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 رقم
 رقم محتـويــات العـــدد مسلسل

 الصفحة
 أواًل: القوانين

 4 م وتعديالته2008( لسنة 9المعدل لقانون تنظيم الزكاة رقم ) م2022( لسنة 1قانون رقم )  .1
 ثانيًا: قرارات المجلس التشريعي

2.  
ميررروع قررانون رقررم إقرررار بيرر ن  (5/1غ.ع /1619رقررم )قرررار المس ررت العيررر ع  

م المقرررردم 2005لسررررنة  (7م المعرررردل لقررررانون العقا ررررد العررررام رقررررم )2021)( لسررررنة 
 .باالجماع بالمناقية العامة

9 

3.  
ميررروع قررانون رقررم إقرررار بيرر ن  (5/1غ.ع /1620رقررم )قرررار المس ررت العيررر ع  

( لسررررنة 7م المعرررردل لقررررانون الملرررردراا والمررررم راا العق يررررة رقررررم )2021)( لسررررنة 
 جماع.، باإلم المقدم بالمناقية العامة2013

10 

4.  
ميروع قانون رقم إقرار بي ن  (5/1غ.ع /1621رقم )قرار المس ت العير ع  

م وتعديالته، 2008( لسنة 9م المعدل لقانون تنظيم الزكاة رقم )2021)( لسنة 
 ، باإلجماع.المقدم بالمناقية العامة

11 

   ر باإلجمراع المصراققة بي ن  (5/1غ.ع /1622رقم )قرار المس ت العير ع    .5
 12 ق. محمد نعمان النحال نائبًا  امًا لدولة ف سطين. /لمسعيارتعيين ا

ميررررروع قررررانون إقرررررار بيرررر ن  (5/1غ.ع /1623رقررررم )قرررررار المس ررررت العيررررر ع    .6
 14 م المقدم بالمناقية العامة باإلجماع.2021تصفية العركاا رقم )( لسنة 

7.  
ة المصرررررررررررراققبيرررررررررررر ن  (5/1غ.ع /1624رقررررررررررررم )قرررررررررررررار المس ررررررررررررت العيررررررررررررر ع  

أحمرررررررد  مرررررررر  :السررررررريد باألغ بيرررررررة المط قرررررررة   ررررررر  إ رررررررافة وكيررررررر  و ارة العررررررردل
 .لعضو ة لسنة معابعة العم  الحكوم  الحعة

15 

إقرررررار ميررررروع قررررانون بيرررر ن  (5/1غ.ع /1625رقررررم )قرررررار المس ررررت العيررررر ع    .8
 م ومرفقاتها باإلجماع.2022الموا نة العامة ل سنة المالية 

16 

تقر ر لسنرة الدال يرة قبول بي ن  (5/1غ.ع /1626) رقمقرار المس ت العير ع    .9
 باإلجماع.  واالمن والحكم المح   بي ن الملدراا ف  قطاع غزة

18 

10.  
ميروع قانون رقم إقرار بي ن  (5/1غ.ع /1627رقم )قرار المس ت العير ع  

م وتعديالته 2008( لسنة 9م المعدل لقانون تنظيم الزكاة رقم )2022)( لسنة 
 باإلجماع. ول قراءة األبالالمقدم 

23 
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تقر رر لسنررة القررد  قبررول بير ن  (5/1غ.ع /1628رقررم )قررار المس ررت العيرر ع    .11
 باإلجماع. م2021واالقص  حول: حال مدينة القد  ومقدساتها ف   ام 

24 

تقر رررر لسنعرررا الرقابرررة قبرررول بيررر ن  (5/1غ.ع /1629رقرررم )قررررار المس رررت العيرررر ع    .12
 28 باألغ بية المط قة. لنصب واالحعيال المال  وااللكعرون واالقعصاقية حول: جرائم ا

13.  
ميروع قانون رقم  إقراربي ن  (5/1غ.ع /1630رقم )قرار المس ت العير ع  

، م وتعديالته2008( لسنة 9م المعدل لقانون تنظيم الزكاة رقم )2022)( لسنة 
 المقدم بالقراءة الثانية باإلجماع.

31 

14.  
لسنررررررة تقر رررررر قبررررررول بيررررر ن  (5/1غ.ع /1631رقررررررم )قررررررار المس ررررررت العيرررررر ع  

الموا نرررررة العامرررررة واليرررررنون الماليرررررة بيررررر ن: إقررررررار رسررررروم العررررررالي  ل ممسسررررراا 
 اإل المية المفرو ة من قب  المكعب اإل الم  الحكوم .

32 

15.  
ميرررررررررروع إقررررررررررار بيرررررررر ن  (5/1غ.ع /1632رقرررررررررم )قرررررررررار المس رررررررررت العيررررررررر ع  

المقرررررررردم  م2022)( لسررررررررنة  قررررررررانون الصررررررررندوج الررررررررو ن  لررررررررد م السرحرررررررر  رقررررررررم
 بالمناقية العامة باإلجماع.

34 

16.  
رقررم  ميررروع قررانون إقرررار بيرر ن  (5/1غ.ع /1633رقررم )قرررار المس ررت العيررر ع  

م 2008( لسررررررنة 4م المعررررردل لقررررررانون القضررررراء العسرررررركر  رقرررررم )2022)( لسرررررنة 
 وتعديالته المقدم بالمناقية العامة باإلجماع. 

35 

17.  
رقررم  ميررروع قررانون إقرررار بيرر ن  (5/1غ.ع /1634م )رقررقرررار المس ررت العيررر ع  

م 2008( لسررررررنة 4م المعررررردل لقررررررانون القضررررراء العسرررررركر  رقرررررم )2022)( لسرررررنة 
 وتعديالته المقدم بالقراءة األول  باإلجماع.

36 

18.  
قبررول تقر رر لسنررة العر يررة بير ن  (5/1غ.ع /1635رقررم )قررار المس ررت العيرر ع  

سرى فر  سرسون االحرعالل فر   كررى يروم والقضايا االجعماعية حول: أو اع اال
 األسير الف سطين  باإلجماع. 

37 

  وتعليمات وزارية ثالثًا: قرارات

19.  
بي ن حظر البيع أو اليرراء أو  م2022( لسنة 9قرار وكي  و ارة االقعصاق رقم )

العررداول أو اإل ررالن أو العرررو ع ل سرر ع والمنعسرراا واللرردماا مررن لررالل العسررو   
 رم اليبك  أو اله

40 

20.  
بيررررر ن مرا برررررة  م2022( لسرررررنة 23قررررررار وكيررررر  و ارة االقعصررررراق الرررررو ن  رقرررررم )

 42 ومنع  روض األسعار والعرو ع اإل الم  ل معاقن الثمينة األسعار واألو ان



 م2022( سبتمبر) أيلول                    )الــوقــائــع الفـلســطـينـية(المائة وثالثة                    العـدد     
 

 

 

 

- 3 - 

21.  
بيرر ن حظررر   رراقة  م2022( لسررنة 24قرررار وكيرر  و ارة االقعصرراق الررو ن  رقررم )

 44 ن أسعار الس ع قون موافقة و ارة االقعصاق الو 

بير ن حظرر الععامر   م2022( لسنة 26قرار وكي  و ارة االقعصاق الو ن  رقم )  .22
 46 ف  تداول العمالا األجنبية )الفوركت(

23.  
بيررر ن  م2022( لسرررنة 28قررررار إقار  رررراقر  رررن وكيررر  و ارة االقعصررراق رقرررم )

الغاء تسسي  شرركة أمانرة ل عرداول واالسعيراراا الماليرة  اا المسرمولية المحردوقة 
 وإغالج مقرها

48 

24.  
م بيررر ن حظرررر  يرررام 2022لسرررنة  (64وكيررر  و ارة االقعصررراق الرررو ن  رقرررم )قررررار 

البررائع بالعقسرريا إ رراقة شررراء المبيررع ب قرر  مررن السررعر المبا ررة  يرره أو اإل ررالن أو 
 دماا بهذه الوسي ةلالعرو ع ل س ع والمنعساا وال

50 

 52 بي ن تداول العيناا الطبية المسانية م2021( لسنة 8قرار وكي  و ارة الصحة رقم )  .25

بير ن منرع رريد واتسرار وترداول  م2016( لسرنة 1قرار وكي  و ارة الزرا ة رقرم )  .26
 55 سمكة األرنب السامة

 بيرررر ن تنظرررريم  مرررر  السرافرررراا اليررررا نية م2018( لسررررنة 83قرررررار إقار  رقررررم )  .27
 56 )حسكاا المسداف(

 58 بي ن منع الصيد ف  مصباا المياه العاقمة م2020( لسنة 65قرار اقار  رقم )  .28

بيررر ن بيانررراا  م2021( لسرررنة 103قررررار وكيررر  و ارة العنميرررة االجعماعيرررة رقرررم )  .29
 59 المسعفيدين من المسا داا االجعماعية

با عبررررار المواقررررع  م2021( لسررررنة 24رقررررم ) وكيرررر  و ارة السررررياحة وا  ررررارقرررررار   .30
 61 بالسدول الم ح  لهذا القرار مواقع ومبان  أ ر ة والمبان  المدرجة

بيرررررر ن م 2021( لسرررررنة 1رقررررررم )تع يمررررراا رئررررريت سرررررر طة الميررررراه وجرررررروقة البينرررررة   .31
 70 سان  "الب وك" االشعرا اا الفنية والبينية لمصانع الطوب اللر 

م بيرررررر ن 2021لسرررررنة  (2تع يمررررراا رئررررريت سرررررر طة الميررررراه وجرررررروقة البينرررررة رقررررررم )  .32
 78 االشعرا اا الفنية والبينية لمصانع اللرسانة الساهزة "البا ون"

بيرررر ن حرررر  وشررررطب  هينررررة العمرررر  الععرررراون  –إ ررررالن ررررراقر  ررررن و ارة العمرررر    .33
 86 جمعياا تعاونية اسكانية
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 م2022( لسنة 1قانون رقم ) 
 م وتعديالته2008( لسنة 9المعدل لقانون تنظيم الزكاة رقم )

 
 ئيس دولة فلسطينر 

 م وتعديالته،2003بعد اال الع     القانون األساس  المعدل لسنة 
 م وتعديالته،2008( لسنة 9و    قانون تنظيم الزكاة رقم )

 م،9/3/2022و ناًء     ما أقره المس ت العير ع  ف  ج سعه المنعقدة بعار خ 
ن األساسر  المعردل لسرنة ( من القانو 41بقوة الماقة ) اً و عد أن أربح القانون مصدر 

 وتعديالته، 2003
 بسم هللا  م باسم اليعب العر   الف سطين ،

 صدر القانون التالي:
 ( 1ماقة )

م، لعصبح     النحو 2008( لسنة 9( من قانون تنظيم الزكاة رقم )2ُتعدل الماقة )
 العال : 

 تحررررذف تعر فررررراا كرررررال مرررررن )مس ررررت األمنررررراء، مس رررررت اإلقارة، الررررررئيت(، وتضررررراف
 الععر فاا العالية:

 مس ت أمناء هينة الزكاة. المجلس:
 رئيت مس ت أمناء هينة الزكاة. الرئيس:

ل: ـــــو  ل سرررررنة اليمسرررررية ل يرررررركاا  اً وفقررررر رررررام هسرررررر  كامررررر ، و سرررررو  احعسرررررابه  الَح
والممسساا الع  يععذر   يها احعساب الحول باألشهر القمر ة و لك بمرا يعوافر  مرع 

نسررربة الزكررراة بنسررربة  ررردق األيرررام العررر  تز رررد بهرررا السرررنة  أنظمعهرررا الماليرررة، حيررر  ترررزقاق
 اليمسية     القمر ة.
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 ( 2ماقة )
م، لعصرربح   رر  2008( لسررنة 9( مررن قررانون تنظرريم الزكرراة رقررم )19تعرردل المرراقة )
 النحو العال : 

 تثبت الزكاة     قلول أرحاب اليرائح أقناه: -أ
 المسعيفياا اللارة.                -1
 لارة.المسعورفاا ال -2
 العياقاا اللارة.                    -3
 الورش المصنعة. -4
 مكاتب المحامين. -5
 المكاتب الهندسية. -6
 مكاتب المحاسبين القانونيين. -7
 المدار  والمعاهد والسامعاا اللارة. -8
المصررارف وشررركاا العرر مين ومحررالا االتسررار بالعقرراراا ومحررالا الصرررافة  -9

 الف سطينية، وما ف  حكمها.
% ممرا يرعم تحصري ه مرن اليررائح المرذكورة فر  الفقررة 50تز د  رن  ُتوجه نسبة ال -ب

لمصارف  اً ة و عم تلصيصها لميار ع  امة وفق)أ( من هذه الماقة إل  الحكوم
 الزكاة اليرعية.

ُيّحصررررر  نصررررراب الزكررررراة مرررررن رررررراف  األر رررررا  الضرررررر بية ل يرررررركاا الف سرررررطينية  -ج
 الُمسس ة وف  األرول.

لول السرنو ة ل يررائح السرابقة بيررو ب وغهرا تحسب  كاة الردل    ر  مسمروع الرد -ق
النصرراب، و ررعم لصررم النفقرراا المعع قررة بنيرراو المك فررين،   رر  أن يررعم لصررم 

 الزكاة من و اء الضر بة ل مك ف.
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 (3ماقة )
( لسرررنة 9( مرررن قرررانون تنظررريم الزكررراة رقرررم )15( مرررن المررراقة )2،  1تعررردل الفقرتررران )

 م،     النحو العال :2008
  إيرراق المسرعغالا مرن األرا ر  والعمراراا والسرياراا والطرائراا تسب الزكاة فر .1

 والسفن العسار ة ووسائ  النق  األلرى أو ما ف  حكمها.
( 85ِنصاب  كاة إيراق المسعغالا هو نصاب الذهب أ  ما  يمعه تعاقل  يمة ) .2

 لمسة و مانين جرامًا من الذهب.
 ( 4ماقة )

م، لعصرربح   رر  2008( لسررنة 9اة رقررم )( مررن قررانون تنظرريم الزكرر27تعرردل المرراقة )
 النحو العال : 

 تتكون الموارد المالية للهيئة من:
 الزكاة المعحص ة بموجب أحكام هذا القانون. .1
 الزكاة المرس ة من بيوا الزكاة والمس مين ف  العالم. .2
 الصدقاا والعبر اا والهباا. .3
 أ  موارق ألرى يواف    يها المس ت. .4

 (5ماقة )
( لسرررنة 9( مرررن قرررانون تنظررريم الزكررراة رقرررم )29( مرررن المررراقة )5،  1) تعررردل الفقرتررران

 م، لعصبحان     النحو العال :2008
كرون مرن أحرد  يرر إلر  لمسرة  يرر ( يعمجلـس اممنـا ييكَّ  مس ت ُيسرم  ) .1

 .اً  ضو 
 يقوم مس ت الو راء بعنسيب أسماء أ ضاء المس ت إل  المس ت العير ع . .2
 ،  األسررررماء الُمنسررررّبة باألغ بيررررة المط قررررةبعررررد مصرررراققة المس ررررت العيررررر ع    رررر .3

 ُيصدر رئيت الو راء قرارًا بععيينهم.
 مدة المس ت لمت سنواا وُتسّدق بعنسيب ومصاققة جديدين. .4
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 َينعلب أ ضاء المس ت من بينهم رئيسًا ونائبًا ل رئيت. .5
يكرررون أ ضررراء المس رررت ممرررن ُ رفررروا بالكفررراءة والنزاهرررة وُحسرررن السرريرة   ررر  أن  .6

كونرررروا مررررررن الع مرررررراء اليررررر يين، ومررررن الملعصررررين فرررررر  االقعصرررررراق اإلسررررالم ، ي
المحاسرربة، القررانون، وأيررة تلصصرراا ألرررى، وممث ررين  ررن الممسسرراا األه يررة 

 وقافع  الزكاة.
يعم  ،ف  حالة شغور العضو ة أل  من أ ضاء المس ت أل  سبب من األسباب .7

 اله.لإلجراءاا المذكورة أ  العيار البدي  وفقاً 
 ُيصدر المس ت الئحة قال ية لعنظيم أ ماله. .8
 يكون المس ت مسنواًل أمام المس ت العير ع . .9

 ( 6ماقة )
م، لعصرربح   رر  2008( لسررنة 9( مررن قررانون تنظرريم الزكرراة رقررم )30تعرردل المرراقة )
 النحو العال : 

و كرررون مسرررنواًل  ،ل هينررة مرررن بررين مرررو ف  الهينررة اً تنفيرررذي ُيعرريِّن المس رررت مس سرراً  -أ
 مامه.أ
 يضع المس ت الئحة بعيكي  المس ت العنفيذ  والعصاراته. -ب
، يكون ل مس ت السر طة الع يرا العر  تعرول  اإلشرراف   ر  تحقير  أهرداف الهينرة -ج

 -و كون له ف  سبي   لك االلعصاراا العالية: 
 إقرار السياساا واللطا العامة ل هينة. .1
 إقرار اسعقطاب المزكين من لارج ف سطين. .2
  نة السنو ة والحساب اللعام  ل هينة.إقرار الموا .3
إقرار أنظمة المو فين والعرام ين فر  الهينرة والهيكر  العنظيمر  وفقرًا ل قروانين  .4

 المعمول بها ف  ف سطين.
 إ الن النصاب الير   ل زكاة. .5
 تحديد سياساا وتوجهاا الصرف     البنوق الملع فة وفقًا لهذا القانون. .6
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 ي  أهداف الهينة.القيام ب    م  أو ميار ع لعحق .7
 ( 7ماقة )

( مرررن قرررانون تنظررريم الزكررراة رقرررم 37، 36، 35، 34، 33، 32، 31تحرررذف المرررواق )
 .م2008( لسنة 9)

 ( 8ماقة )
م، وترررنظم فررر  2008( لسرررنة 9( مرررن قرررانون تنظررريم الزكررراة رقرررم )42تحرررذف المررراقة )

 الالئحة اللارة بصالحياا المس ت العنفيذ .
 (9ماقة )

 1998( لسررررنة 4ينررررة أحكررررام قرررانون اللدمررررة المدنيررررة رقررررم )يسرررر    رررر  مررررو ف  اله
 وتعديالته  يما لم يرق بي نه ن  ف  هذا القانون.

 (10ماقة )
بععدي  بعض أحكرام قرانون تنظريم  2011( لسنة 5من قانون رقم )( 1ت غ  الماقة )
 م.2008( لسنة 9الزكاة رقم )

 (11ماقة )
 لقانون.ال يعم العم  بك  ما يععارض مع أحكام هذا ا
 (12ماقة )

وُ عمر   ،تنفيرذ أحكرام هرذا القرانون  -كٌ   يما يلصره -    السهاا الملعصة كافة 
  به من تار خ نيره ف  السر دة الرسمية.
                                       

  م24/04/2022ردر بمدينة غزة بعار خ:
 ره/1443/23المواف :             

 
 رئيس دولة فلسطين                                                       
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 المجلس التشريعي الفلسطيني 
 الخامسةالدورة غير العادية 

 االجتماع المائة –الجلسة امولى 
 المنعقدة في مدينتي رام هللا وغزة

 م25/11/2021الموافق  الخميس يوم
 (5/1غ.ع/1619قرار رقم )

 

االجعمراع المائرة المنعقردة فر  -ج سعه األول  المس ت العير ع  الف سطين  ف 
 م.25/11/2021المواف   اللميت يوممدينع  رام هللا وغزة 

 أخذًا بعين االعتبار:
( لسنة 7م المعدل لقانون العقا د العام رقم )2021ميروع قانون رقم )( لسنة  -

 م المقدم بالمناقية العامة.2005
 أحكام النظام الدال  . -
 ة واأللواا األ ضاء.نقاش اإللو  -

 يقــرر: 
( 7م المعدل لقانون العقا د العام رقم )2021ميروع قانون رقم )( لسنة إقرار أواًل: 
 ، باإلجماع.م المقدم بالمناقية العامة2005لسنة 
حسب  القانونية إل داقه ل قراءة األول إحالة ميروع القانون إل  ال سنة  انيًا: 
 .األرول

 
 

. أحمد بحرد  د. محمود الرمحي  
 النائب امول  أمين سر

 لرئيس المجلس التشريعي  المجلس التشريعي
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 المجلس التشريعي الفلسطيني
 الخامسةالدورة غير العادية 

 االجتماع المائة –الجلسة امولى 
 المنعقدة في مدينتي رام هللا وغزة

 م25/11/2021الموافق  الخميس يوم
 (5/1غ.ع/1620قرار رقم )

 

االجعمراع المائرة المنعقردة فر  -ت العير ع  الف سطين  ف  ج سعه األول المس 
 م.25/11/2021المواف   اللميت يوممدينع  رام هللا وغزة 

 أخذًا بعين االعتبار:
م المعرردل لقررانون الملرردراا والمررم راا العق يررة 2021ميررروع قررانون رقررم )( لسررنة  -

 م المقدم بالمناقية العامة.2013( لسنة 7رقم )
 أحكام النظام الدال  . -
 نقاش اإللوة واأللواا األ ضاء. -

 يقــرر: 
م المعرردل لقرانون الملردراا والمررم راا 2021ميرروع قررانون رقرم )( لسرنة إقررار أواًل: 

 ، باإلجماع.م المقدم بالمناقية العامة2013( لسنة 7العق ية رقم )
حسب  اقه ل قراءة األول إحالة ميروع القانون إل  ال سنة القانونية إل د انيًا: 
 .األرول

 
 

 

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

 لرئيس المجلس التشريعي  المجلس التشريعي
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 المجلس التشريعي الفلسطيني 
 الخامسةالدورة غير العادية 

 االجتماع المائة –الجلسة امولى 
 المنعقدة في مدينتي رام هللا وغزة

 م25/11/2021الموافق  الخميس يوم
 (5/1غ.ع/1621قرار رقم )

 

االجعمراع المائرة المنعقردة فر  -المس ت العير ع  الف سطين  ف  ج سعه األول 
 م.25/11/2021المواف   اللميت يوممدينع  رام هللا وغزة 

 أخذًا بعين االعتبار:
لسنة ( 9م المعدل لقانون تنظيم الزكاة رقم )2021ميروع قانون رقم )( لسنة  -

 م وتعديالته، المقدم بالمناقية العامة.2008
 أحكام النظام الدال  . -
 نقاش اإللوة واأللواا األ ضاء. -

 يقــرر: 
( 9م المعدل لقانون تنظيم الزكاة رقم )2021ميروع قانون رقم )( لسنة إقرار أواًل: 
 ، باإلجماع.م وتعديالته، المقدم بالمناقية العامة2008لسنة 
حسب  القانونية إل داقه ل قراءة األول حالة ميروع القانون إل  ال سنة إ انيًا: 
 .األرول

 
 

 

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

 لرئيس المجلس التشريعي  المجلس التشريعي
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 المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
 الدورة غير العادية الخامسة 

 مائة وواحداالجتماع ال –الجلسة امولى 
 المنعقدة في مدينتي رام هللا وغزة

 م 12/2021/ 07يوم الثالثا  
 (5/1غ.ع /1622قرار رقم )

االجعمرراع المائررة وواحررد المنعقرردة  -المس ررت العيررر ع  الف سررطين  فرر  ج سررعه األولرر 
 .م07/12/2021ف  مدينع  رام هللا وغزة يوم الثال اء المواف  

 أخذًا بعين االعتبار:
( مرررررررن القرررررررانون األساسررررررر  وتعديالتررررررره لسرررررررنة 1( الفقررررررررة )107المررررررراقة )أحكرررررررام  -

 م.2003
( مررررررررن قرررررررانون السرررررررر طة القضررررررررائية رقررررررررم 64/2( والمرررررررراقة )63أحكرررررررام المرررررررراقة ) -
 م.2002( لسنة 1)
 أحكام النظام الدال  . -
قرررررراراا المس ررررررت العيرررررر ع  بيرررررر ن انعهررررراء واليررررررة السررررريد/ محمرررررروق عبرررررا  منررررررذ  -

 م.2009العام 
-05( بعرررررررار خ 2192يت لسنرررررررة معابعرررررررة العمررررررر  الحكررررررروم  رقرررررررم )كعررررررراب رئررررررر -

 نائبررررراً  محمـــــد نعمـــــان ســـــعيد النحـــــالم بيررررر ن ا عمررررراق المسعيرررررار/ق. 12-2021
  امًا لدولة ف سطين. 

-12-05( بعرررررررررررار خ 16/2021قررررررررررررار المس رررررررررررت األ  ررررررررررر  ل قضررررررررررراء رقرررررررررررم ) -
 . اماً  نائباً  . محمد نعمان سعيد النحالم بي ن تنسيب المسعيار ق2021

 نقاش ومدالالا األلواا واإللوة أ ضاء المس ت. -
 يقــرر: 

 نائبرًا  امراً  د محمـد نعمـان النحـال /لمسعيرار    تعيين اباإلجماع المصاققة  واًل:أ
 لدولة ف سطين.



 م2022( سبتمبر) أيلول                    )الــوقــائــع الفـلســطـينـية(المائة وثالثة                    العـدد     
 

 

 

 

- 13 - 

 م ررررره نائبرررررًا  امرررررًا  د. محمـــــد نعمـــــان ســـــعيد النحـــــال مباشررررررة المسعيرررررار/ :ثانيـــــاً 
مرررررررام رئررررررريت المس رررررررت العيرررررررر ع  لدولرررررررة ف سرررررررطين بعرررررررد أقائررررررره اليمرررررررين القانونيرررررررة أ

 الف سطين .
 د. أحمد بحر  د. محمود الرمحي

 النائب امول  أمين سر
 لرئيس المجلس التشريعي  المجلس التشريعي
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 المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

 الخامسةالدورة غير العادية 
 المائة واثنان االجتماع –الجلسة امولى 

 ةالمنعقدة في مدينتي رام هللا وغز 
 م15/12/2021االربعا  يوم 

 (5/1غ.ع /1623قرار رقم )
 

 المائرررة وا نررراناالجعمررراع -المس رررت العيرررر ع  الف سرررطين  فررر  ج سرررعه األولررر  
 .م15/12/2021المواف   االر عاءالمنعقدة ف  مدينع  رام هللا وغزة يوم 

 أخذًا بعين االعتبار:
 قدم بالمناقية العامة. م، الم2021ميروع قانون تصفية العركاا رقم )( لسنة  -
 أحكام النظام الدال  . -
 نقاش ومدالالا األلواا واإللوة أ ضاء المس ت. -

 يقــرر: 
م المقررررردم 2021ميرررررروع قرررررانون تصرررررفية العركررررراا رقرررررم )( لسرررررنة إقررررررار أواًل: 

 بالمناقية العامة باإلجماع.
حسرب  ة األولر ءإحالة ميروع القانون إلر  ال سنرة القانونيرة إل رداقه ل قررا انيًا: 

 .األرول
 

 
 

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

 لرئيس المجلس التشريعي  المجلس التشريعي
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 المجلس التشريعي الفلسطيني
 الخامسةالدورة غير العادية 

 االجتماع المائة وثالثة –الجلسة امولى 
 المنعقدة في مدينتي رام هللا وغزة

 م22/12/2021الموافق  االربعا  يوم
 (5/1غ.ع/1624قرار رقم )

االجعمرراع المائررة و ال ررة المنعقرردة -المس ررت العيررر ع  الف سررطين  فرر  ج سررعه األولرر 
 م.22/12/2021المواف   االر عاء يومف  مدينع  رام هللا وغزة 

 أخذًا بعين االعتبار:
 م.2021( لسنة 4قانون لسنة معابعة العم  الحكوم  رقم ) -
 م النظام الدال  .أحكا -
( بيررررررررررررر ن 5/1غ.ع/1597قررررررررررررررار المس رررررررررررررت العيرررررررررررررر ع  الف سرررررررررررررطين  رقرررررررررررررم ) -

 المصاققة     تيكي ة لسنة معابعة العم  الحكوم  و رنامع  م ها.
( المررررررمري بعررررررار خ 2363كعرررررراب رئرررررريت لسنررررررة معابعررررررة العمرررررر  الحكرررررروم  رقررررررم ) -

 وكرررررريالً  حمــــــد عمــــــر الحتــــــةأم بيرررررر ن ا عمرررررراق  ضررررررو ة السرررررريد/ 19-12-2021
  ن و ارة العدل ف   ضو ة لسنة معابعة العم  الحكوم .

 نقاش اإللوة واأللواا األ ضاء. -
 يقــرر التالي: 

ــــــد أ :السرررررريد المصرررررراققة باألغ بيررررررة المط قررررررة   رررررر  إ ررررررافة وكيرررررر  و ارة العرررررردل حم
 .لعضو ة لسنة معابعة العم  الحكوم  عمر الحتة

 
 

 د. أحمد بحر  د. محمود الرمحي
ب امولالنائ  أمين سر  

 لرئيس المجلس التشريعي  المجلس التشريعي



 م2022( سبتمبر) أيلول                    )الــوقــائــع الفـلســطـينـية(المائة وثالثة                    العـدد     
 

 

 

 

- 16 - 

 المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

 الخامسةالدورة غير العادية 
 المائة وأربعة )االجتماع الخاص( االجتماع –الجلسة امولى 

 المنعقدة في مدينتي رام هللا وغزة
 م29/12/2021االربعا  الموافق يوم 

 (5/1غ.ع /1625قرار رقم )
 
 

االجعماع المائة وأر عة )االجعماع –مس ت العير ع  الف سطين  ف  ج سعه األول  ال
 م.29/12/2021اللاص( المنعقدة ف  مدينع  رام هللا وغزة يوم االر عاء المواف  

 أخذًا بعين االعتبار:
تقر ر لسنة الموا نة العامة والينون المالية حول ميروع قانون الموا نة العامة  -

 م.2022لية ل سنة الما
 أحكام النظام الدال  . -
 نقاش ومدالالا األلواا واإللوة أ ضاء المس ت. -

 يقــرر: 
 م ومرفقاتها باإلجماع.2022أواًل: إقرار ميروع قانون الموا نة العامة ل سنة المالية 

 انيًا: قبول تقر ر لسنة الموا نة العامة والينون المالية حول ميروع قانون الموا نة 
 م باإلجماع. 2022مة ل سنة المالية العا

 الثرررًا: إقررررار توررررياا لسنرررة الموا نرررة العامرررة واليرررنون الماليرررة حرررول ميرررروع قرررانون 
 :لتكون كالتالي م 2022الموا نة العامة ل سنة المالية 

و نرررراًء   رررر  مررررا سررررب  مررررن  رررررضا لميررررروع قررررانون الموا نررررة العامررررة ل سررررنة الماليررررة 
لينون المالية تور  مس سكم الموقر با عماق ميروع م، فإن لسنة الموا نة وا2022

 م، آلذين ف  اال عبار العورياا العالية:2022قانون الموا نة العامة ل سنة المالية 
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العزام لسنة معابعة العم  الحكوم  بعقديم ميروع قرانون الموا نرة العامرة فر   -1
)أ( مرن قرانون  ( البنرد31( البنرد )أ( والمراقة )3مو دها المحردق وفقرًا ل مراقة )

 م.1998( لسنة 7تنظيم الموا نة العامة والينون المالية رقم )
م بنسررربة 2022العمررر    ررر    ررراقة اإليرررراقاا الحكوميرررة فررر  السرررنة الماليرررة  -2

م، وا رررداق لطرررة 2022% مرررن المقررردر فررر  موا نرررة 5إجماليرررة ال تقررر   رررن 
 تنفيذية لذلك.

إ رررداق الموا نررراا فررر  اشرررراك الرررو اراا فررر  تقررردير احعياجررراتهم الحقيقيرررة فررر   -3
 السنواا القاقمة.

( احدا يرررررررررة مرررررررررن االحررررررررردا اا الملصصرررررررررة لرررررررررو ارة الماليرررررررررة، 50تحو ررررررررر  ) -4
 وتلصيصها لسميع الو اراا وفقًا لعقدير احعياجاتهم الحقيقية.

( أ راله 4( احداث المبينة فر  البنرد )50( إحدا اا من ال )10تلصي  ) -5
 اا االجماليررررررررة ل مس ررررررررت العيررررررررر ع  الف سررررررررطين ، ليصرررررررربح  رررررررردق االحرررررررردا
( 11م )2022الملصصررررة ل مس ررررت العيررررر ع  فرررر  موا نررررة السررررنة الماليررررة 

 احداث جديد.
 

 

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

 لرئيس المجلس التشريعي  المجلس التشريعي



 م2022( سبتمبر) أيلول                    )الــوقــائــع الفـلســطـينـية(المائة وثالثة                    العـدد     
 

 

 

 

- 18 - 

 المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

 الخامسةالدورة غير العادية 
 المائة وخمسة جتماعاال –الجلسة امولى 

 المنعقدة في مدينتي رام هللا وغزة
 م05/01/2022االربعا  الموافق  يوم

 (5/1غ.ع /1626قرار رقم )
المنعقردة  المائرة ولمسرة االجعمراع–المس ت العير ع  الف سطين  ف  ج سرعه األولر  

 .م05/01/2022المواف   االر عاء ف  مدينع  رام هللا وغزة يوم
 تبار:أخذًا بعين االع

 .لسنة الدال ية واالمن والحكم المح   بي ن الملدراا ف  قطاع غزة رتقر  -
 أحكام النظام الدال  . -
 نقاش ومدالالا األلواا واإللوة أ ضاء المس ت. -

 يقــرر: 
تقر ررر لسنررة الدال يررة واالمررن والحكررم المح رر  بيرر ن الملرردراا فرر  قطرراع  قبررولأواًل: 
 . باإلجماع غزة

تقر ررر لسنررة الدال يررة واالمررن والحكررم المح رر  بيرر ن الملرردراا  ار توررريااإقررر  انيررًا: 
 :لتكون كالتالي ف  قطاع غزة "

نظررررًا للطرررورة جررررائم الملررردراا والمرررم راا العق يرررة   ررر  المسعمرررع الف سرررطين  فإننرررا 
نور  باتلا  المز د من اإلجراءاا الوقائية لمكافحرة هرذه ا فرة اللطررة   ر  النحرو 

 العال :
 : الجوانب الفنية والقانونية:أوالً 

الععام  مع جر مة االتسرار بالملردراا   ر  أنهرا ال تقر  لطرورة  رن جررائم  -1
 العلابر وغيرها.
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الط ررب إلرر  القضرراء بعيرركي  هينررة قضررائية لارررة لنظررر جرررائم الملرردراا  -2
آلذين باال عبار لطرورة هرذه السررائم   ر  المسعمرع ولصوررية هرذا النروع 

 من السرائم.
المس رررت األ  ررر  ل قضررراء بضررررورة العرررزام السررراقة القضررراة بعطبيررر  ملا برررة  -3

م( ومرا ورق 2013( لسرنة )7أحكام قانون الملدراا والمم راا العق ية رقم )
 يرررره مررررن  قو رررراا مغ ظررررة تصرررر  لحررررد اإل رررردام بحرررر  مروجرررر  الملرررردراا 
والمعرراجر ن برردماء اليررعب الف سررطين  المقرراوم و رررورة االلعررزام بالعع يمرراا 

 ن المس ت األ    ل قضاء بالعيديد ف  جرائم الملدراا.الصاقرة  
فرراج بكفالرة  رن الموقروفين فر  جررائم الملردراا يسب تيديد المحاكم ف  اال -4

و ررردم مرررنح الموقررروفين هرررذا االمعيرررا  إال فررر  حررردوق  ررريقة جررردًا ول ضررررورة 
 القصوى.

تفعير  قور لسنررة العفعرريض القضرائ  تسرراه القضرراة المعسراه ين فرر  الحكررم فرر   -5
 ضايا الملدراا ومحاسبعهم ف  حال تكرار العساه .ق

اإلسررراع مررن المحرراكم فرر  بررت االسررعننافاا اللارررة بط برراا الكفالررة بقضررايا  -6
 الملدراا وتسنب الع جيالا المعكررة الع  تمول إل  اإلفراج  ن الموقوف.

  رر  المحرراكم تيررديد العقو رراا فرر  حالررة العرروق اإلجرامرر  لسرررائم الملرردراا  -7
( لسرررررررنة 7حكرررررررام قرررررررانون الملررررررردراا والمرررررررم راا العق يرررررررة رقرررررررم )اسرررررررعناقًا أل

 م(.2013)
 إقرار وإنياء المحكمة السنائية. -8
 رررورة العررزام الضررابطة القضررائية والنيابررة العامررة برراإلجراءاا السرر يمة  نررد  -9

الضرررربا والعحقيرررر  واإلحالررررة ل نيابررررة العامررررة والفحرررر  ل مررررواق الملرررردرة لرررردى 
 غرررراا قانونيرررة إجرائيرررة قرررد تفضررر  إلررر  المعمررر  السنرررائ  و لرررك لعسنرررب أيرررة 

 براءة المعهمين أمام المحاكم.
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الط رررب إلررر  النيابرررة بعيررركي  هينرررة نيابيرررة لاررررة لنظرررر جررررائم الملررردراا  -10
آلذين باال عبار لطرورة هرذه السررائم   ر  المسعمرع ولصوررية هرذا النروع 

 من السرائم.
ة فر  قضرايا ال بد ل نيابرة مرن أن تقروم باالسرعنناف   ر  العقو راا البسريط -11

 الملدراا.
اإليعررا  لمراكررز اليررر ة والنيابررة العامررة بررااللعزام برراإلجراءاا القانونيررة فرر   -12

معابعة قضرايا الملردراا و ردم االسرعسابة أليرة تردلالا لارجيرة إن وجردا 
تطالب باإلفراج  ن المعهمين أو الموقوفين ف  قضايا ملدراا مهما كانرت 

 بسا عها.
ئية مررررن قضرررراء ونيابررررة والمراكررررز اليررررر ية الععمرررريم   رررر  السهرررراا القضررررا -13

والمحققين االلعزام بعطبي  الععدي  العير ع  لقانون اإلجرراءاا السزائيرة رقرم 
( لسررررررررنة 3م( المعرررررررردل لقررررررررانون اإلجررررررررراءاا السزائيررررررررة )2009( لسررررررررنة )4)
م( والقا ررر  با عبرررار قضرررايا الملررردراا تثبرررت بكررر  الطررررج، فهررر  2001)

 ًا.ليست قضية  بطية كما كانت سابق
م( 2009( لسنة )5مطالبة مدراء السسون بااللعزام ب حكام القانون رقم )   -14

م( الرررذ  1998( لسرررنة )6المعررردل لقرررانون مراكرررز اإلررررال  والع هيررر  رقرررم )
حرردق  رروابا وإجررراءاا مررنح اإلجررا اا البيعيررة ل نررزالء والعمرر    رر  تطبيقهررا 

     السسناء ف  جرائم الملدراا.   
 رية واللوجستية:ثانيًا: الجوانب البش

  ررراقة  ررردق  ناررررر اإلقارة العامرررة لمكافحرررة الملررردراا وتعز رررز اإلمكانيررراا  -1
 ال وجسعية لها.

تلصرررري  امعيررررا اا لارررررة بمنعسررررب  اإلقارة العامررررة لمكافحررررة الملرررردراا  -2
 تيم  حوافز و الوة ملا رة.
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يساق  رج ل عنسي  مع إقاراا مكافحة الملدراا ف  الدول مصدر إ رورة  -3
 مصر(. –راا )تركيا هذه الملد

العمرر    رر  تفعيرر  ال سنررة الو نيررة لمكافحررة الملرردراا والعرر  يرأسررها وكيرر   -4
 و ارة الصحة الف سطينية.

إنياء مصحاا لعالج المدمنين     أن يعوافر فيها أساليب العرالج الطبر   -5
 والنفس  واالجعما   الحدي .

و سرالم والمعبرر تيديد الرقابة     الحدوق البحر رة والمصرر ة ومعبرر كررم أبر -6
العسرررار  المصرررر  ومعبرررر األفرررراق إلررر  جانرررب حررراجز بيرررت حرررانون وا عبرررار 
السرائم المضبو ة ب نها جررائم مركبرة يسعمرع بهرا جر معرا العهر رب واالتسرار 

 بالملدراا لعو يع أقس  العقو اا     الموقوفين.
     المعابر. )ray-x(أجهزة توفير  -7
م مرن النرزالء فر  مراكرز الع هير   رورة فص  مسرمر  الملردراا  رن غيرره -8

واإلرررال  والعمرر    رر  رررياغة لطررا و رررامع ت هي يررة لمرردمن  الملرردراا 
 الموق ين قال  السسون.

تيررديد الرقابررة   رر    رراراا السررسون العرر  تكفرر  منررع حصررول السررسناء   رر   -9
 المواق الملدرة ومحاسبة المقصر ن ف   لك.

 ثالثًا: الجوانب التوعوية:
 اب الدين  ووسائ  اإل الم ف  محار ة هذه ا فة.تفعي  قور اللط -1
االهعمرررررام بررررردور اللدمرررررة االجعماعيرررررة والنفسرررررية فررررر  المررررردرا  والسامعررررراا  -2

 والممسساا وغيرها.
و ررررع اللطررررا لعرررردر ب منعسررررب  اإلقارة العامررررة لمكافحررررة الملرررردراا لرفررررع  -3

 مسعوى أقائهم الفع   ف  مسائ  الضبا اإلجرائ  ل مواق الملدرة.
مرررر  الررررد و  واإلرشرررراق  قالرررر  السررررسون ل موقرررروفين فرررر  جرررررائم تكثيررررع الع -4

 الملدراا.
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 –العع ريم  –اليرمون االجعماعيرة  –األوقاف  –الععاون مع و راا )الصحة  -5
اإل ررررالم الحكرررروم ( لو ررررع تصررررور لمسابهررررة انعيررررار الملرررردراا بررررين فنررررة 

 اليباب.

 
 
 
 
 

 
 
 

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

 لرئيس المجلس التشريعي  تشريعيالمجلس ال
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 المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

 الخامسةالدورة غير العادية 
 المائة وستة االجتماع –الجلسة امولى 

 المنعقدة في مدينتي رام هللا وغزة
 م12/01/2022االربعا   يوم

 (5/1غ.ع /1627قرار رقم )
 

المنعقدة ف   المائة وسعةاالجعماع -ل  المس ت العير ع  الف سطين  ف  ج سعه األو 
 .م12/01/2022المواف   األر عاءمدينع  رام هللا وغزة يوم 

 أخذًا بعين االعتبار:
( لسنة 9م المعدل لقانون تنظيم الزكاة رقم )2022ميروع قانون رقم )( لسنة  -

 .ول بالقراءة األالمقدم م وتعديالته 2008
 أحكام النظام الدال  . -
 ومدالالا األلواا واإللوة أ ضاء المس ت.نقاش  -

 يقــرر: 
( 9م المعدل لقانون تنظيم الزكاة رقم )2022ميروع قانون رقم )( لسنة إقرار أواًل: 
 باإلجماع. ول بالقراءة األالمقدم م وتعديالته 2008لسنة 
 إحالة ميروع القانون إل  ال سنة القانونية إل داقه ل قراءة الثانية حسب انيًا: 
 .األرول

 
 
 

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

 لرئيس المجلس التشريعي  المجلس التشريعي
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 المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

 الخامسةالدورة غير العادية 
 المائة وسبعة االجتماع –الجلسة امولى 

 المنعقدة في مدينتي رام هللا وغزة
 م16/02/2022االربعا  الموافق  يوم

 (5/1غ.ع /1628قرار رقم )
المنعقردة  المائرة وسربعة االجعمراع–المس ت العيرر ع  الف سرطين  فر  ج سرعه األولر  

 .م16/02/2022المواف   االر عاء ف  مدينع  رام هللا وغزة يوم
 أخذًا بعين االعتبار:

القررررد  واالقصرررر  حررررول: حررررال مدينررررة القررررد  ومقدسرررراتها فرررر   ررررام  لسنررررة رتقر رررر -
 م.2021

 أحكام النظام الدال  . -
 نقاش ومدالالا األلواا واإللوة أ ضاء المس ت. -

 يقــرر: 
تقر ر لسنة القد  واالقص  حول: حال مدينة القد  ومقدساتها ف   ام  قبولأواًل: 

 . باإلجماع م2021
لسنررررة القررررد  واالقصرررر  حررررول: حررررال مدينررررة القررررد   إقرررررار تورررررياا تقر ررررر انيررررًا: 

 :لتكون كالتالي م "2021ام ومقدساتها ف   
نررثمن موقررف أه نررا المقدسرريين الصررامدين المرررابطين والمرابطرراا فرر  القررد   -1

والمسرررررررسد األقصررررررر  المبرررررررارك   ررررررر  ررررررررموقهم ومرررررررواجهعهم الملططررررررراا 
الصهيونية لعهو رد مردينعهم، ونطرالبهم باالسرعمرار فر  هرذا الصرموق و المز رد 

النعفا ررراا والهبررراا مرررن مواجهرررة ملططررراا العررردو الصرررهيون  وإفيرررالها با
 وغيرها من وسائ  المقاومة بسميع وسائ ها.
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نطالررب فصررائ  المقاومررة الف سررطينية لبررذل كرر  السهرروق وتوحيررد كرر  الطاقرراا  -2
لعكرررررون بورررررر عها تحر رررررر بيرررررت المقرررررد  مرررررن أيرررررد  الصرررررهاينة المحع رررررين، 
ولعضرب بيد من حديد     ك  من يمت قدسرية المسرسد األقصر  المبرارك 

 ة بسميع أشكالها لالحعالل الصهيون  وملططاته.وتفعي  المقاوم
نطالررب السرر طة بكرر  ممسسرراتها لععز ررز اإلراقة اليررعبية المقدسررية، والحفرررا   -3

  يها  نوانًا ل مواجهة ف  الو   والعطبي ، و دم العل    نهم تحت حسرع 
واهيرررة، وا عمررراق الموا نررراا الال مرررة لرررد م ميرررار ع األهررر  الكررررام المقدسررريين 

 .مواجهة ل عدو الصهيون  وملططاتهل صموق وال
نطالب الس طة الف سطينية وأجهزتها األمنية برفع يدها الغ يظة  رن الثرائر ن  -4

المنعفضرررين والمقررراومين لالحرررعالل فررر  جميرررع أنحررراء الضرررفة المحع رررة، و ررردم 
 مالحقة همالء المقاومين ووقف اال عقال السياس  بحقهم.

 ا  ررررررالب السامعررررراا والمرررررردار  نرررررد و و ارة العر يررررررة والعع ررررريم العررررررال  لرررررر  -5
 والمعاهد بالمسسد األقص  المبارك بيع  الوسائ .

نرررررررد و البرلمانررررررراا العر يرررررررة واإلسرررررررالمية لعسرررررررر م العطبيرررررررع مرررررررع االحرررررررعالل  -6
الصررهيون ، وإلررزام حكوماتهررا بوقررف أ  شررك  مررن أشرركال العطبيررع، وو ررع 

ا مرررع القررروانين الال مرررة إلجبرررار الررردول المطبِّعرررة   ررر  العراجرررع  رررن تطبيعهررر
االحررعالل الصررهيون ، مررع سررن القرروانين الال مررة لررد م وإسررناق القررد  وأه هررا 

 ومقدساتها.
نرررد و المم كرررة األرقنيرررة م ًكرررا وحكومرررًة و رلماًنرررا وشرررعًبا  أللرررذ قورهرررا بقررروة  -7

ومساندة قائرة األوقاف اإلسالميين بالقد  الع  تراجرع أقاههرا مرملًرا، وق رم 
مررن قرروة والحفررا    رر  الوررراية الدينيررة  وإسررناق القررد  وأه هررا بكرر  مررا أوترروا

     المسسد األقص  المبارك.
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يسرررم  ،لعمعرين الررو   اإلسررالم  بموقرف شررر   وا ررح ،نرد و   مرراء األمررة -8
اقعحررام المسررسد األقصرر  والصررمت   يرره، ونررد وهم كررذلك إلرر   يرراقة األمررة 
ور اقتهرررررا   ررررر   ر ررررر  تحر رررررر المسرررررسد األقصررررر  المبرررررارك وتطهيرررررره مرررررن 

لصرررهاينة، ونرررد وهم لبيررران الحكرررم اليرررر   فررر  وجررروب نصررررة المغعصررربين ا
المسسد األقص  المبارك وحا نعه مدينة القد   ارمة ف سطين، ووجوب 
العمرررر    رررر  تحر ررررر أرض ف سررررطين المحع ررررة، وإسررررناق أه هررررا بكرررر  الوسررررائ  

 واإلمكانياا.
نطالررب األمررم المعحرردة بهيناتهررا الملع فررة والمسعمررع الرردول  ومنظمرراا حقرروج  -9

سرران بمحاسرربة االحررعالل   رر  مررا يقرروم برره مررن فصرر  وتمييررز  نصررر  اإلن
بحرررر  شررررعبنا وأه نررررا فرررر  القررررد  والعرررر  أ بعهررررا تقر ررررر منظمررررة العفررررو الدوليررررة 

، إ رررافة لمالحقعررره   ررر  15/5141تحرررت رقررم  2022الصرراقر هرررذا العرررام 
جرائمرررره بحرررر  القرررررد  والمسررررسد األقصرررر  والمقدسررررراا والمعررررالم اإلسرررررالمية 

 حاكم الدولية والو نية.والمسيحية ف  الم
نرررد و الحقررروقيين والممسسررراا الحقو يرررة ل عمررر  الفرررور  لرررررد انعهاكرررراا  -10

االحعالل الصهيون  السسيمة بح  المقدسيين ورفع الرد اوى القضرائية  رد 
قرررراقة االحررررعالل لمررررا يرتكبونرررره مررررن مسررررا ر وانعهاكرررراا بيررررعة مررررن تهسيررررر 

باال عقال والقعر  وهردم ل مقدسيين ومصاقرة ألر هم وممع كاتهم واسعهدافهم 
 المنا ل والعير د.

ند و وسائ  اإل الم العر ية واإلسالمية والدولية ل حفا      حالرة يقظرة  -11
إ المية نيطة، وكيف االنعهاكاا الصهيونية ف  المسسد األقص  والقد  
ومعابععها وفضحها والعحذير منها  لعهيئ لحراكا جمراهير  ف سرطين   ر ر  
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 رررم ل حرررراك اليرررعب  فررر  القرررد    ررر  غررررار ررررالة وإسرررالم  محعضرررنا وقا 
 الفسر العظيم.

ا عبار هذا العقر ر و يقة رسمية مرن و رائ  المس رت العيرر ع  الف سرطين   -12
 وترجمعه وتو  عه ونيره     البرلماناا ف  العالم والسهاا الدولية.

نررررد و لعيرررركي  لسنررررة برلمانيررررة لمعابعررررة تطبيرررر  العورررررياا المقررررررة مررررن  -13
العقرررار ر المععابعرررة العررر  قررردمعها لسنرررة القرررد  واألقصررر  فررر  العيرررر ع  فررر  

 المس ت العير ع  الف سطين .
 

 

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

 لرئيس المجلس التشريعي  المجلس التشريعي
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 المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

 الخامسةالدورة غير العادية 
 المائة وسبعة االجتماع –الجلسة امولى 

 المنعقدة في مدينتي رام هللا وغزة
 م16/02/2022االربعا  الموافق  يوم

 (5/1غ.ع /1629قرار رقم )
المنعقردة  المائرة وسربعة االجعمراع–المس ت العيرر ع  الف سرطين  فر  ج سرعه األولر  

 .م16/02/2022المواف   االر عاء ف  مدينع  رام هللا وغزة يوم
 أخذًا بعين االعتبار:

لسنعررررررا الرقابررررررة واالقعصرررررراقية حررررررول: جرررررررائم النصررررررب واالحعيررررررال المررررررال   رتقر رررررر -
 وااللكعرون .

 أحكام النظام الدال  . -
 نقاش ومدالالا األلواا واإللوة أ ضاء المس ت. -

 يقــرر: 
تقر ررر لسنعررا الرقابررة واالقعصرراقية حررول: جرررائم النصررب واالحعيررال المررال   قبررولأواًل: 

 .  بية المط قةباألغ وااللكعرون 
لسنعررررا الرقابررررة واالقعصرررراقية حررررول: جرررررائم النصررررب تقر ررررر  إقرررررار تورررررياا انيررررًا: 

 :لتكون كالتاليواالحعيال المال  وااللكعرون  "
إلررزام الررو اراا كرر   يمررا يلصرره بضرررورة اإلسررراع فرر  تنفيررذ تورررياا ال سنررة  -1

نة اللارة بم ف  م  ممسساا اإلقراض ف  قطاع غزة والعنسي  مع األما
 العامة لمس ت الو راء لمعابعة مسعوى تنفيذ العورياا.

إ ررداق ميررروع قررانون معرردل لقررانون المعررامالا اإللكعرونيررة إل رراقة رررياغة  -2
و ربا بعررض رررور الععررامالا العسار ررة اإللكعرونيررة العرر  قررد تكررون مرردلاًل 

 ل نصب واالحعيال وتدعيمها بعقو اا جزائية وإقار ة راق ة.
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يرررروع قرررانون السررررائم اإللكعرونيرررة بحيررر  يكرررون إ رررارًا اإلسرررراع فررر  إ رررداق م -3
 تير عيًا جامعًا لك  رور اإلجرام اإللكعرون .

إ رررراقة النظررررر بيررررك   اجرررر  بقررررانون الصرررر ح السزائرررر  الررررذ  ييررررك  وسرررري ة  -4
لإلفررالا مررن العقو ررة مررن لررالل غرر  يررد النيابررة فرر  تعبررع المسرررمين بسرربب 

 تقديم رك العصالح مع السان .
عنسرررررري  والمعابعررررررة بررررررين الررررررو اراا الملعصررررررة )االقعصرررررراق،   رررررراقة مسررررررعوى ال -5

الدال ية، المالية، النيابرة، المكعرب اإل المر ( لععز رز مواجهرة ومحار رة هرذه 
 الظواهر.

تك يررررع النيابررررة العامررررة والقضرررراء والمباحرررر  العامررررة لعوحيررررد السياسرررراا فرررر   -6
الععرررا   مرررع ررررور اإلجررررام اإللكعرونررر  الُمسرررعحدث و نررراء م رررف اسرررعدالل 

ماسك بحي  يضمن تسنرب إفرالا المسررمين فر  المسرال اإللكعرونر  مرن مع
 العقو ة سواء أمام النيابة أو أمام القضاء.

تفعي  قور و ارة االقعصاق ف  حصر ممسساا اإلقراض والعمو ر  وشرركاا  -7
العقسيا والعكييض ومحالا الصرافة، ومعابععها إقار ا وماليا وفنيا، ومراجعة 

 بيك  فور .قراراتها واجراءاتها 
ا رررداق ال ررروائح العنظيميرررة العررر  تضررربا  مررر  ممسسررراا اإلقرررراض والعمو ررر   -8

وشرررررركاا العقسرررررريا والعكيررررريض ومحررررررالا الصررررررافة وفرررررر  معرررررايير وا ررررررحة 
 ومحدقة.

تك يررررررع و ارة االقعصرررررراق بإ ررررررداق تصررررررور شررررررام  لعرررررررلي  وتنظرررررريم  مرررررر   -9
 يهرا الممسساا المالية ييم  حصرها وترليصها وآلياا المعابعة والرقابرة  

والسرررزاءاا والعررردابير الحمائيرررة الوقائيرررة المقعرحرررة لعسنرررب االنرررزالج أل مررراا 
 مالية.

تك يررررع و ارة االقعصررررراق وو ارة االتصررررراالا بالعوررررريع الررررردقي  ل عسرررررو    -10
اليبك  واردار النيرراا المحد رة بيرك  مسرعمر وك مرا ق رت الحاجرة، الن 



 م2022( سبتمبر) أيلول                    )الــوقــائــع الفـلســطـينـية(المائة وثالثة                    العـدد     
 

 

 

 

- 30 - 

تلررج بمسرمياا  شركاا العسو   اليبك  فر  كر  مررة و رين الفينرة وااللررى 
 جديدة براقة ولدا ة، وه  بحاجة لععر ع وتثقيع الموا نين بها اوال ب ول.

حرر  مكعررب اإل ررالم الحكرروم  بالععرراون مررع هينررة اليررباب والثقافررة وو ارة  -11
االتصرررراالا وو ارة األوقرررراف والسامعرررراا ل قيررررام بحم ررررة توعيررررة شررررام ة بكرررر  

ليربك  وشرر  لطورتهرا الوسائ  ل عحذير من الععرا   مرع وسرائ  العسرو   ا
 وأ رها     األمن االقعصاق  والمسعمع .

تك يررع السهرراا القانونيررة الملعصررة بإيسرراق معالسرراا قانونيررة ل مقعرحرراا  -12
 العالية:

ر ررا الط برراا العنفيذيررة المقدمررة مررن شررركاا العسررو   اإللكعرونرر  بررإبرا  شررهاقة  -أ
ي  مرديونياا غيرر الل و الضر ب (( ألن اشعراو العقدم بط باا تنفيذيرة لعحصر))

 مقيد بل و الضر بة وح  العقا   مكفول قون قيوق.
تعز ز الضماناا العينيرة واليلصرية والمسرعندية الضرامنة لعحصري  المرديونياا  -ب

اللارررررة بيرررررركاا اإلقرررررراض و ررررردم االكعفررررراء بالمسرررررعنداا العر يرررررة )الكمبيالرررررة( 
 والن      تو ي  الضماناا لدى جهاا رسمية.

 

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

 لرئيس المجلس التشريعي  المجلس التشريعي
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 المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

 الخامسةالدورة غير العادية 
 المائة وثمانية االجتماع –الجلسة امولى 

 المنعقدة في مدينتي رام هللا وغزة
 م09/03/2022 الموافق يوم امربعا 

 (5/1غ.ع /1630قرار رقم )
 

المنعقردة  المائرة و مانيرةاالجعمراع -المس ت العيرر ع  الف سرطين  فر  ج سرعه األولر  
 .م09/03/2022المواف   االر عاءف  مدينع  رام هللا وغزة يوم 

 أخذًا بعين االعتبار:
( لسنة 9م المعدل لقانون تنظيم الزكاة رقم )2022ميروع قانون رقم )( لسنة  -

 .قدم بالقراءة الثانية، المم وتعديالته2008
 أحكام النظام الدال  . -
 نقاش ومدالالا األلواا واإللوة أ ضاء المس ت. -

 يقــرر: 
م المعدل لقانون تنظيم الزكاة رقم 2022ميروع قانون رقم )( لسنة  إقرار أواًل:
 ، المقدم بالقراءة الثانية باإلجماع.م وتعديالته2008( لسنة 9)

حسب األرول. اا القانون اسعكمال إجراء ثانيًا:  

 

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

 لرئيس المجلس التشريعي  المجلس التشريعي
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 المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

 الخامسةالدورة غير العادية 
 المائة وتسعة االجتماع –الجلسة امولى 

 المنعقدة في مدينتي رام هللا وغزة
 م16/03/2022الموافق  االربعا  يوم

 (5/1غ.ع /1631قرار رقم )
المنعقردة  المائرة وتسرعة االجعمراع–المس ت العيرر ع  الف سرطين  فر  ج سرعه األولر  

 .م16/03/2022المواف   االر عاء ف  مدينع  رام هللا وغزة يوم
 أخذًا بعين االعتبار:

سرررروم العررررررالي  لسنررررة الموا نررررة العامررررة واليرررررنون الماليررررة بيرررر ن: إقرررررار ر  رتقر رررر -
 ل ممسساا اإل المية المفرو ة من قب  المكعب اإل الم  الحكوم .

 أحكام النظام الدال  . -
 نقاش ومدالالا األلواا واإللوة أ ضاء المس ت. -

 يقــرر: 
لسنة الموا نة العامة والينون المالية بي ن: إقرار رسروم العررالي  تقر ر  قبولأواًل: 

 . رو ة من قب  المكعب اإل الم  الحكوم ل ممسساا اإل المية المف
المصاققة     رسوم ترالي  الممسساا اإل المية المقدمة من رئاسة لسنرة  انيًا: 

 معابعة العم  الحكوم  باإلجماع وف  السدول أقناه:
 رسوم الترخيص/ سنويًا "بالشيكل" بند الترخيص م
 3000 الصحيفة اليومية 1
 2000 الصحيفة األسبوعية 2
 1500 الصحيفة اليهر ة 3
 1000 الصحيفة الفص ية 4
 2000 المس ة األسبوعية 5
 1500 المس ة النصف شهر ة 6
 1000 المس ة اليهر ة 7
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 500 المس ة الفص ية 8
 9000 شركاا الب  الفضائ  9
 3000 شركاا اإلنعاج اال الم  10
 700 مكعب رحاف  11
 1500 مكعب ق اية وإ الن 12
 1500 ع إلكعرون  إ الم موق 13
 9000 الب  الفضائ  )فضائية( 14
 1000 المكعب الفر   ل فضائية 15
 3500 محطاا الع فزة المح ية 16
 2500 محطاا اإل ا ة المح ية 17
 2000 مركز تدر ب إ الم  18
 500 المكعب الفر   19
 2000 وكالة األنباء الصحا ية 20
 1000 مركز الدراساا واألبحاث 21
 1500 المطابع الكبيرة 22
 1000 المطابع المعوسطة 23
 500 المطابع الصغيرة 24
 700 قار النير 25
 700 قار العو  ع 26
 700 مراكز  يا  الرأ  العام 27
 700 العرجمة 28
 

 

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

 عيلرئيس المجلس التشري  المجلس التشريعي
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 المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

 الخامسةالدورة غير العادية 
 المائة وتسعة االجتماع –الجلسة امولى 

 المنعقدة في مدينتي رام هللا وغزة
 م16/03/2022االربعا  الموافق  يوم

 (5/1غ.ع /1632قرار رقم )
لمنعقردة ا المائرة وتسرعة االجعمراع–المس ت العيرر ع  الف سرطين  فر  ج سرعه األولر  

 .م16/03/2022المواف   االر عاء ف  مدينع  رام هللا وغزة يوم
 أخذًا بعين االعتبار:

م، المقدم 2022رقم )( لسنة  الصندوج الو ن  لد م السرح ميروع قانون  -
 بالمناقية العامة.

 أحكام النظام الدال  . -
 نقاش ومدالالا األلواا واإللوة أ ضاء المس ت. -

 يقــرر: 
ميررررروع قررررانون الصررررندوج الررررو ن  لررررد م السرحرررر  رقررررم )( لسررررنة إقرررررار : أوالً 

 المقدم بالمناقية العامة باإلجماع.  م2022
إحالررررة ميررررروع القررررانون إلرررر  ال سنررررة القانونيررررة ولسنررررة العر يررررة والقضررررايا  انيررررًا: 

 .حسب األرول الجعماعية إل داقه ل قراءة األول ا
 

 
 

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

 لرئيس المجلس التشريعي  المجلس التشريعي
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 المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

 الخامسةالدورة غير العادية 
 المائة وتسعة االجتماع –الجلسة امولى 

 المنعقدة في مدينتي رام هللا وغزة
 م16/03/2022االربعا  الموافق  يوم

 (5/1غ.ع /3163قرار رقم )
المنعقردة  المائرة وتسرعة االجعمراع–ع  الف سرطين  فر  ج سرعه األولر  المس ت العيرر 

 .م16/03/2022المواف   االر عاء ف  مدينع  رام هللا وغزة يوم
 أخذًا بعين االعتبار:

( 4م المعدل لقانون القضاء العسكر  رقم )2022ميروع قانون رقم )( لسنة  -
 .وتعديالته المقدم بالمناقية العامة.

 ظام الدال  .أحكام الن -
 نقاش ومدالالا األلواا واإللوة أ ضاء المس ت. -

 يقــرر: 
م المعدل لقانون القضاء العسكر  2022رقم )( لسنة  ميروع قانون إقرار أواًل: 
 المقدم بالمناقية العامة باإلجماع. م وتعديالته 2008( لسنة 4رقم )
الدال يرة واألمرن والحكرم نة إحالة ميروع القانون إل  ال سنة القانونية ولس انيًا: 
 .حسب األرول إل داقه ل قراءة األول  المح  

 
 د. أحمد بحر  د. محمود الرمحي

 النائب امول  أمين سر
 لرئيس المجلس التشريعي  المجلس التشريعي
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 المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

 الخامسةالدورة غير العادية 
 المائة وتسعة االجتماع –الجلسة امولى 

 المنعقدة في مدينتي رام هللا وغزة
 م16/03/2022االربعا  الموافق  يوم

 (5/1غ.ع /4163قرار رقم )
المنعقردة  المائرة وتسرعة االجعمراع–المس ت العيرر ع  الف سرطين  فر  ج سرعه األولر  

 .م16/03/2022المواف   االر عاء ف  مدينع  رام هللا وغزة يوم
 أخذًا بعين االعتبار:

( 4م المعدل لقانون القضاء العسكر  رقم )2022ن رقم )( لسنة ميروع قانو  -
 .وتعديالته المقدم بالمناقية العامة.

 أحكام النظام الدال  . -
 نقاش ومدالالا األلواا واإللوة أ ضاء المس ت. -

 يقــرر: 
م المعدل لقانون القضاء العسكر  2022رقم )( لسنة  ميروع قانون إقرار أواًل: 
 . بالقراءة األول  باإلجماعالمقدم م وتعديالته 2008 ( لسنة4رقم )
الدال يرة واألمرن والحكرم إحالة ميروع القانون إل  ال سنة القانونية ولسنة  انيًا: 
 .حسب األرول الثانيةإل داقه ل قراءة  المح  

 
 د. أحمد بحر  د. محمود الرمحي

 النائب امول  أمين سر
 التشريعيلرئيس المجلس   المجلس التشريعي
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 المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

 الخامسةالدورة غير العادية 
 المائة وتسعة االجتماع –الجلسة امولى 

 المنعقدة في مدينتي رام هللا وغزة
 م17/04/2022الموافق  امحد يوم

 (5/1غ.ع /5163قرار رقم )
المنعقردة  المائرة وتسرعة االجعمراع–المس ت العيرر ع  الف سرطين  فر  ج سرعه األولر  

 .م17/04/2022المواف   األحد ف  مدينع  رام هللا وغزة يوم
 أخذًا بعين االعتبار:

تقر ررررر لسنررررة العر يررررة والقضررررايا االجعماعيررررة حررررول: أو رررراع االسرررررى فرررر  سررررسون  -
 االحعالل ف   كرى يوم األسير الف سطين .

 أحكام النظام الدال  . -
 مس ت.نقاش ومدالالا األلواا واإللوة أ ضاء ال -

 يقــرر: 
قبول تقر ر لسنة العر ية والقضايا االجعماعيرة حرول: أو راع االسررى فر  أواًل: 

 . باإلجماع سسون االحعالل ف   كرى يوم األسير الف سطين 
إقرار تورياا تقر ر لسنرة العر يرة والقضرايا االجعماعيرة حرول : أو راع  انيًا: 

لتكــــون  الف سررررطين  االسرررررى فرررر  سررررسون االحررررعالل فرررر   كرررررى يرررروم األسررررير 
 كالتالي:

نطالرررب أبنررراء شررررعبنا الف سرررطين  فرررر  الضرررفة والقررررد  بالعصرررد  بكرررر   -1
الوسرائ  المعاحرة، أل  محاولررة ا عقرال أو ا عررداء أو مالحقرة رررهيونية 
أل  مقرراوم أو مرروا ن ف سررطين  قالرر  الب ررداا والمليمرراا الف سررطينية 

 ف  الضفة والقد  المحع عين.
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ة، وفررر  مقررردمعها كعائرررب اليرررهيد  رررز الررردين نرررد و المقاومرررة الف سرررطيني -2
القسررام إلرر  مراكمررة أ ررداق جنرروق االحررعالل فرر   بضررعها، والضررغا   رر  
االحرررعالل لدفعرررة إلتمرررام ررررفقة تبررراقل ميررررفة يرررعم مرررن لاللهرررا تبيررريض 

 سسون االحعالل، واالفراج  ن االسرى واالسيراا كافة.
لسديرد   ر  وجره ند و وسائ  اإل رالم الف سرطينية والعر يرة، واإل رالم ا -3

اللصوص، إل  تنفيذ حمرالا إ الميرة الكعرونيرة واسرعة ل عضرامن مرع 
األسرررررى، وتسرررر يا الضرررروء   رررر  معانرررراتهم ومحاولررررة اسررررعسالب الررررد م 

 القانون  واإل الم  والععا ف الدول  مع قضيعهم.
نطالب المنظماا الحقو ية العر ية والدولية بالعمر  السراق   ر  اإلفرراج  -4

طينيين با عبرارهم قروة مقاومرة ميررو ة  بقرًا ل يررائع  ن األسرى الف سر
 السماو ة، والموا ي  الدولية.

ند و الممسساا الدولية لارة مس ت حقوج اإلنسران براألمم المعحردة  -5
تك يرررررع لسنرررررة قوليرررررة لال رررررالع   ررررر  أو ررررراع األسررررررى فررررر  سرررررسون 
االحررررعالل، ومعاينررررة االنعهاكرررراا الصررررارلة ل قررررانون الرررردول ، والقررررانون 

، واتفا يررة جنيررع، وتطبيرر  الفصرر  السررابع مررن ميثرراج اإلنسرران  الرردول 
اللررزام االحررعالل برراحعرام الموا يرر  الدوليررة واألفررراج  ررن األمررم المعحرردة 

 .األسرى الف سطينيين
نطالررب ال سنررة الدوليررة ل صرر يب األحمررر القيررام بالرردور المنرروو بهررا مررن  -6

و رررمان لرررالل العررردل  لحمايرررة األسررررى مرررن االنعهاكررراا الصرررهيونية، 
 احعرام حقوقهم وكرامعهم اإلنسانية.

نرررررد و إلررررر  تفعيررررر  لسنرررررة تو يررررر  جررررررائم االحرررررعالل لعو يررررر  انعهاكاتررررره  -7
 المعوار ة  د األسرى الف سطينيين.
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نطالرررب الحكومررراا والممسسررراا الحقو يرررة الدوليرررة واإلق يميرررة والمح يرررة  -8
بالضررغا   رر  االحررعالل الصررهيون  مررن أجرر  وقررف انعهاكاترره لحقرروج 

الف سررررطينيين، والعوقررررف  ررررن سياسررررة االلعطرررراف العرررر   الررررت النررررواب 
العيرررراا مرررنهم، واالفرررراج الفرررور   رررن النرررواب الملعطفرررين فضررراًل  رررن 

 األسرى كافة.
حررول  نسرردق ق وتنررا ل برلمرران األورو رر  بعيرركي  لسنررة تقصرر  حقررائ  -9

، والع  تلالف االتفا ياا الدوليرة اللاررة ا عقال األ فال الف سطينيين
 بحقوج الطف .

نطالب الس طة الف سطينية برفع قضايا  د االحعالل أمرام المحراكم  -10
الدولية، وحيد أكبرر قردر مرن العضرامن الردول  مرع قضرية األسررى فر  
سررسون االحررعالل، وإ ررالج حمررالا قب وماسررية إلقنرراع المسعمررع الرردول  

الصررهيون   ررد  بعدالررة قضرريعهم وإنسررانيعها، وفضررح  م يرراا اال عقررال
طين ، كما نطالبها بعردم اإل  ران لعع يمراا االحرعالل أبناء شعبنا الف س

 بعسميد رواتب األسرى وأسر اليهداء
 

 
 
 
 

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

 لرئيس المجلس التشريعي  المجلس التشريعي
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 م2022( لسنة 9) رقم الوطني قرار وكيل وزارة االقتصاد
اول أو اإلعالن أو الترويج للسلع والمنتجات بشأن حظر البيع أو الشرا  أو التد

 والخدمات من خالل التسويق الشبكي أو الهرمي

 

 وكيل وزارة االقتصاد الوطني
 م وتعديالته،2003بعد اال الع     القانون األساس  المعدل لسنة 

 ،2014( لسنة 2و    قانون العسارة رقم )
 ،وتعديالته م2005( لسنة21و    قانون حماية المسعه ك رقم )

 م،2013( لسنة 6و    قانون المعامالا االلكعرونية رقم )
 م وتعديالته،1936( لسنة 74و    قانون العقو اا رقم )

 و ناًء     مقعضياا المص حة العامة،
 و    الصالحياا الملولة لنا قانونًا،

 فقد تقرر ما يلي:
 (1ماقة )

اليربك  أو الهرمر  أ   ر قرة ي سر  لغاياا تطبي  أحكام هذا القرار يقصد بالعسو   
اليهررا المررزوق أو المع ررن أو المررروج لررد وة المسررعه ك اللعيررار قائمررة مررن المسررعه كين 
ا لرر ن بقصرد شرراء السر عة أو ت قر  اللدمررة مقابر  منفعرة يحصر    يهرا المسررعه ك 

ف  مسمو اا هرمية أو شبكية بقصد جمع المال مرن أكبرر  األول، وو عهم جميعاً 
 الميعركين ف  اليبكة أو الهرم. دق من 

 (2ماقة )
يحظرر بيررع أو شرراء أو تررداول أو اإل رالن أو العرررو ع أل  سر عة أو منررعع أو لدمررة 
مرن لررالل العسررو   اليربك  أو العسررو   الهرمرر  لهررا، بر   وسرري ة الكعرونيررة أو غيررر 

 الكعرونية.
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 (3ماقة )
 يها ف  القانون ك  من يقع تحت  ائ ة المسمولية و عاقب بالعقو اا المنصوص  

 .يلالف أحكام هذا القرار
 (4ماقة )

 حكام هذا القرارأي غ  ك  ما يععارض مع 
 (5ماقة )

تنفيرذ أحكرام هرذا القررار، و عمر   –كر   يمرا يلصره  –    السهاا الملعصرة كافرة 
 به ا عبارًا من تار خ ردوره و نير ف  السر دة الرسمية.

 
 م2022/1/23ردر بمدينة غزة بعار خ 

 
 وكيل وزارة االقتصاد الوطني          
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 م2022( لسنة 23قرار وكيل وزارة االقتصاد الوطني رقم )
 ومنع عروض امسعار والترويج اإلعالمي للمعادن الثمينة بشأن مراقبة امسعار واموزان 

 

 وكيل وزارة االقتصاد الوطني
 

 م1998( لسررررنة 5قن الثمينررررة رقررررم )اال ررررالع   رررر  قررررانون قمرررر  ومرا برررة المعررررا بعرررد
 وتعديالته،

 م وتعديالته،2005( لسنة 21و    قانون حماية المسعه ك رقم )
 م بي ن مكافحة الغض والعدليت،1966( لسنة 11و    القرار بقانون رقم )

 م وتعديالته،1936( لسنة 74و    قانون العقو اا الف سطين  رقم )
 مة،و ناًء     مقعضياا المص حة العا
 و    الصالحياا الملولة لنا قانونًا،

 فقد تقرر ما يلي:
 

 (1ماقة )
 يحظر     العام ين ف  مهنة رنا ة وتسارة المعاقن الثمينة القيام بما ي  :

  روض األسعار والعرو ع اإل الم  لبيع المعاقن الثمينة. -1
 رفع األسعار  ن السعر المععاق ل بيع ل مسعه ك الف سطين . -2

 

 (2ماقة )
تك ف مدير ة قم  ومرا بة المعاقن الثمينة بمرا بة فواتير بيع محالا تسار ومصانع 

 المعاقن الثمينة والع كد من األو ان واألسعار لحماية المسعه ك الف سطين .
 (3ماقة )

يقع تحت  ائ ة المسمولية و عاقب بالعقو اا المنصوص   يها ف  القانون كر  مرن 
 يلالف أحكام هذا القرار.
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 (4قة )ما
 هذا القرار أحكامي غ  ك  ما يععارض مع 

 (5ماقة )
تنفيرذ أحكرام هرذا القررار، و عمر   –كر   يمرا يلصره  –    السهاا الملعصرة كافرة 

 به ا عبارًا من تار خ ردوره و نير ف  السر دة الرسمية.
 

 م2022/3/10ردر بمدينة غزة بعار خ 
      

 وكيل وزارة االقتصاد الوطني    
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 م2022( لسنة 24قرار وكيل وزارة االقتصاد الوطني رقم )
 بشأن حظر زيادة أسعار السلع دون موافقة وزارة االقتصاد الوطني

 
 وكيل وزارة االقتصاد الوطني

 م وتعديالته،2003بعد اال الع     القانون األساس  المعدل لسنة 
 ،عديالتهوت م2005( لسنة 21و    قانون حماية المسعه ك رقم )

 م وتعديالته،1936( لسنة 74و    قانون العقو اا الف سطين  رقم )
 و ناًء     مقعضياا المص حة العامة،
 و    الصالحياا الملولة لنا قانونًا،

 فقد تقرر ما يلي:
 

 (1ماقة )
يحظررر   رر  العسررار والمسررعورقين وأرررحاب المحررالا العسار ررة والبررائعين وأرررحاب 

ر أ  س عة أو لدمة  ن األسرعار المع نرة والمحردقة مرن قبر  المصالح كافة رفع سع
 و ارة االقعصاق الو ن .

 (2ماقة )
يسب     أ  تاجر الحصول     موافقة لطية مسبقة من و ارة االقعصاق الو ن  

 لرفع سعر أ  س عة أو لدمة ف  حال رفع سعرها من المصدر المورق.
 (3ماقة )

العقو اا المنصوص   يها ف  القانون كر  مرن يقع تحت  ائ ة المسمولية و عاقب ب
 يلالف أحكام هذا القرار.

 (4ماقة )
 حكام هذا القرارأي غ  ك  ما يععارض مع 
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 (5ماقة )
تنفيذ أحكام هذا القرار، و عم   –ك   يما يلصه  –    السهاا الملعصة كافة 
 و نير ف  السر دة الرسمية. به ا عبارًا من تار خ ردوره

 

 م2022/3/10غزة بعار خ ردر بمدينة 
 

 وكيل وزارة االقتصاد الوطني     
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 م2022( لسنة 26قرار وكيل وزارة االقتصاد الوطني رقم )
 داول العمالت امجنبية )الفوركس(بشأن حظر التعامل في ت

 
 وكيل وزارة االقتصاد الوطني

 عديالته،م وت2003بعد اال الع     القانون األساس  المعدل لسنة 
 م،2014( لسنة 2و    قانون العسارة رقم )

 م وتعديالته،1936( لسنة 74و    قانون العقو اا رقم )
 و ناًء     مقعضياا المص حة العامة،
 و    الصالحياا الملولة لنا قانونًا،

 فقد تقرر ما يلي:
 

 (1ماقة )
 

  :يحظر     أ  شل  غير مرل  له من جهاا االلعصاص القيام بما ي 
البيررررع أو اليررررراء فرررر  أقواا البوررررررة األجنبيررررة أو إجررررراء وسررررا ة ماليررررة أل   -1

شرررل  بصرررورة مباشررررة أو غيرررر مباشررررة فررر  بيرررع أو شرررراء العمرررالا أو األوراج 
 المالية أو غيرها من العم ياا ف  البورراا األجنبية )الفوركت(.

العمررالا  أو برررامع تدر بيررة يكررون لهررا  القررة فرر  مسررال تررداول قورااتقررديم أ   -2
 األجنبية )الفوركت(.

 (2ماقة )
يقع تحت  ائ ة المسمولية و عاقب بالعقو اا المنصوص   يها ف  القانون كر  مرن 

 .يلالف أحكام هذا القرار
 (3ماقة )
 ي غ  ك  ما يععارض مع أحكام هذا القرار.
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 (4ماقة )
و عمر  تنفيرذ أحكرام هرذا القررار،  –كر   يمرا يلصره  –    السهاا الملعصرة كافرة 

 به ا عبارًا من تار خ ردوره و نير ف  السر دة الرسمية.
 

 م13/3/2022ردر بمدينة غزة بعار خ 
 
 

 وكيل وزارة االقتصاد الوطني              
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 م2022( لسنة 28قرار إداري صادر عن وكيل وزارة االقتصاد رقم )
ت المالية ذات المسؤولية بشأن الغا  تسجيل شركة أمانة للتداول واالستشارا
 المحدودة وإغالق مقرها

 
 وكيل وزارة االقتصاد الوطني

 م وتعديالته،2003بعد اال الع     القانون األساس  المعدل لسنة 
 م وتعديالته،2012( لسنة 7و    قانون اليركاا رقم )
 م وتعديالته،1936( لسنة 74و    قانون العقو اا رقم )

 م بي ن السس  العسار ،1954لسنة ( 324و    االمر رقم )
و  ررررر  قررررررار لسنرررررة معابعرررررة العمررررر  الحكررررروم  بيررررر ن اغرررررالج شرررررركة أمانرررررة ل عرررررداول 

 م،10/1/2022( بعار خ 28واالسعياراا المالية الصاقر ف  ج سعها رقم )
م بي ن حظر الععام  ف  2022( لسنة 26و    قرار و ارة االقعصاق الو ن  رقم )

 )الفوركت(، تداول العمالا األجنبية
 فقد تقرر ما يلي:

 
 

 (1ماقة )
 

إلغاء تسسي  شركة أمانة ل عداول واالسعياراا المالية  اا المسمولية المحدوقة لردى 
سررررسالا اليررررركاا والسررررس  العسررررار  فرررر  و ارة االقعصرررراق الررررو ن ، و لررررك لقيامهررررا 

 بممارسة الععام  ف  تداول العمالا األجنبية )الفوركت(.
 

 (2ماقة )
 

مقر شركة أمانة ل عداول واالسعياراا المالية ووقف ممارسة  م ها ف  مسال  إغالج
 تداول العمالا األجنبية )الفوركت(.
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 (3ماقة )
تنفيرذ أحكرام هرذا القررار، و عمر   –كر   يمرا يلصره  –    السهاا الملعصرة كافرة 

 به ا عبارًا من تار خ ردوره و نير ف  السر دة الرسمية.
 

 م16/3/2022ردر بمدينة غزة بعار خ 
 
 
 

 وكيل وزارة االقتصاد الوطني         
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 م2022( لسنة 64رقم ) الوطني قرار وكيل وزارة االقتصاد
حظر قيام البائع بالتقسيط إعادة شرا  المبيع بأقل من السعر المباعة فيه  بشأن

 أو الترويج للسلع والمنتجات والخدمات بهذه الوسيلة أو اإلعالن
 

 وكيل وزارة االقتصاد الوطني
 وتعديالته، م2003لسنة  المعدل     قانون األساس  بعد اإل الع

 ،م2014( لسنة 2و    قانون العسارة رقم )
 وتعديالته، م2005( لسنة 21و    قانون حماية المسعه ك رقم )

 بي ن قمع الغض والعدليت العسار ، م1966( لسنة 11و    القرار بقانون رقم )
 ته،وتعديال م1936( لسنة 74و    قانون العقو اا رقم )

 و ناًء     مقعضياا المص حة العامة،
 و ناًء     الصالحياا الملولة لنا قانونًا،

 فقد تقرر ما يلي:
 (1ماقة )

( إ اقة شراء المبيع بذاا الوقت ب ق  من السرعر الثمن ا ج يحظر     بائع المبيع بالعقسيا )
 العكييض(.الذ  با ه  يه )

 (2ماقة )
 الييكاا ا ج ة أو القروض بسعر يق   ن  يمعها الحقيقة.يحظر بيع أو شراء 

 ( 3ماقة )
( 2، 1يحظر اإل الن أو العررو ع أل  سر عة أو منرعع أو لدمرة ممرا ورق فر  المراقتين )

 من هذا القرار ب   وسي ة الكعرونية أو غير الكعرونية.
 (4ماقة )

بحقرره اإلجررراءاا  كرر  مررن يلررالف أحكررام هررذا القرررار يعرررض نفسرره ل مسرراءلة وتعلررذ
 القانونية الميدقة.
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 (5ماقة )
ة      نفيذ أحكام هذا القرار، ت –ك ٌّ  يما يلّصه  –السهاا الملعصة كاّف

 من تار خ ردوره و نير ف  السر دة الرسمية.إ عبارًا  و عم  به
 

 م23/8/2022بعار خ:  غزة مدينةب ردر
 

 م. عبد الفتاح حسن الزريعي                       
 وكيل وزارة االقتصاد الوطني                                                     
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 م2021( لسنة 8قرار وكيل وزارة الصحة رقم )
 شأن تداول العينات الطبية المجانيةب

 

 وكيل وزارة الصحة،
م، ال سرريما نرر  2004( لسررنة 20بعررد اال ررالع   رر  قررانون الصررحة العامررة رقررم )

 (،69الماقة )
ام مزاولة مهنة الصيدلة ف  ف سطين والمصاقج   يه بموجب قرار مس ت و    نظ

 م،2006( لسنة 162الو راء رقم )
م، بي ن موارفاا  يناا األقو ة 2013( لسنة 16و    قرار و  ر الصحة رقم )

 وشروو تداولها وتو  عها،
 و ناًء     الصالحياا الملولة لنا قانونًا،

 لعامة،و ناًء     مقعضياا المص حة ا
 تقرر ما يلي:

 (1ماقة )
 أواًل: يسمح بتداول العينات الطبية المجانية وفق الضوابط التالية:

أن تكون ملعزلة أو ملفضة،     أال تعساو  العينة أرغر  بوة مسس ة  -1
ل صنف الدوائ  أو نصف العبوة األر ية ف  حال وجوق أكثر من شر ا 

 بدال ها.
بال غة العر ية     جدار  ة ليست ل بيع() ينة مسانيأن يعم  با ة عبارة  -2

الو اء الدال   و    جهعين من الغالف اللارج  ل دواء، وتسعثن  الحقن 
من شرو الطبا ة     الو اء الدال  ، كما ييعرو أن تعم الطبا ة فوج 

 اسم الدواء بيك  معقا ع معه أو تحعه مباشرة ب ون مميز.
 أن ال تحم  العينة تسعيرة النقابة. -3
ن تكررون المع ومرراا الرروارقة فرر  النيرررة الدال يررة ل رردواء مطابقررة لمررا ورق فرر  أ -4

 م ف تسسي ه.
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ثانيــًا: يســمح لشــركات ومســتودعات امدويــة باســتيراد وتوزيــع العينــات الطبيــة 
 المجانية بعد استيفا  الشروط التالية:

ة الحصول مسبقًا     إ ن باسعيراق وتو  ع العيناا الطبية من اإلقارة العامر -1
 ل صيدلة.

أن يقعصررر تررو ع العينرراا   رر  غايرراا اإل ررالم الرردوائ ، و مررا يعناسررب مررع  -2
آقاب وقوا د اإل الم والعسو   الدوائ  المععمدة، و حظر بيعهرا أو إ طائهرا 

 (.BONUSل صيدلياا كإ افة     المبيعاا )
 رردم تو  ررع  ينرراا لاقو ررة المرا بررة أو أ  أقو ررة ألرررى تقررهررا الررو ارة  بررت  -3

 ءة اسعلدامها.إسا
حفظها وتلز نها ف  مكان ملص  تعوفر  يه شروو العلز ن، وف  النيرة  -4

 المرفقة بالدواء.
 م تو  عها.يعتوفر نظام رقاب  لدى اليركة لاص بالعيناا الطبية الع   -5
 االحعفا  بقيوق االسعيراق والعو  ع لمدة سنعين من تار خ آلر إجراء. -6

ت بالنسب والكميات المسـموح لهـا باسـتيرادها أو ثالثًا: تلتزم الشركات والمستودعا
 توزيعها وفق الشروط التالية:

سنواا ف ق  يرعم تحديرد  5الصنف الدوائ  السديد الذ  مض      تسسي ه  -1
 كمية العيناا المراق اسعيراقها أو تو  عها منه وف  النسب العالية:

اق والعو  ررع السررنة األولرر  والثانيررة مررن تسررسي  الصررنف: يسررمح باالسررعير  -أ  
 قون تحديد أ  كمياا.

% 20السررنة الثالثررة مررن تسررسي  الصررنف: ال يسررمح بعسرراو  مررا نسرربعه  -ب
 من إجمال  الكمياا المورقة منه سنو ًا.

% 15السرنة الرابعررة مرن تسررسي  الصرنف: ال يمسررح بعسراو  مررا نسرربعه  -ا
 من إجمال  الكمياا المورقة منه سنو ًا.
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% 10الصنف: ال يسمح بعساو  ما نسبعه السنة اللامسة من تسسي   -ث
 من إجمال  الكمياا المورقة منه سنو ًا.

سررنواا، ال يسررمح  5الصررنف الرردوائ  الررذ  مضرر    رر  تسررسي ه أكثررر مررن  -2
 % من إجمال  الكمياا المورقة منه سنو ًا.5بعساو  ما نسبعه 

سرنواا،   ر  موافقرة  5إ ا حص  أ  رنف مض      تسسي ه أكثر من  -3
ة العامرررة ل صررريدلة باسرررعلدامه فررر  اسرررعطباباا جديررردة، يرررعم تحديرررد مرررن اإلقار 

 ( من  الثًا.1الكمياا والنسب وف  اليرو رقم )
 (2ماقة )     

 تعول  اإلقارة العامة ل صيدلة معابعة هذا الم ف بيك  قائم.
 (3ماقة )

 ة.الال مة لعم  مفعي  الو ار   ت عزم إقارة اليركة بعقديم كافة العسهيالا والو ائ
 (4ماقة )

تعحمررر  اليرررركة المسرررنولية القانونيرررة  رررن أ  ملالفرررة تععرررارض مرررع أحكرررام هرررذا 
 القرار.

 (5ماقة )
 حكام هذا القرارأي غ  ك  ما يععارض مع 

 (6ماقة )
تنفيرررذ أحكرررام هرررذا  –كررر   يمرررا يلصررره  –  ررر  جميرررع السهررراا الملعصرررة كافرررة 

 .رسمية، و نير ف  السر دة الردوره القرار، و عم  به من تار خ
  

 م01/03/2021ردر بمدينة غزة بعار خ    
 هر/1442/17المواف :                    

 وكيل الوزارة
 د.يوسف حرب أبو الريش
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 م2016( لسنة 1قرار وكيل وزارة الزراعة رقم )
 بشأن منع صيد واتجار وتداول سمكة امرنب السامة

 

 وكيل وزارة الزراعة
م، والمعررردل بالقرررانون رقرررم 2003( لسرررنة 2ا رررة رقرررم )بعرررد اإل رررالع   ررر  قرررانون الزر 

 م،2005( لسنة 11)
 م وتعديالته،1937( لسنة 6و    قانون مصايد األسماك رقم )
 م بنظام حماية الثروة السمكية،2005( لسنة 243و    قرار مس ت الو راء رقم )

     الصالحياا الملولة لنا قانونًا، ءً و نا
 ة العامة،    مقعضياا المص ح و ناءً 

 قررنا ما يلي:
 

 (1)ماقة 
 ُيمنع ريد أو االتسار أو تداول سمكة األرنب السامة بكافة أنوا ها وأشكالها.

 (2)ماقة 
 يعاقب بالعقو ة المقررة ف  القانون ك  من يلالف أحكام هذا القرار.

 (3)ماقة 
 ُي غ  ك  ما يععارض مع أحكام هذا القرار.
 (4)ماقة 

تنفيذ أحكام هذا القرار، وُ عم  به  -كٌ   يما يلصه –كافة      السهاا الملعصة
 من تار خ ردوره، وُ نير ف  السر دة الرسمية.

 
 

 م17/02/2016ردر بمدينة غزة بعار خ 
 هر/1437/08: المواف              

 

 وكيل وزارة الزراعة
 محمد موسى جاد هللا
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 م2018( لسنة 83داري رقم )إقرار 
 لجرافات الشاطئية )حسكات المجداف(بشأن تنظيم عمل ا

 

م، والمعررردل بالقرررانون رقرررم 2003( لسرررنة 2بعرررد اإل رررالع   ررر  قرررانون الزرا رررة رقرررم )
 م،2005( لسنة 11)

 م بنظام حماية الثروة السمكية، 2005( لسنة 243و    قرار مس ت الو راء رقم )
     الصالحياا الملولة لنا قانونًا، ءً و نا
 المص حة العامة،    مقعضياا  و ناءً 

 قررنا ما يلي:
 

 (1)ماقة 
ُيمنع     السرافاا اليا نية )حسكاا المسداف( اإلبحار ل صيد بيباك ريد من 

 معر. (200)أ  نوع يز د أ والها  ن 
 (2)ماقة 

ُيمنررع   رر  السرافرراا اليررا نية )حسرركاا المسررداف( العواجررد قالرر  البحررر   رر   -1
  ئ كحد أقص .( مي  بحر  من اليا1امعداق يز د  ن )

ال يسررررو  اسررررعلدام السرافرررراا اليررررا نية )حسرررركاا المسررررداف( أو نصررررب شررررباك  -2
 معر من اليا ئ إال بقرار من الو  ر. (100)الصيد     مسافة أق  من 

 (3)ماقة 
ُيمنع     السرافاا اليا نية )حسكاا المسرداف( العواجرد لرياًل فر  البحرر،   ر  أن 

  لك     مدار العام.يقعصر  م ها ف  فعرة النهار فقا، و 
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 (4)ماقة 
م، 2003( لسرنة 2( مرن قرانون الزرا رة رقرم )79ُيعاقب بالعقو ة المقررة ف  المراقة )

 م، ك  من يلالف أحكام هذا القرار.2005( لسنة 11والمعدل بالقانون رقم )
 (5)ماقة 
 ُي غ  ك  ما يععارض مع أحكام هذا القرار.

 

 (6)ماقة 
تنفيذ أحكام هذا القرار، وُ عم  بره  -كٌ   يما يلصه –ة     السهاا الملعصة كاف

 من تار خ ردوره، وُ نير ف  السر دة الرسمية.
 

 م07/08/2018 :ردر بمدينة غزة بعار خ
 هر/1439/25:المواف                

 
 د. إبراهيم عبد الحميد القدرة

 الوكيل المساعد للمحافظات الجنوبية
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 م2020( لسنة 65قرار اداري رقم )
 بشأن منع الصيد في مصبات المياه العادمة

 
م، والمعررردل بالقرررانون رقرررم 2003( لسرررنة 2بعرررد اإل رررالع   ررر  قرررانون الزرا رررة رقرررم )

 م،2005( لسنة 11)
 ،م بي ن البينة1999( لسنة 7رقم ) و    القانون 

 ية، م بنظام حماية الثروة السمك2005( لسنة 243و    قرار مس ت الو راء رقم )
     الصالحياا الملولة لنا قانونًا، ءً و نا
     مقعضياا المص حة العامة، و ناءً 

 قررنا ما يلي:
 (1)ماقة 

 .ياه العاقمة ف  المنا   الساح يةُيمنع الصيد ف  مصباا الم
 (2)ماقة 

 .ارك  من يلالف أحكام هذا القر  اقب بالعقو ة المقررة ف  القانون ُيع
 (3)ماقة 

 يععارض مع أحكام هذا القرار. ُي غ  ك  ما
 (4)ماقة 

تنفيذ أحكام هذا القرار، وُ عم  بره  -كٌ   يما يلصه –    السهاا الملعصة كافة 
 من تار خ ردوره، وُ نير ف  السر دة الرسمية.

 
 م24/02/2020ردر بمدينة غزة بعار خ 

 هر/1441/30:المواف               
 د. إبراهيم عبد الحميد القدرة

 وكيل المساعد للمحافظات الجنوبيةال
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 م2021لسنة  (103)قرار وكيل وزارة التنمية االجتماعية رقم 
 من المساعدات االجتماعية المستفيدينبشأن بيانات 

 
 وكيل وزارة التنمية االجتماعية

م بي ن السمعياا اللير ة والهيناا 2000( لسنة 1قانون رقم )ال    بعد اال الع 
 ،( منه10، 6الماقة )األه ية السيما 

م بيرر ن الالئحررة العنفيذيررة لقررانون 2003( لسررنة 9و  رر  قرررار مس ررت الررو راء رقررم )
الُمعرردل بقرررار مس ررت م و 2000( لسررنة 1السمعيرراا اللير ررة والهينرراا األه يررة رقررم )

 ( منه.مكرر 47، 9، 8الماقة ) سيما الم، 2011( لسنة 229الو راء رقم )
 ولة لنا قانونًا،    الصالحياا المل ءً و نا
     مقعضياا المص حة العامة، و ناءً 

 -يلي: قررنا ما 
 (1ماقة )
لكعرونيررررررة موحرررررردة لعسررررررسي  المسررررررا داا إتنيرررررر  بررررررو ارة العنميررررررة االجعماعيررررررة بوابررررررة 

 الممنوحة لاشلاص. االجعماعية
 (2ماقة )

ت عرررررزم السمعيررررراا اللير رررررة والهينررررراا األه يرررررة العام رررررة فررررر  مسرررررال تقرررررديم لرررررردماا 
النقديررة أو العينيررة بعسررسي  وإقراج بيانرراا األشررلاص الررذين  االجعماعيررةسررا داا الم

وفقررًا لحقررول البيانرراا   رر  البوابررة االلكعرونيررة المنيرر ة  االجعماعيررةيع قررون المسررا دة 
( مررررن هررررذا القرررررار و حررررد أقصرررر  لررررالل أسرررربوع مررررن تررررار خ مررررنح 1) المرررراقةبموجررررب 
 المسا دة.
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 (3ماقة )
مدرجررررة وفقررررًا ألحكررررام هررررذا القرررررار بيانرررراا سررررر ة وال يسررررو  لغيررررر تععبررررر البيانرررراا ال

وفقرررررًا  االلعصررررراص  يهرررررا أو اإلفصرررررا   نهرررررا لغيرررررر جهررررراا  اال رررررالعالملعصرررررين 
 ل قانون.

 (4ماقة )
القرار، وُ عم  به هذا أحكام تنفيذ  -ُكٌ   يما يلصه -كافة     السهاا الملعصة 

 من تار خ ردوره، و نير ف  السر دة الرسمية.
 

   م14/12/2021بعار خ: ردر ف  مدينة غزة 
 هر/1443/10المواف :                  

 د. غازي حمد
 وكيل وزارة التنمية االجتماعية
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 م2021( لسنة 24رقم ) ثاروكيل وزارة السياحة واآلقرار 
 بالجدول الملحق لهذا القرار مواقع ومباني أثرية باعتبار المواقع والمباني المدرجة

 
 

 يل وزارة السياحة واآلثاروك
م، ال سرررررريما 1929( لسررررررنة 5بعررررررد اال ررررررالع   رررررر  قررررررانون ا  ررررررار القديمررررررة رقررررررم )

 (،17الماقة رقم )
 و ناًء     مقعضياا المص حة العامة،

 و ناًء     الصالحياا الملولة لنا قانونًا، 
 قررنا مايلي:

 (1ماقة )
 ا القرار مواقع ومبان  أ ر ة.تععبر المواقع والمبان  المدرجة بالسدول الم ح  لهذ

 (2ماقة )
 القرار بالحذف أو باإل افة أو بالععدي . ايسو  تعدي  محعوى السدول الم ح  بهذ

 (3ماقة )
 ك  من يلالف أحكام هذا القرار يقع تحت  ائ ة المسنولية القانونية.

 (4ماقة )
 عر ها ل عيان.ينير هذا القرار     لوحة اإل الناا، وتب   منه نسلة ل ب دياا ل

 (5ماقة )
تنفيررذ أحكررام هررذه القرررار،  –كررٌ   يمررا يلصرره  –  رر  جميررع السهرراا الملعصررة كافررة 

 من تار خ ردوره، و نير ف  السر دة الرسمية. و عم  به
 

 

 م14/12/2021ردر بمدينة غزة بعار خ: 
 هر/1443/10المواف                  

 د. إبراهيم جابر   
 واآلثاروكيل وزارة السياحة 
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 ثرية لمدينة غزة المرحلة الثانيةكشف المواقع والمباني ام 
رقم  رقم البيت الرقم امثري  اسم البيت م

 المصدر اسم الحي اسم المالك الشارع

ابو رشاق المز ن  المسع جر  G1001-08 3 1886 بيت المز ن  األ ر   1
 " ناهض ياسين الصاو  "

كيف و ارة السياحة  ح  الز عون 
 2021 ارواال

كيف و ارة السياحة  ح  الز عون  رمضان لميت البورنو G1001-38 26 1874 بيت البورنو األ ر   2
 2021واال ار

 ح  الز عون  محمد     ساج هللا G1001-39 28 1874 بيت ساج هللا األ ر   3
كيف و ارة السياحة 

 2021واال ار

كيف و ارة السياحة  ون ح  الز ع  G1001-40 30 1874 بيت ساج هللا األ ر   4
 2021واال ار

كيف و ارة السياحة  ح  الدرج ابراهيم الع م  G1002-14 9 2147 سبا الع م  5
 2021واال ار

كيف و ارة السياحة  ح  الدرج محي  الدين هاشم الحسين  G1002-16 6 2164 بيت الحسين  األ ر   6
 2021واال ار

كيف و ارة السياحة  ح  الدرج سام السروب G1002-17 8 2112 بيت المفع  اال ر   7
 2021واال ار

 G1002-18 10A 2118 بو شعبان األ ر  أبيت  8
بيت ل ي  وراغب مصطف  

 ح  الدرج ابو شعبان
كيف و ارة السياحة 

 2021واال ار

كيف و ارة السياحة  ح  الدرج جهاق محموق ر ا   رفة G1002-19 36 2165 بيت  رفة األ ر   9
 2021واال ار

كيف و ارة السياحة  ح  الدرج مبن  شر ة الب دية G1002-20 311 2000 مبن  شر ة الب دية 10
 2021واال ار

اسما ي   بد القاقر  G1002-21 236D 2150 بيت العرايي  األ ر   11
كيف و ارة السياحة  ح  الدرج العرايي 

 2021واال ار

كيف و ارة السياحة  ح  الدرج  بدومحمد اسحاج  G1002-22 8A 2112 محمد اسحاج  بدو 12
 2021واال ار

 G1002-24 2 2122 بيت المدن  األ ر   13
ربر  محمد ربر  

 ح  الدرج المدن 
كيف و ارة السياحة 

 2021واال ار

كيف و ارة السياحة  ح  الدرج اسما ي  البرقو   G1002-26 3 1973 األ ر  و   قالبر بيت  14
 2021واال ار

كيف و ارة السياحة  ح  الدرج لميت يعقوب أبو جراق G1002-27 50 2114 األ ر  بيت أبو جراق  15
 2021واال ار

كيف و ارة السياحة  ح  الدرج نعيم ناريع  فانة G1002-29 24 1766 بيت  فانة األ ر   16
 2021واال ار

رة السياحة كيف و ا ح  الدرج رفي  مر وج يعقوب المزنر G1002-32 13 2141 بيت المزنر األ ر   17
 2021واال ار

 ح  الدرج فهم  يوسف الز ب  G1002-33 8B 2146 بيت الز ب  األ ر   18
كيف و ارة السياحة 

 2021واال ار
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19 

محالا أبو شعبان 
 األ ر ة

G1002-35 2 1766 ح  الدرج ماجد بسام أبو شعبان 
كيف و ارة السياحة 

 2021واال ار

20 G1002-35/1 2 1766  " سما  محمد المسع جر
كيف و ارة السياحة  ح  الدرج حسن مسعوق "

 2021واال ار

21 G1002-35/2 2 1766  المسع جر " رام  نور الدين
كيف و ارة السياحة  ح  الدرج ل ف "

 2021واال ار

22 G1002-35/3 2 1766  المسع جر " سام  حسن
كيف و ارة السياحة  ح  الدرج الطو   "

 2021واال ار

23 G1002-35-4 2 1766  المسع جر " سام  حسن
 الطو   "

كيف و ارة السياحة  ح  الدرج
 2021واال ار

24 G1002-35-5 2 1766 
المسع جر "   اق رجب 

 ح  الدرج ل ف"
كيف و ارة السياحة 

 2021واال ار

25 
منزل آل السحبان  

 ح  الدرج  يد سالم  يد السحبان  G1002-37 218B 2150 األ ر  
السياحة كيف و ارة 
 2021واال ار

كيف و ارة السياحة  ح  الدرج  ك   بدو G1002-38 10C 2112 منزل  بدو األ ر   26
 2021واال ار

 G1002-39 5 2112 بيت آل مرشد اال ر   27
اسما ي  أحمد مرشد 

)المنعفع  بد هللا  بد القاقر 
 مرشد(

كيف و ارة السياحة  ح  الدرج
 2021واال ار

كيف و ارة السياحة  ح  الدرج  يد س يم رال  مرشد G1002-40 7 2112 بيت آل مرشد 28
 2021واال ار

كيف و ارة السياحة  ح  الدرج أمال مر وج عيس  كرقية G1002-41 7 1768 بيت آل كرقية األ ر   29
 2021واال ار

ياحة كيف و ارة الس ح  الز عون  كنيسة قير الالتين G1003-16 14X4 3088 كنيسة قير الالتين 30
 2021واال ار

كيف و ارة السياحة  ح  الز عون  ب دية غزة G1003-17 308 2000 مبن  ب دية غزة 31
 2021واال ار

 ح  الز عون  مكعبة قير الالتين G1003-18 14X1 3088 كنيسة قير الالتين 32
كيف و ارة السياحة 

 2021واال ار

كيف و ارة السياحة  ح  الز عون  بركاا  بدو إبراهيم G1003-21 24A 2043 بيت بركاا األ ر   33
 2021واال ار

كيف و ارة السياحة  ح  الز عون   فاف محمد حسين قطب G1003-22 '31A 3088 بيت قطب األ ر   34
 2021واال ار

كيف و ارة السياحة  ح  الز عون  لضر يوسف رشيد الر    G1003-24 11C 3084 بيت الر   األ ر   35
 2021واال ار

كيف و ارة السياحة  ح  الز عون   بد الفعا  سكيك G1003-26 28 2042 يك األ ر  بيت سك 36
 2021واال ار

 G1003-27 24A 2043 منزل  امر بركاا 37
 امر يوسف أحمد بركاا 
المسع جر" نائ  جمي  

 مصبا  ر ية"
كيف و ارة السياحة  ح  الز عون 

 2021واال ار

كيف و ارة السياحة  ح  الز عون  مروان رفي  سيد البرقون  G1003-28 12A 2045 منزل مروان البرقون  38
 2021واال ار
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 G1003-29 51 3080 منزل آل  اشور 39
من  مصبا  اسما ي  

 ح  الز عون   اشور
كيف و ارة السياحة 

 2021واال ار

كام  اسما ي  محموق  G1003-30 53 3080 منزل آل  اشور 40
كيف و ارة السياحة  ح  الز عون   اشور

 2021واال ار

انيرا  أحمد محموق أبو  G1003-31 14 2047 منزل آل أبو و نة 41
كيف و ارة السياحة  ح  الز عون  و نة

 2021واال ار

كيف و ارة السياحة  ح  الدرج بيير محمد يونت مصطف  G1004-18/01 43 2114 حانوا يونت ل مسوهراا 42
 2021واال ار

 ح  الدرج فهد م عوف العر    G1004-18/02 43 2114 حانوا تر   ل مسوهراا 43
كيف و ارة السياحة 

 2021واال ار

 ح  الدرج هان  سعوق ابراهيم سكيك G1004-18/03 43 2114 حانوا سكيك ل مسوهراا 44
كيف و ارة السياحة 

 2021واال ار

 ارة السياحة كيف و  ح  الدرج اليا  نقوال نل ة تر    G1004-18/04 43 2114 حانوا تر   ل مسوهراا 45
 2021واال ار

حانوا عيس   46
كيف و ارة السياحة  ح  الدرج لالد نقوال العر    G1004-18/05 43 2114 ل مسوهراا

 2021واال ار

حانوا لطاب  47
 ل مسوهراا

G1004-18/06 43 2114 كيف و ارة السياحة  ح  الدرج لطاب  مر قغمض
 2021واال ار

48 
حانوا الحداق 
 ح  الدرج رائد منير يوسف الحداق G1004-18/07 43 2114 ل مسوهراا

كيف و ارة السياحة 
 2021واال ار

49 
 ناقة أبو حانوا 

 G1004-18/08 43 2114 ل مسوهراا
أكرم     اسما ي  أبو 

 ح  الدرج  ناقة
كيف و ارة السياحة 

 2021واال ار

حانوا شاهين  50
كيف و ارة السياحة    الدرجح ماهر ر اض شاهين G1004-18/09 43 2114 ل مسوهراا

 2021واال ار

حانوا شاهين  51
كيف و ارة السياحة  ح  الدرج رامز ر اض فايز شاهين G1004-18/10 43 2114 ل مسوهراا

 2021واال ار

كيف و ارة السياحة  ح  الدرج ما ن مطير G1004-18/11 43 2114 حانوا مطير ل مسوهراا 52
 2021واال ار

حانوا السعد   53
  مسوهراال

G1004-18/12 43 2114  كيف و ارة السياحة  ح  الدرج محمد بهاء السعد
 2021واال ار

 ح  الدرج سعيد فهم  سعد  لولو G1004-18/13 43 2114 حانوا لولو ل مسوهراا 54
كيف و ارة السياحة 

 2021واال ار

حانوا ابن عيس   55
كيف و ارة السياحة  ح  الدرج العر    ابراهيم عيس  نقوال G1004-18/14 43 2114 ل مسوهراا

 2021واال ار

حانوا العمص   56
لطاب  -محمد العمص   G1004-18/15 43 2114 ل مسوهراا

كيف و ارة السياحة  ح  الدرج قغمض
 2021واال ار

كيف و ارة السياحة  ح  الدرج و  يام تر    G1004-18/16 43 2114 حانوا تر   ل مسوهراا 57
 2021واال ار

حانوا البحر ن  58
 ل مسوهراا

G1004-18/17 43 2114  جمال محمد يونت
 مصطف 

كيف و ارة السياحة  ح  الدرج
 2021واال ار

59 
حانوا اسح  
 ح  الدرج وليد اسح  س يمان فهيد G1004-18/18 43 2114 ل مسوهراا

كيف و ارة السياحة 
 2021واال ار
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60 
حانوا ك يو عرا 
 G1004-18/19 43 2114 ل مسوهراا

مصطف  محمد مصطف  
 ح  الدرج المسذوب

كيف و ارة السياحة 
 2021واال ار

حانوا البحر ن)يونت(  61
كيف و ارة السياحة  ح  الدرج هيام جمال محمد مصطف  G1004-18/20 43 2114 ل مسوهراا

 2021واال ار

رة السياحة كيف و ا ح  الدرج اياق حمد  بص  G1004-18/21 43 2114 حانوا بص  ل مسوهراا 62
 2021واال ار

كيف و ارة السياحة  ح  الدرج لالد جاقهللا لالد البنا G1004-18/22 43 2114 حانوا البنا ل مسوهراا 63
 2021واال ار

 ح  الدرج اياق حمد  بص  G1004-18/23 43 2114 حانوا بص  ل مسوهراا 64
كيف و ارة السياحة 

 2021واال ار

 ح  الدرج لالد جاقهللا لالد البنا G1004-18/24 43 2114 حانوا البنا ل مسوهراا 65
كيف و ارة السياحة 

 2021واال ار

كيف و ارة السياحة  ح  الدرج سمير فهم  لولو G1004-18/25 43 2114 حانوا لولو ل مسوهراا 66
 2021واال ار

حانوا البدرساو   67
كيف و ارة السياحة    الدرجح محمد نايع  بدهللا   يان G1004-18/26 43 2114 ل مسوهراا

 2021واال ار

كيف و ارة السياحة  ح  الدرج كمال محمد يونت مصطف  G1004-18/27 43 2114 حانوا يونت ل مسوهراا 68
 2021واال ار

69 
حانوا البطنيس  

 ح  الدرج ابراهيم البطنيس  G1004-18/28 43 2114 ل مسوهراا
كيف و ارة السياحة 

 2021واال ار

70 
ا اسح  حانو 

 ح  الدرج جبر اسح  س يمان فهيد G1004-18/29 43 2114 ل مسوهراا
كيف و ارة السياحة 

 2021واال ار

حانوا نفرتيع   71
كيف و ارة السياحة  ح  الدرج   اق لالد يوسف البنا G1004-18/30 43 2114 ل مسوهراا

 2021واال ار

حانوا انيرا   72
كيف و ارة السياحة  ح  الدرج بهاء السعد  محمد G1004-18/31 43 2114 ل مسوهراا

 2021واال ار

حانوا حبوب  73
 ل مسوهراا

G1004-18/32 43 2114 كيف و ارة السياحة  ح  الدرج محمد ابراهيم محمد حبوب
 2021واال ار

حانوا الماسة الزرقاء  74
 ل مسوهراا

G1004-18/33 43 2114 كيف و ارة السياحة  ح  الدرج رفي  عيس  عياق
 2021واال ار

75 
حانوا اسح  
 ح  الدرج محمد بهاء السعد  G1004-18/34 43 2114 ل مسوهراا

كيف و ارة السياحة 
 2021واال ار

لا رو أبو حانوا  76
 ماق س يم محموق أبو  G1004-18/35 43 2114 ل مسوهراا

كيف و ارة السياحة  ح  الدرج لا رو
 2021واال ار

كيف و ارة السياحة  ح  الدرج محمد بهاء السعد  G1004-18/36 43 2114 حانوا فهيد ل مسوهراا 77
 2021واال ار

لا رو أبو حانوا  78
 ل مسوهراا

G1004-18/37 43 2114  ماق س يم محموق أبو 
 لا رو

كيف و ارة السياحة  ح  الدرج
 2021واال ار

حانوا السعد   79
 ل مسوهراا

G1004-18/38 43 2114  كيف و ارة السياحة  لدرجح  ا محمد بهاء السعد
 2021واال ار

 G1004-18/40 43 2114 حانوا ينع ل مسوهراا 80
سناء ربح  انطون  

 ح  الدرج اللور  
كيف و ارة السياحة 

 2021واال ار
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81 
حانوا السعد  
 ح  الدرج محمد بهاء السعد  G1004-18/42 43 2114 ل مسوهراا

كيف و ارة السياحة 
 2021واال ار

كيف و ارة السياحة  ح  الدرج جمال  اقل ل ف G1004-42&43 39 2114  ف األ ر ةمحالا ل 82
 2021واال ار

و ارة األوقاف واليمون  G1004-44 39 2114 مح  الدميا   األ ر   83
كيف و ارة السياحة  ح  الدرج الدينية

 2021واال ار

و ارة األوقاف واليمون  G1004-45 39 2114 مح  فورة األ ر   84
 ينيةالد

كيف و ارة السياحة  ح  الدرج
 2021واال ار

 G1004-46 50 2114 مح  أبوجراق األ ر   85
لميت يعقوب هاشم 

 ح  الدرج أبوجراق
كيف و ارة السياحة 

 2021واال ار

 ح  الدرج ل ي  حمدان G1004-47 56 2114 مح  حمدان األ ر   86
كيف و ارة السياحة 

 2021واال ار

  قيوان ال الطبا يب 87
كيف و ارة السياحة  ح  الدرج ربحية أحمد الطبا يب  G1004-49 19B 1962 األ ر  

 2021واال ار

 G1005-19 7 1987 يبت  سور األ ر   88
فو   ر ا  محمد  سور 
المنعفع "  بد هللا  يد  بد 

 هللا النعسان "
كيف و ارة السياحة  ح  الدرج

 2021واال ار

كيف و ارة السياحة  ح  الدرج شعبان محمد      رفة G1005-20 30A 2165 بيت  رفة األ ر   89
 2021واال ار

كيف و ارة السياحة  ح  اليساعية جوقا ناج  اللضر   G1006-30 5 4003 بيت اللضر  األ ر   90
 2021واال ار

كيف و ارة السياحة  ح  اليساعية توفي  الييخ G1006-31 11 7017 بيت الييخ األ ر   91
 2021واال ار

كيف و ارة السياحة  ح  اليساعية رمضان حسي ة G1006-33 22 7017 بيت حسي ة األ ر   92
 2021واال ار

 ح  اليساعية أحمد يوسف اشيخ قيب G1006-35 7 7015 بيت الييخ قيب األ ر   93
كيف و ارة السياحة 

 2021واال ار

كيف و ارة السياحة  ساعيةح  الي     رالح العماو   G1006-36 25 7015 بيت العيماو  األ ر   94
 2021واال ار

كيف و ارة السياحة  ح  اليساعية بهاء     أبو سنب G1006-37 16 4003 بيت أبو شنب األ ر   95
 2021واال ار

كيف و ارة السياحة  ح  اليساعية سالمة نعمان مر د ميعه  G1006-39 4 7003 بيت ميعه  األ ر   96
 2021واال ار

كيف و ارة السياحة  ح  اليساعية بسام فهم  جنينة G1006-41 28 7011   بيت جنينة األ ر  97
 2021واال ار

 ح  اليساعية  يد فرج عياق G1006-43 76 7011 بيت عياق األ ر   98
كيف و ارة السياحة 

 2021واال ار

السياحة كيف و ارة  ح  اليساعية فال  شاكر س يمان العر ير G1006-46 27 7017 بيت العر ير األ ر   99
 2021واال ار

كيف و ارة السياحة  ح  اليساعية احمد محموق رررور G1006-47 5 4014 بيت رررور األ ر   100
 2021واال ار
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 G1006-48 7 4014 بيت الرمالو  األ ر   101
ياسر اسما ي  احمد 

 ح  اليساعية الرمالو  
كيف و ارة السياحة 

 2021واال ار

 -بكر هان  بكر ح ت  G1006-50 59 4017 بيت ح ت األ ر   102
كيف و ارة السياحة  ح  اليساعية مععز ماهر بكر ح ت

 2021واال ار

كيف و ارة السياحة  ح  اليساعية يحي  المعصواب  G1006-51 29 7011 بيت المعصواب  األ ر   103
 2021واال ار

كيف و ارة السياحة  ح  اليساعية س مان موس  ل ي  ح ت G1006-52 12 7022 بيت ح ت األ ر   104
 2021واال ار

 ح  اليساعية نبي  سالمة حسن فرج G1006-54 3 7028 بيت فرج األ ر   105
كيف و ارة السياحة 

 2021واال ار

 ح  اليساعية حسين سالم المغن  G1006-55 7 7028 بيت المغن  األ ر   106
كيف و ارة السياحة 

 2021واال ار

كيف و ارة السياحة  ح  اليساعية محمد  مر الميهراو   G1006-56 9 7011 بيت الميهراو  األ ر   107
 2021واال ار

نزال رجب      بدهللا  G1006-58 1 7022 بيت ح ت األ ر   108
كيف و ارة السياحة  ح  اليساعية ح ت

 2021واال ار

كيف و ارة السياحة  ح  اليساعية نمر العس ة G1006-60 4 7023 بيت العس ة األ ر  109
 2021اال ارو 

 ح  اليساعية أحمد حسين سالم الغ بان G1006-61 1A 7018 بيت الغ بان األ ر   110
كيف و ارة السياحة 

 2021واال ار

 ح  اليساعية أحمد قاسم السوس  G1006-64 13 7015 بيت السوس  األ ر   111
كيف و ارة السياحة 

 2021واال ار

كيف و ارة السياحة  ح  اليساعية الم يونت الح و  G1006-65 11 7015 بيت الح و األ ر   112
 2021واال ار

 G1006-66 5 7015 هو د  األ ر   بيت أبو 113
أقهم     شكر  أبو 

لميت     -هو د  
 شكر  أبو هو د 

كيف و ارة السياحة  ح  اليساعية
 2021واال ار

كيف و ارة السياحة  ليساعيةح  ا ل ي  شعبان ل ي  الزعيم G1006-67 3 7015 بيت الزعيم األ ر   114
 2021واال ار

كيف و ارة السياحة  ح  اليساعية نمر الصواف G1006-68 11 4004 بيت الصواف األ ر   115
 2021واال ار

كيف و ارة السياحة  ح  اليساعية أحمد  بدالقاقر النفار G1006-69 34 4004 بيت النفار األ ر   116
 2021واال ار

كيف و ارة السياحة  ح  اليساعية ماهر فاي  الييخ G1006-71 3 7017 بيت الييخ األ ر   117
 2021واال ار

 ح  اليساعية ممدو  لولو G1006-77 41 4000 بيت لولو األ ر   118
كيف و ارة السياحة 

 2021واال ار

كيف و ارة السياحة  ح  اليساعية  طية أحمد المز ن  G1006-70 9 4014 بيت المز ن  األ ر   119
 2021ال اروا

كيف و ارة السياحة  ح  اليساعية فماق كام  المز ن  G1006-74 7A 7011 بيت المز ن  األ ر   120
 2021واال ار
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 G1006-75 56 4000 مح  الح و اال ر   121
و ارة األوقاف واليمون 

المسع جر ) محمد  -الدينية 
 فماق الح و (

كيف و ارة السياحة  ح  اليساعية
 2021واال ار

كيف و ارة السياحة  ح  اليساعية شحعة محمد الرمالو   G1007-05 93 7011 بيت الرمالو  األ ر   122
 2021واال ار

 ح  اليساعية أحمد الميهراو   G1011-05 37 4000 بيت الميهراو  األ ر   123
كيف و ارة السياحة 

 2021واال ار

كيف و ارة السياحة  اليساعية ح  هان  محموق قوتة G1011-07 23 4102 بيت قوتة األ ر   124
 2021واال ار

كيف و ارة السياحة  ح  اليساعية فعح  جراقة G1011-12 8 4108 بيت جراقة األ ر   125
 2021واال ار

كيف و ارة السياحة  ح  اليساعية محمد سمير أبو العوف G1011-13 35 4000 بيت أبو العوف األ ر   126
 2021واال ار

كيف و ارة السياحة  ح  اليساعية رال  كام  حر  هللا G1011-14 39 4000  ر  هللا األ بيت حر  127
 2021واال ار

 ح  اليساعية أحمد  ياب سالم  بيد G1011-15 23 4000 بيت  بيد األ ر   128
كيف و ارة السياحة 

 2021واال ار

رة السياحة كيف و ا ح  اليساعية رشد  لضر  و ضة G1011-16 27 4107 بيت  و ضة األ ر   129
 2021واال ار

مقام الييخ     أبو  130
كيف و ارة السياحة  ح  اليساعية مقام الييخ     أبو الكا  G1011-17 115 4000 الكا 

 2021واال ار

رال  محمد  بدالحميد  G1011-18 32 4107 بيت أبو القرايا األ ر   131
كيف و ارة السياحة  ح  اليساعية أبو القرايا

 2021واال ار

ربر  وشاكر محمد  بد  G1011-21 18 4108 بيت المز ن  األ ر   132
 هللا المز ن 

كيف و ارة السياحة  ح  اليساعية
 2021واال ار

 ح  اليساعية منصر رجا الميهراو   G1011-22 43 4000 بيت الميهراو  األ ر   133
كيف و ارة السياحة 

 2021واال ار

كيف و ارة السياحة  ح  اليساعية ماهر شكر  محوق اس يم G1011-26 10 7162 بيت س يم األ ر   134
 2021واال ار

كيف و ارة السياحة  ح  اليساعية جواق س يم س يم  نان G1011-27 14 7162 بيت  نان األ ر   135
 2021واال ار

 بد الرحيم رال  رالح  G1011-29 37 7162 بيت شكور األ ر   136
احة كيف و ارة السي ح  اليساعية شكور

 2021واال ار

مح  و ارة األوقاف  G1011-30 56 4000 مح  أ ر   137
 واليمون الدينية

كيف و ارة السياحة  ح  اليساعية
 2021واال ار

 ح  اليساعية وقاق السقا G1011-31 19 4004 بيت السقا األ ر   138
كيف و ارة السياحة 

 2021واال ار

كيف و ارة السياحة  ح  اليساعية رال  حر هللا G1011-32 13 7162 هللا األ ر   بيت حر  139
 2021واال ار

كيف و ارة السياحة  ح  اليساعية فض  اسحاج ل ي  قنيطة G1011-33 22 4360 بيت قنيطة األ ر   140
 2021واال ار
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 ح  اليساعية ر اض ل ي  الفيوم  G1011-34 46 7163 ببيت الفيوم  األ ر   141
كيف و ارة السياحة 

 2021واال ار

كيف و ارة السياحة  ح  اليساعية سيع رشاق  طا رجب G1011-36 20 4109 بيت رجب األ ر   142
 2021واال ار

حاتم محمد  يد محمد  G1011-39 24 4108 بيت السمر  األ ر   143
كيف و ارة السياحة  ح  اليساعية السمر  

 2021واال ار
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  م2021لسنة  (1رقم ) تعليمات رئيس سلطة المياه وجودة البيئة
  لمصانع الطوب الخرساني "البلوك"بشأن االشتراطات الفنية والبيئية 

 
 لطة المياه وجودة البيئةرئيس س

 ،بي ن البينة م1999( لسنة 7بعد اال الع     قانون رقم )
 م،1997( لسنة 1و    قانون الهيناا المح ية رقم )
اشررعرا اا السررالمة فرر   م بنظررام2003( لسررنة 21و  رر  قرررار مس ررت الررو راء رقررم )

 مبان  المنيآا،
و  رر  تع يمرراا سرر طة جرروقة البينررة بيرر ن االشررعرا اا الفنيررة والبينيررة لعمرر  وتيررغي  

 م(،1/2010الكساراا رقم )
م بيرر ن إقارة النفايرراا 2016( لسررنة 10و  رر  قرررار رئرريت سرر طة جرروقة البينررة رقررم )

 الص بة واللطرة،
 م بي ن إقارة المياه،2016( لسنة 11م )و    قرار رئيت س طة جوقة البينة رق

م بيررر ن إقارة البينرررة 2016( لسرررنة 14و  ررر  قررررار رئررريت سررر طة جررروقة البينرررة رقرررم )
 الهوائية،

     الصالحياا الملولة لنا قانونًا، ءً و نا
     مقعضياا المص حة العامة، و ناءً 

  تقرر ما يلي:
 (1) ماقة

 تعاريف
لمعان  الملصصة لها أقناه ما لم تدل القرنية     يكون ل ك ماا والعباراا العالية ا

 لالف  لك.
 س طة المياه وجوقة البينة الف سطينية. السلطة:

  رئيت س طة المياه وجوقة البينة الف سطينية. رئيس السلطة:
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لمصرررانع تصرررنيع الطررروب : األرا ررر  والمبررران  والمرافررر  والمعرررداا المكونرررة المنشـــأة
 .اللرسان )الب وك(

أ  شرل   بيعر  أو ا عبرار  سرواء كران مالكرًا أو مسرع جرًا لمنير ة  شأة:مالك المن
 أو مسنواًل  ن تيغي ها أو إقارتها.

أية و ارة أو س طة أو هينة أو إقارة أو ممسسة  امرة أو أيرة جهرة  الجهة المختصة:
 ألرى حكومية تكون مسنولة أو لها  القة أو من ينوب  نها بعفو ض رسم .

حيو  الذ  ييم  الكائناا الحية وما يحعو ه من هواء وماء وتر ة المحيا ال البيئة:
  وما   يها من منيآا والعفا الا القائمة  يما بينها.

أ  تغييرررر مباشرررر أو غيرررر مباشرررر فررر  لرررواص البينرررة قرررد يرررمق  إلررر   تلـــول البيئـــة:
  اإل رار ب حد  ناررها أو يل  بعوا نها الطبيع .

واق غا  ة كانت أو سائ ة أو ر بة أو أقلنة أو أبلرة أية م المواد والعوامل الملوثة:
أو روائررح أو إشررعاع أو حرررارة أو وهررع اإل رراءة أو الضررسيع أو االهعررزا اا العرر  قررد 

  تمق  إل  ت وث البينة أو تدهورها.
الضررررر النررراجم  رررن ممارسرررة أ  نيررراو يرررمق  إلررر  إلحررراج أ ررررار  الضـــرر البيئـــي:

 ينة.بالصحة العامة والرفاه العام والب
  العدابير واإلجراءاا المعلذة ل حي ولة قون حدوث الع وث. منع التلول:

و يقة رسمية تصدر  ن الس طة تعبر  ن الرأ  البين  بلصوص الموافقة البيئية: 
 إنياء أو مزاولة أ  نياو يعط ب موافقة الس طة.

  هرو الطروب النراتع  رن تسهيرز اللرسرانة وو رعها فرالطوب الخرسـاني )البلـوك(: 
 شعة اليمت لعسفيفها.أقوالب تيكي ية ومن  م و عها ف  رراا أفقية تحت 

 (2ماقة )
ال يسرررو  قون الحصرررول   ررر  العررررالي  الال مرررة مرررن السهررراا الملعصرررة والموافقرررة 

 البينية من الس طة:
  ف  ف سطين.عصنيع الطوب "الب وك" اللرسان  إقامة أية مني ة ل .1
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  .لطوب "الب وك" اللرسان عصنيع اتسديد أو توسيع أية مني ة ل .2
 (3ماقة )

بكافرررة اليرررروو عصرررنيع الطررروب "الب ررروك" اللرسررران  ي عرررزم مالرررك المنيررر ة العررر  تقررروم ب
مررراا يوالعع يمررراا الفنيرررة والبينيرررة الررروارقة فررر  أحكرررام قرررانون البينرررة وأحكرررام هرررذه العع 

  والقوانين  اا الص ة  ند ممارسة نيا ه ف  المني ة.
 (4ماقة )

االلعرررزام باليرررروو  عصرررنيع الطررروب "الب ررروك" اللرسررران منيررر ة تقررروم ب  ررر  كررر  مالرررك 
  والعع يماا العالية:

 :: الموقعأوالً 
أن يكررون الموقررع معصرراًل بطرررج موارررالا سرره ة ومعبرردة لسررهولة الورررول إليرره  .1

وأال يقر   ررض اليرارع الواقرع  ،وأال يعسبب ف  أية مياك  أو العناقاا مرور رة
 .عرم( 12)  يه الميروع  ن 

ن يكررون الموقررع  ررمن المنررا   الصررناعية والحر يررة المععمرردة قالرر  الملطررا أ .2
لرررى محرردقة بمررا ال يععررارض مررع أ  أرا رر  أو  ررمن اسررعلداماا أالهيك رر ، 

 .نظمة راقرة  ن السهاا الملعصةأ

يق  البعد بين حد الميروع والمبان  السكنية وحدوق المنا    اا االسععمال ال  .3
 حد أقن  من جميع السهاا.ك عرم( 50)المغاير  ن 

االبععاق  ن الممسساا الحكومية والمسعيفياا واألماكن العع يمية واأل ر ة بما  .4
 .معر من جميع السهاا (200)ال يق   ن 

 :: التخطيط الداخلي وبيئة العملثانياً 
يسرررب أن ترررعم اإلنيررراءاا حسرررب الملططررراا الهندسرررية المععمررردة مرررن السهررراا  .1

 الملعصة.
 األر عرررة بمرررا فيهرررا الواجهرررة األماميرررة نيررر ة بسرررور مرررن السهررراايسرررب إحا رررة الم .2

مرررن الطررروب فررر  المنرررا   الصرررناعية أو  عررررم( 3)و كرررون بارتفررراع ال يقررر   رررن 



 م2022( سبتمبر) أيلول                    )الــوقــائــع الفـلســطـينـية(المائة وثالثة                    العـدد     
 

 

 

 

- 73 - 

م رفيح( ف  المنا   2م حسر + 3أمعار ) (5)الحر ية، و إرتفاع ال يق   ن 
 األلرى. 

( مررن %10يسررمح بإقامررة مكاتررب اقار ررة ومالحرر  لدماتيررة بنسرربة ال تز ررد  ررن ) .3
 .المني ةمساحة 

مررع حسررم اإلنعرراج بمررا يضررمن سررهولة وحر ررة  المنيرر ةيسررب أن تعناسررب مسرراحة  .4
 .2م1000بحي  ال تق   ن  الحركة وأمن وسالمة العام ين

يكررررون االرتررررداق بررررين أ  مررررن مبرررران  المنيرررر ة وم حقاترررره وحرررردوق األرض حسررررب  .5
   .اليروو العنظيمية المعمول بها ف  الب دياا وو ارة الحكم المح

يسرب ررررف بال ررة المنيرر ة، وررررف أر رية الممررراا ومسرراراا الحركررة قالرر   .6
مررررع مرا رررراة ميررررول الميرررراه بحيرررر  يررررعم ر طهررررا ببركررررة تسميررررع وترسرررريب  المنيرررر ة

  اقة اسعلدامها.إ لمعالسعها و 
يسمح بوجوق وتيغي  كساراا قال  المنير ة بيررو تحقير  المسراحاا المط و رة  .7

و البينيررة ل كسراراا، و ردم انبعراث  بررار نر  ومطابقرة اليررو ق( كحرد أ2م1500)
وال يسرمح باسرعلدام المنير ة لممارسرة أ  حررف  ،أ    من الحدوق المسرمو  بهرا

 .ألرى 
، غرفررة ل عمررال، حمررام مررزوق برردش لالسررعحمام وملررزن إقارةييررعرو وجرروق غرفررة  .8

 . المني ةل سكن قال   مبن ، وال يسمح بإقامة أ  المني ةقال  
األلررذ  ، و رررورةالمنيرر ةحرردوق سرربة ل يرراحناا قالرر  يسررب ترر مين مواقررف منا .9

فررر  اال عبرررار سرررهولة حركرررة المركبررراا قالررر  المنيررر ة وتررروفير المسرررافة الال مرررة 
 لدوران المركباا.

 ررررورة تررروافر اإل ررراءة والعهو رررة الطبيعيرررة لمرافررر  المنيررر ة والمبنررر  اإلقار   .10
 ولدماا العمال والمبان  األلرى.
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 :لمخلفاتدارة المصادر واإ: ثالثاً 
 دارة المياه: إ
يو رررررررح   ررررررر  الملططررررررراا مصررررررردر الميررررررراه المسرررررررعلدمة ألغرررررررراض االنعررررررراج  .1

  وأيضاً المسعلدمة ف  أ مال الغسي  والعنظيع.
 يسب أن يكون مصدر المياه مرل . .2
يسب تركيب  داق مياه مركز  السعلداماا المني ة من المياه بحي  يكرون مرن  .3

رررراحب المنيررر ة االحعفرررا  بسرررس   ليررره وقراءتررره، و سرررب   ررر إالسررره  الوررررول 
 شهر  لقراءاا  داق المياه.

سرطح أمطار ل لزان السروف  فر  حرال  اقا مسراحة نياء نظام لعرشيح مياه األإ .4
 .2م150قار ة  ن المبان  اإل

 دارة النفايات السائلة: إ
توفير شبكة قال ية ل صرف ل عل   من المياه العاقمة ور طها بيربكة الصررف  .1

 الصح  العامة.
لضررمان  رردم حرردوث تسررر ب  مغ قررة مررن جميررع السهرراا وغيررر نفررا ةنيرراء بركررة إ .2

 راقة إ من أج  تسميرع الميراه الناتسرة  رن نيرا اا وأ مرال المنير ة، لمعالسعهرا و 
 اسععمالها.

( فر  حرال  ردم Septic Tank بر حفرة تلمرر ) المياه العاقمة يسب تصر ع .3
 وجوق شبكة ررف رح   امة ف  المنطقة. 

لرر  إام بمعررايير ميرراه الصرررف الصررنا    نررد تصررر ع ميرراه المنيرر ة لعررز يسررب اإل .4
 .اليبكة العامة

بحسرررب تع يمررراا  يسرررب الرررعل   مرررن أ  مل فررراا سرررائ ة )  ررروا، وقررروق، إلرررخ( .5
 الب دية وجهاا االلعصاص  اا العالقة.
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 دارة النفايات الصلبة: إ
  مسرعمر حسام مناسبة من حاو اا النفايراا وتنظيفهرا بيركأ داق و أ يسب توفير  .1

ل رررررررعل   منهرررررررا برررررررالطرج العررررررر  تحررررررردقها جهررررررراا  وتسميرررررررع النفايررررررراا تمهيرررررررداً 
 .االلعصاص

يسرررب الرررعل   مرررن مل فررراا المنيررر ة الصررر بة واالسرررمنعية أو مل فررراا الغسررري   .2
 الص بة بحسب الطر قة وف  األماكن الملصصة من قب  الب دية.

 إدارة التلول الهوائي والضوضا : 
مرراكن تسميررع توالررد العبررار مررع تسهيررز أ نررد  يسررب و ررع وتيررغي  رشاشرراا ميرراه .1

 كام  شبكة المياه الملصصة لذلك.
يسب اتلا  كافة االحعيا اا الصحية والبينية لمنع انعيار العبار قالر  ولرارج  .2

شسار  اليرة مثر  السررو أو الصرنو ر أو لالفره بحسرب أالمني ة بما فيها  را ة 
 .الس طةما تط به 

     والسوانب المعاحة.األ يسب تغطية منطقة اللال اا من .3
 سمنت قال  الموقع.يمنع حرج أ  مل فاا وأكيا  األ .4
يسررب أال تز ررد شرردة الصرروا الناتسررة  ررن تيررغي  المنيرر ة  ررن الحرردوق القصرروى  .5

 .المسمو  بها حسب المعايير البينية ليدة الصوا
 (5ماقة )

 شروط عامة أخرى: 
كمامررراا، ألبسرررة لاررررة، تزو رررد العرررام ين بوسرررائ  الحمايرررة اليلصرررية الال مرررة ) .1

 قفا اا، أحذية مناسبة، وا ياا لآل ان(. 
 تطبي  مباقئ اإلقارة البينية الس يمة باسعمرار.  .2
 االلعزام بممارسة كافة األ مال والعلز ن قال  حدوق المني ة. .3
 االلعزام بسا اا العم  حسب األوقاا الع  تحدقها جهاا االلعصاص. .4
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ية ل مرافررر  واالسرررعلداماا الملع فرررة قالررر  و رررع الم صرررقاا الععر فيرررة واالرشررراق .5
 .المني ة

  يععين     مالك المنياة تقديم ملططاا هندسية تو ح: .6
  الموقع العام والموقع اللاص ل مني ة. -أ
 (Layoutملطا تو  ع المراف  واللدماا وأماكن العم  والعلز ن )  -ب
ماا إ ا اسعسدا االلعزام ب   شروو ألرى لم تذكر ف  أحكام هذه العع ي -ج 

 .الس طةأمور ق ت إل  األلذ بها و  بعها 
 (6ماقة )

أو القائمررة قبرر  عصررنيع الطرروب "الب رروك" اللرسرران    رر  كافررة المنيررآا العرر  تقرروم ب
أن توفررررر   ،العمررررر  بهرررررذه العع يمررررراا والمرلصرررررة بموجرررررب أحكرررررام القررررروانين األلررررررى 

شهر من تار خ  18ا ولالل أو ا ها البينية  بقًا لاحكام الوارقة ف  هذه العع يما
  العم  بها.

 (7ماقة )
المنيرررآا العيررروائية والصرررغيرة والعررر  تعمررر  بررردون تررررالي  مرررن السهررراا الملعصرررة 

وال يمكن تسرو ة أو را ها حسرب القرانون تمنرع مرن  الس طةاأللرى أو موافقاا من 
 العم  و عم إ العها من قب  السهاا الملعصة.
 (8ماقة )

لملعصررين رررفة الضرربطية القضررائية فرر  تنفيررذ أحكررام هررذه ا السرر طةيكررون لمنرردو   
و  يهم تقرديم تقر رر  ،العع يماا ولهم الح  ف  قلول المنيآا لمرا بة تنفيذ أحكامها

 ب ية ملالفاا أو تساو اا و    رئيت الس طة اتلا  ما يراه مناسباً 
 (9ماقة )

مرن ضع كر  يلمع أية  قو ة ألرى منصوص   يها ف  أ  قانون بما ال يععارض 
( لسرنة 7لالف أحكام هذه العع يماا ل عقو اا المنصوص   يهرا فر  القرانون رقرم )ي

  بي ن البينة. م1999
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 (10ماقة )
عم  ب حكام هذه العع يماا إل  حين إقامة مدن رناعية وانعقال جميع المنيآا يُ 

 إليها.
 (11ماقة )

هررررة الملولررررة بمرررررنح والهينررررراا المح يررررة با عبارهررررا الس السرررر طةيسررررر  العنسرررري  بررررين 
وأيررررة جهررررة ملعصررررة بموجررررب ، ترررررالي  الحرررررف والصررررنا اا فرررر  منررررا   نفو هررررا

 القوانين المعمول بها ف  ف سطين.
 (12ماقة )

 ي غ  ك  ما يععارض مع أحكام هذه العع يماا.
 (13ماقة )

تنفيرررذ أحكرررام هرررذه العع يمررراا،  – يمرررا يلصررره  كررر ٌ  –  ررر  السهررراا الملعصرررة كافرررة 
 ف  السر دة الرسمية. نيرهار خ وُ عم  بها من تا

 
 م15/10/2021ردر ف  مدينة غزة بعار خ: 

 هر/1443/09المواف :                   
                          

 رئيس سلطة المياه وجودة البيئة
 د. يوسف إبراهيم

 
 
 
 
 
 



 م2022( سبتمبر) أيلول                    )الــوقــائــع الفـلســطـينـية(المائة وثالثة                    العـدد     
 

 

 

 

- 78 - 

 م 2021( لسنة 2رقم )جودة البيئة و  المياه سلطة تعليمات رئيس
 " الباطون "ات الفنية والبيئية لمصانع الخرسانة الجاهزة بشأن االشتراط

 
 رئيس سلطة المياه وجودة البيئة،

 ،بي ن البينة م1999( لسنة 7بعد اال الع     قانون رقم )
 م،1997( لسنة 1و    قانون الهيناا المح ية رقم )
م بنظررام اشررعرا اا السررالمة فرر  2003( لسررنة 21و  رر  قرررار مس ررت الررو راء رقررم )

 مبان  المنيآا،
م بيرر ن إقارة النفايرراا 2016( لسررنة 10و  رر  قرررار رئرريت سرر طة جرروقة البينررة رقررم )

 الص بة واللطرة،
 م بي ن إقارة المياه،2016( لسنة 11و    قرار رئيت س طة جوقة البينة رقم )

م بيررر ن إقارة البينرررة 2016( لسرررنة 14و  ررر  قررررار رئررريت سررر طة جررروقة البينرررة رقرررم )
 الهوائية،

     الصالحياا الملولة لنا قانونًا، ءً ناو 
     مقعضياا المص حة العامة، و ناءً 

  تقرر ما يلي:
 (1) ماقة

 تعاريف
يكون ل ك ماا والعباراا العالية المعان  الملصصة لها أقناه ما لم تدل القرنية     

 لالف  لك.
 س طة المياه وجوقة البينة الف سطينية. سلطة:ال

  س طة المياه وجوقة البينة الف سطينية. رئيت رئيس السلطة:
لمصررانع تصررنيع اللرسررانة  : األرا رر  والمبرران  والمرافرر  والمعررداا المكونررةالمنشــأة

 .الساهزة )البا ون(
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أ  شرل   بيعر  أو ا عبرار  سرواء كران مالكرًا أو مسرع جرًا لمنير ة  مالك المنشأة:
 أو مسنواًل  ن تيغي ها أو إقارتها.

إقارة أو ممسسة  امرة أو أيرة جهرة  س طة أو هينة أو ة و ارة أوأي الجهة المختصة:
 مسنولة أو لها  القة أو من ينوب  نها بعفو ض رسم .تكون حكومية  ألرى 

المحيا الحيو  الذ  ييم  الكائناا الحية وما يحعو ه من هواء وماء وتر ة  البيئة:
  وما   يها من منيآا والعفا الا القائمة  يما بينها.

أ  تغييرررر مباشرررر أو غيرررر مباشرررر فررر  لرررواص البينرررة قرررد يرررمق  إلررر   البيئـــة: تلـــول
  اإل رار ب حد  ناررها أو يل  بعوا نها الطبيع .

أية مواق غا  ة كانت أو سائ ة أو ر بة أو أقلنة أو أبلرة  المواد والعوامل الملوثة:
العرر  قررد  أو روائررح أو إشررعاع أو حرررارة أو وهررع اإل رراءة أو الضررسيع أو االهعررزا اا

  تمق  إل  ت وث البينة أو تدهورها.
الضررررر النررراجم  رررن ممارسرررة أ  نيررراو يرررمق  إلررر  إلحررراج أ ررررار  الضـــرر البيئـــي:

 بالصحة العامة والرفاه العام والبينة.
  العدابير واإلجراءاا المعلذة ل حي ولة قون حدوث الع وث. منع التلول:

ة تعبر  ن الرأ  البين  بلصوص و يقة رسمية تصدر  ن الس طالموافقة البيئية: 
 إنياء أو مزاولة أ  نياو يعط ب موافقة الس طة.

ه  ناتع  م ياا الل ا ل مواق األولية من األسمنت، الخرسانة الجاهزة )الباطون(: 
الرمررر ، الحصررر  أو الركرررام و عرررض اإل رررافاا األلررررى وتفر غهرررا بيررراحناا الل رررا 

 لالسعلدامبإ افة المياه   يها ول طها لعكون جاهزة 
 (2ماقة )

ال يسرررو  قون الحصرررول   ررر  العررررالي  الال مرررة مرررن السهررراا الملعصرررة والموافقرررة 
 البينية من الس طة:

  ف  ف سطين.لعصنيع اللرسانة الساهزة "البا ون" إقامة أية مني ة  .1
  .عصنيع اللرسانة الساهزة "البا ون"تسديد أو توسيع أية مني ة ل .2
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 (3ماقة )
بكافررة اليررروو عصررنيع اللرسررانة السرراهزة "البررا ون" العرر  تقرروم ب ي عررزم مالررك المنيرر ة

مررراا يوالعع يمررراا الفنيرررة والبينيرررة الررروارقة فررر  أحكرررام قرررانون البينرررة وأحكرررام هرررذه العع 
  والقوانين  اا الص ة  ند ممارسة نيا ه ف  المني ة.

 (4ماقة )
عررزام باليررروو االلعصررنيع اللرسررانة السرراهزة "البررا ون"   رر  كرر  مالررك منيرر ة تقرروم ب

  والعع يماا العالية:
 :: الموقعأوالً 

 رمن المنررا   الصرناعية والحر يرة المععمرردة  المنير ة يسرب أن يكرون موقررع .1
لررى محردقة بمرا ال أرا   أ من اسعلداماا  أوقال  الملطا الهيك  ، 

 يععارض مع أ  انظمة راقرة  ن السهاا الملعصة.
 ة ومعبرردة لسررهولة الورررول أن يكررون الموقررع معصرراًل بطرررج موارررالا سرره .2

ال يقرررر   رررررض أو  ،إليررره وأال يعسرررربب فرررر  أيررررة ميررراك  أو العناقرررراا مرور ررررة
 .( معر20)اليارع الواقع   يه الميروع  ن 

ال يقرررر  البعررررد بررررين حررررد الميررررروع والمبرررران  السرررركنية وحرررردوق المنررررا    اا  .3
 من جميع السهاا. ( معر50)االسععمال المغاير  ن 

الحكومية والمسعيفياا واألمراكن العع يميرة واأل ر رة االبععاق  ن الممسساا  .4
 .معر من جميع السهاا (200)بما ال يق   ن 

 :: التخطيط الداخلي وبيئة العملثانياً 
يسب أن تعم اإلنيراءاا حسرب الملططراا الهندسرية المععمردة مرن السهراا  .1

 الملعصة.
 األماميرةاألر عرة بمرا فيهرا الواجهرة  يسب إحا ة المني ة بسور من السهاا .2

 و كون بارتفاع ال يق   ن:
 5 ( ف  المنا   الصناعية أو الحر ية2م حسر + 3امعار )م رفيح 
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 6 ( ف  المنا   األلرى. 3م حسر + 3أمعار )م رفيح 
 رورة توافر اإل اءة والعهو رة الطبيعيرة لصراالا ومرافر  المنير ة والمبنر   .3

تركيب مراو  اليفا  بما ف   لك ،اإلقار  ولدماا العمال والمبان  األلرى 
 الع  تسا د     تغيير الهواء، أو أنظمة العكييع ل صاالا المغ قة.

يسب أن تعناسب مساحة المني ة مع حسم اإلنعاج بما يضمن سهولة وحر ة  .4
 .(2م3000)الحركة وأمن وسالمة العام ين بحي  ال تق   ن

األلرذ يسب ت مين مواقف مناسبة ل ياحناا قالر  حردوق المنير ة، و ررورة  .5
فرررر  اال عبررررار سررررهولة حركررررة السررررياراا واليرررراحناا قالرررر  المنيرررر ة وترررروفير 

 المسافة الال مة لدوران الياحناا.
يسب ررف أر ية الممراا ومساراا الحركة وأسف  اللال اا المركز ة،  .6

وأماكن تنظيع الياحناا قال  المني ة مع مرا اة الميول بحي  يعم ر طها 
  اقة اسعلدامها. إ ا و ببرك تسميع وترسيب لمعالسعه

% من 10قار ة ومالح  لدماتية بنسبة ال تز د  ن إيسمح بإقامة مكاتب  .7
 مساحة المني ة.

قاراة، غرفررررة ل عمررررال، حمررررام مررررزوق برررردش لالسررررعحمام إييررررعرو وجرررروق غرفررررة  .8
 وملزن قال  المني ة، وال يسمح بإقامة أ  مني ة ل سكن قال  المني ة. 

المنيرر ة وم حقاترره وحرردوق األرض حسررب  يكررون االرتررداق بررين أ  مررن مبرران  .9
 اليروو العنظيمية المعمول بها ف  الب دياا وو ارة الحكم المح  .

 :دارة المصادر والمخلفاتإ: ثالثاً 
 دارة المياه: إ

انيرراء نظررام لعرشرريح ميرراه االمطررار ل لررزان السرروف  فرر  حررال  اقا مسرراحة  .1
 .(2م 150) اسطح المبان  والبركساا  ن

 .صدر المياه مرل ن يكون مأيسب  .2
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يسب تركيب  داق مياه مركز  السعلداماا المني ة من المياه بحير  يكرون  .3
مررن السرره  الورررول اليرره وقراءترره، و سررب   رر  ررراحب المنيرر ة باالحعفررا  

 بسس  شهر  لقراءاا  داق المياه.
 دارة النفايات السائلة: إ

بيررربكة تررروفير شررربكة قال يرررة ل صررررف ل رررعل   مرررن الميررراه العاقمرررة ور طهرررا  .1
 الصرف الصح  العامة.

انياء بركة مغ قة من جميع السهاا غير نفا ة لضمان  دم حدوث تسر ب  .2
مررراكن المررررروفة، مرررن أجررر  تسميرررع الميررراه الناتسرررة  رررن الغسررري  وميرررول األ

  اقة اسععمالها.إ لمعالسعها و 
( فر  حرال Septic Tank برر حفررة تلمرر ) الميراه العاقمرةيسب تصر ع  .3

 رح   امة ف  المنطقة.   دم وجوق شبكة ررف
يسررب االلعررزام بمعررايير ميرراه الصرررف الصررنا    نررد تصررر ع ميرراه المنيرر ة  .4

 ل  اليبكة العامة.إ
يسب العل   من أ  مل فاا سرائ ة )  روا، وقروق، إلرخ( بحسرب تع يمراا  .5

 الب دية وجهاا االلعصاص  اا العالقة.
 يو رررررح   ررررر  الملططررررراا مصررررردر الميررررراه المسرررررعلدمة ألغرررررراض االنعررررراج .6

  وأيضاً المسعلدمة ف  أ مال الغسي  والعنظيع.
ال يسرررررمح بعسررررررب المل فررررراا الناتسرررررة  رررررن غسررررري  المعرررررداا واللال ررررراا  .7

والياحناا ومضلاا األسمنت وغيرها من المياه إل  العر ة والمياه السو ية 
 . أو تسر ها إل  الوقيان القر بة

 دارة النفايات الصلبة: إ
و اللال رررراا  ررررن األو ان أو األحسررررام يسررررب أال يز ررررد تحميرررر  اليرررراحناا أ .1

 الملصصة لها، لمنع تسرب أو تساقا المواق من المركباا.



 م2022( سبتمبر) أيلول                    )الــوقــائــع الفـلســطـينـية(المائة وثالثة                    العـدد     
 

 

 

 

- 83 - 

يسرررب تسميرررع المل فررراا الصررر بة الناتسرررة  رررن غسررري  وتنظيرررع اللال ررراا  .2
وا الا ومضرررلاا االسرررمنت ونق هرررا لرررارج المنيررر ة برررالطرج العررر  تحررردقها 

 الب دية.
نفايررراا وتنظيفهررا بيرررك  حسرررام مناسرربة مرررن حاو رراا الأ ررداق و أ يسررب تررروفير  .3

ل رعل   منهرا برالطرج العر  تحردقها جهراا  مسعمر وتسميع النفاياا تمهيداً 
 .االلعصاص

يحظرر القراء المل فرراا الصر بة النعاجررة  رن الغسرري  أو الل طراا اللرسررانية  .4
 أو أ  مواق ألرى ف  محيا المني ة أو اليوارع أو األوقية.

 إدارة التلول الهوائي والضوضا : 
مررراكن تسميرررع توالرررد العبرررار مرررع أع وتيرررغي  رشاشررراا ميررراه  نرررد يسرررب و ررر .1

 تسهيز كام  شبكة المياه الملصصة لذلك.
يسررب اتلررا  كافررة االحعيا رراا الصررحية والبينيررة لمنررع انعيررار العبررار قالرر   .2

شررسار  اليررة مثرر  السرررو أو الصرررنو ر أو أولررارج المنيرر ة بمررا فيهررا  را رررة 
 .لالفه بحسب ما تط به الس طة

تز د شدة الصوا الناتسة  ن تيغي  المني ة  ن الحدوق القصوى  يسب أال .3
  .المسمو  بها حسب المعايير البينية ليدة الصوا

يسررررب اغررررالج منطقررررة تعبنررررة اللال رررراا بالل طررررة اللرسررررانية بيررررك  كامرررر   .4
 وتزو دها بما ي زمها من أجهزة العل   ا من من العبار.

منير ة و سرب الرعل   منهرا يمنع حرج المل فاا وأكيا  االسرمنت قالر  ال .5
 بالطرج الع  تحدقها الب دية.

 (5ماقة )
 شروط عامة أخرى: 

تزو ررد العررام ين بوسررائ  الحمايررة اليلصررية الال مررة )كمامرراا، ألبسررة لارررة،  .1
 قفا اا، أحذية مناسبة، وا ياا لآل ان(. 
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 تطبي  مباقئ اإلقارة البينية الس يمة باسعمرار.  .2
 مال والعلز ن قال  حدوق المني ة.االلعزام بممارسة كافة األ  .3
 االلعزام بسا اا العم  حسب األوقاا الع  تحدقها جهاا االلعصاص. .4
و ع الم صقاا الععر فية واالرشاقية ل مراف  واالسعلداماا الملع فة قال   .5

 .المني ة
  يععين     مالك المنياة تقديم ملططاا هندسية تو ح: .6

  ي ة.الموقع العام والموقع اللاص ل من -أ
 .(Layoutملطا تو  ع المراف  واللدماا وأماكن العم  والعلز ن )  -ب
االلعزام ب   شروو ألرى لم تذكر ف  أحكام هذه العع يماا إ ا اسعسدا  -ج 

 أمور ق ت إل  األلذ بها و  بعها الس طة.
 (6ماقة )

ئمررة قبرر  أو القاعصررنيع اللرسررانة السرراهزة "البررا ون"   رر  كافررة المنيررآا العرر  تقرروم ب
أن توفررررر   ،العمررررر  بهرررررذه العع يمررررراا والمرلصرررررة بموجرررررب أحكرررررام القررررروانين األلررررررى 

شهر من تار خ  24أو ا ها البينية  بقًا لاحكام الوارقة ف  هذه العع يماا ولالل 
  العم  بها.

 (7ماقة )
المنيرررآا العيررروائية والصرررغيرة والعررر  تعمررر  بررردون تررررالي  مرررن السهررراا الملعصرررة 

اا من الس طة وال يمكن تسرو ة أو را ها حسرب القرانون تمنرع مرن األلرى أو موافق
 العم  و عم إ العها من قب  السهاا الملعصة.
 (8ماقة )

يكررون لمنرردو   السرر طة الملعصررين رررفة الضرربطية القضررائية فرر  تنفيررذ أحكررام هررذه 
و  يهم تقرديم تقر رر  ،العع يماا ولهم الح  ف  قلول المنيآا لمرا بة تنفيذ أحكامها

 ية ملالفاا أو تساو اا و    رئيت الس طة اتلا  ما يراه مناسبًا.ب 
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 (9ماقة )
مرن يلضع كر  مع أية  قو ة ألرى منصوص   يها ف  أ  قانون بما ال يععارض 

( لسرنة 7لالف أحكام هذه العع يماا ل عقو اا المنصوص   يهرا فر  القرانون رقرم )ي
  بي ن البينة. م1999

 (10ماقة )
ذه العع يمراا إلر  حررين إقامرة مردن رررناعية وانعقرال جميرع المنيررآا عمر  ب حكرام هرريُ 

 إليها.
 (11ماقة )

يسررررر  العنسرررري  بررررين السرررر طة والهينررررراا المح يررررة با عبارهررررا السهررررة الملولررررة بمرررررنح 
وأيررررة جهررررة ملعصررررة بموجررررب ، ترررررالي  الحرررررف والصررررنا اا فرررر  منررررا   نفو هررررا

 القوانين المعمول بها ف  ف سطين.
 (12ماقة )

 ما يععارض مع أحكام هذه العع يماا. ي غ  ك 
 (13ماقة )

تنفيرررذ أحكرررام هرررذه العع يمررراا،  – يمرررا يلصررره  كررر ٌ  –  ررر  السهررراا الملعصرررة كافرررة 
 ف  السر دة الرسمية. نيرهاوُ عم  بها من تار خ 

 
 م15/10/2021ردر ف  مدينة غزة بعار خ: 

 هر/1443/09المواف :                   
 

 جودة البيئةرئيس سلطة المياه و 
 د. يوسف إبراهيم
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 هيئة العمل التعاوني –إعالن صادر عن وزارة العمل  
 بشأن حل وشطب جمعيات تعاونية اسكانية 

 
 مسس  السمعياا الععاونية"و صفعنا " ،بموجب الصالحياا الممنوحة لنا قانوناً 

 
 قررنا ما يلي:

ها وأرقرررام وتررروار خ ئحررر  وشرررطب السمعيررراا الععاونيرررة االسررركانية المبينرررة أسرررما -
 .تسسي ها أقناه

                                                                                                                                                                               
 

 وزارة العمل
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رقم  اسم الجمعية م
 العنوان تاريخ التسجيل يلالتسج

 غزة  14/4/2008 1500 مبمحافظة غزة م. لإلسكانالععاونية  شبكة األقص جمعية  1
 غزة 28/10/2010 1522 جمعية الديار الععاونية لإلسكان 2
 غزة 29/11/2010 1535 جمعية أبناء ف سطين الععاونية لإلسكان 3
 غزة 9/12/2010 1546 جمعية أردقاء المو فين الععاونية لإلسكان 4
 غزة 19/1/2011 1559 جمعية السنوب الععاونية لإلسكان 5
 غزة 17/10/2010 1511 جمعية أ ضاء النيابة العامة الععاونية لإلسكان 6
جمعيررررررة مسعيررررررف  ق.  بررررررد العز ررررررز الرنعيسرررررر  الععاونيررررررة  7

 غزة 17/10/2010 1512 لإلسكان
 غزة 20/10/2010 1514 جمعية نور الهد  لالسكان الععاون  8
 غزة 24/10/2020 1520 جمعية اإللالص الععاونية لإلسكان 9
 غزة 4/11/2010 1523 جمعية الضياء الععاونية لإلسكان 10
 غزة 4/11/2010 1525 جمعية يونت الععاونية لإلسكان 11
 رفح 14/2/2011 1563 جمعية  ارم بن  ابت الععاونية لإلسكان 12
 رفح 17/1/2011 1552 اللطاب الععاونية لإلسكانجمعية  مر بن  13
 رفح 17/1/2011 1555 جمعية رال  الدين االيو   الععاونية لإلسكان 14
 غزة 17/10/2010 1510 جمعية شبكة االتحاق لإلسكان 15
 غزة 20/10/2010 1517 جمعية السالم الععاونية لإلسكان 16
 لانيونت 2/12/2010 1540 جمعية رفد الععاونية لإلسكان 17
 غزة 3/2/2011 1561 جمعية نور الحياة الععاونية لإلسكان 18
 غزة 15/3/2011 1568 الععاونية لإلسكان نجمعية الحقوقيين الف سطينيي 19
 غزة 18/5/2011 1570 جمعية يافا الععاونية لإلسكان 20
 غزة 9/11/2011 1527 رض الر او الععاونية لإلسكانأجمعية  21
 غزة 25/11/2011 1533 معية االمة الععاونية لإلسكانج 22
 غزة 29/11/2011 1534 جمعية اليام الععاونية لإلسكان 23
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رقم  اسم الجمعية م
 العنوان تاريخ التسجيل التسجيل

 غزة 1/12/2010 1539 جمعية ال د الععاونية لإلسكان 24
 زةغ 20/10/2010 1516 جمعية الرحمة الععاونية لإلسكان 25
 غزة 20/10/2010 1519 جمعية المو د الععاونية لإلسكان 26
 غزة 8/12/2010 1542 جمعية نور الح  الععاونية لإلسكان 27
 لانيونت 17/1/2011 1551 جمعية أبو بكر الصدي  الععاونية لالسكان 28
 لانيونت 21/2/2011 1566 جمعية لبيب بن  د  الععاونية لالسكان 29
 لانيونت 14/2/2011 1564 ار الععاونية لالسكانير الطجمعية جعف 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


