل مدة عشر  السلطات  رلى  ييتض  عليك تسليم نفسك 
 العام. ، والميامة عليك من قول النائبأدناه اإلمهال بالطرعية الموينة

 بالتهمة التالية:
من قانون العياقير    16،    4،  2حيازة عيار من العياقير الخطرة بيصد االتجار خالفا  للمواد  -

 م. 1972لسنة  437المطوق باالمر رقم   1936الخطرة لسنة 
للمواد   - خالفا   التعاط   بيصد  الخطرة  العياقير  من  عيار  قانون    16،    7،    2حيازة  من 

 . م1972لسنة   437المطوق باألمر رقم  1936ة العياقير الخطرة لسن
لسنة    (41)، من قانون الصيادلة رقم    46،    4حيازة عيار طو  بيصد الويع خالفا  للمواد   -

 م. 2006فيرة ب من نظام مزاولة مهنة الصيادلة لسنة  95،  72م والمواد 1921
يضاء، وعلى كل من  وأمر باللبض عليك من قول مأموري الضابطة العدلية وتسليم نفسك رلى ال

خالل المدة    –اإلخبار عنه، وإذا لم تيم بتسليم نفسك    -المذكور أعاله  –يعلم مكان وجود المتهم  
سيجري محا متك  يابيا  كمتهم فار من وجه العدالة، وذلك عمال  بأحكام المادة   -المذكورة أعاله

(291( رقم  الجزائية  اإلجراءات  قانون  من  لسنة  3(  ت  2001(  أقر  وذلك  كما  اليرار  فذا  وليغك 
وعلى باب السكن األخير للمتهم وف  أحد    المحكمةبإلصاق قرار االمهال فذا على لوحة رعالنات 

 الصحف اليومية أو "الجرعدة الرسمية". 
رذا لم تسلم نفسك للسلطات اليضائية خالل المدة المذكورة أعاله ستجري محا متـك  يابيـا  ) مـتهم 

أو فــ  أي  11/01/2021 االثنــينا  بــأن اليضـية تعــين لهــا جلسـة يــوم فـار مــن وجــه العدالـة( علمــ
 جلسة أخرى تحدد من قول المحكمة المختصة على ذمة اليضية المذكورة أعاله حسب األ ول.

 طالب التبليغ / النائب العام 
 . محمد سامي سعيد امنينو /المطلوب تبليغه

 تبليغه/ الئحة االتهام 
 رئيس محكمة البداية غزة                                  

 سليمان الغلبان  / مستشارال                             
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 إمهال قرار  
 صادر عن محكمة بداية غزة 

 629/2013في القضية رقم 
 مسجد الشافع  – الزعتون  –سكان: غزة                  أحمد محمود فار  جحا رلى المتهم:

السلطات رلى  أيام من تارعخ توليغك قرار    ييتض  عليك تسليم نفسك  اليضائية خالل مدة عشر 
 ، والميامة عليك من قول النائب العام.أدناه اإلمهال بالطرعية الموينة

 بالتهمة التالية:
للمواد   - خالفا   التعاط   بيصد  مخدرة  مواد  ،  34،    7،    2،    1حيازة  قانون    42/أ  من 

 م. 1962لسنة   19المخدرات والمؤثرات العيلية رقم : 
وأمر باللبض عليك من قول مأموري الضابطة العدلية وتسليم نفسك رلى اليضاء، وعلى كل من  

خالل المدة    –اإلخبار عنه، وإذا لم تيم بتسليم نفسك    -المذكور أعاله  –يعلم مكان وجود المتهم  
ادة سيجري محا متك  يابيا  كمتهم فار من وجه العدالة، وذلك عمال  بأحكام الم  -المذكورة أعاله

(291( رقم  الجزائية  اإلجراءات  قانون  من  لسنة  3(  وذلك    2001(  اليرار  فذا  توليغك  أقر  كما 
وعلى باب السكن األخير للمتهم وف  أحد    المحكمةبإلصاق قرار االمهال فذا على لوحة رعالنات 

 الصحف اليومية أو "الجرعدة الرسمية". 
مذكورة أعاله ستجري محا متـك  يابيـا  ) مـتهم رذا لم تسلم نفسك للسلطات اليضائية خالل المدة ال

أو فـ  أي  20/05/2021 الخمـيسفار من وجه العدالة( علما  بـأن اليضـية تعـين لهـا جلسـة يـوم 
 جلسة أخرى تحدد من قول المحكمة المختصة على ذمة اليضية المذكورة أعاله حسب األ ول.

 طالب التبليغ / النائب العام 
 . ود فارس جحاأحمد محم  /المطلوب تبليغه

 تبليغه/ الئحة االتهام 
 رئيس محكمة البداية غزة                                 

 سليمان الغلبان  / مستشارال                             
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 إمهال قرار  
 صادر عن محكمة بداية غزة 

 1717/2016في القضية رقم 
 بجوار محطة بهلول  – أبراج الميوس  –سكان: غزة     أسامة كمال محمود أبو نحل رلى المتهم:

أيام من تارعخ توليغك قرار   اليضائية خالل مدة عشر  السلطات  رلى  ييتض  عليك تسليم نفسك 
 ، والميامة عليك من قول النائب العام.أدناه اإلمهال بالطرعية الموينة

 بالتهمة التالية:
التعاط  خالفا  للمواد   - المخدرات   من قانون   35  ،27/7،    2،    1حيازة مواد مخدرة بيصد 

 م. 2013( لسنة  7والمؤثرات العيلية رقم ) 
وأمر باللبض عليك من قول مأموري الضابطة العدلية وتسليم نفسك رلى اليضاء، وعلى كل من  

خالل المدة    –اإلخبار عنه، وإذا لم تيم بتسليم نفسك    -المذكور أعاله  –يعلم مكان وجود المتهم  
 متك  يابيا  كمتهم فار من وجه العدالة، وذلك عمال  بأحكام المادة سيجري محا  -المذكورة أعاله

(291( رقم  الجزائية  اإلجراءات  قانون  من  لسنة  3(  وذلك    2001(  اليرار  فذا  توليغك  أقر  كما 
وعلى باب السكن األخير للمتهم وف  أحد    المحكمةبإلصاق قرار االمهال فذا على لوحة رعالنات 

 دة الرسمية". الصحف اليومية أو "الجرع
رذا لم تسلم نفسك للسلطات اليضائية خالل المدة المذكورة أعاله ستجري محا متـك  يابيـا  ) مـتهم 

أو فــ  أي  22/03/2021 االثنــينفـار مــن وجــه العدالـة( علمــا  بــأن اليضـية تعــين لهــا جلسـة يــوم 
 األ ول. جلسة أخرى تحدد من قول المحكمة المختصة على ذمة اليضية المذكورة أعاله حسب

 طالب التبليغ / النائب العام 
 . لأسامة كمال محمود أبو نح  /المطلوب تبليغه

 تبليغه/ الئحة االتهام 
 رئيس محكمة البداية غزة                                 

 سليمان الغلبان  / مستشارال                             
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 قرار إمهال 
 صادر عن محكمة بداية غزة 

 967/2017رقم في القضية 
 حمزةمسجد  – الدرج –سكان: غزة         غازي فايز كامل ارقيق                 رلى المتهم:

أيام من تارعخ توليغك قرار   اليضائية خالل مدة عشر  السلطات  رلى  ييتض  عليك تسليم نفسك 
 ، والميامة عليك من قول النائب العام.أدناه اإلمهال بالطرعية الموينة

 التالية:بالتهمة 
 . 36ع   117شهادة الزور خالفا  للمادة   -

وأمر باللبض عليك من قول مأموري الضابطة العدلية وتسليم نفسك رلى اليضاء، وعلى كل من  
خالل المدة    –اإلخبار عنه، وإذا لم تيم بتسليم نفسك    -المذكور أعاله  –يعلم مكان وجود المتهم  

تهم فار من وجه العدالة، وذلك عمال  بأحكام المادة سيجري محا متك  يابيا  كم   -المذكورة أعاله
(291( رقم  الجزائية  اإلجراءات  قانون  من  لسنة  3(  وذلك    2001(  اليرار  فذا  توليغك  أقر  كما 

وعلى باب السكن األخير للمتهم وف  أحد    المحكمةبإلصاق قرار االمهال فذا على لوحة رعالنات 
 الصحف اليومية أو "الجرعدة الرسمية". 

ا لم تسلم نفسك للسلطات اليضائية خالل المدة المذكورة أعاله ستجري محا متـك  يابيـا  ) مـتهم رذ
أو فــ  أي  15/03/2021 االثنــينفـار مــن وجــه العدالـة( علمــا  بــأن اليضـية تعــين لهــا جلسـة يــوم 

 جلسة أخرى تحدد من قول المحكمة المختصة على ذمة اليضية المذكورة أعاله حسب األ ول.
 لتبليغ / النائب العام طالب ا

 . غازا فايز كامل ارقيقالمطلوب تبليغه/  
 تبليغه/ الئحة االتهام 

 رئيس محكمة البداية غزة                                 
المستشار/ سليمان الغلبان                              
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 إمهال قرار  
 صادر عن محكمة بداية غزة 

 701/2018في القضية رقم 
قرب من مسجد سعيد    -الوركة–  الشيخ رضوان   –سكان: غزة  عماد أ رم محمد ميداد  تهم:رلى الم
  يام

أيام من تارعخ توليغك قرار   اليضائية خالل مدة عشر  السلطات  رلى  ييتض  عليك تسليم نفسك 
 ، والميامة عليك من قول النائب العام.أدناه اإلمهال بالطرعية الموينة

 بالتهمة التالية:
للمواد    موادحيازة   - خالفا   االتجار  بيصد  قانون    35،    1فيرة    28،    2،    1مخدرة  من 

 م 2013لسنة   7المخدرات والمؤثرات العيلية رقم  
وأمر باللبض عليك من قول مأموري الضابطة العدلية وتسليم نفسك رلى اليضاء، وعلى كل من  

خالل المدة    –بتسليم نفسك  اإلخبار عنه، وإذا لم تيم    -المذكور أعاله  –يعلم مكان وجود المتهم  
سيجري محا متك  يابيا  كمتهم فار من وجه العدالة، وذلك عمال  بأحكام المادة   -المذكورة أعاله

(291( رقم  الجزائية  اإلجراءات  قانون  من  لسنة  3(  وذلك    2001(  اليرار  فذا  توليغك  أقر  كما 
لسكن األخير للمتهم وف  أحد  وعلى باب ا  المحكمةبإلصاق قرار االمهال فذا على لوحة رعالنات 

 الصحف اليومية أو "الجرعدة الرسمية". 
رذا لم تسلم نفسك للسلطات اليضائية خالل المدة المذكورة أعاله ستجري محا متـك  يابيـا  ) مـتهم 

أو فـ  أي  09/03/2021 الثالثـاءفار مـن وجـه العدالـة( علمـا  بـأن اليضـية تعـين لهـا جلسـة يـوم 
 ل المحكمة المختصة على ذمة اليضية المذكورة أعاله حسب األ ول.جلسة أخرى تحدد من قو

 طالب التبليغ / النائب العام 
 . عماد أكرم محمد مقداد   /المطلوب تبليغه

 تبليغه/ الئحة االتهام 
 رئيس محكمة البداية غزة                                 

سليمان الغلبان  / مستشارال                             
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 إمهال قرار  
 صادر عن محكمة بداية غزة 

 993/2019في القضية رقم 
 ميابل محطة الشوا  -الزعتون  –سكان: غزة  سام  سلمان عود اليادر دادر   :رلى المتهم

ك  ييتض  عليك تسليم نفسك رلى السلطات اليضائية خالل مدة عشر أيام من تارعخ توليغ
 ك من قول النائب العام. ، والميامة عليقرار اإلمهال بالطرعية الموينة 

 بالتهمة التالية: 
للمادة   - خالفا   واالحتيال  النصب  بطرعق  أموال  على  ،  36ع301،300الحصول 

 . م 2014( لسنة 5( من اليانون رقم )1والمعدلة بموجب المادة )
وأمر باللبض عليك من قول مأموري الضابطة العدلية وتسليم نفسك رلى اليضاء، وعلى  

اإلخبار عنه، وإذا لم تيم بتسليم نفسك    -المذكور أعاله   –ود المتهم   ل من يعلم مكان وج
أعاله  – المذكورة  المدة  العدالة،    -خالل  وجه  من  فار  كمتهم  محا متك  يابيا   سيجري 

كما   2001( لسنة 3( من قانون اإلجراءات الجزائية رقم )291وذلك عمال  بأحكام المادة )
وعلى    المحكمةقرار االمهال فذا على لوحة رعالنات  أقر توليغك فذا اليرار وذلك بإلصاق  

 باب السكن األخير للمتهم وف  أحد الصحف اليومية أو "الجرعدة الرسمية". 
رذا لم تسلم نفسك للسلطات اليضائية خــالل المــدة المــذكورة أعــاله ســتجري محا متــك  يابيــا  

ــتهم فـــــار مـــــن وجـــــه العدالـــــة( علمـــــا  بـــــأن اليضـــــية تعـــــين لهـــــا جلســـــة   الثالثـــــاءيـــــوم ) كمـــ
أو فـــ  أي جلســــة أخـــرى تحــــدد مــــن قوـــل المحكمــــة المختصـــة علــــى ذمــــة  12/05/2020

 اليضية المذكورة أعاله حسب األ ول.
 طالب التبليغ / النائب العام 

 . سامي سلمان عبد القادر دادر  /المطلوب تبليغه
 تبليغه/ الئحة االتهام 

 ة غزة رئيس محكمة البداي                                
 سليمان الغلبان  /مستشار ال    
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 إمهال قرار  
 صادر عن محكمة بداية غزة 

 132/2020في القضية رقم 
  –جباليا الولد    –غزة شمال  سكان:  عود الرحمن محمد عود الرحمن عود هللا     :رلى المتهم

 مسجد سعد بن معاذ 
ك تــارعخ توليغــ ييتض  عليك تسليم نفسك رلى السلطات اليضــائية خــالل مــدة عشــر أيــام مــن 

 ، والميامة عليك من قول النائب العام.أدناه   قرار اإلمهال بالطرعية الموينة
 بالتهمة التالية:

أ،ب، /362للمـــــادة   ـــــناعة مســـــكوكات نكليـــــة زائفـــــة وحيـــــازة أدوات  ـــــناعتها خالفـــــا   -
 .36ع68

 .36/ج ع 362التصرف بمسكوكات نكلية زائفة خالفا  للمادة    -
ل مأموري الضابطة العدلية وتسليم نفسك رلى اليضاء، وعلى  وأمر باللبض عليك من قو

اإلخبار عنه، وإذا لم تيم بتسليم نفسك    -المذكور أعاله   – ل من يعلم مكان وجود المتهم  
أعاله  – المذكورة  المدة  العدالة،    -خالل  وجه  من  فار  كمتهم  محا متك  يابيا   سيجري 

كما   2001( لسنة 3جراءات الجزائية رقم )( من قانون اإل 291وذلك عمال  بأحكام المادة )
وعلى    المحكمةأقر توليغك فذا اليرار وذلك بإلصاق قرار االمهال فذا على لوحة رعالنات  
 باب السكن األخير للمتهم وف  أحد الصحف اليومية أو "الجرعدة الرسمية". 

 متــك  يابيــا  رذا لم تسلم نفسك للسلطات اليضائية خــالل المــدة المــذكورة أعــاله ســتجري محا
ــتهم فـــــار مـــــن وجـــــه العدالـــــة( علمـــــا  بـــــأن اليضـــــية تعـــــين لهـــــا جلســـــة يـــــوم   الثالثـــــاء) كمـــ

أو فـــ  أي جلســــة أخـــرى تحــــدد مــــن قوـــل المحكمــــة المختصـــة علــــى ذمــــة  23/02/2021
 اليضية المذكورة أعاله حسب األ ول.

 طالب التبليغ / النائب العام 
 . عبد للا عبد الرحمن محمد عبد الرحمن    /المطلوب تبليغه

 تبليغه/ الئحة االتهام 
 رئيس محكمة البداية غزة                                 

سليمان الغلبان  / مستشارال                             
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 إمهال قرار  
 صادر عن محكمة بداية غزة 

 171/2020في القضية رقم 
شارع الصناعة باليرب من  –الهوى  تل    –سكان: غزةعود هللا محمود عود هللا النشار    رلى المتهم:
  لية المجتمع

أيام من تارعخ توليغك قرار   اليضائية خالل مدة عشر  السلطات  رلى  ييتض  عليك تسليم نفسك 
 ، والميامة عليك من قول النائب العام.أدناه اإلمهال بالطرعية الموينة

 بالتهمة التالية:
لسنة   69من قانون رقم    118،   113،   111دة  االستيالء على المال العام باالشتراك خالفا  للما -

 1954لسنة    300وبداللة االمر رقم    1953لسنة    272والمطوق باالمر المصري رقم    1953
رقم   الرئاس   اليرار  رقم    23والمادة    1994لسنة    1وبداللة  العيوبات  قانون  لسنة   74من 

 م. 1936
 . 36ع   23،    338،   335  ،  334،    332تزوعر مستند رسم  ياالشتراك خالفا  للمواد   -
 . 36ع   338بداللة المادة   36ع ع   340تداول مستند رسم  مزور خالفا  للمادة   -

وأمر باللبض عليك من قول مأموري الضابطة العدلية وتسليم نفسك رلى اليضاء، وعلى كل من يعلم 
ل المدة المذكورة  خال  –اإلخبار عنه، وإذا لم تيم بتسليم نفسك    -المذكور أعاله  –مكان وجود المتهم  

( من 291سيجري محا متك  يابيا  كمتهم فار من وجه العدالة، وذلك عمال  بأحكام المادة )  -أعاله
 ( رقم  الجزائية  اإلجراءات  لسنة  3قانون  قرار    2001(  بإلصاق  وذلك  اليرار  فذا  توليغك  أقر  كما 
م وف  أحد الصحف اليومية وعلى باب السكن األخير للمته  المحكمةاالمهال فذا على لوحة رعالنات  

 أو "الجرعدة الرسمية". 
رذا لم تسلم نفسك للسلطات اليضائية خالل المدة المذكورة أعاله ستجري محا متك  يابيــا  ) مــتهم فــار  

أو فــ  أي جلســة    08/12/2020  الثالثــاءمــن وجــه العدالــة( علمــا  بــأن اليضــية تعــين لهــا جلســة يــوم  
 على ذمة اليضية المذكورة أعاله حسب األ ول.  أخرى تحدد من قول المحكمة المختصة

 طالب التبليغ / النائب العام 
 . عبد للا محمود عبد للا النشارالمطلوب تبليغه/  

 تبليغه/ الئحة االتهام 
 رئيس محكمة البداية غزة                               

المستشار/ سليمان الغلبان                              
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 لإمها قرار 
 غزة ممال صادر عن محكمة بداية 

 87/2020في القضية رقم 
    يدلية اليد    –بيت الشيا سكان: حاتم محمد رمضان الفار             رلى المتهم:

تارعخ  من  أيام  عشر  مدة  خالل  اليضائية  السلطات  رلى  نفسك  تسليم  عليك  ييتض  
 من قول النائب العام. ، والميامة عليك  أدناه توليغك قرار اإلمهال بالطرعية الموينة

 بالتهمة التالية: 
للمواد   - التعاط  خالفا   العياقير الخطرة بيصد  من   16،    7،    2حيازة عيار من 

 . 72لسنة  437والمطوق باالمر رقم  36قانون العياقير الخطرة لسنة  
اليضاء،  رلى  نفسك  وتسليم  العدلية  الضابطة  مأموري  قول  من  عليك  باللبض  وأمر 

يعل من  المتهم  وعلى كل  أعاله  –م مكان وجود  تيم   -المذكور  لم  وإذا  اإلخبار عنه، 
سيجري محا متك  يابيا  كمتهم فار من    -خالل المدة المذكورة أعاله  –بتسليم نفسك  

( 3( من قانون اإلجراءات الجزائية رقم )291وجه العدالة، وذلك عمال  بأحكام المادة )
اليرار وذل  2001لسنة   توليغك فذا  أقر  بإلصاق قرار االمهال فذا على لوحة  كما  ك 

أو   المحكمة رعالنات   اليومية  الصحف  أحد  وف   للمتهم  األخير  السكن  باب  وعلى 
 "الجرعدة الرسمية".

رذا لــم تســلم نفســك للســلطات اليضــائية خــالل المــدة المــذكورة أعــاله ســتجري محا متــك 
 ربعــاءاأل هــا جلســة يــوم  يابيــا  ) مــتهم فــار مــن وجــه العدالــة( علمــا  بــأن اليضــية تعــين ل

أو فــ  أي جلســة أخــرى تحــدد مــن قوــل المحكمــة المختصــة علــى ذمــة  03/02/2021
 اليضية المذكورة أعاله حسب األ ول.

 طالب التبليغ / النائب العام 
 حاتم محمد رمضان الفارالمطلوب تبليغه/ 

 تبليغه/ الئحة االتهام 
 غزة ممال اية  رئيس محكمة البد                                

 محمد نوفل المستشار/                              
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 إمهالقرار 
 غزةممال  صادر عن محكمة بداية 

 116/2020في القضية رقم 
 مستشفى كمال عدوان  –مشروع بيت الشياسكان: نصر أحمد يونس جادهللا       رلى المتهم:

عشر أيام من تارعخ توليغك قرار   ييتض  عليك تسليم نفسك رلى السلطات اليضائية خالل مدة
 ، والميامة عليك من قول النائب العام.أدناه اإلمهال بالطرعية الموينة

 بالتهمة التالية:
 . 36ع  238ريياع أذى بلي  خالفا  للمادة  -
 .36ع  89حمل سالح ناري ف  مناسبة غير مشروعة خالفا  للمادة  -
للمادة   - خالفا   ترخيص  بدون  ناري  سالح  النارعة   25  ،  2حيازة  األسلحة  قانون  من 

 . 1998والذخائر لسنة 
 .36فيرة ط ع  380اطالق عيار ناري داخل حدود المدينة خالفا  للمادة  -

وأمر باللبض عليك من قول مأموري الضابطة العدلية وتسليم نفسك رلى اليضاء، وعلى كل  
المتهم   وجود  مكان  يعلم  أعاله  –من  لم    -المذكور  وإذا  عنه،  نفسك  اإلخبار  بتسليم   –تيم 
سيجري محا متك  يابيا  كمتهم فار من وجه العدالة، وذلك عمال   -خالل المدة المذكورة أعاله

المادة ) الجزائية رقم )291بأحكام  قانون اإلجراءات  لسنة  3( من  توليغك    2001(  أقر  كما 
االمهال فذا على لوحة رعالنات   اليرار وذلك بإلصاق قرار  السكن وعلى ب  المحكمةفذا  اب 
 األخير للمتهم وف  أحد الصحف اليومية أو "الجرعدة الرسمية".

رذا لــم تســلم نفســك للســلطات اليضــائية خــالل المــدة المــذكورة أعــاله ســتجري محا متــك  يابيــا  
 03/02/2021 ربعـاءاأل) متهم فار من وجه العدالة( علما  بأن اليضـية تعـين لهـا جلسـة يـوم 

ن قوــل المحكمــة المختصــة علــى ذمــة اليضــية المــذكورة أعــاله أو فــ  أي جلســة أخــرى تحــدد مــ
 حسب األ ول.

 طالب التبليغ / النائب العام
 نصر أحمد يونس جادللا المطلوب تبليغه/ 

 تبليغه/ الئحة االتهام
 غزةممال  رئيس محكمة البداية                                  

 نوفل محمد المستشار/                              
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 إمهالقرار 
 غزةممال  صادر عن محكمة بداية 

 187/2020في القضية رقم 
 بيت حانون سكان: حسن  محمد ربح  تاية                                      رلى المتهم:

ييتض  عليك تسليم نفسك رلى السلطات اليضائية خالل مدة عشر أيام من تارعخ توليغك قرار  
 ، والميامة عليك من قول النائب العام.أدناه نةاإلمهال بالطرعية الموي

 بالتهمة التالية:
 .36ع  350وت مزورة خالفا  للمادة نتداول أوراق بنك  -

وأمر باللبض عليك من قول مأموري الضابطة العدلية وتسليم نفسك رلى اليضاء، وعلى كل  
المتهم   وجود  مكان  يعلم  أعاله  –من  تيم  -المذكور  لم  وإذا  عنه،  نفسك    اإلخبار   –بتسليم 
سيجري محا متك  يابيا  كمتهم فار من وجه العدالة، وذلك عمال   -خالل المدة المذكورة أعاله

المادة ) الجزائية رقم )291بأحكام  قانون اإلجراءات  لسنة  3( من  توليغك    2001(  أقر  كما 
االمهال فذا على لوحة رعالنات   اليرار وذلك بإلصاق قرار  السكن وعلى باب    المحكمةفذا 
 األخير للمتهم وف  أحد الصحف اليومية أو "الجرعدة الرسمية".

رذا لــم تســلم نفســك للســلطات اليضــائية خــالل المــدة المــذكورة أعــاله ســتجري محا متــك  يابيــا  
 03/02/2021 ربعـاءاأل) متهم فار من وجه العدالة( علما  بأن اليضـية تعـين لهـا جلسـة يـوم 

وــل المحكمــة المختصــة علــى ذمــة اليضــية المــذكورة أعــاله أو فــ  أي جلســة أخــرى تحــدد مــن ق
 حسب األ ول.

 طالب التبليغ / النائب العام
                                       حسني محمد ربحي تايةالمطلوب تبليغه/ 

 تبليغه/ الئحة االتهام
 غزةممال  رئيس محكمة البداية                                  

 محمد نوفل المستشار/                              
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 إمهالقرار 
 غزةممال  صادر عن محكمة بداية 

 209/2020في القضية رقم 
  يدلية اليد   –بيت الشياسكان:  محمد عون  محمد بعلوشة                  رلى المتهم:

ليغك قرار  ييتض  عليك تسليم نفسك رلى السلطات اليضائية خالل مدة عشر أيام من تارعخ تو
 ، والميامة عليك من قول النائب العام.أدناه اإلمهال بالطرعية الموينة

 بالتهمة التالية:
من قانون المخدرات   42،  37،  2،  1حيازة جوافر مخدرة بيصد التعاط  خالفا  للمواد   -

 م.1962لسنة  19رقم 
للمو  - الويع والتروعج بدون ترخيص خالفا     46،    4اد  حيازة عياقير طوية محظورة بيصد 

فيرة ب ، و ، ج من نظام    95،    72والمواد    1921لسنة    41من قانون الصيادلة رقم  
 .2006مزاولة مهنة الصيادلة لسنة 

وأمر باللبض عليك من قول مأموري الضابطة العدلية وتسليم نفسك رلى اليضاء، وعلى كل  
المتهم   وجود  مكان  يعلم  أعاله  –من  ل  -المذكور  وإذا  عنه،  نفسك  اإلخبار  بتسليم  تيم   –م 
سيجري محا متك  يابيا  كمتهم فار من وجه العدالة، وذلك عمال   -خالل المدة المذكورة أعاله

المادة ) الجزائية رقم )291بأحكام  قانون اإلجراءات  لسنة  3( من  توليغك    2001(  أقر  كما 
االمهال فذا على لوحة رعالنات   اليرار وذلك بإلصاق قرار  السكن   وعلى  المحكمةفذا  باب 
 األخير للمتهم وف  أحد الصحف اليومية أو "الجرعدة الرسمية".

رذا لــم تســلم نفســك للســلطات اليضــائية خــالل المــدة المــذكورة أعــاله ســتجري محا متــك  يابيــا  
 03/02/2021 ربعـاءاأل) متهم فار من وجه العدالة( علما  بأن اليضـية تعـين لهـا جلسـة يـوم 

مــن قوــل المحكمــة المختصــة علــى ذمــة اليضــية المــذكورة أعــاله  أو فــ  أي جلســة أخــرى تحــدد
 حسب األ ول.

 طالب التبليغ / النائب العام
 محمد عوني محمد بعلومة                  المطلوب تبليغه/ 

 تبليغه/ الئحة االتهام
 غزةممال  رئيس محكمة البداية                                  

 محمد نوفل المستشار/                              
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- 192 - 

 إمهالقرار 
 غزةممال  صادر عن محكمة بداية 

 260/2020في القضية رقم 
 غزة الشعوية سكان: فؤاد فتح  فؤاد الشوبك                                      رلى المتهم:

  ييتض  عليك تسليم نفسك رلى السلطات اليضائية خالل مدة عشر أيام من تارعخ توليغك قرار
 ، والميامة عليك من قول النائب العام.أدناه اإلمهال بالطرعية الموينة

 بالتهمة التالية:
 . 36ع  337، 334،   332تزوعر شيك خالفا  للمواد  -
 .36ع  340،  337تداول شيك مزور خالفا  للمواد  -

وأمر باللبض عليك من قول مأموري الضابطة العدلية وتسليم نفسك رلى اليضاء، وعلى كل  
المتهم    من وجود  مكان  أعاله  –يعلم  نفسك    -المذكور  بتسليم  تيم  لم  وإذا  عنه،   –اإلخبار 

سيجري محا متك  يابيا  كمتهم فار من وجه العدالة، وذلك عمال   -خالل المدة المذكورة أعاله
المادة ) الجزائية رقم )291بأحكام  قانون اإلجراءات  لسنة  3( من  توليغك    2001(  أقر  كما 

اليرار االمهال فذا على لوحة رعالنات    فذا  السكن   المحكمةوذلك بإلصاق قرار  وعلى باب 
 األخير للمتهم وف  أحد الصحف اليومية أو "الجرعدة الرسمية".

رذا لــم تســلم نفســك للســلطات اليضــائية خــالل المــدة المــذكورة أعــاله ســتجري محا متــك  يابيــا  
 31/03/2021 ربعـاءاألين لهـا جلسـة يـوم ) متهم فار من وجه العدالة( علما  بأن اليضـية تعـ

أو فــ  أي جلســة أخــرى تحــدد مــن قوــل المحكمــة المختصــة علــى ذمــة اليضــية المــذكورة أعــاله 
 حسب األ ول.

 طالب التبليغ / النائب العام
                                      فؤاد فتحي فؤاد الشوبكيالمطلوب تبليغه/ 

 تبليغه/ الئحة االتهام
 غزةممال  رئيس محكمة البداية                                  

 محمد نوفل المستشار/                              
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 إمهالقرار 
 غزةممال  صادر عن محكمة بداية 

 313/2020في القضية رقم 
 مسجد االبرار -بئر النعجةسكان: أسامة عل  محمد سالم                         رلى المتهم:

تض  عليك تسليم نفسك رلى السلطات اليضائية خالل مدة عشر أيام من تارعخ توليغك قرار  يي
 ، والميامة عليك من قول النائب العام.أدناه اإلمهال بالطرعية الموينة

 بالتهمة التالية:
 . 36ع  301،  300الحصول على أموال بطرعق النصب واالحتيال خالفا  للمادة  -

مأموري الضابطة العدلية وتسليم نفسك رلى اليضاء، وعلى كل    وأمر باللبض عليك من قول
المتهم   وجود  مكان  يعلم  أعاله  –من  نفسك    -المذكور  بتسليم  تيم  لم  وإذا  عنه،   –اإلخبار 
سيجري محا متك  يابيا  كمتهم فار من وجه العدالة، وذلك عمال   -خالل المدة المذكورة أعاله

المادة ) قانون اإلج291بأحكام  الجزائية رقم )( من  لسنة  3راءات  توليغك    2001(  أقر  كما 
االمهال فذا على لوحة رعالنات   اليرار وذلك بإلصاق قرار  السكن   المحكمةفذا  وعلى باب 
 األخير للمتهم وف  أحد الصحف اليومية أو "الجرعدة الرسمية".

متــك  يابيــا  رذا لــم تســلم نفســك للســلطات اليضــائية خــالل المــدة المــذكورة أعــاله ســتجري محا 
 31/03/2021 ربعـاءاأل) متهم فار من وجه العدالة( علما  بأن اليضـية تعـين لهـا جلسـة يـوم 

أو فــ  أي جلســة أخــرى تحــدد مــن قوــل المحكمــة المختصــة علــى ذمــة اليضــية المــذكورة أعــاله 
 حسب األ ول.

 طالب التبليغ / النائب العام
                        أسامة علي محمد سالم المطلوب تبليغه/ 

 تبليغه/ الئحة االتهام
 غزةممال  رئيس محكمة البداية                                  

 محمد نوفل المستشار/                              
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 إمهالقرار 
 غزةممال  صادر عن محكمة بداية 

 348/2020في القضية رقم 
 مسجد التوبة  -معسكر جبالياسكان: محمد نافض أحمد دوا                  رلى المتهم:

ييتض  عليك تسليم نفسك رلى السلطات اليضائية خالل مدة عشر أيام من تارعخ توليغك قرار  
 ، والميامة عليك من قول النائب العام.أدناه اإلمهال بالطرعية الموينة

 بالتهمة التالية:
 . 36ع  23، 238ريياع أذى بلي  باالشتراك خالفا  للمادة  -

اللبض عليك من قول مأموري الضابطة العدلية وتسليم نفسك رلى اليضاء، وعلى كل  وأمر ب
المتهم   وجود  مكان  يعلم  أعاله  –من  نفسك    -المذكور  بتسليم  تيم  لم  وإذا  عنه،   –اإلخبار 
سيجري محا متك  يابيا  كمتهم فار من وجه العدالة، وذلك عمال   -خالل المدة المذكورة أعاله

المادة ) الجزائية رقم )291بأحكام  قانون اإلجراءات  لسنة  3( من  توليغك    2001(  أقر  كما 
االمهال فذا على لوحة رعالنات   اليرار وذلك بإلصاق قرار  السكن   المحكمةفذا  وعلى باب 
 األخير للمتهم وف  أحد الصحف اليومية أو "الجرعدة الرسمية".
أعــاله ســتجري محا متــك  يابيــا   رذا لــم تســلم نفســك للســلطات اليضــائية خــالل المــدة المــذكورة

 31/03/2021 ربعـاءاأل) متهم فار من وجه العدالة( علما  بأن اليضـية تعـين لهـا جلسـة يـوم 
أو فــ  أي جلســة أخــرى تحــدد مــن قوــل المحكمــة المختصــة علــى ذمــة اليضــية المــذكورة أعــاله 

 حسب األ ول.
 طالب التبليغ / النائب العام

                 مد دواسمحمد نااض أحالمطلوب تبليغه/ 
 تبليغه/ الئحة االتهام

 غزةممال  رئيس محكمة البداية                                  
 محمد نوفل المستشار/                              
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 إمهالقرار 
 غزةممال  صادر عن محكمة بداية 

 409/2020في القضية رقم 
 الهوجا  -معسكر جبالياسكان: ي                     محمد نضال محمد أبو الا رلى المتهم:

ييتض  عليك تسليم نفسك رلى السلطات اليضائية خالل مدة عشر أيام من تارعخ توليغك قرار  
 ، والميامة عليك من قول النائب العام.أدناه اإلمهال بالطرعية الموينة

 بالتهمة التالية:
 .36فيرة ب ع  297دة الدخول الى بيت سكن والسرقة منه خالفا  للما -

وأمر باللبض عليك من قول مأموري الضابطة العدلية وتسليم نفسك رلى اليضاء، وعلى كل  
المتهم   وجود  مكان  يعلم  أعاله  –من  نفسك    -المذكور  بتسليم  تيم  لم  وإذا  عنه،   –اإلخبار 
ذلك عمال  سيجري محا متك  يابيا  كمتهم فار من وجه العدالة، و  -خالل المدة المذكورة أعاله

المادة ) الجزائية رقم )291بأحكام  قانون اإلجراءات  لسنة  3( من  توليغك    2001(  أقر  كما 
االمهال فذا على لوحة رعالنات   اليرار وذلك بإلصاق قرار  السكن   المحكمةفذا  وعلى باب 
 األخير للمتهم وف  أحد الصحف اليومية أو "الجرعدة الرسمية".

يضــائية خــالل المــدة المــذكورة أعــاله ســتجري محا متــك  يابيــا  رذا لــم تســلم نفســك للســلطات ال
 03/02/2021 ربعـاءاأل) متهم فار من وجه العدالة( علما  بأن اليضـية تعـين لهـا جلسـة يـوم 

أو فــ  أي جلســة أخــرى تحــدد مــن قوــل المحكمــة المختصــة علــى ذمــة اليضــية المــذكورة أعــاله 
 حسب األ ول.

 طالب التبليغ / النائب العام
                    محمد نضال محمد أبو العيشمطلوب تبليغه/ ال

 تبليغه/ الئحة االتهام
 غزةممال  رئيس محكمة البداية                                  

 محمد نوفل المستشار/                              
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 إمهالقرار 
 غزةممال  صادر عن محكمة بداية 

 417/2020في القضية رقم 
 بيت الشيا الحاوز سكان: نور الدين عزت سلمان المصري                       ى المتهم:رل

ييتض  عليك تسليم نفسك رلى السلطات اليضائية خالل مدة عشر أيام من تارعخ توليغك قرار  
 ، والميامة عليك من قول النائب العام.أدناه اإلمهال بالطرعية الموينة

 بالتهمة التالية:
عيا - للمواد  حيازة  خالفا   التعاط   بيصد  الخطرة  العياقير  من  قانون   16،    7،  2ر  من 

 .72لسنة  437والمطوق باالمر رقم  36العياقير الخطرة لسنة 
وأمر باللبض عليك من قول مأموري الضابطة العدلية وتسليم نفسك رلى اليضاء، وعلى كل  

المتهم   وجود  مكان  يعلم  أعاله  –من  عنه،  -المذكور  نفسك    اإلخبار  بتسليم  تيم  لم   –وإذا 
سيجري محا متك  يابيا  كمتهم فار من وجه العدالة، وذلك عمال   -خالل المدة المذكورة أعاله

المادة ) الجزائية رقم )291بأحكام  قانون اإلجراءات  لسنة  3( من  توليغك    2001(  أقر  كما 
االمهال فذا على لوحة رعالنات   اليرار وذلك بإلصاق قرار  السكن   مةالمحكفذا  وعلى باب 
 األخير للمتهم وف  أحد الصحف اليومية أو "الجرعدة الرسمية".

رذا لــم تســلم نفســك للســلطات اليضــائية خــالل المــدة المــذكورة أعــاله ســتجري محا متــك  يابيــا  
 03/02/2021 ربعـاءاأل) متهم فار من وجه العدالة( علما  بأن اليضـية تعـين لهـا جلسـة يـوم 

رى تحــدد مــن قوــل المحكمــة المختصــة علــى ذمــة اليضــية المــذكورة أعــاله أو فــ  أي جلســة أخــ
 حسب األ ول.

 طالب التبليغ / النائب العام
                        نور الدين عزت سلمان المصرا المطلوب تبليغه/ 

 تبليغه/ الئحة االتهام
 غزةممال  رئيس محكمة البداية                                  

 محمد نوفلالمستشار/                                 
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 إمهالقرار 
 غزةممال  صادر عن محكمة بداية 

 421/2020في القضية رقم 
 مسجد سعد  –جباليا الولد سكان: محمود أنور محمد الدقس                     رلى المتهم:

تارعخ توليغك قرار   ييتض  عليك تسليم نفسك رلى السلطات اليضائية خالل مدة عشر أيام من
 ، والميامة عليك من قول النائب العام.أدناه اإلمهال بالطرعية الموينة

 بالتهمة التالية:
 .36فيرة أ  297،  294السطو ليال  على حانوت والسرقة منه خالفا  للمواد  -

وأمر باللبض عليك من قول مأموري الضابطة العدلية وتسليم نفسك رلى اليضاء، وعلى كل  
يع المتهم  من  وجود  مكان  أعاله  –لم  نفسك    -المذكور  بتسليم  تيم  لم  وإذا  عنه،   –اإلخبار 

سيجري محا متك  يابيا  كمتهم فار من وجه العدالة، وذلك عمال   -خالل المدة المذكورة أعاله
المادة ) الجزائية رقم )291بأحكام  قانون اإلجراءات  لسنة  3( من  توليغك    2001(  أقر  كما 
اليرار وذ االمهال فذا على لوحة رعالنات  فذا  السكن   المحكمةلك بإلصاق قرار  وعلى باب 

 األخير للمتهم وف  أحد الصحف اليومية أو "الجرعدة الرسمية".
رذا لــم تســلم نفســك للســلطات اليضــائية خــالل المــدة المــذكورة أعــاله ســتجري محا متــك  يابيــا  

 03/02/2021 ربعـاءاأللهـا جلسـة يـوم ) متهم فار من وجه العدالة( علما  بأن اليضـية تعـين 
أو فــ  أي جلســة أخــرى تحــدد مــن قوــل المحكمــة المختصــة علــى ذمــة اليضــية المــذكورة أعــاله 

 حسب األ ول.
 طالب التبليغ / النائب العام

                     محمود أنور محمد الدقسالمطلوب تبليغه/ 
 تبليغه/ الئحة االتهام

 غزةممال  رئيس محكمة البداية                                  
 محمد نوفل المستشار/                              
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 إمهالقرار 
 غزةممال  صادر عن محكمة بداية 

 422/2020في القضية رقم 
 عزبة بيت حانون سكان:           معتصم خميس عل   أبو جراد               رلى المتهم:

السلطات اليضائية خالل مدة عشر أيام من تارعخ توليغك قرار   ييتض  عليك تسليم نفسك رلى
 ، والميامة عليك من قول النائب العام.أدناه اإلمهال بالطرعية الموينة

 بالتهمة التالية:
 . 36فيرة أ  297،  294السطو ليال  على حانون والسرقة منه خالفا  للمواد  -

وتسليم نفسك رلى اليضاء، وعلى كل    وأمر باللبض عليك من قول مأموري الضابطة العدلية
المتهم   وجود  مكان  يعلم  أعاله  –من  نفسك    -المذكور  بتسليم  تيم  لم  وإذا  عنه،   –اإلخبار 
سيجري محا متك  يابيا  كمتهم فار من وجه العدالة، وذلك عمال   -خالل المدة المذكورة أعاله

المادة ) الجزائية رقم )291بأحكام  قانون اإلجراءات  توليغك    2001لسنة  (  3( من  أقر  كما 
االمهال فذا على لوحة رعالنات   اليرار وذلك بإلصاق قرار  السكن   المحكمةفذا  وعلى باب 
 األخير للمتهم وف  أحد الصحف اليومية أو "الجرعدة الرسمية".

رذا لــم تســلم نفســك للســلطات اليضــائية خــالل المــدة المــذكورة أعــاله ســتجري محا متــك  يابيــا  
 03/02/2021 ربعـاءاألمن وجه العدالة( علما  بأن اليضـية تعـين لهـا جلسـة يـوم ) متهم فار  

أو فــ  أي جلســة أخــرى تحــدد مــن قوــل المحكمــة المختصــة علــى ذمــة اليضــية المــذكورة أعــاله 
 حسب األ ول.

 طالب التبليغ / النائب العام
                        معتصم خميس علي  أبو جرادالمطلوب تبليغه/ 

 ه/ الئحة االتهامتبليغ 
 غزةممال  رئيس محكمة البداية                                  

 محمد نوفل المستشار/                              
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 إمهالقرار 
 غزةممال  صادر عن محكمة بداية 

 480/2020في القضية رقم 
 14ندى برج رقم أبراج ال -الشمالسكان: عمر  الح يوسف أبو شكيان       رلى المتهم:

ييتض  عليك تسليم نفسك رلى السلطات اليضائية خالل مدة عشر أيام من تارعخ توليغك قرار  
 ، والميامة عليك من قول النائب العام.أدناه اإلمهال بالطرعية الموينة

 بالتهمة التالية:
 .36ع  295،  294السطو على بيت سكن  والسرقة منه خالفا  للمواد  -

يك من قول مأموري الضابطة العدلية وتسليم نفسك رلى اليضاء، وعلى كل  وأمر باللبض عل
المتهم   وجود  مكان  يعلم  أعاله  –من  نفسك    -المذكور  بتسليم  تيم  لم  وإذا  عنه،   –اإلخبار 
سيجري محا متك  يابيا  كمتهم فار من وجه العدالة، وذلك عمال   -خالل المدة المذكورة أعاله

المادة ) الجزائية رقم )( من ق291بأحكام  لسنة  3انون اإلجراءات  توليغك    2001(  أقر  كما 
االمهال فذا على لوحة رعالنات   اليرار وذلك بإلصاق قرار  السكن   المحكمةفذا  وعلى باب 
 األخير للمتهم وف  أحد الصحف اليومية أو "الجرعدة الرسمية".

تجري محا متــك  يابيــا  رذا لــم تســلم نفســك للســلطات اليضــائية خــالل المــدة المــذكورة أعــاله ســ
 03/02/2021 ربعـاءاأل) متهم فار من وجه العدالة( علما  بأن اليضـية تعـين لهـا جلسـة يـوم 

أو فــ  أي جلســة أخــرى تحــدد مــن قوــل المحكمــة المختصــة علــى ذمــة اليضــية المــذكورة أعــاله 
 حسب األ ول.

 طالب التبليغ / النائب العام
        يانعمر صالح يوسم أبو مك المطلوب تبليغه/ 

 تبليغه/ الئحة االتهام
 غزةممال  رئيس محكمة البداية                                  

 محمد نوفل المستشار/                              
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 إمهالقرار 
 غزةممال  صادر عن محكمة بداية 

 515/2020في القضية رقم 
 مسجد سعد  –جباليا الولد سكان:  محمد خليل موسى المطوق                   رلى المتهم:

ييتض  عليك تسليم نفسك رلى السلطات اليضائية خالل مدة عشر أيام من تارعخ توليغك قرار  
 ، والميامة عليك من قول النائب العام.أدناه اإلمهال بالطرعية الموينة

 بالتهمة التالية:
 .36فيرة ب ع  295،  294السطو على بناية خالفا  للمواد   -

اللبض عليك من قول مأموري الضابطة العدلية وتسليم نفسك رلى اليضاء، وعلى كل  وأمر ب
المتهم   وجود  مكان  يعلم  أعاله  –من  نفسك    -المذكور  بتسليم  تيم  لم  وإذا  عنه،   –اإلخبار 
سيجري محا متك  يابيا  كمتهم فار من وجه العدالة، وذلك عمال   -خالل المدة المذكورة أعاله

المادة ) الجزائية رقم )291بأحكام  قانون اإلجراءات  لسنة  3( من  توليغك    2001(  أقر  كما 
االمهال فذا على لوحة رعالنات   اليرار وذلك بإلصاق قرار  السكن   المحكمةفذا  وعلى باب 
 األخير للمتهم وف  أحد الصحف اليومية أو "الجرعدة الرسمية".
أعــاله ســتجري محا متــك  يابيــا   رذا لــم تســلم نفســك للســلطات اليضــائية خــالل المــدة المــذكورة

 03/02/2021 ربعـاءاأل) متهم فار من وجه العدالة( علما  بأن اليضـية تعـين لهـا جلسـة يـوم 
أو فــ  أي جلســة أخــرى تحــدد مــن قوــل المحكمــة المختصــة علــى ذمــة اليضــية المــذكورة أعــاله 

 حسب األ ول.
 طالب التبليغ / النائب العام

                    سى المطوق محمد خليل مو المطلوب تبليغه/ 
 تبليغه/ الئحة االتهام

 غزةممال  رئيس محكمة البداية                                  
 محمد نوفل المستشار/                              
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 إمهالقرار 
 غزةممال  صادر عن محكمة بداية 

 614/2020في القضية رقم 
 جباليا النزلة مدرسة حليمة السعدية سكان: هللا             رام  محمد طلب سعد رلى المتهم:

ييتض  عليك تسليم نفسك رلى السلطات اليضائية خالل مدة عشر أيام من تارعخ توليغك قرار  
 ، والميامة عليك من قول النائب العام.أدناه اإلمهال بالطرعية الموينة

 بالتهمة التالية:
من قانون   42فيرة أ ،  34،  7،  2،  1فا  للمواد  حيازة جوافر مخدرة بيصد االتجار خال  -

 م.1962لسنة  19المخدرات رقم 
من   46،    4حيازة عياقير طوية مخدرة بيصد الويع والتروعج بدون ترخيص خالفا  للمواد   -

فيرة ب ، و ، ج من نظام مهنة    95،    72والمواد    1921لسنة    41قانون الصيادلة رقم  
 . 2006الصيادلة لسنة 

بض عليك من قول مأموري الضابطة العدلية وتسليم نفسك رلى اليضاء، وعلى كل  وأمر بالل
المتهم   وجود  مكان  يعلم  أعاله  –من  نفسك    -المذكور  بتسليم  تيم  لم  وإذا  عنه،   –اإلخبار 
سيجري محا متك  يابيا  كمتهم فار من وجه العدالة، وذلك عمال   -خالل المدة المذكورة أعاله

المادة ) الجزائية رقم )  (291بأحكام  قانون اإلجراءات  لسنة  3من  توليغك    2001(  أقر  كما 
االمهال فذا على لوحة رعالنات   اليرار وذلك بإلصاق قرار  السكن   المحكمةفذا  وعلى باب 
 األخير للمتهم وف  أحد الصحف اليومية أو "الجرعدة الرسمية".
اله ســتجري محا متــك  يابيــا  رذا لــم تســلم نفســك للســلطات اليضــائية خــالل المــدة المــذكورة أعــ

 31/03/2021 ربعـاءاأل) متهم فار من وجه العدالة( علما  بأن اليضـية تعـين لهـا جلسـة يـوم 
أو فــ  أي جلســة أخــرى تحــدد مــن قوــل المحكمــة المختصــة علــى ذمــة اليضــية المــذكورة أعــاله 

 حسب األ ول.
 طالب التبليغ / النائب العام

              عد للارامي محمد طلب سالمطلوب تبليغه/ 
 تبليغه/ الئحة االتهام

 غزةممال  رئيس محكمة البداية                                  
 محمد نوفل المستشار/                              
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 إمهالقرار 
 غزةممال  صادر عن محكمة بداية 

 627/2020في القضية رقم 
 معسكر جباليا الترنس  سكان:              نظم  حسين نظم  سلطان           رلى المتهم:

ييتض  عليك تسليم نفسك رلى السلطات اليضائية خالل مدة عشر أيام من تارعخ توليغك قرار  
 ، والميامة عليك من قول النائب العام.أدناه اإلمهال بالطرعية الموينة

 بالتهمة التالية:
من قانون   42فيرة أ ،  34،  7،  2،  1حيازة جوافر مخدرة بيصد االتجار خالفا  للمواد   -

 م.1962لسنة  19المخدرات رقم 
 .36ع  270السرقة خالفا  للمادة  -

وأمر باللبض عليك من قول مأموري الضابطة العدلية وتسليم نفسك رلى اليضاء، وعلى كل  
المتهم   وجود  مكان  يعلم  أعاله  –من  نفسك    -المذكور  بتسليم  تيم  لم  وإذا  عنه،   –اإلخبار 

سيجري محا متك  يابيا  كمتهم فار من وجه العدالة، وذلك عمال   -المذكورة أعالهخالل المدة 
المادة ) الجزائية رقم )291بأحكام  قانون اإلجراءات  لسنة  3( من  توليغك    2001(  أقر  كما 

االمهال فذا على لوحة رعالنات   اليرار وذلك بإلصاق قرار  السكن   المحكمةفذا  وعلى باب 
 د الصحف اليومية أو "الجرعدة الرسمية".األخير للمتهم وف  أح

رذا لــم تســلم نفســك للســلطات اليضــائية خــالل المــدة المــذكورة أعــاله ســتجري محا متــك  يابيــا  
 31/03/2021 ربعـاءاأل) متهم فار من وجه العدالة( علما  بأن اليضـية تعـين لهـا جلسـة يـوم 
اليضــية المــذكورة أعــاله  أو فــ  أي جلســة أخــرى تحــدد مــن قوــل المحكمــة المختصــة علــى ذمــة

 حسب األ ول.
 طالب التبليغ / النائب العام

                       سلطان  نظمي حسين نظميالمطلوب تبليغه/ 
 تبليغه/ الئحة االتهام

 غزةممال  رئيس محكمة البداية                                  
 محمد نوفل المستشار/                              
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 إمهالقرار 
 غزةممال  صادر عن محكمة بداية 

 656/2020في القضية رقم 
 المنشية  -بيت الشياسكان: محمد عودالرحمن حسن البابا                        رلى المتهم:

ييتض  عليك تسليم نفسك رلى السلطات اليضائية خالل مدة عشر أيام من تارعخ توليغك قرار  
 ، والميامة عليك من قول النائب العام.دناهأ اإلمهال بالطرعية الموينة

 بالتهمة التالية:
 . 36فيرة أ ع  295،  294السطو على بناية خالفا  للمواد   -
 (.36ع  326اتالف مال الغير خالفا  ) -

وأمر باللبض عليك من قول مأموري الضابطة العدلية وتسليم نفسك رلى اليضاء، وعلى كل  
المتهم   وجود  مكان  يعلم  أعالهالمذ  –من  نفسك    -كور  بتسليم  تيم  لم  وإذا  عنه،   –اإلخبار 
سيجري محا متك  يابيا  كمتهم فار من وجه العدالة، وذلك عمال   -خالل المدة المذكورة أعاله

المادة ) الجزائية رقم )291بأحكام  قانون اإلجراءات  لسنة  3( من  توليغك    2001(  أقر  كما 
االمهال فذا اليرار وذلك بإلصاق قرار  السكن   المحكمةعلى لوحة رعالنات    فذا  وعلى باب 

 األخير للمتهم وف  أحد الصحف اليومية أو "الجرعدة الرسمية".
رذا لــم تســلم نفســك للســلطات اليضــائية خــالل المــدة المــذكورة أعــاله ســتجري محا متــك  يابيــا  

 31/03/2021 ربعـاءاأل) متهم فار من وجه العدالة( علما  بأن اليضـية تعـين لهـا جلسـة يـوم 
أو فــ  أي جلســة أخــرى تحــدد مــن قوــل المحكمــة المختصــة علــى ذمــة اليضــية المــذكورة أعــاله 

 حسب األ ول.
 طالب التبليغ / النائب العام

                         محمد عبدالرحمن حسن الباباالمطلوب تبليغه/ 
 تبليغه/ الئحة االتهام

 غزةممال  بداية  رئيس محكمة ال                                
 محمد نوفل المستشار/                              
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 إمهال قرار 
 غزةممال صادر عن محكمة بداية 

 669/2020في القضية رقم  
   رلى المتهم:

 شارع خالد جمعة  -التوام سكان: معتصم باع خميس خضر بكر "زغرة"  -1
 لد جمعة شارع خا -التوام  سكان: فان  خميس خضر بكر "زغرة"        -2
 شارع خالد جمعة  -التوام  سكان: فادي خميس خضر بكر "زغرة"        -3
 شارع خالد جمعة  -التوام  سكان: محمد خميس خضر بكر "زغرة"       -4

ييتض  عليك تسليم نفسك رلى السلطات اليضائية خالل مدة عشر أيام من تارعخ 
 من قول النائب العام.  ، والميامة عليكأدناه توليغك قرار اإلمهال بالطرعية الموينة

 بالتهمة التالية: 
 ضد األول.  36ع  238ريياع أذى بلي  بشخص  خر خالفا  للمادة  -
 ضد الثان  والثالئ والرابع. 36ع   250االعتداء باالشتراك خالفا  للمادة  -
 ضد الجميع   36ع   23،  326اتالف مال الغير باالشتراك خالفا  للمادة  -

ري الضابطة العدلية وتسليم نفسك رلى اليضاء، وأمر باللبض عليك من قول مأمو 
اإلخبار عنه، وإذا لم تيم    -المذكور أعاله   –وعلى كل من يعلم مكان وجود المتهم  

نفسك   المذكورة أعاله  –بتسليم  المدة  سيجري محا متك  يابيا  كمتهم فار    -خالل 
الجزائية   ( من قانون اإلجراءات 291من وجه العدالة، وذلك عمال  بأحكام المادة )

كما أقر توليغك فذا اليرار وذلك بإلصاق قرار االمهال فذا   2001( لسنة  3رقم )
للمتهم وف  أحد الصحف    المحكمةعلى لوحة رعالنات   السكن األخير  وعلى باب 

 اليومية أو "الجرعدة الرسمية".
رذا لم تسلم نفسك للسلطات اليضائية خـالل المـدة المـذكورة أعـاله سـتجري محا متـك 

 ربعـاءاأليابيا  ) متهم فار من وجه العدالة( علما  بأن اليضية تعـين لهـا جلسـة يـوم  
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أو ف  أي جلسة أخرى تحدد من قول المحكمة المختصة على ذمة   31/03/2021
 اليضية المذكورة أعاله حسب األ ول.

 طالب التبليغ / النائب العام 
 معتصم باع خميس خضر بكر "زغرة"  المطلوب تبليغه/ 
 فان  خميس خضر بكر "زغرة"                    
 فادي خميس خضر بكر "زغرة"                    
 محمد خميس خضر بكر "زغرة"                                                                               

 تبليغه/ الئحة االتهام 
 غزةممال ة البداية  رئيس محكم                                 

 محمد نوفل المستشار/                              
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 إمهال قرار 
 غزةممال صادر عن محكمة بداية 

 672/2020في القضية رقم  
   رلى المتهم:

 شارع خالد جمعة  -التوام  سكان: عود الرحيم خميس خضر بكر "زغرة"  -1
 شارع خالد جمعة  -ام  التو سكان: فان  خميس خضر بكر "زغرة"        -2
 شارع خالد جمعة  -التوام سكان: معتصم باع خميس خضر بكر "زغرة"  -3

ييتض  عليك تسليم نفسك رلى السلطات اليضائية خالل مدة عشر أيام من تارعخ 
 ، والميامة عليك من قول النائب العام. أدناه توليغك قرار اإلمهال بالطرعية الموينة

 بالتهمة التالية: 
 ضد األول.  36ع  238ى بلي  بشخص  خر خالفا  للمادة ريياع أذ  -
 ضد الثان  والثالئ. 36ع  23،  250االعتداء باالشتراك خالفا  للمادة  -
 ضد الجميع.  36ع   89حمل الة مؤذية خالفا  للمادة  -

وأمر باللبض عليك من قول مأموري الضابطة العدلية وتسليم نفسك رلى اليضاء، 
اإلخبار عنه، وإذا لم تيم    -المذكور أعاله   –المتهم    وعلى كل من يعلم مكان وجود 

نفسك   المذكورة أعاله  –بتسليم  المدة  سيجري محا متك  يابيا  كمتهم فار    -خالل 
( من قانون اإلجراءات الجزائية 291من وجه العدالة، وذلك عمال  بأحكام المادة )

ار االمهال فذا كما أقر توليغك فذا اليرار وذلك بإلصاق قر   2001( لسنة  3رقم )
للمتهم وف  أحد الصحف    المحكمةعلى لوحة رعالنات   السكن األخير  وعلى باب 

 اليومية أو "الجرعدة الرسمية".
رذا لم تسلم نفسك للسلطات اليضائية خـالل المـدة المـذكورة أعـاله سـتجري محا متـك 

 ربعـاءاأل  يابيا  ) متهم فار من وجه العدالة( علما  بأن اليضية تعـين لهـا جلسـة يـوم
أو ف  أي جلسة أخرى تحدد من قول المحكمة المختصة على ذمة   31/03/2021

 اليضية المذكورة أعاله حسب األ ول.



 م 2021( مارس) آذار             )الــوقــائــع الفـلســطـينـية(      المائة وواحد                       العـدد     
 

 

 

 

- 207 - 

 طالب التبليغ / النائب العام 
 عود الرحيم خميس خضر بكر "زغرة"   المطلوب تبليغه/  
 فان  خميس خضر بكر "زغرة"                    
 اع خميس خضر بكر "زغرة"  معتصم ب                  

 تبليغه/ الئحة االتهام 
 غزةممال رئيس محكمة البداية                                  

 محمد نوفل المستشار/                              
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 إمهالقرار 
 غزةممال  صادر عن محكمة بداية 

 676/2020في القضية رقم 
 أرض السوعدي   -الشاطك -غزةسكان: لجمال                محمد نافذ عودة ا رلى المتهم:

ييتض  عليك تسليم نفسك رلى السلطات اليضائية خالل مدة عشر أيام من تارعخ توليغك قرار  
 ، والميامة عليك من قول النائب العام.أدناه اإلمهال بالطرعية الموينة

 بالتهمة التالية:
،    37،  2،  1ترمال بيصد التعاط   للمواد  حيازة جوافر مخدرة من نوع حشي  وحووب ا -

 م.1962لسنة  19من قانون المخدرات رقم   42
وأمر باللبض عليك من قول مأموري الضابطة العدلية وتسليم نفسك رلى اليضاء، وعلى كل  

المتهم   وجود  مكان  يعلم  أعاله  –من  نفسك    -المذكور  بتسليم  تيم  لم  وإذا  عنه،   –اإلخبار 
سيجري محا متك  يابيا  كمتهم فار من وجه العدالة، وذلك عمال   -رة أعالهخالل المدة المذكو 
المادة ) الجزائية رقم )291بأحكام  قانون اإلجراءات  لسنة  3( من  توليغك    2001(  أقر  كما 

االمهال فذا على لوحة رعالنات   اليرار وذلك بإلصاق قرار  السكن   المحكمةفذا  وعلى باب 
 ف اليومية أو "الجرعدة الرسمية".األخير للمتهم وف  أحد الصح 

رذا لــم تســلم نفســك للســلطات اليضــائية خــالل المــدة المــذكورة أعــاله ســتجري محا متــك  يابيــا  
 31/03/2021 ربعـاءاأل) متهم فار من وجه العدالة( علما  بأن اليضـية تعـين لهـا جلسـة يـوم 

ة المــذكورة أعــاله أو فــ  أي جلســة أخــرى تحــدد مــن قوــل المحكمــة المختصــة علــى ذمــة اليضــي
 حسب األ ول.

 طالب التبليغ / النائب العام
                  محمد نافا عودة الجمالالمطلوب تبليغه/ 

 تبليغه/ الئحة االتهام
 غزةممال  رئيس محكمة البداية                                  

 محمد نوفل المستشار/                              
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 إمهالقرار 
 غزةممال  صادر عن محكمة بداية 

 691/2020في القضية رقم 
 مسجد البشير   -تل الزعترسكان: اسالم موسى نمر أبو جاسر                   رلى المتهم:

ييتض  عليك تسليم نفسك رلى السلطات اليضائية خالل مدة عشر أيام من تارعخ توليغك قرار  
 ة عليك من قول النائب العام.، والميامأدناه اإلمهال بالطرعية الموينة

 بالتهمة التالية:
 .36ع  222محاولة اليتل خالفا  للمادة  -

وأمر باللبض عليك من قول مأموري الضابطة العدلية وتسليم نفسك رلى اليضاء، وعلى كل  
المتهم   وجود  مكان  يعلم  أعاله  –من  نفسك    -المذكور  بتسليم  تيم  لم  وإذا  عنه،   –اإلخبار 

سيجري محا متك  يابيا  كمتهم فار من وجه العدالة، وذلك عمال   -ذكورة أعالهخالل المدة الم
المادة ) الجزائية رقم )291بأحكام  قانون اإلجراءات  لسنة  3( من  توليغك    2001(  أقر  كما 

االمهال فذا على لوحة رعالنات   اليرار وذلك بإلصاق قرار  السكن   المحكمةفذا  وعلى باب 
 لصحف اليومية أو "الجرعدة الرسمية".األخير للمتهم وف  أحد ا

رذا لــم تســلم نفســك للســلطات اليضــائية خــالل المــدة المــذكورة أعــاله ســتجري محا متــك  يابيــا  
 31/03/2021 ربعـاءاأل) متهم فار من وجه العدالة( علما  بأن اليضـية تعـين لهـا جلسـة يـوم 

يضــية المــذكورة أعــاله أو فــ  أي جلســة أخــرى تحــدد مــن قوــل المحكمــة المختصــة علــى ذمــة ال
 حسب األ ول.

 طالب التبليغ / النائب العام
                  اسالم موسى نمر أبو جاسرالمطلوب تبليغه/ 

 تبليغه/ الئحة االتهام
 غزةممال  رئيس محكمة البداية                                  

 محمد نوفل المستشار/                              
 
 
 
 



 م 2021( مارس) آذار             )الــوقــائــع الفـلســطـينـية(      المائة وواحد                       العـدد     
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 إمهالقرار 
 غزةممال  صادر عن محكمة بداية 

 748/2020في القضية رقم 
 خلف عمارة قدورة   -مشروع بيت الشياسكان: جور يوسف بالل بالل           رلى المتهم:

ييتض  عليك تسليم نفسك رلى السلطات اليضائية خالل مدة عشر أيام من تارعخ توليغك قرار  
 يامة عليك من قول النائب العام.، والمأدناه اإلمهال بالطرعية الموينة

 بالتهمة التالية:
فيرة أ ،    34،  7،  2،  1حيازة جوافر مخدرة من نوع اترمال بيصد االتجار خالفا  للمواد   -

 م.1962لسنة  19من قانون المخدرات رقم   42
وأمر باللبض عليك من قول مأموري الضابطة العدلية وتسليم نفسك رلى اليضاء، وعلى كل  

يعلم   المتهم  من  وجود  أعاله  –مكان  نفسك    -المذكور  بتسليم  تيم  لم  وإذا  عنه،   –اإلخبار 
سيجري محا متك  يابيا  كمتهم فار من وجه العدالة، وذلك عمال   -خالل المدة المذكورة أعاله

المادة ) الجزائية رقم )291بأحكام  قانون اإلجراءات  لسنة  3( من  توليغك    2001(  أقر  كما 
اليرار وذلك   االمهال فذا على لوحة رعالنات  فذا  السكن   المحكمةبإلصاق قرار  وعلى باب 

 األخير للمتهم وف  أحد الصحف اليومية أو "الجرعدة الرسمية".
رذا لــم تســلم نفســك للســلطات اليضــائية خــالل المــدة المــذكورة أعــاله ســتجري محا متــك  يابيــا  

 03/02/2021 ربعـاءاألجلسـة يـوم  ) متهم فار من وجه العدالة( علما  بأن اليضـية تعـين لهـا
أو فــ  أي جلســة أخــرى تحــدد مــن قوــل المحكمــة المختصــة علــى ذمــة اليضــية المــذكورة أعــاله 

 حسب األ ول.
 طالب التبليغ / النائب العام

            جبر يوسم بالل باللالمطلوب تبليغه/ 
 تبليغه/ الئحة االتهام

 غزةممال  البداية   رئيس محكمة                                
 محمد نوفل المستشار/                              
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 إمهالقرار 
 غزةممال  صادر عن محكمة بداية 

 2020/ 1708في القضية رقم 
 مخيم يونا  -رفح سكان:              عود الرحمن عود الرحيم ربراشيم أبو عويد    رلى المتهم:

اليضائية خالل مدة عشر أيام من تارعخ توليغك قرار  ييتض  عليك تسليم نفسك رلى السلطات 
 ، والميامة عليك من قول النائب العام.أدناه اإلمهال بالطرعية الموينة

 بالتهمة التالية:
للمواد   - خالفا   االتجار  بيصد  مخدرة  جوافر  قانون    34،  7،  2،  1حيازة  من  أ  فيرة 

 م.1962لسنة  19المخدرات رقم 
بيصد   - مخدرة  جوافر  للمواد  حيازة  خالفا   قانون   42،    34،  7،  2،  1التعاط   من 

 م.1962لسنة  19المخدرات رقم 
وأمر باللبض عليك من قول مأموري الضابطة العدلية وتسليم نفسك رلى اليضاء، وعلى كل  

المتهم   وجود  مكان  يعلم  أعاله  –من  نفسك    -المذكور  بتسليم  تيم  لم  وإذا  عنه،   –اإلخبار 
سيجري محا متك  يابيا  كمتهم فار من وجه العدالة، وذلك عمال   -أعالهخالل المدة المذكورة 

المادة ) الجزائية رقم )291بأحكام  قانون اإلجراءات  لسنة  3( من  توليغك    2001(  أقر  كما 
االمهال فذا على لوحة رعالنات   اليرار وذلك بإلصاق قرار  السكن   المحكمةفذا  وعلى باب 

 ليومية أو "الجرعدة الرسمية".األخير للمتهم وف  أحد الصحف ا
رذا لــم تســلم نفســك للســلطات اليضــائية خــالل المــدة المــذكورة أعــاله ســتجري محا متــك  يابيــا  

 03/02/2021 ربعـاءاأل) متهم فار من وجه العدالة( علما  بأن اليضـية تعـين لهـا جلسـة يـوم 
لمــذكورة أعــاله أو فــ  أي جلســة أخــرى تحــدد مــن قوــل المحكمــة المختصــة علــى ذمــة اليضــية ا

 حسب األ ول.
 طالب التبليغ / النائب العام

      عبد الرحمن عبد الرحيم إبراهيم أبو عبيدالمطلوب تبليغه/ 
 تبليغه/ الئحة االتهام

 غزةممال  رئيس محكمة البداية                                  
 محمد نوفلالمستشار/                                
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 ال إمهقرار  
 أسامة سليم زرعي مهنا إلى المتهم /  
 بداية خانيونس محكمة  2002 – 322في القضية الجزائية / رقم 

 
 حيئ أنك أيها المتهم المذكور أعاله قد تم توجيه اتهام ضدك من النائب العام بتهمة: 

 . 36ع 216،215،214اليتل عمدا  خالفا  للمواد  -1
 لالك  
 قرار 

يام من تارعخ نشر أ   ة سك للسلطات اليضائية خالل عشر قررت المحكمة امهالك لتسليم نف 
المختصة   الجهات  وتكليف  التهمة،  تلك  اليانون  بحيك عن  الميتضى  اليرار التخاذ  فذا 

مكان وجودك اخبارك بذلك، وبحال عدم تسليم نفسك  بباللبض عليك وعلى كل من يعلم  
 . حا متك  يابيا  خالل تلك المدة سيتم اعتبارك فارا  من وجه العدالة واجراء م

 
حدى الصحف المحلية، وععلق على  رو ف   أ  ،يصير نشر فذا اليرار ف  الجرعدة الرسمية

 باب سكن المتهم ولوحة رعالنات المحكمة حسب األ ول. 
   

 رئيس محكمة بداية خان يونس
 االستاذ / عماد النبية                                                       
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 إمهال ار  قر 
 محمد سمير سليم المصرا إلى المتهم / 
 بداية خانيونس محكمة  2011 – 474في القضية الجزائية / رقم 

 
 حيئ أنك أيها المتهم المذكور أعاله قد تم توجيه اتهام ضدك من النائب العام بتهمة: 

 .36ع 23  216،215،214اليتل قصدا  باالشتراك خالفا  للمواد  -1
 لالك  
 قرار 

يام من تارعخ نشر أ   ة كمة امهالك لتسليم نفسك للسلطات اليضائية خالل عشر قررت المح
المختصة   الجهات  وتكليف  التهمة،  تلك  اليانون  بحيك عن  الميتضى  اليرار التخاذ  فذا 

مكان وجودك اخبارك بذلك، وبحال عدم تسليم نفسك  بباللبض عليك وعلى كل من يعلم  
 . وجه العدالة واجراء محا متك  يابيا  خالل تلك المدة سيتم اعتبارك فارا  من  

 
حدى الصحف المحلية، وععلق على  رو ف   أ  ،يصير نشر فذا اليرار ف  الجرعدة الرسمية

 باب سكن المتهم ولوحة رعالنات المحكمة حسب األ ول. 
   

 رئيس محكمة بداية خان يونس
 تاذ / عماد النبية االس                                                               
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 فضل عزات مفلح الشيخ خليلمنطوق األحكام للمحكوم/ 
 غزةلد  محكمة بداية 

 718/2012في القضية الجزائية رقم: 
 سادة القضاة:لأمام ا
 رئيسا                       عالء طه الغندور .أ
 عضوا      خليل الغرابل  .أ
 عضوا      حمدي شافين .أ

 غدير الديري  سكرتارية:
 03/01/2021 االحد  لسة يوم:ج

 الحضور:  
  أ. رام  فنية وكيل النيابة.حضر 

 وتوين أنه مجهول محل االقامة.لم يحضر المتهم، 
ــال: ــل النيابــة ق ــا باتخــاذ الميتضــى اليــانون  لمحا مــة المــتهم  وكي الــتمس الســماح لن

 . متهم فار من وجه العدالة
 قرار 
  كمتهم فار من وجه العدالة.قررت المحكمة رجراء محا مة المتهم  يابيا  

 03/01/2021: بتارعخ در 
 رئيس المحكمة            عضو                    عضو

 

ة ردانـوألـتمس  1ن ع/ أبـرزت وكيل النيابة قـال: ألـتمس ربـراز مرفيـات الئحـة االتهـام 
 .المتهم بالتهم المسندة اليه ف  الئحة االتهام
 قرار 

 رليه بالئحة االتهام لكالية األدلة. المنسوبةالتهمة قررت المحكمة ردانة المتهم ب
 م.03/01/2021: بتارعخ در 
 رئيس المحكمة            عضو                    عضو
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 .أقصى درجات العيوبة بحق المدانوكيل النيابة قال: ألتمس توقيع 
 

 باسم الشعب العربي الفلسطيني  
 الحكم 

ثــال  ســنوات مــدة  زات مفلــح الشــيخ خليــلفضــل عــحكمــت المحكمــة بحــبس المــدان/ 
  مع النفاذ.
 م.03/01/2021: بتارعخ در 
 رئيس المحكمة           عضو                     ضو ع
 حمدا مااين                أ. خليل الغرابلي                    أ. عالال طه الغندور  . أ
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 محمود إسماعيل سعدا الدحبور منطوق األحكام للمحكوم/ 
 /سعد الدين محمد سعد بكر                   
 غزةلد  محكمة بداية 

 836/2012في القضية الجزائية رقم: 
 سادة القضاة:لأمام ا
 رئيسا                       عالء طه الغندور .ب 
 عضوا      خليل الغرابل  .ب 
 عضوا      حمدي شافين .ب 

 غدير الديري  سكرتارية:
 03/01/2021 االحد  جلسة يوم:
 الحضور:  

  أ. رام  فنية وكيل النيابة.ضر ح
 لم يحضر المتهم األول وتوين أن عنوانه غير  حيح

 خارج الوالد وتوين أنه  الثان  لم يحضر المتهم
ــال: ــل النيابــة ق ــت وكي ــا باتخــاذ الميتضــى الال  يــانون  لمحا مــة المــتهممس الســماح لن

 .كمتهم فار من وجه العدالة الثان 
 قرار 

 مة المتهم  يابيا  كمتهم فار من وجه العدالة.قررت المحكمة رجراء محا 
 03/01/2021: بتارعخ در 
 رئيس المحكمة            عضو                    عضو

 

ة ردانـوألـتمس  1ن ع/ أبـرزت وكيل النيابة قـال: ألـتمس ربـراز مرفيـات الئحـة االتهـام 
 .بالتهم المسندة اليه ف  الئحة االتهام الثان  المتهم
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 قرار 
رليـــه بالئحـــة االتهـــام لكاليـــة  المنســـوبةبالتهمـــة الثـــان  رت المحكمـــة ردانـــة المـــتهم قـــر 

 األدلة.
 م.03/01/2021: بتارعخ در 
 رئيس المحكمة            عضو                    عضو

 

ومصـادرة المـواد  أقصى درجات العيوبة بحـق المـدانوكيل النيابة قال: ألتمس توقيع 
 .المضووطة واتالفها

 اسم الشعب العربي الفلسطيني ب 
 الحكم 

 سـنوات  خمسمدة  محمود رسماعيل سعدي الدحوورحكمت المحكمة بحبس المدان/ 
عـــــن التهمتـــــين المنســـــوبتين اليـــــه فـــــ  الئحـــــة االتهـــــام ومصـــــادرة المـــــادة مـــــع النفـــــاذ 

مــع تكليــف النيابــة بتزوعــد قلــم  04/04/2021المضــووطة واتالفهــا والتأجيــل لجلســة 
 .ن الصحيح للمتهم األولالمحكمة العنوا

 م.03/01/2021: بتارعخ در 
 رئيس المحكمة             عضو                     عضو 
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 حلمي محمد حلمي عفانة منطوق األحكام للمحكوم/ 
 غزةلد  محكمة بداية 

 1098/2012في القضية الجزائية رقم: 
 سادة القضاة:لأمام ا
 رئيسا                       عالء طه الغندور .ت 
 عضوا      خليل الغرابل  .ت 
 عضوا      حمدي شافين .ت 

 غدير الديري  سكرتارية:
 03/01/2021 االحد  جلسة يوم:
 الحضور:  
  أ. رام  فنية وكيل النيابة.حضر 

 وتوين أنه خارج الوالد.ولم يحضر المتهم، 
ــال: ــل النيابــة ق ــا باتخــاذ الميتضــى الالــتمس الســ وكي هم يــانون  لمحا مــة المــتماح لن

 . متهم فار من وجه العدالة
 قرار 

 قررت المحكمة رجراء محا مة المتهم  يابيا  كمتهم فار من وجه العدالة.
 03/01/2021: بتارعخ در 
 رئيس المحكمة            عضو                    عضو

 

ة ردانـوألـتمس  1ن ع/ أبـرزت وكيل النيابة قـال: ألـتمس ربـراز مرفيـات الئحـة االتهـام 
 .هم بالتهم المسندة اليه ف  الئحة االتهامالمت

 قرار 
 رليه بالئحة االتهام لكالية األدلة. المنسوبةقررت المحكمة ردانة المتهم بالتهمة 

 م.03/01/2021: بتارعخ در 
 رئيس المحكمة            عضو                    عضو
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مـدان ومصـادرة المـواد أقصى درجات العيوبة بحـق الوكيل النيابة قال: ألتمس توقيع 
 .المضووطة وإتالفها

 باسم الشعب العربي الفلسطيني 
 الحكم 

مــع خمــس ســنوات مــدة  حلمــ  محمــد حلمــ  عفانــةحكمــت المحكمــة بحــبس المــدان/ 
  ومصادرة المادة المضووطة واتالفهاالنفاذ 
 م.03/01/2021: بتارعخ در 
 لمحكمة رئيس ا                     عضو                     ضو ع
 حمدا مااين                أ. خليل الغرابلي                 أ. عالال طه الغندور  . أ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


