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 رقم
 رقم محتـويــات العـــدد مسلسل

 الصفحة
 أواًل: القوانين

( لسااااا   7الُمعاااااان ل ااااارقم  الم رقاااااا العااااارم  قااااا    م2022( لسااااا   2قااااارقم   قااااا     .1
 .م2005

9 

 ثانيًا: قرارات المجلس التشريعي

 قباااامن ر ا ااااا اللا ماااا  ب اااا    (5/1غ.ع /1636 قاااا   قاااااا  المالااااع الم ااااا ع    .2
 24 الجئ   حمن: الذكاى الاابع  والسبع   لل كب  برإلجمرع.السيرسي  وشئم  ال

3.  
إقاا  م اوع قارقم  ر ميا  ب     (5/1غ.ع /1638 ق   قاا  المالع الم ا ع  

م، الم ااااام برلم رق اااا  العرماااا  ماااا  اللا ماااا   2022أماااامان المقاااا   قاااا   ( لساااا   
 ال رقمقي  والمابي  برإلجمرع.

27 

4.  

( ب ا   إقااا  م ااوع قارقم   قا  5/1غ.ع /1639قاا  المالاع الم اا ع   قا   
( لسا   1م المعان ل رقم  حق العامة  لالجئا   السلساي       قا   2022 ( لس   

م الم ااااااام برلم رق اااااا  العرماااااا  ماااااا  اللا ماااااا   ال رقمقياااااا  وشاااااائم  الالجئاااااا   2008
 .برألغلبي  الميل  

28 

5.  
ع قاارقم   قاا  إقاااا  م اااو ب اا    (5/1غ.ع /1640 قاا   قاااا  المالااع الم ااا ع  

م، الم ااااااام 2000( لساااااا   5م المعااااااان ل اااااارقم  الماااااااو   قاااااا   2022 ( لساااااا   
 برلم رق   العرم  م  اللا م   ال رقمقي  والااخلي  واالم  برإلجمرع.

29 

6.  

( ب ا   إقااا  م ااوع قارقم   قا  5/1غ.ع /1644قاا  المالاع الم اا ع   قا   
( لسا   1  السلساي       قا   م المعان ل رقم  حق العامة  لالجئا 2022 ( لس   

م، الم ام برل ااء  األولى م  اللا م   ال رقمقي  وشئم  الالجئا   برألغلبيا  2008
 الميل  .

30 

7.  
قبامن ر ا اا لا ا  ال اا   ( ب ا  5/1غ.ع /1645قاا  المالع الم ا ع   قا   

واالقصااااى بم رسااااب  الااااذكاى اليرمساااا  واليمساااا   لالحاااامالن الصاااا  مق  ل اااااق  
 المساا األقصى برإلجمرع.ال ا  و 

31 

( ب    إقاا  م اوع قرقم   ق  5/1غ.ع /1646قاا  المالع الم ا ع   ق     .8
 34م ب    رعايل قرقم  2012( لس   3م المعان لل رقم   ق   2022 ( لس   
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م ورعايالره، الم ام برلم رق   العرم  م  1999( لس   2األحمان الماقي   ق   
 مابي  برإلجمرع.اللا م   ال رقمقي  وال

9.  
( ب ا   إقااا  م ااوع قارقم   قا  5/1غ.ع /1647قاا  المالاع الم اا ع   قا   

م، الم اااام 2005( لسااا   7م المعاااان ل ااارقم  الم رقاااا العااارم  قااا   2022 ( لسااا   
 برل ااء  االولى م  اللا   ال رقمقي  برإلجمرع.

35 

 ل لا اا  لالمرقياا  لم صاا  ( ب اا   ر اا 5/1غ.ع /1648قاااا  المالااع الم ااا ع   قاا     .10
 .الح رئق حمن شب رت ميرلسرت بعض ال اكرت العرمل  ف  المارن الز اق 

36 

11.  
قباااامن ر ا ااااا اللا اااا  ( ب اااا   5/1غ.ع /1649قاااااا  المالااااع الم ااااا ع   قاااا   

ال رقمقيااا  حااامن حاااق شاااعب ر السلساااي    فااا  الاااارع وحمر ااا  ماااما ة  اليبي يااا  مااا  
 االحمالن الص  مق  برإلجمرع.

38 

12.  
( ب ا   قبامن ر ا اا لا ا  ر صا  5/1غ.ع /1650قاا  المالع الم ا ع   ق   

الح اارئق البالمرقياا  حاامن شااب رت ميرلساارت بعااض ال اااكرت العرملاا  فاا  المااارن 
 الز اق  برإلجمرع. 

41 

13.  
( ب اااا   إقاااااا  م اااااوع قاااارقم  5/1غ.ع /1652قاااااا  المالااااع الم ااااا ع   قاااا   

م، الم اااام باارل ااء  االولااى مااا  2022أصاامن المحراماارت ال اااا ي   قاا   ( لساا   
 اللا   ال رقمقي  برإلجمرع.

44 

( ب اااا   قباااامن ر ا ااااا اللا اااا  5/1غ.ع /1653قاااااا  المالااااع الم ااااا ع   قاااا     .14
 45 س مات قلى وقا للسم  الم ئمم برإلجمرع. 105السيرسي  بم رسب  ماو  

15.  
قم   قا  ( ب ا   إقااا  م ااوع قار5/1غ.ع /1654قاا  المالاع الم اا ع   قا   

م الم اااام 2005( لسااا   7م المعاااان ل ااارقم  الم رقاااا العااارم  قااا   2022 ( لسااا   
 برل ااء  الثرقي  م  اللا   ال رقمقي  برألغلبي  الميل  .

48 

16.  
( ب اااا   قباااامن ر ا ااااا اللا اااا  5/1غ.ع /1655قاااااا  المالااااع الم ااااا ع   قاااا   

رء محرفواارت االقمصاارة   ب اا   المالحواارت والميرلساارت حاامن شاااك  رمع اا  ك اباا
 غز  برإلجمرع.

49 

17.  

( ب ا   إقااا  م ااوع قارقم   قا  5/1غ.ع /1656قاا  المالاع الم اا ع   قا   
م المعان ل رقم  الح مق المرلي  لاؤسرء مارلع ال  ئارت المحليا  2022 ( لس   

م الم اام برلم رق ا  العرما  ما  اللا ما   ال رقمقيا  2020( لسا   3وأقضرئ ر  ق   
 م  برألغلبي  الميل  .والااخلي  واال

52 
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18.  
( ب ا   إقااا  م ااوع قارقم   قا  5/1غ.ع /1657 قاا  المالاع الم اا ع   قا  

( لساااا   7م المعااااان ل اااارقم  الميااااا ات والماااام اات الع لياااا   قاااا   2022 ( لساااا   
 م الم ام م  اللا   ال رقمقي  برل ااء  األولى برإلجمرع.2013

53 

( ب اااا   قباااامن ر ا ااااا اللا اااا  5/1غ.ع /1658 قاااااا  المالااااع الم ااااا ع   قاااا    .19
 ال رقمقي  بم رسب  ال مم الاول  للمضرم  م  ال عب السلسي    برإلجمرع.

54 

 لجنة متابعة العمل الحكومي اتقرار ثالثًا: 

ب ا   اقممارة الالئحا   (01/134/2021قاا  لا   ممربع  العمل الح مم   ق     .20
 .الم س ذ   ل رقم  ص اوق ال س  

58 

ب اا   اقمماارة الئحاا   (02/134/2021ا  لا اا  ممربعاا  العماال الح امم   قاا   قاا   .21
 .إقرة  ضبرط الص  واألفااة لليام  العس ا  

65 

22.  
ب ا   المماف ا  قلاى  (01/135/2021قااا  لا ا  ممربعا  العمال الح امم   قا   

ريصاايإ إ ااار   ل يعاا  األ و الح ممياا  لصاارلو جم ياا  جساام  األماال للم مياا  
 .رم  ما س  جسم  األمل للمابي  اليرص والم ه ل إلق

67 

ب ا   اقممارة ال ي ال  (02/135/2021قاا  لا   ممربع  العمال الح امم   قا     .23
 .الم ويم  لممسس  المماصسرت والم رييع

68 

ب اا   اقممارة قواارم  (03/135/2021قااا  لا ا  ممربعاا  العمال الح امم   قاا     .24
 69 .اجممرقرت ه ئ  ممربع  العمل الح مم 

25.  
ب ا   المماف ا  قلاى  (04/135/2021قااا  لا ا  ممربعا  العمال الح امم   قا   

ريصيإ م سع  ل يع  األ و الح ممي  لصرلو وعا   األوقرف وال امو  الاي يا  
 .إلقرم  مساا أم خل ل الماريا 

72 

ب ا   ركلياا السا ا/  (05/136/2021قاا  لا   ممربع  العمال الح امم   قا     .26
 .قم اًا لكلي  الابرط الارم ي أحما قما الحم  

73 

27.  
ب ا   إق ارء اقمااا   (06/136/2021قااا  لا ا  ممربعا  العمال الح امم   قا   

الس ا/ قرصا ةيب حس  سليمر  قم اًا م  قمرة  كلي  الابرط الارم يا  وركليساه 
 . ئيسًر ل  ئ  ال ضرء العس اي 

74 

ب ااا   ق ااال السااا ا/  (01/137/2021قااااا  لا ااا  ممربعااا  العمااال الح ااامم   قااا     .28
ا عااار  ساااع ا قب اااا مااا  سااالي  الميااار  وجااامة  الب ئااا  إلاااى سااالي  اليرقااا  والماااما ة 

75 
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اليبي ي  ل سع ة جمه المظيفي  وركليسه  ئيسًر لسلي  اليرق  و ئيسًر لمالاع إةا   
 .محرفورت غز  -شاك  رمع   الك ابرء

ركلياا السا ا/ ب ا    (04/137/2021 قاا  لا   ممربع  العمال الح امم   قا    .29
 .حس  يمس  الصيس   ئيسًر لايما  المورل  ل سع ة جمه المظيفي 

76 

30.  
ب ااا   ق اال السااا ا/  (09/137/2021قاااا  لا اا  ممربعااا  العماال الح ااامم   قاا   

ساام ا قبااا الااااعق مي ااا ماا  ساالي  اليرقاا  والمااما ة اليبي ياا  إلااى وعا   الح اا  
 .المحل  وركليسه وك اًل للمعا  

77 

31.  
ب ااا   ق ااال السااا ا/  (13/137/2021  ممربعااا  العمااال الح ااامم   قااا   قااااا  لا ااا

إلااهي  قبا الحم ا ال ا   م  وعا   الز اق  إلى وعا   المابي  والمعلي  العرل  للعمل 
 .وك اًل مسرقاًا للمعلي  العرل 

78 

ب اا   ق اال الساا ا/ أ ماا  حساا   (15/137/2021قاااا  لا اا  ممربعاا  العماال الح اامم   قاا     .32
 79 . ي م  وعا   المابي  والمعلي  العرل  إلى وعا   الز اق  وركليسه وك اًل للمعا  اليرعو 

33.  
ب ااا   ق ااال السااا ا/  (17/137/2021قااااا  لا ااا  ممربعااا  العمااال الح ااامم   قااا   

قمرة إلااهي  البرع م  ةيما  السممى والم ا   إلاى سالي  األ اضا  وركليساه  ئيساًر 
 . لسلي  األ اض  ل سع ة جمه المظيفي

80 

ب ا   المماف ا  قلاى  (29/137/2021قااا  لا ا  ممربعا  العمال الح امم   قا     .34
 .اقممرة ال ي ل الم ويم  ل  ئ  ر اي  االسمثمر  والما  الص ر ي 

81 

35.  
ب ا   المماف ا  قلاى  (17/141/2021قااا  لا ا  ممربعا  العمال الح امم   قا   

ن العرماا  واإلساا ر  إلااى رحم اال وحااا  ر ساا ق شاامو  المحرفواارت فاا  وعا   األشااار
 .إةا   قرم 

82 

ب اا   المعرقااا ماا   (09/143/2021قاااا  لا اا  ممربعاا  العماال الح اامم   قاا     .36
 A1). 83الس ا/ محما قعمر  ال حرن وركليسه وك اًل لمعا   العان لا ج   

37.  
ب ا   المماف ا  قلاى  (13/143/2021قااا  لا ا  ممربعا  العمال الح امم   قا   

و لصاارلو وعا   الااخلياا  واألماا  الاام    ل اااف إقرماا  ماكااز اسااممالق قيعاا  أ  
 .الافرع الماق  شاق محرفو  خرق مقع

84 

ب ا   اقممارة ال ي ال  (42/143/2021قاا  لا   ممربع  العمال الح امم   قا     .38
 .الم ويم  اليرص ب لي  العلمم الم  ي  وكلي  العلمم والمك ملمجير

86 

 87ب ا   المماف ا  قلاى  (07/145/2021م   قا   قااا  لا ا  ممربعا  العمال الح ام   .39
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رع اا   السااا ا/  اماا  قااااقر  حساا   صااارلو ماا  ماربااارت ه ئاا  ال ضااارء العسااا اي 
 .ما يًر قرمًر قس ا رً 

40.  
ب ا   المماف ا  قلاى  (08/145/2021قااا  لا ا  ممربعا  العمال الح امم   قا   

قرضاايًر  رع اا   الساا ا/ فضاال أحمااا الاااايل  ماا  مارباارت ه ئاا  ال ضاارء العساا اي 
 .برلمح م  العس ا   العلير و  ل  قرئبًر لائيع المح م 

88 

ب ااااا   اقممااااارة  (18/145/2021قااااااا  لا ااااا  ممربعااااا  العمااااال الح ااااامم   قااااا     .41
 .المعايالت قلى ال ي ل الم ويم  لمعا   األشارن العرم  واإلس ر 

89 

ب ااااا   اقممااااارة  (10/146/2021قااااااا  لا ااااا  ممربعااااا  العمااااال الح ااااامم   قااااا     .42
 90 .لمعايالت قلى ال ي ل الم ويم  لمعا   الصح ا

ب ا   المماف ا  قلاى  (15/146/2021قااا  لا ا  ممربعا  العمال الح امم   قا     .43
 .اقممرة ال ي ل الم ويم  لمعا   شمو  األساى والمحا   

91 

ب ا   المماف ا  قلاى  (16/146/2021قااا  لا ا  ممربعا  العمال الح امم   قا     .44
 .م ويم  لمعا   شمو  الماأ  اقممرة ال ي ل ال

92 

ب ا   المماف ا  قلاى  (17/146/2021قااا  لا ا  ممربعا  العمال الح امم   قا     .45
 .اقممرة ال ي ل الم ويم  لمعا   السيرح  واآل ر 

93 

46.  
ب ااا   ريصااايإ  (36/147/2021قااااا  لا ااا  ممربعااا  العمااال الح ااامم   قااا   

األماا  الاام    إلقرماا  م ااا م سعاا  ل يعاا  أ و ح ممياا  لصاارلو وعا   الااخلياا  و 
 .الافرع الماق 

94 

ب ا   المماف ا  قلاى  (40/147/2021قااا  لا ا  ممربعا  العمال الح امم   قا     .47
 .اقممرة ال ي ل الم ويم  لمعا   الز اق 

95 

ب ا   المماف ا  قلاى  (18/150/2021قااا  لا ا  ممربعا  العمال الح امم   قا     .48
 96 .ال ق الماق -خلي  واألم  الم    اقممرة ال ي ل الم ويم  لمعا   الاا

ب اا   المماف اا  قلااى  (07/152/2021قااا  لا اا  ممربعاا  العماال الح امم   قاا     .49
 .إق رء وحا  شمو  ال ا  لمعا   األوقرف وال مو  الاي ي 

97 

ب ااا   ريصااايإ إ اااار    (25/155/2021قااااا  لا ااا  ممربعااا  العمااال الح ااامم   قااا     .50
 .فاع خرق مقع –و الكلي  الارم ي  للعلمم الميبيقي  ل يع  األ و الح ممي  لصرل

99 

ب ا   المماف ا  قلاى اقممارة  (01/157/2021قااا  لا ا  ممربعا  العمال الح امم   قا     .51
 .ال ي ل الم ويم  لل  ئ  السلسي  ي  المسم ل  لمالح   جاائ  االحمالن الص  مق 

101 
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52.  
ب ااا   ريصااايإ  (22/157/2021قااااا  لا ااا  ممربعااا  العمااال الح ااامم   قااا   

قيعا  األ و الح مميا  الميصصا  لكليا  الز ممقا  لصارلو جم يا  الحيار  لم مياا  
 .األسا  ف  م ي   الزهااء

102 

ب ا   المماف ا  قلاى  (36/157/2021قااا  لا ا  ممربعا  العمال الح امم   قا     .53
 .اقممرة محاةات الم رقا المب ا اليرص  برلممظس  

104 

ب ا   ركلياا السا ا/  (01/158/2021ل الح امم   قا   قاا  لا   ممربع  العما  .54
 .أحما قما الحم  وك اًل لمعا   العان

106 

ب اااا   المماف اااا  قلااااى  (15/159/2021قاااااا  لا اااا  ممربعاااا  العماااال الح اااامم   قاااا     .55
 107 اسممالق قيع  األ و اليرلم لصرلو وعا   المابي  والمعلي  العرل  ل اف إق رء ما س 

ب اا   اقمماارة قواارم  (25/159/2021العماال الح اامم   قاا    قاااا  لا اا  ممربعاا   .56
 .المارلع االسم ر    للاوائا الح ممي 

109 

57.  
ب ااا   إلاااارء قااااا   (05/161/2021قااااا  لا ااا  ممربعااا  العمااال الح ااامم   قااا   

م ب ااا   ريصااايإ 2010م.و/إ.هاااا( لسااا   /11/178/11مالاااع الااامع اء  قااا   
 .حفيظ ال اآ  الكا  قيع  أ و ح ممي  لصرلو جم ي  الصحرب  لم

116 

ب اااا   الساااامر   (07/161/2021قاااااا  لا اااا  ممربعاااا  العماااال الح اااامم   قاااا     .58
 .لميم ب ال  ق الس  ي  اليرضع  ل ورم اإلس ر  المعروق 

118 

ب ا   المماف ا  قلاى رع ا    (06/163/2022قااا  لا ا  ممربعا  العمال الح امم   قا     .59
 .A4ًر ف  المالع الم ا ع  لا ج  األخ/ محما ةيب مصيسى  ضما  ماياًا قرم

120 

ب ااا   را يااا  قااااة  (56/163/2022قااااا  لا ااا  ممربعااا  العمااال الح ااامم   قااا     .60
 .(A3( ممظًسر ف  الاوائا الح ممي  إلى الا ج  المظيفي   61 

121 

ب ااا   را يااا  قااااة  (57/163/2022قااااا  لا ااا  ممربعااا  العمااال الح ااامم   قااا     .61
 A4. 125  الاوائا الح ممي  لا ج  ( ممظسًر ماياًا قرمًر ف69 

( ب اا   المماف اا  قلااى 01/164/2022قااا  لا اا  ممربعاا  العماال الح امم   قاا     .62
 .أ و إلقرم  م اوع ع اق  قيع  وسرم م  ا ألم فمجم ر ج ا المما  

129 

ب    اسممالق بعض  (02/164/2022قاا  لا   ممربع  العمل الح مم   ق     .63
 .   المصا   ف  ل ت الهيرالم رس  إلقرم  الماي

131 

ب    ركلياا السا ا /  (01/166/2022قاا  لا   ممربع  العمل الح مم   ق     .64
 .هرل  محما ح ا  الزبا   ئيسًر لسلي  اليرق  والمما ة اليبي ي 

133 
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ب ا   ركلياا السا ا/  (02/166/2022قاا  لا   ممربع  العمال الح امم   قا     .65
 .محرفورت غز - ل  ئ  المايا   شاك  رمع   الك ابرء خل ل إلااهي  ش س   ئيسرً 

134 

ب ا   را يا  السا ا/  (03/166/2022قااا  لا ا  ممربعا  العمال الح امم   قا     .66
 .(A1قرج  يمس  ساحر  وك اًل لا ج   

135 

ب ا   را يا  السا ا/  (04/166/2022قااا  لا ا  ممربعا  العمال الح امم   قا     .67
 .(A2 اًل مسرقاًا لا ج   قبا ال رةي سع ا األغر وك

136 

ب ا   اقممارة ال ي ال  (27/166/2022قاا  لا   ممربع  العمال الح امم   قا     .68
 .الم ويم  لايما  السممى والم ا  

137 

ب اا   را ياا  الساا ا/  (17/170/2022قاااا  لا اا  ممربعاا  العماال الح اامم   قاا     .69
 A2لح مم  لا ج  سالم  قما معاوف وك اًل مسرقاًا ف  الم مب اإلقالم  ا

138 

70.  
ب ااا   ريصااايإ  (25/170/2022قااااا  لا ااا  ممربعااا  العمااال الح ااامم   قااا   

إ اار   ل يعا  األ و الح مميا  ما  أ اضا  محرفوا  شامرن غاز  لصارلو جم يا  
 .الصحرب  لمحفيظ ال اا  الكا   بااو إقرم  ما س 

139 

ممارة الالئحا  ب ا   اق (31/170/2022قاا  لا   ممربع  العمل الح مم   ق     .71
 .الم س ذ   ل رقم  الح مق المرلي  لاؤسرء ال  ئرت المحلي  وأقضرئ ر

141 

ب ااا   ريصااايإ  (06/173/2022قااااا  لا ااا  ممربعااا  العمااال الح ااامم   قااا     .72
 .قيع  األ و الح ممي  لصرلو وعا   المابي  والمعلي  العرل 

145 

73.  
ب ا   المماف ا  قلاى  (07/173/2022قااا  لا ا  ممربعا  العمال الح امم   قا   

اساااممالق قيعااا  األ و اليااارلم مااا  أ اضااا  ال ااامك  فااا  محرفوااا   فاااو لصااارلو 
 .وعا   الااخلي  واألم  الم    ل اف إق رء ماكز شا   ال مك 

147 

74.  

ب    رعايل الب ا  ق   (09/173/2022قاا  لا   ممربع  العمل الح مم   ق   
م، 2014.و/إ.هاااا( لسااا   م/17/342/11( مااا  قااااا  مالاااع الااامع اء  قااا   01 

ب اااا   اسااااممالق قياااا  أ اضاااا  إلق اااارء ما ساااام   لاااامعا   المابياااا  والمعلااااي  العاااارل  
 .وما سم   رربعم   لمكرل  غمث ور ا ل الالجئ  

149 

ب اا   اقممارة قواارم  (19/174/2022قااا  لا ا  ممربعاا  العمال الح امم   قاا     .75
 .ضمابط قمل ممسسرت اإلقااو والممم ل ف  قيرع غز 

151 

ب اا   ركليااا وعا    (20/174/2022قاااا  لا اا  ممربعاا  العماال الح اامم   قاا     .76
 157 .العان كماج ي  لل  ئ  السلسي  ي  لمالح   جاائ  االحمالن اإلساائ ل 
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ب ا   اقممارة الئحا   (04/175/2022قااا  لا ا  ممربعا  العمال الح امم   قا     .77
 .اللار  الح ممي 

158 

ب ا   ساحب/ إلاارء  (15/177/2022الح امم   قا   قااا  لا ا  ممربعا  العمال   .78
 . إ ار  / ريصيإ( ل ي  األ اض  الح ممي 

169 

ب ا   ق ال الممظا / محماا  (07/179/2022قاا  لا   ممربع  العمال الح امم   قا     .79
 .محممة محما الكحلمت م  وعا   ال  ل والمماصالت إلى وعا   الح   المحل 

173 

ب ا   اقممارة الئحا   (11/179/2022الح امم   قا   قااا  لا ا  ممربعا  العمال   .80
 .اقممرة ماااز فحإ ص ر  ج البماون والارع المسرن

174 

81.  
( ب اااااا   إلااااااارء 17/180/2022قاااااااا  لا اااااا  ممربعاااااا  العماااااال الح اااااامم   قاااااا   

ريصااايإ قيعااا  أ و ح مميااا  لمسم اااسى اليامااا  العرمااا  إلق ااارء ماكاااز  اااب 
 .وجااح  الع م  

180 

ب ا   إلاارء ريصاايإ  (20/180/2022عمال الح اامم   قا   قااا  لا ا  ممربعا  ال  .82
 181 .قيع  األ و الح ممي  لصرلو جم ي    ر ةم إل ( الماكي  إلق رء م ا ل ر

83.  
ب ا   المماف ا  قلاى  (24/180/2022قااا  لا ا  ممربعا  العمال الح امم   قا   

اساااممالق قيعااا  أ و لصااارلو سااالي  اليرقااا  والماااما ة اليبي يااا  ل ااااف رمساااع  
 .الممل ا ال رئم  م  الا   ال ا ي  محي 

182 

ب اا   إلااارء راا ج ا  (25/180/2022قااا  لا اا  ممربعاا  العماال الح اامم   قا     .84
 .قيع  أ و ح ممي  لصرلو جم ي  السالم  الي ا  

184 

 أنظمة صادرة عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدنرابعًا: 
 186 .م2022   قورم راخيإ الم  آت والحاف الماكز   لس  .85
 198 إعالنات اللجنة المركزية لالبنية وتنظيم المدن :خامساً   .86
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 م2022( لسنة 2)قانون رقم  
 م2005( لسنة 7الُمعدل لقانون التقاعد العام رقم )

 دولة فلسطينرئيس 
 م ورعايالره،2003بعا اال َّالع قلى ال رقم  األسرس  المعان لس   

 م ورعايالره،1964( لس   8ت  ق   وقلى قرقم  الم م   والمعرشر
 م ورعايالره،2004( لس   16وقلى قرقم  الم م   والمعرشرت ل مى األم  السلسي     ق   

 م،2005( لس   7وقلى قرقم  الم رقا العرم  ق   
 م،1959( لس   34وقلى قرقم  الم رقا الماق   ق   

( 18سااي  ي   قاا   وقلاى قاارقم  ميصصاارت ورعم ضاارت  ئايع الساالي  الم  ياا  السل
 م،2005لس   

وقلاااااى قااااارقم  م رفااااااآت و واراااااب أقضاااااارء المالاااااع الم ااااااا ع  وأقضااااارء الح مماااااا  
 م،2004( لس   11والمحرفو    ق   

 م ورعايالره،1998( لس   4وقلى قرقم  اليام  الماقي   ق   
 م،2005( لس   8وقلى قرقم  اليام  ف  قمى األم  السلسي  ي   ق   

الم ع اااا  لمااار       ال اااااء  الثرقيااا ا  المالاااع الم اااا ع  فااا  جلساااوب ااارًء قلاااى مااار أقااا
 م،09/11/2022

سرسا  المعاان لسا   ( م  ال رقم  األ41وبعا أ  أصبو ال رقم  مصا ًا ب م  المرة   
 ورعايالره، م2003

 السلسي   ،   برس  ال عب العاب   هللا،بس  
 :صدر القانون التالي
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 ( 1   مرة
 :ةاآلتي اتمن القانون األصلي، بإضافة التعريف (1تعدل المادة )

ــ م 1959( لساا   34: قاارقم  الم رقااا الماااق   قاا   وانين وأنظمــة التقاعــد الســابقةق
 م ورعايالراااه، وقااارقم  1964( لسااا   8ورعايالراااه، وقااارقم  المااا م   والمعرشااارت  قااا   

 ره.م ورعايال2004( لس   16الم م   والمعرشرت ل مى األم  السلسي     ق   
 .م2005( لس   7: قرقم  الم رقا العرم  ق   القانون األصلي

 ( 2مرة   
( وذلـ  5(، )4(، )3( من القانون األصـلي بإضـافة فقـرات ثـال  )8ُتعدل المادة )

 على النحو اآلتي:
 رعمبا ماة اليام  الم  ر ضى ف  ظل هذا ال رقم  م بمل  للم رقا. .3
مجااب أقوماا  أو قااماق   الم رقااا الساارب   رعمبااا ماااة الياماا  الم بملاا  للم رقااا بم .4

 م بمل  للم رقا.
إذا ل      الم ماق قلى  أ  قمله ق ا سا ر  هذا ال رقم ، ُرض  ما  خاما   .5

ف  ظل قماق   وأقوم  الم رقا السرب   إلى ما  خاممه الالح   بح ث   ماقالم
 يممجب قليه  ة المسمح رت الم  ر رضرهر ق  ر لحسر  ال  ئ .

 (3مرة   
 ( من القانون األصلي، لتصبح على النحو اآلتي:13تعدل المادة )

ُرعسى قرئاات اسامثمر ات ال  ئا  و واراب الم رقاا والمسارهمرت قلاى اخامالف أقماق ار 
 م  ضا ب  الاخل.

 (4مرة   
( ماا  ال اارقم  األصاال  برساامباان ال باار ر     ال اا  أشاا ا(، و  باا  الساا  ( 22رعااان الماارة   
 م الة  (.  س   صبوالما ة  ف  ر لم
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 (5   مرة
 ( من القانون األصلي، لتصبح على النحو اآلتي:25( من المادة )1ُتعدل الفقرة )

 للم ماق الحق ف  الحصمن قلى الم رف  الم رقا   وف ًر لآلر : .1
%( قاا  كاال ساا   خاماا  أمضاا ت فاا  2ر رقااا شااييمخ  محساامبًر قلااى أساار    .أ

المحاة ، أمار سا مات الياما  السارب   ف ام  ظل هذا ال رقم ، وف ًر ل ورم الم رف  
احمسرل ر وف ًر لمعرةل  قرقم  الم رقا الذي كر   يض  لاه الم مسا  قبال اقمسرقاه 
ل ذا ال رقم ، ورضرف ال ساب  لل ساب  ال رراا  قا  احمسار  سا مات خامماه فا  
ظال ال ارقم  األصاال ، قلاى أ  رمحمال اليز  اا  العرما  فا  هااذ  الحرلا  صاااف 

لم رقا اا  قاا  مااا  خاممااه الساارب   إذا كرقاات وف ااًر ل اارقم  الم رقااا المساامح رت ا
م ورعايالره، وف  هذ  الحرل  ال رمحمل اليز    1959( لس   34الماق   ق   

 رسايا أي اشمااارت لل  ئ  ق  رلك الما .
ةو  اإلخالن بمار و ة فا  الب اا  أ( ما  هاذ  المارة ،   ام  للم اماق الحاق فا   . 

لعاز الصح ، و م  احمسر  الم رف  الم رقا   فا  هاذ  الحصمن قلى ر رقا ا
الحرل  قلى أسر  أ  س مات اليام  الم بمل  للم رقا ه  قاة س مات اليام  
السعلي  حمى رر    اإلحرل  للم رقا مضرفًر إل  ار قصا  السا مات الممبقيا  حماى 

م رقاا للمغ س  الم رقا اإللزام ، وال رز ا س مات اليام  المحسمب  ألغااو ال
 ( س  .40ق   

فااا  جميااا  األحااامان،  ااااب أال يمااااروع الااراااب الم رقااااي ال اااررج قااا  المسااام    .ج
%( م  مممساط الااراب آلخاا  االث سا مات ما  80   سب ال  رئي  حاًا أقلى ل

ساااا مات الياماااا  المحساااامب  ألغااااااو الم رقااااا، وفاااا  حاااارلم  العاااااز الصااااح  
ماا  مممساط الااراب آلخااا  %(35 قساب  والمفار  أال   ال الااراب الم رقاااي قا  

  الث س مات م  س مات اليام  المحسمب  ألغااو الم رقا.



 م2022( ديسمبر) كانون أول               ــوقــائــع الفـلســطـينـية(  )الالمائة وأربعة                  العـدد     
 

 

 

 

- 12 - 

برسمث رء احمسر  ماة اليام  قلاى فماار   وف اًر لمار جااى رسصا له فا  الب اا  أ(  .ة
م  هذ  المرة ، ُريبق أح رم هذا ال رقم  قلى جمي  قمليرت اسمح رق صاف 

 رقا أو قلى و  مه م  بعا .الاارب الم رقاي ورمع عه، سماء برل سب  للمم 

 (6مرة   
 ( من القانون األصلي بالنـص اآلتي:25( من المادة )3ُتستبدل الفقرة )

فاا  حرلاا  المفاار  ُياامعع قلااى الم  اا  المساامح    الاارااب الم رقاااي وف ااًر للااااون الملحااق 
 ( م  هذا ال رقم ، وف  حرل  وفر  الم ماق خاالن الياما  السعليا  ُ حمساب19برلمرة   

الاارب الم رقاي وف ًر لألسع المعمما  الحمسر   ارب العاز الصح  الما ة ف  الس اا  
( مااا  ال ااارقم  األصااال  وُ ااامعع الااراااب الم رقااااي قلاااى 25( ل اااا   ( مااا  المااارة   1 

 ( م  هذا ال رقم .19الم    المسمح    وف ًر للااون الملحق برلمرة   

 (7مرة   
، ليصــبح مــن القــانون األصــلي (25مــن المــادة )( 5يعــدل البنــد )ن( مــن الفقــرة )

 على النحو اآلتي:
( س   ول       رلبًر فا  إحااى 21  س   م الل  أو الب ت أو اإلخم  الُمعرلإذا للغ ا

( سااااا   إذا كااااارقما 26مااحااااال المعلاااااي  الثااااارقمي أو ةو  ةخااااامن الارمعااااارت، أو سااااا   
 لعلير.ملمح    بإحاى مااحل المعلي  أو الارمعرت أو المعرها ا

 (8مرة   
( علـى النحـو 7يحمـل الـرقم )مـن القـانون األصـلي ( 25ُيضاف بند جديد للمادة )

 اآلتي:
 ُراف  برإلضرف  إلى الم رف  الم رقا   الافعرت المرلي :

قالو  قرئليا   اجممر يا ( وف اًر لل ارقم  اليرضا  لاه الم اماق  رلمار كار   سامحق  .أ
 الاارب الم رقاي.
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  الاوارب والا جرت ف  وقت م  األوقرت ق  الذي كر  إذا را ا أو اخمل  سل . 
ُ سااااملى الاارااااب قلااااى أساااار  ساااال  الاوارااااب  ،قرئماااار ق ااااا اقم اااارء خاماااا  الم مساااا 
مااااا  ال ااااا ا الاااااذي  حصااااال  ياااااه الما  اااااا أو  والاااااا جرت الااياااااا وذلاااااك اقمبااااار اً 

 االخمالف أي مر أفضل للم مس .
 (9مرة   

( علــى 8ن األصــلي يحمــل الــرقم )( مــن القــانو25يضــاف بنــد جديــد للمــادة رقــم )
 النحو اآلتي:

واإلجاارعات   اراابواإلجاارعات الا اسااي  لاااو    اراابراااخل مااا  اإلقاار   واإلجاارعات لاااو  
االسمث رئي  ف  الم رف  الم رقا   قلى أ   ساة ق  ر الم ماق كرف  المسارهمرت حساب 

 مع اء.لالئح  رصا  ق  مالع ال وحص  الم ال( وف رً  م ماقال رقم   حص  ال

 (10مرة   
( علــى 9( مــن القــانون األصــلي يحمــل الــرقم )25يضــاف بنــد جديــد للمــادة رقــم )

 النحو اآلتي:
ل ارقم  رسامما ج ا  الم اا ل بصاااف فا  حرلا  وفار  أحاا الم اماك   ب ح ارم هاذا ا .أ

ما   ال   أش ا ر مل ال  ا الذي ُرمف   يه وش ا   آخا  ، وف  حرل    واربه
الم رقاااي  ال اا    اربااهم رقااا رساامما ه ئاا  الم رقااا بصاااف وفاار  الم ااماق بعااا ال

 م  ال  ا الذي ُرمف   يه. أش ا اقمبر اً 
ُرصاف المبرلغ المذكم   ف  الس اا   أ( ما  هاذ  المارة  إلاى أ مل/اا  الم اماق إ   . 

األ امال ُر سا   ترعااةوفا  حارن  ،وجا/ت ف  المماق ا الم ا   لصااف الماربارت
ااا أو ل اارت غ ااا ممزوجاارت  المباارلغ ل اا    برلمسااروي، وفاا  حاارن وجاامة أوالة ُقصل

وُ صاااف  ،فااإق    ساامح م  ماار كاار   صاااف لمالااار    يماار لاام لاا  ركاا  قااا ُرمف اات
 االسمح رق إلى المل  ال اق  إ  وجا وإ  ل  يمجا  يصاف إلى المص .

ياام  اقمماارة مبلااغ  سااروي  ،فاا  كااال الحاارلم   المااذكم ر   فاا  الس ااا   أ( ماا  هااذ  الماارة  .ج
( خمسااا  آالف شاااي ل حساااب الحااارالت سااارلس  الاااذكا 5000اراااب شااا ا بحاااا أةقاااى    
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لأل ملاا  أو األ اماال إ  رعاااة  أو ولاا  ال صااا أو ماا  يثباات أقااه قاارم لماامل  مصاار  ا 
 و لاى كل مر  يرل  ذلك ف  أي قرقم  أو قورم ر رقاي آخا. ،الا رع 

 ر يبق أح رم هذ  المرة  قلى جمي  قماق   الم رقا السرب  . .ة

 (11  رة م
 ( من القانون األصلي، لتصبح على النحو اآلتي:26تعدل المادة )

 ساامحق الم ااماق ق ااا إحرلمااه قلااى الم رقااا ألي ساابب، كرماال المباارلغ المامعاا   .1
( ماااا  ال اااارقم  12( ماااا  الماااارة   5برساااامه فاااا  الحساااار  المااااذكم  فاااا  الس ااااا   

قا اا ، ولااه وحصاا  الم ااال والعمائااا الم ر  ااماقصاال ، بماار فاا  ذلااك حصاا  الماأل
 اخمير  أحا البايل   اآلر   : 

 ارمل المبلغ ُةفع  واحا  ق ا الم رقا. -أ
 مبلغ ش اي وف ًر لااون ُممسق قليه.  - 

+ لم اااماقفااا  حرلااا  وفااار  الم اااماق، ُيااامعع مبلاااغ المسااارهمرت المحااااة   حصااا  ا .2
 حص  الم ال( قلى و  مه كرماًل وف ًر لحا  حصا اإل ث أو مر   مم م رم ر.

 ( 12مرة   
 ( من القانون األصلي وتستبدل بالنـص اآلتي:27( من المادة )2تلغى الفقرة ) .1

الم ماكم  الذي  أاملما ق ا   س   خام  م بملا  ألغاااو الم رقاا ما  الاذكم  
 ( س    حصلم  قلى ر رقا شييمخ .55س    وخمس  ق ا س   لإلقرث وبلمغ

 ي وتستبدل بالنـص اآلتي:( مـن القانون األصل27( من المادة )3تلغى الفقرة ) .2
( ساا   20( ساا   خاماا  م بملاا  للم رقااا للااذكم  و 25أاملااما    الم ااماكم  الااذي

 ( س  .50خام  لإلقرث م بمل  ألغااو الم رقا وبلمغ س   
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 ( 13مرة   
ـــرة )يُ  .1 ـــد )ن( مـــن الفق ـــادة )1لغـــى البن ـــانون األصـــلي 28( مـــن الم ( مــــن الق

 وُيستبدل بالنـص اآلتي:
قل م   االث أوكرقت لا ه خام   م ماق  إم رقي  المحم ل مممفا  لاى الإذا ل  رك

سااا مات رُااااف  لاااه المبااارلغ المااا  اشاااماق ل ااار ل وااارم الم ااارف  المحااااة  والمسااارهمرت 
المحااااة ، وإذا كااار  لاااه خامااا   اااالث سااا مات أو أاثاااا ولااا   سااامحق  ارباااًر ر رقاااا ًر 

لم رف  المحاة  ومسارهممه ُرصاف له كرف  المسرهمرت الم  كر  يافع ر ف  قورم ا
 ومسرهم  الم ال ف  قورم المسرهمرت المحاة  حرن مسرهممه ف  هذا ال ورم.

( مــن القـانون األصـلي ليصـبح 28( من المـادة )1ُيعدل البند )د( من الفقرة ) .2
 على النحو اآلتي:

 سااميي  الم ااماق المساام  ل ماا  الياماا  أ  ُ ساااة المساارهمرت الماا  ُصااافت لااه 
 لل رقم . رً ق ا العمة  إلى اليام  وف  واحا ةفع  

 ( 14مرة   
 ( من القانون األصلي، لتصبح على النحو اآلتي:29من المادة ) (2، 1)عدل الفقرات تُ 

 ( لمصبو قلى ال حم اآلر : "ةو  س  الم رقا اإللزام ".1سمبان الس ا   . رُ 1
 ( م  ال رقم  األصل .29( م  المرة   2لاى الس ا   . رُ 2

 (15   مرة
 ( من القانون األصلي، لتصبح على النحو اآلتي:31( من المادة )2ستبدل الفقرة )تُ 

ا قاااة الم  اا  المساامح    للاارااب، ُ عاارة احمسااربه ورمع عااه قلااى ماار رب ااى ماا   لااإذا را
الم  اااا  المساااامح    للاارااااب الم رقاااااي، للحساااارم قلااااى حصااااإ ممساااارو   ل اااا ، وف ااااًر 

 .هذا ال رقم   ( م 19للااون الملحق برلمرة   
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 (16مرة   
 ( من القانون األصلي بالنـص اآلتي: 33( من المادة )3ستبدل الفقرة )تُ 

 ااااارق ةخااااال لل اااااا ك  الب ااااارت واألخااااام    ااااام  ه أال اااااماط ق اااااا وفااااار  الم اااااماق  ُ  .أ
واألخاامات( مماا ر  ماا  أحااا الا اارت الم ااماك  ل واارم الم رقااا وف ااًر ألح اارم هااذا 

م   يم  اسمح رق  ، ول ذا الااو ال رعمبا ال س   أو   م  ةخل   أقل  ،ال رقم  
 المافمق  للب رت واألخمات ةخاًل. 

ف  حرل  وجمة ةخل خرص ُريص   يم  الاخل م  المسمح رت الم رقا  ، ورام   . 
إقاارة  رحايااا المساامح رت الم رقا اا  ساا م ًر، قلااى ضاامء المما اااات الحرصاال  فاا  

ُياااااالة بااااارق  ال صااااا ب قلاااااى  الااااااخل ساااااماء فااااا  الز ااااارة  أو ال  صااااار ، قلاااااى أ 
 المسمح    للاارب. 

قلاااى ال ااايإ الم مسااا  إ بااارت قاااام حصااامله قلاااى ةخااال أو أ  ةخلاااه أقااال مااا   .ج
 .مسمح رره لماسي  ش رة  م  الا   المع ي  ُرم ا إقاا  

 (17مرة   
 :اآلتية( من القانون األصلي بالفقرة 33( من المادة )6ستبدل الفقرة )تُ 

وجماه ال صا ب المحااة فا  الاااون اليارص لممع ا  الااراب  سمحق الزوج حرن وفر  ع 
الم رقاااي الااما ة ل ااذا ال اارقم  إذا كاار  وقاات وفرر اار مصااربًر بعاااز صااح   م عااه ماا  
الكسااب، و ثباات حرلاا  العاااز ب اااا  ماا  اللا اا  اليبياا  اليرصاا  برل  ئاا  أو إذا كاار  

 اإ الااخل قمار فإذا ق ،الزوج ال ةخل له  عرةن  يم  اسمح رق المعرش أو يز ا ق ه
 سمح ه  صاف له حصمه بم اا  السر ق و معع بارق  الااراب المسامحق للزوجا  قلاى 

 وفق الااون الما ة ل ذا ال رقم . -ةو  الزوج-المسمس اي 
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 (18مرة   
( علـى 7( مـن القـانون األصـلي تحمـل الـرقم )33ضاف فقرة جديدة للمـادة رقـم )تُ 

 النحو اآلتي:
أو الم  اا  المساامح    أاثااا ماا   ارااب ر رقاااي ماا  ه ئاا   فاا  حرلاا  اساامح رق الم مساا 

 ُييصإ الاارب الم رقاي األابا، وال  امع الام  ل   الاارب   الم رقاي    ،الم رقا
 إال إذا كر  الااربر  الم رقا ر  ُمسمح    للزوج وعوجِه. ،م  ال  ئ 

 (19مرة   
مــن القــانون  (34المــادة )ب ل الجــدول الصــاو بتوايــع الراتــد التقاعــد  الــواردعـد  يُ 

 األصلي ويصبح على النحو االتي:
 

رقم 
 المستحقـــــــــــــون  الحالة

 األنصبــــة المستحقـــة في الراتد 
 خــــوةاإل ـدانالوالــــ األوالد األرامــــــل

1.  
أ ملااااااااااا  أو أ امااااااااااال أو عوج 

 مسمحق وأاثا م  ولا
 

0.5 
 قص 

0.5  
 قص 

- - 

2.  
أ ملااااااااااااااا  أو أ امااااااااااااااال أو عوج 

 مسمحق وولا واحا ووالاا 
 

0.5  
 قص 

  لث
سا  للماحا 

 أو ا    
- 

3.  
أ ملااااااااااا  أو أ امااااااااااال أو عوج 

 مسمحق وولا واحا
 

0.5  
 قص 

 - -  لث

4.  
أ ملااااااااااا  أو أ امااااااااااال أو عوج 

أاثااااا ماااا  ولااااا مساااامحق أو 
 ووالاا  مسمح ر 

 

  لث
0.5  

 قص 
سا  للماحا 

 - أو ا    

5.  
أ ملااااااااااا  أو أ امااااااااااال أو عوج 
مساااامحق ووالاااااا  ماااا  قااااام 

 وجمة أوالة
 

0.5  
 قص 

- 
سا  لكل 

 م  مر
- 

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A14816_34#A14816_34
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6.  
أاثاااا مااا  ولاااا ووالااااا  مااا  
قاااااام وجااااامة أ ملااااا  أو عوج 

 مسمحق
- 

0.75 
 ال   
 أ برع

سا  للماحا 
 و ا    أ

- 

7.  
لاااااااااااا  ماااااااااا  ولااااااااااا واحااااااااااا ووا

قااااااااام وجاااااااامة أ ملاااااااا  أو عوج 
 مسمحق

- 
0.5  

 قص 
سا  لكل 

 م  مر
- 

8.  
والااااا  مااا  قاااام وجااامة أ ملااا  

 أو أوالة أو عوج مسمحق
- - 

 لث للماحا 
 أو اال    

- 

9.  
أخ أو أخاااات ماااا  قااااام وجاااامة 
أ ملاااااااااا  أو عوج مساااااااااامحق وال 

 أوالة وال والاي 
 سا  - - -

10.  
اثاااااا مااااا  أخ أو أخااااات مااااا  أ

وج قااااااااام وجاااااااامة أ ملاااااااا  أو ع 
 مسمحق وال أوالة وال والاي 

- - - 
 لث 

 برلمسروي 

 (20مرة   
( وذلـ  5تحمـل رقـم ) جديـدة ( من القانون األصلي بإضافة فقـرة35عدل المادة )تُ 

 على النحو اآلتي:  
يممقااا  صااااف الااراااب الم رقااااي المسااامحق للاااذكم  مااا  األوالة واإلخااام  إذا جاااروعوا 

ذا كار  ُمسامحق الااراب مصاربًر بعااز صاح  الحرة   والع اا  ، و سامث ى ما  ذلاك إ
وفاا  كااال الحاارلم   يثباات  ، م عااه ماا  الكسااب وقاات االساامح رق إلااى أ  ياازون العاااز

 ذلك ب اا  م  اللا   اليبي .
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 ( 21مرة   
 ( مـن القانون األصلي بالنـص اآلتي:36( من المادة )2، 1ستبدل الفقرتان )تُ 

( سا   15ماف ا  الم اال وال  ئا  واسامكمرن  للم ماق الحصمن قلى ر رقا مب ا بعا م
وفاا  هااذ  الحرلاا  فااإ   ،( ساا  50ماا  الياماا  المحساامب  ألغااااو الم رقااا وبلاامغ ساا   

%( ق  2ل ورم الم رف  المحاة  سمف ي يسض ر رقصيًر ل سب    الاارب الم رقاي وف رً 
 ال س   وصماًل لس  السم   بصاف ال وا ق  ال رقم  الذي  يض  له الم ماق.

 (22مرة   
 تي:وفق اآل ( مكرر36) جديدة تحمل الرقم القانون األصلي مادةضاف إلى تُ 

ف  حرن للمغ الم ماق س  الم رقا اإللزام  ول    ا  لا اه سا مات خاما  فعليا  م بملا  
للم رقااا رمهلااه ل ااااء ساا مات الياماا  الممبقياا  الساامكمرن ساا مات الحااا األةقااى الميلمباا  

 -الع ااا-يااامع للم ااماق شااااء ساا مات الم ااا ل الممقاات لصاااف  ارااب ر رقاااي لااه،  
 .ال رقم  األصل ( م  113الم م ي  برلمع    لاى الم ال، وفق أح رم المرة   

 ( 23مرة   
 تي:( مكرر وفق اآل37ضاف إلى القانون األصلي مادة جديدة تحمل الرقم )تُ 

الاارب الم رقاي قلى الاغ  ممر و ة ف  أي ر ا   آخا،  امع للم ماق الام  ل   
مااا  ال  ئااا  والااراااب ال ااا اي أو أ ااا  م رفااا   و اراااب ر رقااااي آخاااا قااا  وظيسااا  غ اااا 

 .ألح رم ال رقم  األصل  ورعايالرهخرضع  

 ( 24مرة   
( على 3( من القانون األصلي بإضافة فقرة جديدة تحمل رقم )113عدل المادة )تُ 

 النحو اآلتي:
  ماقمات اليام  السعلي  المحسمب  للمألغااو ال ااء رعمبا كسم  الس   م  س 

 كرمل . س  ً 
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 ( 25مرة   
 ( من القانون األصلي بالنص اآلتي:114ستبدل المادة )تُ 

ق اا للامغ   سا  الم رقاا اإللزاما  وف اًر لل ارقم  اليرضا  لاه  الم اماك  ر م   خام  
 الم ماق.

 (26مرة   
 ( م  ال رقم  األصل .116لاى المرة   رُ 

 ( 27مرة   
 ( من القانون األصلي بالنص اآلتي:117ستبدل المادة )تُ 
المصالح  العرما   القمبار اتإلى الم رقاا الُمب اا م ماق أي للم ال إحرل   امع  .1

إذا أامل خمع ق ا  س   خاما  م بملا  للم رقاا ةو  أ  ُ يصا  ما  مسامح رره 
 اإللزامي .

ة شااااوط اإلحرلااا  للم رقاااا المب اااا وف اااًر للس اااا    .2 هاااذ  المااارة  بممجاااب  ( مااا 1ُرحاااال
ااقاااا  ر   ااااا اإلحرلاااا  بضاااامابط ومعااااري ا الئحاااا  رصااااا  قاااا  مالااااع الاااامع اء رُ 

بب .  ممضم ي  ُمسل
( ماا  هااذ  الماارة  1وف ااًر ألح اارم الس ااا   المب ااا الُمحاارن للم رقااا الم ااماق  ُ ماا و .3

%( م  الاارب المحسام  للم رقاا إضارف  إلاى المسامح رت 10م ح  ال رماروع  
 الااون اآلر : وذلك وفق ،األخاى 

 

عدد السنوات المتبقية حتى 
 بلوغ سن التقاعد اإللزامي

نسبة المنحة المضافة 
 للراتد التقاعد 

1 1% 
2 2% 
3 3% 
4 4% 
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5 5% 
6 6% 
7 7% 
8 8% 
9 9% 

 %10 ف اثا 10
 

 هذ  المرة ، رعمبا كسم  الس   س   كرمل .( م  3الس ا   ألغااو  .4

 (28مرة   
 :آلتي( من القانون األصلي بالنص ا118ة )ستبدل المادتُ 
رساااااي أح اااارم هااااذا ال اااارقم  لمعايالرااااه قلااااى كرفاااا  حاااارالت الم رقااااا اقمباااار ًا ماااا   .1

م، و ام  رسام   المسامح رت قبال هاذا المار    كال حساب قاارقم  أو 01/09/2006
 به. قورم الم رقا الذي كر  م مسعرً 

 اااا  ألقضاااارء المالااااع رمااااملى ه ئاااا  الم رقااااا العاااارم احمساااار  المساااامح رت الم رقا .2
ألح ااارم قااارقم  م رفاااآت و واراااب  الم اااا ع  وأقضااارء الح ممااا  والمحااارفو   وف ااارً 

( لسااااا   11أقضااااارء المالاااااع الم اااااا ع  وأقضااااارء الح ممااااا  والمحااااارفو    قااااا   
 م، واحمسر  المسمح رت الم رقا   لائيع السلي  الم  ي  السلسي  ي  وف ارً 2004

سااالي  الم  يااا  السلساااي  ي   قااا  ألح ااارم قااارقم  ميصصااارت ورعم ضااارت  ئااايع ال
 م.2005( لس   18 

رمملى اليز    العرم  للسلي  الم  ي  السلسي  ي  ةف  المسمح رت الم رقا   للم اممل    .3
 ( م  هذ  المرة .2ف  الس ا   

ُياامعع الاارااب الم رقاااي فاا  حاارن المفاار  قلااى الم  اا  وف ااًر للااااون الملحااق برلماارة   .4
 ( م  هذا ال رقم .19 
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 (29  مرة 
 ( من القانون األصلي بالنص اآلتي:119ستبدل المادة )تُ 
الم مسعااام  المحسااام  ل ااا  سااا مات خامااا  أقااال مااا  السااا مات الميلمبااا  السااامح رق  .1

  ارب ر رقاي ُراة ل   مسرهمم   ق  رلك الما  وف ًر لس مات المسرهم  السعلي .
مااا  الم بملااا  إذا عاةت ماااا  خامااا  الم مسااا  السعليااا  قااا  الحاااا األقصاااى لماااا  اليا .2

للم رقااا وف ااًر ألح اارم هااذا ال اارقم  أو عاةت  يماا  الاارااب قاا  قسااب  الحااا األقصااى 
الم صاامص قليااه فاا  هااذا ال اارقم  رُاااة مساارهمرت الم ااماق قاا  رلااك المااا  وف ااًر 

 لس مات المسرهم  السعلي .
ال ريااال أح ااارم هاااذ  المااارة  بحاااق الم مسااا  وفاااق أح ااارم ال ااارقم  األصااال  وقاااماق    .3

لساااارب   ب ااااااء ساااا مات الياماااا  الماااا  رم  ااااه ماااا  الحصاااامن قلااااى  ارااااب الم رقااااا ا
ر رقاي ق ا للمغه س  الم رقا اإللزام  وقام وجمة س مات خام  م بمل  للم رقاا 

 رمهله للحصمن قلى  ارب ر رقاي.

 (30مرة   
 وفق اآلتي: ( مكرر123) ضاف إلى القانون األصلي مادة جديدة تحمل الرقمتُ 
الم رقاي لكرفا  الم اماك   قلاى أسار  مممساط الااراب آلخاا يم  احمسر  الاارب  .1

  الث س مات بصاف ال وا ق  ال رقم  الذي  يض  له الم ماق.
م 1959( لس   34لاى العالو  ال يصي  الما ة  ف  قرقم  الم رقا الماق   ق   رُ  .2

وف   ،م ورعايالره1964( لس   8وف  قرقم  الم م   والمعرشرت  ق    ،ورعايالره
وفااا  ال ااارقم   ،م2004( لعااارم 16قم  المااا م   والمعرشااارت ل ااامى األمااا   قااا   قااار

 وف  أي قورم ر رقاي آخا. ،األصل 
صاف مبلغ  ال مرئ  شي ل إضرف  إلى الاارب الم رقاي للمم رقاا أو و  ماه قلاى  ُ  .3

ماا   (19الماارة   للااااون الااما ة فاا   أ  راامعع قلااى و  اا  المماامفى أو ال اا  ا وف اارً 
 والاااون الما ة  ف  قماق   الم رقا السرب  .ال رقم  هذا 
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%( 80 قسااب   اااب أال يماااروع الاارااب الم رقاااي فاا  جمياا  األحاامان الساارب   قاا   .4
%( وف  كال الحرلم     م  االحمسر  م  مممسط الااراب 30  قسب  وأال   ل ق 

 آلخا  الث س مات م  س مات اليام  المحسمب  ألغااو الم رقا.
المساامح رت الم رقا اا  الساارب   الماا  رماات وف ااًر ألح اارم ال اارقم   ُرعاارة رساام   كرفاا  .5

قلاى أ  يام  صااف أي ع ارة   ،األصل  وف ًر لمار را ل الا إ قلياه فا  هاذا ال ارقم  
 قلى الاارب الم رقاي ب  ا فم ي م  رر    صاو  هذا ال رقم .

 (31مرة   
 ال ُ عمل ب ي قإ يمعر و م  هذا ال رقم .

 (32مرة   
وُ عمال ، ر س اذ أح ارم هاذا ال ارقم   -ُكٌل  يمار  يصاه -الميمص  كرف   قلى الا رت

 م  رر    ق ا  ف  الاا ا  الاسمي .   به

 م26/12/2022: ا  ف  ماي   غز  لمر   ص
  ها /1444/02: الممافق                 

                                                                   رئيس دولة فلسطين
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 المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

 الصامسةالدورة غير العادية 
 حد عشرأالمائة و  االجتماع –الجلسة األولى 

 المنعقدة في مدينتي رام هللا وغزة
 م15/05/2022حد الموافق األ يوم

 (5/1غ.ع /1636قرار رقم )
 ق ااااالمرئااا  واحاااا  االجممااارع–المالاااع الم اااا ع  السلساااي    فااا  جلسااامه األولاااى 

 .م15/05/2022الممافق  االحا الم ع ا  ف  ماي م   ام هللا وغز  يمم
 أخذًا بعين االعتبار:

 و  الالجئ   حمن الذكاى الاابع  والسبع   لل كب .اللا م   السيرسي  وشم ر ا ا  -
 أح رم ال ورم الااخل . -
 ق رش ومااخالت األخمات واإلخم  أقضرء المالع. -

 يقــرر: 
و  الالجئا   حامن الاذكاى الاابعا  والسابع   اللا م   السيرسي  وشم ر ا ا  قبمن أواًل:

 لل كب  برإلجمرع. 
و  الالجئ   حمن الذكاى الاابع  م ر ا ا اللا م   السيرسي  وشإقاا  رمصيرت  ثانيًا:

 :لتكون كالتالي والسبع   لل كب 
 ، وأ  الم ا ااا قلااى أ  فلسااي   ماا  بحاهاار إلااى ق اهاار هاا  أ و قابياا  إسااالمي .1

 رحا اهر وري  ا م اسرر ر واجب قلى األم  اإلسالمي  ماممع .
الم ا ا قلى أ  حق العامة  لاميا  الالجئا   السلساي      هام حاق أصا ل  رلات،  .2

غ ا قرلل للمصالف أو الم رعن أو المسا ط أو المساروم ، وال  سا ط برلم ارةم، وهام 
لسلسااي      إلااى أ ِضاا   م ساامن ب اااا ات ةولياا ، وال لااايل قاا  قاامة  الالجئاا   ا

اار لح  اا  ماا  أضاااا  جااالاء اللااامء  اااوا م  اار، ورعم ِضاا   قمل وممملكاارِر   الماا  ُهال
 وال مرت.
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لي  الكرملاااا  قاااا  قكباااا  شااااعب ر السلسااااي   ، م رحم اااال االحاااامالن البا ياااارق  المساااا .3
 ومعرقرره المسمما  م ذ أ بٍ  وسبع   س  .

ول  الماق  قلى شعب ر السلسي   ، ميرلب  األم  الممحا  والمامم  الاول  لاف  ال .4
اااا م  ااار قساااا إه ورح  اااق قمةرااا ، ورعم ضاااه قمااار لح اااه مااا  اً لاااى أ ضاااه المااا  ُهاِل

أضاا  ومعرقر  خالن سا مات اللاامء وال امرت، ور س اذ ال ااا ات األمميا  الممعل ا  
( لسا   194بحق العمة  وف  م امم ر قاا  الام يا  العرما  لألما  الممحاا   قا   

 م.1948
برلم ارعن قا  ح اه فا  العامة ،  اً أ  شعب ر السلساي    لا   سامو أحاا  ا قلىالم ا .5

 أو المسا ط  يه، أو المسروو ق ه.
 فااااض اعةواجياااا  المعااااري ا وسيرساااا  الك اااال بم ياااارل   الماااا  رسااااميام ر المال اااارت  .6

الممحااا  األما  ياا  والاااون األو بياا  فاا  المعرماال ماا  ال ضااي  السلسااي  ي  م ر قاا  
 ألوكااقي .برألعم  الاوسي  ا

اساام كر  االقحياارع األما  اا  والااباا  للكياار  الصاا  مق ، وقعمبااا ةقاا  االحاامالن  .7
م اااار ك  فعلياااا  فاااا  جاااااائ  الحااااا  الصاااا  مقي  الممماصاااال  ضااااا أل اااارء ال ااااعب 

 السلسي   .
 فاااض الييااامات الميبي ياااا  المااا  ر ااامم ل اااار بعاااض األقومااا  العابياااا  مااا  كياااار   .8

المي ، والارمعااااا  العابيااااا ، وم ومااااا  االحاااامالن، وقيرلاااااب الااااااون العابيااااا  واإلسااااا
 المعرو  اإلسالم  برريرذ إجااءات  اةق  ضا الميبع   م  العاو الص  مق .

ام   .9 ةقم  الاون العابيا  إلاى إحسار  وفارة  الالجئا   السلساي      لااي ر، و فا  الا 
قاااا   ، وريفيااااا معرقاااارر  ، وقاااااقمهر لاللماااازام بررسر ياااارت الاااااا  البيضاااارء لساااا   

اك السلساي    بحاق م حمن م1965 عرمل  الالجئ   السلسي     ، بمر يمكا الممسل
العاامة  إلااى أ و فلسااي  ، و ح ااق ح اامق اإلقساار  وكااممااه، والح اامق الماقياا  

 واالجممر ي .
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ميرلب  الممسسرت الاولي  والبالمرقرت العابي  واإلسالمي  والاولي ، واالرحارةات  .10
السلسااي    وةقاا  ح لااه فاا  العاامة   البالمرقياا ، برلقياارم لاااو هر فاا  إساا رة ال ااعب

والمعم ض و فض م ر    المم    والم   البايل وم ر    رصفي  وكرل  غمث 
ور ااا ل الالجئاا   السلسااي      برقمبر هاار ال اارها الاااول  قلااى جا ماا  االحاامالن 

 لم ا ا أل رء ال عب السلسي    م  و  ه.
الم  ياا  مالح اا  مااماا  قيرلااب كرفاا  الممسساارت الح م ياا  وال رقمقياا  الاولياا  و  .11

الحا  الص ري   أمرم المحارا  الاوليا  للميرلبا  للاا  االحامالن ومحرسابمه قلاى 
 جاائمه بحق أل رء ال عب السلسي   .

قيرلب السصرئل السلسي  ي  وال عب السلسي    لمسع ل الم روما  ب رفا  أشا رل ر  .12
قاااع ضاااا المحمااالل الصااا  مق ، حماااى رحا اااا فلساااي   والمسااااا األقصاااى مااا  ة

  ضه.ألى إالص ري   ورح  ق قمة  ال عب السلسي    
حاااا  العاارل  لمحماال مسااموليرر   األخال ياا  أقيرلااب الاااون العابياا  واإلسااالمي  و  .13

قساارقي  وةقاا  م روماا  ال ااعب السلسااي    ضااا االحاامالن الصاا  مق  إل غرمااه واإل
 قلى ر س ذ ال اا ات الاولي  واألممي .

قالم  اار بارلمقمف ب اام  ماا  ال ااعب السلسااي    ماا  ومسكا  اار وإ قيرلاب قلماارء األ .14
وم روممه الم اوق  وق ا وق  و  رف  معاكا  العامة  وفضاو العااو فا  السارح  

 العرلمي .

 
 

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

 لرئيس المجلس التشريعي  المجلس التشريعي
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 المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

 الصامسةعادية الدورة غير ال
 عشر االمائة واثن االجتماع –الجلسة األولى 

 المنعقدة في مدينتي رام هللا وغزة
 م18/05/2022ربعاء الموافق األ  يوم

 (5/1غ.ع /1638قرار رقم )
ق ااااا  راالجمماااارع المرئاااا  وا  اااا–المالاااع الم ااااا ع  السلسااااي    فاااا  جلساااامه األولااااى 

 م.18/05/2022بعرء الممافق   الم ع ا  ف  ماي م   ام هللا وغز  يمم األ
 أخذًا بعين االعتبار:

م، الم اااام مااا  اللا مااا   2022م ااااوع قااارقم  ر ميااا  أمااامان المقااا   قااا   ( لسااا    -
 ال رقمقي  والمابي  برلم رق   العرم .

 أح رم ال ورم الااخل . -
 ق رش ومااخالت األخمات واإلخم  أقضرء المالع. -

 يقــرر: 
م، الم ام برلم رق ا  2022  ر مي  أممان المق   ق   ( لس   إقاا  م اوع قرقم  أواًل:

 العرم  م  اللا م   ال رقمقي  والمابي  برإلجمرع.
م إلااى اللا ماا   2022إحرلاا  م اااوع قاارقم  ر مياا  أماامان المقاا   قاا   ( لساا    ثانيــًا:

 ال رقمقي  والمابي  إلقااة  لل ااء  األولى حسب األصمن.
 

 

 مد بحرد. أح  د. محمود الرمحي
 النائد األول  أمين سر

 لرئيس المجلس التشريعي  المجلس التشريعي
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 المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

 الدورة غير العادية الصامسة
 عشر ااالجتماع المائة واثن –ة األولى الجلس

 المنعقدة في مدينتي رام هللا وغزة
 م18/05/2022ربعاء الموافق يوم األ 

 (5/1غ.ع /1639قرار رقم )
ق ااااا  راالجمماااارع المرئاااا  وا  اااا–المالاااع الم ااااا ع  السلسااااي    فاااا  جلساااامه األولااااى 

 م.18/05/2022 بعرء الممافق ف  ماي م   ام هللا وغز  يمم األ الم ع ا 
 أخذًا بعين االعتبار:

م المعااااااان ل اااااارقم  حااااااق العاااااامة  لالجئاااااا   2022م اااااااوع قاااااارقم   قاااااا   ( لساااااا    -
  الالجئا   مو لم ام ما  اللا ما   ال رقمقيا  وشا، ام2008( لس   1السلسي       ق   
 برلم رق   العرم .

 أح رم ال ورم الااخل . -
 ق رش ومااخالت األخمات واإلخم  أقضرء المالع. -

 يقــرر: 
م المعاان ل ارقم  حااق العامة  لالجئاا   2022إقااا  م ااوع قاارقم   قا   ( لساا    أواًل:

العرماا  ماا  اللا ماا   ال رقمقياا  برلم رق اا  م الم ااام 2008( لساا   1السلسااي       قاا   
 و  الالجئ   برألغلبي  الميل  .م وش

م المعان ل رقم  حاق العامة  لالجئا   2022إحرل  م اوع قرقم   ق   ( لس    ثانيًا:
و  الالجئ   إلقاااة  م م إلى اللا م   ال رقمقي  وش2008( لس   1السلسي       ق   

 لل ااء  األولى حسب األصمن.
 د. أحمد بحر  محمود الرمحيد. 

 النائد األول  أمين سر
 لرئيس المجلس التشريعي  المجلس التشريعي
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 المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
 الدورة غير العادية الصامسة

 عشر ااالجتماع المائة واثن –ة األولى الجلس
 المنعقدة في مدينتي رام هللا وغزة

 م18/05/2022ربعاء الموافق يوم األ 
 (5/1غ.ع /1640ار رقم )قر 

ق اااا  راالجممااارع المرئااا  وا  ااا –المالاااع الم اااا ع  السلساااي    فااا  جلسااامه األولاااى 
 م.18/05/2022 بعرء الممافق ف  ماي م   ام هللا وغز  يمم األ الم ع ا 

 أخذًا بعين االعتبار:
( لسااااا   5م المعاااااان ل ااااارقم  المااااااو   قااااا   2022م ااااااوع قااااارقم   قااااا   ( لسااااا    -

  ام م  اللا م   ال رقمقي  والااخلي  واألم  برلم رق   العرم .م، الم2000
 أح رم ال ورم الااخل . -
 ق رش ومااخالت األخمات واإلخم  أقضرء المالع. -

 يقــرر: 
( لسا   5م المعان ل رقم  الماو   قا   2022إقاا  م اوع قرقم   ق   ( لس    أواًل:

 م  برإلجمرع.م   ال رقمقي  والااخلي  واألللا م، الم ام برلم رق   العرم  م  ا2000
( 5م المعااان ل اارقم  الماااو   قاا   2022إحرلاا  م اااوع قاارقم   قاا   ( لساا    ثانيــًا:
م  إلقااة  لل ااء  األولى حسب للا م   ال رقمقي  والااخلي  واألم، إلى ا2000لس   

 األصمن.
 

 

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

لرئيس المجلس   لمجلس التشريعيا
 التشريعي
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 المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
 الدورة غير العادية الصامسة

 االجتماع المائة وثالثة عشر –الجلسة األولى 
 المنعقدة في مدينتي رام هللا وغزة

 م25/05/2022ربعاء الموافق يوم األ 
 (5/1غ.ع /1644قرار رقم )

االجمماارع المرئاا  و ال اا  ق ااا  –فاا  جلساامه األولااى المالااع الم ااا ع  السلسااي    
 م.25/05/2022 بعرء الممافق ف  ماي م   ام هللا وغز  يمم األ الم ع ا 

 أخذًا بعين االعتبار:
م المعااااااان ل اااااارقم  حااااااق العاااااامة  لالجئاااااا   2022م اااااااوع قاااااارقم   قاااااا   ( لساااااا    -

و  الالجئا   م   وشااللا ما   ال رقمقيام، الم ام ما  2008( لس   1السلسي       ق   
 برل ااء  األولى. 

 أح رم ال ورم الااخل . -
 ق رش ومااخالت األخمات واإلخم  أقضرء المالع. -

 يقــرر: 
م المعان ل رقم  حق العمة  لالجئ   2022إقاا  م اوع قرقم   ق   ( لس    أواًل:

ال رقمقي  ولى م  اللا م   م، الم ام برل ااء  األ2008( لس   1السلسي       ق   
 و  الالجئ   برألغلبي  الميل  . م وش

م المعان ل رقم  حاق العامة  لالجئا   2022إحرل  م اوع قرقم   ق   ( لس    ثانيًا:
و  الالجئ   إلقاااة  م ، إلى اللا م   ال رقمقي  وش2008( لس   1السلسي       ق   

 .لل ااء  الثرقي  حسب األصمن
 د. أحمد بحر  د. محمود الرمحي

 النائد األول  أمين سر
 لرئيس المجلس التشريعي  المجلس التشريعي
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 المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

 الدورة غير العادية الصامسة
 االجتماع المائة وأربعة عشر –الجلسة األولى 

 المنعقدة في مدينتي رام هللا وغزة
 م08/06/2022ربعاء الموافق يوم األ 

 (5/1غ.ع /1645قرار رقم )
أ بعاا  ق ااا و االجمماارع المرئاا   –الااع الم ااا ع  السلسااي    فاا  جلساامه األولااى الم

 م.08/06/2022 بعرء الممافق ف  ماي م   ام هللا وغز  يمم األ الم ع ا 
 أخذًا بعين االعتبار:

قصااااى بم رسااااب  الااااذكاى اليرمساااا  واليمساااا   لالحاااامالن ر ا ااااا لا اااا  ال ااااا  واأل -
 قصى. الص  مق  ل اق  ال ا  والمساا األ

 أح رم ال ورم الااخل . -
 ق رش ومااخالت األخمات واإلخم  أقضرء المالع. -

 يقــرر: 
قصاااااى بم رساااااب  الاااااذكاى اليرمسااااا  واليمسااااا   قبااااامن ر ا اااااا لا ااااا  ال اااااا  واأل واًل:أ

 لالحمالن الص  مق  ل اق  ال ا  والمساا األقصى برإلجمرع. 
ــــًا: بم رسااااب  الااااذكاى اليرمساااا  قصااااى ال ااااا  واأل إقاااااا  رمصاااايرت ر ا ااااا لا اااا  ثاني

 :لتكون كالتاليواليمس   لالحمالن الص  مق  ل اق  ال ا  والمساا األقصى 
قح ااااا  أهل ااااار الم اسااااا    والمااااااابي   والماابيااااارت فااااا  ال اااااا  واألقصاااااى قلاااااى  -1

صاااممةه  وم ااارومم   للميييااارت الصااا  مقي  فااا  ال اااا  والاااااخل السلساااي    
لالسمماا  ف   رً وقاقمه  جميع ،سلسي  ي وأهل ر الثرئا   الم مسض   ف  الضس  ال

 وصماًل لمح  ق وقا هللا جل وقال برل صا والسمو ال ا ب. ،هذا الصممة
قمكااااا قلااااى حااااق شااااعب ر السلسااااي    برلم روماااا  ب اااال أشاااا رل ر، وقاااااقم فصاااارئل  -2

الم روماا  السلسااي  ي  للعماال ب اال قاام  ماا  أجاال ر اا  ل حرلاا  إساا رة شااعب  م ااروم 
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الساااارحرت وب اااال الصاااام ، لاااااق  ال ااااا  وأهل اااار،  قلااااى كاااال المحاااارو  وفاااا  كاااال
 والمساا األقصى المبر ق والماابي   والماابيرت  يه.

قاااقم أحاااا  العاارل  والممسساارت الاولياا  لم ااا   كاال أشاا رن الاااق  ألهاال ال ااا   -3
وةقاا  صااممةه  وم اارومم   لالحاامالن الصاا  مق  ومماج اا  ميييررااه، وريب ااق 

قرت والمما  ق الاولي  لحمر ا  أهل ار الم اسا    ال رقم  الاول  واالرسر يرت واإلقال
 وم اسرر ر اإلسالمي  والمسيحي . 

مس  ل وصمن أل رء الضاس  الاابيا  والاااخل المحمال لقيرلب السلي  السلسي  ي   -4
للابرط ف  سرحرت األقصى، وقحمل   المسمولي  المبرشاا  فا  إسا رة أهال ال اا  

 ورعز ز صممةه .
لسلسااي  ي  لمقاا  المعاارو  والم ساا ق األم اا  ماا  الكياار  قيرلااب الساالي  الم  ياا  ا -5

حماى   مماما  ،الص  مق  وأج زره، ووق  مالح   الم روم   فا  الضاس  المحملا 
لماجب   ف  م روم  االحمالن الص  مق ، والعمل قلى اريرذ اإلجاااءات العمليا  
 الالعماا  لمالح اا  االحاامالن الصاا  مق  وقرةرااه ومااماا  الحااا  الصاا ري   قلااى

جااااائ  الحاااا  المااا    مافمق ااار بحاااق ال اااا  وأهل ااار والمسااااا األقصاااى المبااار ق 
والم اساارت اإلسااالمي  والمساايحي ، وقحمل اار المساامولي  الكرملاا  فاا  قااام إحرلم اار 

 جاائ  الحا  الص  مقي  للمحرا  الاولي .
قاااقم ملااك المملكاا  األ ةقياا  ال رشاامي  وعقماارء وقاارة  الاااون العابياا  واإلسااالمي   -6

رحمااااال المسااااامولي  الاي يااااا  والمر  ييااااا  والحضااااار    قحااااام ال اااااا  والمسااااااا إلاااااى 
األقصاااى المبااار ق، والمحااااق العرجااال للقيااارم برلماجاااب الميلااام  مااا    لمماج ااا  
سااا  وم اسااارر ر  العااااو الصااا  مق  وميييرراااه وقاواقاااه قلاااى هاااذ  الماي ااا  الم ال

 وأهل ر. 
  لل ااا  وأهل اار، كماار مقساا  م اااف  قصااا لقيرلااب البالمرقاارت العابياا  واإلسااالمي   -7

 قاقمه  لمسع ل لار  ال ا  وفلسي   ف  ر.
قاااقم عقماارء وقاارة  األماا  العابياا  واإلسااالمي  لمقاا  قز ااا الميبياا  ماا  الكياار   -8

الاااذي  عيااا  شاااا ي  القم راااارت االحااامالن قلاااى األ و، و عيااا   ،الصااا  مق 
مم ر غياارء لااائمااه الماركباا  ضااا الثمالاات الااسااي  للعااا  والمساالم  ، وفاا  م ااا

 ال ا  والم اسرت.
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قاقم قلمرء األم  الصرةق   والاقر  الا م    أ    سما وقس  صارةق  للاافرع قا   -9
المساا األقصى المبر ق، وأ   عملما بااٍل لب رء لاامج قملي  رابم   ألل رء األم  
رص   م    ج اًل قم ق اإل مر  قمي الب  ، ورحس از الاماره ا ورح ا اهر ضاا 

والميبع   معه، وك   جااائم  ، والعمال قلاى ةقا  صاممة  المحمل الص  مق 
 ال عب السلسي   . 

وليرر   فا  الاافرع قا  ال اا  م قاقم أل رء أمم ر وأحاا  العرل  للمقمف ق ا مسا -10
 واألقصى ِقبل  األحاا  وبماب  السمرء.

برقمبر   الممسس  ال ا ي   رً وةولي رً وإسالمي رً رسع ل ةو  المالع الم ا ع  قابي -11
ل اااابض  حقيقيااارً   ميبااا  المح اااا  اآل  قلااااى السااارح  السلساااي  ي  لي اااام  مماااثالً الم

ال ااااعب السلسااااي   ، و مصااااا  المفاااامة الير جياااا  إلااااى البالمرقاااارت والممسساااارت 
إلاى رحا اا األ و والم اسارت   ا الاق  لل ضي  السلسي  ي  وصامالً الاولي  لمح 

 واإلقسر  م  االحمالن الص  مق .
عاااام الك ااال بم يااارل  ، والبااااء لمسع ااال اسااامياام السصااال قيرلاااب األمااا  الممحاااا  ب -12

السرب  م  م ثرق ار والاذي يا إ قلاى اسامياام ال ام  لم س اذ ال ااا ات الاوليا  ضاا 
 االحمالن، كمر ر  ر س ذ  ضا بعض الاون.

 

 

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

 لرئيس المجلس التشريعي  المجلس التشريعي
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لمـجلس الـتشريعي الـفلسطينيا  
 الدورة غير العادية الصامسة

 االجتماع المائة وأربعة عشر –الجلسة األولى 
 المنعقدة في مدينتي رام هللا وغزة

 م08/06/2022ربعاء الموافق يوم األ 
 (5/1غ.ع /1646قرار رقم )

 ااا أ بعاا  قو االجمماارع المرئاا   –المالااع الم ااا ع  السلسااي    فاا  جلساامه األولااى 
 م.08/06/2022 بعرء الممافق ف  ماي م   ام هللا وغز  يمم األ الم ع ا 

 أخذًا بعين االعتبار:
م ب    2012( لس   3م المعان لل رقم   ق   2022م اوع قرقم   ق   ( لس    -

م ورعايالره، الم ام م  اللا م   1999( لس   2رعايل قرقم  األحمان الماقي   ق   
   برلم رق   العرم . ال رقمقي  والمابي

 أح رم ال ورم الااخل . -
 ق رش ومااخالت األخمات واإلخم  أقضرء المالع. -

 يقــرر: 
( لساااا   3م المعااااان لل اااارقم   قاااا   2022إقاااااا  م اااااوع قاااارقم   قاااا   ( لساااا    أواًل:

م ورعايالراااه، 1999( لسااا   2م ب ااا   رعاااايل قااارقم  األحااامان الماقيااا   قااا   2012
 العرم  م  اللا م   ال رقمقي  والمابي  برإلجمرع.  الم ام برلم رق  

ـــًا: ( لسااا   3م المعاااان لل ااارقم   قااا   2022إحرلااا  م ااااوع قااارقم   قااا   ( لسااا    ثاني
م ورعايالراه، إلاى 1999( لسا   2م ب    رعايل قرقم  األحمان الماقي   ق   2012

 :اللا م   ال رقمقي  والمابي  إلقااة  لل ااء  األولى حسب األصمن
 د. أحمد بحر  د. محمود الرمحي

 النائد األول  أمين سر
 لرئيس المجلس التشريعي  المجلس التشريعي
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 المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

 الدورة غير العادية الصامسة
 االجتماع المائة وستة عشر –الجلسة األولى 

 المنعقدة في مدينتي رام هللا وغزة
 م15/06/2022ربعاء الموافق يوم األ 

 (5/1غ.ع /1647قرار رقم )
االجممااارع المرئااا  وسااام  ق اااا  –المالاااع الم اااا ع  السلساااي    فااا  جلسااامه األولاااى 

 م.15/06/2022 بعرء الممافق ف  ماي م   ام هللا وغز  يمم األ الم ع ا 
 أخذًا بعين االعتبار:

 ( لس  7م المعان ل رقم  الم رقا العرم  ق   2022م اوع قرقم   ق   ( لس    -
 م الم ام برل ااء  األولى. 2005

 أح رم ال ورم الااخل . -
 ق رش ومااخالت األخمات واإلخم  أقضرء المالع. -

 يقــرر: 
( 7م المعان ل رقم  الم رقا العرم  ق   2022إقاا  م اوع قرقم   ق   ( لس    أواًل:

 م، الم ام برل ااء  االولى م  اللا   ال رقمقي  برإلجمرع. 2005لس   
م المعااان ل اارقم  الم رقااا العاارم  قاا  2022إحرلاا  م اااوع قاارقم   قاا   ( لساا    ثانيــًا:

 م، إلى اللا   ال رقمقي  إلقااة  لل ااء  الثرقي  حسب األصمن.2005( لس   7 

 
 

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

 لرئيس المجلس التشريعي  المجلس التشريعي



 م2022( ديسمبر) كانون أول               ــوقــائــع الفـلســطـينـية(  )الالمائة وأربعة                  العـدد     
 

 

 

 

- 36 - 

تشريعي الـفلسطينيالمـجلس الـ  

 الدورة غير العادية الصامسة
 المائة وثمانية عشر االجتماع –الجلسة األولى 

 المنعقدة في مدينتي رام هللا وغزة
 م14/09/2022ربعاء الموافق يوم األ 

 (5/1غ.ع /1648قرار رقم )
االجمماااارع المرئاااا  و مرقياااا  ق ااااا  -المالااااع الم ااااا ع  السلسااااي    فاااا  جلساااامه األولااااى 

 م.14/09/2022 بعرء الممافق ف  ماي م   ام هللا وغز  يمم األ  ا الم ع
 أخذًا بعين االعتبار:

اليلب الم ام م  لا م  االقمصرة   والاقرب  لم   ل لا   لالمرقي  لم ص   -
 .الح رئق حمن شب رت ميرلسرت بعض ال اكرت العرمل  ف  المارن الز اق 

 ( م ه.58ايالره ال سيمر المرة   أح رم ال رقم  األسرس  السلسي    ورع -
 أح رم ال ورم الااخل . -
 ق رش ومااخالت األخمات واإلخم  أقضرء المالع. -

 يقــرر: 
ر ااا  ل لا ااا  لالمرقيااا  لم صااا  الح ااارئق حااامن شاااب رت ميرلسااارت بعاااض ال ااااكرت  أواًل:

 ه :ؤ مملس  م  ال ما  المرلي  أسمرالعرمل  ف  المارن الز اق ، 
 العبادسة النائد/ يحيى 1

 

 رئيساً 
 سطلالنائد/ يونس األ 2

 

 عضواً 
 مالنائد/ هدى نعي 3

 

 عضواً 
 النائد/ خميس النجار 4

 

 عضواً 
 عضواً  النائد/ يونس أبو دقة 5
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 رمملى اللا   الم رم اآلري : ثانيًا:
البحاااااث والم صااااا  فااااا  شاااااب رت الميرلسااااارت والمااااااروعات المثااااار   فااااا  ملااااا   -1

 رن الز اق .ال اكرت العرمل  ف  الما
رااااق ق كرفااا  الم اااار  ا والمسااام اات والسااامار ا ذات العالقاااا  بااارلمل  ممضاااامع  -2

 الم ص .
االسااااممرع ل اااا رة  ال اااا مة وكاااال ماااا  راراااا ي اللا اااا  أ  لااااه صاااال  باااارلمل   -3

 ممضمع الم ص .
للا   االسمعرق  بم  راا  م رسبًر م  اليبااء والمسم ر   ، كمر   م  ل ر  لب  ثالثًا:

 عم  م  المعا ات ذات العالق ، وخرص  وعا   الز اق  ووعا   المرلي . الممضيحرت الال
 راف  اللا   ر ا اهر للمالع خالن ما  أقصرهر ش ا م  رر  يه. رابعًا:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 لرئيس المجلس التشريعي  المجلس التشريعي
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فلسطينيالمـجلس الـتشريعي الـ  

 الدورة غير العادية الصامسة
 االجتماع المائة وتسعة عشر –الجلسة األولى 

 المنعقدة في مدينتي رام هللا وغزة
 م21/09/2022ربعاء الموافق يوم األ 

 (5/1غ.ع /1649قرار رقم )
االجمماارع المرئاا  ورسااع  ق ااا  –المالااع الم ااا ع  السلسااي    فاا  جلساامه األولااى 

 م.21/09/2022 بعرء الممافق  ام هللا وغز  يمم األي م  الم ع ا  ف  ما
 أخذًا بعين االعتبار:

ر ا اااا اللا ااا  ال رقمقيااا  حااامن حاااق شاااعب ر السلساااي    فااا  الاااارع وحمر ااا  ماااما ة   -
 اليبي ي  م  االحمالن الص  مق . 

 أح رم ال ورم الااخل . -
 ق رش ومااخالت األخمات واإلخم  أقضرء المالع. -

 يقــرر: 
قبااامن ر ا اااا اللا ااا  ال رقمقيااا  حااامن حاااق شاااعب ر السلساااي    فااا  الاااارع وحمر ااا   :أوالً 

 مما ة  اليبي ي  م  االحمالن الص  مق  برإلجمرع. 
إقاااا  رمصاايرت ر ا ااا اللا اا  ال رقمقياا  حاامن حااق شااعب ر السلسااي    فاا  الااارع  ثانيــًا:

 :لتكون كالتاليوحمر   مما ة  اليبي ي  م  االحمالن الص  مق  
ا ااا قلااى أ  جمياا  الثاااوات، والمصاارة  اليبي ياا  فاا  فلسااي  ، ماا  غاارع الم  -1

 وغ ا ، ه  ح مق خرلص  لل عب السلسي    وحا .
رحم اال االحاامالن الصاا  مق  المساامولي  الكرملاا  قاا  راااا يرت احماللااه وساايم   -2

وسااااقمه للاااارع والماااما ة اليبي يااا  وحصااار   ل يااارع غاااز ، وميرلبماااه بااارلمعم ض 
كااال األضااااا  المرة ااا  والمع م ااا  المماربااا  قلاااى الاااااائ  ال ااارمل والكرمااال قااا  
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السويعااااا  المااااا  أصااااارلت ورصااااا ب ال اااااعب السلساااااي    حماااااى ةحاااااا االحااااامالن 
 الص  مق  وإق رئه.

ميرلباا  المامماا  الاااول  بضاااو   الماااخل لمقاا  سيرساا  االحاامالن الصاا  مق   -3
م  ساق   اوات ال عب السلسي   ، ح ث إ  هاذ  الثااوات ها  ملاك خارلإ، 

قٌّ م اااوع لل ااعب السلسااي    الااذي  عاارق  ماا  و ااالت الحصاار  واالحاامالن وحاا
قلاااى مااااا  سااا     م لااا  ميرلسااا  لاااذلك جميااا  المعرهااااات واالرسر يااارت الاوليااا  
المااا  رااا إ قلاااى السااايرة  الاائمااا  قلاااى الثااااوات والمصااارة  اليبي يااا ، وحاااقِل 

 المصاف ل ر.
فاا  قاااو البحااا  برلاا  المماصاال ماا  ال اااكرت الاولياا  واإلقليمياا  الماا  رعماال  -4

السماحل السلسي  ي ، بمر ف  ر ال اكرت الم  ر االل خيامط األقرل اب ورحاذياهر 
ماا  إلحاارق الضااا  بح اامق اإلقساار  السلسااي   ، وحامرقااه ماا  ح مقااه، و اوارااه 

 ومصرة   اليبي ي ، و عمبا م ر ك  لالحمالن ف  اقم راه للح مق السلسي  ي .
وليرر ر، وأ  رساا   برلمزامرر اار رااار  م رمحمال مساا   باا  ميرلبا  ه ئاا  األماا  الممحااا -5

سا ر  األ اضا  السلسااي  ي  المحملا ، وأ  رعمال قلااى رامف ا جميا  اإلم رقياارت 
لل ااعب السلسااي   ، السااماةاة ح مقااه واالساامسرة  ماا   اوارااه ومااما ة  اليبي ياا ، 
ولاااا  االحااامالن الصااا  مق  وم عاااه مااا  السااااق  والسااايم قلاااى  ااااوات ال اااعب 

 ومما ة  اليبي ي .السلسي    
مير باااااا  ج اااااارت االخمصاااااارص بضااااااااو   رم  ااااااق وفضااااااو جاااااااائ  االحااااااامالن  -6

مااا  خاااالن اللاااامء لمح مااا  الا ر ااارت  ،وقضااارئيرً  الصااا  مق  ومالح ماااه قرقمقااارً 
السمصاااااا   ،الاولياااا  والمحاااارا  الميمصاااا ، ومح ماااا  العااااان الاولياااا  لالهااااري

م   اواره ومصرة    فمروى قرقمقي ( ب    حق شعب ر السلسي    ف  االسمسرة  
 اليبي ي ، وبيال  ق ب االحمالن الص  مق  ل ر واالسمحماذ قل  ر.

ميرلباا  الح اامق   ، وق رباارت المحاارم   فاا  العاارل ، والممسساارت الح م ياا  الاوليااا ،  -7
بسااااق  المحااااق، والعمااال قلاااى مالح ااا  االحااامالن الصااا  مق ، ورحا اااك الااااقروى 
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مزامرراه راار  اإلقلاي  المحمال، ومار اقمافاه ال ضرئي  ضا ، ومحرسبمه قلى إخالله برل
ماا  جاااائ  ساايم وساااق  لم ااا ات ال ااعب السلسااي    و اوارااه ومصاارة   اليبي ياا  

 ف  ال ا  وغز . وجاائ  حا  وجاائ  ضا اإلقسرقي  ف  فلسي   وخصمصرً 
 اً وجامل  اً الحصر  المساوو قلى قيرع غز  لاال العمل ب ل السبل الممرح  قلى كسا  -8

قم إلااى اإلسااااع فاا  راشاا   م  اارء وممااا ماارئ  وم  اارء جاامي  مياار ( وقااا ،اً وبحااا 
يابط ل   قيرع غز  والعرل  الير ج ، وُ ميو ألل ارء شاعب ر ممر سا  ح  ا  اليبيعا  

 لل ماق   الاولي . رً لم  ل أسم  ب ل س ر  العرل ، وف ف  ا
الحصار  ةقم  الاون وال عم  العابي  واإلسالمي  وأحااا  العارل  للم ار ك  فا  فاك  -9

 .اً وجمل  اً وبحا  اً   ا ال مافل والمفمة إلى غز  لال م  خالن إقرة  رس ،ق  قيرع غز 
ل ااف  ،ر   ل لا   ر س ق وممربع  ]خلي  أعم [، ركم  ف  حرل  اقع ارة ةائا  -10

ممربع  ر س اذ الممصايرت، والعمال قلاى الم سا ق لا   األ اااف المع يا  بارلمحاق 
 ، وفضحه، ومحرسبمه قلى جاائماه الما  لمالح   االحمالن الص  مق ،العرجل

ا ركب اااار و اركب اااار بحااااق ال ااااعب السلسااااي    وح مقااااه الم اااااوق ، وم عااااه ماااا  
 مماصل  حصر   ل يرع غز  ب مى السبل الممرح .

ميرلب  السصرئل السلسي  ي ، وأل رء ال عب السلسي   ، وقاما  الحيا ، برلممحاا  -11
ما  أجال اسامعرة  الح امق  ،رخل  الم روم  البرسال  وباذن كال الا امة ورمح ااه

 السلسي  ي  المم مق  وحمريم ر. 
ميرلبااا  البالمرقااارت الاولياااا  وارحااارةات البالمااارق    الاااااول    والعاااا  ورسع اااال  -12

لاااار  الصاااااق  البالمرقيااا  السلساااي  ي  ف  ااار ور واااي  السعرليااارت ال رةفااا  للمقااامف 
 بارقب ال عب السلسي    السمعرة  ح مقه الم اوق .

 د. أحمد بحر  رمحيد. محمود ال
 النائد األول  أمين سر

 لرئيس المجلس التشريعي  المجلس التشريعي
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 المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

 الدورة غير العادية الصامسة
 االجتماع المائة وواحد وعشرون  –الجلسة األولى 

 المنعقدة في مدينتي رام هللا وغزة
 م12/10/2022ربعاء الموافق يوم األ 

 (5/1غ.ع /1650قم )قرار ر 
االجممرع المرئا  وواحاا وق ااو   –المالع الم ا ع  السلسي    ف  جلسمه األولى 

 م.12/10/2022 بعرء الممافق ف  ماي م   ام هللا وغز  يمم األ الم ع ا 
 أخذًا بعين االعتبار:

ر ا اااا لا ااا  ر صااا  الح ااارئق البالمرقيااا  حااامن شاااب رت ميرلسااارت بعاااض ال ااااكرت  -
 المارن الز اق .  العرمل  ف 

 أح رم ال ورم الااخل . -
 ق رش ومااخالت األخمات واإلخم  أقضرء المالع. -

 يقــرر: 
قبااامن ر ا اااا لا ااا  ر صااا  الح ااارئق البالمرقيااا  حااامن شاااب رت ميرلسااارت بعاااض  أواًل:

 ال اكرت العرمل  ف  المارن الز اق  برإلجمرع. 
البالمرقيا  حامن شاب رت ميرلسارت إقااا  رمصايرت ر ا اا لا ا  ر صا  الح ارئق  ثانيًا:

 :لتكون كالتاليبعض ال اكرت العرمل  ف  المارن الز اق  
ي راااخالت خر جياا  الماازام الا اارت الح ممياا  وال يرباا  العرماا  بعااام االساامارب  أل .1

 مع ر ي يمي قلى رما م ورسما  سماق  المسمولي  ال رقمقي .  واقمبر  أي رعرطٍ 

 امة إلجراء التالي: إحالة التقرير إلى النيابة الع .2
فاامو رح  ااق قرجاال  يماار و ة فاا  هااذا الم ا ااا واساامكمرن المحقي اارت الساار   ،  -أ

وارياااارذ جمياااا  اإلجااااااءات ال رقمقياااا  ضااااا ال اااااكرت واألشاااايرص المياااارلس   
 لألقوم  وال ماق   ف  ضمء رحقي رت ال يرب  ومر أشر  إليه هذا الم ا ا.
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ل ااااكرت العرملااا  فااا  الماااارن الز اقااا  إياااالء االهممااارم الكااارف  لممربعااا  ميرلسااارت ا - 
 لمح  ق الاةع الكرف  قواًا لييم ر ر قلى الصح  العرم  واالقمصرة الم   .  

 مطالبة لجنة متابعة العمل الحكومي بالتالي:  .3
إقااااة إ اار  ر ويماا  إلةا   الااما ةات فاا  المعاارلا   ااماق  يااه جمياا  الا اارت  -أ

 كماوق  ورمح ا اإلجااءات.الح ممي  ذات العالق  م  خالن الم بيك االل
قااام المساارمو ماا  ميرلساارت وراااروعات ال اااكرت الماام ة  للماااخالت الز ا ياا   - 

لييم ر اااار، وقااااام اللااااامء ف  اااار إلااااى المساااام رت المرلياااا  والازائياااا  برساااامث رء 
 الميرلسرت اإلةا    م  ر.

   فاااا ميمبااااا وعا   الز اقااا  برإلم رقياااارت اللمجسااامي  والمرة اااا  الالعمااا ، لمم   ااااه ماااا -ت
 القيرم بسحإ ماخالت العملي  الز ا ي  كرف   األسما ، والمب اات، والبذو (.

 رلبي  حرجرت وعا   الز اق  م  الكرة  المظيس ، و فاهر برلمميصص  . -ث
 م.2023ةق  حص  ال يرع الز اق  ف  المماعق  العرم  للس   المرلي   -ج
المار  اااا ، بعااااامة  ( الممعلااااق بإلاااااارء المكاااارالت 151رعااااايل ال اااااا  الااااامعا ي  قاااا    - 

 المكرالت المار    الممعل   برل اكرت الم ما  للمب اات الز ا ي  والبذو  وحمريم ر. 
 مطالبة واارة الزراعة بالتالي:  .4

اريرذ ال اا ات والماال ا العرجلا  لساا الثاااات الما   صااهر الم ا اا فا  إةا    -أ
  فاا  رياام ا وعا   الز اقاا ، وذلااك ماا  خااالن إجااااءات إةا  اا  وهي لياا  رسااره

 ل .ء ، ورسع ل آليرت المحرسب  والمسرالعمل ةاخل المعا  
وضاا  جملاا  ماا  اإلجااااءات الم اااة  لضاابط الماااخالت الز ا ياا ، والمح ااق  - 

 م  صح  ليرقرر ر، والم اا م  رمفا السحمصرت الميبا   الالعم  ل ر.
 وض  قورم محمسب للمح   وماا ب  جمي  الماخالت الز ا ي .  -ت
م خاارص لمصاا يا المب اااات الز ا ياا ، لضاامر  قااام صاااف اساامحااث قواار -ث

 الييا  م  ر إال بمماف   واشااف وعا   الز اق .
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ضبط قملي  اسم ااة البذو  قبا المعرلا، واسمحااث ةل ل معلممرر  للباذو   -ج
 المعمما ، والعمل قلى رحايثه برسمماا .

 االهممرم برلمحيرت الز ا ي  وريم اهر. - 
وركثياااااا فااااااق اإل شااااارة الز اقااااا ، واالسااااامارب   رسع ااااال م وممااااا  ال ااااا روى، -خ

 السا ع  لحرجرت المزا ق  ، والمعر   اإل ارل  م  ميرلب  .

 مطالبة واارة المالية بالتالي: .5
العمااال قلاااى رحاااايث األقومااا  واللااامائو المااا  رضااابط الم وممااا  الضاااا بي  بمااار  -أ

  ضم  قام وجمة حرالت ر ا  ضا ب .
مصاارص لمحاايث الاال ل الاماكا  للساال  الم سا ق ما  جميا  الامعا ات ذات االخ - 

 واألص رف كرف  وفق القي  الحقيقي  ل ر م  واق  لار  ميمص  لذلك.
مالح اااا  ال اااااكرت المم اباااا  ضااااا بيًر، والعماااال قلااااى اسااااماةاة  يماااا  الم ااااا    -ت

 الضا ب  م  الااامرت الم صمص قل  ر ف  ال رقم .
 

 
 

 د. أحمد بحر  د. محمود الرمحي
 ولالنائد األ   أمين سر

 لرئيس المجلس التشريعي  المجلس التشريعي
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 المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

 الدورة غير العادية الصامسة
 االجتماع المائة واثنان وعشرون  –الجلسة األولى 

 المنعقدة في مدينتي رام هللا وغزة
 م19/10/2022ربعاء الموافق يوم األ 

 (5/1غ.ع /1652قرار رقم )
االجممرع المرئ  وا  ار  وق ااو   –لسلسي    ف  جلسمه األولى المالع الم ا ع  ا

 م.19/10/2022 بعرء الممافق ف  ماي م   ام هللا وغز  يمم األ الم ع ا 
 أخذًا بعين االعتبار:

م الم ام برل ااء  2022م اوع قرقم  أصمن المحرامرت ال ا ي   ق   ( لس    -
 األولى. 

 أح رم ال ورم الااخل . -
 ومااخالت األخمات واإلخم  أقضرء المالع.ق رش  -

 يقــرر: 
م، الم ام 2022إقاا  م اوع قرقم  أصمن المحرامرت ال ا ي   ق   ( لس    أواًل:

 برل ااء  االولى م  اللا   ال رقمقي  برإلجمرع. 
م، إلااى 2022إحرلاا  م اااوع قاارقم  أصاامن المحراماارت ال ااا ي   قاا   ( لساا    ثانيــًا:

   إلقااة  لل ااء  الثرقي  حسب األصمن.اللا   ال رقمقي
 

 

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

 لرئيس المجلس التشريعي  المجلس التشريعي
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 المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

 الدورة غير العادية الصامسة
 االجتماع المائة وثالثة وعشرون  –الجلسة األولى 

 ام هللا وغزةالمنعقدة في مدينتي ر 
 م01/11/2022يوم الثالثاء الموافق 

 (5/1غ.ع /1653قرار رقم )
االجممرع المرئ  و ال   وق ااو   –المالع الم ا ع  السلسي    ف  جلسمه األولى 

 م.01/11/2022الم ع ا  ف  ماي م   ام هللا وغز  يمم الثال رء الممافق 
 أخذًا بعين االعتبار:

 م.مو س مات قلى وقا للسم  الم  105و  بم رسب  ما ر ا ا اللا   السيرسي   -
 أح رم ال ورم الااخل . -
 ق رش ومااخالت األخمات واإلخم  أقضرء المالع. -

 يقــرر: 
سااا مات قلاااى وقاااا للسااام   105و  قبااامن ر ا اااا اللا ااا  السيرساااي  بم رساااب  ماااا  أواًل:
 وم برإلجمرع. م الم 
سا مات قلاى وقاا  105  بم رساب  مااو  إقاا  رمصيرت ر ا ا اللا   السيرساي ثانيًا:

 :لتكون كالتالي ومم للسم  الم ئ
اال الح مماا  البا يرقياا  المبعاارت ال رشاائ  قاا  "وقااا للساام " الم ااموم، سااماًء  -1 قحمل

قلى مسممى  ة االقمبر  المع مي لل عب السلسي    واسمعرة  الح مق، وقامة  
رقمبار   جا ما  ا ركبم ار الالجئ  ، وإعال  جمي  اآل ر  الممارب  قلى هذا المقاا ب

 لا يرقير بحق أل رء ال عب السلسي   .
ُقيرلااب لا يرقيااار بإقااارة  ال واااا فااا  قالقم اار مااا  الكيااار  الصااا  مق ، وقيرلاااب  -2

جمي  الاون والكيرقرت الما  سارقات وأيلاات ووفاات الااق  السيرسا  واإلقالما  
اال  ليرر ر و م مسااوالز ااا ال اارقمق  لالحاامالن الصاا  مق  باارلممق  قاا  ذلااك، ورحمل
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ال رقمقيااااا  واألخال يااااا  راااااار  ضاااااحر ر هاااااذا المقاااااا الم اااااموم مااااا  أل ااااارء شاااااعب ر 
 السلسي   .

اااااال مسااااااموليرر ر فاااااا  سااااااب ل إق اااااارء االحاااااامالن  -3 ُقيرلااااااب ح مماااااا  لا يرقياااااار لمحمل
الص  مق ، ورعم ض كل م   رضال  م  "وقا للسم " الم اموم، قمااًل ب ااا ات 

من اإلضارف  األون الرسر ياارت ما  الباورمكاا 91األما  الممحاا ، وخرصاا  المارة  
م، الم  ُرمجب المعم ض المرةي ق  كالل قماٍل  ياه ميرلسا  1977ج يا لعرم 

 لل رقم  الاول  اإلقسرق  وسبَّب ضاً ا للا ا.
قيرلااااب األقوماااا  العابياااا  الماااا  وقلعاااات ارسر ياااارت ريبياااا  ماااا  كياااار  االحاااامالن،  -4

  مباارةا العاوباا  باارلمااج  قاا  ا ركاار  هااذ  الاا ماا  السيرسااي  الماا  رم اارفى ماا
 واإلسالم، ورمعر و م  اإل اة  الحا  لامي  ال عم  العابي  ف  الم ي  . 

قيرلااب الساالي  السلسااي  ي  باارلممقل  قاا  الم ساا ق األم اا  ماا  جااي  االحاامالن  -5
وأج زرااه األم ياا ، والممقاا  قاا  ق ااا ل رءار اار الُمِذللاا  ماا  قاارة  االحاامالن، مماار 

ساااااميير  وجااااااائ  االحااااامالن ضاااااا ال اااااعب يااااامفا غيااااارًء سيرساااااي ر السااااامماا  اال
 السلسي   .

ُقيرلب  يرة  السلي  السلساي  ي  برالقساحر  السام ي ما  ارسر يا  أوسالم الُمِذللا ،  -6
وماار ربع اار ماا  ارسر ياارت أم ياا  واقمصاارة   ق ااار ر ماا  كياار  االحاامالن، وسااحب 
اقمااف ااار الُم ااا   بحاااق الصااا ري   فااا  أي شااابا مااا  أ و فلساااي  ، واإلقااااا  

  ر السيرس  الممماصل م ذ أاثا م   ب  قا  م  الزم .بس ل
إق ر قاقم أل رء األج ز  األم ي  ف  الضس  إلى إس رة الم روم ، وال  ي ب قسسا    -7

قاا  ق ااج الم ساا ق األم اا  اليياارق ، الااذي  مثاال ألاااع أةوات االحاامالن لضااا  
 الم روم  السلسي  ي  ف  الضس  وال ا .
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ل قلاااى ريب اااق المما  اااق واالرسر يااارت الاوليااا ، ُقيرلاااب الماممااا  الااااول  برلعمااا -8
 وقاا ات األم  الممحا  الممعل   بإق رء االحمالن الص  مق  لسلسي  .

اك بييار  الم روما  ب الل  -9 قاقم ال عب السلسي    ف  الااخل والير ج إلى الممسل
المساارئل، وقااام المسااروق ماا  المييياارت الاامياا  إلااى الميبياا ، أو الم اارعن قاا  

 .حق العمة 
قاقم الممسسرت الح م ي  واإلقالمي  السلسي  ي  إلى إ الق حمالت قرقمقي   -10

باا  والبالمرقاارت و وإقالمياا  رساام اف مالااع العماامم البا ياارق ، واالرحاارة األو  
العابيا  واألو وبيا  والممسساارت الح م يا  الاابيا  وال يصاايرت الاوليا  الماام ا ، 

قمياااااا  "وقاااااا للسااااام "  إلحااااار م   بمااااار آلااااات إلياااااه أوضااااارع ال اااااعب السلساااااي   
الم اااااموم، والم م اااااه إلاااااى مسااااامولي  لا يرقيااااار قااااا  اسااااامماا  معرقااااار  الالجئااااا   

 السلسي     .
قاااقم كااال  ماا  وعا   المابياا  والمعلااي  ووعا   األوقاارف وال اامو  الاي ياا ، ووعا    -11

اإلقاااالم، وال  ئااا  العرمااا  لل ااابر  والث رفااا  إلاااى لاااذن الا ااامة الالعمااا  لمبصااا ا 
 سي    ب رمل شاائحه حمن حقي   "وقا للسم  الم موم".المامم  السل

 

 

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

 لرئيس المجلس التشريعي  المجلس التشريعي
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 المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

 الدورة غير العادية الصامسة
 المائة وأربعة وعشرون  االجتماع –الجلسة األولى 
 في مدينتي رام هللا وغزة المنعقدة

 م09/11/2022يوم األربعاء الموافق 
 (5/1غ.ع /1654قرار رقم )

 
االجممرع المرئ  وأ بع  وق ااو   -المالع الم ا ع  السلسي    ف  جلسمه األولى 

 م.09/11/2022 بعرء الممافق ف  ماي م   ام هللا وغز  يمم األ الم ع ا 
 أخذًا بعين االعتبار:

( لس   7م المعان ل رقم  الم رقا العرم  ق   2022م   ق   ( لس   م اوع قرق -
 .برل ااء  الثرقي  م الم ام2005

 أح رم ال ورم الااخل . -
 ق رش ومااخالت األخمات واإلخم  أقضرء المالع. -

 يقــرر: 
( 7م المعان ل رقم  الم رقا العرم  ق   2022إقاا  م اوع قرقم   ق   ( لس    أواًل:

 م الم ام برل ااء  الثرقي  م  اللا   ال رقمقي  برألغلبي  الميل  .2005لس   
 اسمكمرن إجااءات ال رقم  حسب األصمن. ثانيًا:

 
 د. أحمد بحر  د. محمود الرمحي

 النائد األول  أمين سر
 لرئيس المجلس التشريعي  المجلس التشريعي
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 المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

 الصامسةالدورة غير العادية 
 ربعة وعشرون أاالجتماع المائة و  –الجلسة األولى 

 المنعقدة في مدينتي رام هللا وغزة
 م09/11/2022ربعاء الموافق يوم األ 

 (5/1غ.ع /1655قرار رقم )
 

االجممرع المرئ  وا بع  وق ااو   –المالع الم ا ع  السلسي    ف  جلسمه األولى 
 م.09/11/2022 بعرء الممافق األف  ماي م   ام هللا وغز  يمم  الم ع ا 

 أخذًا بعين االعتبار:
ر ا ا اللا   االقمصرة   ب    المالحورت والميرلسرت حمن شااك  رمع ا  ك ابارء  -

 محرفورت غز .
 أح رم ال ورم الااخل . -
 ق رش ومااخالت األخمات واإلخم  أقضرء المالع. -

 يقــرر: 
  المالحورت والميرلسرت حمن شاك  رمع ا  قبمن ر ا ا اللا   االقمصرة   ب   أواًل:

 ا ابرء محرفورت غز  برإلجمرع. 
إقاا  رمصايرت اللا ا  االقمصارة   ب ا   المالحوارت والميرلسارت حامن شااك   ثانيًا:

 :لتكون كالتالي رمع   ك ابرء محرفورت غز 
ريااااام ا اإل ااااار  والماج يااااارت ال رقمقيااااا  والم اااااا  ي  المااااا  رح ااااا  قمااااال ه ئااااا   .1

ضااااابط الصاااااالحيرت المم محااااا  ل ااااار، والعمااااال قلاااااى ر سااااا ب قااااارقم  الماااااايا   و 
 ي و  ال اكرت العرم  المملمك  للح مم  أو الُمسرِهم   ف  ر.
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 ياااارم لا اااا  ممربعاااا  العماااال الح اااامم  لم اااا  ل لااااار  رح  ااااق ح ممياااا  للمح ااااق  .2
ماااااااا  كرفاااااااا  الميرلساااااااارت الماااااااا  أشاااااااار  إل  اااااااار الم ا ااااااااا، والياااااااااوج لممصاااااااايرت 

 للمرن العرم. إهاا م  مر رارلب قل  ر  مصرً لمحرسب  الممسبب   ف  ر خص
ر اا  ل لا اا  ماا  ج اارت االخمصاارص  لا اا  ممربعاا  العماال الح اامم ، المرلياا ،  .3

 ةيما  الممظس  ، آخاو ( للقيرم برلمرل :
وفااااااق  واةا  اااااارً  رصاااااام ب أوضاااااارع ماااااامظس  شاااااااك  رمع اااااا  الك اباااااارء مرلياااااارً  -

ان الممارباااااا  قااااارقم  الياماااااا  الماقياااااا  المعماااااامن باااااه، واسااااااماةاة كرفاااااا  االماااااام 
 قلى ذلك.

مااجعااااااااا  كرفااااااااا  ال ااااااااااا ات واالرسر يااااااااارت الصااااااااارة   قااااااااا  ه ئااااااااا  الماااااااااايا    -
ةا   الم س ذ ااااااااااا  ذات األ اااااااااااا المااااااااااارل  والم ااااااااااااا مااااااااااا  اقساااااااااااارم ر مااااااااااا  واإل
 قوم  وال ماق  ، و ف  رمصيرت بيصمص ر.األ

لااااااى إإحرلاااااا  أي ملاااااا    اااااامبه  يااااااه أقااااااه ي ياااااامي قلااااااى ميرلساااااارت جزائياااااا   -
  يه. ال يرب  العرم  للمح  ق

إلااااازام ه ئااااا  الماااااايا   فااااا  شااااااك  رمع ااااا  الك ابااااارء لم س اااااذ جميااااا  الممصااااايرت  .4
مااااااار  المااااااا  و ةت فااااااا  ر ااااااار  ا ةياااااااما  الاقربااااااا  المرليااااااا  واإلةا  ااااااا ، خصمصااااااارً 

 يمعلق برسماةاة األممان العرم .
إلاااازام شاااااك  رمع اااا  الك اباااارء لميب ااااق قاااارقم  الياماااا  الماقياااا  وكرفاااا  االقوماااا   .5

   إقاا  قرقم  ي و  قمل ر.واللمائو الح ممي  الى ح 
وضااااا  الضااااامابط المرليااااا  الممعل ااااا  برإلقسااااارق فااااا  شااااااك  رمع ااااا  الك ابااااارء بمااااار  .6

يم رسااااب ماااا  الماكااااز الماااارل  الحقي اااا  لل اااااك ، وفاااا  ضاااامء قسااااب  المحصاااا ل 
 م  السررم   ال  ا  .

اساااامحااث قواااا  إةا  اااا  ومرلياااا  خرصاااا  وممحااااا  لل اااااك  رصااااا  قاااا  مالااااع  .7
م ال ارقمق  الاذي ي يباق قلاى العارمل   ف  ار، وقاام المع اء، لضمر  وحاا  ال وار

 اعةواجي  األقوم  ةو  مبا .
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رسع ااااال أقومااااا  الاقربااااا  الااخليااااا  فااااا  ال ااااااك  وريااااام ا هيرال ااااار بمااااار  ضااااام   .8
 رح  ق الاقرب  السرقل  قلى كرف  مااف  ر وأقمرل ر.

 

 
 

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

 لرئيس المجلس التشريعي  المجلس التشريعي
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 المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

 الدورة غير العادية الصامسة
 االجتماع المائة وخمسة وعشرون  –الجلسة األولى 

 المنعقدة في مدينتي رام هللا وغزة
 م23/11/2022ربعاء الموافق يوم األ 

 (5/1غ.ع /1656قرار رقم )
االجممااااارع المرئااااا  وخمسااااا   –لاااااى المالاااااع الم اااااا ع  السلساااااي    فااااا  جلسااااامه األو 
 م.23/11/2022 بعرء الممافق وق او  الم ع ا  ف  ماي م   ام هللا وغز  يمم األ

 أخذًا بعين االعتبار:
م المعااااان ل اااارقم  الح اااامق المرلياااا  لاؤساااارء 2022م اااااوع قاااارقم   قاااا   ( لساااا    -

 العرم .  م الم ام برلم رق  2020( لس   3مارلع ال  ئرت المحلي  وأقضرئ ر  ق   
 أح رم ال ورم الااخل . -
 ق رش ومااخالت األخمات واإلخم  أقضرء المالع. -

 يقــرر: 
م المعااااان ل اااارقم  الح اااامق المرلياااا  2022إقاااااا  م اااااوع قاااارقم   قاااا   ( لساااا    أواًل:

م الم اام برلم رق ا  2020( لسا   3لاؤسرء مارلع ال  ئرت المحلي  وأقضرئ ر  قا   
 م  برألغلبي  الميل  .  رقمقي  والااخلي  واألالعرم  م  اللا م   ال

م المعاااان ل ااارقم  الح ااامق المرليااا  2022إحرلااا  م ااااوع قااارقم   قااا   ( لسااا    ثانيـــًا:
للا ماا   م، إلااى ا2020( لساا   3لاؤساارء مااارلع ال  ئاارت المحلياا  وأقضاارئ ر  قاا   

 .م  إلقااة  لل ااء  األولى حسب األصمنال رقمقي  والااخلي  واأل
 

 د. أحمد بحر  حمود الرمحيد. م
 النائد األول  أمين سر

 لرئيس المجلس التشريعي  المجلس التشريعي
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 المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

 الدورة غير العادية الصامسة
 االجتماع المائة وخمسة وعشرون  –الجلسة األولى 

 المنعقدة في مدينتي رام هللا وغزة
 م23/11/2022ربعاء الموافق يوم األ 

 (5/1غ.ع /1657قرار رقم )
 

االجممااااارع المرئااااا  وخمسااااا   –المالاااااع الم اااااا ع  السلساااااي    فااااا  جلسااااامه األولاااااى 
 م.23/11/2022 بعرء الممافق ف  ماي م   ام هللا وغز  يمم األ وق او  الم ع ا 

 أخذًا بعين االعتبار:
لياا  م المعااان ل اارقم  الميااا ات والماام اات الع 2022م اااوع قاارقم   قاا   ( لساا    -

 م الم ام م  اللا   ال رقمقي  برل ااء  األولى. 2013( لس   7 ق   
 أح رم ال ورم الااخل . -
 ق رش ومااخالت األخمات واإلخم  أقضرء المالع. -

 يقــرر: 
م المعان ل رقم  الميا ات والمم اات الع لي   ق  2022إقاا  م اوع قرقم   ق   ( لس    أواًل:

 م  اللا   ال رقمقي  برل ااء  األولى برإلجمرع.  م الم ام2013( لس   7 
م المعاان ل ارقم  المياا ات والمام اات الع ليا  2022إحرلا  م ااوع قارقم   قا   ( لسا    ثانيًا:
 م، إلى اللا   ال رقمقي  إلقااة  لل ااء  الثرقي  حسب األصمن.2013( لس   7 ق   

 
 د. أحمد بحر  د. محمود الرمحي

 األول النائد  أمين سر
 لرئيس المجلس التشريعي  المجلس التشريعي
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 المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

 الدورة غير العادية الصامسة
 االجتماع المائة وستة وعشرون  –الجلسة األولى 

 المنعقدة في مدينتي رام هللا وغزة
 م30/11/2022ربعاء الموافق يوم األ 

 (5/1غ.ع /1658قرار رقم )
االجممارع المرئا  وسام  وق ااو   –لسلسي    ف  جلسامه األولاى المالع الم ا ع  ا

 م.30/11/2022 بعرء الممافق ف  ماي م   ام هللا وغز  يمم األ الم ع ا 
 أخذًا بعين االعتبار:

 ر ا ا اللا   ال رقمقي  بم رسب  ال مم الاول  للمضرم  م  ال عب السلسي   . -
 أح رم ال ورم الااخل . -
 األخمات واإلخم  أقضرء المالع. ق رش ومااخالت -

 يقــرر: 
قباااامن ر ا ااااا اللا ااااا  ال رقمقياااا  بم رساااااب  ال اااامم الاااااول  للمضااااارم  ماااا  ال اااااعب  أواًل:

 السلسي    برإلجمرع. 
إقااااا  رمصااايرت ر ا اااا اللا ااا  ال رقمقيااا  بم رساااب  ال ااامم الااااول  للمضااارم  مااا   ثانيـــًا:

 :لتكون كالتاليال عب السلسي    
  األم  الممحا  كمقاه يمحمال لاول  ممثاًل برلام ي  العرم  فقيرلب المامم  ا -1

 ولي  ق  معرقر  ال عب السلسي    الممارب  ق  قاا  الم سي ، بمر يل :م المس
رح  اااق العاالااا  ال ااارجز  لل اااعب السلساااي    مااا  خاااالن: إلاااارء قااااا  الم ساااي   -أ

ن ور اا   الذي  سبب الضا  المسمما للسلسي        ل  ب رئه، وإق ارء االحامال
ااال بعااااض  قرةراااه للمحاااارا  الاوليااا ، ووقاااا  الااااق  الالمحاااااوة لالحااامالن ماااا  قب 

 الاون، وقلى  أس ر المال رت الممحا  األما  ي .
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فاو ق مبرت فم    قلى الكير  الص  مق  إلق رء احمالله غ ا ال رقمق   - 
وقورماه ال ارئ  قلاى السصال الع صاااي الاذي ركاساه قماق  اه الع صاا   بحااق 

 لسلسي   .ال عب ا
قام االامسرء ف  المضرم  م  ال عب السلسي    برل عر ات واالحمسارالت  -ت

واالقم اااااارن الااااااى األفعاااااارن الحقيقياااااا  إلقصاااااارف ال ااااااعب  ،والكلماااااارت الاقرقاااااا 
 السلسي    ورح  ق ح مقه الم اوق  ور ا ا مص ا .

رسع ااال السصااال السااارب  مااا  م ثااارق األمااا  الممحاااا  بممر سااا  ال ااام  إلق ااارء  -ث
لص  مق  ق  فلسي   كل فلسي   القم راه ال ماق   والمما  ق االحمالن ا

الاوليااا  ولعااااام المزامااااه لم س اااذ مئاااارت ال اااااا ات الاوليااا  الماااا  راااااي  وراااااام 
االحمالن الص  مق  ورلزمه بإق رء احمالله وقمة  ال عب السلساي    إلاى 
األ و المااا  هاااااوا م  ااار ورعم ضااا   قمااار لح  ااا  مااا  أضااااا  مع م ااا  

  ا ا مص ا  وإقرم  ةولمه المسم ل  وقرصمم ر ال ا .ومرة  ، ور
ةقاا  اساامماا   ياارم وكرلاا  غاامث ور ااا ل الالجئاا   السلسااي      "األوقاااوا"  -ج

لم ااا   اليااامرت المعليمياا  والصااحي  واالجممر ياا  الميلمباا  م  اار، وإقاارة  
 اليامرت الم  ر  ر ليص ر.

 اا  والعاالاا  للضاااط م رشااا  شااعم  العاارل  ماا  العااا  والمساالم   وأقصاار  الحا  -2
قلى ص رع ال اا ؛ لبذن كل مر هم ميلم  م  ج ا وقااا ات ومماقا  إلق ارء 
هااذا االحاامالن السااا رق  البكاايض، وكاال آ اار   الممارباا  قليااه ماا  قماال ور ا ااا 

 وةمر  وحصر  وراقيع للم اسرت.
ميرلب  الاون العابي  واإلسالمي  الميبلع  لمق  كل أش رن وإجااءات الميبيا   -3

ااَّماااا  والُمحاَّماااا  ماااا  االحاااامالن الصاااا  مق ، واالساااامارب  ل ااااعمب   الحياااا  المُ 
الاافضاا  قي يااًر للميبياا  ماا  المحماال الصاا  مق  والااذي لاااع جليااًر فاا  محياارت 
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قايااا  كاار  آخاهاار م اارها المضاارم  ماا  ال ااعب السلسااي    و فااض االحاامالن 
الم ااع  فا  الص  مق  م  خالن الامره ا العابي  واإلسالمي  وأحاا  العرل  

 م.2022ممقا رن قيا 
مير ب  لالمرقرت العرل  العابي  واإلسالمي  والاولي  لمعز ز أوجه المضرم  م   -4

ال ااااعب السلسااااي   ، ورساااا  ا المفاااامة البالمرقياااا  ماااا  كاااال أقحاااارء العاااارل  لكسااااا 
الحصر  الارئا ق  شعب فلسي  ، وفضو الممر سرت الص  مقي  بح    ف  

عماال قلااى إصاااا  ر ااا عرت رساارقا الحااق السلسااي    ااال المحرفاال الاولياا ، وال
 وراام الميبي  م  االحمالن الص  مق  ومسرقاره ب ي ش ل م  األش رن.

س  قرقم  فلسي     اام جمي  أش رن الم س ق األم   م  الكيار  الصا  مق   -5
ر س ااااذًا لل اااااا ات الممعاااااة  الصاااارة   قاااا  اإلجماااارع السلسااااي    وقاااااا  المالااااع 

مياا  أشاا رن الم ساا ق األم اا  ماا  الكياار ، ورضاام   ال اارقم  الماكاازي لمقاا  ج
 ق مبرت  اةق  رصل لع مب  جا م  الييرق  العومى.

ر ااااا  ل فااااااق قرقمقيااااا  وح م يااااا  لاصاااااا ورم  اااااق جااااااائ  االحااااامالن الصااااا  مق   -6
ومالح مااه وقرةرااه كمااماا  حااا  ور ااا م   للمحراماا  أماارم مح ماا  الا ر اارت 

واقمااازاع قااااا ات مااا  الام يااا  العرمااا  ل اااذا  الاوليااا  والمحااارا  الاوليااا  األخااااى،
 الااو.

ميرلب  جرمع  الااون العابيا  لمعز از المضارم  ما  ال اعب السلساي    ورعل اق  -7
 قضم   أي ةول  قابي  ر مم لميبي  العالقرت م  الكير  الص  مق  المحمل.

ر ااااا  ل  ابيااااا  إساااااالمي  رضااااا  ح ااااامق    وسيرسااااا    وأاااااارة م    وإقالم ااااا    -8
 ل عب السلسي    ومحر ب  الميبي  م  الكير  الص  مق .للمضرم  م  ا

اسااامثمر  وساااارئل اإلقااااالم الميملساااا  ومماقااا  المماصاااال االجمماااارق  فاااا  رعز ااااز  -9
الاامق  الامعاا  لل ااعم  العابياا  واإلسااالمي  للمضاارم  ماا  ال ااعب السلسااي    
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وارياارذ خياامات قملياا  للمضاارم  ماا  ال ااعب السلسااي    وم رهضاا  الميبياا ، 
رحضا ا مارة  إقالميا  بارل اا ات وال اماق   الاوليا  الما  اقم   ار  قلى أ   سابق

 الكير  الص  مق .
إق اارء فاااق إلكماوقياا  قابياا  ةاقماا  لل ضااي  السلسااي  ي  ورعماال قلااى فضااو  -10

 حقي   هذا الكير  الص  مق  وم رهض  الميبي  معه.
م رشا  م مقرت ال عب السلسي    وقما  الحيا  وفصارئله لإلساااع فا  رح  اق  -11

المحا  واقممرة اسماارياي  قمل و    م ماق، كمق ر الساب ل األقامى لمماج ا  
 االحمالن وإقارع ريلعرت ال عب السلسي    برلحا   واالسم الن والعمة .

ر لم ر قااااا  االحااااامالن، ةقااااام  الم رومااااا  السلساااااي  ي  لمعز اااااز قمر ااااار ومااامم ااااا -12
   الاولياا  كرفاا ، وأاارااه كسلمااه ال اااائ  الساامرو   وال ااماق رً م اااوق رً ح اابرقمبر هاار 

 المار   المر  يي .
 

 
 
 

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

 لرئيس المجلس التشريعي  المجلس التشريعي
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 (م01/134/2021قرار لجنة متابعة العمل الحكومي رقم )
 بشأن اعتماد الالئحة التنفيذية لقانون صندوق النفقة    

 العمل الحكومي لجنة متابعة
 م ورعايالره،2003بعا اال الع قلى ال رقم  األسرس  المعان لس   

 م،2021( لس   4وقلى قرقم  لا   ممربع  العمل الح مم   ق   
 م،2005( لس   6وقلى قرقم  ص اوق ال س    ق   

( الم ع اا 45وبعا اال الع قلى رمصيرت لا   ال مو  اإلةا    ف  اجممرق ر  ق   
 م،21/06/2021  لمر  

 وب رًء قلى الصالحيرت الميمل  ل ر قرقمقًر،
 وب رًء قلى م مضيرت المصلح  العرم ،

 

قا ت لا   ممربع  العمل الح مم  ف  جلسم ر مرئا  وأ بعا  و ال ام  الم ع اا  بماي ا  
 ( مر يل :23/06/2021غز  لمر     

 
 (1المرة   

 التعريفات
 ال رض  ال اق . القاضي:
 المح م  ال ا ي . المحكمة:
  ئيع مالع إةا   ص اوق ال س  . الرئيس:
 مالع إةا   ص اوق ال س  . المجلس:

 مايا قرم ص اوق ال س  .  المدير العام:
 األممان ال  ا   الم  ح   ال رض  ل ر كميصإ ش اي للمح مم له. النفقة:

أمااامان المبااارلغ الم ميعااا  سااا م ًر مااا  حسااار  صااارف  قرئااااات اسااامثمر   االحتيـــا ي:
 الص اوق الممح    لمماج   أي خسرئا قا رلحق برلص اوق.
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 (2المرة   
رساي أح رم هذ  الالئح  قلى المما     المقيم   وغ ا المقيم   فا  أ اضا  ةولا  
فلسااي   الااذي  صااا  ل اا  ح اا  قس اا  ماا  مح ماا  فلسااي  ي  ميمصاا  اامسااب الا جاا  

 ال  رئي  ورعذ  ر س ذ .
 (3المرة   

ذ  الالئحاا  قلااى األح اارم الصاارة   قاا  المحاارا  الميمصاا  فاا  ةولاا  رساااي أح اارم هاا
فلساااي   لصاااارلو مااااما     أو مقيماااا   فاااا  أ اضاااا  ةولاااا  فلسااااي   قلااااى أشاااايرص 

  قيمم  خر ج البالة بعا رمفا ال اوط المرلي :     
 ر ا   كرف  األو اق الثبمري  والمسم اات الميلمب  حسب أح رم ال رقم  وهذ  الالئح . .1
 م اوحرت م  ةائا  الم س ذ رس ا ب   ح   ال س   قا رعذ  ر س ذ . .2

 (4المرة   
فاا  سااب ل رح  ااق الصاا اوق ألهاافااه  ااامع لااه االساامعرق  ب  اا  خباااات ف ياا  أو لااار  
مميصصااا ، ر اااا  ورااااف  أرعااارل   ب ااااا  مااا  مالاااع اإلةا   ل ااارء قلاااى ر سااا ب مااا  

 المايا العرم.
 (5المرة   

برت قرقمق  خر ج  ب ا ل سا مي وةو ي ما  خاالن م رقصا   ع   المالع ماقق حسر
مسممحااا  وقرةلااا   ب اااًر لل ااااوط الميلمبااا  فااا  قااارقم  رااااق ق الحساااربرت المعمااامن باااه، 
برإلضرف  إلى رع    ماقق ةاخل  ممساغ يمص  برل  رط واألمرقا  وال زاها  واإلخاالص 

رحضا ا ر ا اا سا مي  وال ا   قلى القيرم برلعمليرت المرلي  للصا اوق، وقلياه أ  يماملى
   ام إلى المالع  ب ًر لل رقم  واألقوم  وال اا ات والمعليمرت المعممن ل ر.

 (6المرة   
رساي قلى أممان الص اوق ال ماق   واللمائو وال ماقا واألح رم اليرص  المعممن ل ر  يمر 

واللمائو  يإ األممان العرم ، ورحصل أممان الص اوق وةيمقه وف ًر لل ماق   واألقوم  
 السر    المعممن ل ر، و  م  لايم  ومسمح رت الص اوق حق االمميرع ق ا اقمضرئ ر.
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 (7المرة   
يمملى الص اوق ر سيع حسر  خرص لاى أحا الب مق المحلي  الم  رعمل وفق 

 الضمابط ال ا ي ، رمةع  يه أمماله برلم س ق م  الا رت ذات العالق .

 (8المرة   
ررااه العرة اا  مااا  واحااا  قلااى األقاال كاال شاا ا  ، ولااه ق ااا  ع ااا المالااع اجممرق -أ

الضاااو   أ   ع ااا اجممرقاارت غ ااا قرة اا ، لاااقم   ئيسااه، أو ل اارء قلااى  لااب 
  ال   م  أقضرئه.

  اام  اجمماارع المالااع صااحيحًر بحضاام  األغلبياا  الميل اا  لكاال قاااة أقضاارء  - 
أقضارئه  (، ورصا  قاا اره برألغلبي  الميل ا  لعااة1المالع  أاثا   ال ص +

الحرضااا   ق ااا أخااذ الاااأي والمصاام ت، وق ااا رسااروي األصاامات ُياااجو الارقااب 
 الذي  يه الائيع.

 حضاااااا الماااااايا العااااارم للصااااا اوق اجممرقااااارت المالاااااع ةو  أ    ااااام  لاااااه حاااااق  -ت
المصم ت قلى ال اا ات، و مملى قاو الممضمقرت الما ج  ف  جااون األقمارن 

 الالعم  لم س ذ قاا ات المالع. قلى  ئيع المالع، و مملى اريرذ اإلجااءات
 رعاو  لبرت صاف ال س   قلى المالع للم ا ا ب  ق ر. -ث

 (9المرة   
ريبااااق أح اااارم قاااارقم  اللااااماعم العرماااا  المعماااامن بااااه قلااااى جمياااا  م ااااما رت ومبيعاااارت 

 ومعرمالت الص اوق.
 (10المرة   

الت  اب أ  يمب  فا  رم يا  أ ا  شاي رت أو أواماا صااف أو سا اات ال  امة والمحام 
 مر يل :

رمق  أ   شي رت أو أواما صاف صرة   ق  الص اوق م  الائيع أو م  قرئبه  .1
 حرن غيربه وم  المايا العرم وريم  بيرر  الص اوق.
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رمقااا  سااا اات ال  ااامة والمحااام الت  الك ااامفرت الصااارة   إلاااى الب ااامق( مااا  الماااايا  .2
 العرم.

 (11المرة   
لمالااااع، وللصاااا اوق االحمساااارم راااامةع أماااامان الصاااا اوق لاااااى الب ااااك الااااذي  حاااااة  ا

برلسااا مل  الكر ياااا  لماييااا  االلمزاماااارت الم اااا لي  لمااااا  شااا ا ف ااااط ورحااااة ب اااااا  ماااا  
 المالع.

 (12المرة   
يلمااازم المالاااع لافااا  ر ااار  ا ةو  ااا  قااا  أقمرلاااه واجممرقرراااه واألمااامان المااا  صاااافت 

 والممجمة  ةاخل الص اوق إلى مالع المع اء كل  ال   أش ا.

 (13المرة   
 المسم اات الالعم  إلصاا  قاا  الصاف ه  كمر يل :

صااام   مصااااق  قااا  قااااا  الح ااا  برل س ااا  م مساااب الا جااا  ال  رئيااا  فااا  الح ااا   .1
 مصاق  م  المح م  الميمص .

 م اوحرت م  ةائا  الم س ذ رس ا ب   ح   ال س   قا رعذ  ر س ذ . .2
   ياااأ م اااوحرت ماا  المح ماا  الماا  أصااا ت ح اا  ال س اا   س ااا باا   الح اا  لاا .3

 قليه أو رعايل أو إق رء.
إقاااا  ورع ااا ماا  المح اامم لااه  المساامس ا(  س ااا مضااممقه ب قااه/ أق اار لاا   سااممف  .4

ال س   الما ة  فا  قااا  الح ا  ممضامع اليلاب أو أي جازء ما  المبلاغ الميرلاب 
بااه و  اام  فاا  كاال وقاات ملزمااًر لااه/ ل اار لاااة المبلااغ المصاااوف ةو  راا خ ا فاا  

ريل قلى الص اوق سماء أار  ذلك م اه/ م  ار أو ما  حرل   بمت رما م أو رح
 أي شيإ ذي قالق .

 (14المرة   
م  هذا الالئح  ر سذ جمي  أح رم ال س ا  الصارة    (13المرة   م  مااقر  مر و ة ف  

 م  المحرا  الميمص  و صاف للمح مم ل   م  الص اوق وف ًر لمر يل :
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   قلى الصاف.ال س   ال  ا   اقمبر ًا م  رر    المماف  .1
   م  الصاف م  الص اوق وف ًر لإلم رقيرت المرلي  الممرح . .2

 (15المرة   
 يممق  الص اوق ق  الصاف للمسمس ا ف  الحرالت المرلي :

 إذا صا  ح   قضرئ  قيع  ب ي  ال س  . .1
وفاار  المح اامم لااه وفاا  حاارن كاار  ه اارق أاثااا ماا  مح اامم لااه فاا  الح اا  فااإ   .2

 مفى ف ط.رمق  الصاف   م  بحق المم
إذا  بت رحريل أو رزو ا أو رما م أو الحصمن قلى خاامرت الصا اوق لااو   .3

 وجه حق.
 (16المرة   

 للص اوق الحق ف  اريرذ اإلجااءات المرلي  وف ر لألصمن ال رقمقي :
الحاز قلى أممان المح مم قليه الم  مل  وغ ا الم  مل  وبيع ر بارلمزاة العل ا   .1

مقيااا  فااا  اسمصااااا  األح ااارم بااارلحاز مااا  المحااارا  بعاااا اربااارع االجاااااءات ال رق
 الميمص  وف ًر لل ماق   واألقوم  واللمائو المعممن ل ر.

اسمصاا  قاا  م  المح ما  الميمصا  فا  م ار  إقرما  المح امم قلياه   ضا   .2
بم عه م  السسا لح   رسايا  لايمقه ومسمح رت الص اوق والما  راربات قلياه 

مصا  وذلاك وف اًر لل اماق   واألقوما  واللامائو قمياا  الح ا  قلياه ما  مح ما  مي
 المعممن ل ر.

إذا كر  المح مم قليه ممظسًر قرمًر لاى ةول  فلسي   يم  اقميارع  يما  الح ا   .3
 م   اربه مبرشا  م  وعا   المرلي  وف ًر لل ماق   المعممن ل ر. 

 إذا كر  المح مم قليه  عمل لاى ج   معلمم  غ ا ح ممي  يم  اقميرع  يم  .4
 الح   م   اربه مبرشا  م  الا   الم   عمل لاي ر وف ًر لل ماق   المعممن ل ر.
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 (17المرة   
  امع لمالع إةا   الص اوق اسمثمر  أمماله ف :

 المسرهم  ف  ال اكرت ذات المسمولي  المحاوة .  .1
 إقرم  الم اوقرت الم مم   أو الم ر ك  ف  ر. .2
 قرت االقمصرة   واالجممر ي .الاخمن ف  رمم ل الم او  .3
 إق رء المبرق  وشااء الع ر ات وبيع ر ور ج اهر. .4
 الاخمن ف  م اوقرت اسمثمر    أخاى. .5

 (18المرة   
قلااى المالااع أ   ضاام  رحقي ااًر أقلااى للمعااري ا المحرساابي  المرلياا  فاا  أقمرلااه قاا  

  ا ق:
 وف ًر لمعري ا المحرسب  الاولي .االحمسرم برلساالت المحرسبي  والم ر  ا الم  ي   .1
 إق رء أقوم  ماا ب  إةا    ومرلي  ومعلممرري . .2
 االحمسرم بسال االسمثمر ات الم  قسذت خالن الس   المرضي  بمر ف  ذلك: .3

 أ. القيم  الافما   لكل اسمثمر . 
  . القيم  السم ي  لكل اسمثمر ، أو القيم  المعرةل  له إذا مر  ا  للبي .

 ج. معلمماااااارت رساااااامو برلم اااااااا ماااااا  ر س ااااااذ مميلباااااارت أح اااااارم ال اااااارقم  وسيرساااااا  
 االسمثمر ات والمعري ا واإلجااءات اليرص  لذلك.

 (19المرة   
م ب ااا   المصااارةق  قلاااى 2009( لسااا   259ُيلااااى قااااا  مالاااع الااامع اء  قااا    .1

 م.2005( لس   6الالئح  الم س ذ   ل رقم  ص اوق ال س    ق   
 كل مر يمعر و م  أح رم هذ  الالئح .ُيلاى  .2
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 (20المرة   
ر س ذ أح رم هذا ال اا ، و عمل  –كٌل  يمر  يصه  –قلى الا رت الميمص  كرفً  

 به اقمبر ًا م  رر    صاو  .

 م.          2021م  يمق م لس    23صاا  ف  ماي ا  غاز  لمر   : 
 

 أ. عصام الدعليس
 وميرئيس لجنة متابعة العمل الحك
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 (م02/134/2021قرار لجنة متابعة العمل الحكومي رقم )
 بشأن اعتماد الئحة إعادة ضباط الصف واألفراد للصدمة العسكرية

 لجنة متابعة العمل الحكومي
 م ورعايالره،2003بعا اال الع قلى ال رقم  األسرس  المعان لس   

 ،م2021( لس   4وقلى قرقم  لا   ممربع  العمل الح مم   ق   
 م،2005( لس   8وقلى قرقم  اليام  ف  قمى األم  السلسي  ي   ق   

 وب رًء قلى الصالحيرت الميمل  ل ر قرقمقًر،
 وب رًء قلى م مضيرت المصلح  العرم ،

قا ت لا   ممربع  العمل الح مم  ف  جلسم ر مرئا  وأ بعا  و ال ام  الم ع اا  بماي ا  
 ( مر يل :23/06/2021غز  لمر     

 (1  المرة 
 ااامع إقاارة  ضاابرط الصاا  واألفااااة الساارب    للياماا  العساا ا   بممجااب أمااا إةا ي 
 صااا  قاا  ه ئاا  الم وااي  واإلةا   ل اارًء قلااى قاااا  ماا  الاامع ا المياامإ، وذلااك وف ااًر 

 لل اوط المرلي :
 أال   م  مياوةًا م  اليام  بممجب ح   قضرئ  ق رئ . .1
 ارئ  بع مبا  ج ر ا  أو ج حا  أال   م  مم  سبق الح ا  قلياه بح ا  قضارئ  ق .2

 ميل  برل اف أو األمرق .
 أال ركم  قا أق  ت خامرره ألسبر  ر ةيبي . .3
 أ    م  الئ ًر صحيًر وحس  الس ا والسلمق. .4
 أ  رصا  رمصي  م  ه ئ  الم وي  واإلةا   بإقرةره لليام . .5
أ  يااام  إقااارة  كرفااا  المسااارهمرت واالشااامااارت الم رقا ااا  المااا  صاااافت لاااه بعاااا  .6

 . رء خامررهإق
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 (2المرة   
 مااا و ضاااربط الصااا  أو السااااة المعااارة لليامااا   ربماااه األصااالي  و مضااا  فااا  ك ااا  

 األقامي  العرم  ورحمسب ما  اق يرقه ق  اليام  ما  مس مة .

 (3المرة   
يم  العمال ب ح ارم هاذ  الالئحا  لحا   إصااا  الالئحا  الم س ذ ا  ل ارقم  الياما  ب امى 

 األم  السلسي  ي .
 (4ة   المر

 يلاى كل مر يمعر و م  أح رم هذا ال اا .

 (5المرة   
ر س اذ أح ارم هاذا ال ااا ، و عمال  –كاٌل  يمار  يصاه  –قلى الا رت الميمصا  كرفاً  

 به اقمبر ًا م  رر    صاو  .

 م.          2021م  يمق م لس    23صاا  ف  ماي ا  غاز  لمر   : 

 أ. عصام الدعليس
 مل الحكوميرئيس لجنة متابعة الع
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(م01/135/2021قرار لجنة متابعة العمل الحكومي رقم )  
بشأن الموافقة على تصصيص إيجاره لقطعة األرض الحكومية لصالح جمعية 
 جسور األمل للتنمية والتأهيل إلقامة مدرسة جسور األمل للتربية الصاصة

 

 لجنة متابعة العمل الحكومي
 م ورعايالره،2003معان لس   بعا اال الع قلى ال رقم  األسرس  ال

 م،2021( لس   4وقلى قرقم  لا   ممربع  العمل الح مم   ق   
 وقلى قرقم  األ اض  العثمرق  ورعايالره،

 م ورعايالره،1942( لس   6وقلى قرقم  األ اض  العمممي   ق   
( الم ع ا  لمر    12وب رًء قلى رمصيرت لا   األ اض  الح ممي  ف  جلسم ر  ق   

 م،08/06/2021
 وب رًء قلى الصالحيرت الميمل  ل ر قرقمقًر،

 وب رًء قلى م مضيرت المصلح  العرم ،
قا ت لا   ممربع  العمل الح مم  ف  جلسم ر مرئ  وخمس  و ال م  الم ع ا  بماي   

 ( مر يل :29/06/2021غز  لمر     
 (1المرة   

الماقع  ف  جزء ما  ال سايمم   المماف   قلى ريصيإ إ ار   ل يع  األ و الح ممي  
( ما  أ اضا  ماي ا  ةياا 127( م  ال يع   ق   38( وجزء م  ال سيم   ق   37 ق   

البلو لصرلو جم ي  جسم  األمل للم مي  والم ه ال إلقرما  ما سا  جسام  األمال للمابيا  
 مماًا مابعًر. -ألسر -( 2م 2,000اليرص  بمسرح   

 (2المرة   
ر س ذ أح رم هذا ال اا ، و عمل به  –كٌل  يمر  يصه  –كرفً  قلى الا رت الميمص  
 اقمبر ًا م  رر    صاو  .

 م.               2021م  يمق م لس    29صاا  ف  ماي ا  غاز  لمر   : 
 أ. عصام ديد الدعليس

 رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي
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(02/135/2021قرار لجنة متابعة العمل الحكومي رقم )  
 عتماد الهيكل التنظيمي لمؤسسة المواصفات والمقاييسبشأن ا

 لجنة متابعة العمل الحكومي
 م ورعايالره،2003بعا اال الع قلى ال رقم  األسرس  المعان لس   

 م،2021( لس   4وقلى قرقم  لا   ممربع  العمل الح مم   ق   
 م ورعايالره،1998( لس   4وقلى قرقم  اليام  الماقي   ق   

 م،2000( لس   6قم  المماصسرت والم رييع السلسي  ي   ق   وقلى قر
 وب رًء قلى الصالحيرت الميمل  ل ر قرقمقًر،

 وب رًء قلى م مضيرت المصلح  العرم ،
قا ت لا   ممربع  العمل الح مم  ف  جلسم ر مرئ  وخمس  و ال م  الم ع ا  بماي   

 ( مر يل :29/06/2021غز  لمر     
 

 (1المرة   
 رة ال ي ل الم ويم  لممسس  المماصسرت والم رييع.اقمم

 (2المرة   
ر س ذ أح رم هذا ال اا ، و عمل  –كٌل  يمر  يصه  –قلى الا رت الميمص  كرفً  

 به اقمبر ًا م  رر    صاو  .

 م.               2021م  يمق م لس    29صاا  ف  ماي ا  غاز  لمر   : 

 أ. عصام الدعليس
 عة العمل الحكوميرئيس لجنة متاب
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 (03/135/2021قرار لجنة متابعة العمل الحكومي رقم )
 بشأن اعتماد نظام اجتماعات هيئة متابعة العمل الحكومي

 لجنة متابعة العمل الحكومي
 م ورعايالره،2003بعا اال الع قلى ال رقم  األسرس  المعان لس    

 م،2021 ( لس  4وقلى قرقم  لا   ممربع  العمل الح مم   ق   
 وب رًء قلى الصالحيرت الميمل  ل ر قرقمقًر،

 وب رًء قلى م مضيرت المصلح  العرم ،
قا ت لا   ممربع  العمل الح مم  ف  جلسم ر مرئ  وخمس  و ال م  الم ع ا  بماي   

 ( مر يل :29/06/2021غز  لمر     

 (1المرة   
 قلى ال حم المرل : اقممرة قورم اجممرقرت ه ئ  ممربع  العمل الح مم ، وذلك

 أواًل: جدول األعمال:
رماااملى األمرقااا  العرمااا  لمالاااع الااامع اء رحضااا ا جااااون أقمااارن اجممرقااارت  .1

 ال  ئ  وإقااة محرضا اجممرقرر ر وممربع  ر س ذ قاا ار ر.
رامم  ال  ئ  مار   قلى األاثا ف  األسبمع، و م  ق ا اجممرقارت إضار ي   .2

 ق ا الضاو  .
ج ممضااامع معااا   قلاااى جااااون أقمااارن ال  ئااا ،  حاااق ألي قضااام  لاااب إة ا .3

قلى أ  يزوة األم   العرم برلمسم اات الضاو    لبحث ذلك الممضمع قبال 
 يمم قمل قلى األقل.

 :ثانيًا: الحضور واالنعقاد
حضاااام  جلساااارت ه ئاااا  الممربعاااا  إلزاماااا  لامياااا  أقضاااارء ال  ئاااا  وال  ااااامع  .1

 الكير  إال ف  حرالت  ر ئ .
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آخااااا لحضاااام  اجمماااارع ال  ئاااا   يمكاااال شيصاااارً  ال  ااااامع لعضاااام ال  ئاااا  أ  .2
 برل يرب  ق ه.

ال رعمبااا اجممرقاارت ال  ئاا  صااحيح  ماار لاا   حضاااهر قصاا  األقضاارء عائااا  .3
 واحا.

 ثالثًا: إدارة االجتماع والقرارات:
يماأ   ئيع لا   الممربع  الح ممي  االجممرقرت الما    ام  حرضااًا ف  ار،  .1

قرئاب  ئايع لا ا  ممربعا  العمال وف  حرل  غيربه ق  االجممرع ف  م  ق ه 
 الح مم .

ق ااا لاا اا  االجمماارع راام  المصاارةق  واقمماارة محضااا اجمماارع ال  ئاا  الساارلق  .2
 وم     يم  قاو جاون أقمرن االجممرع الحرل  وإقاا  .

فاا  غ ااا الحاارالت الماا  ر ااماط ف  اار أغلبياا  خرصاا ، رصااا  ال  ئاا  قاا ار اار  .3
ا  ، وق ااا رسااروي األصاامات ورمصاايرر ر ب غلبياا  أصاامات األقضاارء الحرضاا

 ياجو الارقب الذي م ه الائيع.
 امع لل  ئ  إصاا  قاا ار ر ق   ا ق المما ا مار لا   يلاب أحاا األقضارء  .4

لل  ئ  للمااول  ف  ر، و اب قاو هذ  ال اا ات قلاى ال  ئا   اجممرقرً  امرليرً 
 ف  أون اجممرع ررن ل ر.

القم ارء ما  إقاااة  بمار يمعع محضا كل اجممارع قلاى أقضارء ال  ئا  فام  ا .5
 ال يماروع يمم قمل م  رر    االجممرع.

 ااامع لكاال قضاام حضااا االجمماارع الساارلق ق ااا ال وااا فاا  المصااايق قلااى  .6
محضاااا ذلاااك االجممااارع، أ   يلاااب إجاااااء مااار يااااا  مااا  رصاااحيو  ياااه، فاااإذا 
واف ت ال  ئ  قلاى إجاائاه أ بات ذلاك فا  محضاا االجممارع الاذي  لاب  ياه 

 محضا السرلق.المصحيو و صحو ال
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ال  امع إجااء أي رصحيو ف  المحضا بعا المصايق قلياه، و مقا   ئايع  .7
لا اااا  الممربعاااا  الح ممياااا  واألماااا   العاااارم قلااااى محرضااااا االجممرقاااارت بعااااا 

 المصايق قل  ر،    رحسظ ف  أ شيا األمرق  العرم  لمالع المع اء.
م   عاااااو ماااار يلاااازم ماااا  قاااااا ات ال  ئاااا  قلااااى لا اااا  ممربعاااا  العماااال الح اااام  .8

 القممرةهر حسب األصمن
 (2المرة   

ر س ذ أح رم هذا ال اا ، و عمل  –كٌل  يمر  يصه  –قلى الا رت الميمص  كرفً  
 به اقمبر ًا م  رر    صاو  .

 م.  2021م  يمق م لس    29صاا  ف  ماي ا  غاز  لمر   : 
              

 أ. عصام الدعليس
 رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي
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 (م04/135/2021لجنة متابعة العمل الحكومي رقم ) قرار
بشأن الموافقة على تصصيص منفعة لقطعة األرض الحكومية لصالح واارة 

 إلقامة مسجد أم خليل المجايدة األوقاف والشؤون الدينية
 

 لجنة متابعة العمل الحكومي
 م ورعايالره،2003بعا اال الع قلى ال رقم  األسرس  المعان لس   

 م،2021( لس   4رقم  لا   ممربع  العمل الح مم   ق   وقلى ق
 وقلى قرقم  األ اض  العثمرق  ورعايالره،

 م ورعايالره،1942( لس   6وقلى قرقم  األ اض  العمممي   ق   
( الم ع ااا  لماار    12وب اارًء قلااى رمصاايرت لا اا  األ اضاا  الح ممياا  فاا  جلساام ر  قاا   

 م،08/06/2021
 الميمل  ل ر قرقمقًر، وب رًء قلى الصالحيرت

 وب رًء قلى م مضيرت المصلح  العرم ،
قاا ت لا اا  ممربعاا  العمال الح اامم  فاا  جلسام ر مرئاا  وخمساا  و ال ام  الم ع ااا  بماي اا  

 ( مر يل :29/06/2021غز  لمر     
 (1المرة   

المماف ا  قلااى ريصاايإ م سعاا  ل يعاا  األ و الح ممياا  الماقعاا  فاا  جاازء ماا  ال ساايم  
مماااًا مابعااًر  -( سااممرئ  وخمساا  و ال اام  2م 635( بمساارح   93ماا  ال يعاا   ( 1 قاا   

م  أ اض  محرفوا  خارق مقع لصارلو وعا   األوقارف وال امو  الاي يا  إلقرما  مسااا أم 
 خل ل الماريا .

 (2المرة   
ر س اذ أح ارم هاذا ال ااا ، و عمال باه  –كاٌل  يمار  يصاه  –قلى الا رت الميمص  كرفً  

 ر    صاو  .اقمبر ًا م  ر
                م.2021م  يمق م لس    29صاا  ف  ماي ا  غاز  لمر   : 

 أ. عصام الدعليس
 رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي
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 (م05/136/2021قرار لجنة متابعة العمل الحكومي رقم )
 بشأن تكليف السيد/ أحمد عمر الحتة عميدًا لكلية الرباط الجامعية

 الحكومي لجنة متابعة العمل
 م ورعايالره،2003بعا اال الع قلى ال رقم  األسرس  المعان لس   

 م،2021( لس   4وقلى قرقم  لا   ممربع  العمل الح مم   ق   
 م،1998( لس   7وقلى قرقم  ر وي  المماعق  العرم  وال مو  المرلي   ق   

 ،م2005( لس   8وقلى قرقم  اليام  ف  قمى األم  السلسي  ي   ق   
 وب رًء قلى الصالحيرت الميمل  ل ر قرقمقًر،

 وب رًء قلى م مضيرت المصلح  العرم ،
قا ت لا   ممربع  العمال الح امم  فا  جلسام ر مرئا  وسام  و ال ام  الم ع اا  بماي ا  

 ( مر يل :07/07/2021غز  لمر     

 (1المرة   
الابرط الارم ي ، ( قم اًا لكلي  98598ركليا الس ا/ أحما قما الحم ،  ق  مرل   

 م.07/07/2021وذلك م  رر    
 (2المرة   

ر س ذ أح رم هذا ال اا ، و عمل  –كٌل  يمر  يصه  –قلى الا رت الميمص  كرفً  
 به اقمبر ًا م  رر    صاو  .

 م.               2021م  يمل م لس    07صاا  ف  ماي ا  غاز  لمر   : 
 

 أ. عصام الدعليس
 العمل الحكومي رئيس لجنة متابعة
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 (م06/136/2021قرار لجنة متابعة العمل الحكومي رقم )
بشأن إنهاء انتدان السيد/ ناصر ديد حسن سليمان عميدًا من عمادة كلية 

 رئيسًا لهيئة القضاء العسكر   الرباط الجامعية وتكليفه

 لجنة متابعة العمل الحكومي
 م ورعايالره،2003بعا اال الع قلى ال رقم  األسرس  المعان لس   

 م،2021( لس   4وقلى قرقم  لا   ممربع  العمل الح مم   ق   
 م،2005( لس   8وقلى قرقم  اليام  ف  قمى األم  السلسي  ي   ق   

 وب رًء قلى الصالحيرت الميمل  ل ر قرقمقًر،
 وب رًء قلى م مضيرت المصلح  العرم ،

  وسم  و ال م  الم ع ا  بماي   قا ت لا   ممربع  العمل الح مم  ف  جلسم ر مرئ
 ( مر يل :07/07/2021غز  لمر     

 (1المرة   
( ما  قمارة  كليا  6608إق رء اقماا  الس ا/ قرصا ةيب حس  سليمر ،  ق  مرل   

الاباااااارط الارم ياااااا ، وركليسااااااه  ئيسااااااًر ل  ئاااااا  ال ضاااااارء العساااااا اي، وذلااااااك ماااااا  راااااار    
 م.07/07/2021

 (2المرة   
ر س ذ أح رم هذا ال اا ، و عمل  –كٌل  يمر  يصه  –كرفً  قلى الا رت الميمص  

 به اقمبر ًا م  رر    صاو  .

 م.               2021م  يمل م لس    07صاا  ف  ماي ا  غاز  لمر   : 
 

 أ. عصام الدعليس
 رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي
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- 75 - 

 (م01/137/2021قرار لجنة متابعة العمل الحكومي رقم )
من سلطة المياه وجودة البيئة إلى سلطة  كنعان سعيد عبيدالسيد/  نقلبشأن 

وتكليفه رئيسًا لسلطة الطاقة  بنفس درجته الوظيفية الطاقة والموارد الطبيعية
 ورئيسًا لمجلس إدارة شركة توايع الكهرباء

 لجنة متابعة العمل الحكومي
 الره،م ورعاي2003بعا اال الع قلى ال رقم  األسرس  المعان لس    

 م،2021( لس   4وقلى قرقم  لا   ممربع  العمل الح مم   ق   
 م،1998( لس   4وقلى قرقم  اليام  الماقي   ق   

 وب رًء قلى الصالحيرت الميمل  ل ر قرقمقًر،
 وب رًء قلى م مضيرت المصلح  العرم ،

ماي   قا ت لا   ممربع  العمل الح مم  ف  جلسم ر مرئ  وسبع  و ال م  الم ع ا  ب
 ( مر يل :14/07/2021غز  لمر     

 

 (1المرة   
ق ااال السااا ا/ ك عااار  ساااع ا قب اااا مااا  سااالي  الميااار  وجااامة  الب ئااا  إلاااى سااالي  اليرقااا  
والمما ة اليبي ي  ل سع ة جمه المظيفي  وركليسه  ئيسًر لسلي  اليرق  و ئيسًر لمالع 

 .إةا   شاك  رمع   الك ابرء
 (2المرة   

ر س اذ أح ارم هاذا ال ااا ، و عمال  –كاٌل  يمار  يصاه  –  كرفاً  قلى الا رت الميمصا
 به اقمبر ًا م  رر    صاو  .

 

 م.               2021م  يمل م لس    14صاا  ف  ماي ا  غاز  لمر   : 

 أ. عصام الدعليس
 رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي
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 (م04/137/2021قرار لجنة متابعة العمل الحكومي رقم )
 كليف السيد/ حسن يوسف الصيفي رئيسًا لديوان المظالم بنفس درجته الوظيفيةبشأن ت

 لجنة متابعة العمل الحكومي
 م ورعايالره،2003بعا اال الع قلى ال رقم  األسرس  المعان لس    

 م،2021( لس   4وقلى قرقم  لا   ممربع  العمل الح مم   ق   
 م،1998( لس   4وقلى قرقم  اليام  الماقي   ق   

 وب رًء قلى الصالحيرت الميمل  ل ر قرقمقًر،
 وب رًء قلى م مضيرت المصلح  العرم ،

قا ت لا   ممربع  العمل الح مم  ف  جلسم ر مرئ  وسبع  و ال م  الم ع ا  بماي   
 ( مر يل :14/07/2021غز  لمر     

 (1المرة   
 ة جمه المظيفي . ركليا الس ا/ حس  يمس  الصيس   ئيسًر لايما  المورل  ل سع

 (2المرة   
ر س اذ أح ارم هاذا ال ااا ، و عمال  –كاٌل  يمار  يصاه  –قلى الا رت الميمصا  كرفاً  

 به اقمبر ًا م  رر    صاو  .

 م.               2021م  يمل م لس    14صاا  ف  ماي ا  غاز  لمر   : 
 

 أ. عصام الدعليس
 رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي
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 (م09/137/2021متابعة العمل الحكومي رقم )قرار لجنة 
بشأن نقل السيد/ سمير عبد الرااق مطير من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية 

 إلى واارة الحكم المحلي وتكليفه وكياًل للواارة

 لجنة متابعة العمل الحكومي
 م ورعايالره،2003بعا اال الع قلى ال رقم  األسرس  المعان لس    

 م،2021( لس   4ا   ممربع  العمل الح مم   ق   وقلى قرقم  ل
 م ورعايالره والئحمه الم س ذ  ،1998( لس   4وقلى قرقم  اليام  الماقي   ق   

 م،1998( لس   7وقلى قرقم  ر وي  المماعق  العرم  وال مو  المرلي   ق   
 وب رًء قلى الصالحيرت الميمل  ل ر قرقمقًر،

 العرم ، وب رًء قلى م مضيرت المصلح 
قا ت لا   ممربع  العمل الح مم  ف  جلسم ر مرئ  وسبع  و ال م  الم ع ا  بماي   

 ( مر يل :14/07/2021غز  لمر     

 (1المرة   
ق اال الساا ا/ ساام ا قبااا الااااعق مي ااا ماا  ساالي  اليرقاا  والمااما ة اليبي ياا  إلااى وعا   

 في .الح   المحل ، وركليسه وك اًل للمعا   ل سع ة جمه المظي
 (2المرة   

ر س ذ أح رم هذا ال اا ، و عمل  –كٌل  يمر  يصه  –قلى الا رت الميمص  كرفً  
 به اقمبر ًا م  رر    صاو  .

 م.               2021م  يمل م لس    14صاا  ف  ماي ا  غاز  لمر   : 
 

 أ. عصام الدعليس
 رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي

 



 م2022( ديسمبر) كانون أول               ــوقــائــع الفـلســطـينـية(  )الالمائة وأربعة                  العـدد     
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 (م13/137/2021الحكومي رقم ) قرار لجنة متابعة العمل
بشأن نقل السيد/ إبراهيم عبد الحميد القدرة من واارة الزراعة إلى واارة التربية 

 والتعليم العالي للعمل وكياًل مساعدًا للتعليم العالي

 لجنة متابعة العمل الحكومي
 م ورعايالره،2003بعا اال الع قلى ال رقم  األسرس  المعان لس   

 م،2021( لس   4ا   ممربع  العمل الح مم   ق   وقلى قرقم  ل
 م ورعايالره والالئح  الم س ذ  ،1998( لس   4وقلى قرقم  اليام  الماقي   ق   

 وب رًء قلى الصالحيرت الميمل  ل ر قرقمقًر،
 وب رًء قلى م مضيرت المصلح  العرم ،

الم ع ا  بماي    قا ت لا   ممربع  العمل الح مم  ف  جلسم ر مرئ  وسبع  و ال م  
 ( مر يل :14/07/2021غز  لمر     

 (1المرة   
ق ااال السااا ا/ إلاااااهي  قباااا الحم اااا ال اااا   مااا  وعا   الز اقااا  إلاااى وعا   المابيااا  والمعلاااي  

 العرل  للعمل وك اًل مسرقاًا للمعلي  العرل  ل سع ة جمه المظيفي .

 (2المرة   
ر س ذ أح رم هذا ال اا ، و عمل  – كٌل  يمر  يصه –قلى الا رت الميمص  كرفً  

 به اقمبر ًا م  رر    صاو  .

 م.               2021م  يمل م لس    14صاا  ف  ماي ا  غاز  لمر   : 
 

 أ. عصام ديد الدعليس
 رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي



 م2022( ديسمبر) كانون أول               ــوقــائــع الفـلســطـينـية(  )الالمائة وأربعة                  العـدد     
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(م15/137/2021قرار لجنة متابعة العمل الحكومي رقم )  
اليااور  من واارة التربية والتعليم العالي إلى واارة بشأن نقل السيد/ أيمن حسن 

 الزراعة وتكليفه وكياًل للواارة

 لجنة متابعة العمل الحكومي
 م ورعايالره،2003بعا اال الع قلى ال رقم  األسرس  المعان لس   

 م،2021( لس   4وقلى قرقم  لا   ممربع  العمل الح مم   ق   
 م ورعايالره والالئح  الم س ذ  ،1998( لس   4  وقلى قرقم  اليام  الماقي   ق 

 م،1998( لس   7وقلى قرقم  ر وي  المماعق  العرم  وال مو  المرلي   ق   
 وب رًء قلى الصالحيرت الميمل  ل ر قرقمقًر،

 وب رًء قلى م مضيرت المصلح  العرم ،
ع ا  بماي   قا ت لا   ممربع  العمل الح مم  ف  جلسم ر مرئ  وسبع  و ال م  الم 

 ( مر يل :14/07/2021غز  لمر     

 (1المرة   
ق اال الساا ا/ أ ماا  حساا  الياارعو ي ماا  وعا   المابياا  والمعلااي  العاارل  إلااى وعا   الز اقاا  

  وركليسه وك اًل للمعا   ل سع ة جمه المظيفي 

 (2المرة   
و عمل  ر س ذ أح رم هذا ال اا ، –كٌل  يمر  يصه  –قلى الا رت الميمص  كرفً  

 به اقمبر ًا م  رر    صاو  .

 م.               2021م  يمل م لس    14صاا  ف  ماي ا  غاز  لمر   : 
 

 أ. عصام الدعليس
 رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي



 م2022( ديسمبر) كانون أول               ــوقــائــع الفـلســطـينـية(  )الالمائة وأربعة                  العـدد     
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 (م17/137/2021قرار لجنة متابعة العمل الحكومي رقم )
شريع إلى سلطة بشأن نقل السيد/ عماد إبراهيم الباا من ديوان الفتوى والت

 األراضي وتكليفه رئيسًا لسلطة األراضي بنفس درجته الوظيفية

 لجنة متابعة العمل الحكومي
 م ورعايالره،2003بعا اال الع قلى ال رقم  األسرس  المعان لس   

 م،2021( لس   4وقلى قرقم  لا   ممربع  العمل الح مم   ق   
 م ورعايالره والالئح  الم س ذ  ،1998( لس   4وقلى قرقم  اليام  الماقي   ق   

 م،1998( لس   7وقلى قرقم  ر وي  المماعق  العرم  وال مو  المرلي   ق   
 وب رًء قلى الصالحيرت الميمل  ل ر قرقمقًر،

 وب رًء قلى م مضيرت المصلح  العرم ،
قا ت لا   ممربع  العمل الح مم  ف  جلسم ر مرئ  وسبع  و ال م  الم ع ا  بماي   

 ( مر يل :14/07/2021غز  لمر     

 (1المرة   
ق ااال السااا ا/ قمااارة إلاااااهي  البااارع مااا  ةياااما  السمااامى والم اااا   إلاااى سااالي  األ اضااا  

 وركليسه  ئيسًر لسلي  األ اض  ل سع ة جمه المظيفي .

 (2المرة   
ر س ذ أح رم هذا ال اا ، و عمل  –كٌل  يمر  يصه  –قلى الا رت الميمص  كرفً  

 ر ًا م  رر    صاو  .به اقمب

 م.               2021م  يمل م لس    14صاا  ف  ماي ا  غاز  لمر   : 
 

 أ. عصام الدعليس
 رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي



 م2022( ديسمبر) كانون أول               ــوقــائــع الفـلســطـينـية(  )الالمائة وأربعة                  العـدد     
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(م29/137/2021قرار لجنة متابعة العمل الحكومي رقم )  
 الصناعية بشأن الموافقة على اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة تشجيع االستثمار والمدن

 لجنة متابعة العمل الحكومي
 م ورعايالره،2003بعا اال الع قلى ال رقم  األسرس  المعان لس   

 م،2021( لس   4وقلى قرقم  لا   ممربع  العمل الح مم   ق   
 م ورعايالره والئحمه الم س ذ  ، 1998( لس   4وقلى قرقم  اليام  الماقي   ق   
( الم ع اا 46  ال مو  اإلةا    ف  اجممرق ر  ق   وبعا اال الع قلى رمصيرت لا 

 م،12/07/2021لمر    
 وب رًء قلى الصالحيرت الميمل  ل ر قرقمقًر،

 وب رًء قلى م مضيرت المصلح  العرم ،
قا ت لا   ممربع  العمل الح مم  ف  جلسم ر مرئ  وسبع  و ال م  الم ع ا  بماي   

 ( مر يل :14/07/2021غز  لمر     

 (1ة   المر
 المماف   قلى اقممرة ال ي ل الم ويم  ل  ئ  ر اي  االسمثمر  والما  الص ر ي .

 (2المرة   
ر س ذ أح رم هذا ال اا ، و عمل  –كٌل  يمر  يصه  –قلى الا رت الميمص  كرفً  

 به اقمبر ًا م  رر    صاو  .

     م.           2021م  يمل م لس    14صاا  ف  ماي ا  غاز  لمر   : 
 

 أ. عصام الدعليس
 رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي

 



 م2022( ديسمبر) كانون أول               ــوقــائــع الفـلســطـينـية(  )الالمائة وأربعة                  العـدد     
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 (م17/141/2021قرار لجنة متابعة العمل الحكومي رقم )
بشأن الموافقة على تحويل وحدة تنسيق شؤون المحافظات في واارة األشغال 

 العامة واإلسكان إلى إدارة عامة

 لجنة متابعة العمل الحكومي
 م ورعايالره،2003رس  المعان لس   بعا اال الع قلى ال رقم  األس

 م،2021( لس   4وقلى قرقم  لا   ممربع  العمل الح مم   ق   
 م ورعايالره والئحمه الم س ذ  ،1998( لس   4وقلى قرقم  اليام  الماقي   ق   

( الم ع اا 47وبعا اال الع قلى رمصيرت لا   ال مو  اإلةا    ف  اجممرق ر  ق   
 ،م16/08/2021لمر    

 وب رًء قلى الصالحيرت الميمل  ل ر قرقمقًر،
 وب رًء قلى م مضيرت المصلح  العرم ،

قا ت لا   ممربع  العمل الح مم  فا  جلسام ر مرئا  وواحاا وأ بعام  الم ع اا  بماي ا  
 ( مر يل :18/08/2021غز  لمر     

 (1المرة   
ارن العرمااا  المماف ااا  قلاااى رحم ااال وحاااا  ر سااا ق شااامو  المحرفوااارت فااا  وعا   األشااا

 واإلس ر  إلى إةا   قرم .
 (2المرة   

ر س ذ أح رم هذا ال اا ، و عمل  –كٌل  يمر  يصه  –قلى الا رت الميمص  كرفً  
 به اقمبر ًا م  رر    صاو  .

 م.  2021م  أغسيع لس    18صاا  ف  ماي ا  غاز  لمر   : 
              

 أ. عصام الدعليس
 لحكوميرئيس لجنة متابعة العمل ا



 م2022( ديسمبر) كانون أول               ــوقــائــع الفـلســطـينـية(  )الالمائة وأربعة                  العـدد     
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 (م09/143/2021قرار لجنة متابعة العمل الحكومي رقم )
 (A1بشأن التعاقد مع السيد/ محمد نعمان النحال وتكليفه وكياًل لواارة العدل بدرجة )

 لجنة متابعة العمل الحكومي
 م ورعايالره،2003بعا اال الع قلى ال رقم  األسرس  المعان لس   

 م،2021( لس   4ح مم   ق   وقلى قرقم  لا   ممربع  العمل ال
 م ورعايالره والئحمه الم س ذ  ،1998( لس   4وقلى قرقم  اليام  الماقي   ق   

 م،1998( لس   7وقلى قرقم  ر وي  المماعق  العرم  وال مو  المرلي   ق   
 وب رًء قلى الصالحيرت الميمل  ل ر قرقمقًر،

 وب رًء قلى م مضيرت المصلح  العرم ،
ممربع  العمل الح مم  ف  جلسم ر مرئا  و ال ا  وأ بعام  الم ع اا  بماي ا  قا ت لا   
 ( مر يل :01/09/2021غز  لمر     

 (1المرة   
( الماااًء ما  A1المعرقا م  الس ا/ محما قعمر  ال حارن وكا اًل لامعا   العاان لا جا    

 م.01/09/2021رر    
 (2المرة   

ر س ذ أح رم هذا ال اا ، و عمل  –يصه كٌل  يمر   –قلى الا رت الميمص  كرفً  
 به اقمبر ًا م  رر    صاو  .

 م.  2021م  سبممبا لس    01صاا  ف  ماي ا  غاز  لمر   : 
              

 أ. عصام الدعليس
 رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي



 م2022( ديسمبر) كانون أول               ــوقــائــع الفـلســطـينـية(  )الالمائة وأربعة                  العـدد     
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 (م13/143/2021قرار لجنة متابعة العمل الحكومي رقم )
قطعة أرض لصالح واارة الداخلية واألمن الو ني  بشأن الموافقة على استمالك

 بهدف إقامة مركز الدفاع المدني شرق محافظة خانيونس

 لجنة متابعة العمل الحكومي
 م ورعايالره،2003بعا اال الع قلى ال رقم  األسرس  المعان لس   

 م،2021( لس   4وقلى قرقم  لا   ممربع  العمل الح مم   ق   
 العثمرق  ورعايالره، وقلى قرقم  األ اض 

 م ورعايالره،1942( لس   6وقلى قرقم  األ اض  العمممي   ق   
وبعااا اال ااالع قلااى رمصاايرت لا اا  شاامو  األ اضاا  الح ممياا  فاا  اجممرق اار  قاا  

 م، 24/08/2021( الم ع ا  لمر    13 
 وب رًء قلى الصالحيرت الميمل  ل ر قرقمقًر،

 ،وب رًء قلى م مضيرت المصلح  العرم 
قا ت لا   ممربع  العمل الح مم  ف  جلسم ر مرئا  و ال ا  وأ بعام  الم ع اا  بماي ا  

 ( مر يل :01/09/2021غز  لمر     

 (1المرة   
( ماا  14المماف اا  قلااى اسااممالق قيعاا  األ و الماقعاا  فاا  جاازء ماا  ال ساايم   قاا   

 ( ماا  أ اضاا  ل اا  ساا  ال بمحرفواا  شاااق 2م1,996( بمساارح   214ال يعاا   قاا   
 ماي   خرق مقع وذلك حسب الميييرت ال  اسي  الماف  .

 (2المرة   
( لصارلو وعا   الااخليا  1 ق    المرة ريصيإ م سع  ل يع  األ و المسمملك  ف  

 واألم  الم    ل اف إقرم  ماكز الافرع الماق  شاق محرفو  خرق مقع.
 
 



 م2022( ديسمبر) كانون أول               ــوقــائــع الفـلســطـينـية(  )الالمائة وأربعة                  العـدد     
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 (3المرة   
لمعم ض مرلك  األ و المسمملك   ركليا سلي  األ اض  برلم س ق م  وعا   المرلي 

 حسب األصمن.
 (4المرة   

ر س اذ أح ارم هاذا ال ااا ، و عمال  –كاٌل  يمار  يصاه  –قلى الا رت الميمصا  كرفاً  
 به اقمبر ًا م  رر    صاو  .

 
 م.               2021م  سبممبا لس    01صاا  ف  ماي ا  غاز  لمر   : 

 
 أ. عصام الدعليس

 العمل الحكومي رئيس لجنة متابعة



 م2022( ديسمبر) كانون أول               ــوقــائــع الفـلســطـينـية(  )الالمائة وأربعة                  العـدد     
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 (م42/143/2021قرار لجنة متابعة العمل الحكومي رقم )
 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي الصاو بكلية العلوم التقنية وكلية العلوم والتكنولوجيا

 لجنة متابعة العمل الحكومي
 م ورعايالره،2003بعا اال الع قلى ال رقم  األسرس  المعان لس   

 م،2021( لس   4العمل الح مم   ق    وقلى قرقم  لا   ممربع 
 م ورعايالره والئحمه الم س ذ  ،1998( لس   4وقلى قرقم  اليام  الماقي   ق   

( 48وبعااااا اال ااااالع قلااااى رمصاااايرت لا اااا  ال اااامو  اإلةا  اااا  فاااا  اجممرق اااار  قاااا   
 م،30/08/2021الم ع ا  لمر    

 وب رًء قلى الصالحيرت الميمل  ل ر قرقمقًر،
 م مضيرت المصلح  العرم ، وب رًء قلى

قا ت لا   ممربع  العمل الح مم  ف  جلسم ر مرئا  و ال ا  وأ بعام  الم ع اا  بماي ا  
 ( مر يل :01/09/2021غز  لمر     

 (1المرة   
 اقممرة ال ي ل الم ويم  اليرص ب لي  العلمم الم  ي  وكلي  العلمم والمك ملمجير.

 (2المرة   
ر س اذ أح ارم هاذا ال ااا ، و عمال  –كاٌل  يمار  يصاه  – قلى الا رت الميمصا  كرفا ً 
 به اقمبر ًا م  رر    صاو  .

 م. 2021م  سبممبا لس    01صاا  ف  ماي ا  غاز  لمر   : 
               

 أ. عصام الدعليس
 رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي

 



 م2022( ديسمبر) كانون أول               ــوقــائــع الفـلســطـينـية(  )الالمائة وأربعة                  العـدد     
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 (م07/145/2021قرار لجنة متابعة العمل الحكومي رقم )
قة على تعيين السيد/ رامي عدنان حسني صالح من مرتبات هيئة بشأن المواف

 القضاء العسكر  مدعيًا عامًا عسكرياً 

 لجنة متابعة العمل الحكومي
 م ورعايالره،2003بعا اال الع قلى ال رقم  األسرس  المعان لس   

 م،2021( لس   4وقلى قرقم  لا   ممربع  العمل الح مم   ق   
 م،1998( لس   7ماعق  العرم  وال مو  المرلي   ق   وقلى قرقم  ر وي  الم

 م،2005( لس   8وقلى قرقم  اليام  ف  قمى األم  السلسي  ي   ق   
 وب رًء قلى الصالحيرت الميمل  ل ر قرقمقًر،

 وب رًء قلى م مضيرت المصلح  العرم ،
بماي    قا ت لا   ممربع  العمل الح مم  ف  جلسم ر مرئ  وخمس  وأ بعم  الم ع ا 

 ( مر يل :15/09/2021غز  لمر     

 (1المرة   
المماف ااااااااا  قلاااااااااى رع ااااااااا   السااااااااا ا/  امااااااااا  قااااااااااقر  حسااااااااا   صااااااااارلو، هم ااااااااا   قااااااااا  

 (، م  ماربرت ه ئ  ال ضرء العس اي ما يًر قرمًر قس ا ًر.800007932 

 (2المرة   
 ر س ذ أح رم هذا ال اا ، و عمل –كٌل  يمر  يصه  –قلى الا رت الميمص  كرفً  

 به اقمبر ًا م  رر    صاو  .

 م.   2021م  سبممبا لس    15صاا  ف  ماي ا  غاز  لمر   : 
             

 أ. عصام الدعليس
 رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي



 م2022( ديسمبر) كانون أول               ــوقــائــع الفـلســطـينـية(  )الالمائة وأربعة                  العـدد     
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 (م08/145/2021قرار لجنة متابعة العمل الحكومي رقم )
ة القضاء بشأن الموافقة على تعيين السيد/ فضل أحمد الجديلي من مرتبات هيئ

 العسكر  قاضيًا بالمحكمة العسكرية العليا ويكلف نائبًا لرئيس المحكمة

 لجنة متابعة العمل الحكومي
 م ورعايالره،2003بعا اال الع قلى ال رقم  األسرس  المعان لس   

 م،2021( لس   4وقلى قرقم  لا   ممربع  العمل الح مم   ق   
 م،1998( لس   7 مو  المرلي   ق   وقلى قرقم  ر وي  المماعق  العرم  وال

 م،2005( لس   8وقلى قرقم  اليام  ف  قمى األم  السلسي  ي   ق   
 وب رًء قلى الصالحيرت الميمل  ل ر قرقمقًر،

 وب رًء قلى م مضيرت المصلح  العرم ،
قا ت لا   ممربع  العمل الح مم  ف  جلسم ر مرئ  وخمس  وأ بعم  الم ع ا  بماي   

 ( مر يل :15/09/2021    غز  لمر  

 (1المرة   
( ماا  900187691المماف اا  قلااى رع اا   الساا ا/ فضاال أحمااا الاااايل ، هم اا   قاا   

ماربرت ه ئ  ال ضرء العس اي قرضيًر برلمح م  العس ا   العلير و  لا  قرئباًر لاائيع 
 المح م .

 (2المرة   
هاذا ال ااا ، و عمال ر س اذ أح ارم  –كاٌل  يمار  يصاه  –قلى الا رت الميمصا  كرفاً  

 به اقمبر ًا م  رر    صاو  .
 

 م.               2021م  سبممبا لس    15صاا  ف  ماي ا  غاز  لمر   : 

 أ. عصام الدعليس
 رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي



 م2022( ديسمبر) كانون أول               ــوقــائــع الفـلســطـينـية(  )الالمائة وأربعة                  العـدد     
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(م18/145/2021قرار لجنة متابعة العمل الحكومي رقم )  
 واارة األشغال العامة واإلسكانبشأن اعتماد التعديالت على الهيكل التنظيمي ل

 لجنة متابعة العمل الحكومي
 م ورعايالره،2003بعا اال الع قلى ال رقم  األسرس  المعان لس   

 م،2021( لس   4وقلى قرقم  لا   ممربع  العمل الح مم   ق   
 م ورعايالره والالئح  الم س ذ  ،1998( لس   4وقلى قرقم  اليام  الماقي   ق   

 ب    العيرءات لألشارن الح ممي ، 1999( لس   6قم   ق   وقلى قر
 وب رًء قلى الصالحيرت الميمل  ل ر قرقمقًر،

 وب رًء قلى م مضيرت المصلح  العرم ،
قا ت لا   ممربع  العمل الح مم  ف  جلسم ر مرئ  وخمس  وأ بعم  الم ع ا  بماي   

 ( مر يل :15/09/2021غز  لمر     

 (1المرة   
 المعايالت قلى ال ي ل الم ويم  لمعا   األشارن العرم  واإلس ر . اقممرة

 (2المرة   
ر س اذ أح ارم هاذا ال ااا ، و عمال  –كاٌل  يمار  يصاه  –قلى الا رت الميمصا  كرفاً  

 به اقمبر ًا م  رر    صاو  .

 م. 2021م  سبممبا لس    15صاا  ف  ماي ا  غاز  لمر   : 
               

 ليسأ. عصام الدع
 رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي



 م2022( ديسمبر) كانون أول               ــوقــائــع الفـلســطـينـية(  )الالمائة وأربعة                  العـدد     
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(م10/146/2021قرار لجنة متابعة العمل الحكومي رقم )  
 بشأن اعتماد التعديالت على الهيكل التنظيمي لواارة الصحة

 لجنة متابعة العمل الحكومي
 م ورعايالره،2003بعا اال الع قلى ال رقم  األسرس  المعان لس   

 م،2021( لس   4الح مم   ق    وقلى قرقم  لا   ممربع  العمل
 م ورعايالره والالئح  الم س ذ  ،1998( لس   4وقلى قرقم  اليام  الماقي   ق   

( الم ع اا 49وبعا اال الع قلى رمصيرت لا   ال مو  اإلةا    ف  اجممرق ر  ق   
 م،20/09/2021لمر    

 وب رًء قلى الصالحيرت الميمل  ل ر قرقمقًر،
 رت المصلح  العرم ،وب رًء قلى م مضي

قا ت لا   ممربع  العمال الح امم  فا  جلسام ر مرئا  وسام  وأ بعام  الم ع اا  بماي ا  
 ( مر يل :20/09/2021غز  لمر     

 (1المرة   
 .اقممرة المعايالت قلى ال ي ل الم ويم  لمعا   الصح 

(2المرة     
ا ال اا ، و عمل ر س ذ أح رم هذ –كٌل  يمر  يصه  –قلى الا رت الميمص  كرفً  

 به اقمبر ًا م  رر    صاو  .

 م.   2021م  سبممبا لس    20صاا  ف  ماي ا  غاز  لمر   : 
             

 أ. عصام الدعليس
 رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي



 م2022( ديسمبر) كانون أول               ــوقــائــع الفـلســطـينـية(  )الالمائة وأربعة                  العـدد     
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 (م15/146/2021قرار لجنة متابعة العمل الحكومي رقم )
 رة شؤون األسرى والمحررينبشأن الموافقة على اعتماد الهيكل التنظيمي لواا

 لجنة متابعة العمل الحكومي
 م ورعايالره،2003بعا اال الع قلى ال رقم  األسرس  المعان لس   

 م،2021( لس   4وقلى قرقم  لا   ممربع  العمل الح مم   ق   
 م ورعايالره والالئح  الم س ذ  ،1998( لس   4وقلى قرقم  اليام  الماقي   ق   

( الم ع اا 49قلى رمصيرت لا   ال مو  اإلةا    ف  اجممرق ر  ق    وبعا اال الع
 م،20/09/2021لمر    

 وب رًء قلى الصالحيرت الميمل  ل ر قرقمقًر،
 وب رًء قلى م مضيرت المصلح  العرم ،

قا ت لا   ممربع  العمال الح امم  فا  جلسام ر مرئا  وسام  وأ بعام  الم ع اا  بماي ا  
 ( مر يل :20/09/2021غز  لمر     

 (1المرة   
 المماف   قلى اقممرة ال ي ل الم ويم  لمعا   شمو  األساى والمحا   .

 (2المرة   
ر س اذ أح ارم هاذا ال ااا ، و عمال  –كاٌل  يمار  يصاه  –قلى الا رت الميمصا  كرفاً  

 به اقمبر ًا م  رر    صاو  .
 

 م.2021م  سبممبا لس    20صاا  ف  ماي ا  غاز  لمر   : 
                

 أ. عصام الدعليس
 رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي



 م2022( ديسمبر) كانون أول               ــوقــائــع الفـلســطـينـية(  )الالمائة وأربعة                  العـدد     
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 (م16/146/2021قرار لجنة متابعة العمل الحكومي رقم )
 بشأن الموافقة على اعتماد الهيكل التنظيمي لواارة شؤون المرأة

 لجنة متابعة العمل الحكومي
 ،م ورعايالره2003بعا اال الع قلى ال رقم  األسرس  المعان لس   

 م،2021( لس   4وقلى قرقم  لا   ممربع  العمل الح مم   ق   
 م ورعايالره والالئح  الم س ذ  ،1998( لس   4وقلى قرقم  اليام  الماقي   ق   

( الم ع اا 49وبعا اال الع قلى رمصيرت لا   ال مو  اإلةا    ف  اجممرق ر  ق   
 م،20/09/2021لمر    

 ل ر قرقمقًر، وب رًء قلى الصالحيرت الميمل 
 وب رًء قلى م مضيرت المصلح  العرم ،

قا ت لا   ممربع  العمال الح امم  فا  جلسام ر مرئا  وسام  وأ بعام  الم ع اا  بماي ا  
 ( مر يل :20/09/2021غز  لمر     

 (1المرة   
 المماف   قلى اقممرة ال ي ل الم ويم  لمعا   شمو  الماأ .

 (2المرة   
ر س اذ أح ارم هاذا ال ااا ، و عمال  –كاٌل  يمار  يصاه  –ً  قلى الا رت الميمصا  كرفا
 به اقمبر ًا م  رر    صاو  .

 م.    2021م  سبممبا لس    20صاا  ف  ماي ا  غاز  لمر   : 
            

 أ. عصام الدعليس   
 رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي



 م2022( ديسمبر) كانون أول               ــوقــائــع الفـلســطـينـية(  )الالمائة وأربعة                  العـدد     
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 (م17/146/2021قرار لجنة متابعة العمل الحكومي رقم )
 موافقة على اعتماد الهيكل التنظيمي لواارة السياحة واآلثاربشأن ال

 لجنة متابعة العمل الحكومي
 م ورعايالره،2003بعا اال الع قلى ال رقم  األسرس  المعان لس   

 م،2021( لس   4وقلى قرقم  لا   ممربع  العمل الح مم   ق   
 والالئح  الم س ذ  ،م ورعايالره 1998( لس   4وقلى قرقم  اليام  الماقي   ق   

( الم ع اا 49وبعا اال الع قلى رمصيرت لا   ال مو  اإلةا    ف  اجممرق ر  ق   
 م،20/09/2021لمر    

 وب رًء قلى الصالحيرت الميمل  ل ر قرقمقًر،
 وب رًء قلى م مضيرت المصلح  العرم ،

ا  بماي ا  قا ت لا   ممربع  العمال الح امم  فا  جلسام ر مرئا  وسام  وأ بعام  الم ع ا
 ( مر يل :20/09/2021غز  لمر     

 (1المرة   
 المماف   قلى اقممرة ال ي ل الم ويم  لمعا   السيرح  واآل ر .

 (2المرة   
ر س اذ أح ارم هاذا ال ااا ، و عمال  –كاٌل  يمار  يصاه  –قلى الا رت الميمصا  كرفاً  

 به اقمبر ًا م  رر    صاو  .

 م.   2021م  سبممبا لس    20صاا  ف  ماي ا  غاز  لمر   : 
             

 أ. عصام الدعليس
 رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي

 



 م2022( ديسمبر) كانون أول               ــوقــائــع الفـلســطـينـية(  )الالمائة وأربعة                  العـدد     
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(م36/147/2021قرار لجنة متابعة العمل الحكومي رقم )  
بشأن تصصيص منفعة لقطعة أرض حكومية لصالح واارة الداخلية واألمن الو ني 

 إلقامة مقر الدفاع المدني
 لجنة متابعة العمل الحكومي

 م ورعايالره،2003بعا اال الع قلى ال رقم  األسرس  المعان لس   
 م،2021( لس   4وقلى قرقم  لا   ممربع  العمل الح مم   ق   

 وقلى قرقم  األ اض  العثمرق  ورعايالره،
 م ورعايالره،1942( لس   6وقلى قرقم  األ اض  العمممي   ق   

( الم ع ا  لمر    14ف  جلسم ر  ق   وب رًء قلى رمصيرت لا   األ اض  الح ممي  
 م،07/09/2021

 وب رًء قلى الصالحيرت الميمل  ل ر قرقمقًر،
 وب رًء قلى م مضيرت المصلح  العرم ،

قا ت لا   ممربع  العمل الح مم  ف  جلسم ر مرئ  وسابع  وأ بعام  الم ع اا  بماي ا  
 ( مر يل :29/09/2021غز  لمر     

 (1المرة   
ريصيإ م سع  ل يع  األ و الح ممي  الماقع  ف  جزء م  ال سيم   المماف   قلى

ممااًا مابعاًر ما   -رسعمرئ -( 2م900( بمسرح   1769( م  ال يع   ق   22 ق   
 أ اض  ل ت الهير لصرلو وعا   الااخلي  واألم  الم    إلقرم  م ا الافرع الماق .

 (2المرة   
ر س ذ أح رم هذا ال اا ، و عمل  –يصه كٌل  يمر   –قلى الا رت الميمص  كرفً  

 به اقمبر ًا م  رر    صاو  .

 م.               2021م  سبممبا لس    29صاا  ف  ماي ا  غاز  لمر   : 
 أ. عصام الدعليس

 رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي



 م2022( ديسمبر) كانون أول               ــوقــائــع الفـلســطـينـية(  )الالمائة وأربعة                  العـدد     
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(م40/147/2021قرار لجنة متابعة العمل الحكومي رقم )  
 لهيكل التنظيمي لواارة الزراعةبشأن الموافقة على اعتماد ا

 لجنة متابعة العمل الحكومي
 م ورعايالره،2003بعا اال الع قلى ال رقم  األسرس  المعان لس   

 م،2021( لس   4وقلى قرقم  لا   ممربع  العمل الح مم   ق   
 م ورعايالره والئحمه الم س ذ  ،1998( لس   4وقلى قرقم  اليام  الماقي   ق   

( الم ع اا 50 الع قلى رمصيرت لا   ال مو  اإلةا    ف  اجممرق ر  ق   وبعا اال
 م،27/09/2021لمر    

 وب رًء قلى الصالحيرت الميمل  ل ر قرقمقًر،
 وب رًء قلى م مضيرت المصلح  العرم ،

قا ت لا   ممربع  العمل الح مم  ف  جلسم ر مرئ  وسابع  وأ بعام  الم ع اا  بماي ا  
 ( مر يل :29/09/2021غز  لمر     

 (1المرة   
 المماف   قلى اقممرة ال ي ل الم ويم  لمعا   الز اق .

 (2المرة   
ر س اذ أح ارم هاذا ال ااا ، و عمال  –كاٌل  يمار  يصاه  –قلى الا رت الميمصا  كرفاً  

 به اقمبر ًا م  رر    صاو  .

 م.  2021م  سبممبا لس    29صاا  ف  ماي ا  غاز  لمر   : 
              

 أ. عصام الدعليس
 رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي



 م2022( ديسمبر) كانون أول               ــوقــائــع الفـلســطـينـية(  )الالمائة وأربعة                  العـدد     
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(م18/150/2021قرار لجنة متابعة العمل الحكومي رقم )  
 الشق المدني-بشأن الموافقة على اعتماد الهيكل التنظيمي لواارة الداخلية واألمن الو ني 

 لجنة متابعة العمل الحكومي
 م ورعايالره،2003بعا اال الع قلى ال رقم  األسرس  المعان لس   

 م،2021( لس   4وقلى قرقم  لا   ممربع  العمل الح مم   ق   
 ورعايالره والالئح  الم س ذ  ، م1998( لس   4وقلى قرقم  اليام  الماقي   ق   

( الم ع اا 51وبعا اال الع قلى رمصيرت لا   ال مو  اإلةا    ف  اجممرق ر  ق   
 م،18/10/2021لمر    

 الحيرت الميمل  ل ر قرقمقًر،وب رًء قلى الص
 وب رًء قلى م مضيرت المصلح  العرم ،

قاا ت لا ا  ممربعا  العمال الح امم  فاا  جلسام ر مرئا  وخمسام  الم ع اا  بماي ا  غااز  
 ( مر يل :20/10/2021لمر     

 (1المرة   
ال ااااق -المماف اااا  قلااااى اقمماااارة ال ي اااال الم ويماااا  لاااامعا   الااخلياااا  واألماااا  الاااام    

 الماق .
 (2لمرة   ا

ر س اذ أح ارم هاذا ال ااا ، و عمال  –كاٌل  يمار  يصاه  –قلى الا رت الميمصا  كرفاً  
 به اقمبر ًا م  رر    صاو  .

 م. 2021م  ااممبا لس    20صاا  ف  ماي ا  غاز  لمر   : 
               

 أ. عصام الدعليس
 رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي



 م2022( ديسمبر) كانون أول               ــوقــائــع الفـلســطـينـية(  )الالمائة وأربعة                  العـدد     
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(07/152/2021مي رقم )قرار لجنة متابعة العمل الحكو   
 بشأن الموافقة على إنشاء وحدة شؤون القدس بواارة األوقاف والشؤون الدينية

 لجنة متابعة العمل الحكومي
 م ورعايالره،2003بعا اال الع قلى ال رقم  األسرس  المعان لس   

 م،2021( لس   4وقلى قرقم  لا   ممربع  العمل الح مم   ق   
 م ورعايالره والئحمه الم س ذ  ،1998( لس   4ماقي   ق   وقلى قرقم  اليام  ال

( الم ع اا 52وبعا اال الع قلى رمصيرت لا   ال مو  اإلةا    ف  اجممرق ر  ق   
 م،01/11/2021لمر    

 وب رًء قلى الصالحيرت الميمل  ل ر قرقمقًر،
 وب رًء قلى م مضيرت المصلح  العرم ،

ف  جلسم ر مرئ  وا  ر  وخمسم  الم ع ا  بماي ا  قا ت لا   ممربع  العمل الح مم  
 ( مر يل :03/11/2021غز  لمر     

 (1المرة   
المماف   قلى إق رء وحا  شمو  ال ا  لمعا   األوقرف وال مو  الاي ي  م مق  م  

 ( ةائا ، وذلك قلى ال حم المرل :2قاة  
 ( أقسرم:4ةائا  األق ي  والسعرليرت الم مق  م  قاة   .1

 إقااة الباامج.قس   -
 قس  رسم ق الباامج. -
 قس  ر س ذ الباامج. -
 قس  الم س ق م  الممسسرت. -

 ( أقسرم:3ةائا  المم  ق واإلصاا ات الم مق  م  قاة   .2
 قس  اإلصاا ات والميبمقرت. -
 قس  الا اسرت والبحمث الم اسي . -
 قس  رم  ق الااائ  برل ا . -



 م2022( ديسمبر) كانون أول               ــوقــائــع الفـلســطـينـية(  )الالمائة وأربعة                  العـدد     
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 (2المرة   
ر س ذ أح رم هذا ال اا ، و عمل  –مر  يصه كٌل  ي –قلى الا رت الميمص  كرفً  

 به اقمبر ًا م  رر    صاو  .

 م.  2021م  قمفمبا لس    03صاا  ف  ماي ا  غاز  لمر   : 
              

 أ. عصام الدعليس
 رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 م2022( ديسمبر) كانون أول               ــوقــائــع الفـلســطـينـية(  )الالمائة وأربعة                  العـدد     
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 (م25/155/2021قرار لجنة متابعة العمل الحكومي رقم )
صيص إيجاره لقطعة األرض الحكومية لصالح الكلية الجامعية للعلوم بشأن تص

 فرع خانيونس –التطبيقية 

 لجنة متابعة العمل الحكومي
 م ورعايالره،2003بعا اال الع قلى ال رقم  األسرس  المعان لس   

 م،2021( لس   4وقلى قرقم  لا   ممربع  العمل الح مم   ق   
 ورعايالره، وقلى قرقم  األ اض  العثمرق 

 م ورعايالره،1942( لس   6وقلى قرقم  األ اض  العمممي   ق   
( الم ع اا 15وبعا اال الع قلاى رمصايرت لا ا  شامو  األ اضا  فا  اجممرق ار  قا   

 م، 16/11/2021لمر    
 وب رًء قلى الصالحيرت الميمل  ل ر قرقمقًر،

 وب رًء قلى م مضيرت المصلح  العرم ،
العمل الح مم  ف  جلسم ر مرئ  وخمس  وخمسم  الم ع ا  بماي   قا ت لا   ممربع  

 ( مر يل :24/11/2021غز  لمر     

 (1المرة   
( ما  17إلارء ريصيإ قيع  األ و الح ممي  الماقع  ف  جزء م  ال سيم   ق   

خمساااا  -( 95,700( مااا  أ اضاااا  محرفوااا  خاااارق مقع بمسااارح   88ال يعااا   قاااا   
 (.                        Jump Startلصرلو ممسس    -مماًا مابعرً ورسعم  ةوقمًر وسبعمرئ  

 (2المرة   
( 17ريصاايإ إ ااار   ل يعاا  األ و الح ممياا  الماقعاا  فاا  جاازء ماا  ال ساايم   قاا   

خمساااا  ورسااااعم  ةوقمااااًر وساااابعمرئ  مماااااًا -( 95,700( بمساااارح   88ماااا  ال يعاااا   
 –لارم ياا  للعلاامم الميبيقياا  ماا  أ اضاا  محرفواا  خاارق مقع لصاارلو الكلياا  ا -مابعاارً 

فاااااااع خاااااارق مقع، وذلااااااك وفااااااق أح اااااارم قاااااااا  لا اااااا  ممربعاااااا  العماااااال الح اااااامم   قاااااا  
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وذلااااك حسااااب  ( ب اااا   قواااارم معااااري ا راااا ج ا األ اضاااا  الح ممياااا 25/37/2019 
 .الميييرت ال  اسي  الماف  

 (3المرة   
و عمل  ر س ذ أح رم هذا ال اا ، –كٌل  يمر  يصه  –قلى الا رت الميمص  كرفً  

 به اقمبر ًا م  رر    صاو  .

 م.  2021م  قمفمبا لس    24صاا  ف  ماي ا  غاز  لمر   : 
             

 أ. عصام الدعليس                  
         رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي                                        
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 (م01/157/2021قرار لجنة متابعة العمل الحكومي رقم )
بشأن الموافقة على اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة الفلسطينية المستقلة لمالحقة 

 جرائم االحتالل الصهيوني

 لجنة متابعة العمل الحكومي
 م ورعايالره،2003بعا اال الع قلى ال رقم  األسرس  المعان لس   

 م،2021( لس   4وقلى قرقم  لا   ممربع  العمل الح مم   ق   
 م ورعايالره والئحمه الم س ذ  ،1998( لس   4قلى قرقم  اليام  الماقي   ق   و 

( الم ع اا 54وبعا اال الع قلى رمصيرت لا   ال مو  اإلةا    ف  اجممرق ر  ق   
 ،06/12/2021لمر    

 وب رًء قلى الصالحيرت الميمل  ل ر قرقمقًر،
 وب رًء قلى م مضيرت المصلح  العرم ،

بع  العمل الح مم  ف  جلسم ر مرئ  وسبع  وخمسم  الم ع اا  بماي ا  قا ت لا   ممر
 ( مر يل :08/12/2021غز  لمر     

 (1المرة   
المماف اا  قلااى اقمماارة ال ي ااال الم ويماا  لل  ئاا  السلساااي  ي  المساام ل  لمالح اا  جااااائ  

 االحمالن الص  مق . 
 (2المرة   

ر س ذ أح رم هذا ال اا ، و عمل  –كٌل  يمر  يصه  –قلى الا رت الميمص  كرفً  
 به اقمبر ًا م  رر    صاو  .

 م.              2021م  ة سمبا لس    08صاا  ف  ماي ا  غاز  لمر   : 
 

 أ. عصام الدعليس
 رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي
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 (م22/157/2021قرار لجنة متابعة العمل الحكومي رقم )
لمصصصة لكلية الزيتونة لصالح جمعية بشأن تصصيص قطعة األرض الحكومية ا

 الحياة لتنمية األسرة في منطقة الزهراء

 لجنة متابعة العمل الحكومي
 م ورعايالره،2003بعا اال الع قلى ال رقم  األسرس  المعان لس   

 م،2021( لس   4وقلى قرقم  لا   ممربع  العمل الح مم   ق   
 وقلى قرقم  األ اض  العثمرق  ورعايالره،

 م ورعايالره،1942( لس   6قلى قرقم  األ اض  العمممي   ق   و 
( 16وبعا اال الع قلى رمصيرت لا   شمو  األ اض  الح ممي  ف  اجممرق ر  ق   

 ، 30/11/2021الم ع ا لمر    
 وب رًء قلى الصالحيرت الميمل  ل ر قرقمقًر،

 وب رًء قلى م مضيرت المصلح  العرم ،
الح مم  ف  جلسم ر مرئ  وسبع  وخمسم  الم ع اا  بماي ا   قا ت لا   ممربع  العمل

 ( مر يل :08/12/2021غز  لمر     
 
 (1المرة   

م ب ااااا   2013م.و/إ.ه( لسااااا   /01/320/11إلاااااارء قااااااا  مالاااااع الااااامع اء  قااااا   
( 724( ماا  ال يعاا   قاا   337ريصاايإ قيعاا  ا و ح ممياا  فاا  ال ساايم   قاا   

 و جم ي  الحير  لم مي  األسا .( إلق رء م ا لصرل2م1,007بمسرح   

 (2المرة   
م، ب اااا   2013م.و/إ.ه( لساااا   /16/296/11إلااااارء قاااااا  مالااااع الاااامع اء  قاااا   

( بمساااااارح  2305( مااااا  ال يعااااا   2رااااا ج ا قيعااااا  أ و ح مميااااا  فااااا  ال سااااايم   
 إلق رء م ا لصرلو كلي  الز ممقي . 2( م5,963 
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 (3المرة   
 و الح ممياااا  الماقعاااا  فاااا  جاااازء ماااا  المماف اااا  قلااااى ريصاااايإ إ ااااار   ل يعاااا  األ

( 2م4,000( ما  أ اضا  ماي ا  الزهاااء بمسارح   2305( م  ال يعا   2ال سيم   
إلق رء م ا لصرلو جم ي  الحير  لم مي  األسا ، وذلك وفق أح رم قاا  لا   ممربعا  

( ب اااااا   قواااااارم معاااااري ا راااااا ج ا األ اضاااااا  25/37/2019العمااااال الح اااااامم   قااااا   
 الح ممي  المعان.

 (4المرة   
( حسااااب األصاااامن، و اااام  3 قاااا    الماااارة ياااام  رثماااا   قيعاااا  األ و الح ممياااا  فاااا  

احمسااار   صااا ا المبلاااغ الممب ااا  مااا  األجاااا  المافمقااا  مااا  قبااال كليااا  الز ممقااا  قااا  
 الس مات ال رةم  وإضرفم ر لصرلو جم ي  الحير  لم مي  األسا .

 (5المرة   
 برلميييرت ال  اسي  الالعم . ركليا سلي  األ اض  لمزو ا األمرق  العرم 

 (6المرة   
ر س اذ أح ارم هاذا ال ااا ، و عمال  –كاٌل  يمار  يصاه  –قلى الا رت الميمصا  كرفاً  

 به اقمبر ًا م  رر    صاو  .

 م.              2021م  ة سمبا لس    08صاا  ف  ماي ا  غاز  لمر   : 
 

 أ. عصام الدعليس
رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي                                        
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 (36/157/2021قرار لجنة متابعة العمل الحكومي رقم )
 بشأن الموافقة على اعتماد محددات التقاعد المبكر الصاصة بالموظفين

 لجنة متابعة العمل الحكومي
 م ورعايالره،2003بعا اال الع قلى ال رقم  األسرس  المعان لس   

 م،2021( لس   4ممربع  العمل الح مم   ق   وقلى قرقم  لا   
 م،1998( لس   7وقلى قرقم  ر وي  المماعق  العرم  وال مو  المرلي   ق   

 وب رًء قلى الصالحيرت الميمل  ل ر قرقمقًر،
 وب رًء قلى م مضيرت المصلح  العرم ،

ماي ا  قا ت لا   ممربع  العمل الح مم  ف  جلسم ر مرئ  وسبع  وخمسم  الم ع اا  ب
 ( مر يل :08/12/2021غز  لمر     

 (1المرة   
اقمماااارة محاااااةات الم رقااااا المب ااااا اليرصاااا  بيلباااارت الم رقااااا المب ااااا المماف اااا  قلااااى 

 للممظس  ، قلى ال حم المرل :
الممظسام  الماضاى الاذي  ال ر يباق قلا    اإلحرلا  بسابب العااز اليبا  وغ اا  .1

 قرة    قلى أةاء م رم   المظيفي .
 م  أصحر  المسميرت اإلشاا ي  وغ ا مس     قلى ال ي ل الم ويم . الممظسم   .2
 الممظسم  غ ا السرقل   الذي   م   االسما رء ق    وال رم  ا اليام  لم رقاه . .3

 (2المرة   
المحاااةات اليرصاا  بصاااف المساامح رت للماامظس   المحاارل   للم رقااا المماف اا  قلااى 

 المب ا، وذلك قلى ال حم المرل :
 %( م  المسمح رت المرلي  للمذكم    لاى وعا   المرلي .10  أولي  ل سب   صاف ةفع .1
 رحايا قاة األقسرط للصاف للما  الممبقي  لبلمغ الس  اإللزام  للم رقا. .2
 رحايا قاة األقسرط للصاف للما  الممبقي  لبلمغ اسمح رق س   ر رقا ال ييمخ . .3
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-( 5,000حا أةقى  قسط ب -أ بعم  -( 40يم  صاف المسمح رت قلى قاة   .4
شي ل أو ل رًء قلى السما  الممبقي  السمح رق ر رقا ال ييمخ  أو  -خمس  آالف

 الم رقا اإللزام  أي مر أقا .
شاااي ل للم رقاااا المب اااا  -ا  ااار ق اااا مل ااام  - (12,000,000ريصااايإ مبلاااغ   .5

سااا م ًر، قلاااى أ  يااام  رمع ااا  العااااة ال ااا اي للمااامظس   المحااارل   للم رقاااا قلاااى 
 لح ممي  ل ورم ال سب  والم رسب حسب قاة ممظس  المعا  .الاوائا ا

                                      

 (3المرة   
 أح رم قرم :

( قرم ولا ه 45 اب أ    م  الممظ  المم ام للم رقا المب ا راروع س    .1
 ( س   خام ، م  م و األولم   للممظس   األابا س ًر.15قاة  

ط الممظس   المحرل   للم رقا ب اا  م  لا   ممربع   سمث ى م  هذ  ال او  .2
 العمل الح مم  القمبر ات المصلح  العرم .

ال  حق للاوائا الح ممي  الميرلب  لممف ا شماغا لايل  للممظس   الذي  يم   .3
 إحرلم   للم رقا المب ا.

ركليااا لا اا  الم رقااا بإقااااة ال ماارذج اليرصاا  برلم رقااا المب ااا حسااب المعااري ا  .4
 مذكم  .ال

 (4المرة   
ر س ذ أح رم هذا ال اا ، و عمل  –كٌل  يمر  يصه  –قلى الا رت الميمص  كرفً  

 به اقمبر ًا م  رر    صاو  .

 م.              2021م  ة سمبا لس    08صاا  ف  ماي ا  غاز  لمر   : 
 

 أ. عصام الدعليس
 رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي
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 (م01/158/2021ل الحكومي رقم )قرار لجنة متابعة العم
 بشأن تكليف السيد/ أحمد عمر الحتة وكياًل لواارة العدل

 لجنة متابعة العمل الحكومي
 م ورعايالره،2003بعا اال الع قلى ال رقم  األسرس  المعان لس    

 م ورعايالره والئحمه الم س ذ  ،1998( لس   4وقلى قرقم  اليام  الماقي   ق   
 م،1998( لس   7 وي  المماعق  العرم  وال مو  المرلي   ق   وقلى قرقم  ر

 م،2021( لس   4وقلى قرقم  لا   ممربع  العمل الح مم   ق   
 وب رًء قلى الصالحيرت الميمل  ل ر قرقمقًر،

 وب رًء قلى م مضيرت المصلح  العرم ،
ع اااا  قاااا ت لا ااا  ممربعااا  العمااال الح ااامم  فااا  جلسااام ر مرئااا  و مرقيااا  وخمسااام  الم 

 ( مر يل :15/12/2021بماي   غز  لمر     

 (1المرة   
 ركليا الس ا/ أحما قما الحم  وك اًل لمعا   العان.

 (2المرة   
ر س ذ أح رم هذا ال اا ، و عمل  –كٌل  يمر  يصه  –قلى الا رت الميمص  كرفً  

 به اقمبر ًا م  رر    صاو  .

 م.2021لس    م  ة سمبا 15صاا  ف  ماي ا  غاز  لمر   : 
                

 أ. عصام الدعليس
 رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي
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 (م15/159/2021قرار لجنة متابعة العمل الحكومي رقم )
بشأن الموافقة على استمالك قطعة األرض الطابو لصالح واارة التربية والتعليم 

 العالي بهدف إنشاء مدرسة
 لجنة متابعة العمل الحكومي

 م ورعايالره،2003ال الع قلى ال رقم  األسرس  المعان لس   بعا ا
 م،2021( لس   4وقلى قرقم  لا   ممربع  العمل الح مم   ق   

 وقلى قرقم  األ اض  العثمرق  ورعايالره،
 م ورعايالره،1942( لس   6وقلى قرقم  األ اض  العمممي   ق   

( الم ع اا 17جممرق ار  قا   وبعا اال الع قلاى رمصايرت لا ا  شامو  األ اضا  فا  ا
 م، 14/12/2021لمر    

 وب رًء قلى الصالحيرت الميمل  ل ر قرقمقًر،
 وب رًء قلى م مضيرت المصلح  العرم ،

قا ت لا   ممربع  العمل الح مم  ف  جلسم ر مرئ  ورسع  وخمسم  الم ع اا  بماي ا  
 ( مر يل :22/12/2021غز  لمر     

 (1المرة   
( الماقا  فا  Aممالق قيع  األ و اليارلم الماقعا  فا  الم سا   قا   المماف   قلى اس

ألا  -( 2م1,172( بمسارح   2320( ما  ال يعا   قا   35جزء م  ال سايم   قا   
ممااااًا مابعاااًر مااا  أ اضااا  غاااا  ال صااا اات فااا  المحرفوااا   -ومرئااا  وا  ااار  وسااابعم  

 المسيى.
 (2المرة   

اليااارلم المسااامملك  حساااب  ركلياااا سااالي  األ اضااا  لمعااام ض مااارلك  قيعااا  األ و
 األصمن.

 
 



 م2022( ديسمبر) كانون أول               ــوقــائــع الفـلســطـينـية(  )الالمائة وأربعة                  العـدد     
 

 

 

 

- 108 - 

 (3المرة   
( لصارلو 1 قا    المارة المماف   قلى ريصيإ م سع  ل يع  األ و المسمملك  ف  

 .وذلك حسب الميييرت الماف   وعا   المابي  والمعلي  العرل  ل اف إق رء ما س 

 (4المرة   
ا ال ااا ، و عمال ر س اذ أح ارم هاذ –كاٌل  يمار  يصاه  –قلى الا رت الميمصا  كرفاً  

 به اقمبر ًا م  رر    صاو  .

 م.    2021م  ة سمبا لس    22صاا  ف  ماي ا  غاز  لمر   : 
          

 أ. عصام الدعليس
 رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي
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(م25/159/2021قرار لجنة متابعة العمل الحكومي رقم )  
 كوميةبشأن اعتماد نظام المجالس االستشارية للدوائر الح

 لجنة متابعة العمل الحكومي
 م ورعايالره،2003بعا اال الع قلى ال رقم  األسرس  المعان لس   

 م،2021( لس   4وقلى قرقم  لا   ممربع  العمل الح مم   ق   
 م ورعايالره والئحمه الم س ذ  ،1998( لس   4وقلى قرقم  اليام  الماقي   ق   
 م،1998( لس   7وال مو  المرلي   ق    وقلى قرقم  ر وي  المماعق  العرم 

 وب رًء قلى الصالحيرت الميمل  ل ر قرقمقًر،
 وب رًء قلى م مضيرت المصلح  العرم ،

قا ت لا   ممربع  العمل الح مم  ف  جلسم ر مرئ  ورسع  وخمسم  الم ع اا  بماي ا  
 ( مر يل :22/12/2021غز  لمر     

 (1المرة   
 م ر    للاوائا الح ممي اقممرة قورم المارلع االس

 (2المرة   
 تعريفات:

أ   وعا   أو إةا   أو ممسس  قرم  أو سلي  أو أ   ج   أخاى  الدائرة الحكومية:
 ركم  مماعقم ر ضم  المماعق  العرم  لاول  فلسي   أو ملح   ل ر.

 المالع االسم ر ي للاائا  الح ممي . المجلس:
 ي للاائا  الح ممي . ئيع المالع االسم ر   رئيس المجلس:

 أم   سا المالع االسم ر ي للاائا  الح ممي . أمين السر:
 قضم المالع االسم ر ي للاائا  الح ممي . العضو:
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شيإ ذو ة ا   وكسرء  قرلي  ف  إحاى المارالت الميصصي  أو الس ي ،  الصبير:
 وحرصل قلى إجرع  معمما  ف  مارن قمله م  غ ا الممظس   العممم   .

أاثا    قص  + واحا( لعاة أقضرء المالع الحرضا   ق ا  غلبية المطلقة:األ
 أخذ الاأي  المصم ت(.

 أاثا    قص  + واحا( لكل قاة أقضرء المالع. األغلبية المطلقة للمجلس:

 (3المرة   
 أهااف ال ورم:

ر وي  ر   ل مارلع اسم ر    للاوائا الح ممي  رعمل قلى  فعم ر وال  مو  .1
 ر ر.برخمصرصر

المسرهم  ف  ريم ا الا رع اإلةا ي ف  فلساي   ورح  اق الار ارت الم صامة   .2
 م  الم مي  اإلةا   .

 فا الاوائا الح ممي  بيبااء وميمصا   مامهل   للمعرمال ما  األعمارت، و اا   .3
الييااااط الالعماااا  لمياااام ا األةاء، والم ساااا ق والم اااابيك ماااا  الاااااوائا الح ممياااا  

  إ اااار  ركرملياااا  األةوا ، ورح  ااااق السرئااااا  األخاااااى والا اااارت ذات العالقاااا  فاااا
 الماجم .

 (4المرة   
 ر   ل المالع:

ي  اا  بم مضاااى هااذا ال وااارم مالسااًر اسم ااار  ًر لكاال ةائاااا  ح ممياا ، يمكااام  مااا   .1
 ئيساا ر وقاااة ماا  اليبااااء فاا  مااارن قماال الاااائا ، قلااى أال   اال قاااة أقضاارء 

  ر ا  له ما  المالع ق  سبع  وال يز اا قا  أحاا ق اا قضاما، و صاا  قااا
 الائيع، و حاة  يه فما  قمله.

 يماار   ئاايع المالااع أقضاارء المالااع؛ وف ااًر لمعااري ا وشاااوط مع  اا  وضاام   .2
آليااارت رحااااةهر الااااائا  الح مميااا  حساااب  بيعااا  قمل ااار وبمااار ال يمعااار و مااا  

 ال ورم الحرل .



 م2022( ديسمبر) كانون أول               ــوقــائــع الفـلســطـينـية(  )الالمائة وأربعة                  العـدد     
 

 

 

 

- 111 - 

  ماط فا  قضام المالاع أ    ام  معاوفاًر ل زاهماه، ولا   صاا  بح اه ح ماًر  .3
 أو ج ح  ميل  برل اف أو األمرق . ف  ج ر  

 ُ حو ا قلى اليب ا أ    م  قضمًا ف  أاثا م  مالع. .4
 يمر   ئيع المالع م  ل   األقضرء قرئبًر ي م  ق ه ف  بعض صالحيرره  .5

 أو كل ر، و حل محله ف  غيربه.

 (5المرة   
 اجممرقرت المالع والمصم ت قلى ال اا ات:

الن شااا ا مااا  ر ااا  له بحضااام  كرفااا  ي ع اااا المالاااع فااا  جلسااامه األولاااى خااا .1
أقضارئه، الخمياار  أماا   الساا وال رئااب ورمع اا  الم ارم ورحايااا ممقااا االجمماارع 

 الاو ي حسب األصمن.
ي ع ا المالع بحضم  األغلبي  الميل   للمالع بصم   ةو    ما  واحا  كال  .2

ااإ  يااه الم رق اارت ورُاااو   يااه الممصاايرت  شاا ا، و حااا  محضااا للالساا  ُرلي 
 الائيع.و مقعه 

 ي ع ا المالع بصم  اسمث رئي  لاقم  م   ئيسه أو م   لث  أقضرئه. .3
رمخااذ قاااا ات المالااع ب غلبياا  الحضاام ، وفاا  حرلاا  رسااروي األصاامات ياااجو  .4

صاااامت  ئاااايع المالااااع، وال  عمبااااا اجمماااارع المالااااع قرقمقيااااًر، إال إذا حضااااا  
 الائيع أو قرئبه. 

قلااى الم مااا  األصاال ،   اااب أ    ااممل ر ا ااا المالااع ألي ممضاامع م مااا  .5
الااذي أقااا  المالااع واألساابر  الماا  ل ااى قل  اار  أ ااه، وأ  يمضاام   أي األقلياا  

 الميرلس  والممصي  ال  رئي  الُم َّا  م  األغلبي  الميل  .

 (6المرة   
 حرالت عوان العضم   م  المالع: 

 را ب العضم ق   الث جلسرت مممرلي  أو ممساق  لاو  قذ    بله المالع. .1
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صاااو  ح اا  ق اارئ  بحااق العضاام ماا  مح ماا  فلسااي  ي  ميمصاا  با ر اا  أو  .2
 ج ح  ميل  برل اف أو األمرق .

 ر ا   العضم اسم رلمه الييي  م  المالع لائيع المالع. .3
سحب العضم   م  العضم م  قبل الائيع ب اا  إةا ي خي  بمماف   أغلبيا   .4

  لث  األقضرء.
 وفر  العضم. .5
 اقم رء ما  المالع. .6

 (7   المرة
 م رم واخمصرصرت المالع:  

م رق اا  أ ااًر ماا  الممضاامقرت الممعل اا  بيبيعاا  قماال الاااائا  الح ممياا ، و  ااام  .1
 رمصيرره ب  ق ر إلى  ئيس ر.

اقماااا  ماار ياااى ماا  ممضاامقرت رعماال قلااى  فعاا  الاااائا  الح ممياا  وال  اامو  .2
برخمصرصاااارر ر، أو اقماااااا  وساااارئل للمعرماااال ماااا  ماااار قااااا ي  اااا  ماااا  أعماااارت أو 

 ضرع رمع الاائا  الح ممي  أ ًر كر  مارل ر.أو 
م رق اا  االقمااحاارت ماا  الاااوائا الح ممياا  األخاااى ذات العالقاا  برلممضاامقرت  .3

 المياوح  أمرم المالع بعا مماف    ئيع المالع.
ةقم  م  ياى ةقمره م  اليبااء والميمص  ؛ لحضم  اجممرقرره، ل رًء قلى  .4

  لب ُ  ام لائيع المالع.
ع أ   يلااااب ماااا  خااااالن الااااائيع ماااا  اإلةا ات الميملساااا  ةاخاااال  ااااامع للمالاااا .5

ةائاره أو م  خر ج ر، البيرقرت والمسم اات الم  يااهر العم  لا اس  الممضمع 
الميااو  قلياه، وقلاى هاذ  الا ارت ر اا   المسام اات والبيرقارت الميلمبا  فاام  

  لب ر م  ر ةو  ر خ ا.
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 (8المرة   
 م رم  ئيع المالع:

 المالع أو رعايله.ر   ل  .1
 الاقم  القع رة المالع واقممرة جاون أقمرن جلسرت المالع وإةا   جلسرره. .2
 اقممرة محرضا اجممرقرت المالع ورمصيرره وقاا اره. .3

 (9المرة   
 :م رم أم   السا

المحض ا الجممرقرت المالع وإقااة جااون األقمرن برلم س ق م   ئيع  .1
 المالع.

 حرضا اجممرقرت المالع.إقااة م .2
 ممربع  ر س ذ رمصيرت وقاا ات المالع. .3

 (10المرة   
 واجبرت ومسموليرت أقضرء المالع:

 الس   العم ق ليبيع  أهااف الاائا  الح ممي  واحميرجرت المما    . .1
الم ر ك  ف  ريم ا أهااف الاائا  الح ممي  االسماارياي  بمر  ح ق  ؤ م ر  .2

 و سرلم ر.
 ة اس  ال ضر ر والمماضي  المياوح  ور ا   الممصيرت ب  ق ر لائيع المالع. .3
اإلس رم ف   ف  مسممى األةاء العرم للا رع   اإلةا ي والس   ف  الاائا   .4

 الح ممي .
الحسرم قلى سا   المعلممرت الم   حصل قل  ر العضم بح   قضم مه ف   .5

 المالع.
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 (11المرة   
 :رت المالعميصص     
( شااي ل لمساا  ل أقماارن 1000ُ صااا ف ميصااإ ماارل  شاا اي ال   اال قاا    .1

المالاع وراامف ا مساملزمرره ماا  اللمجسااميرت والم رفاآت الماا  ر اام لليبااااء ماا  
غ اااا المااامظس   العمااامم   ، و م ااا  ع ااارة  هاااذا الميصاااإ حساااب مياجااارت 

بعااا  وأقماارن واجممرقااارت وقاااة أقضااارء كاال مالاااع؛ وف ااًر لمااار ر ااا   ه ئااا  ممر
 العمل الح مم .

م لليبااااء بعاااة الالساارت الماا   حضاااهر كاال خب ااا،  .2 رُاااب ط الم رفااآت الماا  ُر اااَّ
قلاااى أ  يااام  االلمااازام برلسااا   ال ااا اي لميصصااارت المالاااع، وفاااق الالئحااا  

 الااخلي  للمالع.
 (12المرة   

 أقمرن وو رئق المالع:
مالاع و اارئق ح ممياا  رعمباا كرفاا  األقمارن االسم اار    والم ارئق الماا  رصاا  قاا  ال

خرصااا  ال  اااامع رساااا ب ر أو اإلةالء بمضاااممق ر أو المصاااا و ل ااار، ألي سااابب كااار  
 ةو  الحصمن قلى إذ  مسبق م  الائيع، رحت  رئل  المسمولي .

 (13المرة   
 اللار  الس ي :

 للمالع ر   ل اللار  الس ي  الالعم  لمسرقا  المالع ف  م رمه.

 (14المرة   
 اف قلى أقمرن المالع:الاقرب  واإلشا 

 يضاا  المالااع فاا   يرمااه ب قمرلااه وم رمااه لاقرباا   ئاايع الاااائا  الماا  يمبع اار ولا اا  
ممربعاا  العماال الح اامم ، و  اام  مساامواًل قماار  صااا  ق ااه، و  اام  المالااع ملزمااًر 

 لم ا   ر ر  ا ش ا   وقصفي  وس م   ق  م رمه واقارعاره ومصر  سه خالن فما  قمله.
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 (15المرة   
 لالئح  الااخلي  للمالع:ا

 رعال كل ةائا  ح ممي  الئح  ةاخلي  للمالع اليرص ل ر وفق أح رم هذا ال ورم.

 (16المرة   
 قيرق الميب ق:

ُ يبَّق هذا ال ورم قلى كرف  الاوائا الح ممي ، و سمث ى م  ذلك وعا   الااخلي  
 واألم  الم   .

 (17المرة   
 اإللارء:

 أح رم هذا ال ورم. ُيلاى كل مر يمعر و م 

 (18المرة   
ر س ذ أح رم هذا ال اا ، و عمل  –كٌل  يمر  يصه  –قلى الا رت الميمص  كرفً  

 به اقمبر ًا م  رر    صاو  .

 م.              2021م  ة سمبا لس    22صاا  ف  ماي ا  غاز  لمر   : 
 

 أ. عصام الدعليس
 رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي
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 (م05/161/2021ة متابعة العمل الحكومي رقم )قرار لجن
م بشأن 2010م.و/إ.هـ( لسنة /11/178/11بشأن إلغاء قرار مجلس الواراء رقم )

 تصصيص قطعة أرض حكومية لصالح جمعية الصحابة لتحفيظ القرآن الكريم

 لجنة متابعة العمل الحكومي
 الره،م ورعاي2003بعا اال الع قلى ال رقم  األسرس  المعان لس   

 م،2021( لس   4وقلى قرقم  لا   ممربع  العمل الح مم   ق   
 وقلى قرقم  األ اض  العثمرق  ورعايالره،

 م ورعايالره،1942( لس   6وقلى قرقم  األ اض  العمممي   ق   
 م،2021( لس   4وقلى قرقم  لا   ممربع  العمل الح مم   ق   
( الم ع اا 18ضا  فا  اجممرق ار  قا   وبعا اال الع قلى رمصيرت لا   شامو  األ ا

 م،28/12/2021لمر    
 وب رًء قلى الصالحيرت الميمل  ل ر قرقمقًر،

 وب رًء قلى م مضيرت المصلح  العرم ،
قا ت لا ا  ممربعا  العمال الح امم  فا  جلسام ر مرئا  وواحاا وسامم  الم ع اا  بماي ا  

 م( مر يل :05/01/2022غز  لمر     

 (1المرة   
م ب ااااا   2010م.و/إ.هاااااا( لسااااا   /11/178/11  مالاااااع الااااامع اء  قااااا   إلاااااارء قااااااا

ريصااايإ قيعاااا  أ و ح ممياااا  لصاااارلو جم يااا  الصااااحرب  لمحفاااايظ ال اااااآ  الكااااا   
 إلقرم  ما سم   ومع ا شاق .  

 (2المرة   
ركليا سلي  األ اض  برلمماصل م  جم يا  الصاحرب  لمحفايظ ال ااآ  الكاا   لمزو اا 

ع اء برلمسااام اات المااا  رثبااات أق ااار سااام مم برلبااااء بإق ااارء األمرقااا  العرمااا  لمالاااع الااام 
الم  ااآت المااذكم   خااالن  ال اا  شاا م  ماا  رر  يااه، وذلااك لا اساا  ريصاايإ الم ساا  
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 S9   بمساااارح  575( ماااا  ال يعاااا   قاااا   8( الماقاااا  فاااا  جاااازء ماااا  ال ساااايم   قاااا )
 مما ماب  لصرلح ر. -أ بع  آالف و مرقمرئ  وخمس  ورسعم   -( 2م4,895 

 (3  المرة 
( ركل  سلي  األ اض  بسس  الع ا المبام م  الام ي  2ف  حرن قام ر س ذ المرة   

 المذكم   حسب األصمن.
 (4المرة   

ر س اذ أح ارم هاذا ال ااا ، و عمال  –كاٌل  يمار  يصاه  –قلى الا رت الميمصا  كرفاً  
 به اقمبر ًا م  رر    صاو  .

 م.               2022  م  ي ريا لس  05صاا  ف  ماي ا  غاز  لمر   : 
 

 أ. عصام الدعليس
 رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي
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(م07/161/2021قرار لجنة متابعة العمل الحكومي رقم )  
 بشأن السماح بتطويد الشقق السكنية الصاضعة لنظام اإلسكان التعاوني

 لجنة متابعة العمل الحكومي
 م ورعايالره،2003 بعا اال الع قلى ال رقم  األسرس  المعان لس  
 م،2021( لس   4وقلى قرقم  لا   ممربع  العمل الح مم   ق   

 وقلى قرقم  األ اض  العثمرق  ورعايالره،
 م ورعايالره،1942( لس   6وقلى قرقم  األ اض  العمممي   ق   

( الم ع اا 18وبعا اال الع قلى رمصيرت لا   شامو  األ اضا  فا  اجممرق ار  قا   
 م،28/12/2021لمر    

 وب رًء قلى الصالحيرت الميمل  ل ر قرقمقًر،
 وب رًء قلى م مضيرت المصلح  العرم ،

قا ت لا ا  ممربعا  العمال الح امم  فا  جلسام ر مرئا  وواحاا وسامم  الم ع اا  بماي ا  
 م( مر يل :05/01/2022غز  لمر     

 (1المرة   
ماا  واإلساا ر  للساامر  ر ااا  ركليااا ساالي  األ اضاا  برلم ساا ق ماا  وعا   األشااارن العر

لميم ااااب ال اااا ق الساااا  ي  اليرضااااع  ل واااارم اإلساااا ر  المعااااروق  لصاااارلو المااااما     
وذلااااك وفااااق ، المساااامس اي  أو غ ااااا المساااامس اي  ماااا  قواااارم اإلساااا ر  المعااااروق  ساااارب رً 

 ال اوط المرلي :
 رح  ق شاوط اإلس ر  المعروق  براممرن قملي  الب رء قلى قيع  األ و. .1
غ المساامح   للح مماا  ماا  المااما   الااذي يا ااا ريم ااب قصاا به رسااايا كرماال المباارل .2

 ارالر :
 قص به م  األ و الم  اسمسرة م  ر ب  ل مبرشا ضم  اإلس ر  المعروق . .أ

قصا ب الماما   المسامس ا األسرسا  والاذي قارم ب اااء شا   م اه خرضاع  ل وارم  . 
 اإلس ر  المعروق .
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قواااارم اإلساااا ر   قااااام شاااايب اساااا  المااااما    العضاااام( المساااامس ا األسرساااا  ماااا  .3
المعروق  م  ملسرت وعا   العمل واإلةا   العرم  ألمالق الح مم  بسلي  األ اضا  

 وذلك لضمر  قام االسمسرة  ما  أخاى م  قورم اإلس ر  المعروق .
لإلجااااءات المعماامن ل اار فاا  ساالي  األ اضاا   أ  ياام  المسااا ل فاا  الياارلم وف اارً  .4

 واليرص  لميم ب ال  ق واليب رت.
 (2 المرة  

ر س ذ أح رم هذا ال اا ، و عمل  –كٌل  يمر  يصه  –قلى الا رت الميمص  كرفً  
 به اقمبر ًا م  رر    صاو  .

 م.               2022م  ي ريا لس    05صاا  ف  ماي ا  غاز  لمر   : 
 

 أ. عصام الدعليس
 رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي
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 (م06/163/2022) قرار لجنة متابعة العمل الحكومي رقم
بشأن الموافقة على تعيين األخ/ محمد ديد مصطفى رضوان مديرًا عامًا في 

 A4المجلس التشريعي بدرجة 
 لجنة متابعة العمل الحكومي

 م ورعايالره،2003بعا اال الع قلى ال رقم  األسرس  المعان لس   
 م،2021( لس   4وقلى قرقم  لا   ممربع  العمل الح مم   ق   

 م ورعايالره والئحمه الم س ذ  ،1998( لس   4قرقم  اليام  الماقي   ق    وقلى
 م،1998( لس   7وقلى قرقم  ر وي  المماعق  العرم  وال مو  المرلي   ق   

م ب اا   رع اا   األخ/ 2022( لساا   2/2وقلااى قاااا   ئاايع المالااع الم ااا ع   قاا   
 (،A4ا ع  لا ج   محما ةيب مصيسى  ضما  ماياًا قرمًر ف  المالع الم 

 وب رًء قلى الصالحيرت الميمل  ل ر قرقمقًر،
 وب رًء قلى م مضيرت المصلح  العرم ،

قا ت لا   ممربع  العمال الح امم  فا  جلسام ر مرئا  و ال ا  وسامم  الم ع اا  بماي ا  
 م( مر يل :19/01/2022غز  لمر     

 

 (1المرة   
 ما ، هم ااااااااا   قااااااااا المماف ااااااااا  قلاااااااااى رع ااااااااا   األخ/ محماااااااااا ةياااااااااب مصااااااااايسى  ضااااااااا

 .A4( ماياًا قرمًر ف  المالع الم ا ع  لا ج  800861080 
 (2المرة   

ر س ذ أح رم هذا ال اا ، و عمل  –كٌل  يمر  يصه  –قلى الا رت الميمص  كرفً  
 به اقمبر ًا م  رر    صاو  .

 

 م.               2022م  ي ريا لس    19صاا  ف  ماي ا  غاز  لمر   : 
 

 الدعليس أ. عصام
 رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي                                       
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 (م56/163/2022قرار لجنة متابعة العمل الحكومي رقم )
 (A3في الدوائر الحكومية إلى الدرجة الوظيفية ) اً ( موظف61بشأن ترقية عدد )

 لجنة متابعة العمل الحكومي
 م ورعايالره،2003سرس  المعان لس   بعا اال الع قلى ال رقم  األ 

 م،2021( لس   4وقلى قرقم  لا   ممربع  العمل الح مم   ق   
 م ورعايالره والئحمه الم س ذ  ،1998( لس   4وقلى قرقم  اليام  الماقي   ق   

 ،1998( لس   7وقلى قرقم  ر وي  المماعق  العرم  وال مو  المرلي   ق   
 ميمل  ل ر قرقمقًر،وب رًء قلى الصالحيرت ال

 وب رًء قلى م مضيرت المصلح  العرم ،
قا ت لا   ممربع  العمال الح امم  فا  جلسام ر مرئا  و ال ا  وسامم  الم ع اا  بماي ا  

 م( مر يل :19/01/2022غز  لمر     

 (1المرة   
ف  الااوائا الح مميا  إلاى الا جا  المظيفيا   رً ممظس -واحا وسم  -( 61ا ي  قاة  ر
 A3لك حسب الااون اآلر :(، وذ 
 الدائرة الحكومية االسم م.
 األمرق  العرم  لمالع المع اء حماي ممسى أحما شعت  .1
 األمرق  العرم  لمالع المع اء امرن محما قل  محسمم  .2
 ةيما  الاقرب  المرلي  واإلةا    يمس  محما قبا الحلي  ألم سلمي    .3
  ةيما  الممظس   العرم رمرم يمس  خل ل قمفل  .4
 ةيما  الممظس   العرم   ام  جرسا حس  الاماي   .5
 ةيما  الممظس   العرم  فاوا  محما قبا العز ز ألم قس ا  .6
 سلي  األ اض  قما محما أحما عايا    .7
 ال  ئ  العرم  لل بر  والث رف   سرم  يمس  ممسى ألم و س   .8
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 الدائرة الحكومية االسم م.
 ال  ئ  العرم  لل بر  والث رف   محممة سلمر  محما بر وة  .9

10.  
 ر  سعاي قبا الميلب كح لإي 

ال  ئ  السلسي  ي  المسم ل  لمالح   جاائ  
 االحمالن الص  مق  بحق السلسي     

 وعا   االرصرالت ورك ملمجير المعلممرت  إسمرق ل جمرن حس   حمرة   .11
 وعا   االرصرالت ورك ملمجير المعلممرت  محما فكاي محما السااج  .12
 ألشارن العرم  واإلس ر  وعا   ا سم ا كرمل محممة اللم   .13
 وعا   األشارن العرم  واإلس ر   قمرة محما قبا الكا   حمرة   .14
 وعا   األشارن العرم  واإلس ر   فر م   شاي سم ل  قمو  .15
 وعا   األشارن العرم  واإلس ر   محما قبا هللا محممة األسمرذ  .16
 وعا   االقمصرة الم     قبا السمر  حس  مصيسى الز  ع   .17
 وعا   االقمصرة الم     سرمه محما إلااهي  قمفلأ  .18
 وعا   االقمصرة الم     أ م  يمس  قبا ال رة  ألم ل ل   .19
 وعا   االقمصرة الم      ام  قماف قبا الاحم  ألم الا    .20
 وعا   االقمصرة الم      ائا عك  محما الازا   .21
 وعا   االقمصرة الم      ع م   ع م  حس  الا او   .22
 وعا   المابي  والمعلي  العرل   ما محممة ممسى سرل أح  .23
 وعا   المابي  والمعلي  العرل   خل ل قبا السمر  محما حمرة  .24
 وعا   المابي  والمعلي  العرل    ائا سلي  ة و   صرلحيه  .25
 وعا   الم مي  االجممر ي   ب  ا محما حس  ألم قار  .26
 جممر ي  وعا   الم مي  اال   رو قصا لاوي البيير   .27
 وعا   الم مي  االجممر ي   محما مصبر  حس   العاق ا  .28
 وعا   الح   المحل   عهاي قبا الاحم  محما الاا ز  .29
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 الدائرة الحكومية االسم م.
 وعا   الح   المحل   صبح   ح ى محما قل  س يك  .30
 وعا   الح   المحل   قبا الاحي  قبا العز ز قلى الياشروي   .31
 المحل  وعا   الح    غسر  محممة قبا هللا المح اي  .32
 وعا   الح   المحل   محممة حس   محممة للم   .33
 ال ق الماق  -وعا   الااخلي  واألم  الم      مضر  يمس  أحما اليرعو ي   .34
 ال ق الماق  -وعا   الااخلي  واألم  الم     صسمت قبا الاحم  إلااهي  ال  ي   .35
 وعا   الز اق  ممسى سليمر  محس  ألم معما   .36
 وعا   السيرح  واآل ر  راا ال م  عكا ر مصيسى ش  .37
 وعا   الصح   أشاف قبا الاحي  قبا هللا ألم م رةي  .38
 وعا   الصح   خرلا حماي خل ل الاه ر   .39
 وعا   الصح   قبا اللييا محما محما الحرج  .40
 وعا   الصح   مرها محممة قبا ال رةي شرمي   .41
 وعا   الصح   م  ا قبا هللا قيي  الباش  .42
 وعا   العان قبا هللا ماراى حس  خضا   .43
 وعا   العمل محما أحما محما الكا اي   .44
 وعا   العمل محما فماة سع ا ألم قس ا  .45
 وعا   المرلي  أسرم   مضر  مصيسى ب او    .46
 وعا   المرلي  إ رة حس  حس   ألم ه    .47
 وعا   المرلي  إ رة سالم  مسعمة ب او    .48
 وعا   المرلي  أحما حس  ةاوة ال  ي   .49
 وعا   المرلي  ح ا  رمف ق حس   حمرة  .50
 وعا   المرلي  خل ل الااهي  قبا هللا ش سه  .51
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 الدائرة الحكومية االسم م.
 وعا   المرلي   ائا قبا ال رةي حلم   جب  .52
 وعا   المرلي  قبا ال رصا قو ا قبا هللا م  ر  .53
 وعا   المرلي  قسرف قوم  محما  اض   .54
 وعا   المرلي  محما قبا إلااهي  ألم صفي   .55
 وعا   المرلي  ا  محما شعتمحما ماو   .56
 وعا   المرلي  م ذ  صبح  قبا هللا الس ر  .57
 وعا   ال  ل والمماصالت  حس  جمة  محما ق رش   .58
 وعا   ال  ل والمماصالت  محما محممة محما الكحلمت  .59
 وعا   ال  ل والمماصالت  مع   محما ساحر  قم ا   .60
 لمحا   وعا   شمو  األساى وا سعا  ه  بر  ألم الي ا   .61

 (2المرة   
ر س ذ أح رم هذا ال اا ، و عمل  –كٌل  يمر  يصه  –قلى الا رت الميمص  كرفً  

 به اقمبر ًا م  رر    صاو  .

 م.               2022م  ي ريا لس    19صاا  ف  ماي ا  غاز  لمر   : 

 أ. عصام الدعليس
 رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي



 م2022( ديسمبر) كانون أول               ــوقــائــع الفـلســطـينـية(  )الالمائة وأربعة                  العـدد     
 

 

 

 

- 125 - 

(م57/163/2022مل الحكومي رقم )قرار لجنة متابعة الع  
 A4( موظفًا مديرًا عامًا في الدوائر الحكومية بدرجة 69بشأن ترقية عدد )

 لجنة متابعة العمل الحكومي

 م ورعايالره،2003بعا اال الع قلى ال رقم  األسرس  المعان لس    
 م،2021( لس   4وقلى قرقم  لا   ممربع  العمل الح مم   ق   

 م ورعايالره والئحمه الم س ذ  ،1998( لس   4ليام  الماقي   ق   وقلى قرقم  ا
 ،1998( لس   7وقلى قرقم  ر وي  المماعق  العرم  وال مو  المرلي   ق   

 وب رًء قلى الصالحيرت الميمل  ل ر قرقمقًر،
 وب رًء قلى م مضيرت المصلح  العرم ،

 ا  وسامم  الم ع اا  بماي ا  قا ت لا   ممربع  العمال الح امم  فا  جلسام ر مرئا  و ال
 م( مر يل :19/01/2022غز  لمر     

 

 (1المرة   
ممظسااًر ماااياًا قرمااًر فاا  الاااوائا الح ممياا  لا جاا   -رسااع  وساام  -( 69را ياا  قاااة  

A4: وذلك حسب الااون اآلر ، 
 الدائرة الحكومية االسم م.
 المالع الم ا ع  عاها قرج  إسمرق ل قير هللا  .1
 األمرق  العرم  لمالع المع اء اض  حارجأاام حرما م  .2
 األمرق  العرم  لمالع المع اء  امز محما هرش  رمااع  .3
 األمرق  العرم  لمالع المع اء قمرة قبا العز ز قبا هللا الحرج  .4
 األمرق  العرم  لمالع المع اء محما قما حماا  المصاي   .5
    ةيما  الاقرب  المرلي  واإلةا أشاف  شرة  يسى الحلم  .6
 ةيما  الاقرب  المرلي  واإلةا    أشاف محما أحما ال افر  .7
 ةيما  الاقرب  المرلي  واإلةا    إي ر  إلااهي  محما الا ع  .8
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 الدائرة الحكومية االسم م.
 ةيما  الاقرب  المرلي  واإلةا    حس  محما حس  ق  ال   .9

 ةيما  الاقرب  المرلي  واإلةا    م  ا قوم  ق با األغر  .10
 ةيما  الاقرب  المرلي  واإلةا    م ايق رة إسحق قبا السالم ألم ه  .11
 المالع األقلى لل ضرء ال ورم  مرها حما قبا المعي  الافرر   .12
 ال يرب  العرم  مرها إسمرق ل حماا  المصاي   .13
 وعا   االرصرالت ورك ملمجير المعلممرت ل ات قبا الاحم  حسر  الاس ا  .14
 معلممرتوعا   االرصرالت ورك ملمجير ال   رو محما قل  قمة   .15
 وعا   االرصرالت ورك ملمجير المعلممرت محما أشاف قصرم كرمل ال مقم  .16
 وعا   االرصرالت ورك ملمجير المعلممرت محما يمس  أحما السبر   .17
 وعا   االرصرالت ورك ملمجير المعلممرت  رم  محما ممسى ميا  .18
 وعا   األشارن العرم  واإلس ر  جماة سلي  إلااهي  األغر  .19
 وعا   األشارن العرم  واإلس ر  فا ا قبا الاحم  ال با إحرر    .20
 وعا   األشارن العرم  واإلس ر  قرصا قل  حس   رلت  .21
 وعا   االقمصرة الم    جمرن جم ل محما ميا  .22
 وعا   االقمصرة الم    قبا ال رة  سع ا قبا ال رة  ل رت  .23
 وعا   االقمصرة الم    قالم خضا محما غبري   .24
 وعا   األوقرف وال مو  الاي ي  ممة حس  قب ا سرم  مح  .25
 وعا   األوقرف وال مو  الاي ي  قرةن إسمرق ل محما الصمالح   .26
 وعا   األوقرف وال مو  الاي ي  مرع  اقب ا مسل  ال ار   .27
 وعا   األوقرف وال مو  الاي ي  قرئل أاام محما الاه ر   .28
 والمعلي  العرل وعا   المابي   أسرمه قبا الاحم  جمعه يمقع  .29
 وعا   المابي  والمعلي  العرل  أحما محما أحما الم قاا  .30
 وعا   المابي  والمعلي  العرل   ش ا محما قبا اللييا ألم جحام   .31
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 الدائرة الحكومية االسم م.
 وعا   المابي  والمعلي  العرل  محممة أم   محما ميا  .32
 وعا   الم مي  االجممر ي  أ م  سع ا حلم  قبمة  .33
 ال ق الماق -وعا   الااخلي  واألم  الم     م أحما خل ل رمف ق الحلي  .34
 ال ق الماق -وعا   الااخلي  واألم  الم     س  ا ش بر  حس   يمس   .35
 ال ق الماق -وعا   الااخلي  واألم  الم     قر   حس   قبا المعي  حمرة   .36
 ال ق الماق -وعا   الااخلي  واألم  الم     محما محممة اسمرق ل الحمضيرت  .37
 وعا   الز اق  حما محما ش بر  الابرغأ  .38
 وعا   الز اق  حس  محما حس  قزام  .39
 وعا   الز اق  محما سعا حما ال ار   .40
 وعا   الز اق  وائل صبر  اسعمة  رلت  .41
 وعا   السيرح  واآل ر    رو خرلا حس  األش ا  .42
 وعا   الصح  أ م  قبا الاحي   ه الحلب   .43
    الصح وعا حسرم جمرن قصيا الاحاو   .44
 وعا   الصح  قبا السالم محما ق ا صبر   .45
 وعا   الصح  محما خل ل محما عقمت  .46
 وعا   الصح  محممة قبا الما ا رمف ق حمرة  .47
 وعا   العان خل ل أحما يمس  حمرة   .48
 وعا   العان محما شحا  قبا الاؤوف إلااهي   .49
 وعا   العمل قبا هللا محما حس   كال   .50
 وعا   المرلي    الا عررما  ضما  جمع  .51
 وعا   المرلي  قزم  محما شراا قر    .52
 وعا   المرلي  محممة كرمل محممة الع رة  .53
 وعا   ال  ل والمماصالت أ م  قبا ال رة  قبا الاحي   اض   .54
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 الدائرة الحكومية االسم م.
 وعا   ال  ل والمماصالت خل ل مصبر   مضر  الز ر   .55
 وعا   ال  ل والمماصالت محما إسحق إلااهي  قسمر   .56
 وعا   شمو  الماأ   مم   صرلو حس   ألم ةق م  .57
 وعا   شمو  األساى والمحا    أشاف قبا ال رة  جبا ق ي   .58
 وعا   شمو  األساى والمحا    قب ل فضل أحما حارج  .59
 وعا   الح   المحل  محما قبا المهر  عكاي شلب   .60
 وعا   الح   المحل  م ى جمرن إسمرق ل البر ض  .61
 الم مب اإلقالم  الح مم   رة الثمالم إسمرق ل إلااهي  ف  .62
 الم مب اإلقالم  الح مم   ام  أاام ممسى الاابروي   .63
 ةيما  الممظس   العرم إ رة قبا إلااهي  ألم صفي   .64
 ةيما  الممظس   العرم جالن جرسا ماض  السعمةي  .65
 سلي  األ اض  حس  جماة أحما الساح   .66
 اض سلي  األ   قاال  حماي قاال  ألم ش بر   .67
 سلي  اليرق  والمما ة اليبي ي  هرل  محما ح ا  الزبا   .68
 سلي  المير  وجمة  الب ئ  مرع  سم ا صبح  الب ر  .69

 (2المرة   
ر س ذ أح رم هذا ال اا ، و عمل  –كٌل  يمر  يصه  –قلى الا رت الميمص  كرفً  

 به اقمبر ًا م  رر    صاو  .

 م. 2022يا لس   م  ي ر 19صاا  ف  ماي ا  غاز  لمر   : 
               

 أ. عصام الدعليس
 رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي
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 (م01/164/2022قرار لجنة متابعة العمل الحكومي رقم )
 قطعة أرض إلقامة مشروع اراعيوسام منير أبو فوجو الموافقة على تأجير الموا ن بشأن 

 لجنة متابعة العمل الحكومي
 م ورعايالره،2003  األسرس  المعان لس   بعا اال الع قلى ال رقم 

 وقلى قرقم  األ اض  العثمرق  ورعايالره،
 وقلى قرقم  األ اض  العثمرق  ورعايالره،

 م ورعايالره،1942( لس   6وقلى قرقم  األ اض  العمممي   ق   
 م،2021( لس   4وقلى قرقم  لا   ممربع  العمل الح مم   ق   

( 19لا   شمو  األ اض  الح ممي  ف  اجممرق ر  ق   وبعا اال الع قلى رمصيرت 
 م، 18/01/2022الم ع ا لمر    

 وب رًء قلى الصالحيرت الميمل  ل ر قرقمقًر،
 وب رًء قلى م مضيرت المصلح  العرم ،

قاا ت لا ا  ممربعاا  العمال الح اامم  فا  جلسام ر مرئاا  وأ بعا  وساامم  الم ع اا  بماي اا  
 يل :( مر 26/01/2022غز  لمر     

 (1المرة   
( 802229175المماف   قلى ر ج ا المما  / وسرم م  ا ألم فمجم، هم    ق   

( 5072( م  ال يع   ق   6قيع  األ و الح ممي  الماقع  ف  ال سيم   ق   
مما ماب  م  أ اض   -سمم  أل  ومرئمر  وسم  وسمم   -(2م60،266بمسرح   

لك إلقرم  م اوع ع اق ، وذلك وفق شاق قسمع للا   ال مك ، وذ -محرفو   فو
( ب    قورم معري ا 25/37/2019أح رم قاا  لا   ممربع  العمل الح مم   ق   

 وذلك حسب الميييرت ال  اسي  الماف  .ر ج ا األ اض  الح ممي  المعان، 
 
 



 م2022( ديسمبر) كانون أول               ــوقــائــع الفـلســطـينـية(  )الالمائة وأربعة                  العـدد     
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 (2المرة   
ر س اذ أح ارم هاذا ال ااا ، و عمال  –كاٌل  يمار  يصاه  –قلى الا رت الميمصا  كرفاً  

 به اقمبر ًا م  رر    صاو  .

 م.        2022م  ي ريا لس    26صاا  ف  ماي ا  غاز  لمر   : 
 

 أ. عصام الدعليس                             
 رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي                              

 



 م2022( ديسمبر) كانون أول               ــوقــائــع الفـلســطـينـية(  )الالمائة وأربعة                  العـدد     
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 (م02/164/2022قرار لجنة متابعة العمل الحكومي رقم )
 الك بعض المقاسم إلقامة المدينة المصرية في بيت الهيابشأن استم

 لجنة متابعة العمل الحكومي
 م ورعايالره،2003بعا اال الع قلى ال رقم  األسرس  المعان لس   

 م،2021( لس   4وقلى قرقم  لا   ممربع  العمل الح مم   ق   
 وقلى قرقم  األ اض  العثمرق  ورعايالره،

 م ورعايالره،1942( لس   6عمممي   ق   وقلى قرقم  األ اض  ال
( 19وبعا اال الع قلى رمصيرت لا   شمو  األ اض  الح ممي  ف  اجممرق ر  ق   

 م، 18/01/2022الم ع ا لمر    
 وب رًء قلى الصالحيرت الميمل  ل ر قرقمقًر،

 وب رًء قلى م مضيرت المصلح  العرم ،
مرئاا  وأ بعا  وساامم  الم ع اا  بماي اا  قاا ت لا ا  ممربعاا  العمال الح اامم  فا  جلسام ر 

 ( مر يل :26/01/2022غز  لمر     

 (1المرة   
 المماف   قلى اسممالق قي  األ اض  المرلي :

 ( مما ماب .1,183( بمسرح   A313الم س   ق    .1
 ( مما ماب .1,175( بمسرح   A312الم س   ق    .2
 ( مما ماب .500( بمسرح   8الم س   ق    .3
( م  أ اض  ل ت 1742( م  ال يع   ق   31الماقع  ف  جزء م  ال سيم   ق   و 

 الهير ف  محرفو  ال مرن.
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 (2المرة   
( لصرلو وعا   األشارن العرم  1 ق    المرة ريصيإ قي  األ اض  المسمملك  ف  

، وذلااك حسااب المييياارت واإلساا ر  ل اااف إق اارء م اار    المااا  الساا  ي  المصااا  
 .الماف   ال  اسي 

 (3المرة   
( و A313( و  8ركلياااااااا سااااااالي  األ اضااااااا  لمعااااااام ض أصاااااااحر  الم رسااااااا   قااااااا   

 A312  م  أ اضا  ل ات 1742( م  ال يع   ق   31( ف  جزء م  ال سيم   ق )
 الهير ف  محرفو  ال مرن حسب األصمن.

 (4المرة   
ا    : أقااام  ركلياااا وعا   األشاااارن العرمااا  واإلسااا ر  لم اااايا  يمااا  ل ااارء م زلااا  المااام 

( و ائااا أحمااا ألاام خمصاا ، هم اا   قاا  935348904أحمااا ألاام خمصاا ، هم اا   قاا   
( رم  اًا لبحث إم رقي  رعم ض   مرليًر او ب  ق س  ي  ف  م ر    900289612 

 اإلس ر .
 (5المرة   

ر س اذ أح ارم هاذا ال ااا ، و عمال  –كاٌل  يمار  يصاه  –قلى الا رت الميمصا  كرفاً  
   رر    صاو  .به اقمبر ًا م

 م.        2022م  ي ريا لس    26صاا  ف  ماي ا  غاز  لمر   : 
 

 أ. عصام الدعليس                             
 رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي                              
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 (م01/166/2022قرار لجنة متابعة العمل الحكومي رقم )
 الة محمد حيدر الزبدة رئيسًا لسلطة الطاقة والموارد الطبيعيةبشأن تكليف السيدة/ ه

 لجنة متابعة العمل الحكومي
 م ورعايالره،2003بعا اال الع قلى ال رقم  األسرس  المعان لس   

 ب    إق رء سلي  اليرق  السلسي  ي ، 1995( لس   12وقلى قرقم   ق   
 ورعايالره والالئح  الم س ذ  ،م 1998( لس   4وقلى قرقم  اليام  الماقي   ق   

 م،2021( لس   4وقلى قرقم  لا   ممربع  العمل الح مم   ق   
 وب رًء قلى الصالحيرت الميمل  ل ر قرقمقًر،

 وب رًء قلى م مضيرت المصلح  العرم ،
قااا ت لا اا  ممربعاا  العماال الح اامم  فاا  جلساام ر مرئاا  وساام  وساامم  الم ع ااا  بماي اا  

 م( مر يل :09/02/2022غز  لمر     

 (1المرة   
(  ئيساًر لسالي  412499618ركليا الس ا / هرلا  محماا ح اا  الزباا ، هم ا   قا   

 اليرق  والمما ة اليبي ي .
 (2المرة   

ر س ذ أح رم هذا ال اا ، و عمل  –كٌل  يمر  يصه  –قلى الا رت الميمص  كرفً  
 به اقمبر ًا م  رر    صاو  .

 م.               2022م  فباايا لس    09ر   : صاا  ف  ماي ا  غاز  لم
 

 أ. عصام الدعليس
 رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي 
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 (م02/166/2022قرار لجنة متابعة العمل الحكومي رقم )
بشأن تكليف السيد/ خليل إبراهيم شقفة رئيسًا لهيئة المديرين شركة توايع 

 محافظات غزة -الكهرباء 

 الحكوميلجنة متابعة العمل 
 م ورعايالره،2003بعا اال الع قلى ال رقم  األسرس  المعان لس    

 م،2021( لس   4وقلى قرقم  لا   ممربع  العمل الح مم   ق   
 م ورعايالره والالئح  الم س ذ  ،1998( لس   4وقلى قرقم  اليام  الماقي   ق   

 م،1995( لس   12وقلى قرقم  إق رء سلي  اليرق  السلسي  ي   ق   
 وب رًء قلى الصالحيرت الميمل  ل ر قرقمقًر،

 وب رًء قلى م مضيرت المصلح  العرم ،
قااا ت لا اا  ممربعاا  العماال الح اامم  فاا  جلساام ر مرئاا  وساام  وساامم  الم ع ااا  بماي اا  

 م( مر يل :09/02/2022غز  لمر     

 (1المرة   
ًر ل  ئاا  الماااايا   (  ئيسااا202911ركليااا السااا ا/ خل اال إلاااااهي  شاا س ،  قااا  وظيساا   

 محرفورت غز .-ل اك  رمع   الك ابرء 

 (2المرة   
ر س ذ أح رم هذا ال اا ، و عمل  –كٌل  يمر  يصه  –قلى الا رت الميمص  كرفً  

 به اقمبر ًا م  رر    صاو  .

 م.               2022م  فباايا لس    09صاا  ف  ماي ا  غاز  لمر   : 
 

 أ. عصام الدعليس
 جنة متابعة العمل الحكوميرئيس ل



 م2022( ديسمبر) كانون أول               ــوقــائــع الفـلســطـينـية(  )الالمائة وأربعة                  العـدد     
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 (م03/166/2022قرار لجنة متابعة العمل الحكومي رقم )
 (A1بشأن ترقية السيد/ ناجي يوسف سرحان وكياًل بدرجة )

 لجنة متابعة العمل الحكومي
 م ورعايالره،2003بعا اال الع قلى ال رقم  األسرس  المعان لس   

 م،2021( لس   4 وقلى قرقم  لا   ممربع  العمل الح مم   ق  
 م ورعايالره والالئح  الم س ذ  ،1998( لس   4وقلى قرقم  اليام  الماقي   ق   

 وب رًء قلى الصالحيرت الميمل  ل ر قرقمقًر،
 وب رًء قلى م مضيرت المصلح  العرم ،

قااا ت لا اا  ممربعاا  العماال الح اامم  فاا  جلساام ر مرئاا  وساام  وساامم  الم ع ااا  بماي اا  
 م( مر يل :09/02/2022غز  لمر     

 (1المرة   
( فاااا  وعا   األشااااارن A1را ياااا  الساااا ا/ قاااارج  يمساااا  ساااااحر  وك اااال وعا   لا جاااا   

 العرم  واإلس ر .
 (2المرة   

ر س ذ أح رم هذا ال اا ، و عمل  –كٌل  يمر  يصه  –قلى الا رت الميمص  كرفً  
 به اقمبر ًا م  رر    صاو  .

 م.               2022م  فباايا لس    09صاا  ف  ماي ا  غاز  لمر   : 
 

 أ. عصام الدعليس
 رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي
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 (م04/166/2022قرار لجنة متابعة العمل الحكومي رقم )
 (A2بشأن ترقية السيد/ عبد الهاد  سعيد األغا وكياًل مساعدًا بدرجة )

 لجنة متابعة العمل الحكومي
 م ورعايالره،2003سرس  المعان لس   بعا اال الع قلى ال رقم  األ

 م،2021( لس   4وقلى قرقم  لا   ممربع  العمل الح مم   ق   
 م ورعايالره والالئح  الم س ذ  ،1998( لس   4وقلى قرقم  اليام  الماقي   ق   

 وب رًء قلى الصالحيرت الميمل  ل ر قرقمقًر،
 وب رًء قلى م مضيرت المصلح  العرم ،

بعاا  العماال الح اامم  فاا  جلساام ر مرئاا  وساام  وساامم  الم ع ااا  بماي اا  قااا ت لا اا  ممر
 م( مر يل :09/02/2022غز  لمر     

 (1المرة   
فا  وعا   األوقارف  (A2را ي  الس ا/ قبا ال رةي سع ا األغر وك اًل مسرقاًا لا جا   

  .وال مو  الاي ي 
 (2المرة   

س ذ أح رم هذا ال اا ، و عمل ر  –كٌل  يمر  يصه  –قلى الا رت الميمص  كرفً  
 به اقمبر ًا م  رر    صاو  .

 م.               2022م  فباايا لس    09صاا  ف  ماي ا  غاز  لمر   : 
 

 أ. عصام الدعليس
 رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي

 



 م2022( ديسمبر) كانون أول               ــوقــائــع الفـلســطـينـية(  )الالمائة وأربعة                  العـدد     
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 (م27/166/2022قرار لجنة متابعة العمل الحكومي رقم )
 وان الفتوى والتشريعبشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لدي

 لجنة متابعة العمل الحكومي
 م ورعايالره،2003بعا اال الع قلى ال رقم  األسرس  المعان لس   

 م،2021( لس   4وقلى قرقم  لا   ممربع  العمل الح مم   ق   
 م ورعايالره والالئح  الم س ذ  ،1998( لس   4وقلى قرقم  اليام  الماقي   ق   

( الم ع اا 57رمصيرت لا   ال مو  اإلةا    ف  اجممرق ر  ق   وبعا اال الع قلى 
 م،03/02/2022لمر    

 وب رًء قلى الصالحيرت الميمل  ل ر قرقمقًر،
 وب رًء قلى م مضيرت المصلح  العرم ،

قااا ت لا اا  ممربعاا  العماال الح اامم  فاا  جلساام ر مرئاا  وساام  وساامم  الم ع ااا  بماي اا  
 ل :م( مر ي09/02/2022غز  لمر     

 (1المرة   
 اقممرة ال ي ل الم ويم  لايما  السممى والم ا  .

 (2المرة   
ر س ذ أح رم هذا ال اا ، و عمل  –كٌل  يمر  يصه  –قلى الا رت الميمص  كرفً  

 به اقمبر ًا م  رر    صاو  .

 م.  2022م  فباايا لس    09صاا  ف  ماي ا  غاز  لمر   : 
              

 يسأ. عصام الدعل
رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي                                      



 م2022( ديسمبر) كانون أول               ــوقــائــع الفـلســطـينـية(  )الالمائة وأربعة                  العـدد     
 

 

 

 

- 138 - 

 (م17/170/2022قرار لجنة متابعة العمل الحكومي رقم )
بشأن ترقية السيد/ سالمة عمر معروف وكياًل مساعدًا في المكتد اإلعالمي 

 A2الحكومي بدرجة 

 لجنة متابعة العمل الحكومي
 م ورعايالره،2003األسرس  المعان لس    بعا اال الع قلى ال رقم  

 م،2021( لس   4وقلى قرقم  لا   ممربع  العمل الح مم   ق   
 م ورعايالره والالئح  الم س ذ  ،1998( لس   4وقلى قرقم  اليام  الماقي   ق   

 وب رًء قلى الصالحيرت الميمل  ل ر قرقمقًر،
 وب رًء قلى م مضيرت المصلح  العرم ،

ممربع  العمل الح مم  ف  جلسم ر مرئ  وسبعم  الم ع ا  بماي   غز   قا ت لا  
 م( مر يل :09/03/2022لمر     

 (1المرة   
فا  ( وكا اًل مسارقاًا 410152505را ي  الس ا/ سالم  قماا معااوف، هم ا   قا   

 .(A2)لا ج  الم مب اإلقالم  الح مم  
 (2المرة   

ر س ذ أح رم هذا ال اا ، و عمل  – يصه كٌل  يمر  –قلى الا رت الميمص  كرفً  
 به اقمبر ًا م  رر    صاو  .

 م.               2022م  مر   لس    09صاا  ف  ماي ا  غاز  لمر   : 
 

 أ. عصام الدعليس
 رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي



 م2022( ديسمبر) كانون أول               ــوقــائــع الفـلســطـينـية(  )الالمائة وأربعة                  العـدد     
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 (م25/170/2022قرار لجنة متابعة العمل الحكومي رقم )
رض الحكومية من أراضي محافظة شمال غزة بشأن تصصيص إيجارة لقطعة األ 

 لصالح جمعية الصحابة لتحفيظ القران الكريم بغرض إقامة مدرسة

 لجنة متابعة العمل الحكومي
 م ورعايالره،2003بعا اال الع قلى ال رقم  األسرس  المعان لس   

 م،2021( لس   4وقلى قرقم  لا   ممربع  العمل الح مم   ق   
 ض  العثمرق  ورعايالره،وقلى قرقم  األ ا

 م ورعايالره،1942( لس   6وقلى قرقم  األ اض  العمممي   ق   
وبعااا اال ااالع قلااى رمصاايرت لا اا  شاامو  األ اضاا  الح ممياا  فاا  اجممرق اار  قاا  

 م،01/03/2022( الم ع ا لمر    22 
 وب رًء قلى الصالحيرت الميمل  ل ر قرقمقًر،

 ،وب رًء قلى م مضيرت المصلح  العرم 
قااا ت لا اا  ممربعاا  العماال الح اامم  فاا  جلساام ر مرئاا  وساابعم  الم ع ااا  بماي اا  غااز  

 م( مر يل :09/03/2022لمر     

 (1المرة   
( فا  جاازء S9ريصايإ إ اار   ل يعا  األ و الح مميا  الماقعاا  فا  الم سا    .1

أ بعااا  -( 2م4,895( بمسااارح   575( مااا  ال يعااا   قااا   8مااا  ال سااايم   قااا   
ممااًا مابعاًر ما  أ اضا  محرفوا  شامرن غااز   -وخمسا  ورساعم   آالف و مرقمرئا 

لصرلو جم ي  الصحرب  لمحفيظ ال اا  الكا   بااو إقرما  ما سا ، وذلاك وف اًر 
( ب اا   قواارم 25/37/2019ألح اارم قاااا  لا اا  ممربعاا  العماال الح اامم   قاا   

 معري ا ر ج ا األ اض  الح ممي  حسب الميييرت ال  اسي  الماف  .
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م س ااذ الم اااوع خااالن مااا   ال اا  شاا م  ماا  رر  يااه، وذلااك بعااا الحصاامن الباااء ل .2
قلااااى المااااااخيإ الالعماااا  ماااا  اللا اااا  الماكز اااا  لألل ياااا  ور وااااي  المااااا  حسااااب 

 األصمن.
(  عمبااا 2 قاا    الس ااا فاا  حاارن قااام ر س ااذ الم اااوع خااالن المااا  المااذكم   فاا   .3

ءات ال رقمقيااا  قااااا  الميصااايإ الغياااًر، وركلااا  سااالي  األ اضااا  برريااارذ اإلجااااا
 برليصمص حسب األصمن.

 (2المرة   
ر س ذ أح رم هذا ال اا ، و عمل  –كٌل  يمر  يصه  –قلى الا رت الميمص  كرفً  

 به اقمبر ًا م  رر    صاو  .

 م.               2022م  مر   لس    09صاا  ف  ماي ا  غاز  لمر   : 
 

 أ. عصام الدعليس
 وميرئيس لجنة متابعة العمل الحك
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(م31/170/2022قرار لجنة متابعة العمل الحكومي رقم )  
 بشأن اعتماد الالئحة التنفيذية لقانون الحقوق المالية لرؤساء الهيئات المحلية وأعضائها

 لجنة متابعة العمل الحكومي
 م ورعايالره،2003بعا اال الع قلى ال رقم  األسرس  المعان لس   

 م،2021( لس   4لح مم   ق   وقلى قرقم  لا   ممربع  العمل ا
( 59وبعااااا اال ااااالع قلااااى رمصاااايرت لا اااا  ال اااامو  اإلةا  اااا  فاااا  اجممرق اااار  قاااا   

 م،03/03/2022الم ع ا  لمر    
 وب رًء قلى الصالحيرت الميمل  ل ر قرقمقًر،

 وب رًء قلى م مضيرت المصلح  العرم ،
ع ااا  بماي اا  غااز  قااا ت لا اا  ممربعاا  العماال الح اامم  فاا  جلساام ر مرئاا  وساابعم  الم 

 م( مر يل :09/03/2022لمر     

 (1المرة   
 التعريفات

 وعا   الح   المحل . الواارة:
 وع ا الح   المحل . الواير:

 وحا  الح   المحل  ف  قيرق جاااف  وإةا ي مع  . الهيئة المحلية:
 مالع ال  ئ  المحلي . المجلس:
  ئيع مالع ال  ئ  المحلي . الرئيس:
 قرئب  ئيع مالع ال  ئ  المحلي . يس:نائد الرئ
 قضم مالع ال  ئ  المحلي . العضو:
( 3قرقم  الح مق المرلي  لاؤسرء مارلع ال  ئرت المحلي  وأقضرئ ر  ق    القانون:

 م.2020لس   
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 (2المرة   
 صاااف للااائيع ق ااا اقم اارء خاممااه ألي ساابب ماا  األساابر ، أو لم  مااه ماا  بعااا ، 

ق  ش ا   ق  كل س   خام  فعلي  فا   ئرسا  ال  ئا  المحليا  م رف   ق ر   خام  لما
وبحا أقصى ال يز ا ق  ةو ر  ، بح ث ر س  الم رف   الس م   قلى قااة أ ارم السا   

 و م  حسر  كسم  الس   ل رًء قلى ذلك.
 (3المرة   

 صاااف للممظاا  الح اامم  الم لاا  لائرساا  ه ئاا  محلياا  ق ااا اقم اارء خاممااه فاا   .1
 م  هذ  الالئح . (2المرة   م رف   ق ر   اليام  الم ر  إل  ر ف  ال  ئ  المحلي  

 ااامع للممظاا  الح اامم  الم لاا  لائرساا  ه ئاا  محلياا   واقم اات مااا  خاممااه فاا   .2
ال  ئاا  المحلياا  قباال للمغااه ساا  الساام  ( العاامة  إلااى العماال فاا  المظيساا  الح ممياا  

لياااااه  مسااااارهم  قلااااى أ  يلمااااازم بساااااااة كرماااال المسااااارهمرت الم رقا ااااا  المساااامح   ق
الممظاا  + مسااارهم  الح ممااا ( فااا  حااارن  غبماااه برحمسااارل ر ماااا  خامااا  ألغاااااو 

 الم رقا وف ًر ل رقم  الم رقا الذي  يض  له.
الممظاا  الح اامم  الم لاا  لائرساا  ه ئاا  محلياا  و اغااب فاا  العاامة  إلااى المظيساا   .3

هاذ  ةو  رسايا  للمسرهمرت الم رقا ا  قا  فماا   ئرسامه لل  ئا  المحليا  ال رحساب 
 السما  م  ضم  اليام  السعلي  ألغااو الم رقا.

فاا  حاارن قااام  غباا  الممظاا  الح اامم  الم لاا  لائرساا  ه ئاا  محلياا  فاا  العاامة   .4
إلااى العماال للمظيساا  الح ممياا  بعااا االقم اارء ماا  خاممااه فاا  ال  ئاا  المحلياا  راااة لااه 
 مسااارهمرره الم رقا ااا  المااا  اسااام يعت مااا   ارباااه خاااالن فماااا  خامماااه فااا  المظيسااا 

 الح ممي .
 ااامع للممظاا  الح اامم  الم لاا  لائرساا  ه ئاا  محلياا  واقم اات مااا  خاممااه فاا   .5

ال  ئ  المحلي  وبلغ س  السم   م  قماا  أ   سااة مسارهمرره الم رقا ا   مسارهم  
الممظا + مسارهم  الح مما ( قا  سا مات خامماه فا  ال  ئا  المحليا  وف اًر ل اارقم  

  خامااا  م بملااا  للم رقاااا، مااا  أجااال الم رقاااا الاااذي كااار   يضااا  لاااه الحمسااارل ر ماااا
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الحصاامن قلااى  ارااب ر رقاااي ماا  ه ئاا  الم رقااا السلسااي  ي  إذا كاار  ال اارقم  الااذي 
  يض  له  ا ز ذلك.

ريبق الس اات المذكم   أقال  بمر ال يمعر و م  قصمص ال ماق   السر    ذات  .6
 العالق .

 (4المرة   
م رفاا   ق ر اا  الياماا    صاااف للااائيع الااذي ر م اا  خاممااه ق ااا سااا ر  ال اارقم   .1

 م  هذ  الالئح . (2المرة   لماق  ش ا   ق  كل س   وف ًر لمر و ة ف  
 صااااف للاااائيع الاااذي ر م ااا  خامماااه قبااال ساااا ر  ال ااارقم   ارباااًر ر رقاااا ًر  ساااروي  .2

%( ماا  آخااا  ارااب أو م رفاا   ر رضاارهر أ  اارء الياماا  مابم اا  بااااون غااالء 50 
 الم ي  .

لااائيع الااذي اقم اات خاممااه قباال قساارذ ال اارقم  وقاارم ال رصاااف أي مباارلغ مرلياا  ل .3
لمساام   ق رئياا  ألوضاارقه المرلياا  وألااام ميرلصاا  ق رئياا  لح مقااه المرلياا  الم رقا اا  

 شسرهي  أو كمرب  أو ب ي وس ل  أخاى.
رسااااااااي أح ااااااارم هاااااااذ  الالئحااااااا  قلاااااااى  ؤسااااااارء ال  ئااااااارت المحليااااااا  بعاااااااا رااااااار     .4

بر  وبماار ال يمعار و ماا  م واقم ات خاامرر   ألي ساابب ما  األسا27/01/2005
 ال ماق   ذات العالق .

 (5المرة   
ال  امع للائيع الام  ل   الاارب الم رقاي ال  اي الم صمص قليه ف  المرة  

( م  ال رقم  أو أي  ارب أو  ارب ر رقاي م  اليز    العرم  بح ث 1( ف ا   6 
  حصل قلى أي مر أابا، و  صا برليز    العرم  وعا   المرلي .

 (6المرة   
رعمباااا الاواراااب الم رقا ااا  والم رفاااآت ال ااا ا   وم رفاااآت ق ر ااا  اليامااا  المااا  حصااال 
قل  ااار  ؤسااارء ال  ئااارت المحليااا  قبااال صااااو  هاااذا ال ااارقم  ح ااامق م مساااب  وال  اااامع 

 المسر  ل ر.
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 (7المرة   
ف  حرن غير  الائيع لما  رز ا ق   ال   أش ا لسبب ال يمعلق بياممه ف   ئرس  

المحليااااا   مااااا و قرئاااااب الاااااائيع م رفااااا   قااااا  الماااااا  الماااااذكم   قلاااااى أ  رمياااااذ  ال  ئااااا 
 اإلجااءات ال رقمقي  م  قبل المعا   لمعرلا  المض  ال رئ .

 (8المرة   
 يلاى كل مر يمعر و م  أح رم هذ  الالئح .

 (9المرة   
ر س ذ أح رم هذا ال اا ، و عمل  –كٌل  يمر  يصه  –قلى الا رت الميمص  كرفً  

 ه اقمبر ًا م  رر    صاو  .ب

 م.               2022م  مر   لس    09صاا  ف  ماي ا  غاز  لمر   : 
 

 أ. عصام الدعليس
 رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي
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 (م06/173/2022قرار لجنة متابعة العمل الحكومي رقم )
 عاليبشأن تصصيص قطعة األرض الحكومية لصالح واارة التربية والتعليم ال

 لجنة متابعة العمل الحكومي
 م ورعايالره،2003بعا اال الع قلى ال رقم  األسرس  المعان لس   

 م،2021( لس   4وقلى قرقم  لا   ممربع  العمل الح مم   ق   
 وقلى قرقم  األ اض  العثمرق  ورعايالره،

 م ورعايالره،1942( لس   6وقلى قرقم  األ اض  العمممي   ق   
( الم ع ا 47ع قلى رمصيرت لا   الب ي  المحمي  ف  اجممرق ر  ق   وبعا اال ال

 م،21/03/2022لمر    
 وب رًء قلى الصالحيرت الميمل  ل ر قرقمقًر،

 وب رًء قلى م مضيرت المصلح  العرم ،
قا ت لا   ممربع  العمل الح مم  ف  جلسم ر مرئ  و ال   وسبعم  الم ع ا  بماي   

 م( مر يل :30/03/2022غز  لمر     

 (1المرة   
( ما  ال يعا  37ريصايإ قيعا  األ و الح مميا  الماقعا  فا  ال سايم   قا    أواًل:

 مماااااا مابااااا  مااااا  أ اضااااا  -سااااار  وخمسااااامرئ أل-( 2م2,500( بمسااااارح   50 قااااا   
خااارق مقع لصااارلو وعا   المابيااا  والمعلاااي  العااارل  قلاااى أ  يااام  اساااماالن األ و مااا  

 خالن المرل :
ما ساام  كمااارن قرصااا األسرساااي  وال ااي  أحماااا قماااا  رمسااع  مسااارح  أ و .1

 حماا  الثرقم  .
ركليا وعا   المابي  والمعلي  العرل  برلم س ق ما  وعا   المرليا  لا اسا  إم رقيا   .2

اساامثمر  المساارح  حاامن ساام  ما ساا  أحمااا لاا  قبااا العز ااز لعماال محااالت 
 رار   .
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 سب األصمن.ركليا سلي  األ اض  اسمكمرن اجااءات الميصيإ ح ثانيًا:

 (2المرة   
ر س ذ أح رم هذا ال اا ، و عمل  –كٌل  يمر  يصه  –قلى الا رت الميمص  كرفً  

 به اقمبر ًا م  رر    صاو  .

 م.               2022م  مر   لس    30صاا  ف  ماي ا  غاز  لمر   : 
 

 أ. عصام الدعليس
 رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي
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 (م07/173/2022لعمل الحكومي رقم )قرار لجنة متابعة ا
بشأن الموافقة على استمالك قطعة األرض الطابو من أراضي الشوكة في محافظة رفح 

 لصالح واارة الداخلية واألمن الو ني بهدف إنشاء مركز شر ة الشوكة

 لجنة متابعة العمل الحكومي
 م ورعايالره،2003بعا اال الع قلى ال رقم  األسرس  المعان لس   

 م،2021( لس   4وقلى قرقم  لا   ممربع  العمل الح مم   ق   
 وقلى قرقم  األ اض  العثمرق  ورعايالره،

 م ورعايالره،1942( لس   6وقلى قرقم  األ اض  العمممي   ق   
وبعا اال الع قلى رمصيرت لا   شمو  األ اض  الح ممي  ف  اجممرق ر  ق  

 م،22/03/2022( الم ع ا لمر    23 
  رًء قلى الصالحيرت الميمل  ل ر قرقمقًر،وب

 وب رًء قلى م مضيرت المصلح  العرم ،
قا ت لا   ممربع  العمل الح مم  ف  جلسم ر مرئ  و ال   وسبعم  الم ع ا  بماي   

 م( مر يل :30/03/2022غز  لمر     

 (1المرة   
يم   قاا  المماف اا  قلااى اسااممالق قيعاا  األ و الياارلم الماقعاا  فاا  جاازء ماا  ال ساا .1

ألااا  ورساااعمرئ  و ال ااا  -( 2م1,973( بمسااارح   5076( مااا  ال يعااا   قااا   1 
مماًا مابعًر م  أ اضا  م ي ا  ال امك  فا  محرفوا   فاو، وذلاك حساب  -وسبعم  

 الميييرت ال  اسي  الماف  .
ركليا سلي  األ اض  لمعم ض مرلك  قيعا  األ و اليارلم المسامملك  حساب  .2

 األصمن.
( لصرلو وعا   1قيع  األ و المسمملك  ف  الب ا  ق   المماف   قلى ريصيإ  .3

 الااخلي  واألم  الم    ل اف إق رء ماكز شا   ال مك .
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م ب اا   2011إ.هااا/م.و( لساا   /24/200/11إلااارء قاااا  مالااع الاامع اء  قاا    .4
ريصااايإ قيعااا  أ و ح مميااا  لصااارلو وعا   الااخليااا  واألمااا  الااام    إلقرمااا  

 ماكز شا   ال مك .
 (2 المرة  

ر س ذ أح رم هذا ال اا ، و عمل  –كٌل  يمر  يصه  –قلى الا رت الميمص  كرفً  
 به اقمبر ًا م  رر    صاو  .

 م.               2022م  مر   لس    30صاا  ف  ماي ا  غاز  لمر   : 
 

 أ. عصام الدعليس
 رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي
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 (م09/173/2022)قرار لجنة متابعة العمل الحكومي رقم 
م.و/إ.هـ( /17/342/11( من قرار مجلس الواراء رقم )01تعديل البند رقم )بشأن 
م، بشأن استمالك قطع أراضي إلنشاء مدرستين لواارة التربية والتعليم 2014لسنة 

 العالي ومدرستين تابعتين لوكالة غو  وتشغيل الالجئين

 لجنة متابعة العمل الحكومي
 م ورعايالره،2003 رقم  األسرس  المعان لس   بعا اال الع قلى ال

 م،2021( لس   4وقلى قرقم  لا   ممربع  العمل الح مم   ق   
 وقلى قرقم  األ اض  العثمرق  ورعايالره،

 م ورعايالره،1942( لس   6وقلى قرقم  األ اض  العمممي   ق   
ب ااااا   م 2014م.و/إ.هاااااا( لسااااا   /17/342/11وقلاااااى قااااااا  مالاااااع الااااامع اء  قااااا   

اسااااممالق قياااا  أ اضاااا  إلق اااارء ما ساااام   لاااامعا   المابياااا  والمعلااااي  العاااارل  وما ساااام   
 رربعم   لمكرل  غمث ور ا ل الالجئ  ،

شاامو  األ اضاا  الح ممياا  فاا  اجممرق اار  قاا  وبعااا اال ااالع قلااى رمصاايرت لا اا  
 م،22/03/2022( الم ع ا لمر    23 

 وب رًء قلى الصالحيرت الميمل  ل ر قرقمقًر،
 وب رًء قلى م مضيرت المصلح  العرم ،

قا ت لا   ممربع  العمل الح مم  ف  جلسم ر مرئ  و ال ا  وسابعم  الم ع اا  بماي ا  
 م( مر يل :30/03/2022غز  لمر     

 (1المرة   
م.و/إ.هاااااا( /17/342/11( مااااا  قااااااا  مالاااااع الااااامع اء  قااااا   1رعاااااايل الب اااااا  قااااا   

ق اارء ما ساام   لاامعا   المابياا  والمعلااي  م، ب اا   اسااممالق قياا  أ اضاا  إل2014لساا  
العااارل  وما سااام   راااربعم   لمكرلااا  غاااامث ور اااا ل الالجئااا  ، ليصااابو قلاااى ال حاااام 

 المرل :
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( 15اساااممالق قيعااا  األ و اليااارلم الماقعااا  فااا  جااازء مااا  ال سااايم   قااا    -1
 -(4.893( بمسارح   213( ما  ال يعا   قا   16وجزء م  ال سايم   قا   

ممااًا مابعاًر فا  محرفوا  خارق مقع  –و ال ا  ورساعم   أ بع  آالف و مرقمرئ 
 م  أ اض  م ي   ل   س  ال.

ركلياااا سااالي  األ اضااا  لمعااام ض مرلاااك قيعااا  األ و اليااارلم المسااامملك   -2
 حسب األصمن.

 (2المرة   
( 1المماف   قلى ريصيإ م سعا  ل يعا  األ و المسامملك  والاما ة  فا  الب اا  قا   

  العرل  ل ااف إق ارء ما سا  رمبا  وكرلا  الاامث ور اا ل لصرلو وعا   المابي  والمعلي
 .، وذلك حسب الميييرت ال  اسي  الماف  الالجئ  

 (3المرة   
ر س ذ أح رم هذا ال اا ، و عمل  –كٌل  يمر  يصه  –قلى الا رت الميمص  كرفً  

 به اقمبر ًا م  رر    صاو  .

 م.               2022م  مر   لس    30صاا  ف  ماي ا  غاز  لمر   : 
 

 أ. عصام الدعليس
 رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي
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(م19/174/2022قرار لجنة متابعة العمل الحكومي رقم )  
 بشأن اعتماد نظام ضوابط عمل مؤسسات اإلقراض والتمويل في قطاع غزة

 لجنة متابعة العمل الحكومي
 ورعايالره، م2003بعا اال الع قلى ال رقم  األسرس  المعان لس   

 م،2021( لس   4وقلى قرقم  لا   ممربع  العمل الح مم   ق   
( 43وبعا اال الع قلى رمصيرت لا   ال مو  االقمصرة   ف  اجممرق ر  ق   

 م،29/03/2022الم ع ا لمر    
 وب رًء قلى الصالحيرت الميمل  ل ر قرقمقًر،

 وب رًء قلى م مضيرت المصلح  العرم ،
ع  العمل الح مم  ف  جلسم ر مرئ  وأ بع  وسبعم  الم ع ا  بماي   قا ت لا   ممرب

 م( مر يل :06/04/2022غز  لمر     

 (1المرة   
 التعريفات

 وعا   االقمصرة الم   . الواارة:
كل ممسس  أو ه ئ  اقمبر    رمر   أقمرن اإلقااو  مؤسسة اإلقراض والتمويل:

 مصرة الم   .أو الممم ل مسال  وماخص  لاى وعا   االق
 م و ال اوو ال  ا   م  قبل ممسس  اإلقااو. أعمال اإلقراض:
 ر ا   الممم الت ب قماق ر سماء ال  ا   أو الع  ي . أعمال التمويل:

 (2المرة   
بمار ال يمعاار و أو  ياال بااإجااءات ساالي  ال  اا السلسااي  ي  ب اا   الماااخيإ والاقرباا  

لم ااا عرت ال رظماا ، رمااملى الاامعا   ر س ااذ قلااى ممسساارت اإلقااااو أو الممم اال وف ااًر ل
 األح رم الما ة  ف  هذا ال ورم.
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 (3المرة   
ي اااااف هااااذا ال واااارم الااااى ضاااابط قماااال ممسساااارت اإلقااااااو والممم اااال ب اااال أشاااا رل ر 

 وأقماق ر سماء المصا ي  أو غ ا المصا ي .

 (4المرة   
 شروط الترخيص بمزاولة نشاط اإلقراض والتمويل:

مزاول  ق رط اإلقااو أو الممم ل م  قبل الامعا   إال لل ااكرت ال  م و الماخيإ ب .1
 المسرهم  أو ذات المسمولي  المحاوة  سماء كرقت  بحي  أو غ ا  بحي .

ال  ااامع مزاولاا  ق اارط اإلقااااو والممم اال إال بعااا الحصاامن قلااى المسااا ل وال  ااا  .2
 ف  السال المار ي برلمعا  .

ممم اال فاامو فاااوع ل اار إال بعااا رسااا ل ر ال  ااامع ألي ماا  ممسساارت اإلقااااو أو ال .3
 وق اهر ف  المعا  .

ال  امع رسا ل أي شاك  جايا  لاى مااقب ال اكرت   م  م  غر رر ار ممر سا   .4
أقماااااارن اإلقااااااااو أو أقماااااارن الممم اااااال إال بعااااااا الحصاااااامن قلااااااى مماف اااااا  ج اااااارت 

 االخمصرص.
 (5المرة   

مااال ل وااارم االقاااااو  م ااا  قلاااى أي مااا  ممسسااارت اإلقاااااو أو الممم ااال المااا  رمعر
% ساا م ًر ماا   م  اار 5احمساار   يماا  المعرملاا  باا اثا ماا   يمم اار ل سااب  ال رز ااا قاا  

 % م مر للات س مات الم سيط.30ال  اي، وبحا أقصى ل سب  

 (6المرة   
 امع للمُ او/ الُمممن اليص  م   يم  الاي  الممجل إذا قرم الماي  لاف  األقسرط 

ا أصاًل م رلل رلك الما  الملار ، قلى أقه ال  اامع إلازام قبل عم  حلمل ر ب ا  مر ع 
 الم او/المممن ب بمن سااة األقسرط الممجل .
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 (7المرة   
رحمسظ المعا   بسال ماكزي رسال  يه كرف  شااكرت اإلقاااو أو الممم ال ب قماق ار  .1

 وجمي  المعلممرت الممعل   ل ر.
ل إلاااى فئااارت وف اااًر لمعليمااارت  اااامع للااامعا   أ  رصااا   شااااكرت اإلقاااااو أو الممم ااا .2

 رصا  ق  ر ل ذ  الار  .
 (8المرة   

  اب قلى كل ممسس  اقااو أو رمم ل القيرم بمر يل :
وض  السيرسرت وال و  الااخلي  الم  رضم  حس  س ا العمل ف  ر بمر ي سا  م   .1

 ق ا ر سيس ر وقورم ر األسرس ، وبمر ال يمعر و م  هذا ال ورم.
 ل و  واإلجااءات الااخلي  ب  ل ةو ي.مااجع  السيرسرت وا .2

 (9المرة   
رلماازم كاال ممسساا  اقااااو أو رمم اال برالحمساارم لاأساامرن ياامالءم ماا   بيعاا  وحااا   .1

 للمعليمرت الصرة   ق  ج رت االخمصرص. قمليرر ر وف رً 
 ااااب قلاااى كااال ممسسااا  اقاااااو أو رمم ااال االحمسااارم وفااا  جميااا  األوقااارت برلحاااا  .2

 معليمرت ج رت االخمصرص.األةقى لاأ  المرن وف ًر ل
اإلفصااار  قااا  مصاااا  و يمااا  الممم ااال فااا  حااارن الحصااامن قلاااى رمم ااال خااار ج   .3

 للممسس .
 (10المرة   

إذا رب   للمعا   أ  قميا  أقمرن ممسس  اإلقااو أو الممم ل قا أ ات قلى  أسمرل ر 
لاف   بح ث ل   عا كر يًر لمماج   المير ا الم  قا رماج  ر، فللمعا   إلزام الممسس 

 أ  مرل ر ب  ل  سمق الحا األةقى الم ا  وفق المعليمرت الصرة   ق  ج رت 
 االخمصرص.
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 (11المرة   
للمعا   الحق ف  رحايا الحاوة الاقير والعلير ألسعر  العمائا والعممالت الم  رم رضرهر 
ممسساااارت اإلقااااااو أو الممم اااال قلااااى جمياااا  أقااااماع ال اااااوو والمماااام الت، وكااااذلك 

والاساااامم قلااااى جمياااا  أقااااماع اليااااامرت األخاااااى الماااا  ر ااااام ر ممسساااارت  العماااامالت
 اإلقااو أو الممم ل.

 (12المرة   
للاامعا   الحااق فاا  أ  ركلاا  مسم ااًر أو فا ااق للمسمااي  قلااى أ اا  ممسساا  إقااااو أو  .1

رمم ااااال وفاوق مااااار فااااا  أي وقااااات لسحاااااإ الاااااافررا، والسااااااالت، واألقومااااا  اآلليااااا  
 مسمي  قلى األقل مر يل :والبيرقرت المرلي ، بح ث   مل ال

المح اق ما  ساالم  الماكااز المارل ، وكسر ا   أ  الماارن وجامة  األصامن، وفعرلياا   .أ
األقمرن ور  ي  اإلةا   وجمة  األ بر ، وكسر   الس مل  لملبي  المميلبرت ال رقمقي  

 والم ا لي .
المرليا ، ر  ي  أةاء الاقرب  الااخلي ، واإلجاااءات المقرئيا  والمصاحيحي ، والاقربا   . 

وماااى رمافااق السيرساارت الااخلياا  ماا  أح اارم ال ااماق   والمعليماارت الممعل اا  بااإةا   
 األق ي  الميملس .

المح ق م  ماى رمفا السيرسرت والمعري ا وإجاااءات العمال الما  رضام  ر س اذ  .ج
أق اااي  اإلقاااااو فااا  ا ر هااار السااالي  ومااااى االلمااازام ل ااار ورحاااايث ر بمااار يماااااب 

 لعمل.الميم ات ف  ل ئ  ا
المح ق ما  مااى كسارء  اإلةا   فا  إةا   الميار ا ومااقبم ار وضابي ر ورمظياا  .ة

األماااامان واسااااامثمر هر برل اااا ل األمثااااال بماااار  ح اااااق ال ساااا  لممسسااااا  اإلقاااااااو أو 
 الممم ل.

قلااااى جمياااا  ممسساااارت اإلقااااااو أو الممم اااال أ  ر ااااام لمسم اااا  الاااامعا   الم لساااا    .2
والحسربرت، والم ارئق الميلمبا ، وأ ا   برلسحإ والمسمي  جمي  الافررا، والساالت،

 رس  الت أخاى ياوق ر م رسب  إلرمرم م م  السحإ والمسمي .
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  م  لممظس  المعا   الم لس   برلاقرب  والمسمي  ضم  اخمصرصرر   صس  م مم   .3
 الضبط ال ضرئ .

للااامعا   الحاااق فااا  أ  رسااامع   بيباااااء ميمصااا   لمسااارقار ر فااا  فحاااإ ورسماااي    .4
 ممعل   ب قمرن ممسسرت اإلقااو أو الممم ل.بعض األمم  ال

 (13المرة   
 ااااب قلاااى ممسسااا  اإلقاااااو أو الممم ااال اإلفصااار  قااا  كرمااال المايمقيااا  بمااار ف  ااار 
المحرلاا  لل ضااارء  لااااى المحااارا ( مماااى  لبااات الاامعا   م  ااار ذلاااك، و ااام  رحا اااا رع اااا 

  سم  م  قبل الممسس  لذلك.
 (14المرة   

 شركة اإلقراض أو التمويل في أ  من الحاالت التالية:للواارة إلغاء/ وقف ترخيص 
 إذا ر امت الممسس  لبيرقرت مرلي  أو إةا    مضلل  ق  وض  الممسس . .1
إذا قرمت الممسس  لما  اات رم ا قلى  بيع  ق ار  ر خالفاًر ل ااوط المااخيإ  .2

 المم م  ل ر.
 إذا ل  رعا الممسس  رمملك الحا األةقى م   أ  المرن المسال. .3
 او  قاا  لمصفي  الممسس  أو حل ر ألي سبب آخا أو أش ات افالس ر.ص  .4
إذا اقامات الممسس  أو ق لت ملك م ر إلى ممسس  أخاى ةو  اريرذ االجااء  .5

 الالعم لاى المعا  .
إذا رمقست الممسس  ق  ممر سا  أقمرل ار لماا  رز اا قا  سام  أشا ا لااو  سابب  .6

 مبا .
 عرت ال رظم  لعمل المصار ف وهاذا ال وارم إذا ركا  قام اممثرن الممسس  للم ا  .7

 والمعليمرت وال اا ات الصرة   ق  المعا   برليصمص.
 ل رًء قلى  لب الممسس . .8

 
 



 م2022( ديسمبر) كانون أول               ــوقــائــع الفـلســطـينـية(  )الالمائة وأربعة                  العـدد     
 

 

 

 

- 156 - 

 (15المرة   
يم  اريرذ اإلجااءات المرلي  بحق كل ممسس  اقااو أو رمم ل ريارل  أي ح ا  ما  

    آخا:أح رم هذا ال ورم، م  قام االخالن ب ي ق مب  أشا ي إ قل  ر ر ا 
 لست قوا الممسس  للميرلسرت الماقع  ف  أقمرل ر. .1
اقااذا  الممسساا  بررياارذ أي إجااااءات لمصااحيو المضاا  ال اارئ  فاا  ال اا ل والمقاات  .2

 المحاةي .
 إلزام الممسس  بإغالق أي م  فاوق ر. .3
 رعل ق أو ر   ا أو حوا ر ا   خامرت مع    م  خالن الممسس . .4
  رئيًر.إ  رف الماخيإ ممقمًر أو الارء  ق .5
 المحسظ قلى جمي  أممان الممسس . .6
فاا  حاارن ركاااا  أي ماا  الميرلساارت المااذكم   ياام  إحرلاا  الميرلساا  لل يرباا  العرماا   .7

 الريرذ الم مضى ال رقمق  الم رسب.

 (16المرة   
ر س ذ أح رم هذا ال اا ، و عمل  –كٌل  يمر  يصه  –قلى الا رت الميمص  كرفً  

 به اقمبر ًا م  رر    صاو  .

 م.               2022م  الا ل لس    06صاا  ف  ماي ا  غاز  لمر   : 
 

 أ. عصام الدعليس
 رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي

 



 م2022( ديسمبر) كانون أول               ــوقــائــع الفـلســطـينـية(  )الالمائة وأربعة                  العـدد     
 

 

 

 

- 157 - 

(م20/174/2022قرار لجنة متابعة العمل الحكومي رقم )  
 بشأن تكليف واارة العدل كمرجعية للهيئة الفلسطينية لمالحقة جرائم االحتالل اإلسرائيلي

 متابعة العمل الحكوميلجنة 
 م ورعايالره،2003بعا اال الع قلى ال رقم  األسرس  المعان لس   

 م،2021( لس   4وقلى قرقم  لا   ممربع  العمل الح مم   ق   
وقلى قرقم  الا  ئ  السلسي  ي  المسم ل  لمالح   جاائ  االحمالن الص  مق  بحق 

 م،2010( لس   4السلسي       ق   
( الم ع ا 61ع قلى رمصيرت لا   ال مو  اإلةا    ف  اجممرق ر  ق   وبعا اال ال

 م،31/03/2022لمر    
 وب رًء قلى الصالحيرت الميمل  ل ر قرقمقًر،

 وب رًء قلى م مضيرت المصلح  العرم ،
قا ت لا   ممربع  العمل الح مم  ف  جلسم ر مرئ  وأ بع  وسبعم  الم ع ا  بماي   

 م( مر يل :06/04/2022غز  لمر     

 (1المرة   
لمالح اا  جااااائ  االحااامالن  المسااام ل  ركليااا وعا   العاااان كماج يااا  لل  ئاا  السلساااي  ي 

 .الص  مق  بحق السلسي     
 (2المرة   

ر س ذ أح رم هذا ال اا ، و عمل  –كٌل  يمر  يصه  –قلى الا رت الميمص  كرفً  
 به اقمبر ًا م  رر    صاو  .

 م.               2022م  الا ل لس    06ز  لمر   : صاا  ف  ماي ا  غا

 أ. عصام الدعليس
 رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي                                     
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 (م04/175/2022قرار لجنة متابعة العمل الحكومي رقم )
 بشأن اعتماد الئحة اللجان الحكومية

 لجنة متابعة العمل الحكومي
 م ورعايالره،2003قلى ال رقم  األسرس  المعان لس   بعا اال الع 

 م،2021( لس   4وقلى قرقم  لا   ممربع  العمل الح مم   ق   
 وب رًء قلى الصالحيرت الميمل  ل ر قرقمقًر،

 وب رًء قلى م مضيرت المصلح  العرم ،
  قا ت لا   ممربع  العمال الح امم  فا  جلسام ر مرئا  وخمسا  وسابعم  الم ع اا  بماي ا

 م( مر يل :13/04/2022غز  لمر     

 (1المرة   
 التعريفات

أ اا  وعا   أو ممسسااا  قرماا  أو سااالي  أو أ اا  ج ااا  أخاااى ركااام   الــدائرة الحكوميـــة:
 مماعقم ر ضم  المماعق  العرم  للسلي  الم  ي  السلسي  ي  أو ملح   ل ر.

 األمرق  العرم  لمالع المع اء. األمانة العامة:
ر وااي  إةا ي يم اا ل إقساارذًا ل اااا  ح اامم ،  صااا  قاااا  ر اا  ل ر  ة:اللجــان الحكوميــ

م  ج   ح ممي  ميمص ، ب    معرلا  ممضمع مر أو إقارع م رم محاة ، و حاة 
قاااا  ر اا  ل ر قاااة أقضاارئ ر وقيرق اار الزم اا  واخمصرصاا ر وماجع م اار ور  ساا  إلااى 

 لار  ةائم  ولار  ممقم  ولار  ف ي  مسرقا .
ـــة الدائمـــة أي لا ااا  ح مميااا  ةائمااا  م ااا ل  مااا   ؤسااارء الااااوائا الح مميااا ،  :اللجن

وركام  لائرسا  أحااا أقضارء لا اا  ممربعا  العمال الح اامم ، ور ا ل ب اااا  ما  لا اا / 
 ه ئ  ممربع  العمل الح مم .

أي لا   ح ممي  ي رط ل ر ر س ذ م رم محاة  أو ال وا ف  مماضي   اللجنة المؤقتة:
مااا  لا ااا / ه ئااا  ممربعااا  العمااال الح ااامم ، و  م ااا  محااااة ، و صاااا  قااااا  ر ااا  ل ر 
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قمل ر وف اًر لمار حااة فا  قااا  ر ا  ل ر أو إقاارع الم ارم/ المماضاي  الما  شا لت ما  
 أجل ر.

ــة مســاعدة: لااار  ح ممياا  ف ياا  ي اارط ل اار مساارقا  قماال اللااار  الاائماا ،  لجــان فني
ي  صااااااا  قاااااااا  ر اااااا  ل ر ماااااا  لا اااااا  ممربعاااااا  العماااااال الح اااااامم ، ورم اااااا ل ماااااا  ذو 

 االخمصرص واليبا ، وراف  رمصيرر ر للار  الاائم  المربع  ل ر.
 اللا   الح ممي  الاائم / الممقم / الس ي  المسرقا . اللجنة:
  ئيع اللا  . الرئيس:
 أقضرء اللا  . األعضاء:

 ُم سق اللا  . ُمنسق اللجنة:
 ااااا ( لعاااااة أقضاااارء اللا اااا  الحرضااااا   ق1أاثا اااا   قصاااا  +  األغلبيــــة المطلقــــة:

 المصم ت.
 ( لكل قاة أقضرء اللا  .1أاثا    قص  +  األغلبية المطلقة للجنة:

 جلس  اللا  . الجلسة:
 (2المرة   

 مبررات تشكيل اللجان الحكومية
وجاااامة أساااابر  ممضاااام ي  ةقاااات لم اااا  ل اللا اااا  الح ممياااا  ماقماااا  برأل قاااارم  .1

 واإلحصرئيرت.
ح ممي  راق  ر   ل اللا    وجمة قماق   و/أو أقوم  و/أو لمائو و/ أو قاا ات .2

 الح ممي .
وجاامة قماارئج مرليااا  و/أو إةا  اا  و/أو اجممر يااا  مممقاا  رحقي  ااار ماا  قااااا ات أو  .3

 م ر    قاا ات اللا   الح ممي .
وجاامة فمائاااا مااا  ر اا  ل اللا ااا  الح مميااا  رعااامة قلااى فئااارت قاياااا   الح ممااا ،  .4

 .المما  ، الممظ ، قيرع األقمرن، ممسسرت المامم  الماق (
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 (3المرة   
يشــترط أن تتحقــق مجموعــة مــن المعــايير لضــمان وضــبط جــودة تشــكيل اللجــان 

 الحكومية:
ممضم ي  المباا ات: مااى ممضام ي  مباا ات ر ا  ل اللا ا  الح مميا ، ومااى  .1

الحرجااااا  السعليااااا  لم ااااا  ل ر، وأ  ركااااام  م رم ااااار محااااااة  وواضاااااح  وغ اااااا قرللااااا  
 لالعةواجي .

  قرقمقياا  را ااز ر اا  ل اللا اا  الح ممياا ، وم اارم اإل اار  ال اارقمق : وجاامة ماج ياا .2
اللا اااا  الح ممياااا  الم ماحاااا  رممافااااق ماااا  ال ااااماق   واألقوماااا  واللاااامائو وال اااااا ات 

 الح ممي  الصرة  .
االخمصااااااارص: مااااااااى ارسااااااارق م ااااااارم اللا ااااااا  الح مميااااااا  الم ماحااااااا  مااااااا  م ااااااارم  .3

واخمصرصااارت أي ةائاااا  أو لا اااا  ح مميااا  أخااااى، بماااار  ضااام  قاااام المااااااخل، 
 ح ث ركم  الم م /الممضمع ذات جماقب م ماك  ل   قا  ةوائا ح ممي .وب

اال ربااارط برألولم ااارت واألهاااااف الح مميااا : مااااى ا ربااارط أهاااااف وم ااارم اللا ااا   .4
 الح ممي  الم ماح  م  األولم رت واألهااف الح ممي .

حمكم  م اوع قاا  ر   ل اللا   الح مميا : مااى وضام  م ااوع قااا  ر ا  ل  .5
لح ممياا  بح ااث  حماامي: اساا  اللا اا ، أهااااف اللا اا ، ال ي اال الم ويماا  اللا اا  ا

للا  ، م رم اللا  ، ة ممم  اللا  ، ال زاه  وال اسر ي  فا  قمال اللا ا ، الممربعا  
 والم  ي  ألقمرن اللا  ، ماج ي  اللا  ، آليرت المماصل، اإللارءات، السا ر .

 (4المرة   
 إجراءات تشكيل لجنة حكومية

لا ااا  الح مميااا  بإقاااااة الماااذكا  المسسااا ا   لم ااا  ل لا ااا  ح مميااا  ور ااامل ر ااامم ا .1
 مليااإ اليلااب، ال اااف، ال اااوحرت والمااااوالت، األ ااا الماارل ، األ ااا اإلةا ي، 
األ اا الماممعاا ، اإل اار  ال اارقمق ، الماف اارت، م اااوع ال اااا ( ماا  ضاااو   مااقاار  
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، ور ساااا ب ر (3 رة  معاااري ا ر ااا  ل اللااااار  الح مميااا  الم صاااامص قل  ااار فاااا  المااا
 لألمرق  العرم .

رمملى األمرق  العرم  الا اس  الس ي  لليلب والمح ق م  رمافاق الم ارئق ما  ال مارذج  .2
المعمماااااا ، و يااااار  مااااااى اقساااااارم اليلاااااب مااااا  معاااااري ا ر ااااا  ل لا ااااا  ح مميااااا  

، ول ااار فااا  ذلاااك أ  راممااا  مااا  الا ااا  اليرلبااا  (3 الم صاامص قل  ااار فااا  المااارة  
ي  لم رق م ر واالسمسسر  ب  ل أاثا رسص اًل، ور ساب ة اسام ر لم   ل لا   ح مم

 ورمصيرر ر للا   الميمل  لم   ل اللا  .
ر مم الا   الميمل  لم   ل اللا   الح ممي  الم ماح  بإصااا  قااا  حامن ر ا  ل  .3

اللا ااا  الح مميااا  الم ماحااا ، و  ااام  ال ااااا  إمااار برلمماف ااا  قلاااى م ماااا  ر ااا  ل ر أو 
 . فضه

 (5 المرة  
 تنسيد األعضاء

 -وفااق قاااا  ر اا  ل اللا اا -رلماازم الاااوائا الح ممياا  لم ساا ب ممثل  اار فاا  اللا اا   .1
لألمرق  العرم  وذلك خاالن ماا  عم يا  ال رز اا قا  يامم  قمال ما  اسامالم الااائا  

 الح ممي  ل اا  ر   ل اللا  .
 رااق  الاوائا الح ممي  ق ا ر س ب ممثل  ر ف  اللا   المرل : .2

 اليبا  والممهالت العلمي  م   بيع  قمل اللا  . ر رسب .أ
الا جااا  المظيفيااا  بح اااث   ااام  الاااائيع أقلاااى ة جااا  مااا  األقضااارء أو لااا سع  . 

 الا ج  قلى األقل.
رحااااة األمرقااا  العرمااا  م ساااق اللا ااا  الاائمااا ، أمااار اللاااار  الممقمااا   يحااااة الاااائيع  .3

ايا  ف  قاا  ر   ل م س  ر ف  أون جلس  ل ر م  الاوائا الح ممي ، مر ل  يم  رح
 اللا  .
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يلمزم قضم اللا   برلم س ق م  الاائا  الح ممي  الم   مثل ار و يلع ار ربرقاًر قلاى  .4
ماا اارت قماال اللا اا ، و عاااو  أ ااه فاا  الممضاامع قل  اار، وقليااه أ  يلماازم لاااأي 

 ةائاره الح ممي .
سام ا يلمزم العضم برلمسرهم  السرقل  ف  قمال اللا ا  ما  خاالن  أ اه الصاا و الم .5

لل ماقا ال ورميا  والممحصال ما   صا ا  العلما  والعملا  والم ساا  ما  المصالح  
 العرم .

 (6المرة   
 استبدال األعضاء

ف  حرن شام  قضم   الاوائا الح مميا  فا  اللا ا  ر امم األمرقا  العرما  بممربعا   .1
إجاااااءات ر سااا ب لاااايل قااا  الم صاااب ال ااارغا لااا سع ال ااااوط الاااما ة  فااا  قااااا  

ا ااا ، وأح ااارم هاااذ  الالئحااا ، و صاااا  قااااا  إضااارف  العضااام الااياااا مااا  ر ااا  ل الل
 األمرق  العرم .

 امع للاائا  الح ممي   لب اسمباان ممثل ر ف  اللا  ، و م  االسمباان ب اا   .2
 صرة  ق  األمرق  العرم .

ف  حرن را ب العضم ق   الث جلسرت مممرلي  لاو  قذ  م بمن أو أاثا م   .3
ن العرم،   مم  ئيع اللا   بإشعر  األمرق  العرم  لذلك،  لث قاة الالسرت خال

والم  لاو هر رير ب الاائا  الح ممي  لم س ب لايل ق ه ل سع ال اوط الما ة  
ف  قاا  ر   ل اللا  ، وأح رم هذ  الالئح ، و صا  قاا  االسمباان م  األمرق  

 العرم .

 (7المرة   
 انعقاد الجلسات

اااا جلسااارت اللاااار  ال .1 اااا جلسااارت اللاااار  ُرع   اائمااا  فااا  م اااا األمرقااا  العرمااا ، وُرع  
الممقم  ف  م ا الاائا  الح ممي  الم  راأ  اللا  ، و امع للائيع ةقام  اللا ا  

 لالجممرع ف  أي م ر  آخا  حاة .
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رحاة اللا   ف  جلسم ر األولى بمماف   األغلبي  الميل   للا   ممقاًا ةو  ًر لع ا  .2
   واحا  كل أسبمق  ، وكذلك ما  الالس .جلسرر ر وبحا أةقى جلس

رعمبااااا الالساااا  قرقمقياااا  إذا حضاااااهر األغلبياااا  الميل اااا  للا اااا  شااااا ي  حضاااام   .3
الائيع، وف  حرن رعذ  حضم   ألاثا م  جلسم     مم بإشعر  األمرقا  العرما  
لااذلك، و ااامع لااائيع اللا اا  الاائماا  إقرباا  أحااا أقضاارء اللا اا  ق ااه بماار ال يز ااا 

 ق  جلسم  .
ف  حارن رعاذ  اقع ارة الالسا  بسابب قاام حضام  األغلبيا  الميل ا  للا ا  ُ علا   .4

ُة ممقاًا جاياًا لالقع رة و بلغ به األقضرء.  اِل  الائيع ق  ر ج ل الالس  وُ ح 
ف  حرن ركا  قام اقع ارة الالسا  لعاام حضام  األغلبيا  الميل ا  للا ا  لماار    .5

 رق  العرم .مممرل م   ياف  الائيع ر ا ا لذلك إلى األم
حضاام  الالساارت حااق للااائيع واألقضاارء ف ااط، و ااامع للااائيع ةقاام  أشاايرص  .6

آخااا   للم اار ك  فاا  جلساارت مع  اا  ق ااا بحااث مماضااي  محاااة  ةو  أ    اام  
 ل مالء حق المصم ت أو الم ر ك  ف  ال صر .

ال  امع أ  ي  ب العضم شيصًر آخاًا لحضم  الالس  لااًل ق ه إال بعاذ  وفا   .7
او   وب مر   سم  م   ئيع الاائا  الح ممي ، و  ماط فا  اللاار  حرالت الض

 الاائم  أ    م  م  ر  إقرلمه م  السئ  العلير.
ال  امع الما ب ق  الالسرت ةو  قذ ، وُ بللغ العضم الائيع لذلك قبل ممقاا  .8

 الالس  ل مم  قمل قلى األقل إال ف  الحرالت الير ئ .
ت اللا ااا  مااا  خاااالن وسااارئل المك ملمجيااار  اااامع لألقضااارء الم ااار ك  فااا  جلسااار .9

 الحايث  ف  الحرالت الم   حاةهر الائيع.
  امع للائيع الاقم  لالس   ر ئ  إذا  أى ذلك ضاو  ًر. .10
 اااامع لاااائيع اللا ااا  إلاااارء الالسااا  العرة ااا  إذا لااا  رمااامفا مماضاااي  قلاااى جااااون  .11

سا  ل امم  األقمرن، قلى أ    مم ُم سق اللا   لمبليغ األقضرء قبال ممقاا الال
 قمل قلى األقل.
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 (8المرة   
 جدول األعمال

  حاة الائيع جاون أقمرن الالس ، و مملى الاقم  للالسرت. .1
ياااااازوة م سااااااق اللا اااااا  األقضاااااارء بااااااااون األقماااااارن والماف اااااارت الضاااااااو     .2

ومحضاااا الالسااا  السااارب   قبااال يااامم  قمااال قلاااى األقااال مااا  ممقاااا اقع ااارة 
 الالس .

الاااائيع أو م ساااق اللا ااا  مسااام اات  سااامي  ال رعمباااا أ ااا  أو اق ال  عمم ااار  .3
 للالس .

 حااق ألي ةائااا  ح ممياا   لااب إة اج ممضاامع معاا   قلااى جاااون األقماارن  .4
م  خالن مير ب  األمرق  العرما ، قلاى أ    اام اليلاب وفاق قمارذج العمال 

 المعمما ، قبل ممقا الالس  لثال   أ رم قمل قلى األقل.
م  ق رش ر قلى جاون أقمرن الالسا  را ج المماضي  الم  ل  رمم   اللا    .5

المرليااا ، ورعياااى األولم ااا  فااا  العااااو قلاااى جااااون األقمااارن، مااار لااا    اااا  
 الائيع خالف ذلك.

ال  ااامع م رق اا  أي ممضاامع غ ااا مااا ج قلااى جاااون األقماارن إال إذا كاار   .6
هرمًر وقرجاًل وال  حممل الم ج ل شا ي  مماف ا  الاائيع أو األغلبيا  الميل ا  

 قلى جاون األقمرن، و بحث ف  ل ا مر  سماا.قلى إة اجه 

 (9المرة   
 آلية عمل اللجنة

 يمملى الائيع  ئرس  الالس  وإةا   ق رشرر ر وإقاا  جاون أقمرل ر. .1
ر اارق  المماضااي  الما جاا  قلااى جاااون األقماارن حسااب المار ااب فاا  جاااون  .2

 األقمرن الم ا.
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زًا ق اه، و حااة  عاو الائيع الممضمع الميااو  لل  ارش و  اام شااحًر مامج .3
المقااات لم رق ااا  كااال ممضااامع، ورار اااب الماااااخالت ورمجياااه العضااام المااامكل  

 ق ا خاوجه ق  ممضمع ال  رش.
 الق بر  ال  رش حمن الممصيرت الم ماح  إمر برقم رء المقات المحااة لاذلك  .4

 م  قبل الائيع أو ل رء قلى  لب األغلبي  الميل  .
للممصي ، ورصابو الممصاي  ق رئيا  إذا قرلات    اأ الائيع الصيا  ال  رئي  الم ماح  .5

 األغلبي  الميل  ، وق ا رسروي األصمات ياجو الارقب الذي  ض  الائيع.
 امع رمايا الالس  لممربع  بحث ال ضر ر الما ج  قلى جاون األقمارن الم اا،  .6

 ب اط مماف   األغلبي  الميل  ، وشا ي  اسمماا  األغلبي  الميل   للا  .
برألغلبي  الميل   ر ج ل البت ف  ممضمع مر إلى جلس  أخااى  امع للا    .7

إذا ا راااا ت ضاااااو   اال ااااالع قلااااى ليرقاااارت أو معلمماااارت إضاااار ي ، و مااااملى 
الائيع إحرل  الممضمع إلى الا رت الميمص  السمكمرن مر يلازم السامئ رف 

 بحث الممضمع حسب األصمن.
 الالس  ال رةم . عل  الائيع ق  اقم رء الالس  والمذك ا بممقا وم ر   .8

 (10المرة   
 اتمحاضر الجلس

و   يه رر    ووقت اقع رة واقم رء  .1  حا  م سق اللا   محضاًا لكل جلس  ُيا 
الالسااااااا  وأسااااااامرء األقضااااااارء الحرضاااااااا   والمما بااااااا   وكاااااااذلك المااااااااقم  ، 
والممضمقرت الما ج  قلاى جااون أقمارن الالسا ، ومامجزًا وا ياًر برلح ثيارت 

ت، والمقااااات الاااااذي اقم اااااى  ياااااه االجممااااارع، ورعياااااى والم رق ااااارت والممصاااااير
 محرضا الالسرت أ قرمًر ممسلسل  لكل س  .

يمقاا  الااائيع وم سااق اللا اا  قلااى محرضااا جلساارت اللااار  الاائماا ، ل  ماار  .2
 محرضا جلسرت اللار  الممقم  يمق  قل  ر الائيع وجمي  األقضرء.

 لعرم . عمبا محضا الالس  ومااسالر ر جزءًا م  و رئق األمرق  ا .3
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 (11المرة   
 تشكيل لجان فرعية

 امع للا   ر   ل لار  فا ي  ل   أقضرئ ر لا اس  مماضي  أو إقارع م رم  .1
 مع    م  م رم اللا  .

ف  حرن ريلب ر   ل اللا   السا ي  أقضرًء م  خر ج اللا  ، ي سب  .2
 الائيع م ما  ر   ل اللا   لألمرق  العرم  القممرةهر حسب األصمن.

لا   االسمعرق  بم  راا  م رسبًر م  اليبااء والميمص   ف  ة اس   امع ل .3
 الممضمقرت الم  ريمإ ل ر.

 (12المرة   
 ي م   قمل اللا   بإقارع المماضي /الم رم الممكل  ل ر أو ب اا  م  الا   الم  ل  ل ر.

 (13المرة   
 تقييم اللجان الحكومية

مع ااا  ال اااا  ومبااا  اإلق اارء، حمكماا  قاااا  ر اا  ل اللا اا : و  صااا بااه ة اساا   .1
 ومعان المااخل م  اللار  األخاى، و بيع  قمل اللا  ، وقبء العمل.

م  ايا  قماال اللا اا : و  صاا ل اار رم  ااق م  اياا  العمال، الئحاا  قماال اللا اا ،  .2
الم اوحرت والمالمالت، الباائل، ر  ي  الباائل، ر  ي  األ ا المممق ، خي  ر س ذ 

  كي  ف  قمل اللا  .الممصيرت، مسممى الم ر
حمكماا  رمصاايرت اللا اا : و  صااا بااه ماااى قرقمقياا  رمصاايرت اللا اا  ومع ار اار  .3

 وا ربر  ر بيي  العمل الح مم  والمكرملي  والمماءم  والصالحي  ف  اريرذهر.
المماع  ف  قمل اللا  : و  صا به رح  ق المماع  ف  قاة المماضي  الما جا   .4

يااااا  إضااااارف  إلاااااى الحاااااا مااااا  الممصااااايرت قلاااااى جااااااون األقمااااارن للا ااااارت المع 
 برالسمث رء.

اسرء  قمل اللا  : و  صا ل ر ماى اقمورم اجممرقرت اللا   وااللمازام باااون  .5
 األقمرن والما  الزم ي  لاو   ة اس  الممضمع وفرقلي  اريرذ الممصيرت.
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إةا   المعافااااا  وال اااااسر ي  والمسااااارءل : و  صاااااا ل ااااار مااااااى معافااااا  ذوي العالقااااا   .6
 بعا صاو هر وصالحيرت وسيرسرت المااون وال  ا.  برلممصيرت

  ير  األ ا: و  صا به ماى رح  ق األهااف الماجم  م  ر   ل اللا  . .7
 (14المرة   

 أحكام عامة
ياام  االحمساارم ب رفاا  الم اارئق والملساارت اليرصاا  بعماال اللا اا  ضاام  أ شااايا  .1

سااااارت األمرقااااا  العرمااااا ، و حاااااق للا ااااارت الح مميااااا   لاااااب هاااااذ  الم ااااارئق والمل
بمير ب   سمي  لألمرق  العرم  و م  رزو ا الا ا  اليرلبا  ل ار فا  حارن كرقات 

 مبا ات اليلب م بمل .
يلماااازم  ئاااايع وأقضاااارء اللا اااا  وم ساااا  ر برإلفصاااار  كمربااااً  قاااا  أي رعاااار و  .2

 مصرلو ممجمة أو محممل م  قمل اللا  .
 و    أواًل ب ون.رزوة اللا   األمرق  العرم  بمحرضا جلسرر ر وبم ر  ا إقارعار ر الا .3
رعممااا اللااار  خياا  وقماارذج وأةلاا  قمل اار الس ياا  ماا  األمرقاا  العرماا ، ورمااملى  .4

 األخ ا  رعميم ر قلى الاوائا الح ممي  إ  لزم األما
 رلمزم اللار  برل مرذج والم ومم  المحمسب  المعمما  لاى األمرق  العرم . .5
 اا  ر   ل ر.رعمل اللار  قلى رح  ق أهااف ر وم رم ر المحاة  ف  ق .6
رلماااازم اللااااار  لم ساااا ب رمصاااايرر ر قلااااى شاااا ل م اااااوع قاااااا ، ور اااامل األ ااااا  .7

 ال رقمق  والمرل  واإلةا ي واالجممرق  واأل ااف ذات االخمصرص.
رمااا و الااااوائا الح مميااا  صاااالحيرت كر يااا  ألقضااارئ ر فااا  اللاااار  فااا  اريااارذ  .8

 اجعه.الممصيرت الالعم  مر ل  يميلب األما أخذ الممجيه الالعم م  م
ر ا ج قس رت اللار  الاائم  ضم  مماعق  األمرق  العرم ، ل  مر اللار  الممقم   .9

 فم ا ج قس رر ر ضم  مماعق  الاائا  الح ممي  الم  راأ  اللا  .
ر اامم الاااوائا الح ممياا  بممربعاا  ماا   مثل اار وأ  ريلااب م ااه  فاا  ر اار  ا ةو  اا   .10

 م الميلمب  م ه ف  اللا  .ق  قمل اللا  ، وأ  رحثه قلى ساق  إقارع الم ر
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  اب قلى اللا   الاجمع لألمرق  العرم  لمل   رعليمرت ف  الحرالت اآلري : .11
 إذا واج ت اللا   صعمبرت أو م رال رعذ  قل  ر رذل ل ر.  .أ

إذا ريلاااب األماااا ضااا  أقضااارء جااااة للا ااا ، أو إذا شااااا محااال قضااام ألي  . 
 سبب م  األسبر .

  ا  إل  ر.إذا  أت اللا   رعايل الم م  المس .ج
 إذا رب   للا   أ  الما  المحاة  إلقارع م مم ر ال ركس  لمح  ق هذا الااو. .ة

إذا  أت اللا اااا  الممقماااا  أ  الم ماااا  المساااا ا  إل  اااار ر مضاااا  أ  رصاااابو مااااا   .ه
 اللار  المسمما .

وفاااا  جمياااا  الحاااارالت الساااارب    اااااب قلااااى اللا اااا  أ  رضاااا  ر ا اااااًا شاااارماًل  .و
 رر ر.بإقارعار ر ووج   قواهر وم ماح

 (15المرة   
رساااي أح اارم هااذ  الالئحاا  قلااى اللااار  الماا  ياام  ر اا  ل ر ماا  لا اا / ه ئاا  ممربعاا  

 .العمل الح مم 
 (16المرة   

ر س اذ أح ارم هاذا ال ااا ، و عمال  –كاٌل  يمار  يصاه  –قلى الا رت الميمصا  كرفاً  
 به اقمبر ًا م  رر    صاو  .

 م.               2022ل لس   م  الا  13صاا  ف  ماي ا  غاز  لمر   : 
 

 أ. عصام الدعليس
 رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي
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(م15/177/2022قرار لجنة متابعة العمل الحكومي رقم )  
 بشأن سحد/ إلغاء )إيجارة/ تصصيص( لقطع األراضي الحكومية

 لجنة متابعة العمل الحكومي
 م ورعايالره،2003بعا اال الع قلى ال رقم  األسرس  المعان لس   

 م،2021( لس   4وقلى قرقم  لا   ممربع  العمل الح مم   ق   
 وقلى قرقم  األ اض  العثمرق  ورعايالره،

 م ورعايالره،1942( لس   6وقلى قرقم  األ اض  العمممي   ق   
 م،2013م.و/إ.ها( لس   /16/291/11وقلى قاا  مالع المع اء  ق   

( 25شمو  األ اض  الح ممي  ف  اجممرق ر  ق   وبعا اال الع قلى رمصيرت لا   
 م، 19/04/2022الم ع ا لمر    

 وب رًء قلى الصالحيرت الميمل  ل ر قرقمقًر،
 وب رًء قلى م مضيرت المصلح  العرم ،

قاا ت لا اا  ممربعاا  العماال الح امم  فاا  جلساام ر مرئاا  وسابع  وساابعم  الم ع ااا  بماي اا  
 ( مر يل :27/04/2022غز  لمر     

 (1المرة   
ـــاء )إيجـــارة/ تصصـــيص( لقطـــع األراضـــي   ـــف ســـلطة األراضـــي بســـحد/ إلغ تكلي

 الحكومية حسد الجدول التالي:

قمع  الا   م.
 السبب المسرح  ال سيم  ال يع  الميصيإ

 إ ار   شاك  الب  ا المي رقي ي  .1

674 8 

6,500 

 ميرلس  شاوط المعرقا
األ و المذكم   ضم  
األ اض  الميصص  

 م  مام  المعا اتإلقر
2307 2 
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2. 

قيع  أ و ح ممي  لصرلو 
شاك  الساةو  ال  اسي  
لليرق  والم   ب إلق رء 
 م اوع اسميااج الارع

 2317 إ ار  
جزء 

 19م  
1,000 

ل  يم  اسمالم 
الميصيإ ول  يم  

 رم ي  ق مة مع ر

3. 

قيع  أ و ح ممي  لصرلو 
شاك  رمع   ك ابرء محرفورت 

ء ميرع  وماكز غز  إلق ر
 را  ب

 4,000 5 2356 إ ار  
ل  يم  اسمالم 

الميصيإ ول  يم  
 رم ي  ق مة مع ر

4. 

قيع  أ و ح ممي  
لصرلو جم ي  ةا  
ال اآ  الكا   والس   
إلقرم  ما س  لعلمم 

 ال اآ  وحسوه

 4,300 36 1742 إ ار  
ل  يم  اسمالم 

الميصيإ ول  يم  
 رم ي  ق مة مع ر

5. 

 ممي  لصرلو قيع  أ و ح
الم ماى اليب  السلسي    
إلق رء م ا ةائ  للم ماى 

 اليب 

 1,000 1 2306 إ ار  
ل  يم  اسمالم 

الميصيإ ول  يم  
 رم ي  ق مة مع ر

6. 

قيع  أ و ح ممي  
لصرلو الكلي  الارم ي  
للعلمم الميبيقي  إلق رء 

ماكز الميم ا والحرض   
 المك ملمجي 

 7,000 8 684 إ ار  
  اسمالم ل  يم

الميصيإ ول  يم  
 رم ي  ق مة مع ر

7. 
قيع  أ و ح ممي  لصرلو 

للا    فو إلق رء صرل  
   رضي  مميصص 

 1,918 2 2368 إ ار  
ل  يم  اسمالم 

الميصيإ ول  يم  
 رم ي  ق مة مع ر

  يم  اسمالم ل 5,000 66 976 إ ار  قيع  أ و ح ممي  لصرلو  .8
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جم ي  ةا  األ ق  المعليمي  
 إلق رء ما س 

الميصيإ ول  يم  
 رم ي  ق مة مع ر

9. 
 قيع  أ و ح ممي 

لصرلو للا   ال اا   
 إلقرم  م مز  للاي

 10,000 1 89 إ ار  
ل  يم  اسمالم 

الميصيإ ول  يم  
 رم ي  ق مة مع ر

10. 
قيع  أ و ح ممي  لصرلو 
جم ي  العمة  للعلمم والم مي  
 إلق رء كلي  العمة  الارم ي 

 1,750 215 724   إ ار
ل  يم  اسمالم 

الميصيإ ول  يم  
 رم ي  ق مة مع ر

11. 

قيع  أ و ح ممي  لصرلو 
شاك  الس رلل لإلقمرج 
الز اق  إلق رء مز ق  

 أسمرق

 89 إ ار  
جزء 

 3م  
100,000 

ل  يم  اسمالم 
الميصيإ ول  يم  

 رم ي  ق مة مع ر

12. 

لصرلو  قيع  أ و ح ممي 
سرقي  ممسس  اإلغر   اإلق

الماكي  لاق  الحا رت وح مق 
إلق رء م ا  IHHاإلقسر  

 الممسس 

 700 463 727 إ ار  
ل  يم  اسمالم 

الميصيإ ول  يم  
 رم ي  ق مة مع ر

13. 
قيع  أ و ح ممي  لصرلو 

جم ي  ال الن األحما 
 إلق رء ق ي  إسعرف م ااقي 

 1,000 102 679 إ ار  
ل  يم  اسمالم 

الميصيإ ول  يم  
 ي  ق مة مع ررم 

14. 
قيع  أ و ح ممي  لصرلو 
شاك  أا ر  إلق رء م اوع 

 إقمرج الارع الح مي 
 88 إ ار  

جزء 
 14م  

20,000 
ل  يم  اسمالم 

الميصيإ ول  يم  
 رم ي  ق مة مع ر

15. 
قيع  أ و ح ممي  لصرلو 
ال الن األحما الماك  إلق رء 

 ال ا   الماكي 
 80,000 3 89 إ ار  

م ل  يم  اسمال
الميصيإ ول  يم  

 رم ي  ق مة مع ر
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16. 

ريصيإ سرلق خرص 
لبلا   غز  إلى قيع  أ و 
ح ممي  أخاى ل اف إقرم  

 لئا مير 

 608 643 724 إ ار  
ل  يم  اسمالم 

الميصيإ ول  يم  
 رم ي  ق مة مع ر

17. 
قيع  أ و ح ممي  
إلق رء مز ق  أب ر  

 ومص   ألبر 
 15,000 49 138 إ ار  

اسمالم ل  يم  
الميصيإ ول  يم  

 رم ي  ق مة مع ر

18. 

مسرح  األ و الح ممي  ع رة  
الميصص  لصرلو جم ي  
ةا  األ ق  المعليمي  إلقرم  

 ما س 

 5,000 66 976 إ ار  
ل  يم  اسمالم 

الميصيإ ول  يم  
 رم ي  ق مة مع ر

19. 
قيع  أ و ح ممي  

إلقرم  م ا لصرلو ه ئ  
 الزكر  السلسي  ي 

 1,140 1,2 2306   إ ار
ل  يم  اسمالم 

الميصيإ ول  يم  
 رم ي  ق مة مع ر

20. 

ريصيإ مر مسرحمه 
( ةوق  م  أ اض  49.081 

ماي   الزهااء إلق رء ح    
 س    اسمثمر ي 

 اسمثمر 
2305 1 

49,081 
ل  يم  اسمالم 

الميصيإ ول  يم  
 2 1306 رم ي  ق مة مع ر

 

 (2المرة   
ر س ذ أح رم هذا ال اا ، و عمل  –كٌل  يمر  يصه  –يمص  كرفً  قلى الا رت الم

 به اقمبر ًا م  رر    صاو  .

 م.               2022م  إلا ل لس    27صاا  ف  ماي ا  غاز  لمر   : 
 

 أ. عصام الدعليس
 رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي
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 (م07/179/2022قرار لجنة متابعة العمل الحكومي رقم )
ن نقل الموظف/ محمد محمود محمد الكحلوت من واارة النقل والمواصالت بشأ

 إلى واارة الحكم المحلي

 لجنة متابعة العمل الحكومي
 م ورعايالره،2003بعا اال الع قلى ال رقم  األسرس  المعان لس   

 م،2021( لس   4وقلى قرقم  لا   ممربع  العمل الح مم   ق   
 م ورعايالره والئحمه الم س ذ  ،1998( لس   4 ق    وقلى قرقم  اليام  الماقي 

 م،1998( لس   7وقلى قرقم  ر وي  المماعق  العرم  وال مو  المرلي   ق   
 وب رًء قلى الصالحيرت الميمل  ل ر قرقمقًر،

 وب رًء قلى م مضيرت المصلح  العرم ،
م ع ااا  بماي اا  قاا ت لا اا  ممربعاا  العماال الح امم  فاا  جلساام ر مرئاا  ورساع  وساابعم  ال

 ( مر يل :18/05/2022غز  لمر     

 (1المرة   
(، ماا  وعا   212062ق اال الممظاا / محمااا محماامة محمااا الكحلاامت،  قاا  وظيساا   

 ال  ل والمماصالت إلى وعا   الح   المحل .

 (2المرة   
ر س ذ أح رم هذا ال اا ، و عمل  –كٌل  يمر  يصه  –قلى الا رت الميمص  كرفً  

  ًا م  رر    صاو  .به اقمبر

 م.               2022م  مريم لس    18صاا  ف  ماي ا  غاز  لمر   : 
 

 أ. عصام الدعليس                                              
رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي                                             
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 (م11/179/2022رقم )قرار لجنة متابعة العمل الحكومي 
 بشأن اعتماد الئحة اعتماد مراكز فحص صهاريج البترول والغاا المسال

 لجنة متابعة العمل الحكومي
 م ورعايالره،2003بعا اال الع قلى ال رقم  األسرس  المعان لس   

 م،2021( لس   4وقلى قرقم  لا   ممربع  العمل الح مم   ق   
 ل ر قرقمقًر،وب رًء قلى الصالحيرت الميمل  

 وب رًء قلى م مضيرت المصلح  العرم ،
قاا ت لا اا  ممربعاا  العماال الح امم  فاا  جلساام ر مرئاا  ورساع  وساابعم  الم ع ااا  بماي اا  

 ( مر يل :18/05/2022غز  لمر     

 (1المرة   
 التعــاريف

 ممسس  المماصسرت والم رييع السلسي  ي . المؤسسة: 
بسمحرت مصمم  لماك ب رمص الت للضاط وقرء مح   الضاط مزوة  الصهريج: 

والالق رسميام ل  ل أو اسميعر  أو ريز   المقمة أو الارع المسرن و م   أ    م  
 ب  ل  رلت أو ممحاق.

ه  و ي   معمما  م  الممسس  رحاة ل ر ال اوط  التعليمات الفنية اإللزامية:
 والمعري ا وخصرئإ الص ا ج والعمليرت الماربي  ل ر.

 كل ميمبا أو ج   حرصل  قلى ش رة  االقممرة م  الممسس . لفحص:مركز ا
ش رة  رم و م  الممسس  لماكز السحإ الذي ر ام بيلب اقممرة  وذلك  االعتماد:

بعا اسميسرئه لل اوط واإلجااءات والمميلبرت الم ا   ف  هذ  الالئح  ولمميلبرت 
 االقممرة لاى الممسس .

ااءات واخمبر ات   مم ل ر ماكز السحإ حسب هم  بر   ق  ماممق  إج الفحص:
 مارله.
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 فا ق قمل ممهل للقيرم ب قمرن السحإ. الفاحص:
و ي   رصا  ق  ماكز السحإ المعمما رس ا بميرب   الص ا ج  شهادة الفحص:

 للمماصس  السلسي  ي  وماى صالح مه لالسمياام اآلم  خالن فما  سا ر  ال  رة .
 لمماصسرت القيرسي  الصرة   ق  الممسس .ه  ا المواصفة الفلسطينية:

 (2المرة   
 إجراءات ومتطلبات الحصول على اعتماد مركز فحص:

 الترخيص: .1
   م  ماكز السحإ م مال ماخإ وفق األصمن. .أ

 حرصل قلى المااخيإ والمماف رت م  الا رت الميمص . . 
 موقع الفحص: .2

 حا أةقى.مما ك 10  م  الممق  قلى شر ع بعاو  أ.
 ( مما ماب .500  م  م ر  السحإ  بر   ق  مسرح  ال ر ل ق     .
 ( مما ماب .200يمفا الماكز مول  م رم  قلى مسرح  ال ر ل ق    ج.
 أ ضي  المول  مص مق  م  الياسرق  أو األسسلت أو اليم  الياسرق  الممااخل. ة.

 للحاك . ريصيإ م ر  لمض  أج ز  السحإ الثرلم  وال رلل  ه.
 المباني والمرافق والصدمات والعناصر المكملة لموقع الفحص: .3

   م  ممق  السحإ محر ًر بسم . أ.
 رمف ا م مب لإلةا  .  .
 رمف ا ماافق خامرت للعمالء ك مرا  االقمور  والحمرمرت. ج.
 ماخل مصم  ب  ل م رسب لاخمن وخاوج ال رح رت. ة.

  اات ماا ب .أ  يممفا لا ه قورم كرم ه.
 رمفا مصا  ك ابرء ةائ . و.
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 أجهزة ومعدات الفحص: .4
جمي  مر يلزم قورم فحاإ الضااط والضااط ال  ا وسامرري    مضاي  ضارغط هاماء،  .أ

قاااااة ميااار  الكماوقااا  أو مي ااارقي  ، سااارقرت  يااار  الضااااط، أسااايماقرت غااارع ق مااااوج   
 بر (. 25حمى  1مضامط، م و  غرع بمماصس   عمل م  

 .Ultrasoundج رع الممجرت فمق الصمري  لسحإ سمرا  الصرج  . 
 Magnetic Yokeج رع المح ق م  وجمة الم   رت وال اوخ ف  وصالت اللحرم  .ت

Tester. 
 ج رع فحإ سمرا   ب رت اليالء. .ث
 .Liquid Penetration Spray ذاذ اخمااق أو رالال السرئل  .ج
 .Endoscopeكرم اات ر ليس مبي   . 
 .Loop Testerج رع فحإ الم   ض  .خ
  العاة الحايا   واألةوات األخاى الالعم  الم   اب أ  رممفا ف  الم ش  .ة

 الس ي  لذات الااو.
 قلى الميمبا رمف ا اإلم رقيرت الالعم  لسحإ الص ر  ج الثرلم  لسحص ر  .ذ

 ف  ممقع ر.
  السحإ أج ز  م ير      اب أ  ركم  األج ز  المسميام  ف  قمليرت . 

  حرصل  قلى ش رةات إلجااء االخمبر ات الميلمب (.
 شروط األمن والسالمة: .5

رمف ا شاوط األم  والسالم  والمقر   م  الحا ق حسب لمائو المايا   العرم  
للافرع الماق  وأي اشماا رت أخاى قا ريلب ر الممسس  وف ًر لل ماق   واألقوم  

 السر   .
 (3 المرة  

 يجد أن يلتزم مركز الفحص بالتالي:
 ر ا    لب لاى الممسس  وف ًر لل ممذج المعا م  قبل ر. .1
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 االلمزام برلمعليمرت الس ي  اإللزامي  والمميلبرت الما ة  ف  هذ  الالئح . .2
 رسايا  سمم اقممرة ماكز السحإ. .3
 أ   شاوط أخاى ريلب ر الممسس . .4

 (4المرة   
 التزامات مركز الفحص:

 إجااء السحمصرت بم ر ك  ممثل  الممسس . يم  .1
 ماااااارت الس ياااااا  اإللزامياااااا  والمماصااااااسرتإجااااااااء السحااااااإ للصاااااا ر  ج حسااااااب المعلي .2

 السلسي  ي  المعمما .
االلمزام برل اوط والم ا عرت اليرص  برلصاح  والساالم  الم  يا  لكرفا  العارمل    .3

 ف  ماكز السحإ.
وف اااًر لمميلباااارت مااا و شاااا رة  فحاااإ للصاااا ا ج حساااب األصاااامن وحااا   اليلااااب  .4

 المماصس .
 (5المرة   

رصا  الممسس  قاا هر برالقممرة أو الافض خالن خمسا  ق اا يمماًر ما  رار     .1
 ر ا   اليلب المسمكمل ل اوط ومميلبرت االقممرة.

 عمبااا  لااب االقمماارة ُملاااى إذا لاا    اا  م ااام اليلااب برساامكمرن رزو ااا الممسساا   .2
 ر ا   اليلب. برلبيرقرت الميلمب  خالن ش ا م  رر   

 (6المرة   
 يشترط أن يكون فريق العمل المؤهل مكون على األقل من:

م  ا  مي رقيك لا ه خبا  ال ر ل ق  خمع س مات ف  أقمرن رصمي  ور س ذ  .1
وراك ب اليزاقرت، أو لا ه ش رة  صرة   ق  ج   معمما  رمهله للقيرم ب قمرن 

 السحإ.
 مات ف  أقمرن اللحرم.ف   مميصإ لا ه خبا  ال ر ل ق  خمع س  .2
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 (7المرة   
مااااا  شاااا رة  االقمماااارة المم محاااا  بممجااااب هااااذ  الالئحاااا  هاااا  ساااا   ماااا  رااااار     .1

 االقممرة.
 بعا ةف  الاسمم الم ا   حسب األصمن. ُرااة ش رة  االقممرة س م رً  .2

 (8المرة   
ر اامم الممسساا  برلم ساا ب إلااى لا اا  ممربعاا  العماال الح اامم  القمماارة رعافاا  السحااإ 

 ألصمن ق ا الضاو   لم   االحمكر .حسب ا

 (9المرة   
 بمراعاة ما ورد في أ  تشريع آخر للمؤسسة:

إجااء المسمي  والاقرب  قلى ماااز السحإ المعمما  للم اا م  سالم  أج ز   .1
 السحإ والمزام ر برل اوط والمعليمرت الس ي  اإللزامي .

 ح .ف  حرن ميرلسمه ل ذ  الالئ إغالق ماكز السحإ ممقمرً  .2
 إلارء االقممرة ف  حرن  بت ميرلسمه للمميلبرت الس ي  للحصمن قلى ال  رة . .3

 (10المرة   
ُرم اااا  ال اااااك  الم مااااا  للصاااا ر  ج فحااااإ صاااا ر  ا ر فاااا  حاااارن اقممرةهاااار كماكااااز 

 فحإ، إالل بمماف   الممسس .

 (11المرة   
 اارم ُ عرقاب كاال ما   ياارل  أح ،برإلضارف  إلااى أي ق مبا  و ةت فاا  أي ر اا   آخااا

( م  قرقم  المماصسرت والم رييع 31هذ  الالئح  برلع مبرت الما ة  ف  المرة   ق   
 م.2000( لس   6 ق   
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 (12المرة   
 يلاى كل مر يمعر و م  أح رم هذ  الالئح .

 (13المرة   
ر س ذ أح رم هذا ال اا ، و عمل  –كٌل  يمر  يصه  –قلى الا رت الميمص  كرفً  

 رر    صاو  .به اقمبر ًا م  

 م.               2022م  مريم لس    18صاا  ف  ماي ا  غاز  لمر   : 
 

 أ. عصام الدعليس
 رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي
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 (م17/180/2022قرار لجنة متابعة العمل الحكومي رقم )
بشأن إلغاء تصصيص قطعة أرض حكومية لمستشفى الصدمة العامة إلنشاء مركز 

 العيون  د وجراحة 

 لجنة متابعة العمل الحكومي
 م ورعايالره،2003بعا اال الع قلى ال رقم  األسرس  المعان لس   

 م،2021( لس   4وقلى قرقم  لا   ممربع  العمل الح مم   ق   
 وقلى قرقم  األ اض  العثمرق  ورعايالره،

 م ورعايالره،1942( لس   6وقلى قرقم  األ اض  العمممي   ق   
( 26 الع قلى مااوالت لا   شمو  األ اض  الح ممي  ف  اجممرق ر  ق   وبعا اال

 م،17/05/2022الم ع ا لمر    
 وب رًء قلى الصالحيرت الميمل  ل ر قرقمقًر،

 وب رًء قلى م مضيرت المصلح  العرم ،
قا ت لا   ممربع  العمل الح مم  ف  جلسم ر مرئ  و مرقم  الم ع ا  بماي   غز  

 ( مر يل :25/05/2022لمر     
 (1المرة   

( ماا  209إلااارء ريصاايإ قيعاا  األ و الح ممياا  الماقعاا  فاا  جاازء ماا  ال ساايم   قاا   
مماااًا مابعااًر ماا  أ اضاا  -ألاا  وساام  و ماارقم  -( 2م1,086( بمساارح   726ال يعاا   قاا   

 محرفو  غز  لصرلو مسم سى اليام  العرم  إلق رء ماكز  ب وجااح  الع م .
 (2المرة   

ر س ذ أح رم هذا ال اا ، و عمل  –كٌل  يمر  يصه  –لا رت الميمص  كرفً  قلى ا
 به اقمبر ًا م  رر    صاو  .

 م.               2022م  مريم لس    25صاا  ف  ماي ا  غاز  لمر   : 
 أ. عصام الدعليس

 رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي
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 (م20/180/2022قرار لجنة متابعة العمل الحكومي رقم )
بشأن إلغاء تصصيص قطعة األرض الحكومية لصالح جمعية )ياردم إلي( التركية 

 إلنشاء مقر لها

 لجنة متابعة العمل الحكومي
 م ورعايالره،2003بعا اال الع قلى ال رقم  األسرس  المعان لس   

 م،2021( لس   4وقلى قرقم  لا   ممربع  العمل الح مم   ق   
 رق  ورعايالره،وقلى قرقم  األ اض  العثم

 م ورعايالره،1942( لس   6وقلى قرقم  األ اض  العمممي   ق   
( 26وبعا اال الع قلى مااوالت لا   شمو  األ اض  الح ممي  ف  اجممرق ر  ق   

 م،17/05/2022الم ع ا لمر    
 وب رًء قلى الصالحيرت الميمل  ل ر قرقمقًر،

 وب رًء قلى م مضيرت المصلح  العرم ،
لا   ممربع  العمل الح مم  ف  جلسم ر مرئ  و مرقم  الم ع ا  بماي   غز  قا ت 

 ( مر يل :25/05/2022لمر     
 (1المرة   

( مااا  ال يعااا   قاااا  209إلاااارء ريصااايإ قيعااا  األ و الح مميااا  فاااا  ال سااايم   قااا   
 ( مما ماب  لصرلو جم ي    ر ةم إل ( الماكي  إلق رء م ا ل ر.800( بمسرح   727 

 (2   المرة
ر س ذ أح رم هذا ال اا ، و عمل  –كٌل  يمر  يصه  –قلى الا رت الميمص  كرفً  

 به اقمبر ًا م  رر    صاو  .
 م.               2022م  مريم لس    25صاا  ف  ماي ا  غاز  لمر   : 

 أ. عصام الدعليس
 رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي
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 (م24/180/2022)قرار لجنة متابعة العمل الحكومي رقم 
بشأن الموافقة على استمالك قطعة أرض لصالح سلطة الطاقة والموارد الطبيعية 

 بهدف توسعة محطة التوليد القائمة من الجهة الشرقية

 لجنة متابعة العمل الحكومي
 م ورعايالره،2003بعا اال الع قلى ال رقم  األسرس  المعان لس   

 م،2021( لس   4م   ق   وقلى قرقم  لا   ممربع  العمل الح م 
 وقلى قرقم  األ اض  العثمرق  ورعايالره،

 م ورعايالره،1942( لس   6وقلى قرقم  األ اض  العمممي   ق   
( 26وبعا اال االع قلاى ماااوالت لا ا  شامو  األ اضا  الح مميا  فا  اجممرق ار  قا   

 م،17/05/2022الم ع ا لمر    
 قمقًر،وب رًء قلى الصالحيرت الميمل  ل ر قر

 وب رًء قلى م مضيرت المصلح  العرم ،
قاااا ت لا ااا  ممربعااا  العمااال الح ااامم  فااا  جلسااام ر مرئااا  و مااارقم  الم ع اااا  بماي ااا  غاااز  

 ( مر يل :25/05/2022لمر     
 (1المرة   

، 22، 40المماف اا  قلااى اسااممالق قيعاا  األ و الماقعاا  فاا  جاازء ماا  ال ساارئ   قاا   
سام  وسابعم  -( 76,731( بمسارح   666 ( م  ال يعا   قا  18، 19، 20، 21

ممااااًا مابعاااًر مااا  أ اضااا  ال صااا اات فااا  محرفوااا   -ألااا  وسااابعمرئ  وواحاااا و ال ااام  
 .، وذلك حسب الميييرت ال  اسي  الماف  المسيى

 (2المرة   
 ركليا سلي  األ اض  لمعم ض مرلك  قيع  األ و المسمملك  حسب األصمن.
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 (3المرة   
( لصارلو سالي  اليرقا  1 ق    المرة  و المسمملك  ف  ريصيإ م سع  ل يع  األ

 والمما ة اليبي ي  ل اف رمسع  محي  الممل ا ال رئم  م  الا   ال ا ي .

 (4المرة   
ر س ذ أح رم هذا ال اا ، و عمل  –كٌل  يمر  يصه  –قلى الا رت الميمص  كرفً  

 به اقمبر ًا م  رر    صاو  .

 م.               2022م  مريم لس    25: صاا  ف  ماي ا  غاز  لمر   

 أ. عصام الدعليس
 رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي
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 (م25/180/2022قرار لجنة متابعة العمل الحكومي رقم )
 بشأن إلغاء تأجير قطعة أرض حكومية لصالح جمعية السالمة الصيرية 

 لجنة متابعة العمل الحكومي
 م ورعايالره،2003س  المعان لس   بعا اال الع قلى ال رقم  األسر

 م،2021( لس   4وقلى قرقم  لا   ممربع  العمل الح مم   ق   
 وقلى قرقم  األ اض  العثمرق  ورعايالره،

 م ورعايالره،1942( لس   6وقلى قرقم  األ اض  العمممي   ق   
( 26وبعا اال الع قلى مااوالت لا   شمو  األ اض  الح ممي  ف  اجممرق ر  ق   

 م،17/05/2022الم ع ا لمر    
 وب رًء قلى الصالحيرت الميمل  ل ر قرقمقًر،

 وب رًء قلى م مضيرت المصلح  العرم ،
قا ت لا   ممربع  العمل الح مم  ف  جلسم ر مرئ  و مرقم  الم ع ا  بماي   غز  

 ( مر يل :25/05/2022لمر     
 (1المرة   
( 148ح ممياا  الماقعاا  فاا  ال ساايم   قاا   إلااارء ريصاايإ اإل ااار   ل يعاا  األ و ال

ةوقمارت  -سابع -( 7,64( ما  أ اضا  ماي ا  غاز  بمسارح   685م  ال يع   ق   
لصاارلو جم ياا  السااالم  الي ا اا ، وذلااك لعااام رم اا    -وسااممرئ  وأ بعاام  مماااًا مابعاارً 

 الام ي  م  اسمالم قيع  األ و المذكم  .

 (2المرة   
( ما  Aيعا  األ و الح مميا  الماقعا  فا  الاازء  المماف   قلى ريصيإ إ اار   ل 

( ماااا  أ اضاااا  محرفواااا  غااااز  727( ماااا  ال يعاااا   قاااا   209أ و ال ساااايم   قاااا   
مماااًا مابعااًر لصاارلو جم ياا  السااالم   - مرقمرئاا  وخساام  وساابعم  -( 875بمساارح   
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الي ا اا  وذلااك إلق اارء ماكااز  باا  للم ه اال الصااح  والم  اا  للااحااى وذوي اإلقرقاا  
  .ف  قيرع غز 

 (3المرة   
 يم  الباء لم س ذ الم اوع خالن ما   ال   ش م  م  صاو  هذا ال اا .

 (4المرة   
(  عمبااا قاااا  3 قاا    الماارة فاا  حاارن قااام ر س ااذ الم اااوع خااالن المااا  المااذكم   فاا  

غيااًر، ور اامم ساالي  األ اضاا  بررياارذ اإلجااااءات ال رقمقياا  برليصاامص الميصاايإ ال
 حسب األصمن

 (5المرة   
ر س ذ أح رم هذا ال اا ، و عمل  –كٌل  يمر  يصه  –قلى الا رت الميمص  كرفً  

 به اقمبر ًا م  رر    صاو  .

 م.      2022م  مريم لس    25صاا  ف  ماي ا  غاز  لمر   : 
          

 أ. عصام الدعليس
 رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي
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 ن بمحافظات غزةقرار اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المد
 م2022بشأن نظام ترخيص المنشآت والحرف المركزية لسنة 

 ورعايالره.  2003بعا اال الع قلى ال رقم  األسرس  المعان لس   
 ورعايالره. 1936( لس   28وقلى قرقم  ر وي  الما   ق   

 ورعايالره ب    رااخيإ الحاف.  1972( لس   413وقلى االما  ق   
ب ااااا    إجاااااااءات رااااااخيإ  1999( لسااااا   10الااااامع اء  قااااا   وقلاااااى قااااااا  مالاااااع 

 المصرق  والم  آت الص ر ي (.
وبعااا اال ااالع قلااى األقومااا  الصاارة   قاا  اللا اا  الماكز ااا  لألل ياا  ور وااي  الماااا  

 بمحرفورت غز .
واسااام رةًا إلاااى الصاااالحيرت الم صااامص قل  ااار فااا  المااارة  الاابعااا  مااا  قااارقم  ر واااي  

، وب رًء قلاى مار اقاراه اللا ا  الماكز ا  لألل يا  ور واي  1936(لس   ، 28الما   ق  
 .3/11/2022( الم ع ا  لمر    23/2022الما  بمحرفورت غز  بالسم ر  ق  
 ووف ًر لمر رسمضيه المصلح  العرم  

 -يلي:قررنا ما 
 (1المرة   

 تعريفات ومصطلحات
ص  ل ر أةقر  مر ل  ركم  للكلمرت وال بر ات الما ة  ف  هذا ال ورم المعرق  الميص

 ران ال ا    قلى خالف ذلك: 
اللا اا  الماكز اا  لألل ياا  الم اا ل  بممجااب قااإ الماارة  الثرلثاا   اللجنــــــة المركزية

 ( ورعايالره.1936( لس    28م  قرقم  ر وي  الما   ق   
( ما  قارقم  ر واي  6،7،10اللا   الم ا ل  بممجاب المارة    اللجنـــة المحلـــــية

 ( ورعايالره.1936( لس    28ا   ق   الم
المرلااااك الاساااام  للع اااار  أو المساااام جا للع اااار  بممجااااب ق ااااا   الد الرخصة
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ا ار  مسال أو م   مثله قرقمقًر أو مسمثما الع ار  بممجاب 
ق ا اسمثمر  أو أي شيإ آخا  بيع  أو اقمبار ي  م حاه 

 ال رقم  هذ  الصس .
  قااا  ما  اللا ا  الماكز ا  لمصا يس ر ه  الم  ا   الما  صاا المنشأة المركزية

 ام     ماكز  .
هاا  الحافاا  الماا  صااا  قاااا  ماا  اللا اا  الماكز اا  لمصاا يس ر  الحرفة المركزية

 احاف  ماكز  .
م مب ه اس  ماخإ له بمزاول  الم  ا  والمصامي  والمم يا   المكتد الهندسي

قلى ميييرت الم اوع وفق أقوم  ق رب  الم  اس   وه ئا  
 ررب ال  اسي .الم 

المباارق  والم  ااآت الماا   ااااي رصااميم ر أو اشااارل ر لم ااا    المباني العامة
المبااارق   –خامااا  قرمااا  للام ااام  ور ااامل  األساااماق العرمااا  

والساارحرت المعااا  القمواار  ومب اات الماكباارت قلااى اخاامالف 
ةو  ال باااارة  مثاااال  –أقماق اااار سااااماء بصاااام    أسااااي  أو أفقياااا  

 –الماااااااز الث ر ياااا   –فاااا  ح م اااار المساااارجا والك اااارئع وماااار 
 –المااااااااااز المامم يااااااا   –الممااااااارح   –الم مبااااااارت العرمااااااا  

 –المسااار    –ةو  الساا  مر  –المالجااا الميصصاا  لإلياااماء 
 الميرةي  العرم ( –قرقرت العاوو الس ي  

 الم  آت أو الحاف الماكز  . المشروع
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 (2المرة   
 أهداف النظام

 يهدف النظام إلى ما يلي:
رحايا كرف  الم  آت والحاف الماكز ا  الما   ساممجب راخيصا ر ما  اللا ا   -1

 الماكز  .
رمع ااا  األةوا  والم ااارم والصاااالحيرت لااا   كرفااا  األ اااااف ذات العالقااا  فااا   -2

 قملي  راخيإ الم  آت والحاف الماكز  .
 رمح ا اإلجااءات الممبع  ف  راخيإ الم  آت والحاف الماكز  . -3
 اااارء الم  ااااآت الماكز اااا  بماااار يممافااااق ماااا  ال ااااماق   ضاااابط الااااامة  لعملياااارت ل -4

 واألقوم  المعمما .
ر ااااي  االسااامثمر  مااا  خاااالن ر ميااا  وريااام ا وريسااا ا العمليااارت اإلجاائيااا   -5

 اليرص  لماخيإ الم  آت والحاف الماكز  .
رعز ز قمليرت الم س ق ل   كرف  األ ااف ذات العالق  فا  قمليا  رااخيإ  -6

 الم  آت والحاف الماكز  .
 (3لمرة   ا

 النطاق الجغرافي لتطبيق النظام
  يبق هذا ال ورم قلى كرف  الم  آت والحاف الماكز   الماقع  ف  محرفورت قيرع غز .

 
 أحكام النظام

 (4المرة   
 قائمة المنشآت والحرف المركزية

 ضاا  الااااون الماارل  كرفاا  الم  ااآت والحاااف الماكز اا  الماا   سااممجب راخيصاا ر ماا  
   :اللا   الماكز 
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 مسلسل
منشأة  االسم

 مركزية

حرفة 

 مركزية

1.  
المباني العامة التي تزيد مساحة الطابق 

   ( متر مربع.500األرضي فيها عن )

2.  
محطات بيع الوقود السائل بجميع أنواعها 

   وأحجامها وفئاتها.

3.  
مخازن الوقود السائل بجميع أنواعها 

   وأحجامها وفئاتها.

4.  
المنزلي أو أي نوع محطات تعبئة الغاز 

   من الغازات المضغوطة.

5.  
مخازن الغاز المنزلي أو أي نوع من 

   الغازات المضغوطة.

 مصانع األسفلت.  .6
  

7.  
مصانع المواد الكيماوية والبتروكيماوية 

   ومصانع تصنيع الدهانات وتعبئتها.

 مصانع صهر وتشكيل البالستيك.  .8
  

9.  
س والرصاص مصانع صهر الحديد والنحا

   وأية معادن اخرى )المسكبات(.

 مصانع األدوية والمنتجات الطبية.  .10
  

11.  
مصانع تصنيع البطاريات وإعادة 

   تدويرها.

 مصانع اإلسفنج.  .12
  

 مصانع السماد الكيماوي والعضوي.  .13
  

14.  
 –المعاهد  –المرافق التعليمية )المدارس 

   الجامعات(.

15.  
عيادات  –المستشفيات المرافق الصحية )

   المراكز التخصصية(. –الرعاية األولية 

 مخازن المواد السامة والكيماوية.  .16
  

17.  
مصانع انتاج وتعبئة الغازات )أكسجين، 

   أستلين... إلخ(

 مصانع تدوير النفايات.  .18
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 مكبات ومحطات ترحيل النفايات الصلبة.  .19
  

20.  
اد مراكز فحص وتصنيع صهاريج المو

   الخطرة.

21.  
مضخات ومحطات معالجة مياه الصرف 

   الصحي.

 المنشآت التي يتم بناؤها داخل مياه البحر.  .22
  

23.  
أحواض ترشيح مياه األمطار وبرك 

   ترشيح المياه العادمة المعالجة.
 

  رع   ال.( رع   قع  واإلشر    اإلشر     /مالحو ) 
 

 (5المرة   
 شآت والحرف المركزيةمسؤولية ترخيص المن

رمملى اللا   الماكز   صالحي  ر وي  وراخيإ الم  آت والحاف الماكز   المذكم   
( مااا  هاااذا ال واارم، بعاااا اساااميسرء ال ااااوط ال رقمقيااا  والم ويميااا  4ضاام  المااارة   قااا   

المعممن ل ر م  قام اإلخالن برل اوط األخاى الم  قصت قل  ر ال ماق   وال اا ات 
 الصرة   ق  أي وعا   أو ج    سمي  ب    راخيص ر.والمعليمرت 

 

 (6المرة   
 مسؤولية تجديد رخص المنشآت والحرف المركزية

رمملى اللار  المحلي  صالحي  راايا  خإ الم  آت والحاف الماكز   والما  را   .1
راخيصاا ر أون مااا  ماا  اللا اا  الماكز اا  فاا  م اار ق قسمذهاار بعااا اسااميسرء ال اااوط 

 ويمي  المعممن ل ار ما  قاام اإلخاالن برل ااوط األخااى الما  قصات ال رقمقي  والم
قل  اار ال ااماق   وال اااا ات والمعليماارت الصاارة   قاا  أي وعا   أو ج اا   ساامي  ب اا   

 راخيإ الم  آت والحاف وذلك ةو  الاجمع للا   الماكز  .
 امع للا   الماكز   راايا  خإ الم  آت والحاف الماكز   الم  رارئ  ضاو    .2

 رااياهر م  اللا   الماكز   إذا اسممجبت المصلح  العرم  ذلك.
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 (7المرة   
 صالحية تصنيف المنشآت والحرف

 امع للا   الماكز   رحم ل رص يا أي م     أو حاف  محلي  إلى م  ا   أو حافا  
ماكز اا  أو الع اااع كمااار  ااامع للا ااا  الماكز ااا  أ  رضاايا أي م  ااا   أو حافااا  إلاااى 

 ( م  هذا ال ورم.4لحاف الماكز   المذكم   ضم  المرة   ق   قرئم  الم  آت وا
 

 (8المرة   
 إجراءات ومستندات ترخيص المنشآت والحرف المركزية

اااام  لاااب للحصااامن قلاااى  خصااا  م  ااا   أو حافااا  ماكز ااا  للا ااا  المحليااا  المااا    ااا   -1    ٌ
 -الم اوع ضم  قسمذهر، و افق برليلب المسم اات والميييرت المرلي : 

  خييا  ما  الا ا  ذات العالقا   صارحب  االخمصارص( برلم  ا   أو الحافاا  مماف ا .أ
 الماكز  .

ساا ا الملكياا  أو مااار فاا  ح م ااار أو أي ساا ا آخااا  مااا و م ااام اليلاااب الحااق فااا   . 
 ر ا مه.

خر    الممق  العرم وبير  ال اوط الم ويمي  الصرة  ق  اللا   المحلي  أل و  .ج
 الم اوع.

  اإلةا   العرم  للمسرح  م  سالي  األ اضا  خر    ممق  قرم مسرح  معمما م .ة
 أو م  مسر  ماخإ.

ر ا ااا ك اا  ر ويماا  ماا  ج اا  االخمصاارص فاا  ال  ئاا  المحلياا  رمضاام  إ باارت  .ه
الحرلاا  الااه اا  للممقاا  وخياا  اساامعمرالره المعممااا  وماار إذا كاار  ه اارق أ اا  مماقاا  

 ر ويمي  رحمن ةو  م و الاخص .
  ف  ضمء المعلممرت الم ويمي ، وف  حرن مماف   يم  ة اس  اليلب م  اللا   المحلي -2

اللا اا  المحلياا  قلااى الم اااوع ر اامم بإحرلاا  الم اااوع و فعااه للا اا  الماكز اا  للم ا ااا 
 ب  قه حسب األصمن.
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فااا  حااارن كرقااات الم  ااا   أو الحافااا  الميلااام  راخيصااا ر رساااممجب قااااا  إياااااع حساااب  -3
اوع ب اااا   صاا  قاا  اللا اا  األقوما  الصاارة   قاا  اللا ا  الماكز اا  ياام  إياااع الم اا

الماكز ااا  قلاااى قس ااا  صااارحب المعرملااا  اليرصااا  فااا  إحااااى الصاااح  ال مميااا  لماااا  
 ال    يممًر م  رر    ال  ا و امع لكل ذي مصلح  أ   عماو قلى قاا  اللا ا  
الماكز اا ، و  ااام االقمااااو للا اا  المحلياا  خييااًر وممضااحًر بااه أساابربه و اااب قلااى 

 و الاخص  أ  ر واا فا  االقماااو وربلاغ المعمااو ب مار  اللا   الماكز   قبل م
خي  قلى اقمااضه أمر ب بمله أو إلارء أو رعايل قاا هر الصرة  ب    الم اوع أو 

 لافض االقمااو.
إذا أصااا ت اللا اا  الماكز اا  قاااا ًا برلمماف اا  المبائياا  قلااى الم اااوع ياام  ركليااا  رلااب  -4

اقممااااااارة ميياااااااط المسااااااايو  ( وبعااااااااLayoutالاخصااااااا  لم اااااااا   ميياااااااط مسااااااايو  
 Layout : يم  ركليا صرحب الاخص  لم ا   مر يل )- 
 واًل: المصططات الهندسية: أ

 ااالث قساا  أصاالي  للمصااميمرت المعمر  اا  ممضااحر قل  اار رسرصاا ل األقماارن  -أ
المعمر  اااااا  حسااااااب ال واااااارم المعممااااااا للم  اااااا   أو الحافاااااا  الماكز اااااا  الميلاااااام  

 راخيص ر.
اإلق ااااارئي  ممضاااااحر قل  ااااار أبعااااارة ال ماقاااااا  ال اااا  قسااااا  أصااااالي  للمصاااااميمرت  - 

ورسرص ل أقمارن المساليو لل ماقاا واألحزما  واألقماا  واألسا   والم ارو  وغااف 
المصرقا واليزاقرت األ ضاي  والعلم ا  وجميا  المسرصا ل األخااى حساب ال وارم 

 المعمما للم     أو الحاف  الماكز   الميلم  راخيص ر.
برئياا  حسااب ال واارم المعممااا للم  اا   أو  ااالث قساا  أصاالي  للاسااممرت الك ا   -ج

 الحاف  الماكز   الميلم  راخيص ر.
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 اااالث قسااا  أصااالي  للمصاااميمرت اليرصااا  ب اااب   الصااااف الصاااح  وشاااب    -ة
المياار  وشااب   حصاارة مياار  األمياار  حسااب ال واارم المعممااا للم  اا   أو الحافاا  

 الماكز   الميلم  راخيص ر.
المماصااالت الماا  رمضااو   ااالث قساا  أصاالي  للمصااميمرت اليرصاا  بمييااط -ه

مماقاااا  الماااااخل والمياااااج الائيساااا    واإلشاااار ات الماو  اااا  والعالماااارت األ ضااااي  
وأمرا  وقمف الماكبرت اليرص  ب ارغل  و واة الم  ا   حساب ال وارم المعمماا 

 (.1:100للم     أو الحاف  الماكز   الميلم  راخيص ر بمقير   س   
 ط السالم  والمقر  . الث قس  أصلي  للمصميمرت اليرص  بميي -و

 ويجد أن تكون كافة المصططات مصدقة من الجهات ذات العالقة.
 

 ثانيًا: مستندات اإلشراف الهندسي على المشروع:   
 ق ا إشااف ل    رلب الاخص  وم مب ه اس  لإلشااف. -أ

رع ا خي  م  الم مب ال  اس  الم اف براللمزام ب رف  اللمائو والمعليمرت  - 
اإلشااف والب رء وضبط الامة . ور س ذ المب ى  ب ًر للمماصسرت ال رظم  لعملي  

والميييرت ال  اسي  المصرةق قل  ر م  ق رب  الم  اس   والم ام  م   رلب 
الاخص  والمعمما  م  لا   الم وي  المحلي  أو الماكز   وقلى الم مب ال  اس  

يإ الم اوع أ  يبلغ اللا   المحلي  خيير ق  حصمن أي ميرلس  ل اوط راخ
ممضحر قمع الميرلس  وممقع ر و محمل م مب اإلشااف مسمولي  أي ميرلس  أو 
را  ا ف  المب ى الم سذ ق  الميييرت المعمما  إذا ل  يبلغ اللا   المحلي  

 ق  ر.
ف  حرن كرقات الميييارت مسامم ي  لكرفا  ال ااوط الم ويميا  ومصااق  ما  جميا    -5

الماكز اااا  اللا اااا  المحلياااا  بإقياااارء  رلااااب الا اااارت ذات العالقاااا ، ركلاااا  اللا اااا  
 الاخص  إذ  ل رء.
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 حااق ألي ج اا  ماا  الا اارت ذات العالقاا  والماا  م حاات  رلااب الاخصاا  مصاارةق   -6
قلى الميييرت ب   ر مم بعمل جمالت رسمي ي  أ  رء قملي  الب رء للم اا م  ضامر  

 ميرب   قمليرت الب رء للميييرت ولضمر  ضبط جمة  العمل.
م حه إذ  ل ارء إلقرما  الم ااوع أ   حصال ما  اللا ا  المحليا  قلاى   حق لم  يم  -7

أ   خامرت ضاو    إلقرم  الم ااوع وذلاك بعاا ساااة الاسامم ال رقمقيا  الم اا   ل ارء 
ر ااا   هااذ  الياااامرت ماا  قاااام االخااالن بحاااق اللا اا  المحليااا  فاا  وقااا  ر ااا   هاااذ  

خصا  أو إذا أخاال الياامرت إذا أخال  رلاب الاخصا  با ي شاااط ما  شااوط ما و الا 
باا ي الماازام مساااوو قليااه بممجااب هااذا ال واارم أو بممجااب أي قاارقم  أو قواارم أخااا 

 معممن به لاى اللا   المحلي .
بعااا اقم اارء  رلااب الاخصاا  ماا  االق اارءات ر اامم اللا اا  الماكز اا  بمير باا  الا اارت  -8

ذات العالقااا  للحصااامن قلاااى  ماااماف م   قلاااى  خصااا  االق ااارءات والحافااا  فااا  حااارن 
سرئه لكرفاا  ال اااوط الميلمباا ، وبعااا الحصاامن قلااى المماف اارت الميلمباا  ماا  هااذ  اساامي

الا اارت رصااا  اللا اا  الماكز ااا  قاااا  لمكليااا اللا اا  المحليااا  ماا و  رلااب الاخصااا  
  خص  اق رءات و خص  حاف .

 (9مرة   
 الرقابة على المشروع

ات قالقا   يض  الم اوع  مان ما  االق رء لاقربا  اللا ا  المحليا  وأي ج ا  ذ -1
برلماخيإ، و امع للا   المحليا  والا ارت ذات العالقا  بارلماخيإ اصااا  أي 
رعليماااارت اجاائياااا  رااهاااار م رسااااب  لضاااامر  االلماااازام لم س ااااذ المييياااارت ال  اسااااي  

 الممافق قل  ر م  اللا   الماكز  .
 حاااق للا ااا  المحليااا  أ  رمقااا  العمااال فااا  الم ااااوع إذا خااارل  أو امم ااا   رلاااب  -2

 ر س ذ أ   المزامرت مساوض  قليه بممجب اذ  الب رء.الاخص  ق  
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 (10مرة   
 االستئناف على رفض المشروع من اللجنة المحلية

 يجوا لمن َرَفضت اللجنة المحلية منحه الرخصة أن:
  ااااام  لبااااًر  رقيااااًر للا اااا  المحلياااا  إذا عالاااات األساااابر  الماااا  حرلاااات ةو  م حااااه  .1

 الاخص .
    للبت ب  قه.أ  ياف   لبه إلى اللا   الماكز  .2

 (11مرة   
 االستئناف على رفض المشروع من اللجنة المركزية

 اااامع لمااا    ف ضااات اللا ااا  الماكز ااا  م حاااه الاخصااا  أ    اااام  لباااًر لاااائيع اللا ااا  
الماكز ااا  إذا عالااات األسااابر  المااا  حرلااات ةو  م حاااه الاخصااا  و عمباااا ال ااااا  الاااذي 

 رصا   اللا   الماكز   ب    اليلب ق رئيًر.

 (12مرة   ال
 خطة استعماالت األراضي ورخصة المنشأة أو الحرفة المركزية

 رزاون اللا   الماكز ا  صاالحيرر ر فا  ما و  خصا  الم  اآت والحااف الماكز ا  وف ارً 
لل اااااماق   واللااااامائو واألقومااااا  ذات  لييااااا  اسااااامعمرالت األ اضااااا  المعمماااااا  أو وف ااااارً 

يإ فاا  ضاامء الماقاا  الم ويماا  العالقاا ، فااإذا رعااذ  ذلااك ياام  ال وااا فاا   لااب الماااخ
للم ي   المااة إقرم  الم اوع ف  ر، وف  جمي  األحمان ال يم  م و الاخصا  إال بعاا 
الم اااا ماا  راامفا ال اااوط واألوضاارع الم ويمياا  والصااحي  والب ئياا  الم رسااب  والكس لاا  
 بعام إلحرق الضا  بمرلك  األ اض  والع ر ات والمبرق  ال ا ب  م  ممق  الم اوع.
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 (13المرة   
 استعمال اإلنشاءات

ال  ااامع اساامعمرن اإلق اارءات اليرصاا  برلحافااا  الماكز اا  لا ااا الار اا  المحاااة  فااا  
الاخصاا  كماار ال  ااامع بصااس  خرصاا  اساامياام أي جاازء ماا  أجاازاء هااذ  اإلق اارءات 

 لإلقرم  أو الس   ب ي حرن م  األحمان إال إذا ألا ت  خص  الحاف .

 األحكام الصتامية
 (14ة   مر

 -يعطي النظام صالحيات للجنة المحلية خالل تنفيذ المشروع كالتالي: 
 ااامع للا اا  المحلياا  فاا  أي وقاات إذا رباا   ل اار ا  ماا  شاا   قااام الماازام  رلااب  -1

الاخص  ر س ذ كل أو بعض ال اوط الم صامص قل  ار فا  هاذا ال وارم رعاا ض 
رجاًل لااائيع اللا اا  حياار  او سااالم  ماراارةي الم اااوع للييااا أ  رافاا  ر ا اااًا قاا

المحلياا  الماا    اا  الم اااوع ضاام  م ي اا  قسمذهاار، مب  ااًر  يااه أوجااه الييااا كاا  
  صا  األما الذي ياا  م رسبر لذلك.

 امع لائيع اللا   المحلي  بعا رلقيه الم ا ا الم صمص قليه فا  الب اا السارلق  -2
 .رً ل ف  الم اوع وقسًر اةا  ًر ممقمأ    ما لمق  العم

 (15المرة   
ماا  قااام اإلخااالن باا ي قواارم أو قاارقم  صاارة  قاا  ج اارت االخمصاارص فاار  شاااوط 
الحصااامن قلاااى  خصااا  الحافااا  الماكز ااا  ال  عسااا   رلاااب المااااخيإ مااا  ر س اااذ أي 
مميلباارت أخاااى م صاامص قل  اار فاا  أي قاارقم  أو قواارم أو الئحاا  ب اا   المساارئل 

   وال ورم العرم. الصحي  والب ئي  أو ذات العالق  برلمحرفو  قلى السالم  واألم
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 (16المرة   
ا  مر جرء ف  هذا ال ورم ال يمعر و وصالحيرت ال  ئرت المحلي  ف  رحص ل أي 
ضاائب أو  سمم م صمص قل  ر ف  أي ر ا   أو قورم آخاا صارة  قا  ال  ئارت 

 المحلي  أو وعا   الح   المحل .
 (17المرة   

ال ياام  ماا و  خااإ الب اارء إال بعااا قلااى اللااار  المحلياا  ريب ااق أح اارم هااذا ال واارم و 
 ه.مااقر  ال اوط الما ة  ب

 (18المرة   
  ااااارة  لمر  اايلاى قورم ب    ر وي  راخيإ الم  آت والحاف الماكز   الص .1

 م02/2022 /10
 يلاى كل مر يمعر و م  أح رم هذا ال ورم. .2

 (19المرة   
هذا ال ورم و عمل به  ر س ذ أح رم –كٌل  يمر  يصه  -قلى الا رت الميمص  كرف 

 الاسمي .و   ا ف  الاا ا   ،م  رر    صاو  

 م الةي. 03/11/2022 :بماي   غز  لمر   صا  

 هااي. /1444/9 :الممافق                

 م. سمير عبد الرااق مطير
 رئيس اللـجنة المركزية لألبنية
 وتنظيم المــدن بمحافظات غزة
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 إعـــــــالن

 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 
( ضم  ح  61ضم  ال يع   ق    المصايق ال  رئ  قلى مييط شب   شما ع

 اللمت جم  
 : خر  يمقعم ي   ر وي 

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
 

محرفوارت غاز  أق ار قاا قااا ت بالساام ر رعل  اللا   الماكز   لألل ي  ور واي  الماا  ب
المصاايق ال  ارئ  قلاى ميياط شاب    6/1/2021( الم ع ا  لمر    1/2021 ق   
-29اللمت المر  ف  ال سرئ   ق    ( ضم  ح  جم  61ضم  ال يع   ق    شما ع

( السااارلق إيااقاااه 61( مااا  ال يعااا   28-27-4-5-10-11-17-18-12-32
رة  قااا  اللا ااا  الماكز ااا  والم  ااام  فااا  جا اااار  لإلقماااااو بممجاااب اإلقاااال  الصااا

م  وضعه ممض  الم س ذ بعا ماو  خمس   2/6/2020االسم الن وفلسي   لمر    
ق اااا يمماااًر مااا  رااار    ق اااا هاااذا اإلقاااال  فااا  الاا اااا  الاسااامي  أو فااا  صحاااايسم   

( مااا  قااارقم  ر واااي  18يمم م اااا  محل مااا   أي مااار أقاااا ، وذلاااك وف اااًر لااا إ المااارة   
 .الما 

 
 اللجنـة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  

 ( ضم  الز مم  الااب 6279إيااع المييط المسص ل  لل ر ع  ق   
 : غز     ر وي م ي

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
 5/2021  الماكز   لألل يا  ور واي  الماا  بمحرفوارت غاز  بالسام ر  قا  رعل  اللا 

( 6279قاا  إيااااع المييااط المسصاا ل  لل اار ع  قاا    10/2/2021الم ع ااا  لماار    
( شاااااقًر وال اااار ع  قاااا  1855ضاااام  الز ماااام  الااباااا  المحصاااام  لاااا   ال اااار ع  قاااا   

-34-33-32قا   ( مما لاو  ا رااة والمر  برل سرئ    10( غابًر بعاو  1660 
( لالقماااو خاالن ماا  سام   يمماًر ما  641( م  ال يعا   قا   36-29-28-50

 رر    هذا اإلقال .
وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 
الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام 

القمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  الاساام  ور ااا   ا
 غز .

   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.
 

                                                        اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن                                                                                         
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  

 ( ضم  م ي   الماكمر 7265إيااع المييط المسص ل  لل ر ع  ق   
 : غز  م ي   ر وي 
 9361( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

 13/2021رعل  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  بالسم ر  ق  
( 7265قاا  إيااااع المييااط المسصاا ل  لل اار ع  قاا    28/4/2021الم ع ااا  لماار    

( شااامراًل وال ااار ع  قااا  4023ضااام  م ي ااا  الماكمااار  المحصااام  لااا   ال ااار ع  قااا   
-27-26-6-46-45-44-37-36-35( ج مبااًر والماار  برل ساارئ   قاا   4220 

( ماااا  25-24-23( وال ساااارئ   قاااا   735( ماااا  ال يعاااا   قاااا   28-32-33-34
 ( لالقمااو خالن ما  سم   يممًر م  رر    هذا اإلقال .736ال يع   ق   

وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 
  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر

الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  
 غز .

   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
   اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز صرة  ق

( ضم  ح  الم ر   70المصايق ال  رئ  قلى مييط شب   شما ع ال يع   ق   
 وح  مع 

 : خر  يمقعم ي   ر وي 
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

 

( 8 رعلااا  اللا ااا  الماكز ااا  لألل يااا  ور واااي  الماااا  بمحرفوااارت غاااز  قااا  قاا هااار  قااا  
المصاااايق ال  ااارئ  قلاااى  2/6/2021( الم ع اااا  لمااار    15/2021بالساااام ر  قااا   

( ضااام  حااا  الم ااار   وحااا  معااا  المااار  فااا  70ميياااط شاااب   شاااما ع ال يعااا   قااا   
-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1ال سااااااارئ   قااااااا   

( السارلق إيااقاه لإلقماااو بممجاب 70( ما  ال يعا   قا   17-18-19-20-21
ال  الصرة  قا  اللا ا  الماكز ا  والم  ام  فا  جا اار   فلساي   واالسام الن( اإلق

ماا  وضااعه ممضاا  الم س ااذ بعااا ماااو  خمساا  ق ااا يممااًر ماا   18/1/2021لماار    
راار    ق ااا هااذا اإلقااال  فاا  الاا ااا  الاساامي  أو فاا  صحااايسم   يمم م ااا  محل ماا   

  وي  الما .( م  قرقم  ر18أي مر أقا ، وذلك وف ًر ل إ المرة   
 

 اللجنـة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن

 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  
(  ال ما ع  ابي  ل   ح  السال    H3بإيااع مييط شب   شما ع الم ي    ق   

 والعير ا  والساةو ( 
 : ل ت الهير م ي   ر وي 

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
 

 21/2021رعل  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  بالسم ر  ق  
( H3قاا  إيااااع مييااط شااب   شااما ع الم ي اا   قاا    28/7/2021الم ع ااا  لماار    

-1 ال ما ع  ابي  ل   حا  الساال    والعيار ا  والسااةو ( والمار  برل سارئ   قا   
2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-17-18-19-20-

( 1738( مااااااااا  ال يعاااااااااا   قاااااااااا   21-22-24-25-26-30-32-34-35-36
 (.  1742( م  ال يع   ق   36وال سيم   ق   

 لالقمااو خالن ما  سم   يممًر م  رر    هذا اإلقال .
وقلياااااااااااه فرقاااااااااااه  اااااااااااامع لاميااااااااااا  أصاااااااااااحر  الح ااااااااااامق فااااااااااا  األ اضااااااااااا  واألل يااااااااااا  

خاااااااااااااى الم ااااااااااااممل  ل ااااااااااااذا الم اااااااااااااوع اإل ااااااااااااالع قلااااااااااااى خر  اااااااااااا  واألمااااااااااااالق األ
الم ااااااااااااوع مارقاااااااااااًر خاااااااااااالن سااااااااااارقرت الااااااااااااوام الاسااااااااااام  ور اااااااااااا   االقمااضااااااااااارت 

 قليه إلى م مب اللا   المحلي  للب رء والم وي  لبلا   ل ت الهير.
   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.

 
 ظيم المدناللجنة المركزية لألبنية وتن

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن

 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  
(  ال ما ع  ابي  ل   ح  السال    H1بإيااع مييط شب   شما ع الم ي    ق   

 والعير ا  والساةو ( 
 : ل ت الهير م ي   ر وي 

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
 

 21/2021اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  بالسم ر  ق   رعل 
( H1قاا  إيااااع مييااط شااب   شااما ع الم ي اا   قاا    28/7/2021الم ع ااا  لماار    

-16 ال ما ع  ابي  ل   ح  السال    والعير ا  والساةو ( والمر  برل سرئ   ق   
18-19-20-22-23-24-26-27-28-29-30-31-32-33-35-36-
( ما  ال يعا  36( وال سيم   ق   1739( م  ال يع   ق   37-38-39-40-41

 (.  1740( م  ال يع   ق   52-51-53-49-50( وال سرئ   ق   1742 ق   
 لالقمااو خالن ما  سم   يممًر م  رر    هذا اإلقال .

ى وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخااا 
الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام 
الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  

 ل ت الهير.
   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.

 
 المدن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن

 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  
 الز مم  الااب   –( 6289إيااع المييط المسص ل  لل ر ع  ق   

 : غز  م ي   ر وي 
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

 

 21/2021رفورت غز  بالسم ر  ق  رعل  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمح
 –( 6289ق  إيااع المييط المسص ل  لل ر ع  ق    28/7/2021الم ع ا  لمر    

( 3060( غاباااًر وال ااار ع  قااا   1855الز مااام  الاابااا  المحصااام  لااا   ال ااار ع  قااا   
( م  ال يع  51-41( مما والمر  برل سرئ   ق   3( مما وا رااة  10شاقًر بعاو  

 القمااو خالن ما  سم   يممًر م  رر    هذا اإلقال .( ل641 ق   
وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 
الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام 

الم وااي  لبلا اا  الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء و 
 غز .

   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 

 ح  ق زا  ال ار  –( 87إيااع مااة لمييط شب   شما ع ال يع   ق   
 خر  يمقع –م ي   ر وي  

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
 

( 2رعلاا  اللا اا  الماكز اااا  لألل ياا  ور و ااا  المااا  بمحرفواارت غااز  قاا  قاا هاار  قااا   
الممضاام  إيااااع مييااط  28/7/2021( الم ع ااا  لماار    21/2021بالساام ر  قاا   

زا  ال اااااار  المااااار  فااااا  ال سااااارئ   قااااا                      حااااا  ق ااااا –( 87شاااااب   شاااااما ع ال يعااااا   قااااا   
 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 )

( لالقمااو خاالن ماا  خمسا  ق اا يمماًر ما  رار    ق اا هاذا 87م  ال يع   ق   
اإلقال  ف  الاا ا  الاسمي  أو ف  صحيسم   يمم م   محل م   أي مار أقاا ، والاذي 

 .25/11/2020ف  فلسي   واالسم الن لمر    يااقه ف  السرلق وق ا  ار  اقال  
فرقه  1936( لس   28( م  قرقم  ر وي  الما   ق   17وقليه ووف ًر ل إ المرة    

 ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى الم ااممل  
هذ  األماالق أو ب  ا   ل ذا الم اوع أو ب ي م اوع آخا سماء بصسم   م  أصحر 

صس  أخاى اال الع مارقًر قلى الم اوع المعاان لااى م ماب اللا ا  المحليا  للب ارء 
خالن سرقرت الااوام الاسام  ور اا   االقمااضارت  والم وي  بم اهر لبلا   خر  يمقع

 قليه خالن خمس  ق ا يممًر م  رر  ا  ق ا هذا اإلقال .
 عااا هاذا المر  اا .وسامف لا  يلمست ألي اقماااو يااة ب

 
 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 

 (19255إيااع مااة للمييط المسص ل  لل ر ع  ق   
 خر  يمقع –م ي   ر وي  

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
 

  اللا   الماكز اا  لألل ي  ور و ا  الما  بمحرفورت غز  أق ر قا قاا ت بالسم ر رعل
إيااع مااة للمييط المسص ل  لل ر ع  4/8/2021الم ع ا  لمر     22/2021 ق  

( غابًر 24( شاقًر وال ر ع  ق   138( المحصم  ل   ال ر ع  ق   19255 ق   
( م  ال يع   ق  5-4-2سرئ   ق   ( مما لاو  ا رااة المر  ف  ال 16بعاو  

رسرص ل ر ب اا  اإليااع السرلق الم  م  ف   ( بم ي   ر وي  خر  يمقع والمب   32 
إيااقًر مااةًا لما  خمس  ق ا  23/3/2021جا ار  فلسي   واالسم الن لمر    

 يممًر م  رر    ق ا هذا اإلقال  ف  صحيسم   يمم م   محل م  .
فرقه  1936( لس   28( م  قرقم  ر وي  الما   ق   17المرة   وقليه ووف ًر ل إ  

 امع لامي  أصحر  الح مق ف  األ اض  واألل ي  واألمالق األخاى الم ممل  
ل ذا الم اوع أو ب ي م اوع آخا سماء بصسم   م  أصحر  هذ  األمالق أو ب    

المحلي  للب رء صس  أخاى اإل الع مارقًر قلى الم اوع المعان لاى م مب اللا   
والم وي  بم اهر لبلا   خر  يمقع خالن سرقرت الاوام الاسم  ور ا   االقمااضرت 
قليه خالن خمس  ق ا يممًر م  رر  ا  ق ا هذا اإلقال  ف  الاا ا  الاسمي  أو 

 ف  صحيسم   يمم م   محل م   أي مر أقا .
 .ماااو يااة بعااا هاذا المر  اا وسامف لا  يلمست ألي اق

 
 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  

 (8322( وال ر ع  ق   1741إيااع المييط المسص ل  لل ر ع  ق   
 غز  : م ي   ر وي 
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

 22/2021كز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  بالسم ر  ق  رعل  اللا   الما 
( 1741قااا  إياااااع الميياااط المسصااا ل  لل ااار ع  قااا    4/8/2021الم ع اااا  لمااار    

-104-72-59-60-71-62-72( والماار  برل ساارئ   قاا   8322وال اار ع  قاا   
90-89-80-88-82-81-87-86-84-85-72-73-77-78-79-81-
( 713( مااااااااااااااا  ال يعااااااااااااااا   قااااااااااااااا   82-87-92-102-110-109-108-107

 لالقمااو خالن ما  سم   يممًر م  رر    هذا اإلقال .
وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 
الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام 

إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه 
 غز .

   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  

 ضم  البلا  ال ا م   –( S1المسص ل  لل ر ع  ق   إيااع المييط 
 غز  : م ي   ر وي 
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

( 26رعلاا  اللا اا  الماكز اا  لألل ياا  ور وااي  المااا  بمحرفواارت غااز  قاا  قاا هاار  قاا   
الممضاام  إيااااع المييااط  4/8/2021( الم ع ااا  لماار    22/2021بالساام ر  قاا   
( شاامراًل وال اار ع 2000( المحصاام  لاا   ال اار ع  قاا   S1ر ع  قاا   المسصاا ل  لل اا

-3/1-1( مما لااو  ا راااة والمار  برل سارئ   قا   16( ج مبًر بعاو  2207 ق   
( 238-237-118-79-78-77-75( وال سارئ   قا   612( م  ال يع   قا   4

( 614( مااا  ال يعااا   قاااا   100/1-2-1( وال ساااارئ   قااا   613مااا  ال يعااا   قااا   
 لالقمااو خالن ما  سم   يممًر م  رر    هذا اإلقال .

وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 
الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام 

والم وااي  لبلا اا  الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء 
 غز .

   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن

 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  
 بإيااع مييط شب   شما ع ح  السر وق 

 الزوايا   :م ي   ر وي 
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

 

 24/2021رعل  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  بالسم ر  ق  
قااااا  إياااااااع ميياااااط شاااااب   شاااااما ع حااااا  السااااار وق  18/8/2021الم ع اااااا  لمااااار    

( 19A( غاباًر وال ار ع  قا   4A( شااقًر وال ار ع  قا   4المحصم  ل   ال ار ع  قا   
( م  ال يع   ق  10-9-19( ج مبًر والمر  برل سرئ   ق   11Cشمراًل وال ر ع  ق   

( 2343( ماااااا  ال يعاااااا   قاااااا   8-7-6-5-4-3-2-1( وال ساااااارئ   قاااااا   2347 
-23-22-21-20-19-18-16-15-14-13-5-4-3-2-1وال سرئ   ق   

 (.  2341( م  ال يع   ق   8( وال سيم   ق   2342( م  ال يع   ق   24-25
 لالقمااو خالن ما  سم   يممًر م  رر    هذا اإلقال .

وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 
الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام 

لب اارء والم وااي  لبلا اا  الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  ل
 الزوايا .

   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن

 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  
 بإيااع المييط المسص ل  لح  الزهم 

 : جبرلير  ي   ر وي م
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

 

 24/2021رعل  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  بالسم ر  ق  
ق  إيااع المييط المسص ل  لح  الزهم  المحصام   18/8/2021الم ع ا  لمر    

( غاباااًر 19ل ااار ع  قااا   ( ج مباااًر وا59( شااامراًل وال ااار ع  قااا   23لااا   ال ااار ع  قااا   
-3( المعاااوف برساا  / شاار ع السرلمجاار شاااقًر والماار  برل ساارئ   قاا   24وال اار ع  قاا   

4-5-6-7-8-9-10-11-12-17-18-19-20-21-22-23-32-33-
 (.  962( م  ال يع   ق   35-37-39-40

 لالقمااو خالن ما  سم   يممًر م  رر    هذا اإلقال .
ر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااح

الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام 
الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  

 جبرلير.
   ااا ((.  وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر

 
 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 

 (1ايااع مييط شب   شما ع الم ي    ق   
 ل ت الهير –م ي   ر وي  

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
اااا  لألل ياا  ور و ااا  المااا  بمحرفواارت غااز  أق اار قااا قاااا ت بالساام ر  قاا  رعلاا  اللا اا  الماكز 

إقاارة  إيااااع مييااط شااب   شااما ع الم ي اا   قاا   18/8/2021الم ع ااا  لماار     24/2021
-34-33-32-31-30-29-23-24-25-26-27-28( المر  ف  ال سارئ   قا   1 

35-36-46-45-44-43-42-41-40-39-47-48-49-50-58-57-56-
55-2-59-60-61-62-63-64-65-66-67-76-75-74-73-72-71-
70-69-68-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-96-95-152-94-
93-92-91-90-89-88-87-97-98-99-100-101-102-103-104-

105-106-159-161-163-173-174-175-165-176-177-178-179-
يمماًر ما  رار     ( لالقمااو خالن ما  خمس  ق ا1776( م  ال يع   ق   180-180

ق ااا هااذا اإلقااال  فاا  الاا ااا  الاساامي  أو فاا  صااحيسم   ياامم م   محل ماا   أي ماار أقااا ، 
 .25/2/2020والذي ر  اقال  ايااقه ف  السرلق وق ا  ف  جا ا  فلسي   لمر    

فرقاه  اامع  1936( لس   28( م  قرقم  ر وي  الما   ق   17وقليه ووف ًر ل إ المرة    
الح مق ف  األ اض  واألل ي  واألمالق األخاى الم ممل  ل اذا الم ااوع أو  لامي  أصحر 

با ي م اااوع آخااا ساماء بصااسم   ماا  أصاحر  هااذ  األمااالق أو ب  ا  صااس  أخاااى اال ااالع 
مارقًر قلاى الم ااوع المعاان لااى م ماب اللا ا  المحليا  للب ارء والم واي  بم اهار لبلا ا  ل ات 

ور ا   االقمااضارت قلياه خاالن خمسا  ق اا يمماًر ما  الهير خالن سرقرت الاوام الاسم  
 رر  ا  ق ا هذا اإلقال .

 وسامف لا  يلمست ألي اقماااو يااة بعااا هاذا المر  اا .
 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   للم وي  وب رء الما  بمحرفورت غز 

ع ممق  م اوع راخيإ محي  وقمة فئ   ج( برس  الس ا/ سليمر  سلي  ب   / إياا 
 قب ا وشاكرؤ 

 

رعلااا  اللا ااا  الماكز ااا  للم واااي  وب ااارء الماااا  بمحرفوااارت غاااز  للام ااام  الكاااا   قااا  
إياااااع  18/8/2021( الم ع اااا  لمااار    24/2021( بالسااام ر  قااا   17قاا هااار  قااا   

سليمر  سلي  قب ا وشاكرؤ   /الس ا ممق  م اوع راخيإ محي  وقمة فئ   ج( برس 
 ( م  أ اض  غز .636( م  ال يع   ق   61ف  ال سيم   ق   

وقليااه  حااق لامياا  ذوي ال اا   فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى الم ااممل   
برلم ي   بصسم   م  أصحر  األمالق أو ب ي صس  أخاى أ  يم امما برقمااضرر   

 يمم( م  رر    ق ا هذا اإلقال . 30  قلى الم اوع وذلك خالن ما 
ر ااام االقمااضاارت لاااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  بم اهاار فاا  للا اا  غااز  
وللساا ا/ ساا ار ا اللا اا  الماكز اا  بم مبااه لاامعا   الح اا  المحلاا  خااالن ساارقرت الاااوام 

 الاسم .
 حاة ((  وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا اق ضرء الما  الم

 
 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن

 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 
 (18005برلمصرةق  قلى إلارء ال ر ع  ق   

 : خرق مقعم ي   ر وي 
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

 

لألل ي  ور واي  الماا  بمحرفوارت غاز  أق ار قاا قااا ت بالساام ر رعل  اللا   الماكز   
المصااااايق ال  اااارئ  قلااااى إلااااارء  25/8/2021( الم ع ااااا  لماااار    25/2021 قاااا   

( ممااا والمحصاام  لاا   ال اار ع 3( ممااا وا رااااة  8( بعاااو  18005ال اار ع  قاا   
 يعا  ( ما  ال7-6( والمار  فا  ال سارئ   قا   18046( وال ر ع  قا   18038 ق   

( السااارلق إيااقاااه لإلقماااااو بممجاااب اإلقاااال  الصااارة  قااا  اللا ااا  الماكز ااا  92 
م  وضاعه ممضا   12/1/2021والم  م  ف  جا ار  فلسي   واالسم الن لمر    

الم س ذ بعا ماو  خمس  ق ا يممًر م  رر    ق ا هذا اإلقال  ف  الاا ا  الاسمي  
( ما  18ا ، وذلاك وف اًر لا إ المارة   أو ف  صحايسم   يمم م اا  محل ما   أي مار أقا

 قرقم  ر وي  الما .
 

 اللجنـة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 

 ( بح  ق زا  ألم  شما 65بإيااع مااة لمييط شب   شما ع ال يع   ق   
 خر  يمقع – وي  م ي   ر

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
رعل  اللا   الماكز اا  لألل ي  ور و ا  الما  بمحرفوارت غاز  أق ار قاا قااا ت بالسام ر 

إقااارة  إياااااع لميياااط شاااب   شاااما ع  25/8/2021الم ع اااا  لمااار     25/2021 قااا  
( ماا  ال يعاا  28  ( بحاا  ق اازا  ألاام  شااما  المار  فاا  ال ساايم   قاا 65ال يعا   قاا   

-16-15-14-13-12-11-10-8-7-6-5-4-3( وال سااارئ   قااا   64 قااا   
17-18-20-21-22-23-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-
( 88( مااااا  ال يعااااا   قااااا   14( وال سااااايم   قااااا   65( مااااا  ال يعااااا   قااااا   35-38

لالقمااااو خااالن مااا  خمساا  ق ااا يممااًر ماا  راار    ق ااا هااذا اإلقااال  فاا  الاا ااا  
ايااقاه فا  مي  أو ف  صحيسم   يمم م   محل م   أي مر أقا ، والذي را  اقاال  الاس

 .15/2/2021ف  جا ار  فلسي   واالسم الن لمر    السرلق وق ا  
فرقه  1936( لس   28( م  قرقم  ر وي  الما   ق   17وقليه ووف ًر ل إ المرة    

ق األخاااى الم ااممل   ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااال
ل ذا الم اوع أو ب ي م اوع آخا سماء بصسم   م  أصحر  هذ  األماالق أو ب  ا  
صس  أخاى اال الع مارقًر قلى الم اوع المعاان لااى م ماب اللا ا  المحليا  للب ارء 

خالن سرقرت الااوام الاسام  ور اا   االقمااضارت  والم وي  بم اهر لبلا   خر  يمقع
 يممًر م  رر  ا  ق ا هذا اإلقال . قليه خالن خمس  ق ا

 وسامف لا  يلمست ألي اقماااو يااة بعااا هاذا المر  اا .
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 

( والمعاوف ب ر ع A14   إيااع مااة للمييط المسص ل  لل ر ع ال ي ل   ق
 األمل
 ال اا   –م ي   ر وي  
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

رعل  اللا   الماكز اا  لألل ي  ور و ا  الما  بمحرفوارت غاز  أق ار قاا قااا ت بالسام ر 
إقاااارة  إيااااااع المييااااط المسصاااا ل   25/8/2021الم ع ااااا  لماااار     25/2021 قاااا  

( مماااا لاااااو  12( والمعااااوف ب اااار ع األمااال بعاااااو  A14لل ااار ع ال ي لااا   قاااا   
( ج مبااًر الماار  فاا  63( شاامراًل وال اار ع  قاا   37ا رااااة المحصاام  لاا   ال اار ع  قاا   

( م  86-85-36-35-34-33-32-30-29-28-27-26-25ال سرئ   ق   
( لالقماااااو خاااالن ماااا  خمسااا  ق اااا يمماااًر مااا  رااار    ق اااا هاااذا 37ال يعااا   قااا   

ا  الاسمي  أو ف  صحيسم   يمم م   محل م   أي مار أقاا ، والاذي اإلقال  ف  الاا 
 .18/2/2021ف  جا ا  االسم الن لمر    ايااقه ف  السرلق وق ا  ر  اقال  

فرقه  1936( لس   28( م  قرقم  ر وي  الما   ق   17وقليه ووف ًر ل إ المرة    
األخاااى الم ااممل   ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق 

ل ذا الم اوع أو ب ي م اوع آخا سماء بصسم   م  أصحر  هذ  األماالق أو ب  ا  
صس  أخاى اال الع مارقًر قلى الم اوع المعاان لااى م ماب اللا ا  المحليا  للب ارء 

خالن سرقرت الاوام الاسام  ور اا   االقمااضارت قلياه  والم وي  بم اهر لبلا   ال اا  
 مًر م  رر  ا  ق ا هذا اإلقال .خالن خمس  ق ا يم 

 وسامف لا  يلمست ألي اقماااو يااة بعااا هاذا المر  اا .
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن

 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 
حصم   ل   ال ر ع  ق  المصايق ال  رئ  قلى مييط شب   شما ع الم ي   الم

 ( ج مبًر 4( شمراًل وال ر ع  ق   69 
 ( شاقرً 124( وال ر ع  ق   116( غابًر وال ر ع  ق   634وال ر ع  ق   

 : خر  يمقعم ي   ر وي 
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

 

ام ر رعل  اللا   الماكز   لألل ي  ور واي  الماا  بمحرفوارت غاز  أق ار قاا قااا ت بالسا
المصاااايق ال  ااارئ  قلاااى ميياااط  25/8/2021( الم ع اااا  لمااار    25/2021 قااا   

( 4( شااامراًل وال ااار ع  قااا   69شاااب   شاااما ع الم ي ااا  المحصااام   لااا   ال ااار ع  قااا   
( شااااقًر 124( وال ااار ع  قااا   116( غاباااًر وال ااار ع  قااا   634ج مباااًر وال ااار ع  قااا   

-24-23-22-21-20-19-18-17-16-15-14والمااار  فااا  ال سااارئ   قااا   
25-26-27-28-29-30-32-33-35-38-39-40-41-42-43-44 )

( السارلق 69( ما  ال يعا   قا   19-17-15-14( وال سرئ   قا   53م  ال يع   
إيااقاااه لإلقماااااو بممجاااب اإلقاااال  الصااارة  قااا  اللا ااا  الماكز ااا  والم  ااام  فااا  

و  خمساا  ماا  وضااعه ممضاا  الم س ااذ بعااا مااا  14/3/2021جا ااا  فلسااي   لماار    
ق اااا يمماااًر مااا  رااار    ق اااا هاااذا اإلقاااال  فااا  الاا اااا  الاسااامي  أو فااا  صحاااايسم   

( مااا  قااارقم  ر واااي  18يمم م اااا  محل مااا   أي مااار أقاااا ، وذلاااك وف اااًر لااا إ المااارة   
 الما .
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 إعـــــــالن

  وي  الما  بمحرفورت غز صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور
 ( ح  المماص  الا مب 18076برلمصرةق  قلى المييط المسص ل  لل ر ع  ق   

 : خر  يمقعم ي   ر وي 
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

غاز  أق ار قاا قااا ت بالساام ر  رعل  اللا   الماكز   لألل ي  ور واي  الماا  بمحرفوارت
المصاااايق ال  ااارئ  قلاااى الميياااط  1/9/2021   ( الم ع اااا  لمااار  26/2021 قااا   

( ح  المماص  الا مب  المحصم  ل   ال ار ع  قا  18076المسص ل  لل ر ع  ق   
( ممااااا لاااااو  ا رااااااة 10( غابااااًر بعاااااو  18011( شاااااقًر وال اااار ع  قاااا   18073 

( الساارلق إيااقااه لإلقمااااو بممجااب 91( ماا  ال يعاا   1والماار  فاا  ال ساايم   قاا   
رة  قاا  اللا اا  الماكز اا  والم  اام  فاا  جا ااار  فلسااي   واالساام الن اإلقااال  الصاا

ماا  وضااعه ممضاا  الم س ااذ بعااا ماااو  خمساا  ق ااا يممااًر ماا   24/8/2021لماار    
راار    ق ااا هااذا اإلقااال  فاا  الاا ااا  الاساامي  أو فاا  صحااايسم   يمم م ااا  محل ماا   

  .( م  قرقم  ر وي  الما18أي مر أقا ، وذلك وف ًر ل إ المرة   
                                                    

 اللجنـة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن

 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 
( ضم  19125( وال ر ع  ق   2برلمصرةق  قلى المييط المسص ل  لل ر ع  ق   

 لسالمح  ا
 : خر  يمقعم ي   ر وي 

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
 

رعل  اللا   الماكز   لألل ي  ور واي  الماا  بمحرفوارت غاز  أق ار قاا قااا ت بالساام ر 
المصاااايق ال  ااارئ  قلاااى الميياااط  1/9/2021( الم ع اااا  لمااار    26/2021 قااا   

  حاا  السااالم والماار  فاا  ( ضاام19125( وال اار ع  قاا   2المسصاا ل  لل اار ع  قاا   
( الساارلق إيااقااه لإلقمااااو بممجااب اإلقااال  82( ماا  ال يعاا   3-2ال ساارئ   قاا   

الصااارة  قااا  اللا ااا  الماكز ااا  والم  ااام  فااا  جا اااار  فلساااي   واالسااام الن لمااار    
ماا  وضااعه ممضاا  الم س ااذ بعااا ماااو  خمساا  ق ااا يممااًر ماا  راار     18/1/2021

ساامي  أو فاا  صحااايسم   يمم م ااا  محل ماا   أي ماار ق ااا هااذا اإلقااال  فاا  الاا ااا  الا 
 ( م  قرقم  ر وي  الما .18أقا ، وذلك وف ًر ل إ المرة   
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 إعـــــــالن

 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 
 (12051مسص ل  لل ر ع  ق   المصايق ال  رئ  قلى المييط ال
 : خر  يمقعم ي   ر وي 

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
 

( 13رعلاا  اللا اا  الماكز اا  لألل ياا  ور وااي  المااا  بمحرفواارت غااز  قاا  قاا هاار  قاا   
المصاااايق ال  ااارئ  قلاااى  1/9/2021( الم ع اااا  لمااار    26/2021بالساااام ر  قااا   

( 12052( المحصاام  لاا   ال اار ع  قاا   12051المييااط المسصاا ل  لل اار ع  قاا   
( ممااا الماار  فاا  ال ساارئ  3( ممااا وا رااااة  8( غابااًر بعاااو  10شاااقًر وال اار ع  قاا   

( السارلق إيااقاه لإلقماااو بممجاب 45( ما  ال يعا   قا   24-23-22-21 ق   
اإلقال  الصرة  قا  اللا ا  الماكز ا  والم  ام  فا  جا اار   فلساي   واالسام الن( 

ماا  وضااعه ممضاا  الم س ااذ بعااا ماااو  خمساا  ق ااا يممااًر ماا   11/2/2021   لماار  
راار    ق ااا هااذا اإلقااال  فاا  الاا ااا  الاساامي  أو فاا  صحااايسم   يمم م ااا  محل ماا   

 ( م  قرقم  ر وي  الما .18أي مر أقا ، وذلك وف ًر ل إ المرة   
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 ـــالنإعــــ
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 

 (1289بإيااع مااة للمييط المسص ل  لل ر ع  ق   
 غز  –م ي   ر وي  
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

رعل  اللا   الماكز اا  لألل ي  ور و ا  الما  بمحرفوارت غاز  أق ار قاا قااا ت بالسام ر 
إقرة  إيااع المييط المسص ل  لل ار ع  8/9/2021الم ع ا  لمر     27/2021 ق  

( لالقمااااااو 684( مااا  ال يعااا   قااا   35( المااار  فااا  ال سااايم   قااا   1289 قااا   
خااالن مااا  خمساا  ق ااا يممااًر ماا  راار    ق ااا هااذا اإلقااال  فاا  الاا ااا  الاساامي  أو 

اقااه فاا  الساارلق ايافاا  صااحيسم   ياامم م   محل ماا   أي ماار أقااا ، والااذي راا  اقااال  
 .28/5/2018ف  جا ار  فلسي   والاسرل  لمر    وق ا  

فرقه  1936( لس   28( م  قرقم  ر وي  الما   ق   17وقليه ووف ًر ل إ المرة    
 ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى الم ااممل  

ر  هذ  األماالق أو ب  ا  ل ذا الم اوع أو ب ي م اوع آخا سماء بصسم   م  أصح
صس  أخاى اال الع مارقًر قلى الم اوع المعاان لااى م ماب اللا ا  المحليا  للب ارء 

خااالن ساارقرت الاااوام الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه  والم وااي  بم اهاار لبلا اا  غااز 
 خالن خمس  ق ا يممًر م  رر  ا  ق ا هذا اإلقال .

 ا هاذا المر  اا .وسامف لا  يلمست ألي اقماااو يااة بعاا
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 إعـــــــالن

 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 
برلمصرةق  قلى المييط المسص ل  لم ي   الم رء شر ع الكاام  م  شر ع صال  

 الاي   ةوا  حممة (
 : جبرليرم ي   ر وي 

 1936( لس   28م  ر وي  الما   ق   قرق
 

رعل  اللا   الماكز   لألل ي  ور واي  الماا  بمحرفوارت غاز  أق ار قاا قااا ت بالساام ر 
المصاااايق ال  ااارئ  قلاااى الميياااط  8/9/2021( الم ع اااا  لمااار    27/2021 قااا   

المسص ل  لم ي ا  الم ارء شار ع الكااما  ما  شار ع صاال  الااي   ةوا  حمامة ( المار  
-16-10-9-8-7-6( وال سارئ   قا   578( ما  ال يعا   6-5ال سارئ   قا   ف  
( السااارلق إيااقاااه لإلقماااااو 952( مااا  ال يعااا   قااا   17-23-24-25-26-29

بممجب اإلقال  الصارة  قا  اللا ا  الماكز ا  والم  ام  فا  جا اا  فلساي   لمار    
ر    م  وضاعه ممضا  الم س اذ بعاا مااو  خمسا  ق اا يمماًر ما  را 16/10/2020

ق ااا هااذا اإلقااال  فاا  الاا ااا  الاساامي  أو فاا  صحااايسم   يمم م ااا  محل ماا   أي ماار 
 ( م  قرقم  ر وي  الما .18أقا ، وذلك وف ًر ل إ المرة   
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 إعـــــــالن
 رت غز  صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفو

 ( المعاوف  بم ي   السيسر الاابي    C2إيااع المييط المسص ل  لم ي    ق   
 ل ت الهير : م ي   ر وي 

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
( 31رعلاا  اللا اا  الماكز اا  لألل ياا  ور وااي  المااا  بمحرفواارت غااز  قاا  قاا هاار  قاا   

الممضاام  إيااااع المييااط  8/9/2021( الم ع ااا  لماار    27/2021بالساام ر  قاا   
( المعاوفا  بم ي ا  السايسر الاابيا  المار  فا  ال سارئ   قا  C2المسص ل  لم ي    قا   

( 1743( م  ال يع   ق   25-26-27-28-29-75-67-33-32-31-30 
( لالقمااو خاالن ماا  سام   يمماًر ما  1742( م  ال يع   ق   31وال سيم   ق   

 رر    هذا اإلقال .
فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى وقليااه 

الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام 
الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  

 ل ت الهير.
 ااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.  وساامف ل  يلمسااات ألي اقماا

 
 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  

 ( المعاوف  بم ي   السيسر الاابي    A2إيااع المييط المسص ل  لم ي    ق   
 ل ت الهير : م ي   ر وي 

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
( 10رعلاا  اللا اا  الماكز اا  لألل ياا  ور وااي  المااا  بمحرفواارت غااز  قاا  قاا هاار  قاا   

الممضاام  إيااااع المييااط  8/9/2021( الم ع ااا  لماار    27/2021بالساام ر  قاا   
 ( المعاوفا  بم ي ا  السايسر الاابيا  المار  فا  ال سارئ   قا A2المسص ل  لم ي    قا   

 36-37-38-39-41-42-43-46-56-65-66-67-68-69-70-
-5-6-7-54-55-58-57( وال ساارئ   قاا   1744( ماا  ال يعاا   قاا   71-72

( لالقماااااو خاااالن ماااا  سااام   يمماااًر مااا  رااار    هاااذا 1743( مااا  ال يعااا   قااا   4
 اإلقال .

وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 
 ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام الم

الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  
 ل ت الهير.

   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.
 

 ناللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المد
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 

 ح  ق زا  ألم  شما  –( 66إيااع مااة لمييط شب   شما ع ال يع   ق   
 خر  يمقع –م ي   ر وي  

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
 

( 13المااا  بمحرفواارت غااز  قاا  قاا هاار  قاا   رعلاا  اللا اا  الماكز اااا  لألل ياا  ور و ااا  
الممضااام  إياااااع ميياااط  8/9/2021( الم ع اااا  لمااار    27/2021بالسااام ر  قااا   

( 14ح  ق زا  ألم  شما  المر  ف  ال سيم   ق    –( 66شب   شما ع ال يع   ق   
-13-12-11-8-7-6-5-4-3-2-1( وال ساااارئ   قاااا   88ماااا  ال يعاااا   قاااا   

14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-
( لالقماااو خاالن ماا  خمسا  ق اا يمماًر ما  66( م  ال يع   ق   30-31-32

راار    ق ااا هااذا اإلقااال  فاا  الاا ااا  الاساامي  أو فاا  صااحيسم   ياامم م   محل ماا   
فاااا  جا ااااار  فلسااااي   ايااقااااه فاااا  الساااارلق وق ااااا  أي ماااار أقااااا ، والااااذي راااا  اقااااال  

 .17/2/2019واالسم الن لمر    
فرقه  1936( لس   28( م  قرقم  ر وي  الما   ق   17وقليه ووف ًر ل إ المرة    

 ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى الم ااممل  
ل ذا الم اوع أو ب ي م اوع آخا سماء بصسم   م  أصحر  هذ  األماالق أو ب  ا  

لمعاان لااى م ماب اللا ا  المحليا  للب ارء صس  أخاى اال الع مارقًر قلى الم اوع ا
خالن سرقرت الااوام الاسام  ور اا   االقمااضارت  والم وي  بم اهر لبلا   خر  يمقع

 قليه خالن خمس  ق ا يممًر م  رر  ا  ق ا هذا اإلقال .
 وسامف لا  يلمست ألي اقماااو يااة بعااا هاذا المر  اا .
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 إعـــــــالن

 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  
 ( Zone  B2إيااع المييط المسص ل  لم ي   السيسر الاابي   

 ل ت الهير : م ي   ر وي 
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

( 30ز  قاا  قاا هاار  قاا   رعلاا  اللا اا  الماكز اا  لألل ياا  ور وااي  المااا  بمحرفواارت غاا
الممضاام  إيااااع المييااط  8/9/2021( الم ع ااا  لماار    27/2021بالساام ر  قاا   

-75-8-44( المار  فا  ال سارئ   قا   Zone B2المسص ل  لم ي   السيسر الاابي   
( لالقمااااااو خااااالن مااااا  1744( ماااا  ال يعاااا   قاااا   76-79-80-34-40-35

 سم   يممًر م  رر    هذا اإلقال .
ه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى وقلياا

الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام 
الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  

 ل ت الهير.
 ((.ااااو ياااة بعا هذا المر  ااا م  وساامف ل  يلمسااات ألي اق

 
 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  

( وال ر ع 19243( وال ر ع  ق   19241إيااع المييط المسص ل  لل ر ع  ق   
 خر  يمقع : م ي   ر وي ( 19244 ق   

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
( 14رعلاا  اللا اا  الماكز اا  لألل ياا  ور وااي  المااا  بمحرفواارت غااز  قاا  قاا هاار  قاا   

الممضاام  إيااااع المييااط  8/9/2021( الم ع ااا  لماار    27/2021بالساام ر  قاا   
 -المسص ل  لل ما ع المرلي :

 ( مما.3اة  ( مما وا را10( بعاو  19241ال ر ع  ق    .1
 ( مما.3( مما وا رااة  10( بعاو  19243ال ر ع  ق    .2
 ( مما. 3( مما وا رااة  10( بعاو  19244ال ر ع  ق    .3
 ( مما لاو  ا رااة.10( بعاو  19232ال ر ع  ق    .4
 ( مما لاو  ا رااة .10( بعاو  19236ال ر ع  ق    .5
 ( مما لاو  ا رااة.10( بعاو  19234ال ر ع  ق    .6

( لالقماااو خاالن ماا  سام   يمماًر 81( م  ال يعا   قا   5   ف  ال سيم   ق   المر
 م  رر    هذا اإلقال .

وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 
الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام 

اضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  الاساام  ور ااا   االقما 
 خر  يمقع.

   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة



 م2022( ديسمبر) كانون أول               ــوقــائــع الفـلســطـينـية(  )الالمائة وأربعة                  العـدد     
 

 

 

 

- 227 - 

 إعـــــــالن

 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  
( شمرال وال ر ع 65اع مييط شب   شما ع الم ي   المحصم   ل   ال ر ع  ق   إيا

 ح  مع  -( شاقًر 626( غابًر وال ر ع  ق   42( ج مبًر وال ر ع  ق   633 ق   
 خر  يمقع : م ي   ر وي 

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
( 15  قاا  قاا هاار  قاا   رعلاا  اللا اا  الماكز اا  لألل ياا  ور وااي  المااا  بمحرفواارت غااز 

الممضااام  إياااااع ميياااط  8/9/2021( الم ع اااا  لمااار    27/2021بالسااام ر  قااا   
( 633( شامرال وال ار ع  قاا   65شاب   شاما ع الم ي ا  المحصام   لا   ال ار ع  قا   

حاا  معاا  الماار  فاا   -( شاااقًر 626( غابااًر وال اار ع  قاا   42ج مبااًر وال اار ع  قاا   
( مااا  ال يعااا   قاااا  89-88-87-86-85-84-82-81-80-79ال سااارئ   قااا   

 ( لالقمااو خالن ما  سم   يممًر م  رر    هذا اإلقال .53 
وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 
الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام 

ت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  الاساام  ور ااا   االقمااضاار
 خر  يمقع.

 ((.مااااو ياااة بعا هذا المر  ااا   وساامف ل  يلمسااات ألي اق
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن

 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  
 ( ضم  ح  المماص Dااع مييط شب   شما ع الماب   ق   بإي

 : خر  يمقع م ي   ر وي 
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

 

 28/2021رعل  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  بالسم ر  ق  
( Dقاااا  إياااااع مييااااط شااااب   شاااما ع الماباااا   قاااا    15/9/2021الم ع اااا  لماااار    

( ماا  ال يعاا  2C-10A-11A-17Aحاا  المماصاا  والماار  برل ساارئ   قاا   ضاام  
-5B-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16( وال سااااارئ   قااااا   88 قااااا   

( لالقماااااو خاااالن 92( ماا  ال يعااا   قااا   17-18-19-20-21-22-23-30
 ما  سم   يممًر م  رر    هذا اإلقال .

ألل ياا  واألمااالق األخاااى وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  وا
الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام 
الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  

 خر  يمقع.
   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.
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 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن

 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 
( السرصل ل   ةيا 53برلمصرةق  قلى المييط المسص ل  لل ر ع ال ي ل   ق   

 البلو وال اا  
 : ال اا  م ي   ر وي 
 6193( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

رعل  اللا   الماكز   لألل ي  ور واي  الماا  بمحرفوارت غاز  أق ار قاا قااا ت بالساام ر 
المصااايق ال  اارئ  قلااى المييااط  15/9/2021( الم ع ااا  لماار    28/2021 قاا   

( السرصل ل   ةيا البلو وال اا   المر  ف  ال سرئ  53المسص ل  لل ر ع ال ي ل   ق   
( ماا  7-6-5( وال ساارئ   قاا   2354   ( ماا  ال يعاا22-23-24-9-2-5 قاا   

( وال ساايم   قاا  2356( ماا  ال يعاا   قاا   5-4( وال ساارئ   قاا   2353ال يعاا   قاا   
 (.89( م  ال يع   ق   20 

السارلق إيااقااه لإلقمااااو بممجااب اإلقااال  الصاارة  قاا  اللا اا  الماكز اا  والم  اام  
ا مااو  خمسا  م  وضعه ممض  الم س اذ بعا 8/8/2021ف  جا ا  فلسي   لمر    

ق اااا يمماااًر مااا  رااار    ق اااا هاااذا اإلقاااال  فااا  الاا اااا  الاسااامي  أو فااا  صحاااايسم   
( مااا  قااارقم  ر واااي  18يمم م اااا  محل مااا   أي مااار أقاااا ، وذلاااك وف اااًر لااا إ المااارة   

 الما .
 

 اللجنـة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن

  ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  صرة  ق  اللا   الماكز   لألل
 ( E1بإيااع مييط شب   شما ع الماب   ق   

 : خر  يمقع م ي   ر وي 
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

 

 29/2021رعل  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  بالسم ر  ق  
(  E1ع المابااا   قااا   قااا  إياااااع ميياااط شاااب   شاااما   22/9/2021الم ع اااا  لمااار    

-1A-5( وال ساارئ   قاا   88( ماا  ال يعاا   قاا   11A-17Aوالماار  برل ساارئ   قاا   
( مااا  ال يعااا   قااا  4-2( وال سااارئ   قااا   91( مااا  ال يعااا   قااا   16-19-20-21

 ( لالقمااو خالن ما  سم   يممًر م  رر    هذا اإلقال .92 
ألل ياا  واألمااالق األخاااى وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  وا

الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام 
الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  

 خر  يمقع.
 ((.مااااو ياااة بعا هذا المر  ااا   وساامف ل  يلمسااات ألي اق

 
 ركزية لألبنية وتنظيم المدناللجنة الم

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن

 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  
 ( ضم  المماص  الا مب  E3بإيااع مييط شب   شما ع الماب   ق   

 : خر  يمقع م ي   ر وي 
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

 

 29/2021ز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  بالسم ر  ق  رعل  اللا   الماك
( E3قااا  إياااااع ميياااط شاااب   شاااما ع المابااا   قااا    22/9/2021الم ع اااا  لمااار    

( 88( ما  ال يعا   قا   11A-14Aضم  المماص  الا مب  والمر  برل سرئ   قا   
 ( لالقماااااو خاااالن91( مااا  ال يعااا   قااا   19A-18-24-1A-2وال سااارئ   قااا   

 ما  سم   يممًر م  رر    هذا اإلقال .
وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 
الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام 

 اا  الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا
 خر  يمقع.

   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن

 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  
 لا مب  ( ضم  المماص  اE2بإيااع مييط شب   شما ع الماب   ق   

 م ي   ر وي : خر  يمقع 
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

 

 29/2021رعل  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  بالسم ر  ق  
( E2قااا  إياااااع ميياااط شاااب   شاااما ع المابااا   قااا    22/9/2021الم ع اااا  لمااار    

( ماا  ال يعاا  11A-13A-14Aضاام  المماصاا  الا اامب   والماار  برل ساارئ   قاا   
-1A-2-3-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17( وال سرئ   ق   88 ق   

( لالقمااااو خااالن مااا  ساام   يممااًر ماا  راار    هااذا 91( ماا  ال يعاا   قاا   18-20
 اإلقال .

وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 
لاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع ق

الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  
 خر  يمقع.

   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 النإعـــــــ
 

 صرة  ق  اللا   الماكز   للم وي  وب رء الما  بمحرفورت غز 
 بإيااع ممق  م اوع محي  غرع فئ   ج( 

 برس / شاك  أل رء قلى ألم جب  ق  ر/ وائل ألم جب  للمحاوقرت والمار   العرم 
رعلااااا  اللا ااااا  الماكز ااااا  للم واااااي  وب ااااارء الماااااا  بمحرفوااااارت غاااااز  للام ااااام  الكاااااا   

 .   7/10/2021( الم ع ا  لمر    31/2021السم ر  ق   ب ق ر قا قا ت ب
( 16إيااااااااع ممقاااااا  م اااااااوع محياااااا  غاااااارع فئاااااا   ج( قلااااااى أ و ال ساااااايم   قاااااا     

( مااااا  أ اضااااا  غاااااز  الم امااااا  للا ااااا  864( مااااا  ال يعااااا   قااااا   18وال سااااايم   قااااا   
وائااال ألااام جبااا  للمحاوقااارت والماااار    /سااا / شااااك  أل ااارء قلاااى ألااام جبااا  ق  اااربر

 .العرم 
وقلياااااااه  حاااااااق لاميااااااا  ذوي ال ااااااا   فااااااا  األ اضااااااا  واألل يااااااا  واألماااااااالق األخااااااااى  

الم ااااااممل  برلم ي اااااا  بصااااااسم   ماااااا  أصااااااحر  األمااااااالق أو باااااا ي صااااااس  أخاااااااى أ  
يااااامم( مااااا  راااااار     30يم اااااامما برقمااضااااارر   قلاااااى الم ااااااوع وذلااااااك خاااااالن ماااااا   

 ق ا هذا اإلقال .
 واااااااي  بم اهااااااار فااااااا  ر اااااااام االقمااضااااااارت لااااااااى م ماااااااب اللا ااااااا  المحليااااااا  للب ااااااارء والم

للا ااااااا  غاااااااز  وللسااااااا ا/ سااااااا ار ا اللا ااااااا  الماكز ااااااا  بم مباااااااه لااااااامعا   الح ااااااا  المحلااااااا  
 خالن سرقرت الاوام الاسم .

   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا اق ضرء الما  المحاة ((
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  صرة  ق  اللا 

( شمراًل وال ر ع 8إيااع مييط شب   شما ع الم ي   المحصم   ل   ال ر ع  ق   
 ( ج مبًر 31 ق   

 ( غابرً 9( شاقًر وال ر ع  ق   11163وال ر ع  ق   
 خر  يمقع : م ي   ر وي 

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
 31/2021الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  بالسم ر  ق  رعل  اللا   

قاا  إيااااع مييااط شااب   شااما ع الم ي اا  المحصاام    7/10/2021الم ع ااا  لماار    
( شاااقًر 11163( ج مباًر وال ار ع  قا   31( شامراًل وال ار ع  قا   8لا   ال ار ع  قا   

( ماا  30-29-28-12-11-10-9( غابااًر والماار  برل ساارئ   قاا   9وال اار ع  قاا   
 ( لالقمااو خالن ما  سم   يممًر م  رر    هذا اإلقال .78ال يع   ق   

وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 
الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام 

يااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قل
 خر  يمقع.

 ((.ا   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  اا
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 

 ضم  م ي   المسر  الااب  –( 8354ااة للمييط المسص ل  لل ر ع  ق   إيااع م
 غز  –م ي   ر وي  
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

 

رعل  اللا   الماكز اا  لألل ي  ور و ا  الما  بمحرفوارت غاز  أق ار قاا قااا ت بالسام ر 
 ل  لل ر ع  قا  إيااع المييط المسص 7/10/2021الم ع ا  لمر     31/2021 ق  

( شااقًر 1957ضم  م ي   المسر  الاابا  المحصام  لا   ال ار ع  قا    –( 8354 
( ماااا  ال يعاااا   قاااا  37-30( غابااااًر الماااار  فاااا  ال ساااارئ   قاااا   1942وال اااار ع  قاااا   

( مما لاو  ا رااة لالقمااو خالن ما  خمس  ق ا يممًر ما  10( بعاو  714 
ساامي  أو فاا  صااحيسم   ياامم م   محل ماا   راار    ق ااا هااذا اإلقااال  فاا  الاا ااا  الا 

فاااا  فلسااااي   لماااار    ايااقااااه فاااا  الساااارلق وق ااااا  أي ماااار أقااااا ، والااااذي راااا  اقااااال  
22/6/2021. 

فرقه  1936( لس   28( م  قرقم  ر وي  الما   ق   17وقليه ووف ًر ل إ المرة    
  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى الم ااممل 

ل ذا الم اوع أو ب ي م اوع آخا سماء بصسم   م  أصحر  هذ  األماالق أو ب  ا  
صس  أخاى اال الع مارقًر قلى الم اوع المعاان لااى م ماب اللا ا  المحليا  للب ارء 

خااالن ساارقرت الاااوام الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه  والم وااي  بم اهاار لبلا اا  غااز 
 ذا اإلقال .خالن خمس  ق ا يممًر م  رر  ا  ق ا ه

 وسامف لا  يلمست ألي اقماااو يااة بعااا هاذا المر  اا .
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن

 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  
 ح  جم   اللمت    –( 7077إيااع المييط المسص ل  لل ر ع  ق   

 خر  يمقع ر وي :  م ي  
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

( 5رعلااا  اللا ااا  الماكز ااا  لألل يااا  ور واااي  الماااا  بمحرفوااارت غاااز  قااا  قاا هااار  قااا   
الممضام  إياااع الميياط  7/10/2021( الم ع ا  لمر    31/2021بالسم ر  ق   

( 44 ع  ق   ح  جم   اللمت المحصم  ل   ال ر –( 7077المسص ل  لل ر ع  ق   
( ممااا الماار  فاا  3( ممااا وا رااااة  10( ج مبااًر بعاااو  7057شاامراًل وال اار ع  قاا   

( لالقمااو خالن 57( م  ال يع   ق   57-54-53-33-27-25ال سرئ   ق   
 ما  سم   يممًر م  رر    هذا اإلقال .

 وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 
الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام 
الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  

 خر  يمقع.
   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.

 
 لمدناللجنة المركزية لألبنية وتنظيم ا

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 

 إيااع مااة لمييط شب   شما ع م ي   السااح   ضم  م ي    بسر  االقليمي 
  بسر  االقليمي  –م ي  

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
 و ا  الما  بمحرفورت غز  أق ر قا قاا ت بالسم ر رعل  اللا   الماكز اا  لألل ي  ور

إيااع مااة لمييط شب   شما ع  28/10/2021الم ع ا  لمر     34/2021 ق  
-20-19م ي   السااح   ضم  م ي    بسر  االقليمي  والمر  ف  ال سرئ   ق   

-14-13-12-11-10-9-4-3-1( وال سرئ   ق   236( م  ال يع   ق   21
( م  ال يع   ق  7-6-5-4-3-2-1( وال سرئ   ق   237ع   ق   ( م  ال ي15

( بم ي    بسر  االقليمي  والمب    رسرص ل ر ب اا  اإليااع السرلق الم  م  239 
إيااقًر مااةًا لما  خمس  ق ا يممًر م   27/1/2020ف  جا ا  فلسي   لمر    

 رر    ق ا هذا اإلقال  ف  صحيسم   يمم م   محل م  .
فرقه  1936( لس   28( م  قرقم  ر وي  الما   ق   17ليه ووف ًر ل إ المرة   وق 

 امع لامي  أصحر  الح مق ف  األ اض  واألل ي  واألمالق األخاى الم ممل  
ل ذا الم اوع أو ب ي م اوع آخا سماء بصسم   م  أصحر  هذ  األمالق أو ب    

اى م مب اللا   المحلي  للب رء صس  أخاى اإل الع مارقًر قلى الم اوع المعان ل
والم وي  بم ا للا    بسر  الكب ا  و بسر  الاايا  خالن سرقرت الاوام الاسم  
ور ا   االقمااضرت قليه خالن خمس  ق ا يممًر م  رر  ا  ق ا هذا اإلقال  ف  

 الاا ا  الاسمي  أو ف  صحيسم   يمم م   محل م   أي مر أقا .
 ماااو يااة بعااا هاذا المر  اا .وسامف لا  يلمست ألي اق

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 

 إيااع مااة لمييط شب   شما ع م ي   السااح   ضم  م ي    بسر  الكب ا  
  بسر  الكب ا  –م ي  

 1936( لس   28الما   ق   قرقم  ر وي  
رعل  اللا   الماكز اا  لألل ي  ور و ا  الما  بمحرفورت غز  أق ر قا قاا ت بالسم ر 

إيااع مااة لمييط شب   شما ع  28/10/2021الم ع ا  لمر     34/2021 ق  
( 21-20-19م ي   السااح   ضم  م ي    بسر  الكب ا  والمر  ف  ال سرئ   ق   

-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6( وال سرئ   ق   236   م  ال يع   ق
( بم ي    بسر  239( م  ال يع   ق   16-17-18-19-20-21-22-23

الكب ا  والمب    رسرص ل ر ب اا  اإليااع السرلق الم  م  ف  جا ا  فلسي   لمر    
 إيااقًر مااةًا لما  خمس  ق ا يممًر م  رر    ق ا هذا اإلقال  ف  27/1/2020

 صحيسم   يمم م   محل م  .
فرقه  1936( لس   28( م  قرقم  ر وي  الما   ق   17وقليه ووف ًر ل إ المرة    

 امع لامي  أصحر  الح مق ف  األ اض  واألل ي  واألمالق األخاى الم ممل  
ل ذا الم اوع أو ب ي م اوع آخا سماء بصسم   م  أصحر  هذ  األمالق أو ب    

ع مارقًر قلى الم اوع المعان لاى م مب اللا   المحلي  للب رء صس  أخاى اإل ال
والم وي  بم ا للا    بسر  الكب ا  خالن سرقرت الاوام الاسم  ور ا   االقمااضرت 
قليه خالن خمس  ق ا يممًر م  رر  ا  ق ا هذا اإلقال  ف  الاا ا  الاسمي  أو 

 ف  صحيسم   يمم م   محل م   أي مر أقا .
   يلمست ألي اقماااو يااة بعااا هاذا المر  اا .وسامف لا

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  

 ( ضم  ح  الصبا 2668بإيااع المييط المسص ل  لل ر ع  ق   
 : غز  م ي   ر وي 

 1936( لس   28لما   ق   قرقم  ر وي  ا
 34/2021رعل  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  بالسم ر  ق  

( 2668ق  إيااع المييط المسصا ل  لل ار ع  قا    28/10/2021الم ع ا  لمر    
( 1699( شاقًر وال ار ع  قا   1870ضم  ح  الصبا  المحصم  ل   ال ر ع  ق   

-14-13-12-11( مما والمر  برل سارئ   قا   3ا وا رااة  ( مم10غابًر بعاو  
( لالقماااو خاالن ماا  سام   يمماًر ما  628( م  ال يعا   قا   15-17-19-20

 رر    هذا اإلقال .
وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 

رقاًر خاالن سارقرت الااوام الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع ما
الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  

 غز .
   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.

 
 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 اكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز صرة  ق  اللا   الم

 ( 14إيااع مااة للمييط المسص ل  المعان لل ر ع  ق   
 الماااق  –م ي  

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
رعل  اللا   الماكز اا  لألل ي  ور و ا  الما  بمحرفوارت غاز  أق ار قاا قااا ت بالسام ر 

إياااااع ماااااة للميياااط المسصااا ل   28/10/2021الم ع اااا  لمااار     34/2021 قااا  
( 3( شاااقًر وال اار ع  قااا   9( المحصاام  لااا   ال اار ع  قاا   14المعااان لل اار ع  قاا   

-15-13-12( ممااا والماار  فاا  ال ساارئ   قاا   3( ممااا وا رااااة  12غابااًر بعاااو  
( بم ي ااا  الماااقااا  والمب  ااا  رسرصااا ل ر 668( مااا  ال يعااا   قااا   17-46-18-19

لسااارلق إياااااقًر ماااااةًا لماااا  خمسااا  ق اااا يمماااًر مااا  رااار    ق اااا هاااذا ب ااااا  اإلياااااع ا
 اإلقال  ف  صحيسم   يمم م   محل م  .

فرقه  1936( لس   28( م  قرقم  ر وي  الما   ق   17وقليه ووف ًر ل إ المرة    
 ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى الم ااممل  

ي م اوع آخا سماء بصسم   م  أصحر  هذ  األماالق أو ب  ا  ل ذا الم اوع أو ب 
صس  أخاى اإل الع مارقًر قلى الم اوع المعاان لااى م ماب اللا ا  المحليا  للب ارء 
والم وي  بم ا للا   الماااق  خالن سرقرت الاوام الاسم  ور اا   االقمااضارت قلياه 

ا ااا  الاساامي  أو فاا  خااالن خمساا  ق ااا يممااًر ماا  رر  ااا  ق ااا هااذا اإلقااال  فاا  الا
 صحيسم   يمم م   محل م   أي مر أقا .

 وسامف لا  يلمست ألي اقماااو يااة بعااا هاذا المر  اا .
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  

 ( 20لل ر ع ال ي ل   ق   إيااع المييط المسص ل  
 : ةيا البلو م ي   ر وي 

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
( بالسم ر 7رعل  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  ق  قاا هر  ق   

قااااا  إياااااااع الميياااااط المسصااااا ل   28/10/2021( الم ع اااااا  لمااااار    34/2021 قااااا   
( 41( شامراًل وال ار ع  قاا   19المحصام  لا   ال ار ع  قا    (20لل ار ع ال ي لا   قا   

-7-5-4-3-2-1( ممااا والماار  برل ساارئ   قاا   3( ممااا وا رااااة  16ج مبااًر بعاااو  
( ماااااااااااااااااااااااااا  10-11-14-15-18-19-25-27-51-28-30-31-32-33-34

( ماا  ال يعاا  24-22-16-15-14-7-5-4-3( وال ساارئ   قاا   130ال يعاا   قاا   
( وال سرئ   قا  132( م  ال يع   ق   4-3-2-8-7-6-5 ق   ( وال سرئ  129 ق   

-26-25-15-3-2-1( وال سارئ   قا   133( م  ال يع   قا   1-2-3-4-5-6 
-31-30-26-25-24-21-19( وال ساارئ   قاا   134( ماا  ال يعاا   قاا   27-28
-20-19-18-14( وال ساارئ   قاا   148( ماا  ال يعاا   قاا   41-42-43-44-45
( ماااا  45-44-30-14-1( وال ساااارئ   قاااا   149يعاااا   قاااا   ( ماااا  ال 21-37-43

 ( لالقمااو خالن ما  سم   يممًر م  رر    هذا اإلقال .2351ال يع   ق   
وقلياااه فرقاااه  اااامع لاميااا  أصاااحر  الح ااامق فااا  األ اضااا  واألل يااا  واألماااالق األخااااى 

ام الم ااممل  ل ااذا الم اااوع اإل ااالع قلااى خر  اا  الم اااوع مارقااًر خااالن ساارقرت الاااو 
الاسم  ور ا   االقمااضرت قليه إلى م مب اللا   المحليا  للب ارء والم واي  لبلا ا  ةياا 

 البلو.
 ((.مااااو ياااة بعا هذا المر  ااا   وساامف ل  يلمسااات ألي اق

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن

   الما  بمحرفورت غز  صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي
 (  المعاوف ب ر ع الممح ا(67بإيااع المييط المسص ل  لل ر ع  ق   

 م ي   ر وي : ل ت الهير 
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

 35/2021رعل  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  بالسم ر  ق  
( 67المييااااط المسصاااا ل  لل اااار ع  قاااا   قاااا  إيااااااع  4/11/2021الم ع ااااا  لماااار    

( شاااقًر وال اار ع  قاا  24A المعاااوف ب اار ع الممح ااا( المحصاام   لاا   ال اار ع  قاا   
-16-14-9( مما والمار  برل سارئ   قا   3( مما وا رااة  14( غابًر بعاو  23 

 (.  1742( م  ال يع   ق   21-24-25-26-36-37-39-40
 ر    هذا اإلقال .لالقمااو خالن ما  سم   يممًر م  ر

وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 
الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام 
الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  

 ل ت الهير.
 مف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.  وساا
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 

  (  المعاوف  برل ما ع الاابيH2بإيااع مااة لمييط شب   شما ع الم ي    ق   
 ل   ال اق  اليرمس  والعير ا (

 ل ت الهير –م ي   ر وي  
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

رعل  اللا   الماكز اا  لألل ي  ور و ا  الما  بمحرفورت غز  أق ر قا قاا ت بالسم ر  ق  
إقرة  إيااع مااة لمييط شب   شما ع  4/11/2021الم ع ا  لمر     35/2021

(  المعاوف  برل ما ع الاابي  ل   ال اق  اليرمس  والعير ا ( المر  ف  H2  الم ي    ق 
-20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4  ال سرئ   ق 

21-22-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-36-37-38-40-
-17-15-14-8-7-6-5-4-3-2( وال سرئ   ق   969( م  ال يع   ق   41-45
( لالقمااو 970( م  ال يع   ق   26-27- 18-19-20-21-22-23-24-25

خالن ما  خمس  ق ا يممًر م  رر    ق ا هذا اإلقال  ف  الاا ا  الاسمي  أو ف  
صحيسم   يمم م   محل م   أي مر أقا ، والذي ر  اقال  ايااقه ف  السرلق وق ا  ف  

 .14/4/2021فلسي   لمر    
فرقه  امع  1936( لس   28م  قرقم  ر وي  الما   ق   ( 17وقليه ووف ًر ل إ المرة    

لامي  أصحر  الح مق ف  األ اض  واألل ي  واألمالق األخاى الم ممل  ل ذا الم اوع أو 
ب ي م اوع آخا سماء بصسم   م  أصحر  هذ  األمالق أو ب    صس  أخاى اال الع 

رء والم وي  بم اهر لبلا   ل ت مارقًر قلى الم اوع المعان لاى م مب اللا   المحلي  للب 
الهير خالن سرقرت الاوام الاسم  ور ا   االقمااضرت قليه خالن خمس  ق ا يممًر م  

 رر  ا  ق ا هذا اإلقال .
 .وسامف لا  يلمست ألي اقماااو يااة بعااا هاذا المر  اا 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
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 م2022( ديسمبر) كانون أول               ــوقــائــع الفـلســطـينـية(  )الالمائة وأربعة                  العـدد     
 

 

 

 

- 244 - 

 إعـــــــالن

   اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز صرة  ق
 ( ضم  ح  السالم19133برلمصرةق  قلى المييط المسص ل  لل ر ع  ق   

 : خر  يمقعم ي   ر وي 
( ضااااام  حااااا  الساااااالم 19133ال  ااااارئ  قلاااااى الميياااااط المسصااااا ل  لل ااااار ع  قااااا   

( 12 بعاااو  ( ج مباارً 24( شاامراًل وال اار ع  قاا   140المحصاام  لاا   ال اار ع  قاا   
( وال سارئ  80( م  ال يعا   17-16-15-14مما لاو  ا رااة المر  ف  ال سرئ   

( وال سااايم   أ اضاا  ساااب ( مااا  ال يعااا   أ اضااا  82( مااا  ال يعااا   قااا   5-3 قاا   
 سب (.

السارلق إيااقااه لإلقمااااو بممجااب اإلقااال  الصاارة  قاا  اللا اا  الماكز اا  والم  اام  
ماا  وضااعه ممضاا  الم س ااذ  25/9/2021لماار    فاا  جا ااار  فلسااي   واالساام الن 

بعااا ماااو  خمساا  ق ااا يممااًر ماا  راار    ق ااا هااذا اإلقااال  فاا  الاا ااا  الاساامي  أو 
( مااا  18فااا  صحاااايسم   يمم م اااا  محل مااا   أي مااار أقاااا ، وذلاااك وف اااًر لااا إ المااارة   

 قرقم  ر وي  الما .
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 إعـــــــالن

 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  
 ( ضم  المماص  الا مب Fبإيااع مييط شب   شما ع الماب   ق   

 : خر  يمقع م ي   ر وي 
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

 36/2021 رعل  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  بالسم ر  ق 

( Fقااا  إياااااع ميياااط شاااب   شاااما ع المابااا   قااا    11/11/2021الم ع اااا  لمااار    
( ماا  ال يعاا   قاا  11A-14A-15ضاام  المماصاا  الا اامب  والماار  برل ساارئ   قاا   

-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2( وال سااااااااارئ   قااااااااا   88 
16-17-19A-20-21-22-23   لالقماااو خاالن ماا  90( م  ال يعا   قا )

 سم   يممًر م  رر    هذا اإلقال .
وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 
الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام 
الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  

   يمقع.خر
   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.
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 إعـــــــالن

 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  
  إيااع را  ا هاف اسمياام م  ع اق  وس    الى م ي   ص ر ي  حا ي

 : ل ت الهير م ي   ر وي 
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

 37/2021رعل  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  بالسم ر  ق  
ق  إياااع را  اا هااف اسامياام ا و ال سايم   قا   18/11/2021الم ع ا  لمر    

-131-130-128  ( وال ساااارئ   قاااا 1778( ماااا  ال يعاااا   قاااا   38( و قاااا   37 
( مااا  ع اقااا  وسااا    الاااى م ي ااا  صااا ر ي  1777( مااا  ال يعااا   قااا   134-136

 حا ي  لالقمااو خالن ما  سم   يممًر م  رر    هذا اإلقال .
وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 

ًر خاالن سارقرت الااوام الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقا
الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  

 ل ت الهير.
 ((.مااااو ياااة بعا هذا المر  ااا   وساامف ل  يلمسااات ألي اق
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 إعـــــــالن
 كز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز صرة  ق  اللا   الما 

 بإيااع مااة للمييط المسص ل  لمارو   جحا الا ك
 واةي غز  –م ي   ر وي  

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
رعل  اللا   الماكز اا  لألل ي  ور و ا  الما  بمحرفوارت غاز  أق ار قاا قااا ت بالسام ر 

إقااارة  إياااااع الميياااط المسصااا ل   25/11/2021الم ع اااا  لمااار     38/2021 قااا  
( 658( مااا  ال يعااا   قااا   17-16لماااارو   جحاااا الاااا ك المااار  فااا  ال سااايم   قااا   

-45-24-25-48-28-27-30-31-32-49-26-29-46وال سااااارئ   قااااا   
( لالقمااااااو خااااالن مااااا  خمساااا  651( مااا  ال يعاااا   قاااا   37-33-22-26-49

ا اااا  الاسااامي  أو فااا  صاااحيسم   ق اااا يمماااًر مااا  رااار    ق اااا هاااذا اإلقاااال  فااا  الا
يمم م   محل م   أي مر أقا ، والذي ر  اقال  ايااقه ف  السرلق وق ا  ف  فلساي   

 .9/9/2021لمر    
فرقه  1936( لس   28( م  قرقم  ر وي  الما   ق   17وقليه ووف ًر ل إ المرة    

لم ااممل   ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى ا
ل ذا الم اوع أو ب ي م اوع آخا سماء بصسم   م  أصحر  هذ  األماالق أو ب  ا  
صس  أخاى اال الع مارقًر قلى الم اوع المعاان لااى م ماب اللا ا  المحليا  للب ارء 
والم وي  بم اهار لبلا ا  واةي غاز  خاالن سارقرت الااوام الاسام  ور اا   االقمااضارت 

 رر  ا  ق ا هذا اإلقال .قليه خالن خمس  ق ا يممًر م  
 وسامف لا  يلمست ألي اقماااو يااة بعااا هاذا المر  اا .

 
 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 

 ف ب ر ع العما   ( (  المعاو 9برلمصرةق  قلى المييط المسص ل  لل ر ع  ق   
 : السير ي م ي   ر وي 

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
رعل  اللا   الماكز   لألل ي  ور واي  الماا  بمحرفوارت غاز  أق ار قاا قااا ت بالساام ر 

المصااايق ال  اارئ  قلااى المييااط  2/12/2021( الم ع ااا  لماار    39/2021 قاا   
 اار ع العما  اا ( المحصاام  لاا   ال اار ع  قاا  (  المعاااوف ب9المسصاا ل  لل اار ع  قاا   

( مماا المار  فا  3( مماا وا راااة  16( غاباًر بعااو  18( شاقًر وال ار ع  قا   24 
 ال سرئ   أ اض  مرلي ( م  ال يع   أ اض  مرلي (.

السارلق إيااقااه لإلقمااااو بممجااب اإلقااال  الصاارة  قاا  اللا اا  الماكز اا  والم  اام  
مااا  وضاااعه ممضااا  الم س اااذ بعاااا مااااو   26/7/2021فااا  جا اااا  فلساااي   لمااار    

خمساااا  ق ااااا يممااااًر ماااا  راااار    ق ااااا هااااذا اإلقااااال  فاااا  الاا ااااا  الاساااامي  أو فاااا  
( ماا  قاارقم  18صحااايسم   يمم م ااا  محل ماا   أي ماار أقااا ، وذلااك وف ااًر لاا إ الماارة   

 ر وي  الما .
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 

(  المعاوف ب ر ع F304برلمصرةق  قلى المييط المسص ل  لل ر ع  ق   
 الاه   ( 

 : السير ي م ي   ر وي 
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

 ت بالساام ر رعل  اللا   الماكز   لألل ي  ور واي  الماا  بمحرفوارت غاز  أق ار قاا قااا 
المصااايق ال  اارئ  قلااى المييااط  2/12/2021( الم ع ااا  لماار    39/2021 قاا   

(  المعاااوف ب اار ع الاااه   ( المحصاام  لاا   ال اار ع F304المسصاا ل  لل اار ع  قاا   
( ممااا لاااو  ا رااااة الماار  فاا  10( غابااًر بعاااو  14( شاااقًر وال اار ع  قاا   16 قاا   

  اض  مرلي (.ال سرئ   أ اض  مرلي ( م  ال يع   أ
السارلق إيااقااه لإلقمااااو بممجااب اإلقااال  الصاارة  قاا  اللا اا  الماكز اا  والم  اام  

مااا  وضاااعه ممضااا  الم س اااذ بعاااا مااااو   26/7/2021فااا  جا اااا  فلساااي   لمااار    
خمساااا  ق ااااا يممااااًر ماااا  راااار    ق ااااا هااااذا اإلقااااال  فاااا  الاا ااااا  الاساااامي  أو فاااا  

( ماا  قاارقم  18وف ااًر لاا إ الماارة   صحااايسم   يمم م ااا  محل ماا   أي ماار أقااا ، وذلااك 
 ر وي  الما .

 
 اللجنـة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة



 م2022( ديسمبر) كانون أول               ــوقــائــع الفـلســطـينـية(  )الالمائة وأربعة                  العـدد     
 

 

 

 

- 250 - 

 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 

 (  15برلمصرةق  قلى المييط المسص ل  لل ر ع  ق   
 : السير ي م ي   ر وي 

 1936( لس   28 ق   قرقم  ر وي  الما  
رعل  اللا   الماكز   لألل ي  ور واي  الماا  بمحرفوارت غاز  أق ار قاا قااا ت بالساام ر 

المصااايق ال  اارئ  قلااى المييااط  2/12/2021( الم ع ااا  لماار    39/2021 قاا   
( شااااقًر وال ااار ع  قااا  22( المحصااام  لااا   ال ااار ع  قااا   15المسصااا ل  لل ااار ع  قااا   

( ممااا الماار  فاا  ال ساارئ   أ اضاا  مرلياا ( 3ممااا وا رااااة  ( 12( غابااًر بعاااو  18 
 م  ال يع   أ اض  مرلي (. 

السارلق إيااقااه لإلقمااااو بممجااب اإلقااال  الصاارة  قاا  اللا اا  الماكز اا  والم  اام  
مااا  وضاااعه ممضااا  الم س اااذ بعاااا مااااو   26/7/2021فااا  جا اااا  فلساااي   لمااار    

لاا ااااا  الاساااامي  أو فاااا  خمساااا  ق ااااا يممااااًر ماااا  راااار    ق ااااا هااااذا اإلقااااال  فاااا  ا
( ماا  قاارقم  18صحااايسم   يمم م ااا  محل ماا   أي ماار أقااا ، وذلااك وف ااًر لاا إ الماارة   

 ر وي  الما .
 

 اللجنـة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 

( ضم  ح  جم   7094ييط المسص ل  لل ر ع  ق   المصايق ال  رئ  قلى الم
 اللمت 

 : خر  يمقعم ي   ر وي 
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

رعل  اللا   الماكز   لألل ي  ور واي  الماا  بمحرفوارت غاز  أق ار قاا قااا ت بالساام ر 
المصااايق ال  اارئ  قلااى المييااط  2/12/2021( الم ع ااا  لماار    39/2021 قاا   

( ضام  حا  جام   اللامت المحصام  لا   ال ار ع  قا  7094مسص ل  لل ار ع  قا   ال
( ممااا لاااو  ا رااااة الماار  فاا  10( غابااًر بعاااو  83( شاااقًر وال اار ع  قاا   7049 

( الساارلق إيااقااه لإلقمااااو 57( ماا  ال يعاا   قاا   41-17-16-15ال ساارئ   قاا   
جا اا  فلساي   لمار     بممجب اإلقال  الصارة  قا  اللا ا  الماكز ا  والم  ام  فا 

م  وضعه ممض  الم س ذ بعا ماو  خمس  ق ا يممًر ما  رار    ق اا  5/8/2021
هاذا اإلقاال  فاا  الاا اا  الاساامي  أو فا  صحااايسم   يمم م اا  محل ماا   أي مار أقااا ، 

 ( م  قرقم  ر وي  الما .18وذلك وف ًر ل إ المرة   
 

 اللجنـة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 ظات غـزةبمحاف
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 

 ( 7069المصايق ال  رئ  قلى المييط المسص ل  لل ر ع  ق   
 : خر  يمقعم ي   ر وي 

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
ا قااا ت بالساام ر رعل  اللا   الماكز   لألل ي  ور واي  الماا  بمحرفوارت غاز  أق ار قا

المصااايق ال  اارئ  قلااى المييااط  2/12/2021( الم ع ااا  لماار    39/2021 قاا   
( شامراًل وال ار ع 7094( المحصم  ل   ال ار ع  قا   7069المسص ل  لل ر ع  ق   

-16-15( مماا لااو  ا راااة المار  فا  ال سارئ   قا   10( ج مبًر بعااو  44 ق   
 .(57( م  ال يع   ق   41

إيااقااه لإلقمااااو بممجااب اإلقااال  الصاارة  قاا  اللا اا  الماكز اا  والم  اام   السارلق
ما  وضاعه ممضا  الم س اذ بعاا  5/8/2021ف  جا ار  فلسي   واالسم الن لمر    

ماااو  خمساا  ق ااا يممااًر ماا  راار    ق ااا هااذا اإلقااال  فاا  الاا ااا  الاساامي  أو فاا  
( ماا  قاارقم  18إ الماارة   صحااايسم   يمم م ااا  محل ماا   أي ماار أقااا ، وذلااك وف ااًر لاا 

 ر وي  الما .
 

 اللجنـة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 

( ضم  ح  قرع 10235المصايق ال  رئ  قلى المييط المسص ل  لل ر ع  ق   
 ال ا  

 : خر  يمقعي م ي   ر و
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

رعل  اللا   الماكز   لألل ي  ور واي  الماا  بمحرفوارت غاز  أق ار قاا قااا ت بالساام ر 
المصااايق ال  اارئ  قلااى المييااط  2/12/2021( الم ع ااا  لماار    39/2021 قاا   

( ضم  ح  قارع ال اا   المحصام  لا   ال ار ع  قا  10235المسص ل  لل ر ع  ق   
( مماااا 3( مماااا وا راااااة  12( ج مباااًر بعااااو  10196شااامراًل وال ااار ع  قااا   ( 30 

 .(76( م  ال يع   ق   4المر  ف  ال سيم   ق   
السارلق إيااقااه لإلقمااااو بممجااب اإلقااال  الصاارة  قاا  اللا اا  الماكز اا  والم  اام  

ماا  وضااعه ممضاا  الم س ااذ  16/8/2021فاا  جا ااار  فلسااي   واالساام الن لماار    
خمساا  ق ااا يممااًر ماا  راار    ق ااا هااذا اإلقااال  فاا  الاا ااا  الاساامي  أو بعااا ماااو  

( مااا  18فااا  صحاااايسم   يمم م اااا  محل مااا   أي مااار أقاااا ، وذلاااك وف اااًر لااا إ المااارة   
 قرقم  ر وي  الما .

 
 اللجنـة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
   الما  بمحرفورت غز صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي
 ح  قرع ال ا   –( 10196إيااع مااة للمييط المسص ل  لل ر ع  ق   

 خر  يمقع –م ي   ر وي  
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

( 3رعلاا  اللا اا  الماكز اااا  لألل ياا  ور و ااا  المااا  بمحرفواارت غااز  قاا  قاا هاار  قااا   
الممضام  إياااع الميياط  2/12/2021 ( الم ع ا  لمر   39/2021بالسم ر  ق   

( ضم  ح  قارع ال اا   المحصام  لا   ال ار ع  قا  10196المسص ل  لل ر ع  ق   
( مماا والمار  3( مماا وا راااة  12( غاباًر بعااو  4( شاقًر وال ر ع  قا   10141 

( ماا  8-5-4( وال ساارئ   قاا   75( ماا  ال يعاا   قاا   9-8-5-3فاا  ال ساارئ   قاا   
( لالقماااااو خاااالن ماااا  خمسااا  ق اااا يمماااًر مااا  رااار    ق اااا هاااذا 76ال يعااا   قااا   

اإلقال  ف  الاا ا  الاسمي  أو ف  صحيسم   يمم م   محل م   أي مار أقاا ، والاذي 
راااا  اقااااال  ايااقااااه فاااا  الساااارلق وق ااااا  فاااا  جا ااااار   االساااام الن وفلسااااي  ( لماااار    

16/8/2021. 
فرقه  1936( لس   28   ق   ( م  قرقم  ر وي  الما17وقليه ووف ًر ل إ المرة    

 ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى الم ااممل  
ل ذا الم اوع أو ب ي م اوع آخا سماء بصسم   م  أصحر  هذ  األماالق أو ب  ا  
صس  أخاى اال الع مارقًر قلى الم اوع المعاان لااى م ماب اللا ا  المحليا  للب ارء 

لبلا   خر  يمقع خالن سرقرت الاوام الاسم  ور اا   االقمااضارت والم وي  بم اهر 
 قليه خالن خمس  ق ا يممًر م  رر  ا  ق ا هذا اإلقال .

 وسامف لا  يلمست ألي اقماااو يااة بعااا هاذا المر  اا .
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز صرة  ق  اللا   الماكز   

( A2674( وال ر ع  ق   2674بإيااع مااة للمييط المسص ل  لل ر ع  ق   
 ضم  م ي   الصبا 

 غز  –م ي   ر وي  
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

رعل  اللا   الماكز اا  لألل ي  ور و ا  الما  بمحرفوارت غاز  أق ار قاا قااا ت بالسام ر 
إقاااارة  إيااااااع المييااااط المسصاااا ل   9/12/2021الم ع ااااا  لماااار     40/2021 قاااا  

( ضاااام  م ي اااا  الصاااابا  الماااار  فاااا  A2674( وال اااار ع  قاااا   2674لل اااار ع  قاااا   
( ماا  13( وال ساايم   قاا   641( ماا  ال يعاا   قاا   13-12-11-10ال ساارئ   قاا   
هااذا ( لالقمااااو خااالن مااا  خمساا  ق ااا يممااًر ماا  راار    ق ااا 641ال يعاا   قاا   

اإلقال  ف  الاا ا  الاسمي  أو ف  صحيسم   يمم م   محل م   أي مار أقاا ، والاذي 
 .6/9/2021ر  اقال  ايااقه ف  السرلق وق ا  ف  جا ا  األ رم لمر    

فرقه  1936( لس   28( م  قرقم  ر وي  الما   ق   17وقليه ووف ًر ل إ المرة    
ألل ياا  واألمااالق األخاااى الم ااممل   ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  وا

ل ذا الم اوع أو ب ي م اوع آخا سماء بصسم   م  أصحر  هذ  األماالق أو ب  ا  
صس  أخاى اال الع مارقًر قلى الم اوع المعاان لااى م ماب اللا ا  المحليا  للب ارء 
والم واي  بم اهار لبلا ا  غاز  خاالن سارقرت الااوام الاسام  ور اا   االقمااضارت قليااه 

 خمس  ق ا يممًر م  رر  ا  ق ا هذا اإلقال . خالن
 وسامف لا  يلمست ألي اقماااو يااة بعااا هاذا المر  اا .

 
 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 

 (4    ق   بإيااع مااة لمييط شب   شما ع الم ي
 السير ي  –م ي   ر وي  

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
رعل  اللا   الماكز اا  لألل ي  ور و ا  الما  بمحرفوارت غاز  أق ار قاا قااا ت بالسام ر 

إقااارة  إياااااع ميياااط شاااب   شاااما ع  9/12/2021الم ع اااا  لمااار     40/2021 قااا  
سااااااااااااب ( ماااااااااااا  ال يعاااااااااااا                 ( الماااااااااااار  فاااااااااااا  ال ساااااااااااارئ   أ اضاااااااااااا  4الم ي اااااااااااا   قاااااااااااا   

  أ اض  سب ( .
لالقمااااو خااالن مااا  خمساا  ق ااا يممااًر ماا  راار    ق ااا هااذا اإلقااال  فاا  الاا ااا  
الاسمي  أو ف  صحيسم   يمم م   محل م   أي مر أقا ، والذي را  اقاال  ايااقاه فا  

 .14/8/2021السرلق وق ا  ف  جا ا  فلسي   لمر    
فرقه  1936( لس   28( م  قرقم  ر وي  الما   ق   17رة   وقليه ووف ًر ل إ الم 

 ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى الم ااممل  
ل ذا الم اوع أو ب ي م اوع آخا سماء بصسم   م  أصحر  هذ  األماالق أو ب  ا  

حليا  للب ارء صس  أخاى اال الع مارقًر قلى الم اوع المعاان لااى م ماب اللا ا  الم
والم وااي  بم اهاار لبلا اا  السياار ي خااالن ساارقرت الاااوام الاساام  ور ااا   االقمااضاارت 

 قليه خالن خمس  ق ا يممًر م  رر  ا  ق ا هذا اإلقال .
 وسامف لا  يلمست ألي اقماااو يااة بعااا هاذا المر  اا .

 
 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 نإعـــــــال
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 

 (2بإيااع مااة لمييط شب   شما ع الم ي    ق   
 السير ي  –م ي   ر وي  

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
( 8رعلاا  اللا اا  الماكز اااا  لألل ياا  ور و ااا  المااا  بمحرفواارت غااز  قاا  قاا هاار  قااا   

الممضاام  إيااااع مييااط  9/12/2021( الم ع ااا  لماار    40/2021بالساام ر  قاا   
( الماااار  فاااا  ال ساااارئ   أ اضاااا  سااااب ( ماااا  ال يعاااا                 2شااااب   شااااما ع الم ي اااا   قاااا   

  أ اض  سب (.
لالقمااااو خااالن مااا  خمساا  ق ااا يممااًر ماا  راار    ق ااا هااذا اإلقااال  فاا  الاا ااا  

مر أقا ، والذي را  اقاال  ايااقاه فا  الاسمي  أو ف  صحيسم   يمم م   محل م   أي 
 .14/8/2021السرلق وق ا  ف  جا ا  فلسي   لمر    

فرقه  1936( لس   28( م  قرقم  ر وي  الما   ق   17وقليه ووف ًر ل إ المرة    
 ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى الم ااممل  

ماء بصسم   م  أصحر  هذ  األماالق أو ب  ا  ل ذا الم اوع أو ب ي م اوع آخا س
صس  أخاى اال الع مارقًر قلى الم اوع المعاان لااى م ماب اللا ا  المحليا  للب ارء 
والم وااي  بم اهاار لبلا اا  السياار ي خااالن ساارقرت الاااوام الاساام  ور ااا   االقمااضاارت 

 قليه خالن خمس  ق ا يممًر م  رر  ا  ق ا هذا اإلقال .
 ألي اقماااو يااة بعااا هاذا المر  اا .وسامف لا  يلمست 

 
 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 

 (3بإيااع مااة لمييط شب   شما ع الم ي    ق   
 السير ي  –م ي   ر وي  

 1936لس    (28قرقم  ر وي  الما   ق   
رعل  اللا   الماكز اا  لألل ي  ور و ا  الما  بمحرفوارت غاز  أق ار قاا قااا ت بالسام ر 

إقااارة  إياااااع ماااااة لميياااط شاااب    9/12/2021الم ع اااا  لمااار     40/2021 قااا  
( المر  ف  ال سرئ   أ اض  سب ( م  ال يعا   أ اضا  ساب ( 3شما ع الم ي    ق   

يممااًر ماا  راار    ق ااا هااذا اإلقااال  فاا  الاا ااا   لالقمااااو خااالن مااا  خمساا  ق ااا
الاسمي  أو ف  صحيسم   يمم م   محل م   أي مر أقا ، والذي را  اقاال  ايااقاه فا  

 .14/8/2021السرلق وق ا  ف  جا ا  فلسي   لمر    
فرقه  1936( لس   28( م  قرقم  ر وي  الما   ق   17وقليه ووف ًر ل إ المرة    

الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى الم ااممل    ااامع لامياا  أصااحر 
ل ذا الم اوع أو ب ي م اوع آخا سماء بصسم   م  أصحر  هذ  األماالق أو ب  ا  
صس  أخاى اال الع مارقًر قلى الم اوع المعاان لااى م ماب اللا ا  المحليا  للب ارء 

 ااا   االقمااضاارت والم وااي  بم اهاار لبلا اا  السياار ي خااالن ساارقرت الاااوام الاساام  ور
 قليه خالن خمس  ق ا يممًر م  رر  ا  ق ا هذا اإلقال .

 وسامف لا  يلمست ألي اقماااو يااة بعااا هاذا المر  اا .
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن

 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 
 (1قلى المييط شب   ال ما ع العرم  لح   ق    برلمصرةق 

 : السير ي م ي   ر وي 
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

رعل  اللا   الماكز   لألل ي  ور واي  الماا  بمحرفوارت غاز  أق ار قاا قااا ت بالساام ر 
المصااايق ال  اارئ  قلااى المييااط  9/12/2021( الم ع ااا  لماار    40/2021 قاا   

( 143( المحصااام  لااا   ال ااار ع ال ي لااا   قااا   1ا ع العرمااا  لحااا   قااا   شاااب   ال ااام 
( شااقًر وال ار ع 202( ج مبًر وال ر ع ال ي لا   قا   1Aشمراًل وال ر ع ال ي ل   ق   

( غاباااًر الماار  فااا  ال ساارئ   أ اضااا  سااب ( مااا  ال يعاا   أ اضااا  143ال ي لاا   قاا   
 سب (.

ة  قاا  اللا اا  الماكز اا  والم  اام  السارلق إيااقااه لإلقمااااو بممجااب اإلقااال  الصاار
مااا  وضاااعه ممضااا  الم س اااذ بعاااا مااااو   14/8/2021فااا  جا اااا  فلساااي   لمااار    

خمساااا  ق ااااا يممااااًر ماااا  راااار    ق ااااا هااااذا اإلقااااال  فاااا  الاا ااااا  الاساااامي  أو فاااا  
( ماا  قاارقم  18صحااايسم   يمم م ااا  محل ماا   أي ماار أقااا ، وذلااك وف ااًر لاا إ الماارة   

 ر وي  الما .
  

 المركزية لألبنية وتنظيم المدناللجنـة 
 بمحافظات غـزة



 م2022( ديسمبر) كانون أول               ــوقــائــع الفـلســطـينـية(  )الالمائة وأربعة                  العـدد     
 

 

 

 

- 260 - 

 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 

 ( المعان  المعاوف ب ر ع الباك ( 11بإيااع مااة للمييط المسص ل  لل ر ع  ق   
  بسر  الكب ا  –م ي   ر وي  

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
رعل  اللا   الماكز اا  لألل ي  ور و ا  الما  بمحرفوارت غاز  أق ار قاا قااا ت بالسام ر 

إقاااارة  إيااااااع المييااااط المسصاااا ل   9/12/2021الم ع ااااا  لماااار     40/2021 قاااا  
( C22(  المعااااوف ب ااار ع الباكااا ( المحصااام  لااا   ال ااار ع  قااا   11لل ااار ع  قااا   

مااا لاااو  ا رااااة الماار  فاا  ال ساارئ  ( م24( ج مبااًر بعاااو  30شاامراًل وال اار ع  قاا   
-4-3-1( وال سااارئ   قااا   247( مااا  ال يعااا   قااا   29-28-16-14-12 قااا   

( م  16-15-14-12-7-5-4( وال سرئ   ق   248( م  ال يع   ق   13-14
( لالقمااااو خااالن 256( ماا  ال يعاا   قاا   22( وال ساايم   قاا   251ال يعاا   قاا   

هااذا اإلقااال  فاا  الاا ااا  الاساامي  أو فااا   مااا  خمساا  ق ااا يممااًر ماا  راار    ق اااا
صحيسم   يمم م   محل ما   أي مار أقاا ، والاذي را  اقاال  ايااقاه فا  السارلق وق اا  

 .17/6/2021ف  جا ا  فلسي   لمر    
فرقه  1936( لس   28( م  قرقم  ر وي  الما   ق   17وقليه ووف ًر ل إ المرة    

واألل ياا  واألمااالق األخاااى الم ااممل   ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  
ل ذا الم اوع أو ب ي م اوع آخا سماء بصسم   م  أصحر  هذ  األماالق أو ب  ا  
صس  أخاى اال الع مارقًر قلى الم اوع المعاان لااى م ماب اللا ا  المحليا  للب ارء 
والم واااااي  بم اهااااار لبلا ااااا   بسااااار  الكب اااااا  خاااااالن سااااارقرت الااااااوام الاسااااام  ور اااااا   

 رت قليه خالن خمس  ق ا يممًر م  رر  ا  ق ا هذا اإلقال .االقمااض
 وسامف لا  يلمست ألي اقماااو يااة بعااا هاذا المر  اا .

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن

 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 
 ح  السالم –( 19027سص ل  لل ر ع  ق   برلمصرةق  قلى المييط الم

 : خرق مقعم ي   ر وي 
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

رعل  اللا   الماكز   لألل ي  ور واي  الماا  بمحرفوارت غاز  أق ار قاا قااا ت بالساام ر 
المصااايق ال  اارئ  قلااى المييااط  9/12/2021( الم ع ااا  لماار    40/2021 قاا   

( شامراًل وال ار ع 142( المحصم  ل   ال ار ع  قا   19027 ق   المسص ل  لل ر ع 
( ممااا مااا  كاال جرقاااب الماار  فااا  3( ممااا وا راااااة  12( ج مبااًر بعااااو  140 قاا   

 (.80( م  ال يع   ق   15-14-13-12ال سرئ   ق   
السارلق إيااقااه لإلقمااااو بممجااب اإلقااال  الصاارة  قاا  اللا اا  الماكز اا  والم  اام  

م  وضاعه ممضا  الم س اذ بعاا  6/9/2021 الن وفلسي   لمر    ف  جا ار  االسم
ماااو  خمساا  ق ااا يممااًر ماا  راار    ق ااا هااذا اإلقااال  فاا  الاا ااا  الاساامي  أو فاا  

( ماا  قاارقم  18صحااايسم   يمم م ااا  محل ماا   أي ماار أقااا ، وذلااك وف ااًر لاا إ الماارة   
 ر وي  الما .

 
 اللجنـة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 ات غـزةبمحافظ
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  

 إيااع م اوع ر سي  ا و برس / سم ا وصال  البم قم
 م ي   ر وي : واةي غز  

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
 40/2021 ق  رعل  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  بالسم ر 

( 21قااا  إياااااع م ااااوع ر ساااي  ا و ال سااايم   قااا    9/12/2021الم ع اااا  لمااار    
( 651( م  ال يعا   قا   46( وال سيم   ق   24( وال سيم   ق   22وال سيم   ق   
( 881( م  ال يعا   قا   36   ( وال سيم   ق35( وال سيم   ق   34وال سيم   ق   

قماااااو خاااالن ماااا  سااامه أسااارلي  مااا  رااار    هاااذا سااام ا وصاااال  البم قااام لال /برسااا 
 اإلقال .

وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 
الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام 

م وااي  لبلا اا  الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء وال
 واةي غز .

 ((.مااااو ياااة بعا هذا المر  ااا   وساامف ل  يلمسااات ألي اق
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  

 (8176إيااع المييط المسص ل  لل ر ع  ق   
  ي   ر وي : غز  م

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
 40/2021رعل  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  بالسم ر  ق  

( 8176قاا  إيااااع المييااط المسصاا ل  لل اار ع  قاا    9/12/2021الم ع ااا  لماار    
( ممااا 16او  ( غابااًر بعاا1960المحصاام  لاا   الساا   الحايااا شاااقًر وال اار ع  قاا   

( لالقمااااو 719( ماا  ال يعاا   قاا   34( ممااا الماار  فاا  ال ساايم   قاا   3وا رااااة  
 خالن ما  سم   يممًر م  رر    هذا اإلقال .

وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 
سارقرت الااوام الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن 

الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  
 غز .

   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن

 ل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز صرة  ق  اللا   الماكز   لأل
 ح  الا     –( 85برلمصرةق  قلى المييط المسص ل  لل ر ع  ق   

 م ي   ر وي :  فو
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

رعل  اللا   الماكز   لألل ي  ور واي  الماا  بمحرفوارت غاز  أق ار قاا قااا ت بالساام ر 
المصااايق ال  اارئ  قلااى المييااط  9/12/2021( الم ع ااا  لماار    40/2021 قاا   

حااا  الا   ااا  المحصااام  لااا   ال ااار ع ال ي لااا   قااا   –( 85المسصااا ل  لل ااار ع  قااا   
( مماا المار  فا  3( مما وا راااة  15( شاقًر بعاو  21( شمراًل وال ر ع  ق   80 

( السارلق إيااقاه لإلقماااو بممجاب 13( م  ال يع   ق   5-4-3-2ال سرئ   ق   
صااااارة  قااااا  اللا ااااا  الماكز ااااا  والم  ااااام  فااااا  جا اااااا  فلساااااي   لمااااار    اإلقاااااال  ال

م  وضعه ممض  الم س ذ بعا ماو  خمس  ق ا يممًر ما  رار    ق اا  8/4/2019
هاذا اإلقاال  فاا  الاا اا  الاساامي  أو فا  صحااايسم   يمم م اا  محل ماا   أي مار أقااا ، 

 ( م  قرقم  ر وي  الما .18وذلك وف ًر ل إ المرة   
 

 المركزية لألبنية وتنظيم المدناللجنـة 
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  

 (6476بإيااع المييط المسص ل  لل ر ع  ق   
 م ي   ر وي : غز  

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
 41/2021  بمحرفورت غز  بالسم ر  ق  رعل  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما

( 6476ق  إيااع المييط المسصا ل  لل ار ع  قا    16/12/2021الم ع ا  لمر    
( 10( غابًر بعاو  1000( شاقًر وال ر ع  ق   1023المحصم  ل   ال ر ع  ق   

-58-29-28-27-23-22-20( ممااااا والماااار  برل ساااارئ   قاااا   2ممااااا وا رااااااة  
 (. 679   ق   ( م  ال يع93-94-96

 لالقمااو خالن ما  سم   يممًر م  رر    هذا اإلقال .
وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 
الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام 

لمحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  ا
 غز .

   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  

 (  المعاوف  بم ي   الصا    (k2  بإيااع مييط شب   شما ع الم ي  
 م ي   ر وي : ل ت الهير 

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
 41/2021رعل  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  بالسم ر  ق  

(  المعاوفاا  k2قاا  إيااااع شااب   شااما ع الم ي اا    16/12/2021الم ع ااا  لماار    
-18-17-15-14-13-12-11-10والماار  برل ساارئ   قاا   بم ي اا  الصااا    ( 

( لالقماااااو خاااالن ماااا  سااام   يمماااًر مااا  1761( مااا  ال يعااا   قااا   19-20-36
 رر    هذا اإلقال .

وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 
ن سارقرت الااوام الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاال

الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  
 ل ت الهير.

   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 ز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  صرة  ق  اللا   الماك

 (19بإيااع المييط المسص ل  لل ر ع  ق   
 م ي   ر وي : ل ت الهير 

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
 41/2021رعل  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  بالسم ر  ق  

( 19المسصااا ل  لل ااار ع  قااا    قااا  إياااااع الميياااط 16/12/2021الم ع اااا  لمااار    
( م  ال يع  27-77-78-81-82-30-31-32-33-34والمر  برل سرئ   ق   

(. 1745( مااااااا  ال يعااااااا   قااااااا   17-18-19-20( وال سااااااارئ   قااااااا   1744 قااااااا   
 لالقمااو خالن ما  سم   يممًر م  رر    هذا اإلقال .

ألمااالق األخاااى وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  وا
الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام 
الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  

 ل ت الهير.
   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.

 
 بنية وتنظيم المدناللجنة المركزية لأل

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن

 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 
 (2118برلمصرةق  قلى المييط المسص ل  لل ر ع  ق   

 م ي   ر وي : الزوايا 
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

ا  بمحرفوارت غاز  أق ار قاا قااا ت بالساام ر رعل  اللا   الماكز   لألل ي  ور واي  الما
المصايق ال  ارئ  قلاى الميياط  16/12/2021( الم ع ا  لمر    41/2021 ق   

( ممااا لاااو  ا رااااة الماار  فاا  ال ساايم  12( بعاااو  2118المسصاا ل  لل اار ع  قاا   
( م  ال يعا   قا  14-13-12-11( وال سيم   ق   2335( م  ال يع   16 ق   

 2334.) 
لق إيااقااه لإلقمااااو بممجااب اإلقااال  الصاارة  قاا  اللا اا  الماكز اا  والم  اام  السار

مااا  وضااعه ممضااا  الم س ااذ بعاااا مااااو   28/9/2021فاا  جا اااا  االساام الن لمااار    
خمساااا  ق ااااا يممااااًر ماااا  راااار    ق ااااا هااااذا اإلقااااال  فاااا  الاا ااااا  الاساااامي  أو فاااا  

( ماا  قاارقم  18ة   صحااايسم   يمم م ااا  محل ماا   أي ماار أقااا ، وذلااك وف ااًر لاا إ الماار
 ر وي  الما .

 
 اللجنـة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  

بإيااع رمسع  قسمذ للا   ةيا البلو بض  الم ي   اإلقليمي  المحرذ   للبلا   م  ج   
 ال اق 

 وي : ةيا البلو م ي   ر 
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

 41/2021رعل  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  بالسم ر  ق  
قاااا  إيااااااع رمسااااع  قساااامذ للا اااا  ةيااااا الاااابلو بضاااا   16/12/2021الم ع ااااا  لماااار    

( غاباًر وال ار ع 68الم ي   اإلقليمي  المحصم   ل   خاط ال اقا  شااقًر وال ار ع  قا   
( شمراًل وحاوة للا ا  واةي السال ر ج مباًر والمار  برل سارئ  19( وال ر ع  ق   57 ق   

 أ اضاا  سااب ( ماا  ال يعاا   أ اضاا  سااب ( لالقمااااو خااالن مااا  ساام   يممااًر ماا  
 رر    هذا اإلقال .

وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 
 ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام الم

الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  
 ةيا البلو.

   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.
 

 ناللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المد
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  

 بإيااع ريصيإ قيع  ا و القرم  ما س  ضم  م اوع ر سي  لار رت الس   
 برس / خضا إلااهي  العثرم    الالم (

 م ي   ر وي : جبرلير 
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

 41/2021اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  بالسم ر  ق  رعل  
قااا  إياااااع ريصااايإ قيعااا  ا و القرمااا  ما سااا   16/12/2021الم ع اااا  لمااار    

ضاام  م اااوع ر سااي  لار اارت الساا   برساا / خضااا إلااااهي  العثرم اا   الااالم ( والماار  
الن ما  سم   يممًر ما  ( لالقمااو خ756( م  ال يع   ق   10-9برل سرئ   ق   

 رر    هذا اإلقال .
وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 
الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام 

بلا اا  الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  ل
 جبرلير.

   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  

 (6068بإيااع المييط المسص ل  لل ر ع  ق   
  : غز  م ي   ر وي

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
 41/2021رعل  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  بالسم ر  ق  

( 6068ق  إيااع المييط المسصا ل  لل ار ع  قا    16/12/2021الم ع ا  لمر    
( 16 ( غابًر بعاو 7080( شاقًر وال ر ع  ق   7240المحصم  ل   ال ر ع  ق   

-103-99-98-97-96-95-94-93ممااا لاااو  ا رااااة والماار  برل ساارئ   قاا   
 (. 641( م  ال يع   ق   105-106-107

 لالقمااو خالن ما  سم   يممًر م  رر    هذا اإلقال .
وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 

ى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلا
الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  

 غز .
   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.

 
 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 رة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  ص

 (  شاق السال   (13إيااع المييط المعان ل ب   شما ع الم ي    
 م ي   ر وي : ل ت الهير 

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
 41/2021رعل  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  بالسم ر  ق  

قاا  إيااااع المييااط المعااان ل ااب   شااما ع الم ي اا   16/12/2021م ع ااا  لماار    ال
-49-25-24-23-22-21-20(  شاااق السااال   ( والماار  برل ساارئ   قاا   13 

( 973( ماااااااااااا  ال يعاااااااااااا   قاااااااااااا   50-51-52-53-54-55-56-59-60-65
 لالقمااو خالن ما  سم   يممًر م  رر    هذا اإلقال .

حر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصاا
الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام 
الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  

 ل ت الهير.
 المر  ااا ((.  وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا 

 
 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  

 ال صا (5إيااع المييط المسص ل  للم ي    ق   
   فوم ي   ر وي  

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
 41/2021ماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  بالسم ر  ق  رعل  اللا   ال

( 5قااا  إياااااع الميياااط المسصااا ل  للم ي ااا   قااا    16/12/2021الم ع اااا  لمااار    
( 28( ماا  ال يعاا   قاا   15( شاامراًل وال ساايم   قاا   2المحصاام  لاا   ال اار ع  قاا   

( غاباًر والمار  15ع  قا   ( شاقًر وال ر  13ةاخل قسمذ للا    فو ج مبًر وال ر ع  ق   
( م  ال يع   ق  5-6-7-8( وال سرئ   ق   30( م  ال يع   ق   3برل سيم   ق   

 ( لالقمااو خالن ما  سم   يممًر م  رر    هذا اإلقال .29 
وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 

ى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلا
الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  

 ال صا.
   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.

 
 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  

 إيااع م اوع ر سي  لار رت الس   برس / جمرن العز  وشاكرؤ 
 م ي   ر وي : ةيا البلو 

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
 41/2021رعل  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  بالسم ر  ق  

ق  إيااع م اوع ر سي  لار رت الس   برس / جمرن  16/12/2021ع ا  لمر    الم 
( لالقمااااو 127( ماا  ال يعاا   قاا   58العااز  وشاااكرؤ  الماقاا  فاا  ال ساايم   قاا   

 خالن ما  سم  أسرلي  م  رر    هذا اإلقال .
وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 

مل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام الم م
الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  

 ةيا البلو.
   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.

 
 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن

 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  
 (  المعاوف  بم ي   ج م  ألم قب ا (   J9إيااع مييط شب   شما ع الم ي    ق   

 م ي   ر وي : ل ت الهير 
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

( 24  ور وااي  المااا  بمحرفواارت غااز  قاا  قاا هاار  قاا   رعلاا  اللا اا  الماكز اا  لألل ياا
الممضم  إياااع ميياط  16/12/2021( الم ع ا  لمر    41/2021بالسم ر  ق   

(  المعاوفااا  بم ي ااا  ج ااام  ألااام قب اااا ( المااار   فااا  J9شاااب   شاااما ع الم ي ااا   قااا   
-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1ال سااااااارئ   قااااااا   

-5( وال سرئ   ق   972( م  ال يع   ق   17-18-21-22-23-26-25-24
( ماااا  ال يعاااا   قاااا  77( وال ساااايم   قاااا   971( ماااا  ال يعاااا   قاااا   -17-24-15

-7( وال سااارئ   قااا   967( مااا  ال يعااا   قااا   54-38-78( وال سااارئ   قااا   966 
( م  ال يعا   قا  30-16( وال سرئ   ق   965( م  ال يع   ق   74-6-5-2-1

 ن ما  سم   يممًر م  رر    هذا اإلقال .( لالقمااو خال962 
وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 
الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام 

لا اا  لب اارء والم وااي  لبالاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  ل
 .ل ت الهير

   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن

 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  
 إيااع المييط ال ي ل  المحاث لبلا   ل ت الهير   

   ر وي : ل ت الهير م ي 
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

( 20رعلاا  اللا اا  الماكز اا  لألل ياا  ور وااي  المااا  بمحرفواارت غااز  قاا  قاا هاار  قاا   
الممضااااااام  إياااااااااع  16/12/2021( الم ع اااااااا  لمااااااار    41/2021بالسااااااام ر  قااااااا   

حلي  لبلا   ل ت المييط ال ي ل  المحاث لبلا   ل ت الهير المعا م  قبل اللا   الم
 الهير لالقمااو خالن ما  سم   يممًر م  رر    هذا اإلقال .

وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 
الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام 

لب اارء والم وااي  لبلا اا  اللا اا  المحلياا  لالاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب 
 .ل ت الهير

   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن

 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  
 وع ر سي  برس / قبا هللا ألم الحص    المعان(إيااع مييط م ا 

 م ي   ر وي : جبرلير 
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

( 17رعلاا  اللا اا  الماكز اا  لألل ياا  ور وااي  المااا  بمحرفواارت غااز  قاا  قاا هاار  قاا   
قاااا  إيااااااع مييااااط  16/12/2021( الم ع ااااا  لماااار    41/2021بالساااام ر  قاااا   

( 53قباا هللا ألام الحصا    المعاان( الماقا  فا  ال سايم   قا    /م اوع ر سي  برسا  
( لالقماااو خاالن ماا  سام  أسارلي  ما  756( ما  ال يعا   قا   54وال سيم   ق   

 رر    هذا اإلقال .
وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 

  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا
الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  

 جبرلير.
   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.

 
 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  صرة  

 (2635بإيااع المييط المسص ل  لل ر ع  ق   
 م ي   ر وي : غز  

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
 42/2021رعل  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  بالسم ر  ق  

( 2635يااع المييط المسصا ل  لل ار ع  قا   ق  إ 30/12/2021الم ع ا  لمر    
( 36-48-49( وال ساارئ   قاا   641( ماا  ال يعاا   قاا   7-9والماار  برل ساارئ   قاا   

( مااااا  28-29-24-25-5-26-149( وال سااااارئ   قااااا   626مااااا  ال يعااااا   قااااا   
-29-27-22-21-17-16-9-8-7-6( وال سااااارئ   قااااا   685ال يعااااا   قااااا   

لالقمااو خالن ما  سم   يممًر م  رر    (، 628( م  ال يع   ق   30-31-50
 هذا اإلقال .

وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 
الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام 

والم وااي  لبلا اا  الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء 
 غز .

   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 

 (  المعاوف  بم ي   اليزا  الماك (H5ااع مااة لمييط شب   شما ع الم ي    ق   إي
 ل ت الهير –م ي   ر وي  

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
رعل  اللا   الماكز اا  لألل ي  ور و ا  الما  بمحرفوارت غاز  أق ار قاا قااا ت بالسام ر 

ياااع ماااة لميياط شاب   شااما ع إ 30/12/2021الم ع اا  لمار     42/2021 قا  
-18(  المعاوف  بم ي   اليزا  الماك ( والمر  فا  ال سارئ   قا   H5الم ي    ق   

32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-45-47-48-49-
( بم ي   ر وي  ل ت الهيار والمب  ا  رسرصا ل ر 974( م  ال يع   ق   50-52-53

 12/4/2021ار  فلسي   واالسم الن لمر    ب اا  اإليااع السرلق الم  م  ف  جا 
إيااااقًر مااااةًا لمااا  خمساا  ق ااا يممااًر ماا  راار    ق ااا هااذا اإلقااال  فاا  صااحيسم   

 يمم م   محل م  .
فرقه  1936( لس   28( م  قرقم  ر وي  الما   ق   17وقليه ووف ًر ل إ المرة    

ألخاااى الم ااممل   ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق ا
ل ذا الم اوع أو ب ي م اوع آخا سماء بصسم   م  أصحر  هذ  األماالق أو ب  ا  
صس  أخاى اإل الع مارقًر قلى الم اوع المعاان لااى م ماب اللا ا  المحليا  للب ارء 
والم وي  بم اهر لبلا   ل ت الهير خاالن سارقرت الااوام الاسام  ور اا   االقمااضارت 

ممًر ما  رر  اا  ق اا هاذا اإلقاال  فا  الاا اا  الاسامي  أو قليه خالن خمس  ق ا ي
 ف  صحيسم   يمم م   محل م   أي مر أقا .

 وسامف لا  يلمست ألي اقماااو يااة بعااا هاذا المر  اا .
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 بمحرفورت غز   صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما 

 ( ضم  الم ي   اإلقليمي  لب ت الهير8بإيااع مييط شب   شما ع الم ي    ق   
 م ي   ر وي : ل ت الهير 

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
 42/2021رعل  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  بالسم ر  ق  

( 8اع مييااط شااب   شااما ع الم ي اا   قاا   قاا  إيااا 30/12/2021الم ع ااا  لماار    
-50-49-48-47-46ضم  الم ي   اإلقليمي  لب ت الهير والمر  برل سارئ   قا   

51-52-53-54-55-56-57-96-97-98-162-171-99-100-
101-102-103-104-105-106-109-110-113-114-158-157-
 (.  1777( م  ال يع   ق   159-160-161

 يممًر م  رر    هذا اإلقال . لالقمااو خالن ما  سم  
وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 
الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام 
الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  

 هير.ل ت ال
   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.

 
 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  

 رليربإيااع المييط المسص ل  لازئي  حام واةي ل ت حرقم  ضم  للا   جب
 م ي   ر وي : جبرلير 

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
 42/2021رعل  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  بالسم ر  ق  

قااا  إياااااع الميياااط المسصااا ل  لازئيااا  حاااام واةي  30/12/2021الم ع اااا  لمااار    
-28-29-30-31-32-33ل ت حرقم  ضم  للا   جبرلير والمر  برل سرئ   ق   

27-26-25-24-23-22-21-20-19-18-17-16-15-14-13-12-
( 915( ماااااااااااا  ال يعاااااااااااا   قاااااااااااا   11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-79-81

( ماااااا  ال يعاااااا   قاااااا  14-17-12-72-71-10-9-8-7-2-1وال ساااااارئ   قاااااا   
-102-101-100-99-94-93-92-91-90-9( وال سااااااااااااارئ   قااااااااااااا   916 

103-104-105-26-88-87-86-85-80-82-25-23-21-16-89 )
-18-19-22-23-24-25-20-11-7( وال سرئ   قا   919م  ال يع   ق   

( 920( ماا  ال يعاا   قاا   17-15-14-13-12-10-9-8-6-5-4-3-2-1
-38-37-36-53( وال ساارئ   قاا   953( ماا  ال يعاا   قاا   11-5وال ساارئ   قاا   

( 915( ماااا  ال يعاااا   قاااا   40-41-42-43-44-45-46-47-65-48-49
-62-43-42-41-40-39-38-37-36-35-34-33-32سااااارئ   قااااا   وال 
( مااااااااا  44-45-46-47-48-49-50-52-53-54-55-56-57-58-60

-55-54-53-52-51-50-43-42-41  ( وال ساااارئ   قاااا 916ال يعاااا   قاااا   
56-57-12-58-5-59-60-62-63-64-65-66-67-68-14-69-
رئ   قا  ( وال س919( م  ال يع   ق   70-71-72-73-74-75-76-77-78

 (.  952( م  ال يع   ق   31-18-20-21-30 
 لالقمااو خالن ما  سم   يممًر م  رر    هذا اإلقال .



 م2022( ديسمبر) كانون أول               ــوقــائــع الفـلســطـينـية(  )الالمائة وأربعة                  العـدد     
 

 

 

 

- 282 - 

وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 
الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام 

االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا   الاساام  ور ااا  
 جبرلير.

   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.
                                            

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 نإعـــــــال
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  

 ( ضم  الم ي   اإلقليمي  لب ت الهير9بإيااع مييط شب   شما ع الم ي    ق   
 م ي   ر وي : ل ت الهير 

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
 42/2021ر  ق  رعل  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  بالسم 

( 9قاا  إيااااع مييااط شااب   شااما ع الم ي اا   قاا    30/12/2021الم ع ااا  لماار    
-25-24-22-21-19ضم  الم ي   اإلقليمي  لب ت الهير والمر  برل سارئ   قا   

( 1777( مااااااااا  ال يعاااااااااا   قاااااااااا   26-27-28-29-30-31-32-33-34-35
-155-154-153-152-47-46-43-42-41-39-38-36وال سرئ   ق   

 (.  1777( م  ال يع   ق   156-157-104-105
 لالقمااو خالن ما  سم   يممًر م  رر    هذا اإلقال .

وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 
الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام 

ااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  الاساام  ور ااا   االقم
 ل ت الهير.

   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
  صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 

 ( 5برلمصرةق  قلى مييط شب   شما ع الم ي    ق   
 م ي   ر وي : السير ي 

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
رعل  اللا   الماكز   لألل ي  ور واي  الماا  بمحرفوارت غاز  أق ار قاا قااا ت بالساام ر 

المصااايق ال  اارئ  قلااى مييااط  30/12/2021( الم ع ااا  لماار    42/2021 قاا   
( المر  ف  ال سرئ   أ اض  سب ( ما  ال يعا   أ اضا  5شما ع الم ي    ق   شب   
 سب (.

السارلق إيااقااه لإلقمااااو بممجااب اإلقااال  الصاارة  قاا  اللا اا  الماكز اا  والم  اام  
مااا  وضاااعه ممضااا  الم س اااذ بعاااا مااااو   14/8/2021فااا  جا اااا  فلساااي   لمااار    

 ااااا  الاساااامي  أو فاااا  خمساااا  ق ااااا يممااااًر ماااا  راااار    ق ااااا هااااذا اإلقااااال  فاااا  الاا 
( ماا  قاارقم  18صحااايسم   يمم م ااا  محل ماا   أي ماار أقااا ، وذلااك وف ااًر لاا إ الماارة   

 ر وي  الما .
 

 اللجنـة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  

( 80معمرن ا و الماكز الث رف  الماق  ضم  ال سيم   ق   بإيااع را  ا هاف اس
 (754م  ال يع   ق   

  ا و خيرن( م  مافق قرم الى م ي   س  ي 
 م ي   ر وي : جبرلير 

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
 42/2021رعل  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  بالسم ر  ق  

قاااا  إيااااااع را  ااااا هاااااف اساااامعمرن ا و الماكااااز  30/12/2021ر    الم ع ااااا  لماااا
(  ا و خياااارن( 754( مااا  ال يعااا   قااا   80الث ااارف  الماقااا  ضااام  ال سااايم   قاااا   

 ( مما ماب  م  مافق قرم الى م ي   س  ي .  700والبرلغ مسرحمه  
 لالقمااو خالن ما  سم   يممًر م  رر    هذا اإلقال .

صااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أ
الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام 
الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  

 جبرلير.
 مر  ااا ((.  وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا ال

 
 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 

 ( 7إيااع مااة لمييط شب   شما ع الم ي    ق   
 السير ي  –م ي   ر وي  

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
لماكز اا  لألل ي  ور و ا  الما  بمحرفوارت غاز  أق ار قاا قااا ت بالسام ر رعل  اللا   ا

إياااع ماااة لميياط شاب   شااما ع  30/12/2021الم ع اا  لمار     42/2021 قا  
( الماااااااااااار  فاااااااااااا  ال ساااااااااااارئ   أ اضاااااااااااا  سااااااااااااب ( ماااااااااااا  ال يعاااااااااااا                   7الم ي اااااااااااا   قاااااااااااا   

ب اااااا  اإليااااااع الساااارلق   أ اضاااا  سااااب ( بم ي اااا  ر وااااي  السياااار ي والمب  اااا  رسرصاااا ل ر
إيااااقًر ماااةًا لمااا  خمسا  ق ااا  14/8/2021الم  ام  فاا  جا اا  فلسااي   لمار    

 يممًر م  رر    ق ا هذا اإلقال  ف  صحيسم   يمم م   محل م  .
فرقه  1936( لس   28( م  قرقم  ر وي  الما   ق   17وقليه ووف ًر ل إ المرة    

 اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى الم ااممل   ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ
ل ذا الم اوع أو ب ي م اوع آخا سماء بصسم   م  أصحر  هذ  األماالق أو ب  ا  
صس  أخاى اإل الع مارقًر قلى الم اوع المعاان لااى م ماب اللا ا  المحليا  للب ارء 

ت والم وااي  بم اهاار لبلا اا  السياار ي خااالن ساارقرت الاااوام الاساام  ور ااا   االقمااضاار
قليه خالن خمس  ق ا يممًر ما  رر  اا  ق اا هاذا اإلقاال  فا  الاا اا  الاسامي  أو 

 ف  صحيسم   يمم م   محل م   أي مر أقا .
 وسامف لا  يلمست ألي اقماااو يااة بعااا هاذا المر  اا .

 
 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 ز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز صرة  ق  اللا   الماك

 برلمصرةق  قلى المييط المسص ل  لح  السالم 
 م ي   ر وي : خر  يمقع

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
رعل  اللا   الماكز   لألل ي  ور واي  الماا  بمحرفوارت غاز  أق ار قاا قااا ت بالساام ر 

المصايق ال  ارئ  قلاى الميياط  30/12/2021( الم ع ا  لمر    42/2021 ق   
( 82-81-80-33المسص ل  لحا  الساالم المار  فا   ارمال ال سارئ ( ما  ال يعا   

-11( وال ساارئ   قاا   85( ماا  ال يعاا   قاا   1وكرماال ال ساارئ  مرقاااا ال ساايم   قاا   
( وأجازاء ما  ال سارئ   قا  22( ما  ال يعا   قا   6وجزء م  ال سايم   قا    12-13

(  أ اضااا  ساااب ( وجااازء مااا  9( وجااازء مااا  ال يعااا   32 قااا   ( مااا  ال يعااا  1-2 
( السارلق إيااقاه لإلقماااو بممجاب اإلقاال  30( م  ال يعا   قا   5ال سيم   ق   

م   14/9/2021الصرة  ق  اللا   الماكز   والم  م  ف  جا ا  فلسي   لمر    
  فا  وضعه ممض  الم س ذ بعا ماو  خمس  ق ا يممًر م  رر    ق اا هاذا اإلقاال

الاا ااا  الاساامي  أو فاا  صحااايسم   يمم م ااا  محل ماا   أي ماار أقااا ، وذلااك وف ااًر لاا إ 
 ( م  قرقم  ر وي  الما .18المرة   

 
 اللجنـة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 

 ( 6ئ  قلى مييط شب   شما ع الم ي    ق   المصايق ال  ر
 : السير ي م ي   ر وي 

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
رعل  اللا   الماكز   لألل ي  ور واي  الماا  بمحرفوارت غاز  أق ار قاا قااا ت بالساام ر 

المصااايق ال  اارئ  قلااى مييااط  30/12/2021( الم ع ااا  لماار    42/2021 قاا   
( شااامراًل 1B( المحصااام  لااا   ال ااار ع ال ي لااا   قااا   6 ي ااا   قااا   شاااب   شاااما ع الم

( شاااقًر وال اار ع ال ي لاا  24(  صاامفر( ج مبااًر وال اار ع ال ي لاا   قاا   2وال اار ع  قاا   
( غابااًر الماار  برل ساارئ   أ اضاا  سااب ( ماا  ال يعاا   أ اضاا  سااب ( الساارلق 18 قاا   

ز ااا  والم  ااام  فااا  إيااقاااه لإلقماااااو بممجاااب اإلقاااال  الصااارة  قااا  اللا ااا  الماك
ماا  وضااعه ممضاا  الم س ااذ بعااا ماااو  خمساا   14/8/2021جا ااا  فلسااي   لماار    

ق اااا يمماااًر مااا  رااار    ق اااا هاااذا اإلقاااال  فااا  الاا اااا  الاسااامي  أو فااا  صحاااايسم   
( مااا  قااارقم  ر واااي  18يمم م اااا  محل مااا   أي مااار أقاااا ، وذلاااك وف اااًر لااا إ المااارة   

 الما .
 

 نظيم المدناللجنـة المركزية لألبنية وت
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  

 ( ضم  الم ي   اإلقليمي  لب ت الهير7إيااع مييط شب   شما ع الم ي    ق   
 : ل ت الهير م ي   ر وي 

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
 42/2021لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  بالسم ر  ق  رعل  اللا   الماكز   

( 7قاا  إيااااع مييااط شااب   شااما ع الم ي اا   قاا    30/12/2021الم ع ااا  لماار    
-61-60-59-58-2ضاام  الم ي اا  اإلقليمياا  لب اات الهياار والماار  برل ساارئ   قاا   

( م  ال يعا   قا  62-80-81-163-164-165-166-168-169-63-64
 ااو خالن ما  سم   يممًر م  رر    هذا اإلقال .( لالقم1777 

وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 
الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام 

وااي  لبلا اا  الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم 
 ل ت الهير.

   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  

 ق زا  ال ار ( ح  854إيااع المييط المسص ل  لل ر ع  ق   
 : خر  يمقع م ي   ر وي 

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
 42/2021رعل  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  بالسم ر  ق  

( 854قاا  إيااااع المييااط المسصاا ل  لل اار ع  قاا    30/12/2021الم ع ااا  لماار    
( 105( شااامراًل وال ااار ع  قااا   31 حااا  ق ااازا  ال اااار  المحصااام  لااا   ال ااار ع  قااا  

( ما  ال يعاا  6-5( ممااا والمار  برل سارئ   قاا   3( ممااا وا راااة  10ج مباًر بعااو  
 ( لالقمااو خالن ما  سم   يممًر م  رر    هذا اإلقال .86 ق   

وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 
اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام الم ممل  ل ذا الم اوع 

الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  
 خر  يمقع.

   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 

 بإيااع مااة لم اوع المييط ال ي ل  لالقمااو
  بسر  الكب ا  –م ي   ر وي  

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
رعلاا  اللا اا  الماكز اا  لألل ياا  ور وااي  المااا  بمحرفواارت غااز  للعماامم أق اار قااا قااا ت 

إقااارة  إياااااع الم ااااوع  30/12/2021الم ع اااا  لمااار     42/2021بالسااام ر  قااا   
الم ويماا  العمااقاا  ال ي لاا  لم ي اا  ر وااي   بساار  الكب ااا  الساارلق إيااقااه والم  اام  

إياااقًر ماااةًا لماا  خمسا  ق اا يمماًر برلم ي ا   14/4/2021ف  االسم الن لمر    
( 28( ماا  قاارقم  ر وااي  المااا   قاا     16المااذكم   لالقمااااو وف ااًر لاا إ الماارة    

 .1936لس   
( ماااا  ذات ال اااارقم  فرقااااه  ااااامع لامياااا  أصااااحر  17وقليااااه ووف ااااًر لاااا إ الماااارة    

الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  أو األمااالق األخاااى الم ااممل  ل ااذا الم اااوع أو باا ي 
م اوع آخا سماء بصسم   م  أصحر  هذ  األمالق أو ب  ا  صاس  أخااى اال االع 

ارقًر قلى الم اوع الممةع بممجب هذا اإلقاال  لااى م ماب اللا ا  المحليا  للب ارء م
والم وااااي  بم اهاااار فاااا  للا اااا   بساااار  الكب ااااا  خااااالن ساااارقرت الاااااوام الاساااام  ور ااااا   
االقمااضاارت قليااه خااالن مااا  خمساا  ق ااا يممااًر ماا  رر  ااا  ق ااا هااذا اإلقااال  فاا  

   أي مر أقا .الاا ا  الاسمي  وف  صحيسم   يمم م   محل م 
   وسامف ل  يلمست ألي اقماااو يااة بعااا هاذا المر  اا ((.

 
 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن

 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 
 ( ضم  ح  الم ر  77إيااع مااة لمييط شب   شما ع ال يع   ق   

 خر  يمقع –م ي   ر وي  
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

رعل  اللا   الماكز اا  لألل ي  ور و ا  الما  بمحرفوارت غاز  أق ار قاا قااا ت بالسام ر 
إقاارة  إيااااع لمييااط شااب   شااما ع  30/12/2021الم ع ااا  لماار     42/2021 قاا  

-10-9-8-6-2 قااا    ( ضااام  حااا  الم ااار   المااار   فااا  ال سااارئ 77ال يعااا   قااا   
( م  ال يعا   قا  11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23

( لالقمااااو خااالن مااا  خمساا  ق ااا يممااًر ماا  راار    ق ااا هااذا اإلقااال  فاا  77 
الاا ااا  الاساامي  أو فاا  صااحيسم   ياامم م   محل ماا   أي ماار أقااا ، والااذي راا  اقااال  

 .27/7/2020 الن لمر    ايااقه ف  السرلق وق ا  ف  جا ار  فلسي   واالسم
فرقه  1936( لس   28( م  قرقم  ر وي  الما   ق   17وقليه ووف ًر ل إ المرة    

 ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى الم ااممل  
ل ذا الم اوع أو ب ي م اوع آخا سماء بصسم   م  أصحر  هذ  األماالق أو ب  ا  

ارقًر قلى الم اوع المعاان لااى م ماب اللا ا  المحليا  للب ارء صس  أخاى اال الع م
والم وي  بم اهر لبلا   خر  يمقع خالن سرقرت الاوام الاسم  ور اا   االقمااضارت 

 قليه خالن خمس  ق ا يممًر م  رر  ا  ق ا هذا اإلقال .
 وسامف لا  يلمست ألي اقماااو يااة بعااا هاذا المر  اا .

 
 ألبنية وتنظيم المدناللجنة المركزية ل

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  

 (1011إيااع المييط المسص ل  لل ر ع  ق   
 : خر  يمقع م ي   ر وي 

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
( 9رت غاااز  قااا  قاا هااار  قااا   رعلااا  اللا ااا  الماكز ااا  لألل يااا  ور واااي  الماااا  بمحرفوااا

الممضااااااام  إياااااااااع  30/12/2021( الم ع اااااااا  لمااااااار    42/2021بالسااااااام ر  قااااااا   
( شااااقًر 68( المحصااام  لااا   ال ااار ع  قااا   1011الميياااط المسصااا ل  لل ااار ع  قااا   

-26( مما لااو  ا راااة المار  فا  ال سارئ   قا   8( غابًر بعاو  12وال ر ع  ق   
( لالقمااااو خااالن مااا  ساام   يممااًر ماا  49 ( ماا  ال يعاا   قاا  27-28-29-60

 رر    هذا اإلقال .
وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 
الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام 

ب اارء والم وااي  لبلا اا  الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  لل
 خر  يمقع.

   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 

( 9159( وال ر ع  ق   9002لل ر ع  ق    المصايق ال  رئ  قلى المييط المسص ل 
 ( 9145وال ر ع  ق   

( وال ر ع  ق  9062( وال ر ع  ق   9030( وال ر ع  ق   9026وال ر ع  ق   
 ضم  ق زا  ألم  شما  -( 9157 

 م ي   ر وي  : خر  يمقع
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
( 8  بمحرفواااارت غااااز  قاااا  قاا هاااار  قاااا   رعلاااا  اللا اااا  الماكز اااا  لألل ياااا  ور وااااي  المااااا

الممضاااااام  المصااااااايق  30/12/2021( الم ع ااااااا  لماااااار    42/2021بالسااااااام ر  قاااااا   
 -ال  رئ  قلى المييط المسص ل  لل ما ع المرلي :

 ( مما.3( مما وا رااة  12( بعاو  9002ال ر ع  ق    .1
 ( مما.3( مما وا رااة  12( بعاو  9159ال ر ع  ق    .2
 ( مما.3( مما وا رااة  12( بعاو  9145ال ر ع  ق    .3
 ( مما.3( مما وا رااة  12( بعاو  9026ال ر ع  ق    .4
 ( مما.3( مما وا رااة  12( بعاو  9030ال ر ع  ق    .5
 ( مما.3( مما وا رااة  12( بعاو  9062ال ر ع  ق    .6
 ( مما .3( مما وا رااة  12( بعاو  9157ال ر ع  ق    .7

( السااااارلق إيااقاااااه 66( مااااا  ال يعااااا   قااااا   31-18-17-1المااااار  فااااا  ال سااااارئ   قااااا   
لإلقماااااااو بممجاااااب اإلقاااااال  الصااااارة  قااااا  اللا ااااا  الماكز ااااا  والم  ااااام  فااااا  جا اااااا  

ماا  وضااعه ممضاا  الم س ااذ بعااا ماااو  خمساا  ق ااا  25/9/2021 االساام الن( لماار    
يمماااًر مااا  رااار    ق اااا هاااذا اإلقاااال  فااا  الاا اااا  الاسااامي  أو فااا  صحاااايسم   يمم م اااا  

                                                                                                                                                                       ( م  قرقم  ر وي  الما .  18 م   أي مر أقا ، وذلك وف ًر ل إ المرة   محل
 ية وتنظيم المدناللجنـة المركزية لألبن

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 

 برلمصرةق  قلى الم اوع الم ويم  العمااق  المسص ل  
 : ل   س  الم ي   ر وي 

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
حرفوارت غاز  أق ار قاا قااا ت بالساام ر رعل  اللا   الماكز   لألل ي  ور واي  الماا  بم

المصاااايق ال  ااارئ  قلاااى الميياااط  13/1/2022( الم ع اااا  لمااار    1/2022 قااا   
حاااا  م ااا ، الماااار  فاااا   –(  المساااامى ال ااااي  جااااا ( MA8المسصااا ل  لل اااار ع  قااا   

 .(223( م  ال يع   ق   13-8 ق    ال سرئ 
 اا  الماكز اا  والم  اام  السارلق إيااقااه لإلقمااااو بممجااب اإلقااال  الصاارة  قاا  اللا

مااا  وضاااعه ممضااا  الم س اااذ بعاااا مااااو   4/11/2021فااا  جا اااا  فلساااي   لمااار    
خمساااا  ق ااااا يممااااًر ماااا  راااار    ق ااااا هااااذا اإلقااااال  فاااا  الاا ااااا  الاساااامي  أو فاااا  

( ماا  قاارقم  18صحااايسم   يمم م ااا  محل ماا   أي ماار أقااا ، وذلااك وف ااًر لاا إ الماارة   
 ر وي  الما .

                                                                                                                                                                           
 اللجنـة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن

 ر وي  الما  بمحرفورت غز  صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  و 
 (7881بإيااع المييط المسص ل  لل ر ع  ق   

 : غز  م ي   ر وي 
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

 1/2022رعل  اللا   الماكز   لألل يا  ور واي  الماا  بمحرفوارت غاز  بالسام ر  قا  
( 7881   قاا  إيااااع المييااط المسصاا ل  لل اار ع  قاا 13/1/2022الم ع ااا  لماار    

( ممااااااااا ماااااااا  الااااااااارقب   والماااااااار  برل ساااااااارئ   قاااااااا                       3( ممااااااااا وا رااااااااااة  20بعاااااااااو  
( م  ال يع  2-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-15-16-17-20-21 

-45-42-41-38-37-34-33-29-28-25-24( وال سرئ   ق   647 ق   
-11-7-6-3-2( وال سرئ   ق   647( م  ال يع   ق   46-49-50-53-54
 (.  650( م  ال يع   ق   12-15-56-19-20-23-24-28-29-32-54

 لالقمااو خالن ما  سم   يممًر م  رر    هذا اإلقال .
وقلياااااااااااه فرقاااااااااااه  اااااااااااامع لاميااااااااااا  أصاااااااااااحر  الح ااااااااااامق فااااااااااا  األ اضااااااااااا  واألل يااااااااااا  
واألمااااااااااااالق األخاااااااااااااى الم ااااااااااااممل  ل ااااااااااااذا الم اااااااااااااوع اإل ااااااااااااالع قلااااااااااااى خر  اااااااااااا  

ام الاسااااااااااام  ور اااااااااااا   االقمااضااااااااااارت الم ااااااااااااوع مارقاااااااااااًر خاااااااااااالن سااااااااااارقرت الااااااااااااو 
 قليه إلى م مب اللا   المحلي  للب رء والم وي  لبلا   غز .

   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن

 ما  بمحرفورت غز  صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  ال
 (TL200بإيااع المييط المسص ل  لمما الم ر   ق   

 م ي   ر وي : جبرلير 
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

 1/2022رعل  اللا   الماكز   لألل يا  ور واي  الماا  بمحرفوارت غاز  بالسام ر  قا  
 اااار   قاااا  قاااا  إيااااااع المييااااط المسصاااا ل  لممااااا الم 13/1/2022الم ع ااااا  لماااار    

 TL200  1767( ماا  ال يعاا   قاا   1( ممااا والماار  برل ساايم   قاا   60( بعاااو )
 لالقمااو خالن ما  سم   يممًر م  رر    هذا اإلقال .

وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 
سارقرت الااوام  الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن

الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  
 جبرلير.

   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن

 لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز   صرة  ق  اللا   الماكز  
 (7122إيااع المييط المسص ل  لل ر ع  ق   
 م ي   ر وي : خر  يمقع 

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
 1/2022رعل  اللا   الماكز   لألل يا  ور واي  الماا  بمحرفوارت غاز  بالسام ر  قا  

( 7122صاا ل  لل اار ع  قاا   قاا  إيااااع المييااط المس 13/1/2022الم ع ااا  لماار    
( ج مباااًر بعااااو 7113( شااامراًل وال ااار ع  قااا   7089المحصااام  لااا   ال ااار ع  قااا   

( ماا  ال يعاا  45-26-25-24-22( ممااا لاااو  ا رااااة والماار  برل ساارئ   قاا   10 
 ( لالقمااو خالن ما  سم   يممًر م  رر    هذا اإلقال .58 ق   

األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى  وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا 
الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام 
الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  

 خر  يمقع.
   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.

 
 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 

 (  المسمى الع لمق(45إيااع مااة للمييط المسص ل  لل ر ع  ق   
 ةيا البلو –م ي   ر وي  

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
( 13للا ااا  الماكز ااااا  لألل يااا  ور و اااا  الماااا  بمحرفوااارت غاااز  قااا  قاا هااار  قااا   رعلااا  ا

المييااااط الممضاااام  إيااااااع  13/1/2022( الم ع ااااا  لماااار    1/2022بالساااام ر  قاااا   
 -:المسص ل  لكل م 

( 38( شااااقًر وال ااار ع  قااا   34( المحصااام  لااا   ال ااار ع  قااا   45Bال ااار ع  قااا    .1
 مما. (3( مما وا رااة  12غابًر بعاو  

( 38( شااااقًر وال ااار ع  قااا   30المحصااام  لااا   ال ااار ع  قااا    (45Cال ااار ع  قااا    .2
 ( مما.1( مما وا رااة  10غابًر بعاو  

( 136( ماا  ال يعاا   قاا   44-43-42-41-33-32-30والماار  فاا  ال ساارئ   قاا    
لالقماااااو خاااالن ماااا  خمسااا  ق اااا يمماااًر مااا  رااار    ق اااا هاااذا اإلقاااال  فااا  الاا اااا  

فاا  صااحيسم   ياامم م   محل ماا   أي ماار أقااا ، والااذي راا  اقااال  ايااقااه فاا   الاساامي  أو
 .15/1/2020السرلق وق ا  ف  جا ا  فلسي   لمر    

فرقااه  1936( لساا   28( ماا  قارقم  ر وااي  المااا   قاا   17وقلياه ووف ااًر لاا إ الماارة    
ل اذا  امع لاميا  أصاحر  الح امق فا  األ اضا  واألل يا  واألماالق األخااى الم اممل  

الم اوع أو ب ي م ااوع آخاا ساماء بصاسم   ما  أصاحر  هاذ  األماالق أو ب  ا  صاس  
أخاى اال الع مارقًر قلى الم اوع المعان لااى م ماب اللا ا  المحليا  للب ارء والم واي  
بم اهر لبلا    ةيا البلو  خالن سرقرت الاوام الاسم  ور ا   االقمااضرت قليه خالن 

   ق ا هذا اإلقال .خمس  ق ا يممًر م  رر  ا
 وسامف لا  يلمست ألي اقماااو يااة بعااا هاذا المر  اا .

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن

 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 
( م  5  المصايق ال  رئ  قلى را  ا هاف اسمياام جزء م  ا و ال سيم   ق 

 ( 2356ال يع   ق   
 م  ع اق  الى م ي   حا ي 

 : ةيا البلوم ي   ر وي 
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

( 11رعلاا  اللا اا  الماكز اا  لألل ياا  ور وااي  المااا  بمحرفواارت غااز  قاا  قاا هاار  قاا   
الممضاااااام  المصااااااايق  13/1/2022( الم ع ااااااا  لماااااار    1/2022بالسااااااام ر  قاااااا   

  ال يعا   قا  ( ما5  قلى را  ا هاف اسمياام جزء م  ا و ال سايم   قا   ال  رئ
 -:( المحصم  ل  2356 

 .( شمرالً 2356( م  ال يع   ق   2 الحا الا مب  لل سيم   ق   .1
 .( ج مبرً 51ال ر ع ال ي ل   ق    .2
 .( شاقرً 26ال ر ع ال ي ل   ق    .3
 ( غابًر.30ال ر ع ال ي ل   ق    .4

( ةوق  م  ع اق  الى م ي   حا ي  السارلق إيااقاه لإلقماااو 32والبرلغ مسرحم ر  
بممجب اإلقال  الصرة  ق  اللا   الماكز   والم  م  ف  جا ا   فلسي  ( لمر    

ماا  وضااعه ممضاا  الم س ااذ بعااا ماااو  خمساا  ق ااا يممااًر ماا  راار     5/10/2022
 ماا   أي ماار ق ااا هااذا اإلقااال  فاا  الاا ااا  الاساامي  أو فاا  صحااايسم   يمم م ااا  محل

 ( م  قرقم  ر وي  الما .18أقا ، وذلك وف ًر ل إ المرة   
                                                    

 اللجنـة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن

 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 
( م  ال يع   ق  71  قلى را  ا هاف ا و ف  ال سيم   ق   المصايق ال  رئ

 2310 ) 
 م  س      ( الى مافق  ب  برس / ة. فريز ش ليه

 : الزهااءم ي   ر وي 
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

( 30رعلاا  اللا اا  الماكز اا  لألل ياا  ور وااي  المااا  بمحرفواارت غااز  قاا  قاا هاار  قاا   
الممضاااااام  المصااااااايق  13/1/2022( الم ع ااااااا  لماااااار    1/2022بالسااااااام ر  قاااااا   

( 2310( ماا  ال يعاا   قاا   71ال  اارئ  قلااى را  ااا هاااف ا و فاا  ال ساايم   قاا   
ماا  ساا      ( الاااى مافااق  باا  برسااا / ة. فااريز شاا ليه السااارلق إيااقااه لإلقماااااو 
بممجااب اإلقااال  الصاارة  قاا  اللا اا  الماكز اا  والم  اام  فاا  جا ااا  األ اارم لماار    

م  وضاعه ممضا  الم س اذ بعاا مااو  خمسا  ق اا يمماًر ما  رار     15/10/2020
ق ااا هااذا اإلقااال  فاا  الاا ااا  الاساامي  أو فاا  صحااايسم   يمم م ااا  محل ماا   أي ماار 

 ( م  قرقم  ر وي  الما .18أقا ، وذلك وف ًر ل إ المرة   
 

 اللجنـة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 ـــالنإعــــ
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 

 برلمصرةق  قلى الم اوع الم ويم  العمااق  المسص ل  
 : ل   س  الم ي   ر وي 

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
رعل  اللا   الماكز   لألل ي  ور واي  الماا  بمحرفوارت غاز  أق ار قاا قااا ت بالساام ر 

المصااااايق ال  اااارئ  قلااااى المييااااط  3/2/2022( الم ع ااااا  لماااار    2/2022   قاااا 
( مااا  ال يعااا   قااا  15-9( المااار  فااا  ال سااارئ   قااا   ZL48المسصااا ل  لل ااار ع  قااا   

 218.) 
السارلق إيااقااه لإلقمااااو بممجااب اإلقااال  الصاارة  قاا  اللا اا  الماكز اا  والم  اام  

الم س اااذ بعاااا مااااو  مااا  وضاااعه ممضااا   4/11/2021فااا  جا اااا  فلساااي   لمااار    
خمساااا  ق ااااا يممااااًر ماااا  راااار    ق ااااا هااااذا اإلقااااال  فاااا  الاا ااااا  الاساااامي  أو فاااا  

( ماا  قاارقم  18صحااايسم   يمم م ااا  محل ماا   أي ماار أقااا ، وذلااك وف ااًر لاا إ الماارة   
 ر وي  الما .

 
 اللجنـة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز   صرة  ق  اللا  

 (MA17بإيااع مييط رسص ل  لل ر ع  ق   
 : ل   س  ال م ي   ر وي 

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
 2/2022رعل  اللا   الماكز   لألل يا  ور واي  الماا  بمحرفوارت غاز  بالسام ر  قا  

( MA17ط المسصاا ل  لل اار ع  قاا   قاا  إيااااع الميياا 3/2/2022الم ع ااا  لماار    
 (. 223( م  ال يع   ق   14-13-12والمر  برل سرئ   ق   

 لالقمااو خالن ما  سم   يممًر م  رر    هذا اإلقال .
وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 

ًر خاالن سارقرت الااوام الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقا
الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  

 ل   س  ال.
   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.

 
 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  

 (RT13بإيااع مييط رسص ل  لل ر ع  ق   
 : ل   س  ال م ي   ر وي 

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
 2/2022رعل  اللا   الماكز   لألل يا  ور واي  الماا  بمحرفوارت غاز  بالسام ر  قا  

 –( RT13ق  إيااع الميياط المسصا ل  لل ار ع  قا    3/2/2022الم ع ا  لمر    
 (. 224( م  ال يع   ق   9-8-6ح  الابرط والمر  برل سرئ   ق   

 لالقمااو خالن ما  سم   يممًر م  رر    هذا اإلقال .
ى وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخااا 

الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام 
الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  

 ل   س  ال.
   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.

 
 المدن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 

 (AR18بإيااع مااة للمييط المسص ل  لل ر ع  ق   
 ل   س  ال –م ي   ر وي  

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
وارت غاز  أق ار قاا قااا ت بالسام ر رعل  اللا   الماكز اا  لألل ي  ور و ا  الما  بمحرف

إقاارة  إيااااع المييااط المسصاا ل  لل اار ع  3/2/2022الم ع ااا  لماار     2/2022 قاا  
( لالقماااااو 212( مااا  ال يعااا   قااا   18( المااار  فااا  ال سااايم   قااا   AR18 قااا   

خااالن مااا  خمساا  ق ااا يممااًر ماا  راار    ق ااا هااذا اإلقااال  فاا  الاا ااا  الاساامي  أو 
محل ماا   أي ماار أقااا ، والااذي راا  اقااال  ايااقااه فاا  الساارلق  فاا  صااحيسم   ياامم م  

 .25/1/2021وق ا  ف  فلسي   لمر    
فرقه  1936( لس   28( م  قرقم  ر وي  الما   ق   17وقليه ووف ًر ل إ المرة    

 ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى الم ااممل  
آخا سماء بصسم   م  أصحر  هذ  األماالق أو ب  ا   ل ذا الم اوع أو ب ي م اوع

صس  أخاى اال الع مارقًر قلى الم اوع المعاان لااى م ماب اللا ا  المحليا  للب ارء 
والم وي  بم اهر لبلا   ل   س  ال خالن سرقرت الااوام الاسام  ور اا   االقمااضارت 

 قليه خالن خمس  ق ا يممًر م  رر  ا  ق ا هذا اإلقال .
   يلمست ألي اقماااو يااة بعااا هاذا المر  اا .وسامف لا

 
 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 

 برلمصرةق  قلى الم اوع الم ويم  العمااق  المسص ل  
 : ل   س  الم ي   ر وي 

 1936( لس   28  الما   ق   قرقم  ر وي
رعل  اللا   الماكز   لألل ي  ور واي  الماا  بمحرفوارت غاز  أق ار قاا قااا ت بالساام ر 

المصااااايق ال  اااارئ  قلااااى المييااااط  3/2/2022( الم ع ااااا  لماااار    2/2022 قاااا   
( مااا  ال يعااا   قااا  2-1( المااار  فااا  ال سااارئ   قااا   MG03المسصااا ل  لل ااار ع  قااا   

 214.) 
قااه لإلقمااااو بممجااب اإلقااال  الصاارة  قاا  اللا اا  الماكز اا  والم  اام  السارلق إياا 

مااا  وضاااعه ممضااا  الم س اااذ بعاااا مااااو   5/10/2021فااا  جا اااا  فلساااي   لمااار    
خمساااا  ق ااااا يممااااًر ماااا  راااار    ق ااااا هااااذا اإلقااااال  فاااا  الاا ااااا  الاساااامي  أو فاااا  

قاارقم   ( ماا 18صحااايسم   يمم م ااا  محل ماا   أي ماار أقااا ، وذلااك وف ااًر لاا إ الماارة   
 ر وي  الما .

                                                    
 اللجنـة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  

 (13Nبإيااع مييط رسص ل  لل ر ع  ق   
  ج : البا م ي   ر وي 

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
 2/2022رعل  اللا   الماكز   لألل يا  ور واي  الماا  بمحرفوارت غاز  بالسام ر  قا  

( 13Nقااا  إيااااااع المييااااط المسصااا ل  لل اااار ع  قاااا    3/2/2022الم ع اااا  لماااار    
(، لالقمااو خاالن ماا  سام   يمماًر 660( م  ال يع   ق   4والمر  برل سيم   ق   

 م  رر    هذا اإلقال .
وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 
الم ممل  ل ذا الم اوع لإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام 
الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  

 البا ج.
 امف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.  وسا

 
 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   للم وي  وب رء الما  بمحرفورت غز 
 بإيااع ممق  م اوع مص   مثلارت برس / قمرة محما الماة  

كز   للم واي  وب ارء الماا  بمحرفوارت غاز  للام ام  الكاا   ب ق ار قاا رعل  اللا   الما 
إيااااع ممقاا  م اااوع  ،3/2/2022( الم ع ااا  لماار    2/2022قااا ت بالساام ر  قاا   

( الممضااام  جااازء مااا  قسااايم  Bمصااا   مثلاااارت قلاااى أ و الم سااا  الممقااات  قااا   
م   قااا  ( وجااازء مااا  ال ساااي34( وجااازء مااا  ال سااايم   قااا   31ال ااار ع المسااارح   قااا   

( ما  أ اضا  ال صا اات 666( ما  ال يعا   قا   33( وجازء ما  ال سايم   قا   37 
 الم ام  للا   برس  الس ا/ قمرة محما الماة  .

وقليااه  حااق لامياا  ذوي ال اا   فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى الم ااممل   
ااضرر   برلم ي   بصسم   م  أصحر  األمالق أو ب ي صس  أخاى أ  يم امما برقم

 يمم( م  رر    ق ا هذا اإلقال . 30قلى الم اوع وذلك خالن ما   
ر ااااام االقمااضاااارت لاااااى م مااااب اللا اااا  المحلياااا  للب اااارء والم وااااي  بم اهاااار فاااا  للا اااا  
ال صاااا اات وللساااا ا/ ساااا ار ا اللا اااا  الماكز اااا  بم مبااااه لاااامعا   الح اااا  المحلاااا  خااااالن 

 سرقرت الاوام الاسم .
 ي اقمااااو ياااة بعا اق ضرء الما  المحاة ((  وساامف ل  يلمسااات أل

 
 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   للم وي  وب رء الما  بمحرفورت غز 

 بإيااع ممق  م اوع مب ى سيرح  برس / قبا الح ي  ممسى العبا الاساي 
للم واي  وب ارء الماا  بمحرفوارت غاز  للام ام  الكاا   ب ق ار قاا  رعل  اللا   الماكز  
 .   3/2/2022( الم ع ا  لمر    2/2022قا ت بالسم ر  ق   

( ماا  ال ساايم   قاا  Cإيااااع ممقاا  م اااوع مب ااى ساايرح  قلااى أ و الم ساا   قاا     
( أ اضاا  جبرلياار الم اماا  للا اا  برساا  الساا ا/ قبااا 978( ماا  ال يعاا   قاا   1368 

   ممسى العبا الاساي.الح ي
وقليااه  حااق لامياا  ذوي ال اا   فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى الم ااممل   

برلم ي   بصسم   م  أصحر  األمالق أو ب ي صس  أخاى أ  يم امما برقمااضرر   
 يمم( م  رر    ق ا هذا اإلقال . 30قلى الم اوع وذلك خالن ما   

  المحلي  للب ارء والم واي  بم اهار فا  للا ا  جبرليار ر ام االقمااضرت لاى م مب اللا 
وللساا ا/ ساا ار ا اللا اا  الماكز اا  بم مبااه لاامعا   الح اا  المحلاا  خااالن ساارقرت الاااوام 

 الاسم .
   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا اق ضرء الما  المحاة ((

 
 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  

 بإيااع مييط ماافق قرم  لم ي   المماص  الا مب 
 : خرق مقع م ي   ر وي 

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
 2/2022رعل  اللا   الماكز   لألل يا  ور واي  الماا  بمحرفوارت غاز  بالسام ر  قا  

قاااا  إيااااااع مييااااط ماافااااق قرماااا  لم ي اااا  المماصاااا   3/2/2022 ع ااااا  لماااار    الم
-15-14-13-12-11-10-9-6-5-4-3-2الا اامب  والماار  برل ساارئ   قاا   

16-17-18-20-21-22-23-24-8-19A-1-1   90( ماااا  ال يعاااا   قاااا )
-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-5-3-2وال سااااارئ   قااااا   

19-20-21-1A-4-4    7-6-4-3-2( وال ساارئ   قاا   91قاا   ( ماا  ال يعاا-
8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-

30-5B-18-18   2( وال ساااااارئ   قاااااا   92( ماااااا  ال يعاااااا   قااااااC-10A-11A-
13A-14A-15-17A-2C-10A-11A-13A-14A-15-17A  ماااااااااااااااااااااااااااااا )

 (. 88ال يع   ق   
 لالقمااو خالن ما  سم   يممًر م  رر    هذا اإلقال .

رقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى وقليااه ف
الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام 
الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  

 خرق مقع.
 ياااة بعا هذا المر  ااا ((.   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو

 
 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  

 بإيااع مييط ماافق قرم  لم ي   المماص  ال مرل 
 : خرق مقع  وي م ي   ر

 6193( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
 2/2022رعل  اللا   الماكز   لألل يا  ور واي  الماا  بمحرفوارت غاز  بالسام ر  قا  

قاااا  إيااااااع مييااااط ماافااااق قرماااا  لم ي اااا  المماصاااا   3/2/2022الم ع ااااا  لماااار    
( مااا  5A-1A-1A-29-28-27-26-25-24ال ااامرل  والمااار  برل سااارئ   قااا   

-15-14-13-11-10-9-8-7-6-5-3-2( وال سارئ   قاا   92ال يعا   قاا   
-5-4-3-2( وال ساارئ   قاا   93( ماا  ال يعاا   قاا   16-17-18-1-12-4-4

6-7-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-
24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-
-9-8-5-4-3-2( وال سرئ   ق   94( م  ال يع   ق   40-41-42-8-1-1
( مااا  ال يعااا  10-11-12-13-14-16-17-18-19-20-6-7-15-1-1

-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2( وال سرئ   ق   95 ق   
16-17-18-19-21-22-23-24-25-26-27-34-35-37-20-

28A-36-1A-1A   2( وال سااااارئ   قاااااا   96( مااااا  ال يعااااا   قاااااA-11B-2A-
11B   3( وال سااااارئ   قااااا   88( مااااا  ال يعااااا   قاااااA-4-5-6-9-10-11-12-
13A-15A-16A-17A-13A-15A-16A-17A-3A-4-5-6-9-10-

11-12-13A-15A-16A-17A   89( م  ال يع   ق .) 
 لالقمااو خالن ما  سم   يممًر م  رر    هذا اإلقال .

وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 
الااوام الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت 
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الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  
 خرق مقع.

 ((.  وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا 
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن

 ماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  صرة  ق  اللا   ال
( شمراًل وال ر ع 10بإيااع مييط شب   شما ع الم ي   المحصم   ل   ال ر ع  ق   

( وال ر ع  ق  7360( شاقًر وال ر ع  ق   13A( ج مبًر وال ر ع  ق   18 ق   
 ( غابًر  المسمى بح  الصال (614 

 :  بسر  الكب ا  م ي   ر وي 
 1936( لس   28وي  الما   ق   قرقم  ر 

 2/2022رعل  اللا   الماكز   لألل يا  ور واي  الماا  بمحرفوارت غاز  بالسام ر  قا  
ق  إيااع ميياط شاب   شاما ع الم ي ا  المحصام    03/02/2022الم ع ا  لمر    

( شاااقًر 13A( ج مبااًر وال اار ع  قاا   18( شاامراًل وال اار ع  قاا   10لاا   ال اار ع  قاا   
( غابااًر  المساامى بحاا  الصااال ( والماار  614( وال اار ع  قاا   7360قاا   وال اار ع   

 (.  242( م  ال يع   ق   10-9-8-7-6-5-4-3-2-1برل سرئ   ق   
 لالقمااو خالن ما  سم   يممًر م  رر    هذا اإلقال .

وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 
الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام الم ممل  ل ذا 

الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  
  بسر  الكب ا .

   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 ظات غـزةبمحاف
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 

 و م  مافق قرم  ما س ( الى م ا ق ي  أبرلمصرةق  قلى را  ا هاف اسمياام 
 اسعرف وةفرع ماق  وبئا مير  

 : ل   س  الم ي   ر وي 
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

كز   لألل ي  ور واي  الماا  بمحرفوارت غاز  أق ار قاا قااا ت بالساام ر رعل  اللا   الما 
المصااايق ال  اارئ  قلااى را  ااا هاااف  3/2/2022( الم ع ااا  لماار    2/2022 قاا   

( 214( ماا  ال يعاا   قاا   14( ماا  ال ساايم   قاا   Bاساامياام جاازء ماا  الم ساا   قاا   
( غابااًر وال اار ع NR30( ةوقاا  والماقاا  قلااى ر اار   ال اار ع  قاا   1والباارلغ مساارحمه  

( ج مبااًر ماا  ما ساا  الااى م اااا ق ياا  اسااعرف وةفاارع ماااق  وبئااا ميااار  NR26 قاا   
السارلق إيااقااه لإلقمااااو بممجااب اإلقااال  الصاارة  قاا  اللا اا  الماكز اا  والم  اام  

مااا  وضاااعه ممضاا  الم س اااذ بعاااا مااااو   18/11/2021فاا  جا اااا  فلساااي   لماار    
قااااال  فاااا  الاا ااااا  الاساااامي  أو فاااا  خمساااا  ق ااااا يممااااًر ماااا  راااار    ق ااااا هااااذا اإل

( ماا  قاارقم  18صحااايسم   يمم م ااا  محل ماا   أي ماار أقااا ، وذلااك وف ااًر لاا إ الماارة   
 ر وي  الما .

  
 اللجنـة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  

 (kمييط شب   شما ع الم ي   االقليمي   بإيااع 
 :  فو م ي   ر وي 
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

 2/2022رعل  اللا   الماكز   لألل يا  ور واي  الماا  بمحرفوارت غاز  بالسام ر  قا  
( kقا  إياااع ميياط شاب   شاما ع الم ي ا  االقليميا    3/2/2022الم ع ا  لمار    
( ما  ال يعا  5( وال سايم   قا   35( م  ال يعا   4-3-2-1 ق   والمر   برل سرئ  

( لالقماااااو خاااالن ماااا  66( مااا  ال يعااا   قااا   31-18( وال سااارئ   قااا   21 قااا   
 سم   يممًر م  رر    هذا اإلقال .

وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 
قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام  الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع

الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  
  فو.

   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 نإعـــــــال
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  

 بإيااع مييط اسمياامرت األ اض  والماافق العرم  
 : السير ي م ي   ر وي 

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
 2/2022رعل  اللا   الماكز   لألل يا  ور واي  الماا  بمحرفوارت غاز  بالسام ر  قا  

قاااا  إيااااااع مييااااط اساااامياامرت األ اضاااا  والماافااااق  3/2/2022  الم ع ااااا  لماااار  
العرم  والمار   برل سارئ   أ اضا  ساب ( ما  ال يعا   أ اضا  ساب ( لالقماااو خاالن 

 ما  سم   يممًر م  رر    هذا اإلقال .
وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 

 الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام الم ممل  ل ذا الم اوع اإل
الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  

 السير ي.
   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.

 
 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  

 ح  الابرط –( RT17إيااع المييط المسص ل  لل ر ع  ق   
 : ل   س  ال م ي   ر وي 

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
 2/2022رعل  اللا   الماكز   لألل يا  ور واي  الماا  بمحرفوارت غاز  بالسام ر  قا  

( RT17قاا  إياااااع الميياااط المسصاا ل  لل ااار ع  قااا    3/2/2022الم ع ااا  لمااار    
( ج مبًر RT10( شمراًل وال ر ع  ق   RT22ح  الابرط المحصم  ل   ال ر ع  ق   

( ما  ال يعا   قا  5-4-3( مما والمر  برل سارئ   قا   5( مما وا رااة  16بعاو  
     هذا اإلقال .( لالقمااو خالن ما  سم   يممًر م  رر224 

وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 
الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام 
الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  

 ل   س  ال.
 ف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.  وساام 

 
 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  

( م  177إيااع م اوع ر سي  لار رت الس   قلى جزء م  ا و ال سيم   ق   
 (978ع   ق   ال ي

 محما قبا هللا الحااع   /برس 
 : جبرلير م ي   ر وي 
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

 2/2022رعل  اللا   الماكز   لألل يا  ور واي  الماا  بمحرفوارت غاز  بالسام ر  قا  
ق  إيااع م ااوع ر ساي  لار ارت السا   قلاى جازء ما   3/2/2022الم ع ا  لمر    
محمااا قبااا هللا الحااااع    /( برساا 978( ماا  ال يعاا   قاا   177   قاا ا و ال ساايم  

 لالقمااو خالن ما  سم  أسرلي  م  رر    هذا اإلقال .
وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 
الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام 

اساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  ال
 جبرلير.

   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 ما  بمحرفورت غز صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  ال
( 3( شمراًل وال ر ع  ق   19إيااع مااة ض  الم ي   المحصم   ل   ال ر ع  ق   

 ج مبًر وخط ال اق  شاقًر وال سمذ الحرل  لبلا   ال اا   غابًر الى قسمذ للا   ال اا  
 ال اا   –م ي   ر وي  
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

لألل ي  ور و ا  الما  بمحرفوارت غاز  أق ار قاا قااا ت بالسام ر رعل  اللا   الماكز اا  
إقرة  إيااع ض  الم ي   المحصم   ل    3/2/2022الم ع ا  لمر     2/2022 ق  

( ج مبااًر وخااط ال اقاا  شاااقًر وال ساامذ الحاارل  3( شاامراًل وال اار ع  قاا   19ال اار ع  قاا   
ااو خالن ما  خمس  ق ا يمماًر ما  لبلا   ال اا   غابًر الى قسمذ للا   ال اا   لالقم

راار    ق ااا هااذا اإلقااال  فاا  الاا ااا  الاساامي  أو فاا  صااحيسم   ياامم م   محل ماا   
أي مر أقا ، والذي را  اقاال  ايااقاه فا  السارلق وق اا  فا  جا اا  االسام الن لمار    

20/6/2021. 
فرقه  1936( لس   28( م  قرقم  ر وي  الما   ق   17وقليه ووف ًر ل إ المرة    

 ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى الم ااممل  
ل ذا الم اوع أو ب ي م اوع آخا سماء بصسم   م  أصحر  هذ  األماالق أو ب  ا  
صس  أخاى اال الع مارقًر قلى الم اوع المعاان لااى م ماب اللا ا  المحليا  للب ارء 

ن سرقرت الاوام الاسم  ور ا   االقمااضارت قلياه والم وي  بم اهر لبلا   ال اا   خال
 خالن خمس  ق ا يممًر م  رر  ا  ق ا هذا اإلقال .
 وسامف لا  يلمست ألي اقماااو يااة بعااا هاذا المر  اا .

 
 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
   بمحرفورت غز صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما

( م  ال يع   ق  12المصايق ال  رئ  قلى مييط شب   شما ع ال سيم   ق   
 ( المعان680 

 : غز م ي   ر وي 
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

رعل  اللا   الماكز   لألل ي  ور واي  الماا  بمحرفوارت غاز  أق ار قاا قااا ت بالساام ر 
المصاايق ال  ارئ  قلاى ميياط شاب    3/2/2022( الم ع ا  لمر    2/2022 ق   

( المعاااان الماار  فااا  ال سااارئ   قااا  680( ماا  ال يعااا   قااا   12شااما ع ال سااايم   قااا   
 ( .680( م  ال يع   ق   12-7-9 

السارلق إيااقااه لإلقمااااو بممجااب اإلقااال  الصاارة  قاا  اللا اا  الماكز اا  والم  اام  
ضا  الم س اذ بعاا مااو  خمسا  ما  وضاعه مم  14/4/2021ف  جا ا  األ رم لمار    

ق اااا يمماااًر مااا  رااار    ق اااا هاااذا اإلقاااال  فااا  الاا اااا  الاسااامي  أو فااا  صحاااايسم   
( مااا  قااارقم  ر واااي  18يمم م اااا  محل مااا   أي مااار أقاااا ، وذلاااك وف اااًر لااا إ المااارة   

 الما .
 

 اللجنـة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
    الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  صرة  ق  اللا

( م  ال يع   ق  47 و ال سيم   ق   أإيااع م اوع ر سي  لار رت الس   قلى 
 ( وال سيم 2309 

 ( برس / حس   ألم ماي  وشاكرؤ  2310( م  ال يع   ق   174 ق   
 : الزهااء م ي   ر وي 

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
( 27اللا اا  الماكز اا  لألل ياا  ور وااي  المااا  بمحرفواارت غااز  قاا  قاا هاار  قاا    رعلاا 

الممضاااام  إيااااااع م اااااوع  3/2/2022( الم ع ااااا  لماااار    2/2022بالساااام ر  قاااا   
( 2309( ماااا  ال يعاااا   قاااا   47ر سااااي  لار اااارت الساااا   قلااااى ا و ال ساااايم   قاااا   

ماااي  وشاااكرؤ  ( برساا / حساا   ألاام 2310( ماا  ال يعاا   قاا   174وال ساايم   قاا   
 لالقمااو خالن ما  سمه أسرلي  م  رر    هذا اإلقال .

وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 
الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام 

محلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  ال
 الزهااء.

   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  

 ح  ق زا  ال ار   –( 8113لم ر   ق   إيااع المييط المسص ل  لمما ا
 : خر  يمقع م ي   ر وي 

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
( 15رعلاا  اللا اا  الماكز اا  لألل ياا  ور وااي  المااا  بمحرفواارت غااز  قاا  قاا هاار  قاا   

الممضااام  إياااااع الميياااط  3/2/2022( الم ع اااا  لمااار    2/2022بالسااام ر  قااا   
ح  ق زا  ال ار  المحصم  ل   ال ر ع  ق   –( 8113   ق   المسص ل  لمما الم ر

( مماااا لااااو  ا رااااااة المااار  فاااا  6( غاباااًر بعاااااو  12( شااااقًر وال ااار ع  قاااا   832 
( A8113( وإلاااااارء مماااااا الم ااااار   قااااا   86( مااااا  ال يعااااا   قااااا   3ال سااااايم   قااااا   

 لالقمااو خالن ما  سم   يممًر م  رر    هذا اإلقال .
امياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى وقليااه فرقااه  ااامع ل

الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام 
الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  

 خر  يمقع.
 ا هذا المر  ااا ((.  وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بع

 
 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   للم وي  وب رء الما  بمحرفورت غز 
 إيااع م اوع ر سي  لار رت الس   برس / سلي  ألم ماي  وشاكرؤ 

غاااز  للام ااام  الكاااا   قااا  رعلااا  اللا ااا  الماكز ااا  للم واااي  وب ااارء الماااا  بمحرفوااارت 
 .   3/2/2022( الم ع ا  لمر    2/2022( بالسم ر  ق   28قاا هر  ق   

( 45إيااع ممق  م ااوع ر ساي  لار ارت السا   قلاى جازء ما  أ و ال سايم   قا     
( مااا  ال يعااا   قااا  168( وجااازء مااا  ا و ال سااايم   قااا   2309مااا  ال يعااا   قااا   

 ا/ سلي  ألم ماي  وشاكرؤ .( م  أ اض  الزهااء برس  الس 2310 
وقليااه  حااق لامياا  ذوي ال اا   فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى الم ااممل   

برلم ي   بصسم   م  أصحر  األمالق أو ب ي صس  أخاى أ  يم امما برقمااضرر   
 يمم( م  رر    ق ا هذا اإلقال . 30قلى الم اوع وذلك خالن ما   

اللا   المحلي  للب رء والم وي  بم اهر ف  للا ا  الزهاااء ر ام االقمااضرت لاى م مب 
وللساا ا/ ساا ار ا اللا اا  الماكز اا  بم مبااه لاامعا   الح اا  المحلاا  خااالن ساارقرت الاااوام 

 الاسم .
   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا اق ضرء الما  المحاة ((

 
 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 ةبمحافظات غـز
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 إعـــــــالن

 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 
 ( 35المصايق ال  رئ  قلى المييط المسص ل  لل ر ع  ق   

 : ل ت الهيرم ي   ر وي 
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

( 37 قاا    رعلاا  اللا اا  الماكز اا  لألل ياا  ور وااي  المااا  بمحرفواارت غااز  قاا  قاا هاار
الممضام  المصاايق ال  ارئ   3/2/2022( الم ع اا  لمار    2/2022بالسام ر  ق   

( شاامراًل 2( المحصاام  لاا   ال اار ع  قاا   35قلااى المييااط المسصاا ل  لل اار ع  قاا   
( مماا المار  فا  ال سارئ   قا  3( مما وا راااة  20( ج مبًر بعاو  36وال ر ع  ق   

( 1761( مااا  ال يعااا   قااا   1ل سااايم   قااا   ( وا1760( مااا  ال يعااا   قااا   2-12 
                             ( وال ساااااااااااااااااااااااارئ         1762( ماااااااااااااااااااااااا  ال يعاااااااااااااااااااااااا   قاااااااااااااااااااااااا   1وال ساااااااااااااااااااااااايم   قاااااااااااااااااااااااا   

( 1777( مااااااا  ال يعااااااا   قااااااا   135-134-132-131-128-123-10 قااااااا   
السارلق إيااقااه لإلقمااااو بممجااب اإلقااال  الصاارة  قاا  اللا اا  الماكز اا  والم  اام  

مااا  وضاااعه ممضااا  الم س اااذ بعاااا مااااو   2/9/2021لساااي  ( لمااار    فااا  جا اااا   ف
خمساااا  ق ااااا يممااااًر ماااا  راااار    ق ااااا هااااذا اإلقااااال  فاااا  الاا ااااا  الاساااامي  أو فاااا  

( ماا  قاارقم  18صحااايسم   يمم م ااا  محل ماا   أي ماار أقااا ، وذلااك وف ااًر لاا إ الماارة   
 ر وي  الما .

 
 اللجنـة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 ةبمحافظات غـز
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  

( 38إيااع المييط المعان ل ب   شما ع الم ي   المحصم   ل   ال ر ع  ق   
 ( ج مبًر 6شمراًل وال ر ع  ق   

 ( غابرً 9( وال ر ع  ق   95وال ر ع  ق   
 : خر  يمقع م ي   ر وي 

 1936( لس   28ا   ق   قرقم  ر وي  الم
( 16رعلاا  اللا اا  الماكز اا  لألل ياا  ور وااي  المااا  بمحرفواارت غااز  قاا  قاا هاار  قاا   

الممضااام  إياااااع الميياااط  3/2/2022( الم ع اااا  لمااار    2/2022بالسااام ر  قااا   
( شامراًل وال ار ع  قا  38المعان ل ب   شاما ع الم ي ا  المحصام   لا   ال ار ع  قا   

-14( غابااًر الماار  فاا  ال ساارئ   قاا   9( وال اار ع  قاا   95 قاا    ( ج مبااًر وال اار ع6 
( م  ال يعا   قا  15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27

 ( لالقمااو خالن ما  سم   يممًر م  رر    هذا اإلقال .78 
وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 

اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام الم ممل  ل ذا الم 
الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  

 خر  يمقع.
   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.

 
 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 

( 1( شمراًل وال ر ع  ق   3ل    ال ر ع  ق    ض  الم ي   المحصم  إيااع مااة 
 ( غابًر( الى قسمذ للا   ل   س  ال4ج مبًر وخط ال اق  شاقًر وال ر ع  ق   
 ل   س  ال –م ي   ر وي  

 1936( لس   28الما   ق   قرقم  ر وي  
( 18رعلاا  اللا اا  الماكز اااا  لألل ياا  ور و ااا  المااا  بمحرفواارت غااز  قاا  قاا هاار  قاا   

إياااااااااع ضااااااا  الم ي ااااااا   3/2/2022( الم ع اااااااا  لمااااااار    2/2022بالسااااااام ر  قااااااا   
( ج مبااًر وخااط ال اقاا  شاااقًر 1( شاامراًل وال اار ع  قاا   3المحصاام   لاا    ال اار ع  قاا   

( ةوقاا  الااى قساامذ للا اا  ل اا  ساا  ال 300غابااًر( بمساارح  اجمرلياا    (4وال اار ع  قاا   
لالقمااااو خااالن مااا  خمساا  ق ااا يممااًر ماا  راار    ق ااا هااذا اإلقااال  فاا  الاا ااا  
الاسمي  أو ف  صحيسم   يمم م   محل م   أي مر أقا ، والذي را  اقاال  ايااقاه فا  

 .20/6/2021السرلق وق ا  ف  جا ا  االسم الن لمر    
فرقه  1936( لس   28( م  قرقم  ر وي  الما   ق   17ليه ووف ًر ل إ المرة   وق 

 ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى الم ااممل  
ل ذا الم اوع أو ب ي م اوع آخا سماء بصسم   م  أصحر  هذ  األماالق أو ب  ا  

اى م ماب اللا ا  المحليا  للب ارء صس  أخاى اال الع مارقًر قلى الم اوع المعاان لا
والم وي  بم اهر لبلا   ل   س  ال خالن سرقرت الااوام الاسام  ور اا   االقمااضارت 

 قليه خالن خمس  ق ا يممًر م  رر  ا  ق ا هذا اإلقال .
 وسامف لا  يلمست ألي اقماااو يااة بعااا هاذا المر  اا .

 
 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 ظات غـزةبمحاف
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  

 بإيااع المييط المسص ل  المعان لح  ال م 
 : جبرلير م ي   ر وي 
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

 3/2022رعل  اللا   الماكز   لألل يا  ور واي  الماا  بمحرفوارت غاز  بالسام ر  قا  
قااا  إياااااع الميياااط المسصااا ل  المعاااان لحااا  ال ااام   10/2/2022م ع اااا  لمااار    ال

-35-34-33-32-31-30-29-28-27-26-25-19والمر  برل سرئ   ق   
36-37-38-39-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-52-53-
54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-68-69-70-71-
( وال سرئ   قا  755 ق    ( م  ال يع 72-74-80-81-83-84-85-86-87

 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-
19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-
35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-
51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-
 يعااااااااا   قااااااااا  ( مااااااااا  ال67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78

-31-28-26-25-24-23-22-21-20-18-16( وال سااااااااارئ   قااااااااا   919 
43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-
-12( وال ساااارئ   قاااا   916( ماااا  ال يعاااا   قاااا   59-60-61-62-63-64-65
( 952( ماااا  ال يعاااا   قاااا   13-14-15-16-17-18-19-20-21-26-30

 ر    هذا اإلقال .لالقمااو خالن ما  سم   يممًر م  ر
وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 
الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام 
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الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  
 جبرلير.

 ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.  وساامف 
                                           

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
   الما  بمحرفورت غز  صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي

 (    2إيااع المييط المسص ل  الع مائي  الماابي    
 : جبرلير م ي   ر وي 
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

( 4رعلااا  اللا ااا  الماكز ااا  لألل يااا  ور واااي  الماااا  بمحرفوااارت غاااز  قااا  قاا هااار  قااا   
  إيااااع المييااط الممضاام 10/2/2022( الم ع ااا  لماار    3/2022بالساام ر  قاا   

م  ال يعا   )188-187( المر  ف  ال سرئ   ق   2المسص ل  الع مائي  الماابي    
 ( لالقمااو خالن ما  سم   يممًر م  رر    هذا اإلقال .978 ق   

وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 
ر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خ

الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  
 جبرلير.

   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  

 إيااع مييط شب   شما ع لع مائي  لئا ال عا     
 : جبرلير م ي   ر وي 
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

( 6رعلااا  اللا ااا  الماكز ااا  لألل يااا  ور واااي  الماااا  بمحرفوااارت غاااز  قااا  قاا هااار  قااا   
الممضااام  إياااااع ميياااط  10/2/2022( الم ع اااا  لمااار    3/2022بالسااام ر  قااا   

( ماا  30-29-28-27شااب   شااما ع لع اامائي  لئااا ال عااا  الماار  فاا  ال ساارئ   قاا   
 ( لالقمااو خالن ما  سم   يممًر م  رر    هذا اإلقال .962ال يع   ق   

وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 
لم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام ا

الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  
 جبرلير.

   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 

 (5144المصايق ال  رئ  قلى المييط المسص ل  لل ر ع  ق   
 : ال اا  م ي   ر وي 
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

( 9قااا  قاا هااار  قااا   رعلااا  اللا ااا  الماكز ااا  لألل يااا  ور واااي  الماااا  بمحرفوااارت غاااز  
المصاااايق ال  ااارئ  قلاااى  17/2/2022( الم ع اااا  لمااار    4/2022بالساااام ر  قااا   

(                19( المحصاااااام  لاااااا   ال اااااار ع  قاااااا   5144المييااااااط المسصاااااا ل  لل اااااار ع  قاااااا   
(  المساامى ب اار ع ألاام هاااااف( 21 المساامى ب اار ع ال اا ااء( شاامراًل وال اار ع  قاا   

و  ا راااااة السااارلق إيااقاااه لإلقماااااو بممجاااب اإلقاااال  ( مماااا لاااا8ج مباااًر بعااااو  
 27/10/2021الصارة  قاا  اللا اا  الماكز اا  والم  اام  فاا  جا ااا  فلسااي   لماار    

م  وضعه ممض  الم س ذ بعا ماو  خمس  ق ا يممًر م  رار    ق اا هاذا اإلقاال  
 اااًر فاا  الاا اااا  الاساامي  أو فااا  صحاااايسم   يمم م ااا  محل مااا   أي مااار أقااا ، وذلاااك وف

 ( م  قرقم  ر وي  الما .18ل إ المرة   
  

 اللجنـة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 

 ( 1المصايق ال  رئ  قلى المييط المسص ل  لل ر ع  ق   
 : ال اا  م ي   ر وي 

 1936( لس   28وي  الما   ق   قرقم  ر 
( 6رعلااا  اللا ااا  الماكز ااا  لألل يااا  ور واااي  الماااا  بمحرفوااارت غاااز  قااا  قاا هااار  قااا   

المصاااايق ال  ااارئ  قلاااى  17/2/2022( الم ع اااا  لمااار    4/2022بالساااام ر  قااا   
(                2( المحصاااااااااام  لاااااااااا   ال اااااااااار ع  قاااااااااا   1المييااااااااااط المسصاااااااااا ل  لل اااااااااار ع  قاااااااااا   

( مماااا لااااو  ا راااااة السااارلق إيااقاااه 18( ج مباااًر بعااااو  32ع  قااا   شااامراًل وال ااار  
لإلقماااااو بممجاااب اإلقاااال  الصااارة  قااا  اللا ااا  الماكز ااا  والم  ااام  فااا  جا اااا  

ما  وضاعه ممضا  الم س اذ بعاا مااو  خمسا  ق اا  26/10/2021فلسي   لمر    
م م ااا  يممااًر ماا  راار    ق ااا هااذا اإلقااال  فاا  الاا ااا  الاساامي  أو فاا  صحااايسم   يم 

 ( م  قرقم  ر وي  الما .18محل م   أي مر أقا ، وذلك وف ًر ل إ المرة   
 

 اللجنـة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   للم وي  وب رء الما  بمحرفورت غز 

 م بإيااع ممق  م اوع ف رس  ليض برس / حسرم  جب قبا فم
رعلااااا  اللا ااااا  الماكز ااااا  للم واااااي  وب ااااارء الماااااا  بمحرفوااااارت غاااااز  للام ااااام  الكاااااا   

 .   17/2/2022الم ع ا  لمر     4/2022ب ق ر قا قا ت بالسم ر  ق  
( ماااا  8إيااااااع ممقاااا  م اااااوع ف رساااا  لاااايض قلااااى جاااازء ماااا  أ و الم ساااا   قاااا     

  ( ماااااا  أ اضاااااا  المصااااااا  الم اماااااا234( ماااااا  ال يعاااااا   قاااااا   18ال ساااااايم   قاااااا   
 للا   برس  الس ا/ حسرم  جب قبا فمم .

وقلياااااااه  حاااااااق لاميااااااا  ذوي ال ااااااا   فااااااا  األ اضااااااا  واألل يااااااا  واألماااااااالق األخااااااااى  
الم ااااااممل  برلم ي اااااا  بصااااااسم   ماااااا  أصااااااحر  األمااااااالق أو باااااا ي صااااااس  أخاااااااى أ  

مااااا  رااااار     يااااامم ( 30  يم ااااامما برقمااضااااارر   قلاااااى الم ااااااوع وذلاااااك خااااالن ماااااا  
 ق ا هذا اإلقال .

ااضااااااارت لااااااااى م ماااااااب اللا ااااااا  المحليااااااا  للب ااااااارء والم واااااااي  بم اهااااااار فااااااا  ر اااااااام االقم
للا اااا  المصاااااا  وللسااااا ا/ ساااا ار ا اللا ااااا  الماكز ااااا  بم مبااااه لااااامعا   الح ااااا  المحلااااا  

 خالن سرقرت الاوام الاسم .
   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا اق ضرء الما  المحاة ((

 
 ناللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المد

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 
 -( A10المصايق ال  رئ  قلى مييط شب   شما ع الم ي   ال مرلي  الاابي   ق   

 ح  الح رش
 :  فو  ر وي م ي 

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
( 5  ور واااي  الماااا  بمحرفوااارت غاااز  قااا  قاا هااار  قااا   رعلااا  اللا ااا  الماكز ااا  لألل يااا

المصاااايق ال  ااارئ  قلاااى  17/2/2022( الم ع اااا  لمااار    4/2022بالساااام ر  قااا   
حاا  الح اارش الماار   –( A10مييااط شااب   شااما ع الم ي اا  ال اامرلي  الاابياا   قاا   

 (35( م  ال يع   قا   1( وال سيم   ق   21( م  ال يع   ق   5ف  ال سيم   ق   
السارلق إيااقااه لإلقمااااو بممجااب اإلقااال  الصاارة  قاا  اللا اا  الماكز اا  والم  اام  

مااا  وضااعه ممضااا  الم س ااذ بعاااا مااااو   4/11/2021فاا  جا اااا  االساام الن لمااار    
خمساااا  ق ااااا يممااااًر ماااا  راااار    ق ااااا هااااذا اإلقااااال  فاااا  الاا ااااا  الاساااامي  أو فاااا  

( ماا  قاارقم  18الماارة    صحااايسم   يمم م ااا  محل ماا   أي ماار أقااا ، وذلااك وف ااًر لاا إ
 ر وي  الما .

 
 اللجنـة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 

 (6المصايق ال  رئ  قلى مييط شب   شما ع الم ي    ق   
 : ال اا  م ي   ر وي 

 1936( لس   28 ق    قرقم  ر وي  الما 
( 8رعلااا  اللا ااا  الماكز ااا  لألل يااا  ور واااي  الماااا  بمحرفوااارت غاااز  قااا  قاا هااار  قااا   

المصاااايق ال  ااارئ  قلاااى  17/2/2022( الم ع اااا  لمااار    4/2022بالساااام ر  قااا   
( الساارلق إيااقااه لإلقمااااو بممجااب اإلقااال  6مييااط شااب   شااما ع الم ي اا   قاا   

 26/10/2021والم  اام  فاا  جا ااا  فلسااي   لماار    الصارة  قاا  اللا اا  الماكز اا  
م  وضعه ممض  الم س ذ بعا ماو  خمس  ق ا يممًر م  رار    ق اا هاذا اإلقاال  
فاا  الاا اااا  الاساامي  أو فااا  صحاااايسم   يمم م ااا  محل مااا   أي مااار أقااا ، وذلاااك وف اااًر 

 ( م  قرقم  ر وي  الما .18ل إ المرة   
 

 م المدناللجنـة المركزية لألبنية وتنظي
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 

 المصايق ال  رئ  قلى را  ا هاف اسمياام ا و م  ع اق  الى ص رق 
 م ي   ر وي  : ال ص اات

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
( 13وااي  المااا  بمحرفواارت غااز  قاا  قاا هاار  قاا   رعلاا  اللا اا  الماكز اا  لألل ياا  ور 

المصاااايق ال  ااارئ  قلاااى  17/2/2022( الم ع اااا  لمااار    4/2022بالساااام ر  قااا   
( وال سااايم   قااا  33( وال سااايم   قااا   32را  اااا هااااف اسااامياام ا و ال سااايم   قااا   

( وال سااايم   قااا  37( وال سااايم   قااا   36( وال سااايم   قااا   35( وال سااايم   قااا   34 
( ما  ع اقا  الاى صا رق  السارلق 666( م  ال يعا   قا   39وال سيم   ق    (38 

إيااقاااه لإلقماااااو بممجاااب اإلقاااال  الصااارة  قااا  اللا ااا  الماكز ااا  والم  ااام  فااا  
م  وضاعه ممضا  الم س اذ بعاا مااو  خمسا   22/11/2021جا ا  فلسي   لمر    

فااا  صحاااايسم   ق اااا يمماااًر مااا  رااار    ق اااا هاااذا اإلقاااال  فااا  الاا اااا  الاسااامي  أو 
( مااا  قااارقم  ر واااي  18يمم م اااا  محل مااا   أي مااار أقاااا ، وذلاااك وف اااًر لااا إ المااارة   

 الما .
 

 اللجنـة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  

 (1646بإيااع المييط المسص ل  لل ر ع  ق   
 : غز  م ي   ر وي 
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

( 21رعلاا  اللا اا  الماكز اا  لألل ياا  ور وااي  المااا  بمحرفواارت غااز  قاا  قاا هاار  قاا   
قاااااا  إيااااااااع المييااااااط  17/2/2022( الم ع ااااااا  لماااااار    4/2022بالساااااام ر  قاااااا   

مراًل وال ار ع ( شا6276( المحصم  ل   ال ار ع  قا   1646المسص ل  لل ر ع  ق   
( ممااا لاااو  ا رااااة لالقمااااو خااالن مااا  ساام   10( ج مبااًر بعاااو  6277 قاا   

 يممًر م  رر    هذا اإلقال .
وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 
الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام 

ساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  الا 
 غز .

   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 بمحرفورت غز  صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما 

المصايق ال  رئ  قلى را  ا هاف اسمياام ا و م  ع اق  الى مافق رعليم  
  ما س (

 : ام ال صام ي   ر وي 
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

( 28رعلاا  اللا اا  الماكز اا  لألل ياا  ور وااي  المااا  بمحرفواارت غااز  قاا  قاا هاار  قاا   
المصاااايق ال  ااارئ  قلاااى  17/2/2022    ( الم ع اااا  لمااار4/2022بالساااام ر  قااا   

( 1777( ما  ال يعا   قا   113را  ا هاف اسمياام جزء م  أ و ال سيم   قا   
( ةوقاا  ماا  ع اقاا  الااى مافااق رعليماا   ما ساا ( الساارلق إيااقااه 4بمساارح  اجمرلياا   

لإلقماااااو بممجاااب اإلقاااال  الصااارة  قااا  اللا ااا  الماكز ااا  والم  ااام  فااا  جا اااا  
ماا  وضااعه ممضاا  الم س ااذ بعااا ماااو  خمساا  ق ااا  6/12/2021فلسااي   لماار    

يممااًر ماا  راار    ق ااا هااذا اإلقااال  فاا  الاا ااا  الاساامي  أو فاا  صحااايسم   يمم م ااا  
 ( م  قرقم  ر وي  الما .18محل م   أي مر أقا ، وذلك وف ًر ل إ المرة   

 
 اللجنـة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
 
 
 
 

 
 
 



 م2022( ديسمبر) كانون أول               ــوقــائــع الفـلســطـينـية(  )الالمائة وأربعة                  العـدد     
 

 

 

 

- 339 - 

 ـــالنإعــــ
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 

 إيااع مااة لمييط شب   شما ع الم ي   السيرحي 
 الزوايا  -م ي   ر وي  

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
رعل  اللا   الماكز اا  لألل ي  ور و ا  الما  بمحرفوارت غاز  أق ار قاا قااا ت بالسام ر 

إياااااع ميياااط شااب   شاااما ع الم ي ااا   17/2/2022الم ع اااا  لماار     4/2022 قاا  
( ج مبااًر وال اار ع 9( شاامراًل وال اار ع  قاا   19الساايرحي  المحصاام   لاا   ال اار ع  قاا   

(  المسمى ب ر ع الاش ا( غاباًر والمار  فا  ال سارئ  16( شاقًر وال ر ع  ق   14 ق   
( ماا  10-6-5-4-3-2 قاا    ( وال ساارئ 2334( ماا  ال يعاا   قاا   5-4-3 قاا   

( الماقع  بم ي   ر واي  الزواياا  والمب  ا  رسرصا ل ر ب ااا  اإلياااع 2332ال يع   ق   
إيااااااقًر ماااااةًا لمااااا   2/12/2021السااارلق الم  ااام  فاااا  جا اااا  االساااام الن لمااار    

 خمس  ق ا يممًر م  رر    ق ا هذا اإلقال  ف  صحيسم   يمم م   محل م  .
فرقه  1936( لس   28( م  قرقم  ر وي  الما   ق   17ل إ المرة   وقليه ووف ًر  

 ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى الم ااممل  
ل ذا الم اوع أو ب ي م اوع آخا سماء بصسم   م  أصحر  هذ  األماالق أو ب  ا  

ا ا  المحليا  للب ارء صس  أخاى اإل الع مارقًر قلى الم اوع المعاان لااى م ماب الل
والم وااي  بم اهاار لبلا اا  الزوايااا  خااالن ساارقرت الاااوام الاساام  ور ااا   االقمااضاارت 
قليه خالن ما  خمس  ق ا يممًر م  رر  ا  ق ا هذا اإلقال  فا  الاا اا  الاسامي  

 أو ف  صحيسم   يمم م   محل م   أي مر أقا .
 مر  اا .وسامف لا  يلمست ألي اقماااو يااة بعااا هاذا ال

 
 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  

 ( 627( م  ال يع   ق   31إيااع را  ا هاف اسمياام جزء م  ال سيم   ق   
 م  م ي   رار    الى مافق رعليم   ما س ( 

 غز  : م ي   ر وي 
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

( 22رعلاا  اللا اا  الماكز اا  لألل ياا  ور وااي  المااا  بمحرفواارت غااز  قاا  قاا هاار  قاا   
قااا  إياااااع را  اااا هااااف  17/2/2022( الم ع اااا  لمااار    4/2022بالسااام ر  قااا   

( م  م ي   رار  ا  الاى 627( م  ال يع   ق   31اسمياام جزء م  ال سيم   ق   
 فق رعليم   ما س ( لالقمااو خالن ما  سم   يممًر م  رر    هذا اإلقال .ما 

وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 
الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام 

 اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا
 غز .

   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  

-19-20-21-22-40 و ال سرئ   ق   أزء م  إيااع را  ا هاف اسمياام ج
 (666( م  ال يع   ق   18

 م  ص رق  الى مام   رق 
 : ال ص اات م ي   ر وي 

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
( 14رعلاا  اللا اا  الماكز اا  لألل ياا  ور وااي  المااا  بمحرفواارت غااز  قاا  قاا هاار  قاا   

قااا  إياااااع را  اااا هااااف  17/2/2022( الم ع اااا  لمااار    4/2022بالسااام ر  قااا   
( م  ال يع   ق  18-19-20-21-22-40اسمياام جزء م  ا و ال سرئ   ق   

 260( الماق  قلى الحا ال ااق  لممقا  محيا  رمل اا الك ابارء ال رئما  ب بعارة  666 
( ةوق  ما  صا رق  الاى ماما   رقا  81.2مما( وبمسرح  اجمرلي    330مما *  

    يممًر م  رر    هذا اإلقال .لالقمااو خالن ما  سم
وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 
الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام 
الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  

  اات.ال ص
   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.

 
 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 

 فئ   ج(ب   / ق ل ملكي   خص  االق رءات و خص  الحاف  اليرص  بمحي  وقمة 
( م  المرلك السرلق 700( م  ال يع   ق   7ال رئم  قلى ا و ال سيم   ق   

 المما  / محما قالء الاي  ةلمن
 الى المرلك الاايا المما  / ع رة قلى الااجروي 

 غز   –م ي   ر وي 
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

 

رفواارت غااز  للعماامم أق اار قااا قاااا ت رعلاا  اللا اا  الماكز اااا  لألل ياا  ور و ااا  المااا  بمح
إيااااااع م اااااوع ق اااال ملكياااا    3/3/2022الم ع ااااا  لماااار     5/2022بالساااام ر  قاااا   

 خصااا  االق ااارءات و خصااا  الحافااا  اليرصااا  بمحيااا  وقااامة فئااا   ج( ال رئمااا  قلاااى 
( ما  المرلاك السارلق الماما  / محماا 700( م  ال يعا   قا   7ا و ال سيم   ق   

 المرلك الاايا المما  / ع رة قلى الااجروي أ اض  غز .قالء الاي  ةلمن الى 
 .3/2/2022وذلك اسم رةًا الى كمر  الس ا/  ئيع للا   غز  المم خ ف  

فإقااه  ااامع ألي شاايإ ماا   1936لساا    28وقليااه وف ااًر ل اارقم  ر وااي  المااا   قاا  
   ذوي الح مق ف  األ اض  أو األمالق األخاي الماقع  ضم  ا و ال سيم  المذكم 

صااااحر  هااااذ  األمااااالق أو باااا ي صااااس  اخاااااي اال ااااالع أاقااااال  سااااماء بصااااسم   ماااا  
واالقمااو قلى م اوع ق ل الملكي  بم ا اللا ا  المحليا  لم ي ا  ر واي  غاز  خاالن 
ساارقرت الاااوام الاساام  ولمااا  خمساا  ق ااا يممااًر ماا  راار    ق ااا هااذا االقااال  فاا  

 ما  االقمااو. الاا ا  الاسمي  ول  يلمست ألي اقمااو بعا اقم رء
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن

 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 
 برلمصرةق  قلى الم اوع الم ويم  العمااق  المسص ل  

 : جبرليرم ي   ر وي 
 

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
 

ا   الماكز   لألل ي  ور واي  الماا  بمحرفوارت غاز  أق ار قاا قااا ت بالساام ر رعل  الل
المصااااايق ال  اااارئ  قلااااى المييااااط  3/3/2022( الم ع ااااا  لماااار    5/2022 قاااا   

( 33ح  السالم المحصم  ل   ال ر ع  ق    –( S65المسص ل  لمما الم ر   ق   
ا راااة المار  فا  ال سايم  ( مماا لااو  6( ج مباًر بعااو  S34شمراًل وال ر ع  ق   

 .(754( م  ال يع   ق   73 ق   
السارلق إيااقااه لإلقمااااو بممجااب اإلقااال  الصاارة  قاا  اللا اا  الماكز اا  والم  اام  

مااا  وضاااعه ممضااا  الم س اااذ بعاااا مااااو   4/11/2021فااا  جا اااا  فلساااي   لمااار    
خمساااا  ق ااااا يممااااًر ماااا  راااار    ق ااااا هااااذا اإلقااااال  فاااا  الاا ااااا  الاساااامي  أو فاااا  

( ماا  قاارقم  18ايسم   يمم م ااا  محل ماا   أي ماار أقااا ، وذلااك وف ااًر لاا إ الماارة   صحاا
 ر وي  الما .

 
 اللجنـة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن

 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 
 ( 4  برلمصرةق  قلى المييط المسص ل  لل ر ع  ق 

 : الزهااءم ي   ر وي 
 

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
 

رعل  اللا   الماكز   لألل ي  ور واي  الماا  بمحرفوارت غاز  أق ار قاا قااا ت بالساام ر 
المصااااايق ال  اااارئ  قلااااى المييااااط  3/3/2022( الم ع ااااا  لماااار    5/2022 قاااا   

( 2306( مااا  ال يعااا   قااا   1( المااار  فااا  ال سااايم   قااا   4المسصاا ل  لل ااار ع  قااا   
-9( وال سرئ   ق   2307( م  ال يع   ق   38-37-32-29-27وال سرئ   ق   

 .(2310( م  ال يع   ق   78-88-89-127
السارلق إيااقااه لإلقمااااو بممجااب اإلقااال  الصاارة  قاا  اللا اا  الماكز اا  والم  اام  

مااااو  مااا  وضاااعه ممضااا  الم س اااذ بعاااا  29/8/2021فااا  جا اااا  فلساااي   لمااار    
خمساااا  ق ااااا يممااااًر ماااا  راااار    ق ااااا هااااذا اإلقااااال  فاااا  الاا ااااا  الاساااامي  أو فاااا  

( ماا  قاارقم  18صحااايسم   يمم م ااا  محل ماا   أي ماار أقااا ، وذلااك وف ااًر لاا إ الماارة   
 ر وي  الما .

 
 اللجنـة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 ل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز صرة  ق  اللا   الماكز   لأل

( م  ال يع   ق  72( وال سيم   ق   71بإيااع مااة للمييط ةمج ال سيم   ق   
 ( برس / فريز ش لي 2310 

 الزهااء –م ي   ر وي  
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

 

 ت بالسام ر رعل  اللا   الماكز اا  لألل ي  ور و ا  الما  بمحرفوارت غاز  أق ار قاا قااا 
إقرة  إياااع را  اا هااف اسامياام ا و  3/3/2022الم ع ا  لمر     5/2022 ق  

( ماا  ال يعاا   قاا  72( وال ساايم   قاا   71( الممضاام  ال ساايم   قاا   Aالم ساا   قاا   
 ( م  س     أ( الى مسم سى ريصص  برس  المما  / فريز ش لي .2310 

ق ااا هااذا اإلقااال  فاا  الاا ااا   لالقمااااو خااالن مااا  خمساا  ق ااا يممااًر ماا  راار   
 الاسمي  أو ف  صحيسم   يمم م   محل م   أي مر أقا .

فرقه  1936( لس   28( م  قرقم  ر وي  الما   ق   17وقليه ووف ًر ل إ المرة    
 ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى الم ااممل  

بصسم   م  أصحر  هذ  األماالق أو ب  ا   ل ذا الم اوع أو ب ي م اوع آخا سماء
صس  أخاى اال الع مارقًر قلى الم اوع المعاان لااى م ماب اللا ا  المحليا  للب ارء 

خالن سرقرت الاوام الاسم  ور ا   االقمااضرت قليه  والم وي  بم اهر لبلا   الزهااء
 خالن خمس  ق ا يممًر م  رر  ا  ق ا هذا اإلقال .

 اقماااو يااة بعااا هاذا المر  اا . وسامف لا  يلمست ألي
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  

 (  المسمى ب ر ع جرمع  فلسي  (30بإيااع المييط المسص ل  لل ر ع  ق   
 الزهااء : م ي   ر وي 

 1936( لس   28ر وي  الما   ق    قرقم  
 5/2022رعل  اللا   الماكز   لألل يا  ور واي  الماا  بمحرفوارت غاز  بالسام ر  قا  

( 30قااااا  إياااااااع الميياااااط المسصااااا ل  لل ااااار ع  قااااا    3/3/2022الم ع اااااا  لمااااار    
(  المساامى ب اار ع 3 المساامى ب اار ع جرمعاا  فلسااي  ( المحصاام  لاا   ال اار ع  قاا   

( ماا  ال يعاا   قاا  2( ج مبااًر والماار  برل ساايم   قاا   51وال اار ع  قاا   الحا اا ( شاامراًل 
( م  49-48( وال سرئ   ق   2307( م  ال يع   ق   43( وال سيم   ق   2305 

( لالقماااااو 2310( مااا  ال يعااا   قااا   130( وال سااايم   قااا   2308ال يعااا   قااا   
 خالن ما  سم   يممًر م  رر    هذا اإلقال .

لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى  وقليااه فرقااه  ااامع
الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام 
الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  

 الزهااء.
 عا هذا المر  ااا ((.  وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة ب

 
 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  

 ح  الز مم  الااب  –( 6015إيااع المييط المسص ل  لل ر ع  ق   
 غز  : م ي   ر وي 
 1936   ( لس28قرقم  ر وي  الما   ق   

 5/2022رعل  اللا   الماكز   لألل يا  ور واي  الماا  بمحرفوارت غاز  بالسام ر  قا  
 –( 6015قا  إياااع الميياط المسصا ل  لل ار ع  قا    3/3/2022الم ع ا  لمر    

( شااااااقًر وال ااااار ع  قااااا  1637حااااا  الز مااااام  الاابااااا  المحصااااام  لااااا   ال ااااار ع  قااااا   
-27-30مما والمار  برل سارئ   قا    (2( مما وا رااة  12( غابًر بعاو  1453 

( لالقمااو خالن ما  سم   يمماًر ما  رار    627( م  ال يع   ق   16-14-13
 هذا اإلقال .

وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 
 الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام

الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  
 غز .

   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 ما  بمحرفورت غز  صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  ال

 ( 507إيااع المييط المسص ل  لل ر ع  ق   
  بسر  الكب ا  : م ي   ر وي 

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
 5/2022رعل  اللا   الماكز   لألل يا  ور واي  الماا  بمحرفوارت غاز  بالسام ر  قا  

( 507   قاااا  إيااااااع المييااااط المسصاااا ل  لل اااار ع  قاااا 3/3/2022الم ع ااااا  لماااار    
( مماا 10( ج مباًر بعااو  12( شامراًل وال ار ع  قا   8المحصم  ل   ال ار ع  قا   

( 243( ما  ال يعا   قا   42-36-39-38-37لاو  ا رااة والمر  برل سرئ   قا   
 لالقمااو خالن ما  سم   يممًر م  رر    هذا اإلقال .

األمااالق األخاااى وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  و 
الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام 
الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  

  بسر  الكب ا .
   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.

 
 ية لألبنية وتنظيم المدناللجنة المركز

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 

 (17إيااع مااة لمييط شب   شما ع الم ي    ق   
 ال ص اات –م ي   ر وي  

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
 

 ا  الما  بمحرفوارت غاز  أق ار قاا قااا ت بالسام ر رعل  اللا   الماكز اا  لألل ي  ور و
إياااع ميياط شاب   شاما ع الم ي ا   قا   3/3/2022الم ع ا  لمر     5/2022 ق  

( ج مبااًر وال اار ع 3170( المحصاام   لاا   حااام واةي غااز  شاامراًل وال اار ع  قاا   17 
ل يعا  ( ما  ا8-7-6( غاباًر المار  فا  ال سارئ   قا   8( شااقًر وال ار ع  قا   1 ق   
( لالقماااااو خاااالن ماااا  665( مااا  ال يعااا   قااا   10( وال سااايم   قااا   664 قااا   

خمساااا  ق ااااا يممااااًر ماااا  راااار    ق ااااا هااااذا اإلقااااال  فاااا  الاا ااااا  الاساااامي  أو فاااا  
ايااقاه فا  السارلق وق اا  صحيسم   يمم م   محل ما   أي مار أقاا ، والاذي را  اقاال  

 .22/11/2020ف  فلسي   لمر    
فرقه  1936( لس   28( م  قرقم  ر وي  الما   ق   17إ المرة   وقليه ووف ًر ل  

 ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى الم ااممل  
ل ذا الم اوع أو ب ي م اوع آخا سماء بصسم   م  أصحر  هذ  األماالق أو ب  ا  

  المحليا  للب ارء صس  أخاى اال الع مارقًر قلى الم اوع المعاان لااى م ماب اللا ا
خااالن سارقرت الااوام الاساام  ور اا   االقمااضاارت  والم واي  بم اهار لبلا اا  ال صا اات

 قليه خالن خمس  ق ا يممًر م  رر  ا  ق ا هذا اإلقال .
 وسامف لا  يلمست ألي اقماااو يااة بعااا هاذا المر  اا .

 
 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 ـــــالنإعــ
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  

 إيااع را  ا هاف اسمياام ا و م  ع اق  الى مافق قرم  محي  اسمقبرن غرع(
 البا ج : م ي   ر وي 

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
( 36 هاار  قاا   رعلاا  اللا اا  الماكز اا  لألل ياا  ور وااي  المااا  بمحرفواارت غااز  قاا  قاا

قاااا  إيااااااع را  ااااا هاااااف  3/3/2022( الم ع ااااا  لماااار    5/2022بالساااام ر  قاااا   
( M66( ةوق   حااهر ما  ال امرن ال ار ع  قا   14اسمياام ا و بمسرح  اجمرلي   

( ممااا 95( وبماج اا   M20( ممااا و حاااهر ماا  ال اااق ال اار ع  قاا   165لماج اا   
والمر  برل سرئ   ق   أ اضا  ساب ( م  ع اق  الى مافق قرم  محي  اسمقبرن غرع( 

ماا  ال يعاا   قاا   أ اضاا  سااب ( لالقمااااو خااالن مااا  ساام   يممااًر ماا  راار    هااذا 
 اإلقال .

وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 
الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام 

ساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  الا 
 البا ج.

   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
   بمحرفورت غز  صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما
 ( 9018إيااع المييط المسص ل  لل ر ع  ق   

 خر  يمقع : م ي   ر وي 
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

( 8رعلااا  اللا ااا  الماكز ااا  لألل يااا  ور واااي  الماااا  بمحرفوااارت غاااز  قااا  قاا هااار  قااا   
 الممضااام  إياااااع الميياااط 3/3/2022( الم ع اااا  لمااار    5/2022بالسااام ر  قااا   

( شامراًل وال ار ع 9047( المحصم  ل   ال ار ع  قا   9018المسص ل  لل ر ع  ق   
 )14( ممااا لاااو  ا رااااة والماار  فاا  ال ساايم   قاا   10( ج مبااًر بعاااو  9075 قاا   

 ( لالقمااو خالن ما  سم   يممًر م  رر    هذا اإلقال .65م  ال يع   ق   
اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ  

الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام 
الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  

 خر  يمقع.
   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.

 
 نة المركزية لألبنية وتنظيم المدناللج

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  

 ح  الم ر   –( 11287إيااع المييط المسص ل  لل ر ع  ق   
 خر  يمقع : م ي   ر وي 

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
 5/2022ز   لألل يا  ور واي  الماا  بمحرفوارت غاز  بالسام ر  قا  رعل  اللا   الماك

 –( 11287ق  إيااع المييط المسص ل  لل ر ع  ق    3/3/2022الم ع ا  لمر    
( ج مبًر بعاو 38( شمراًل وال ر ع  ق   31ح  الم ر   المحصم  ل   ال ر ع  ق   

( لالقماااو 78ع   ق   ( م  ال ي23( مما لاو  ا رااة والمر  برل سيم   ق   14 
 خالن ما  سم   يممًر م  رر    هذا اإلقال .

وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 
الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام 

حلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  الم
 خر  يمقع.

   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  

 ( 19265( وال ر ع  ق   19263ع  ق   إيااع المييط المسص ل  لل ر  
 خر  يمقع : م ي   ر وي 

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
( 7رعلااا  اللا ااا  الماكز ااا  لألل يااا  ور واااي  الماااا  بمحرفوااارت غاااز  قااا  قاا هااار  قااا   

الممضااام  إياااااع الميياااط  3/3/2022( الم ع اااا  لمااار    5/2022بالسااام ر  قااا   
  -لي :المسص ل  لل ما ع المر

( شاامراًل وال اار ع  قاا  138( المحصاام  لاا   ال اار ع  قاا   19263ال اار ع  قاا    .1
 ( مما.3( مما وا رااة  14( ج مبًر بعاو  24 

( شاامراًل وال ااار ع 19263( المحصاام  لاا   ال اار ع  قاا   19265ال اار ع  قاا    .2
 ( مما.3( مما وا رااة  14( ج مبًر بعاو  24 ق   

 ًر م  رر    هذا اإلقال .لالقمااو خالن ما  سم   يمم 
وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 
الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام 
الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  

 خر  يمقع.
   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.

 
 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
 
 
 



 م2022( ديسمبر) كانون أول               ــوقــائــع الفـلســطـينـية(  )الالمائة وأربعة                  العـدد     
 

 

 

 

- 354 - 

 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  

 ( 6648إيااع المييط المسص ل  لل ر ع  ق   
 غز  : م ي   ر وي 

 1936( لس   28وي  الما   ق   قرقم  ر 
( 21رعلاا  اللا اا  الماكز اا  لألل ياا  ور وااي  المااا  بمحرفواارت غااز  قاا  قاا هاار  قاا   

ق  إيااع المييط المسص ل   3/3/2022( الم ع ا  لمر    5/2022بالسم ر  ق   
( شااااااقًر وال ااااار ع  قااااا  5000( المحصااااام  لااااا   ال ااااار ع  قااااا   6648لل ااااار ع  قااااا   

( ماا  1( ممااا والماار  فاا  ال ساايم   قاا   3( ممااا وا رااااة  8و  ( غابااًر بعااا 3077 
 ( لالقمااو خالن ما  سم   يممًر م  رر    هذا اإلقال .639ال يع   ق   

وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 
قرت الااوام الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سار

الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  
 غز .

   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن

   ور وي  الما  بمحرفورت غز صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي
(  المسمى ب ر ع 14المصايق ال  رئ  قلى المييط المسص ل  لل ر ع  ق   

 العس اي(  
 :  بسر  الكب ا م ي   ر وي 

 

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
( 5رعلااا  اللا ااا  الماكز ااا  لألل يااا  ور واااي  الماااا  بمحرفوااارت غاااز  قااا  قاا هااار  قااا   

الممضام  المصاايق ال  ارئ   3/3/2022( الم ع اا  لمار    5/2022 بالسام ر  ق  
(  المساامى ب اار ع العساا اي( المحصاام  14قلااى المييااط المسصاا ل  لل اار ع  قاا   

( ممااا وا رااااة 12( ج مبااًر بعاااو  12( شاامراًل وال اار ع  قاا   8Aلاا   ال اار ع  قاا   
 قااا   ( مااا  ال يعااا 36-35-34-33-32-30( مماااا المااار  فااا  ال سااارئ   قااا   3 
( وال ساارئ  253( ماا  ال يعاا   قاا   13-12-11-10-9-1( وال سارئ   قاا   243 

( الساااارلق إيااقااااه لإلقمااااااو بممجااااب 254( ماااا  ال يعاااا   قاااا   18-17-1 قاااا   
اإلقاااااال  الصااااارة  قااااا  اللا ااااا  الماكز ااااا  والم  ااااام  فااااا  جا اااااا  فلساااااي   لمااااار    

ما  رار    م  وضاعه ممضا  الم س اذ بعاا مااو  خمسا  ق اا يمماًر  22/11/2021
ق ااا هااذا اإلقااال  فاا  الاا ااا  الاساامي  أو فاا  صحااايسم   يمم م ااا  محل ماا   أي ماار 

 ( م  قرقم  ر وي  الما .18أقا ، وذلك وف ًر ل إ المرة   
 

 اللجنـة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن

 رفورت غز صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمح
 ( 51إيااع مااة للمييط المسص ل  لل ر ع ال ي ل   ق   

 الزهااء –م ي   ر وي  
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

 

( 25رعلاا  اللا اا  الماكز اااا  لألل ياا  ور و ااا  المااا  بمحرفواارت غااز  قاا  قاا هاار  قاا   
اع الميياااط الممضااام  إياااا 3/3/2022( الم ع اااا  لمااار    5/2022بالسااام ر  قااا   

( لالقمااااو خااالن مااا  خمساا  ق ااا يممااًر ماا  51المسصاا ل  لل اار ع ال ي لاا   قاا   
راار    ق ااا هااذا اإلقااال  فاا  الاا ااا  الاساامي  أو فاا  صااحيسم   ياامم م   محل ماا   

فاا  جا ااا  فلسااي   لماار    ايااقااه فاا  الساارلق وق ااا  أي ماار أقااا ، والااذي راا  اقااال  
28/11/2021. 

فرقه  1936( لس   28( م  قرقم  ر وي  الما   ق   17رة   وقليه ووف ًر ل إ الم 
 ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى الم ااممل  
ل ذا الم اوع أو ب ي م اوع آخا سماء بصسم   م  أصحر  هذ  األماالق أو ب  ا  

حليا  للب ارء صس  أخاى اال الع مارقًر قلى الم اوع المعاان لااى م ماب اللا ا  الم
خااالن ساارقرت الاااوام الاساام  ور ااا   االقمااضاارت  والم وااي  بم اهاار لبلا اا  الزهااااء 

 قليه خالن خمس  ق ا يممًر م  رر  ا  ق ا هذا اإلقال .
 وسامف لا  يلمست ألي اقماااو يااة بعااا هاذا المر  اا .

 
 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 ــالنإعـــــ

 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 
 ح  البي  السم    –( 74المصايق ال  رئ  قلى المييط المسص ل  لل ر ع  ق   

 : خر  يمقعم ي   ر وي 
 

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
ا قااا ت بالساام ر رعل  اللا   الماكز   لألل ي  ور واي  الماا  بمحرفوارت غاز  أق ار قا

المصاااايق ال  ااارئ  قلاااى الميياااط  17/3/2022( الم ع اااا  لمااار    6/2022 قااا   
( 75ح  البي  السم   المحصم  لا   ال ار ع  قا    –( 74المسص ل  لل ر ع  ق   

( مما لاو  ا راااة المار  فا  ال سارئ   قا  12( غابًر بعاو  83شاقًر وال ر ع  ق   
( الساارلق إيااقااه لإلقمااااو بممجااب اإلقااال  63( ماا  ال يعاا   قاا   48-49-75 

 26/10/2021الصارة  قاا  اللا اا  الماكز اا  والم  اام  فاا  جا ااا  فلسااي   لماار    
م  وضعه ممض  الم س ذ بعا ماو  خمس  ق ا يممًر م  رار    ق اا هاذا اإلقاال  
فاا  الاا اااا  الاساامي  أو فااا  صحاااايسم   يمم م ااا  محل مااا   أي مااار أقااا ، وذلاااك وف اااًر 

 ( م  قرقم  ر وي  الما .18إ المرة   ل 
 

 اللجنـة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن

 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 
 ح  المحي   –( 12015المصايق ال  رئ  قلى المييط المسص ل  لل ر ع  ق   

 ع: خر  يمقم ي   ر وي 
 

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
رعل  اللا   الماكز   لألل ي  ور واي  الماا  بمحرفوارت غاز  أق ار قاا قااا ت بالساام ر 

المصاااايق ال  ااارئ  قلاااى الميياااط  17/3/2022( الم ع اااا  لمااار    6/2022 قااا   
حااااا  المحيااااا  المحصااااام  لااااا   ال ااااار ع  قااااا   –( 12015المسصااااا ل  لل ااااار ع  قااااا   

( مماا لااو  ا راااة المار  فا  14( غابًر بعاو  10اقًر وال ر ع  ق   ( ش12118 
( السااارلق إيااقاااه لإلقماااااو 45( مااا  ال يعااا   قااا   13-8-7-5-3ال سااارئ   قااا   

بممجب اإلقال  الصارة  قا  اللا ا  الماكز ا  والم  ام  فا  جا اا  فلساي   لمار    
 ما  رار    م  وضاعه ممضا  الم س اذ بعاا مااو  خمسا  ق اا يممارً  26/10/2021

ق ااا هااذا اإلقااال  فاا  الاا ااا  الاساامي  أو فاا  صحااايسم   يمم م ااا  محل ماا   أي ماار 
 ( م  قرقم  ر وي  الما .18أقا ، وذلك وف ًر ل إ المرة   

 
 اللجنـة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن

   بمحرفورت غز صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما
(  المسمى ب ر ع 20744المصايق ال  رئ  قلى المييط المسص ل  لل ر ع  ق   

 الي ل( 
 ح  المماص  ال مرل  –: خر  يمقع م ي   ر وي 

 

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
رعل  اللا   الماكز   لألل ي  ور واي  الماا  بمحرفوارت غاز  أق ار قاا قااا ت بالساام ر 

المصاااايق ال  ااارئ  قلاااى الميياااط  17/3/2022( الم ع اااا  لمااار    6/2022 قااا   
(  المساامى ب اار ع الي اال( حاا  المماصاا  ال اامرل  20744المسصاا ل  لل اار ع  قاا   

( مماا 20( غاباًر بعااو  16( شااقًر وال ار ع  قا   20المحصم  ل   ال ار ع  قا   
( وال سيم   ق  89   ( م  ال يع   ق13-3( مما المر  ف  ال سرئ   ق   3وا رااة  

( السارلق 95( ما  ال يعا   قا   8-6-2( وال سرئ   ق   94( م  ال يع   ق   26 
إيااقاااه لإلقماااااو بممجاااب اإلقاااال  الصااارة  قااا  اللا ااا  الماكز ااا  والم  ااام  فااا  

م  وضاعه ممضا  الم س اذ بعاا مااو  خمسا   20/10/2021جا ا  فلسي   لمر    
ال  فااا  الاا اااا  الاسااامي  أو فااا  صحاااايسم   ق اااا يمماااًر مااا  رااار    ق اااا هاااذا اإلقااا

( مااا  قااارقم  ر واااي  18يمم م اااا  محل مااا   أي مااار أقاااا ، وذلاااك وف اااًر لااا إ المااارة   
 الما .

  

 اللجنـة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  

 ح  الصبا  –( 2294يط المسص ل  لل ر ع  ق   إيااع المي
 غز  : م ي   ر وي 
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

 6/2022رعل  اللا   الماكز   لألل يا  ور واي  الماا  بمحرفوارت غاز  بالسام ر  قا  
( 2294قاا  إيااااع المييااط المسصاا ل  لل اار ع  قاا    17/3/2022الم ع ااا  لماار    

( غاباًر 1659( شمراًل وال ار ع  قا   2266  ل   ال ر ع  ق   ح  الصبا  المحصم 
-12-10-9-8-7-6-5-4( ممااا لاااو  ا رااااة والماار  برل ساارئ   قاا   8بعاااو  

( لالقمااو خاالن ماا  سام   يمماًر ما  رار    هاذا 625( م  ال يع   ق   15-16
 اإلقال .

مااالق األخاااى وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واأل
الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام 
الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  

 غز .
   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.

 
 تنظيم المدناللجنة المركزية لألبنية و

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن

 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 
( م  8را  ا هاف اسمياام جزء م  ا و ال سيم   ق   قلى المصايق ال  رئ  

( م  م ي   ع ا ي  الى س    وم اوع ر سي  لار رت الس   2312ال يع   ق   
 مم قبا  به ألم ماي  وآخا  برس  / و    الماح

 الزهااء : م ي   ر وي 
 

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
رعل  اللا   الماكز   لألل ي  ور واي  الماا  بمحرفوارت غاز  أق ار قاا قااا ت بالساام ر 

را  اا هاااف المصااايق ال  ارئ  قلااى  17/3/2022( الم ع ااا  لمار    6/2022 قا   
( مااا  م ي ااا  2312( مااا  ال يعااا   قااا   8سااايم   قااا   اسااامياام جااازء مااا  ا و ال 

ع ا ي  الى س    وم اوع ر سي  لار رت الس   برسا  / و  ا  الماحامم قباا  باه ألام 
الساااارلق إيااقااااه لإلقمااااااو بممجااااب اإلقااااال  الصاااارة  قاااا  اللا اااا  ماااااي  وآخااااا   

ماا  وضااعه ممضاا   28/11/2021لماار     فلسااي  الماكز اا  والم  اام  فاا  جا ااا  
بعا ماو  خمس  ق ا يممًر م  رر    ق ا هذا اإلقال  ف  الاا ا  الاسمي  الم س ذ 

( ما  18أو ف  صحاايسم   يمم م اا  محل ما   أي مار أقاا ، وذلاك وف اًر لا إ المارة   
 قرقم  ر وي  الما .

                                                                                                                        
 اللجنـة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  

 ح  المسر  الااب  –( 3112إيااع المييط المسص ل  لمما الم ر   ق   
 غز  : م ي   ر وي 

 1936( لس   28ق   قرقم  ر وي  الما    
 6/2022رعل  اللا   الماكز   لألل يا  ور واي  الماا  بمحرفوارت غاز  بالسام ر  قا  

قاااا  إيااااااع المييااااط المسصاااا ل  لممااااا الم اااار   قاااا   17/3/2022الم ع ااااا  لماااار    
( شامراًل وال ار ع 3111ح  المسر  الااب  المحصم  لا   ال ار ع  قا    –( 3112 

-160مماااا لااااو  ا راااااة والمااار  برل سااارئ   قااا    (4( ج مباااًر بعااااو  2376 قااا   
( لالقمااااو خااالن مااا  ساام   يممااًر ماا  راار    606( ماا  ال يعاا   قاا   197-163

 هذا اإلقال .
وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 

رت الااوام الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارق
الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  

 غز .
   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.

 
 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 ور وي  الما  بمحرفورت غز  صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  

ح  ال ار ي  والمسر   –( 7325المييط المسص ل  لمما الم ر   ق   إيااع 
 ال اق 
  غز : م ي   ر وي 
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

 6/2022رعل  اللا ا  الماكز ا  لألل يا  ور واي  الماا  بمحرفوارت غاز  بالسام ر  قا  
المييااااط المسصاااا ل  لممااااا الم اااار   قاااا  قاااا  إيااااااع  17/3/2022الم ع ااااا  لماااار    

( 4510حااا  ال اااار ي  والمسااار  ال ااااق  المحصااام  لااا   ال ااار ع  قااا    –( 7325 
( مما شااق ال ار ع  قا  68شمراًل والحا ال مرل  للملكيرت الذي يبعا مسرف  ر ر    

( ماا  ال يعاا   قاا  8( ممااا لاااو  ا رااااة والماار  برل ساايم   قاا   6( بعاااو  4510 
 م  رر    هذا اإلقال . سم   يممرً لالقمااو خالن ما  ( 891 

وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 
الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام 

رء والم وااي  لبلا اا  الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اا
 .غز 

 ((.مااااو ياااة بعا هذا المر  ااا   وساامف ل  يلمسااات ألي اق
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  

 ( 510إيااع المييط المسص ل  لل ر ع  ق   
  بسر  الكب ا  : ي   ر وي م 

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
 6/2022رعل  اللا   الماكز   لألل يا  ور واي  الماا  بمحرفوارت غاز  بالسام ر  قا  

( 510قااا  إياااااع الميياااط المسصااا ل  لل ااار ع  قااا    17/3/2022الم ع اااا  لمااار    
( 10( غابااًر بعاااو  507( شاااقًر وال اار ع  قاا   514المحصاام  لاا   ال اار ع  قاا   

( ما  38-36-35-34-33-32-31( مماا والمار  برل سارئ   قا   3مما وا رااة  
 ( لالقمااو خالن ما  سم   يممًر م  رر    هذا اإلقال .243ال يع   ق   

وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 
خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام  الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى

الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  
  بسر  الكب ا .

   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 ـــــالنإعــ
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  

 (  المسمى ب ر ع الماقع( 22Kإيااع المييط المسص ل  لل ر ع  ق   
  بسر  الكب ا  : م ي   ر وي 

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
 6/2022ر  قا  رعل  اللا   الماكز   لألل يا  ور واي  الماا  بمحرفوارت غاز  بالسام 

(                              22Kقاا  إيااااع المييااط المسصاا ل  لل اار ع  قاا    17/3/2022الم ع ااا  لماار    
( K4( شامراًل وال ار ع  قا  2A المسمى ب ر ع الماقع( المحصم  ل   ال ر ع  قا   

 ( ما  ال يعا   قا 14-3( مما لاو  ا رااة والمر  برل سارئ   قا   10ج مبًر بعاو  
 ( لالقمااو خالن ما  سم   يممًر م  رر    هذا اإلقال .243 

وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 
الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام 

للب اارء والم وااي  لبلا اا  الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  
  بسر  الكب ا .

   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن

 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 
هاف اسمياام األ و الماقع  قلى الحا ال اق  المصايق ال  رئ  قلى را  ا 

 لماةي ل ت حرقم  
 م  مافق قرم الى مافق لالسمعمرالت الص ر ي  

 : ل ت حرقم  م ي   ر وي 
 

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
رعل  اللا   الماكز   لألل ي  ور واي  الماا  بمحرفوارت غاز  أق ار قاا قااا ت بالساام ر 

المصايق ال  رئ  قلاى را  اا هااف  17/3/2022 ع ا  لمر    ( الم6/2022 ق   
اساامياام األ و الماقعاا  قلااى الحااا ال اااق  لااماةي ل اات حاارقم  ماا  مافااق قاارم الااى 

( ماااا  13-15-12-8مافااااق لالساااامعمرالت الصاااا ر ي  والماااار  فاااا  ال ساااارئ   قاااا   
  ( السرلق إيااقه لإلقماااو بممجاب اإلقاال  الصارة  قا  اللا ا578ال يع   ق   

ماا  وضااعه ممضاا   23/12/2021الماكز اا  والم  اام  فاا  جا ااا  فلسااي   لماار    
الم س ذ بعا ماو  خمس  ق ا يممًر م  رر    ق ا هذا اإلقال  ف  الاا ا  الاسمي  

( ما  18أو ف  صحايسم   يمم م اا  محل ما   أي مار أقاا ، وذلاك وف اًر لا إ المارة   
 قرقم  ر وي  الما .

  

 ألبنية وتنظيم المدناللجنـة المركزية ل
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  

 (  1إيااع المييط المسص ل  لل ر ع ال ي ل   ق   
 ل ت الهير : م ي   ر وي 

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
 6/2022الماا  بمحرفوارت غاز  بالسام ر  قا  رعل  اللا   الماكز   لألل يا  ور واي  

قااا  إيااااع المييااط المسصااا ل  لل اار ع ال ي لاا   قااا   17/3/2022الم ع ااا  لماار    
-106-87-86-68-67-167-165-163-161( والمااار  برل ساااارئ   قاااا   1 

( ماااا  ال يعاااا   قاااا  107-126-147-184-12-145-146-144-11-142
-10( وال سااارئ   قااا   1747 قااا   ( مااا  ال يعااا  18-17( وال سااارئ   قااا   1776 

( ما  ال يعا  33-26-25-17( وال سارئ   قا   1744( م  ال يع   قا   26-27
-95-92-91-88-86-87-85-12-82-83( وال ساااااارئ   قاااااا   1745 قااااا   

94-97-98-101-102-105-29-28-25-24-114-113-110-
( 575( ماا  ال يعاا   قاا   1( وال ساايم   قاا   1777( ماا  ال يعاا   قاا   109-106

 لالقمااو خالن ما  سم   يممًر م  رر    هذا اإلقال .
وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 
الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام 

 اارء والم وااي  لبلا اا  الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب
 ل ت الهير.

   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  

 ح  الاوض   –( R23وال ر ع  ق    (R22إيااع المييط المسص ل  لل ر ع  ق   
 جبرلير : م ي   ر وي 

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
رعلاااااا  اللا اااااا  الماكز اااااا  لألل ياااااا  ور وااااااي  المااااااا  بمحرفواااااارت غااااااز  قاااااا  قاا هاااااار  قاااااا  

الممضااااااام  إياااااااااع  17/3/2022( الم ع اااااااا  لماااااار    6/2022( بالساااااام ر  قااااااا   29 
 -:المييط المسص ل  لل ما ع المرلي 

( R16( شاااقًر وال اار ع  قااا   30( المحصاام  لاا   ال ااار ع  قاا   R23ال اار ع  قاا    .1
 ( مما لاو  ا رااة.8غابًر بعاو  

( R23( شاامراًل وال اار ع  قاا   65المحصاام  لاا   ال اار ع  قاا    (R22ال اار ع  قاا    .2
 .( مما لاو  ا رااة8ج مبًر بعاو  

شااااقًر وال ااار ع  قااا   (R22( المحصااام  لااا   ال ااار ع  قااا   P22مماااا الم ااار   قااا    .3
 R16  مما لاو  ا رااة.4( غابًر بعاو ) 

( شاامراًل وال اار ع  قاا  R23( المحصاام  لاا   ال اار ع  قاا   P23ممااا الم اار   قاا     .4
 R14 ح  الاوض  –( مما لاو  ا رااة 4 ( ج مبًر بعاو. 

-57-25-24-23-20-17-16-15-9-8-7-5-4-3-2-1والماااار   برل ساااارئ   قاااا   
 ( لالقمااو خالن ما  سم   يممًر م  رر    هذا اإلقال .1805   ( م  ال يع   ق58

وقليه فرقاه  اامع لاميا  أصاحر  الح امق فا  األ اضا  واألل يا  واألماالق األخااى الم اممل  
ل ااذا الم اااوع اإل ااالع قلااى خر  اا  الم اااوع مارقااًر خااالن ساارقرت الاااوام الاساام  ور اااا   

   للب رء والم وي  لبلا   جبرلير.االقمااضرت قليه إلى م مب اللا   المحلي
   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  

 ح  الاوض   –( 65إيااع المييط المسص ل  لل ر ع  ق   
 جبرلير : م ي   ر وي 

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
رعلااااا  اللا ااااا  الماكز ااااا  لألل يااااا  ور واااااي  الماااااا  بمحرفوااااارت غاااااز  قااااا  قاا هااااار  قااااا  

الممضاااااااااام   17/3/2022( الم ع ااااااااااا  لماااااااااار    6/2022( بالساااااااااام ر  قاااااااااا   28 
و حااااااااا  الاوضاااااااا  بااااااااارلعاو  –( 65إيااااااااااع المييااااااااط المسصااااااااا ل  لل اااااااار ع  قاااااااا   

 -المرلي :
( شااااااقًر وال ااااار ع 30( المحصااااام   لااااا   ال ااااار ع  قااااا   65جزئيااااا  ال ااااار ع  قااااا    .1

 ( مما لاو  ا رااة.14( غابًر بعاو  25 ق   
( شااااااقًر وال ااااار ع 32( المحصااااام   لااااا   ال ااااار ع  قااااا   65جزئيااااا  ال ااااار ع  قااااا    .2

 .( مما لاو  ا رااة12غابًر بعاو  ( 30 ق   
( مااااااااا  ال يعااااااااا   قااااااااا  16-15-13-5-4-3-14-1والمااااااااار  برل سااااااااارئ   قااااااااا   

( مااااااااااا  ال يعااااااااااا   قااااااااااا  73-18-15-81-49-48( وال سااااااااااارئ   قااااااااااا   1818 
( لالقمااااااااااو 1805( ماااااااا  ال يعاااااااا   قاااااااا   56-2-1( وال ساااااااارئ   قاااااااا   1804 

 خالن ما  سم   يممًر م  رر    هذا اإلقال .
وقلياااااه فرقاااااه  اااااامع لاميااااا  أصاااااحر  الح ااااامق فااااا  األ اضااااا  واألل يااااا  واألمااااااالق 

ممل  ل ااااذا الم اااااوع اإل ااااالع قلااااى خر  اااا  الم اااااوع مارقااااًر خااااالن األخاااااى الم اااا
سااااارقرت الااااااوام الاسااااام  ور اااااا   االقمااضااااارت قلياااااه إلاااااى م ماااااب اللا ااااا  المحليااااا  

 للب رء والم وي  لبلا   جبرلير.
   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 افظات غـزةبمح
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  

 إيااع المييط المسص ل  لم ي   مام  المعا ات الح مم  
 غز  : م ي   ر وي 
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

 6/2022 رعل  اللا   الماكز   لألل يا  ور واي  الماا  بمحرفوارت غاز  بالسام ر  قا 
ق  إيااع المييط المسص ل  لم ي   ماما  الامعا ات  17/3/2022الم ع ا  لمر    

( ج مبااًر 2262( شاامراًل وال اار ع  قاا   2229الح اامم  المحصاام  لاا   ال اار ع  قاا   
( 315( غابًر والمر  برل سيم   ق   1090( شاقًر وال ر ع  ق   2232وال ر ع  ق   

( لالقمااااو 727( ماا  ال يعاا   قاا   601 قاا   ( وال ساايم  726ماا  ال يعاا   قاا   
 خالن ما  سم   يممًر م  رر    هذا اإلقال .

وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 
الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام 

لااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إ
 غز .

   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  

 ( 37المسص ل  لل ر ع  ق   إيااع المييط 
  فو : م ي   ر وي 
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

 6/2022رعل  اللا   الماكز   لألل يا  ور واي  الماا  بمحرفوارت غاز  بالسام ر  قا  
( 37قاااا  إيااااااع المييااااط المسصاااا ل  لل اااار ع  قاااا    17/3/2022الم ع ااااا  لماااار    

( ممااا 8( غابااًر بعاااو  31وال اار ع  قاا   ( شاااقًر 61المحصاام  لاا   ال اار ع  قاا   
( لالقماااااو 7( مااا  ال يعااا   قااا   10-9( مماااا والمااار  برل سااارئ   قااا   3وا راااااة  

 خالن ما  سم   يممًر م  رر    هذا اإلقال .
وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 

 ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  
الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  

  فو.
   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.

 
 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز   صرة 

 ح  الزهم  –( 121( وال ر ع  ق   68إيااع المييط المسص ل  لل ر ع  ق   
  فو : م ي   ر وي 
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

( 34رعلاا  اللا اا  الماكز اا  لألل ياا  ور وااي  المااا  بمحرفواارت غااز  قاا  قاا هاار  قاا   
الممضاام  إيااااع المييااط  17/3/2022( الم ع ااا  لماار    6/2022م ر  قاا   بالساا

 -المسص ل  لل ما ع المرلي :
( 123( شاامراًل وال اار ع  قاا   23( المحصاام  لاا   ال اار ع  قاا   68ال اار ع  قاا    .1

 ( مما.3( مما وا رااة  8ج مبًر بعاو  
( 27 قاا   ( شاااقًر وال اار ع 68( المحصاام  لاا   ال اار ع  قاا   121ال اار ع  قاا    .2

 ( مما.3( مما وا رااة  8غابًر بعاو  
( لالقمااو خالن ماا  سام   يمماًر 24( م  ال يع   ق   2-3والمر  برل سرئ   ق   

 م  رر    هذا اإلقال .
وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 

اوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ا
الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  

  فو.
   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.

 
 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
 
 

 



 م2022( ديسمبر) كانون أول               ــوقــائــع الفـلســطـينـية(  )الالمائة وأربعة                  العـدد     
 

 

 

 

- 373 - 

 إعـــــــالن

 الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز صرة  ق  اللا   
ح   –( 14132المصايق ال  رئ  قلى المييط المسص ل  لازئي  ال ر ع  ق   

 السيا
 : خر  يمقع م ي   ر وي 

 

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
( 11رعلاا  اللا اا  الماكز اا  لألل ياا  ور وااي  المااا  بمحرفواارت غااز  قاا  قاا هاار  قاا   

الممضاااااام  المصااااااايق  17/3/2022( الم ع ااااااا  لماااااار    6/2022م ر  قاااااا   بالسااااااا
حااا  السااايا  -( 14132ال  ااارئ  قلاااى الميياااط المسصااا ل  لازئيااا  ال ااار ع  قااا   

( 14( ج مباااًر بعااااو  15( شااامراًل وال ااار ع  قااا   13المحصااام   لااا   ال ااار ع  قااا   
-32-31-30-29-28-18-17ممااا لاااو  ا رااااة الماار  فاا  ال ساارئ   قاا   

( السااارلق إيااقاااه لإلقماااااو بممجاااب 38( مااا  ال يعااا   قااا   41-42-43-44
اإلقااااال  الصاااارة  قاااا  اللا اااا  الماكز اااا  والم  اااام  فاااا  جا ااااا   فلسااااي  ( لماااار    

م  وضاعه ممضا  الم س اذ بعاا مااو  خمسا  ق اا يمماًر ما  رار     23/11/2021
  أي ماار ق ااا هااذا اإلقااال  فاا  الاا ااا  الاساامي  أو فاا  صحااايسم   يمم م ااا  محل ماا 

 ( م  قرقم  ر وي  الما .18أقا ، وذلك وف ًر ل إ المرة   
  

 اللجنـة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن

 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 
 لم  ح  ال ر –( 2941المصايق ال  رئ  قلى المييط المسص ل  لل ر ع  ق   

 :  فو م ي   ر وي 
 

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
رعل  اللا   الماكز   لألل ي  ور واي  الماا  بمحرفوارت غاز  أق ار قاا قااا ت بالساام ر 

المصاااايق ال  ااارئ  قلاااى الميياااط  17/3/2022( الم ع اااا  لمااار    6/2022 قااا   
( شاااقًر 2ال اار ع  قاا   ( حاا  ال اارلم   المحصاام  لاا   2941المسصا ل  لل اار ع  قاا   

( ممااا الماار  فاا  ال ساارئ   قاا  3( ممااا وا رااااة  10( غابااًر بعاااو  6وال اار ع  قاا   
( السرلق إيااقه لإلقمااو بممجب اإلقال  الصارة  4( م  ال يع   ق   18-19 

مااا   23/10/2021قااا  اللا ااا  الماكز ااا  والم  ااام  فااا  جا اااا  االسااام الن لمااار    
و  خمس  ق ا يممًر م  رر    ق اا هاذا اإلقاال  فا  وضعه ممض  الم س ذ بعا ما 

الاا ااا  الاساامي  أو فاا  صحااايسم   يمم م ااا  محل ماا   أي ماار أقااا ، وذلااك وف ااًر لاا إ 
 ( م  قرقم  ر وي  الما .18المرة   

 
 اللجنـة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 ل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  صرة  ق  اللا   الماكز   لأل

( م  ال يع   ق  89إيااع مييط رعايل حاوة المافق العرم الماق  ف  ال سيم   ق   
 ( ضم  ح  السالم745 

 جبرلير : م ي   ر وي 
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

 6/2022رعل  اللا   الماكز   لألل يا  ور واي  الماا  بمحرفوارت غاز  بالسام ر  قا  
قاا  إيااااع مييااط رعااايل حاااوة المافااق العاارم الماقاا   17/3/2022الم ع ااا  لماار    

( ضم  حا  الساالم لالقماااو خاالن 745( م  ال يع   ق   89ف  ال سيم   ق   
 ما  سم   يممًر م  رر    هذا اإلقال .

وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 
مل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام الم م

الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  
 جبرلير.

   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 افظات غـزةبمح
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 

 (703إيااع مااة للمييط المسص ل  لل ر ع  ق   
  بسر  الكب ا  –م ي   ر وي  

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
 

  أق ار قاا قااا ت بالسام ر رعل  اللا   الماكز اا  لألل ي  ور و ا  الما  بمحرفوارت غاز 
إقرة  إيااع المييط المسص ل  لل ار ع  17/3/2022الم ع ا  لمر     6/2022 ق  

( ج مباااًر 22( شااامراًل وال ااار ع  قااا   704( المحصااام  لااا   ال ااار ع  قااا   703 قااا   
( مااا  ال يعااا   قااا  3-2( مماااا لااااو  ا راااااة المااار  فااا  ال سااارئ   قااا   10بعااااو  

خمساا  ق ااا يممااًر ماا  راار    ق ااا هااذا اإلقااال  فاا   ( لالقمااااو خااالن مااا 213 
الاا ااا  الاساامي  أو فاا  صااحيسم   ياامم م   محل ماا   أي ماار أقااا ، والااذي راا  اقااال  

 .22/11/2021ف  فلسي   لمر    ايااقه ف  السرلق وق ا  
فرقه  1936( لس   28( م  قرقم  ر وي  الما   ق   17وقليه ووف ًر ل إ المرة    

صااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى الم ااممل   ااامع لامياا  أ
ل ذا الم اوع أو ب ي م اوع آخا سماء بصسم   م  أصحر  هذ  األماالق أو ب  ا  
صس  أخاى اال الع مارقًر قلى الم اوع المعاان لااى م ماب اللا ا  المحليا  للب ارء 

الاسااااام  ور ااااااا    خااااااالن سااااارقرت الاااااااوام والم واااااي  بم اهاااااار لبلا ااااا   بساااااار  الكب اااااا 
 االقمااضرت قليه خالن خمس  ق ا يممًر م  رر  ا  ق ا هذا اإلقال .

 وسامف لا  يلمست ألي اقماااو يااة بعااا هاذا المر  اا .
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
  صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 

 ح  الكم ب  –( 13499إيااع مااة للمييط المسص ل  لل ر ع  ق   
 خر  يمقع –م ي   ر وي  

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
 

رعل  اللا   الماكز اا  لألل ي  ور و ا  الما  بمحرفوارت غاز  أق ار قاا قااا ت بالسام ر 
ط المسص ل  لل ار ع إقرة  إيااع الميي 17/3/2022الم ع ا  لمر     6/2022 ق  

( شااامراًل وال ااار ع  قااا  5( حااا  الكم بااا  المحصااام  لااا   ال ااار ع  قااا   13499 قااا   
( ما  10-9-8( مما لاو  ا رااة المر  ف  ال سارئ   قا   8( ج مبًر بعاو  126 

( لالقماااااو خاااالن ماااا  خمسااا  ق اااا يمماااًر مااا  رااار    ق اااا هاااذا 43ال يعااا   قااا   
صحيسم   يمم م   محل م   أي مار أقاا ، والاذي  اإلقال  ف  الاا ا  الاسمي  أو ف 

 .14/11/2021ف  فلسي   لمر    ايااقه ف  السرلق وق ا  ر  اقال  
فرقه  1936( لس   28( م  قرقم  ر وي  الما   ق   17وقليه ووف ًر ل إ المرة    

 ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى الم ااممل  
 اوع أو ب ي م اوع آخا سماء بصسم   م  أصحر  هذ  األماالق أو ب  ا  ل ذا الم

صس  أخاى اال الع مارقًر قلى الم اوع المعاان لااى م ماب اللا ا  المحليا  للب ارء 
خالن سرقرت الااوام الاسام  ور اا   االقمااضارت  والم وي  بم اهر لبلا   خر  يمقع

 إلقال .قليه خالن خمس  ق ا يممًر م  رر  ا  ق ا هذا ا
 وسامف لا  يلمست ألي اقماااو يااة بعااا هاذا المر  اا .

 
 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 

 إيااع مااة للمييط شب   شما ع م ي   حاع
 واةي غز  –م ي   ر وي  

 1936( لس   28ر وي  الما   ق   قرقم  
 

رعل  اللا   الماكز اا  لألل ي  ور و ا  الما  بمحرفوارت غاز  أق ار قاا قااا ت بالسام ر 
إقاااارة  إيااااااع مييااااط شااااب   شااااما ع  17/3/2022الم ع ااااا  لماااار     6/2022 قاااا  

-14-18-8-25-9-16-15-24-11م ي اااا  حاااااع الماااار  فاااا  ال ساااارئ   قاااا   
( لالقمااو خالن ما  خمس  ق ا يممًر م  672   ( م  ال يع   ق13-17-10

راار    ق ااا هااذا اإلقااال  فاا  الاا ااا  الاساامي  أو فاا  صااحيسم   ياامم م   محل ماا   
فاااا  فلسااااي   لماااار    ايااقااااه فاااا  الساااارلق وق ااااا  أي ماااار أقااااا ، والااااذي راااا  اقااااال  

24/11/2021. 
فرقه  1936   ( لس28( م  قرقم  ر وي  الما   ق   17وقليه ووف ًر ل إ المرة    

 ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى الم ااممل  
ل ذا الم اوع أو ب ي م اوع آخا سماء بصسم   م  أصحر  هذ  األماالق أو ب  ا  
صس  أخاى اال الع مارقًر قلى الم اوع المعاان لااى م ماب اللا ا  المحليا  للب ارء 

خاالن سارقرت الااوام الاسام  ور اا   االقمااضارت  ز  والم وي  بم اهر لبلا   واةي غ
 قليه خالن خمس  ق ا يممًر م  رر  ا  ق ا هذا اإلقال .

 وسامف لا  يلمست ألي اقماااو يااة بعااا هاذا المر  اا .
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن

  وي  الما  بمحرفورت غز صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور
المصايق ال  رئ  قلى ق ل ملكي   خص  االق رءات و خص  الحاف  اليرص  

 بمحي  وقمة فئ   ج( 
م  المرلك السرلق المما  / حسرم محممة الار وش  الى المالق الااة المما  / 

 والس ا/ يمقع كمرن حمرة   قز الاي  محممة الار وش 
 : غز  م ي   ر وي 

 

 1936( لس   28 وي  الما   ق   قرقم  ر
رعل  اللا   الماكز   لألل ي  ور واي  الماا  بمحرفوارت غاز  أق ار قاا قااا ت بالساام ر 

المصااايق ال  اارئ  قلااى ق اال ملكياا   17/3/2022( الم ع ااا  لماار    6/2022 قاا   
 خصااا  االق ااارءات و خصااا  الحافااا  اليرصااا  بمحيااا  وقااامة فئااا   ج( ال رئمااا  قلاااى 

( ما  المرلاك 613( م  ال يع   ق   238( وال سيم   ق   237ق   ا و ال سيم    
الساارلق المااما  / حساارم محماامة الار وشاا  الااى المااالق الااااة المااما  / قااز الاااي  
محمااامة الار وشااا  والسااا ا/ يااامقع كمااارن حمااارة  السااارلق إيااقاااه لإلقماااااو بممجاااب 

لمااااار    اإلقاااااال  الصااااارة  قااااا  اللا ااااا  الماكز ااااا  والم  ااااام  فااااا  جا اااااا  فلساااااي   
م  وضعه ممض  الم س ذ بعا ماو  خمس  ق ا يممًر ما  رار    ق اا  7/2/2022

هاذا اإلقاال  فاا  الاا اا  الاساامي  أو فا  صحااايسم   يمم م اا  محل ماا   أي مار أقااا ، 
 ( م  قرقم  ر وي  الما .18وذلك وف ًر ل إ المرة   

 
 اللجنـة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 عـــــــالنإ
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  

 ( 1745( م  ال يع   ق   242إيااع را  ا هاف اسمياام جزء م  ا و ال سيم   ق   
 م  ع اق  الى مافق قرم  خزا  مير (

 ل ت الهير : م ي   ر وي 
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

 6/2022اكز   لألل يا  ور واي  الماا  بمحرفوارت غاز  بالسام ر  قا  رعل  اللا   الم
قاااا  إيااااااع را  ااااا هاااااف اساااامياام جاااازء ماااا  ا و  17/3/2022الم ع ااااا  لماااار    

( ماا  ع اقاا  الااى مافااق قاارم  خاازا  1745( ماا  ال يعاا   قاا   242ال ساايم   قاا   
 مير ( لالقمااو خالن ما  سم   يممًر م  رر    هذا اإلقال .

ه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى وقليااه فرقاا
الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام 
الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  

 ل ت الهير.
 ياااة بعا هذا المر  ااا ((.   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو

 
 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  

 ( 3039-6629إيااع المييط المسص ل  المعان ل ب   ال ما ع  ق   
 : غز  م ي   ر وي 

 1936( لس   28 ق   قرقم  ر وي  الما  
 6/2022رعل  اللا   الماكز   لألل يا  ور واي  الماا  بمحرفوارت غاز  بالسام ر  قا  

ق  إيااع الميياط المسصا ل  المعاان ل اب   ال اما ع  17/3/2022الم ع ا  لمر    
( مااااا  ال يعااااا   قااااا  8-4-6-8-6( والمااااار  برل سااااارئ   قااااا   3039-6629 قااااا   

 يممًر م  رر    هذا اإلقال .( لالقمااو خالن ما  سم   683 
وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 
الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام 
الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  

 غز .
 وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.  

 
 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   للم وي  وب رء الما  بمحرفورت غز 

 ب    / إيااع ممق  م اوع مص   بر م  برس /  امز  بح  ق ا  رس  
الماكز   للم واي  وب ارء الماا  بمحرفوارت غاز  للام ام  الكاا   ب ق ار قاا  رعل  اللا  

إيااااع ممقاا  م ااااوع  7/4/2022( الم ع ااا  لماار    7/2022قااا ت بالساام ر  قاا   
( مااا  أ اضااا  غاااز  638( مااا  ال يعااا   قااا   72مصااا   بااار م  فااا  ال سااايم   قااا   

 الم ام  للا   برس  الس ا /  امز  بح  ق ا  رس  .
ق لامياا  ذوي ال اا   فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى الم ااممل  وقليااه  حاا 

برلم ي   بصسم   م  أصحر  األمالق أو ب ي صس  أخاى أ  يم امما برقمااضرر   
 يمم( م  رر    ق ا هذا اإلقال . 30قلى الم اوع وذلك خالن ما   

هاار فاا  للا اا  غااز  ر ااام االقمااضاارت لاااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  بم ا 
وللساا ا/ ساا ار ا اللا اا  الماكز اا  بم مبااه لاامعا   الح اا  المحلاا  خااالن ساارقرت الاااوام 

 الاسم .
   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا اق ضرء الما  المحاة ((

 
 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن

 ماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز صرة  ق  اللا   ال
 ( 11Aالمصايق ال  رئ  قلى المييط المسص ل  لازئي  ال ر ع  ق   

 : الزوايا م ي   ر وي 
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

رعل  اللا   الماكز   لألل ي  ور واي  الماا  بمحرفوارت غاز  أق ار قاا قااا ت بالساام ر 
المصااااايق ال  اااارئ  قلااااى المييااااط  7/4/2022ع ااااا  لماااار    ( الم 7/2022 قاااا   

( شااقًر وال ار ع 8( المحصام  لا   ال ار ع  قا   11Aالمسص ل  لازئي  ال ر ع  قا   
-16( مما المر  ف  ال سرئ   ق   3( مما وا رااة  16( غابًر بعاو  1363 ق   

  ( السااارلق إيااقاااه لإلقماااااو بممجاااب اإلقاااال2333( مااا  ال يعااا   قااا   21-30
 13/12/2021الصرة  ق  اللا   الماكز   والم  م  ف  جا ا  االسام الن لمار    

م  وضعه ممض  الم س ذ بعا ماو  خمس  ق ا يممًر م  رار    ق اا هاذا اإلقاال  
فاا  الاا اااا  الاساامي  أو فااا  صحاااايسم   يمم م ااا  محل مااا   أي مااار أقااا ، وذلاااك وف اااًر 

 ( م  قرقم  ر وي  الما .18ل إ المرة   
 

 اللجنـة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن

 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 
 ( 2663المصايق ال  رئ  قلى المييط المسص ل  لل ر ع  ق   

 : غز م ي   ر وي 
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

( 16ماكز اا  لألل ياا  ور وااي  المااا  بمحرفواارت غااز  قاا  قاا هاار  قاا   رعلاا  اللا اا  ال
الممضام  المصاايق ال  ارئ   7/4/2022( الم ع اا  لمار    7/2022بالسام ر  ق   

( 1497( المحصام  لا   ال ار ع  قا   2663قلى المييط المسص ل  لل ر ع  قا   
مماااا المااار  فااا  ( 2( مماااا وا راااااة  10( غاباااًر بعااااو  1443شااااقًر وال ااار ع  قااا   

( السااااارلق إيااقاااااه لإلقماااااااو 685( مااااا  ال يعااااا   قااااا   29-28-7ال سااااارئ   قااااا   
بممجب اإلقال  الصارة  قا  اللا ا  الماكز ا  والم  ام  فا  جا اا  فلساي   لمار    

م  وضاعه ممضا  الم س اذ بعاا مااو  خمسا  ق اا يمماًر ما  رار     14/11/2022
صحااايسم   يمم م ااا  محل ماا   أي ماار ق ااا هااذا اإلقااال  فاا  الاا ااا  الاساامي  أو فاا  

 ( م  قرقم  ر وي  الما .18أقا ، وذلك وف ًر ل إ المرة   
 

 اللجنـة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  

 سي  لار رت الس   برس / و    خضا إيااع را  ا هاف اسمياام م رس  م اوع ر
 إلااهي  العثرم    الالم (

 م  س    الى مافق رعليم   ما س (
 : جبرلير م ي   ر وي 
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

( 23رعلاا  اللا اا  الماكز اا  لألل ياا  ور وااي  المااا  بمحرفواارت غااز  قاا  قاا هاار  قاا   
قاااا  إيااااااع را  ااااا هاااااف  7/4/2022    ( الم ع ااااا  لماااار7/2022بالساااام ر  قاااا   

( 10( والم س  وقا   15( والم س   ق   14( والم س   ق   11اسمياام الم س   ق   
( 752( م  ال يع   ق   10( وال سيم   ق   9( م  ال سيم   ق   17والم س   ق   

  م اوع ر ساي  لار ارت السا   برسا / و  ا  خضاا إلاااهي  العثرم ا   الاالم ( (( ما  
    ومافق قرم الى مافق رعليم   ما س ( لالقمااو خالن ما  سم   يمماًر ما  س

 رر    هذا اإلقال .
وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 
الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام 

ت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  الاساام  ور ااا   االقمااضاار
 جبرلير.

   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  

 (7108المييط المسص ل  لل ر ع  ق   إيااع 
 : غز  م ي   ر وي 
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

 7/2022رعل  اللا   الماكز   لألل يا  ور واي  الماا  بمحرفوارت غاز  بالسام ر  قا  
( 7108قااا  إياااااع الميياااط المسصااا ل  لل ااار ع  قااا    7/4/2022الم ع اااا  لمااار    

( ج مباااًر بعااااو 4529( شااامراًل وال ااار ع  قااا   4588المحصااام  لااا   ال ااار ع  قااا   
 ( مما لاو  ا رااة لالقمااو خالن ما  سم   يممًر م  رر    هذا اإلقال .8 

وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 
م الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوا

الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  
 غز .

   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 الما  بمحرفورت غز   صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي 

 (15إيااع المييط المسص ل  لل ر ع  ق   
 : الزوايا  م ي   ر وي 

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
 7/2022رعل  اللا   الماكز   لألل يا  ور واي  الماا  بمحرفوارت غاز  بالسام ر  قا  

( 15قااااا  إياااااااع الميياااااط المسصااااا ل  لل ااااار ع  قااااا    7/4/2022الم ع اااااا  لمااااار    
( ممااا 12( غابااًر بعاااو  4( شاااقًر وال اار ع  قاا   4Aالمحصاام  لاا   ال اار ع  قاا   

 لاو  ا رااة لالقمااو خالن ما  سم   يممًر م  رر    هذا اإلقال .
وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 

ارقاًر خاالن سارقرت الااوام الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع م
الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  

 الزوايا .
   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.

 
 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن

 ا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز صرة  ق  الل
( 61( وال ر ع  ق   63المصايق ال  رئ  قلى المييط المسص ل  لل ر ع  ق   

 (63Aوال ر ع  ق   
 : البا جم ي   ر وي 

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
ا ت بالساام ر رعل  اللا   الماكز   لألل ي  ور واي  الماا  بمحرفوارت غاز  أق ار قاا قاا

المصااااايق ال  اااارئ  قلااااى المييااااط  7/4/2022( الم ع ااااا  لماااار    7/2022 قاااا   
( الماااار  فاااا  63A( وال اااار ع  قاااا   61( وال اااار ع  قاااا   63المسصاااا ل  لل اااار ع  قاااا   

-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-26-25ال سااااااارئ   قااااااا   
( مااااااااا  ال يعااااااااا   قااااااااا  15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26

الساارلق إيااقااه لإلقمااااو بممجااب اإلقااال  الصاارة  قاا  اللا اا  الماكز اا   (2347 
م  وضاعه ممضا  الم س اذ بعاا  11/11/2021والم  م  ف  جا ا  فلسي   لمر    

ماااو  خمساا  ق ااا يممااًر ماا  راار    ق ااا هااذا اإلقااال  فاا  الاا ااا  الاساامي  أو فاا  
( ماا  قاارقم  18لماارة   صحااايسم   يمم م ااا  محل ماا   أي ماار أقااا ، وذلااك وف ااًر لاا إ ا

 ر وي  الما .
 

 اللجنـة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 

 (978( م  ال يع   ق   111إيااع مااة لمييط شب   شما ع ف  ال سيم   ق   
 جبرلير –م ي   ر وي  

 1936( لس   28  ر وي  الما   ق   قرقم 
( 25رعلاا  اللا اا  الماكز اااا  لألل ياا  ور و ااا  المااا  بمحرفواارت غااز  قاا  قاا هاار  قاا   

إيااااع مييااط شااب   شااما ع  7/4/2022( الم ع ااا  لماار    7/2022بالساام ر  قاا   
( لالقمااو خالن ما  خمسا  ق اا 978( م  ال يع   ق   111ف  ال سيم   ق   

ر    ق ااا هااذا اإلقااال  فاا  الاا ااا  الاساامي  أو فاا  صااحيسم   ياامم م   يممااًر ماا  راا
محل م   أي مر أقا ، والذي ر  اقال  ايااقاه فا  السارلق وق اا  فا  فلساي   لمار    

2/12/2021. 
فرقه  1936( لس   28( م  قرقم  ر وي  الما   ق   17وقليه ووف ًر ل إ المرة    

  واألل ياا  واألمااالق األخاااى الم ااممل   ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا
ل ذا الم اوع أو ب ي م اوع آخا سماء بصسم   م  أصحر  هذ  األماالق أو ب  ا  
صس  أخاى اال الع مارقًر قلى الم اوع المعاان لااى م ماب اللا ا  المحليا  للب ارء 

ياه والم وي  بم اهر لبلا   جبرلير خالن سرقرت الاوام الاسم  ور ا   االقمااضرت قل
 خالن خمس  ق ا يممًر م  رر  ا  ق ا هذا اإلقال .
 وسامف لا  يلمست ألي اقماااو يااة بعااا هاذا المر  اا .

 
 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 

سي  لار رت الس   قلى جزء م  ا و ال سيم   ق  إيااع مااة لمييط م اوع ر 
 ( 86( م  ال يع   ق   2 

 برس  و    الماحمم/ إسمرق ل محما ال ار 
 خر  يمقع –م ي   ر وي  

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
( 6رعلاا  اللا اا  الماكز اااا  لألل ياا  ور و ااا  المااا  بمحرفواارت غااز  قاا  قاا هاار  قااا   

الممضاااام  إيااااااع لمييااااط  7/4/2022( الم ع ااااا  لماااار    7/2022بالساااام ر  قاااا   
 يعا   قا  ( ما  ال2م اوع ر سي  لار رت الس   قلى جازء ما  ا و ال سايم   قا   

إسااامرق ل محماااا ال اااار  لالقماااااو خاااالن ماااا  خمسااا   /( برسااا  و  ااا  الماحااامم86 
  ق اااا يمماااًر مااا  رااار    ق اااا هاااذا اإلقاااال  فااا  الاا اااا  الاسااامي  أو فااا  صاااحيسم 

يمم م   محل م   أي مر أقا ، والذي ر  اقال  ايااقه ف  السرلق وق ا  ف  فلساي   
 .4/10/2021لمر    

فرقه  1936( لس   28( م  قرقم  ر وي  الما   ق   17وقليه ووف ًر ل إ المرة    
 ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى الم ااممل  

ب ي م اوع آخا سماء بصسم   م  أصحر  هذ  األماالق أو ب  ا  ل ذا الم اوع أو 
صس  أخاى اال الع مارقًر قلى الم اوع المعاان لااى م ماب اللا ا  المحليا  للب ارء 
والم وي  بم اهر لبلا   خر  يمقع خالن سرقرت الاوام الاسم  ور اا   االقمااضارت 

 قليه خالن خمس  ق ا يممًر م  رر  ا  ق ا هذا اإلقال .
 وسامف لا  يلمست ألي اقماااو يااة بعااا هاذا المر  اا .

 
 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 

 ح  ق زا  ال ار  –( 86إيااع مااة لمييط شب   شما ع ال يع   ق   
   يمقعخر –م ي   ر وي  

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
رعلااا  اللا ااا  الماكز ااااا  لألل يااا  ور و اااا  الماااا  بمحرفوااارت غاااز  أق ااار قاااا قااااا ت قااا  

الممضااام   7/4/2022( الم ع اااا  لمااار    7/2022( بالسااام ر  قااا   5قاا هااار  قااا   
 سارئ  ح  ق زا  ال ار  والمر  فا  ال –( 86إيااع مييط شب   شما ع ال يع   ق   

( لالقماااااو خاااالن ماااا  86( مااا  ال يعااا   قااا   9-8-7-6-5-4-3-2-1 قااا   
خمساااا  ق ااااا يممااااًر ماااا  راااار    ق ااااا هااااذا اإلقااااال  فاااا  الاا ااااا  الاساااامي  أو فاااا  
صحيسم   يمم م   محل ما   أي مار أقاا ، والاذي را  اقاال  ايااقاه فا  السارلق وق اا  

 .2/11/2021ف  جا ا  االسم الن لمر    
فرقه  1936( لس   28( م  قرقم  ر وي  الما   ق   17ل إ المرة    وقليه ووف رً  

 ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى الم ااممل  
ل ذا الم اوع أو ب ي م اوع آخا سماء بصسم   م  أصحر  هذ  األماالق أو ب  ا  

لا ا  المحليا  للب ارء صس  أخاى اال الع مارقًر قلى الم اوع المعاان لااى م ماب ال
والم وي  بم اهر لبلا   خر  يمقع خالن سرقرت الاوام الاسم  ور اا   االقمااضارت 

 قليه خالن خمس  ق ا يممًر م  رر  ا  ق ا هذا اإلقال .
 وسامف لا  يلمست ألي اقماااو يااة بعااا هاذا المر  اا .

 
 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 

 ح  البي  السم   –( 64إيااع مااة لمييط شب   شما ع ال يع   ق   
 خر  يمقع –م ي   ر وي  

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
( 7ا هاااار  قاااا   رعلااا  اللا اااا  الماكز اااااا  لألل ياااا  ور و ااااا  الماااا  بمحرفواااارت غااااز  قاااا  قا 

الممضاام  إيااااع مييااط شااب    7/4/2022( الم ع ااا  لماار    7/2022بالساام ر  قاا   
حاااااااا  الاااااااابي  الساااااااام   الماااااااار  فاااااااا  ال ساااااااارئ   قاااااااا                 –( 64شااااااااما ع ال يعاااااااا   قاااااااا   

-5-4-3-2-1( وال سارئ   قا   63( م  ال يع   قا   43-66-69-70-73-74 
6-7-8-12-13-15-18-20-23-24-26-27-28-29-30-31-32-

( ماااااااا  ال يعاااااااا  33-34-35-36-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47
( ماا  16( وال ساايم   قاا   65( ماا  ال يعاا   قاا   9-7-6-4( وال ساارئ   قاا   64 قاا   

( لالقمااو خالن ما  خمس  ق ا يممًر م  رر    ق ا هذا اإلقال  88ال يع   ق   
 ما   أي ماار أقاا ، والاذي را  اقااال  فا  الاا اا  الاسامي  أو فاا  صاحيسم   يامم م   محل

 .21/11/2021ايااقه ف  السرلق وق ا  ف  جا ا   فلسي  ( لمر    
فرقااه  1936( لساا   28( ماا  قارقم  ر وااي  المااا   قاا   17وقلياه ووف ااًر لاا إ الماارة    

 امع لاميا  أصاحر  الح امق فا  األ اضا  واألل يا  واألماالق األخااى الم اممل  ل اذا 
م ااوع آخاا ساماء بصاسم   ما  أصاحر  هاذ  األماالق أو ب  ا  صاس  الم اوع أو ب ي 

أخاى اال الع مارقًر قلى الم اوع المعان لااى م ماب اللا ا  المحليا  للب ارء والم واي  
بم اهر لبلا   خر  يمقع خالن سرقرت الاوام الاسم  ور ا   االقمااضرت قلياه خاالن 

 خمس  ق ا يممًر م  رر  ا  ق ا هذا اإلقال .
 ف لا  يلمست ألي اقماااو يااة بعااا هاذا المر  اا .وسام 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  

 ( Jإيااع مييط شب   ال ما ع للم ي    ق   
 : المصا  م ي   ر وي 

 1936( لس   28ق   قرقم  ر وي  الما    
 7/2022رعل  اللا   الماكز   لألل يا  ور واي  الماا  بمحرفوارت غاز  بالسام ر  قا  

( المر  Jق  إيااع مييط شب   ال ما ع للم ي    ق    7/4/2022الم ع ا  لمر    
ف  ال سرئ   ق   أ اض  سب ( م  ال يع   ق   أ اض  ساب ( لالقماااو خاالن ماا  

 هذا اإلقال . سم   يممًر م  رر   
وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 
الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام 
الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  

 المصا .
 لمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.  وساامف ل  ي

 
 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  

( شمراًل وال ر ع 39إيااع مييط شب   شما ع للم ي   المحصم   ل   ال ر ع  ق   
 ( ج مبًر 35    ق

(  المسمى 35(  المسمى ب ر ع صال  الاي ( شاقًر وال ر ع  ق   28وال ر ع  ق   
 ب ر ع الس  ( غابًر 

 : جبرلير م ي   ر وي 
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

( 28رعلاا  اللا اا  الماكز اا  لألل ياا  ور وااي  المااا  بمحرفواارت غااز  قاا  قاا هاار  قاا   
الممضاااام  إيااااااع مييااااط  7/4/2022( الم ع ااااا  لماااار    7/2022بالساااام ر  قاااا   

( 35( شاامراًل وال اار ع  قاا   39شااب   شااما ع للم ي اا  المحصاام   لاا   ال اار ع  قاا   
( 35(  المساامى ب اار ع صااال  الاااي  ( شاااقًر وال اار ع  قاا   28ج مبااًر وال اار ع  قاا   

-20-21-19-16-15-12 المسمى ب ر ع الس  ( غابًر المر  ف  ال سرئ   ق   
22-25-26-30-31-53-54-55-57-58-67-68-69-70-71-74-

( ماااا  68-22-21-19-18-17( وال ساااارئ   قاااا   756( ماااا  ال يعاااا   قاااا   75
 لالقمااو خالن ما  سم   يممًر م  رر    هذا اإلقال . )755ال يع   ق   

وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 
م ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام ال

الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  
 جبرلير.

   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 

(  المسمى 1إيااع مااة للمييط المسص ل  لازء م  ح  ال زه   ق   
 برل صرص ب( 

 جبرلير –م ي   ر وي  
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

( 26لمااا  بمحرفواارت غااز  قاا  قاا هاار  قاا   رعلاا  اللا اا  الماكز اااا  لألل ياا  ور و ااا  ا
الممضااام  إياااااع الميياااط  7/4/2022( الم ع اااا  لمااار    7/2022بالسااام ر  قااا   

(  المسامى برل صرصا ب( والمار  فا  ال سارئ  1المسص ل  لازء م  ح  ال زه   قا   
( مااااااااااااا  20-16-15-14-13-12-11-10-9-8-6-5-4-3-2-1 قااااااااااااا   

-22-20-19-18-17-14-13-12-8 ( وال سااارئ   قااا  1786ال يعااا   قااا   
( مااااااااا  23-24-25-26-27-28-31-32-35-36-38-39-40-41-42

-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2( وال سااااارئ   قااااا   1789ال يعااااا   قااااا   
13-14-15-22-24-25-26-27-28-29-30-31-34-35-36-38 )

-23-20-19-64-14-13-11-9( وال ساااارئ   قاااا   1790ماااا  ال يعاااا   قاااا   
24-25-26-30-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-
-7-5-4-3-2-1( وال ساارئ   قاا   1791( ماا  ال يعاا   قاا   44-48-51-56

8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-
( وال سااارئ  1792( مااا  ال يعااا   قااا   25-26-27-28-30-31-36-37-38

-21-20-19-18-16-15-12-11-10-8-7-6-5-4-3-2-1 قاااااااااااااااا   
( 1796( مااااااااا  ال يعاااااااااا   قاااااااااا   22-23-24-28-29-30-31-32-34-36

-28-27-26-25-23-16-15-14-13-12-5-4-3-2-1وال سرئ   ق   
( لالقمااااو 1807( ماا  ال يعاا   قاا  29-33-34-35-36-42-43-44-51

خااالن مااا  خمساا  ق ااا يممااًر ماا  راار    ق ااا هااذا اإلقااال  فاا  الاا ااا  الاساامي  أو 
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أقااا ، والااذي راا  اقااال  ايااقااه فاا  الساارلق فاا  صااحيسم   ياامم م   محل ماا   أي ماار 
 . 24/8/2021وق ا  ف  جا ا   فلسي  ( لمر    

فرقه  1936( لس   28( م  قرقم  ر وي  الما   ق   17وقليه ووف ًر ل إ المرة    
 ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى الم ااممل  

ماء بصسم   م  أصحر  هذ  األماالق أو ب  ا  ل ذا الم اوع أو ب ي م اوع آخا س
صس  أخاى اال الع مارقًر قلى الم اوع المعاان لااى م ماب اللا ا  المحليا  للب ارء 
والم وي  بم اهر لبلا   جبرلير خالن سرقرت الاوام الاسم  ور ا   االقمااضرت قلياه 

 خالن خمس  ق ا يممًر م  رر  ا  ق ا هذا اإلقال .
 ي اقماااو يااة بعااا هاذا المر  اا .وسامف لا  يلمست أل

 
 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  

 ( 975( م  ال يع   ق   64إيااع مييط شب   شما ع ف  ال سيم   ق   
  : جبرليرم ي   ر وي 
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

( 24رعلاا  اللا اا  الماكز اا  لألل ياا  ور وااي  المااا  بمحرفواارت غااز  قاا  قاا هاار  قاا   
الممضاااام  إيااااااع مييااااط  7/4/2022( الم ع ااااا  لماااار    7/2022بالساااام ر  قاااا   

( الماار  فا  ال ساارئ   قاا  975( ماا  ال يعا   قاا   64شاب   شااما ع فاا  ال سايم   قاا   
( لالقمااو خالن ما  سم   يممًر م  رر    975( م  ال يع   ق   64-66-47 

 هذا اإلقال .
وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 
الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام 

مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م 
 جبرلير.

   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن

 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 
 ( E35قلى المييط المسص ل  لل ر ع  ق   المصايق ال  رئ  

 : جبرليرم ي   ر وي 
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

( 22رعلاا  اللا اا  الماكز اا  لألل ياا  ور وااي  المااا  بمحرفواارت غااز  قاا  قاا هاار  قاا   
الممضام  المصاايق ال  ارئ   7/4/2022( الم ع اا  لمار    7/2022بالسام ر  ق   

( E34( المحصااام  لااا   ال ااار ع  قااا   E35 ل  لل ااار ع  قااا   قلاااى الميياااط المسصااا
( مما لاو  ا رااة المار  فا  ال سايم   قا  12( غابًر بعاو  12شاقًر وال ر ع  ق   

( السارلق إيااقاه لإلقمااااو بممجاب اإلقاال  الصاارة  978( ما  ال يعا   قاا   80 
ما  وضاعه  21/9/2021ق  اللا   الماكز   والم  م  ف  جا اا  فلساي   لمار    

ممض  الم س ذ بعا ماو  خمس  ق ا يممًر م  رر    ق ا هذا اإلقال  فا  الاا اا  
الاساامي  أو فاا  صحااايسم   يمم م ااا  محل ماا   أي ماار أقااا ، وذلااك وف ااًر لاا إ الماارة  

 ( م  قرقم  ر وي  الما .18 
 

 اللجنـة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 

ح   –( 1813( وال ر ع  ق   6028إيااع مااة للمييط المسص ل  لل ر ع  ق   
 الز مم  الااب 

 غز  –م ي   ر وي  
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

( 15  قاا هاار  قاا   رعلاا  اللا اا  الماكز اااا  لألل ياا  ور و ااا  المااا  بمحرفواارت غااز  قاا
الممضااام  إياااااع الميياااط  7/4/2022( الم ع اااا  لمااار    7/2022بالسااام ر  قااا   

حااااا  الز مااااام  الاابااااا                 –( 1813( وال ااااار ع  قااااا   6028المسصااااا ل  لل ااااار ع  قااااا   
( لالقمااااو خااالن 641( ماا  ال يعاا   قاا   26/ 2 – 25والماار  فاا  ال ساارئ   قاا   

راار    ق اااا هااذا اإلقااال  فاا  الاا ااا  الاساامي  أو فااا  مااا  خمساا  ق ااا يممااًر ماا  
صحيسم   يمم م   محل ما   أي مار أقاا ، والاذي را  اقاال  ايااقاه فا  السارلق وق اا  

 .2/11/2021ف  جا ا  فلسي   لمر    
فرقه  1936( لس   28( م  قرقم  ر وي  الما   ق   17وقليه ووف ًر ل إ المرة    

األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى الم ااممل    ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا 
ل ذا الم اوع أو ب ي م اوع آخا سماء بصسم   م  أصحر  هذ  األماالق أو ب  ا  
صس  أخاى اال الع مارقًر قلى الم اوع المعاان لااى م ماب اللا ا  المحليا  للب ارء 

ت قليااه والم واي  بم اهار لبلا ا  غاز  خاالن سارقرت الااوام الاسام  ور اا   االقمااضار
 خالن خمس  ق ا يممًر م  رر  ا  ق ا هذا اإلقال .
 وسامف لا  يلمست ألي اقماااو يااة بعااا هاذا المر  اا .

 
 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  

 ( 3الم ي    ق   إيااع مييط شب   شما ع 
 : المارعي م ي   ر وي 

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
( 13رعلاا  اللا اا  الماكز اا  لألل ياا  ور وااي  المااا  بمحرفواارت غااز  قاا  قاا هاار  قاا   

الممضاااام  إيااااااع مييااااط  7/4/2022( الم ع ااااا  لماااار    7/2022بالساااام ر  قاااا   
ئ   قا   أ اضا  ساب ( ما  ال يعا   قا  ( المر  ف  ال سار3شب   شما ع الم ي    ق   

  أ اض  سب ( لالقمااو خالن ما  سم   يممًر م  رر    هذا اإلقال .
وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 
الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام 

قمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  الاساام  ور ااا   اال
 المارعي.

   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 ت غز  صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفور

 (  2342(  شر ع مسرح ( م  ال يع   ق   18إيااع إلارء جزئي  ال سيم   ق   
 : الزوايا  م ي   ر وي 

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
( 8رعلااا  اللا ااا  الماكز ااا  لألل يااا  ور واااي  الماااا  بمحرفوااارت غاااز  قااا  قاا هااار  قااا   

الممضام  إياااع إلاارء جزئيا   7/4/2022( الم ع ا  لمار    7/2022بالسم ر  ق   
(  المحصاااام   لاااا   2342(  شاااار ع مساااارح ( ماااا  ال يعاااا   قاااا   18ال ساااايم   قاااا   
( ممااااا 180( غابااااًر والباااارلغ  مل اااار  13A( شاااااقًر وال اااار ع  قاااا   4Aال اااار ع  قاااا   

 لالقمااو خالن ما  سم   يممًر م  رر    هذا اإلقال .
ضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ ا

الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام 
الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  

 الزوايا .
   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.

 
 ة المركزية لألبنية وتنظيم المدناللجن

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن

 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 
( م  36المصايق ال  رئ  قلى را  ا هاف اسمياام جزء م  ا و ال سيم   ق   

 ( 59ال يع   ق   
 ح  البي  السم   –م  م ي   خضااء الى س    

 : خر  يمقع  ر وي م ي 
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

( 4رعلااا  اللا ااا  الماكز ااا  لألل يااا  ور واااي  الماااا  بمحرفوااارت غاااز  قااا  قاا هااار  قااا   
الممضام  المصاايق ال  ارئ   7/4/2022( الم ع اا  لمار    7/2022بالسام ر  ق   

( 59عا   قا   ( ما  ال ي36قلى را  ا هاف اسمياام جزء م  ا و ال سيم   قا   
حااا  الااابي  السااام   السااارلق إيااقاااه لإلقماااااو  –مااا  م ي ااا  خضاااااء الاااى سااا    

بممجااب اإلقااال  الصاارة  قاا  اللا اا  الماكز اا  والم  اام  فاا  جا ااار   االساام الن 
م  وضعه ممضا  الم س اذ بعاا مااو  خمسا  ق اا  13/1/2022وفلسي  ( لمر    

اساامي  أو فاا  صحااايسم   يمم م ااا  يممااًر ماا  راار    ق ااا هااذا اإلقااال  فاا  الاا ااا  ال
 ( م  قرقم  ر وي  الما .18محل م   أي مر أقا ، وذلك وف ًر ل إ المرة   

  
 اللجنـة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  

 مائي  البااق الا مب    إيااع المييط المسص ل  لع 
 : خر  يمقع م ي   ر وي 

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
( 3رعلااا  اللا ااا  الماكز ااا  لألل يااا  ور واااي  الماااا  بمحرفوااارت غاااز  قااا  قاا هااار  قااا   

الممضااام  إياااااع الميياااط  7/4/2022( الم ع اااا  لمااار    7/2022بالسااام ر  قااا   
وال اار ع   (BR38)المحصاام   لاا   ال اار ع  قاا  المسصاا ل  لع اامائي  البااااق الا اامب 

وال اااااااار ع  (BR28)( وال اااااااار ع  قاااااااا 29شاااااااامراًل وال اااااااار ع  قاااااااا     (BR035) قاااااااا 
وال ااااار ع   (BR13)وال ااااار ع  قااااا   (BR11)ج مباااااًر وال ااااار ع  قااااا   (BR30) قااااا 
شاااقًر والماار  فاا    (BR26)( وال اار ع  قاا  18غابااًر وال اار ع  قاا     (BR17) قاا 

( لالقماااااو خاااالن ماااا  سااام   يمماااًر مااا  88ال يعااا   قااا   ( مااا  17ال سااايم   قااا   
 رر    هذا اإلقال .

وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 
الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام 

المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا   الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا 
 خر  يمقع.

   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  

 ح  الب مق    –( 5ر ع  ق   إيااع المييط المسص ل  لل 
 :  فو م ي   ر وي 
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

( 2رعلااا  اللا ااا  الماكز ااا  لألل يااا  ور واااي  الماااا  بمحرفوااارت غاااز  قااا  قاا هااار  قااا   
الممضااام  إياااااع الميياااط  7/4/2022( الم ع اااا  لمااار    7/2022بالسااام ر  قااا   

( شااااقًر 4ق المحصااام  لااا   ال ااار ع  قااا   حااا  الب ااام  –( 5المسصااا ل  لل ااار ع  قااا   
( ممااا الماار  فاا  ال ساارئ   قاا  5( ممااا وا رااااة  10( غابااًر بعاااو  8وال اار ع  قاا   

 أ اض  سب ( م  ال يع   ق   أ اض  سب ( لالقمااو خاالن ماا  سام   يمماًر ما  
 رر    هذا اإلقال .

مااالق األخاااى وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واأل
الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام 
الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  

  فو.
   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.

 
 نظيم المدناللجنة المركزية لألبنية وت
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  

 ( 2056إيااع المييط المسص ل  لل ر ع  ق   
 : غز  م ي   ر وي 
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

 8/2022 ر  قا  رعل  اللا   الماكز   لألل يا  ور واي  الماا  بمحرفوارت غاز  بالسام
( 2056قاا  إيااااع المييااط المسصاا ل  لل اار ع  قاا    21/4/2022الم ع ااا  لماار    

( ج مباااًر بعااااو 3088( شااامراًل وال ااار ع  قااا   2000المحصااام  لااا   ال ااار ع  قااا   
-33-136-135-20-31-21-30( مما لاو  ا رااة والمار  برل سارئ   قا   8 

18-17-16-34-103-155-5-37-79-44-46-133-132-88-45 )
 ( لالقمااو خالن ما  سم   يممًر م  رر    هذا اإلقال .616م  ال يع   ق   

وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 
الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام 

م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا   الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى
 غز .

   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   للم وي  وب رء الما  بمحرفورت غز 

مرها محما  /ك ابرء  مثل ر الس ا اوع م ا شاك  رمع   الإيااع ممق  م /ب   
 حس   قر  

رعل  اللا   الماكز   للم واي  وب ارء الماا  بمحرفوارت غاز  للام ام  الكاا   ب ق ار قاا 
ممق  م اوع م ا إيااع  21/4/2022الم ع ا  لمر     8/2022قا ت بالسم ر  ق  

( 31ال سيم   ق    حس   قر   ف مرها محما  /الس ا شاك  رمع   الك ابرء  مثل ر
  فو.م  أ اض   (4  ق  م  ال يع  

وقليااه  حااق لامياا  ذوي ال اا   فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى الم ااممل   
برلم ي   بصسم   م  أصحر  األمالق أو ب ي صس  أخاى أ  يم امما برقمااضرر   

 هذا اإلقال .م  رر    ق ا  يمم ( 30  قلى الم اوع وذلك خالن ما  
  فااور ااام االقمااضاارت لاااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  بم اهاار فاا  للا اا  

ساا ار ا اللا اا  الماكز اا  بم مبااه لاامعا   الح اا  المحلاا  خااالن ساارقرت الاااوام  /وللساا ا
 الاسم .

 ((ياااة بعا اق ضرء الما  المحاة    وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو
 

 لألبنية وتنظيم المدن اللجنة المركزية
 بمحافظات غـزة
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 إقاااااااال 
 صرة  ق  اللا   الماكز   للم وي  وب رء الما  بمحرفورت غز 

 ب   / إيااع ممق  م اوع مز ق  ةواج   مثل ر الس ا/ فريز  وب   ألم ج ل
ا رعل  اللا   الماكز   للم واي  وب ارء الماا  بمحرفوارت غاز  للام ام  الكاا   ب ق ار قا

إياااااع ممقااا  م ااااوع  21/4/2022الم ع اااا  لمااار     8/2022قاااا ت بالسااام ر  قااا  
( م  ال يع  67مز ق  ةواج   مثل ر الس ا/ فريز  وب   ألم ج ل ف  ال سيم   ق   

 ( م  أ اض  الماااق .667 ق   
وقليااه  حااق لامياا  ذوي ال اا   فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى الم ااممل   

سم   م  أصحر  األمالق أو ب ي صس  أخاى أ  يم امما برقمااضرر   برلم ي   بص
 يمم( م  رر    ق ا هذا اإلقال . 30قلى الم اوع وذلك خالن ما   

ر ااااام االقمااضاااارت لاااااى م مااااب اللا اااا  المحلياااا  للب اااارء والم وااااي  بم اهاااار فاااا  للا اااا  
محلا  خاالن سارقرت الماااق  وللس ا/ س ار ا اللا   الماكز   بم مبه لمعا   الح   ال

 الاوام الاسم .
   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا اق ضرء الما  المحاة ((

 
 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 

 لح  الزهم إيااع مااة للمييط المسص ل  
  فو –م ي   ر وي  
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

( 4رعل  اللا   الماكز اا  لألل ي  ور و ا  الما  بمحرفوارت غاز  أق ار قاا قااا ت  قا   
الممضاام  إيااااع المييااط  21/4/2022( الم ع ااا  لماار    8/2022بالساام ر  قاا   

ق اا يمماًر ما  رار    ق اا هاذا  المسص ل  لح  الزهم  لالقمااو خالن ما  خمس 
اإلقال  ف  الاا ا  الاسمي  أو ف  صحيسم   يمم م   محل م   أي مار أقاا ، والاذي 

 .25/12/2021ر  اقال  ايااقه ف  السرلق وق ا  ف  جا ا   االسم الن( لمر    
فرقه  1936( لس   28( م  قرقم  ر وي  الما   ق   17وقليه ووف ًر ل إ المرة    

امياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى الم ااممل   ااامع ل
ل ذا الم اوع أو ب ي م اوع آخا سماء بصسم   م  أصحر  هذ  األماالق أو ب  ا  
صس  أخاى اال الع مارقًر قلى الم اوع المعاان لااى م ماب اللا ا  المحليا  للب ارء 

سام  ور اا   االقمااضارت قلياه والم وي  بم اهار لبلا ا   فاو خاالن سارقرت الااوام الا 
 خالن خمس  ق ا يممًر م  رر  ا  ق ا هذا اإلقال .
 وسامف لا  يلمست ألي اقماااو يااة بعااا هاذا المر  اا .

 
 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 

 (  المسمى بح  ألم   يم (10إيااع مااة للمييط المسص ل  لح   ق   
  بسر  الكب ا  –م ي   ر وي  

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
( 15رعلاا  اللا اا  الماكز اااا  لألل ياا  ور و ااا  المااا  بمحرفواارت غااز  قاا  قاا هاار  قاا   

ضاام  إيااااع المييااط المم 21/4/2022( الم ع ااا  لماار    8/2022بالساام ر  قاا   
(  المسمى بح  ألم   يما ( لالقماااو خاالن ماا  خمسا  10المسص ل  لح   ق   

ق اااا يمماااًر مااا  رااار    ق اااا هاااذا اإلقاااال  فااا  الاا اااا  الاسااامي  أو فااا  صاااحيسم   
يمم م   محل م   أي مر أقاا ، والاذي را  اقاال  ايااقاه فا  السارلق وق اا  فا  جا اا  

 .13/11/2021فلسي   لمر    
فرقه  1936( لس   28( م  قرقم  ر وي  الما   ق   17قليه ووف ًر ل إ المرة   و  

 ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى الم ااممل  
ل ذا الم اوع أو ب ي م اوع آخا سماء بصسم   م  أصحر  هذ  األماالق أو ب  ا  

لااى م ماب اللا ا  المحليا  للب ارء صس  أخاى اال الع مارقًر قلى الم اوع المعاان 
والم واااااي  بم اهااااار لبلا ااااا   بسااااار  الكب اااااا  خاااااالن سااااارقرت الااااااوام الاسااااام  ور اااااا   

 االقمااضرت قليه خالن خمس  ق ا يممًر م  رر  ا  ق ا هذا اإلقال .
 وسامف لا  يلمست ألي اقماااو يااة بعااا هاذا المر  اا .

 
 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 

 (37إيااع مااة للمييط المسص ل  لل ر ع  ق   
 ةيا البلو –م ي   ر وي  

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
( 21ا هاار  قاا   رعلاا  اللا اا  الماكز اااا  لألل ياا  ور و ااا  المااا  بمحرفواارت غااز  قاا  قا 

الممضاام  إيااااع المييااط  21/4/2022( الم ع ااا  لماار    8/2022بالساام ر  قاا   
( لالقمااو خالن ما  خمس  ق ا يممًر م  رار    ق اا 37المسص ل  لل ر ع  ق   

هااذا اإلقااال  فاا  الاا ااا  الاساامي  أو فاا  صااحيسم   ياامم م   محل ماا   أي ماار أقااا ، 
 25/11/2021ق وق ا  ف  جا ا  فلسي   لمر    والذي ر  اقال  ايااقه ف  السرل

فرقه  1936( لس   28( م  قرقم  ر وي  الما   ق   17وقليه ووف ًر ل إ المرة    
 ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى الم ااممل  
 ل ذا الم اوع أو ب ي م اوع آخا سماء بصسم   م  أصحر  هذ  األماالق أو ب  ا 

صس  أخاى اال الع مارقًر قلى الم اوع المعاان لااى م ماب اللا ا  المحليا  للب ارء 
والم وي  بم اهر لبلا   ةيا البلو  خالن سارقرت الااوام الاسام  ور اا   االقمااضارت 

 قليه خالن خمس  ق ا يممًر م  رر  ا  ق ا هذا اإلقال .
  .وسامف لا  يلمست ألي اقماااو يااة بعااا هاذا المر  اا

 
 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن

 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 
 ح  الاميض  –( AR18المصايق ال  رئ  قلى المييط المسص ل  لل ر ع  ق   

 : ل   س  الم ي   ر وي 
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

( 16رعلاا  اللا اا  الماكز اا  لألل ياا  ور وااي  المااا  بمحرفواارت غااز  قاا  قاا هاار  قاا   
الممضاااااام  المصااااااايق  21/4/2022( الم ع ااااااا  لماااااار    8/2022بالسااااااام ر  قاااااا   

حا  الاميضا  المحصام   –( AR18ال  رئ  قلى الميياط المسصا ل  لل ار ع  قا   
( مماا لااو  ا راااة 12عاو  ( غابًر ب37( شاقًر وال ر ع  ق   11ل   ال ر ع  ق   

( السااارلق إيااقاااه لإلقماااااو 212( مااا  ال يعااا   قااا   18المااار  فااا  ال سااايم   قااا   
بممجب اإلقال  الصارة  قا  اللا ا  الماكز ا  والم  ام  فا  جا اا  فلساي   لمار    

ماا  وضااعه ممضاا  الم س ااذ بعااا ماااو  خمساا  ق ااا يممااًر ماا  راار     24/2/2022
الاساامي  أو فاا  صحااايسم   يمم م ااا  محل ماا   أي ماار  ق ااا هااذا اإلقااال  فاا  الاا ااا 
 ( م  قرقم  ر وي  الما .18أقا ، وذلك وف ًر ل إ المرة   

 
 اللجنـة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن

 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 
 ( 114ييط المسص ل  لل ر ع  ق   المصايق ال  رئ  قلى الم

 : خر  يمقعم ي   ر وي 
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

( 18رعلاا  اللا اا  الماكز اا  لألل ياا  ور وااي  المااا  بمحرفواارت غااز  قاا  قاا هاار  قاا   
الممضاااااام  المصااااااايق  21/4/2022( الم ع ااااااا  لماااااار    8/2022بالسااااااام ر  قاااااا   

( المحصااام  لااا   ال ااار ع  قااا  114لل ااار ع  قااا   ال  ااارئ  قلاااى الميياااط المسصااا ل  
( مماااا لااااو  ا راااااة المااار  فااا  25( ج مباااًر بعااااو  4( شااامراًل وال ااار ع  قااا   15 

( الساارلق إيااقااه لإلقمااااو 42( ماا  ال يعاا   قاا   33-35-37-38ال ساارئ   قاا   
بممجب اإلقال  الصارة  قا  اللا ا  الماكز ا  والم  ام  فا  جا اا  فلساي   لمار    

ماا  وضااعه ممضاا  الم س ااذ بعااا ماااو  خمساا  ق ااا يممااًر ماا  راار     30/1/2022
ق ااا هااذا اإلقااال  فاا  الاا ااا  الاساامي  أو فاا  صحااايسم   يمم م ااا  محل ماا   أي ماار 

 ( م  قرقم  ر وي  الما .18أقا ، وذلك وف ًر ل إ المرة   
                                                                                                                        

 اللجنـة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  

 (125إيااع مييط شب   شما ع ال يع   ق   
 : ةيا البلو م ي   ر وي 

 1936( لس   28  الما   ق   قرقم  ر وي
( 20رعلاا  اللا اا  الماكز اا  لألل ياا  ور وااي  المااا  بمحرفواارت غااز  قاا  قاا هاار  قاا   

الممضااام  إياااااع ميياااط  21/4/2022( الم ع اااا  لمااار    8/2022بالسااام ر  قااا   
-11-10-9-6-5-2-1( المر  ف  ال سرئ   ق   125شب   شما ع ال يع   ق   

12-13-14-15-16-17-19-20-21-22-23-24-25-26-32-33-
( لالقمااو خالن ما  سم   يمماًر ما  رار    125( م  ال يع   ق   34-35-36

 هذا اإلقال .
وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 
الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام 

ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا   الاساام 
 ةيا البلو.

   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن

 لما  بمحرفورت غز صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  ا
 ( S44المصايق ال  رئ  قلى المييط المسص ل  لل ر ع  ق   

 : جبرليرم ي   ر وي 
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

( 26رعلاا  اللا اا  الماكز اا  لألل ياا  ور وااي  المااا  بمحرفواارت غااز  قاا  قاا هاار  قاا   
م  المصااااااايق الممضاااااا 21/4/2022( الم ع ااااااا  لماااااار    8/2022بالسااااااام ر  قاااااا   

( المحصااام  لااا   ال ااار ع  قااا  S44ال  ااارئ  قلاااى الميياااط المسصااا ل  لل ااار ع  قااا   
 S13   شاااقًر وال ااار ع  قاا )S85  ممااا لااااو  ا رااااة المااار  فااا  8( غاباااًر بعااااو )

( الساااارلق إيااقااااه لإلقمااااااو بممجااااب 754( ماااا  ال يعاااا   قاااا   80ال ساااايم   قاااا   
  فااااا  جا اااااا  فلساااااي   لمااااار    اإلقاااااال  الصااااارة  قااااا  اللا ااااا  الماكز ااااا  والم  ااااام 

م  وضاعه ممضا  الم س اذ بعاا مااو  خمسا  ق اا يمماًر ما  رار     16/12/2021
ق ااا هااذا اإلقااال  فاا  الاا ااا  الاساامي  أو فاا  صحااايسم   يمم م ااا  محل ماا   أي ماار 

 ( م  قرقم  ر وي  الما .18أقا ، وذلك وف ًر ل إ المرة   
 

 اللجنـة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 

 إيااع مااة للمييط المسص ل  لم ي   آن ألم ملم 
 ال ص اات –م ي   ر وي  

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
( 22فواارت غااز  قاا  قاا هاار  قاا   رعلاا  اللا اا  الماكز اااا  لألل ياا  ور و ااا  المااا  بمحر

الممضاام  إيااااع المييااط  21/4/2022( الم ع ااا  لماار    8/2022بالساام ر  قاا   
المسصا ل  لم ي ا  آن ألاام ملام  لالقمااااو خاالن ماا  خمساا  ق اا يممااًر ما  راار    
ق ااا هااذا اإلقااال  فاا  الاا ااا  الاساامي  أو فاا  صااحيسم   ياامم م   محل ماا   أي ماار 

  ايااقااااه فاااا  الساااارلق وق ااااا  فاااا  جا ااااا  فلسااااي   لماااار    أقااااا ، والااااذي راااا  اقااااال
25/11/2021 

فرقه  1936( لس   28( م  قرقم  ر وي  الما   ق   17وقليه ووف ًر ل إ المرة    
 ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى الم ااممل  

  األماالق أو ب  ا  ل ذا الم اوع أو ب ي م اوع آخا سماء بصسم   م  أصحر  هذ
صس  أخاى اال الع مارقًر قلى الم اوع المعاان لااى م ماب اللا ا  المحليا  للب ارء 
والم وي  بم اهر لبلا   ال ص اات  خالن سرقرت الاوام الاسام  ور اا   االقمااضارت 

 قليه خالن خمس  ق ا يممًر م  رر  ا  ق ا هذا اإلقال .
 اا هاذا المر  اا .وسامف لا  يلمست ألي اقماااو يااة بعا

 
 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 

 ح  الزهم  –( Z3Aإيااع مااة للمييط المسص ل  لمما الم ر   ق   
 جبرلير –م ي   ر وي  
 1936   ( لس28قرقم  ر وي  الما   ق   

( 25رعلاا  اللا اا  الماكز اااا  لألل ياا  ور و ااا  المااا  بمحرفواارت غااز  قاا  قاا هاار  قاا   
الممضاام  إيااااع المييااط  21/4/2022( الم ع ااا  لماار    8/2022بالساام ر  قاا   

ح  الزهم   المحصم  لا   مماا الم ار   قا   –( Z3Aالمسص ل  لمما الم ر   ق   
 Z3B   شاامراًل وال اار ع  قاا )Z6 ممااا لاااو  ا رااااة والماار  فاا  6مبااًر بعاااو  ( ج )

( لالقمااااو خااالن مااا  خمساا  976( ماا  ال يعاا   قاا   54-28-26ال ساارئ   قاا   
ق اااا يمماااًر مااا  رااار    ق اااا هاااذا اإلقاااال  فااا  الاا اااا  الاسااامي  أو فااا  صاااحيسم   
يمم م   محل م   أي مر أقاا ، والاذي را  اقاال  ايااقاه فا  السارلق وق اا  فا  جا اا  

 .16/12/2021لمر    فلسي   
فرقه  1936( لس   28( م  قرقم  ر وي  الما   ق   17وقليه ووف ًر ل إ المرة    

 ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى الم ااممل  
ل ذا الم اوع أو ب ي م اوع آخا سماء بصسم   م  أصحر  هذ  األماالق أو ب  ا  

 قلى الم اوع المعاان لااى م ماب اللا ا  المحليا  للب ارء صس  أخاى اال الع مارقرً 
والم وي  بم اهر لبلا   جبرلير خالن سرقرت الاوام الاسم  ور ا   االقمااضرت قلياه 

 خالن خمس  ق ا يممًر م  رر  ا  ق ا هذا اإلقال .

 وسامف لا  يلمست ألي اقماااو يااة بعااا هاذا المر  اا .
 

 وتنظيم المدن اللجنة المركزية لألبنية
 بمحافظات غـزة

 



 م2022( ديسمبر) كانون أول               ــوقــائــع الفـلســطـينـية(  )الالمائة وأربعة                  العـدد     
 

 

 

 

- 417 - 

 إعـــــــالن

 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 
( الممضم  Aالمصايق ال  رئ  قلى را  ا هاف اسمياام ا و الم س   ق   

( م  س     أ( الى 2310( م  ال يع   ق   72( وال سيم   ق   71ال سيم   ق   
 لمما  / فريز ش لي  مسم سى ريصص  برس  ا
 : الزهااءم ي   ر وي 

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
( 33رعلاا  اللا اا  الماكز اا  لألل ياا  ور وااي  المااا  بمحرفواارت غااز  قاا  قاا هاار  قاا   

الممضاااااام  المصااااااايق  21/4/2022( الم ع ااااااا  لماااااار    8/2022بالسااااااام ر  قاااااا   
( الممضاام  ال ساايم   قاا  A قاا    ال  اارئ  قلااى را  ااا هاااف اساامياام ا و الم ساا 

( ماا  ساا     أ( الااى مسم ااسى 2310( ماا  ال يعاا   قاا   72( وال ساايم   قاا   71 
ريصصاا  برساا  المااما  / فااريز شاا لي  الساارلق إيااقااه لإلقمااااو بممجااب اإلقااال  

م   24/3/2022الصرة  ق  اللا   الماكز   والم  م  ف  جا ا  فلسي   لمر    
ماو  خمس  ق ا يممًر م  رر    ق اا هاذا اإلقاال  فا   وضعه ممض  الم س ذ بعا

الاا ااا  الاساامي  أو فاا  صحااايسم   يمم م ااا  محل ماا   أي ماار أقااا ، وذلااك وف ااًر لاا إ 
 ( م  قرقم  ر وي  الما .18المرة   

 
 اللجنـة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 لماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  صرة  ق  اللا   ا

 (37إيااع المييط المسص ل  لل ر ع  ق   
  :  بسر  الكب ا م ي   ر وي 

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
( 3رعلااا  اللا ااا  الماكز ااا  لألل يااا  ور واااي  الماااا  بمحرفوااارت غاااز  قااا  قاا هااار  قااا   

الممضاام  إيااااع المييااط  12/5/2022( الم ع ااا  لماار    9/2022بالساام ر  قاا   
( شاامراًل وال اار ع  قاا  2A( المحصاام  لاا   ال اار ع  قاا   37المسصاا ل  لل اار ع  قاا   

-11-7-6-4( ممااا لاااو  ا رااااة الماار  فاا  ال ساارئ   قاا   14( ج مبااًر بعاااو  8 
( لالقماااااو خاااالن ماااا  سااام   يمماااًر مااا  رااار    هاااذا 244( مااا  ال يعااا   قااا   15

 اإلقال .
 ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى  وقليااه فرقااه

الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام 
الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  

  بسر  الكب ا .
 ااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.  وساامف ل  يلمسااات ألي اقماا

 
 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  

 (  المسمى ب ر ع خرلا ل  المل ا(22إيااع المييط المسص ل  لل ر ع  ق   
   بسر  الكب ا : م ي   ر وي 

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
( 2رعلااا  اللا ااا  الماكز ااا  لألل يااا  ور واااي  الماااا  بمحرفوااارت غاااز  قااا  قاا هااار  قااا   

الممضاام  إيااااع المييااط  12/5/2022( الم ع ااا  لماار    9/2022بالساام ر  قاا   
(  المسمى ب ر ع خرلا ل  المل اا( المحصام  لا   ال ار ع 22المسص ل  لل ر ع  ق   

( ممااا لاااو  ا رااااة الماار  فاا  16( شاااقًر بعاااو  11( غابااًر وال اار ع  قاا   27    قاا
-2-1( وال ساارئ   قاا   246( ماا  ال يعاا   قاا   2-1-25-24-23ال ساارئ   قاا   

-40-39-36-35( وال ساااارئ   قاااا   247( ماااا  ال يعاااا   قاااا   3-4-9-10-13
( ماااا  22-21-20-19-18-17( وال ساااارئ   قاااا   255( ماااا  ال يعاااا   قاااا   41

 ( لالقمااو خالن ما  سم   يممًر م  رر    هذا اإلقال .256ل يع   ق   ا
وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 
الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام 

المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا   الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا 
  بسر  الكب ا .

   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 

 ( 2مسص ل  للم ي   الا مبي   ق   إيااع مااة للمييط ال
  بسر  الاايا  –م ي   ر وي  

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
 

( 1رعلاا  اللا اا  الماكز اااا  لألل ياا  ور و ااا  المااا  بمحرفواارت غااز  قاا  قاا هاار  قااا   
الممضام  إياااع المييااط  12/5/2022( الم ع اا  لمار     9/2022بالسام ر  قا   
( لالقمااااو خااالن مااا  خمساا  ق ااا يممااًر ماا  2 ي اا  الا مبياا   قاا   المسصاا ل  للم

راار    ق ااا هااذا اإلقااال  فاا  الاا ااا  الاساامي  أو فاا  صااحيسم   ياامم م   محل ماا   
فاا  جا ااا  فلسااي   لماار    ايااقااه فاا  الساارلق وق ااا  أي ماار أقااا ، والااذي راا  اقااال  

30/6/2021. 
فرقه  1936( لس   28  الما   ق   ( م  قرقم  ر وي17وقليه ووف ًر ل إ المرة    

 ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى الم ااممل  
ل ذا الم اوع أو ب ي م اوع آخا سماء بصسم   م  أصحر  هذ  األماالق أو ب  ا  
صس  أخاى اال الع مارقًر قلى الم اوع المعاان لااى م ماب اللا ا  المحليا  للب ارء 

خاااااالن سااااارقرت الااااااوام الاسااااام  ور اااااا    م اهااااار لبلا ااااا   بسااااار  الااياااااا والم واااااي  ب
 االقمااضرت قليه خالن خمس  ق ا يممًر م  رر  ا  ق ا هذا اإلقال .

 وسامف لا  يلمست ألي اقماااو يااة بعااا هاذا المر  اا .
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 لا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  صرة  ق  ال

 ح  السيا –( 14034إيااع المييط المسص ل  لل ر ع  ق   
  : خر  يمقعم ي   ر وي 

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
( 5رعلااا  اللا ااا  الماكز ااا  لألل يااا  ور واااي  الماااا  بمحرفوااارت غاااز  قااا  قاا هااار  قااا   

الممضاام  إيااااع المييااط  12/5/2022لم ع ااا  لماار    ( ا9/2022بالساام ر  قاا   
حااااا  السااااايا المحصااااام  لااااا   ال ااااار ع  قااااا   –( 14034المسصااااا ل  لل ااااار ع  قااااا   

( مما لاو  ا رااة المر  8( ج مبًر بعاو  14273( شمراًل وال ر ع  ق   14255 
( لالقمااو خالن ما  سام   يمماًر ما  42( م  ال يع   ق   6-5ف  ال سرئ   ق   

    هذا اإلقال .رر  
وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 
الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام 
الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  

 خر  يمقع.
 ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.  وساامف 

 
 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  

 ح  السيا –( 14164إيااع المييط المسص ل  لل ر ع  ق   
  : خر  يمقعم ي   ر وي 

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
( 6رعلااا  اللا ااا  الماكز ااا  لألل يااا  ور واااي  الماااا  بمحرفوااارت غاااز  قااا  قاا هااار  قااا   

الممضاام  إيااااع المييااط  12/5/2022( الم ع ااا  لماار    9/2022بالساام ر  قاا   
( 13حاا  الساايا المحصاام  لاا   ال اار ع  قاا    –( 14164المسصاا ل  لل اار ع  قاا   

( مماااا لااااو  ا راااااة المااار  فااا  12( ج مباااًر بعااااو  14101ل ااار ع  قااا   شااامراًل وا
( لالقمااو خاالن ماا  سام   يمماًر ما  38( م  ال يع   ق   46-44ال سرئ   ق   

 رر    هذا اإلقال .
وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 

ر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خ
الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  

 خر  يمقع.
 ((.مااااو ياااة بعا هذا المر  ااا   وساامف ل  يلمسااات ألي اق

 
 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 نإعـــــــال
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  

 ( شمرالً 11( المحصم   ل   ال ر ع  ق   54إيااع المييط المسص ل  لازئي  ال ر ع  ق   
 ح  السالم –( ج مبًر 144وال ر ع  ق   

 خر  يمقع : م ي   ر وي 
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

( 7ز ااا  لألل يااا  ور واااي  الماااا  بمحرفوااارت غاااز  قااا  قاا هااار  قااا   رعلااا  اللا ااا  الماك
الممضاام  إيااااع المييااط  12/5/2022( الم ع ااا  لماار    9/2022بالساام ر  قاا   

( شامراًل وال ار ع 11( المحصم   ل   ال ر ع  ق   54المسص ل  لازئي  ال ر ع  ق   
المر  فا  ال سايم  ( مما لاو  ا رااة 20ح  السالم  بعاو   –( ج مبًر 144 ق   
( وال ساايم  33( ماا  ال يعاا   قاا   6( وال ساايم   قاا   22( ماا  ال يعاا   قاا   7 قاا   
( لالقماااو 85( ما  ال يعا   قا   6( وال سيم   قا   81( م  ال يع   ق   4 ق   

 خالن ما  سم   يممًر م  رر    هذا اإلقال .
  واألمااالق األخاااى وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا

الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام 
الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  

 خر  يمقع.
   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.

 
 لألبنية وتنظيم المدن اللجنة المركزية

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  

 ( 2150إيااع المييط المسص ل  لمما الم ر   ق   
 : خر  يمقع م ي   ر وي 

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
( 10ا  بمحرفواارت غااز  قاا  قاا هاار  قاا   رعلاا  اللا اا  الماكز اا  لألل ياا  ور وااي  الماا

الممضاام  إيااااع المييااط  12/5/2022( الم ع ااا  لماار    9/2022بالساام ر  قاا   
( شامراًل وال ار ع 4( المحصم  ل   ال ر ع  ق   2150المسص ل  لمما الم ر   ق   

-13-11( مما لاو  ا رااة المر  ف  ال سرئ   ق   6( ج مبًر بعاو  2045 ق   
( لالقمااااو خااالن مااا  ساام   يممااًر ماا  راار    51( ماا  ال يعاا   قاا   14-15-17

 هذا اإلقال .
وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 
الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام 

للا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب ا
 خر  يمقع.

   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  

 (  المسمى ب ر ع محي  رمل ا الك ابرء(1ص ل  لل ر ع  ق   إيااع المييط المس
 ال ص اات : م ي   ر وي 

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
( 13رعلاا  اللا اا  الماكز اا  لألل ياا  ور وااي  المااا  بمحرفواارت غااز  قاا  قاا هاار  قاا   

 الممضاام  إيااااع المييااط 12/5/2022( الم ع ااا  لماار    9/2022بالساام ر  قاا   
(  المساامى ب اار ع محياا  رمل ااا الك اباارء( المحصاام  لاا   1المسصاا ل  لل اار ع  قاا   

( مماا لااو  ا راااة والمار  30( غاباًر بعااو  4( شاقًر وال ر ع  قا   2ال ر ع  ق   
( وال سااايم   قااا  666( مااا  ال يعااا   قااا   31-39-27-40-41فااا  ال سااارئ   قااا   

سااام   يمماااًر مااا  رااار    هاااذا ( لالقماااااو خاااالن ماااا  661( مااا  ال يعااا   قااا   38 
 اإلقال .

وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 
الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام 
الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  

  ص اات.ال
   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.

 
 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  
 إيااع را  ا هاف اسمياام األ و م  س    الى مافق رعليم 

  : المارعي   ر وي م ي 
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

( 14رعلاا  اللا اا  الماكز اا  لألل ياا  ور وااي  المااا  بمحرفواارت غااز  قاا  قاا هاار  قاا   
الممضاااام  إيااااااع را  ااااا  12/5/2022( الم ع ااااا  لماااار    9/2022بالساااام ر  قاااا   

مماااا  (85( لماج ااا   4320هااااف اسااامياام األ و المحصااام   لااا   ال ااار ع  قااا   
( لماج اا  5369( ممااا ج مبااًر وال اار ع  قاا   81( لماج اا   29شاامراًل وال اار ع  قاا   

( ةوقااا  مااا  سااا    الاااى مافاااق رعليمااا  8.470( مماااا غاباااًر بمسااارح  اجمرليااا   98 
 لالقمااو خالن ما  سم   يممًر م  رر    هذا اإلقال .

الق األخاااى وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألماا
الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام 
الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  

 المارعي.
   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.

 
 وتنظيم المدن اللجنة المركزية لألبنية

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  

 (1إيااع مييط شب   شما ع الم ي    ق   
 المارعي : م ي   ر وي 

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
( 15  قاا  قاا هاار  قاا   رعلاا  اللا اا  الماكز اا  لألل ياا  ور وااي  المااا  بمحرفواارت غااز 

الممضااام  إياااااع ميياااط  12/5/2022( الم ع اااا  لمااار    9/2022بالسااام ر  قااا   
( المر  ف  ال سارئ   قا   أ اضا  ساب ( ما  ال يعا   قا  1شب   شما ع الم ي    ق   

  أ اض  سب ( لالقمااو خالن ما  سم   يممًر م  رر    هذا اإلقال .
مق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اا

الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام 
الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  

 المارعي.
 ((.  وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا 

 
 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن

 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 
( وال ر ع  ق  2674المصايق ال  رئ  قلى المييط المسص ل  لل ر ع  ق   

 2674A )–   ح  الصبا 
 : غز م ي   ر وي 

 

 1936( لس   28   ق   قرقم  ر وي  الما
( 16رعلاا  اللا اا  الماكز اا  لألل ياا  ور وااي  المااا  بمحرفواارت غااز  قاا  قاا هاار  قاا   

الممضاااااام  المصااااااايق  12/5/2022( الم ع ااااااا  لماااااار    9/2022بالسااااااام ر  قاااااا   
 -ال  رئ  قلى المييط المسص ل  لل ما ع المرلي :

قًر وال اار ع  قاا  ( شااا 2674A( المحصاام  لاا   ال اار ع  قاا   2674ال اار ع  قاا    .1
 ( مما لاو  ا رااة.12( غابًر بعاو  1870 

( شامراًل وال ار ع  قا  2673( المحصام  لا   ال ار ع  قا   2674Aال ر ع  قا    .2
 .ح  الصبا  –( مما لاو  ا رااة 10( ج مبًر بعاو  6000 

( السرلق إيااقه 641( م  ال يع   ق   13-12-11-10والمر   ف  ال سرئ   ق   
بممجب اإلقال  الصرة  ق  اللا   الماكز   والم  م  ف  جا ا  األ ارم  لإلقمااو

ماا  وضااعه ممضاا  الم س ااذ بعااا ماااو  خمساا  ق ااا يممااًر ماا   21/3/2022لماار    
راار    ق ااا هااذا اإلقااال  فاا  الاا ااا  الاساامي  أو فاا  صحااايسم   يمم م ااا  محل ماا   

   الما .( م  قرقم  ر وي18أي مر أقا ، وذلك وف ًر ل إ المرة   
  

 اللجنـة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن

 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 
 (107( وال سيم   ق   106اقممرة مييط حايا شب   شما ع ف  ال سيم   ق   

 (  978م  ال يع   ق    
 : جبرليرم ي   ر وي 

 1936( لس   28وي  الما   ق   قرقم  ر 
( 13رعلاا  اللا اا  الماكز اا  لألل ياا  ور وااي  المااا  بمحرفواارت غااز  قاا  قاا هاار  قاا   

الممضم  اقممارة ميياط  26/5/2022( الم ع ا  لمر    10/2022بالسام ر  ق   
( ماا  ال يعاا   قاا  107( وال ساايم   قاا   106حايااا شااب   شااما ع فاا  ال ساايم   قاا   

ممض  الم س ذ بعا ماو  خمسا  ق اا يمماًر ما  رار    ق اا هاذا ( م  وضعه 978 
اإلقال  ف  الاا ا  الاسمي  أو ف  صحايسم   يمم م ا  محل ما   أي مار أقاا ، وذلاك 

 ( م  قرقم  ر وي  الما .18وف ًر ل إ المرة   
  

 اللجنـة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن

   اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز صرة  ق
 (51المصايق ال  رئ  قلى المييط المسص ل  لل ر ع ال ي ل   ق   

 : الزهااءم ي   ر وي 
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

( 11رعلاا  اللا اا  الماكز اا  لألل ياا  ور وااي  المااا  بمحرفواارت غااز  قاا  قاا هاار  قاا   
الممضااااام  المصاااااايق  26/5/2022( الم ع اااااا  لمااااار    10/2022  بالساااااام ر  قااااا 

( ممااااا 30( بعااااو  51ال  ااارئ  قلاااى المييااااط المسصااا ل  لل ااار ع ال ي لاااا   قااا   
 -( مما م  رم ي  محم  رار ي قلى أجزائه المرلي :3وا رااة  

الارقب ال مرل  ف  جزئ مه المحصم   ل   حا قسمذ للا ا  الزهاااء شااقًر وال ار ع  .1
 ( غابًر.30 ق   

الارقب الا مب  ف  جزئ مه المحصم   ل   حا قسمذ للا   الزهاااء شااقًر وال ار ع  .2
 ( غابًر.34A ق   

( وال ساارئ   قاا  2309( ماا  ال يعاا   قاا   13-12-11-3والماار  فاا  ال ساارئ   قاا   
( ماااا  ال يعاااا   قاااا  6-5( وال ساااارئ   قاااا   2310( ماااا  ال يعاااا   قاااا   3-4-7-8 
( وال ساارئ   قاا                   2312( ماا  ال يعاا   قاا   15-14-10-9( وال ساارئ   قاا   2311 
( الساارلق إيااقااه لإلقمااااو بممجااب اإلقااال  665( ماا  ال يعاا   قاا   5-15-16 

الصاااااااارة  قاااااااا  اللا اااااااا  الماكز اااااااا  والم  اااااااام  فاااااااا  جا ااااااااا   االساااااااام الن(  لماااااااار    
 ماا  وضااعه ممضاا  الم س ااذ بعااا ماااو  خمساا  ق ااا يممااًر ماا  راار    29/3/2022

ق ااا هااذا اإلقااال  فاا  الاا ااا  الاساامي  أو فاا  صحااايسم   يمم م ااا  محل ماا   أي ماار 
 ( م  قرقم  ر وي  الما .18أقا ، وذلك وف ًر ل إ المرة   

 
 اللجنـة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  

 ( 681( م  ال يع   ق   2ااع را  ا هاف اسمياام ا و ف  ال سيم   ق   إي
 م  س     ( الى ما س 

 : غز  م ي   ر وي 
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

( 10رعلاا  اللا اا  الماكز اا  لألل ياا  ور وااي  المااا  بمحرفواارت غااز  قاا  قاا هاار  قاا   
الممضااام  إياااااع را  اااا  26/5/2022( الم ع اااا  لمااار    10/2022بالسااام ر  قااا   

( ماا  ساا     ( 681( ماا  ال يعاا   قاا   2هاااف اساامياام ا و فاا  ال ساايم   قاا   
( ةوقاا  لالقمااااو خااالن مااا  ساام   يممااًر ماا  4.356الااى ما ساا  الباارلغ مساارحم ر  

 رر    هذا اإلقال .
وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 

م ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام ال
الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  

 غز .
   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.

 
 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 افظات غـزةبمح
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   للم وي  وب رء الما  بمحرفورت غز 

ب   / إيااع ممق  م اوع مص   رعبئ  مير  معاقي   مثل ر الس ا/ عه ا خل ل محما 
 اليرعو ي 

رعلااا  اللا ااا  الماكز ااا  للم واااي  وب ااارء الماااا  بمحرفوااارت غاااز  للام ااام  الكاااا   قااا  
إيااااااع  26/5/2022( الم ع ااااا  لماااار    10/2022بالساااام ر  قاااا    (6قاا هاااار  قاااا   

ممق  م اوع مص   رعبئ  مير  معاقي   مثل ر الس ا/ عه ا خل ل محما اليرعو ي ف  
 ( م  أ اض   فو.35( م  ال يع   ق   1ال سيم   ق   

وقليااه  حااق لامياا  ذوي ال اا   فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى الم ااممل   
ي   بصسم   م  أصحر  األمالق أو ب ي صس  أخاى أ  يم امما برقمااضرر   برلم 

 يمم( م  رر    ق ا هذا اإلقال . 30قلى الم اوع وذلك خالن ما   
ر ااام االقمااضاارت لاااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  بم اهاار فاا  للا اا   فااو 

لمحلاا  خااالن ساارقرت الاااوام وللساا ا/ ساا ار ا اللا اا  الماكز اا  بم مبااه لاامعا   الح اا  ا
 الاسم .

   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا اق ضرء الما  المحاة ((
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   للم وي  وب رء الما  بمحرفورت غز 

 ةواج    مثل ر الس ا/ غرعي جبا قير هللا اقب ا ب   / إيااع ممق  م اوع مز قم 
رعلااا  اللا ااا  الماكز ااا  للم واااي  وب ااارء الماااا  بمحرفوااارت غاااز  للام ااام  الكاااا   قااا  

إيااااااع  2/6/2022( الم ع ااااا  لماااار    11/2022( بالساااام ر  قاااا   29قاا هاااار  قاااا   
يم  ممق  م اوع مز قم  ةواجا   مثل ار السا ا/ غارعي جباا قيار هللا اقب اا فا  ال سا

 ( م  أ اض  ل ت حرقم .579( م  ال يع   ق   10 ق   
وقليااه  حااق لامياا  ذوي ال اا   فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى الم ااممل   

برلم ي   بصسم   م  أصحر  األمالق أو ب ي صس  أخاى أ  يم امما برقمااضرر   
 .يمم( م  رر    ق ا هذا اإلقال  30قلى الم اوع وذلك خالن ما   

ر ااام االقمااضاارت لاااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  بم اهاار فاا  للا اا  ل اات 
حرقم  وللس ا/ س ار ا اللا ا  الماكز ا  بم مباه لامعا   الح ا  المحلا  خاالن سارقرت 

 الاوام الاسم .
   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا اق ضرء الما  المحاة ((

 
 نية وتنظيم المدناللجنة المركزية لألب

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 

 (  المسمى ب ر ع األم  ( 4إيااع مااة للمييط المسص ل  لل ر ع  ق   
  بسر  الكب ا  –م ي   ر وي  

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
( 1كز اااا  لألل ياا  ور و ااا  المااا  بمحرفواارت غااز  قاا  قاا هاار  قااا   رعلاا  اللا اا  الما 

الممضاام  إيااااع المييااط  2/6/2022( الم ع ااا  لماار    11/2022بالساام ر  قاا   
( 43(  المسمى ب ر ع األم  ( المحصم  ل   ال ر ع  ق   4المسص ل  لل ر ع  ق   

ة والماار  فاا  ال ساارئ  ( ممااا لاااو  ا راااا14( شاااقًر بعاااو  13Aغابااًر وال اار ع  قاا   
( 14-13-10-9-3( وال ساارئ   قاا   239( ماا  ال يعاا   قاا   23-22-14 قاا   

( 241( مااا  ال يعااا   قااا   5-4-3-2-1( وال سااارئ   قااا   240مااا  ال يعااا   قااا   
( مااااااا  ال يعااااااا   قااااااا  29-21-20-19-18-17-16-15-14وال سااااااارئ   قااااااا   

هااذا اإلقااال  فاا  ( لالقمااااو خااالن مااا  خمساا  ق ااا يممااًر ماا  راار    ق ااا 243 
الاا ااا  الاساامي  أو فاا  صااحيسم   ياامم م   محل ماا   أي ماار أقااا ، والااذي راا  اقااال  

 .23/1/2022ايااقه ف  السرلق وق ا  ف  جا ا   فلسي  ( لمر    
فرقه  1936( لس   28( م  قرقم  ر وي  الما   ق   17وقليه ووف ًر ل إ المرة    

واألل ياا  واألمااالق األخاااى الم ااممل    ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا 
ل ذا الم اوع أو ب ي م اوع آخا سماء بصسم   م  أصحر  هذ  األماالق أو ب  ا  
صس  أخاى اال الع مارقًر قلى الم اوع المعاان لااى م ماب اللا ا  المحليا  للب ارء 
والم واااااي  بم اهااااار لبلا ااااا   بسااااار  الكب اااااا  خاااااالن سااااارقرت الااااااوام الاسااااام  ور اااااا   

 ضرت قليه خالن خمس  ق ا يممًر م  رر  ا  ق ا هذا اإلقال .االقماا
 وسامف لا  يلمست ألي اقماااو يااة بعااا هاذا المر  اا .

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  

 ( W101لل ر ع  ق   إيااع المييط المسص ل  
 :  بسر  الكب ا  م ي   ر وي 

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
( 2رعلااا  اللا ااا  الماكز ااا  لألل يااا  ور واااي  الماااا  بمحرفوااارت غاااز  قااا  قاا هااار  قااا   

الممضاام  إيااااع المييااط  2/6/2022( الم ع ااا  لماار    11/2022بالساام ر  قاا   
( غابًر وال ار ع  قا  21صم  ل   ال ر ع  ق   ( المحW101المسص ل  لل ر ع  ق   

( ما  ال يعا  1( مماا لااو  ا راااة المار  فا  ال سايم   قا   12( شاقًر بعاو  11 
 ( لالقمااو خالن ما  سم   يممًر م  رر    هذا اإلقال .248 ق   

وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 
 ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام الم ممل  ل

الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  
  بسر  الكب ا .

   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 محافظات غـزةب
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 

 (7إيااع مااة لمييط شب   شما ع ح  الممن  ق   
  بسر  الكب ا  –م ي   ر وي  

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
( 3  قاا  قاا هاار  قااا   رعلاا  اللا اا  الماكز اااا  لألل ياا  ور و ااا  المااا  بمحرفواارت غااز 

الممضااام  إياااااع ميياااط  2/6/2022( الم ع اااا  لمااار    11/2022بالسااام ر  قااا   
( والمااااااااااااااار  فااااااااااااااا  ال سااااااااااااااارئ   قااااااااااااااا                                                 7شاااااااااااااااب   شاااااااااااااااما ع حااااااااااااااا  المااااااااااااااامن  قااااااااااااااا   

 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-17-18-19-28-27-26-
( ماااا  ال يعاااا   قاااا  4-3-2-1وال ساااارئ   قاااا   ( 245( ماااا  ال يعاااا   قاااا   25-16

-22-21-20-19-17-16-10-9-8-7-6-5-4-3( وال ساارئ   قاا   213 
( لالقماااااو خاااالن ماااا  خمسااا  ق اااا يمماااًر مااا  246( مااا  ال يعااا   قااا   30-31

راار    ق ااا هااذا اإلقااال  فاا  الاا ااا  الاساامي  أو فاا  صااحيسم   ياامم م   محل ماا   
اقاه فا  السارلق وق اا  فا  جا اا   فلساي  ( لمار    أي مر أقا ، والذي ر  اقال  ايا

23/1/2022. 
فرقه  1936( لس   28( م  قرقم  ر وي  الما   ق   17وقليه ووف ًر ل إ المرة    

 ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى الم ااممل  
ألماالق أو ب  ا  ل ذا الم اوع أو ب ي م اوع آخا سماء بصسم   م  أصحر  هذ  ا

صس  أخاى اال الع مارقًر قلى الم اوع المعاان لااى م ماب اللا ا  المحليا  للب ارء 
والم واااااي  بم اهااااار لبلا ااااا   بسااااار  الكب اااااا  خاااااالن سااااارقرت الااااااوام الاسااااام  ور اااااا   

 االقمااضرت قليه خالن خمس  ق ا يممًر م  رر  ا  ق ا هذا اإلقال .
 ااا هاذا المر  اا .وسامف لا  يلمست ألي اقماااو يااة بع
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 إعـــــــالن

 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 
(  المسمى ب ر ع قما 17المصايق ال  رئ  قلى المييط المسص ل  لل ر ع  ق   

 ل  قبا العز ز(  
 :  بسر  الكب ا م ي   ر وي 

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
( 4رعلااا  اللا ااا  الماكز ااا  لألل يااا  ور واااي  الماااا  بمحرفوااارت غاااز  قااا  قاا هااار  قااا   

الممضاااااام  المصااااااايق  2/6/2022( الم ع ااااااا  لماااااار    11/2022بالسااااااام ر  قاااااا   
(  المساامى ب اار ع قمااا لاا  قبااا 17ال  اارئ  قلااى المييااط المسصاا ل  لل اار ع  قاا   

( ج مباااًر بعااااو 4( شااامراًل وال ااار ع  قااا   B2صااام  لااا   ال ااار ع  قااا   العز اااز( المح
-14-13-12-11-10-9-7( مماااا لااااو  ا راااااة المااار  فااا  ال سااارئ   قااا   14 

( السااارلق إيااقاااه لإلقماااااو 239( مااا  ال يعااا   قااا   15-16-17-18-19-23
 بممجب اإلقال  الصرة  ق  اللا   الماكز   والم  م  ف  جا ا   فلسي  ( لمر   

ماا  وضااعه ممضاا  الم س ااذ بعااا ماااو  خمساا  ق ااا يممااًر ماا  راار     23/1/2022
ق ااا هااذا اإلقااال  فاا  الاا ااا  الاساامي  أو فاا  صحااايسم   يمم م ااا  محل ماا   أي ماار 

 ( م  قرقم  ر وي  الما .18أقا ، وذلك وف ًر ل إ المرة   
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 ــــالنإعـــ

 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 
 ( 18المصايق ال  رئ  قلى المييط المسص ل  لل ر ع  ق   

 :  بسر  الكب ا م ي   ر وي 
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

( 5رعلااا  اللا ااا  الماكز ااا  لألل يااا  ور واااي  الماااا  بمحرفوااارت غاااز  قااا  قاا هااار  قااا   
الممضاااااام  المصااااااايق  2/6/2022( الم ع ااااااا  لماااااار    11/2022بالسااااااام ر  قاااااا   

( 27( المحصم  ل   ال ر ع  قا   18ال  رئ  قلى المييط المسص ل  لل ر ع  ق   
( مما لااو  ا راااة المار  فا  ال سارئ   قا  20( شاقًر بعاو  7Aغابًر وال ر ع  ق   

-53-29سااارئ   قااا   ( وال 245( مااا  ال يعااا   قااا   1-4-5-11-12-13-14 
( مااااااااا  ال يعااااااااا                      44( وال سااااااااايم   قاااااااا   244( ماااااااا  ال يعااااااااا   قاااااااا   50-31-32

ال يع  ( م  41-40-42-44-45-46-43-47-48( وال سرئ   ق   243 ق   
( م  52-51-49-50-13-14-12-11-10-6-3-1( وال سرئ   ق   253 ق   

( ماااااا  51-50-49-48-47-46-45-2-1( وال ساااااارئ   قاااااا   255ال يعاااااا   قاااااا   
( ماااا  1-2-7-8-10-11-12-13-14-31( وال ساااارئ   قاااا   256ال يعاااا   قاااا   
-73-70-69-66-65-64-60-59-58-56( وال سارئ   قا   242ال يعا   قا   

-10-9-8-7-6( وال ساااارئ   قاااا   254( مااا  ال يعاااا   قااا   74-75-78-79-80
اقاه لإلقماااو ( السارلق إيا249( م  ال يعا   قا   11-12-13-16-17-18-19

بممجااب اإلقااال  الصاارة  قاا  اللا اا  الماكز اا  والم  اام  فاا  جا ااا   فلسااي  ( لماار    
ما  وضاعه ممضا  الم س اذ بعاا مااو  خمسا  ق اا يمماًر ما  رار    ق اا  21/2/2022

هذا اإلقال  ف  الاا ا  الاسمي  أو ف  صحايسم   يمم م ا  محل ما   أي مار أقاا ، وذلاك 
 م  قرقم  ر وي  الما . (18وف ًر ل إ المرة   
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 

 (  المسمر  بحممة (O2إيااع مااة لمييط شب   شما ع الم ي    ق   
 ل ت الهير –م ي   ر وي  

 1936( لس   82قرقم  ر وي  الما   ق   
( 18رعلاا  اللا اا  الماكز اااا  لألل ياا  ور و ااا  المااا  بمحرفواارت غااز  قاا  قاا هاار  قاا   

الممضااام  إياااااع ميياااط  2/6/2022( الم ع اااا  لمااار    11/2022بالسااام ر  قااا   
-3-2(  المسامر  بحمامة ( والمار  فا  ال سارئ   قا   O2شب   شما ع الم ي    قا   

( ماا  ال يعاا  13-9-8( وال ساارئ   قاا   1766( ماا  ال يعاا   قاا   4-5-13-19
( لالقمااو خالن ما  خمس  ق ا يمماًر ما  رار    ق اا هاذا اإلقاال  1764 ق   

ف  الاا ا  الاسمي  أو ف  صحيسم   يمم م   محل م   أي مر أقا ، والذي ر  اقال  
 .18/8/2022ايااقه ف  السرلق وق ا  ف  جا ا   فلسي  ( لمر    

فرقه  1936( لس   28( م  قرقم  ر وي  الما   ق   17إ المرة   وقليه ووف ًر ل  
 ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى الم ااممل  
ل ذا الم اوع أو ب ي م اوع آخا سماء بصسم   م  أصحر  هذ  األماالق أو ب  ا  

  المحليا  للب ارء صس  أخاى اال الع مارقًر قلى الم اوع المعاان لااى م ماب اللا ا
والم وي  بم اهر لبلا   ل ت الهير خاالن سارقرت الااوام الاسام  ور اا   االقمااضارت 

 قليه خالن خمس  ق ا يممًر م  رر  ا  ق ا هذا اإلقال .
 وسامف لا  يلمست ألي اقماااو يااة بعااا هاذا المر  اا .
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 ـــــــالنإع
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 

(  المسمر  برل ما ع الاابي  ل   G3إيااع مااة لمييط شب   شما ع الم ي    ق   
 حام الس   وشر ع غز (

 ل ت حرقم   –م ي   ر وي  
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

( 24ور و ااا  المااا  بمحرفواارت غااز  قاا  قاا هاار  قاا    رعلاا  اللا اا  الماكز اااا  لألل ياا 
الممضااام  إياااااع ميياااط  2/6/2022( الم ع اااا  لمااار    11/2022بالسااام ر  قااا   

(  المسامر  برل اما ع الاابيا  لا   حاام السا   وشار ع G3شب   شاما ع الم ي ا   قا   
( ماا  ال يعاا   قاا  17-16-15-14-13-10-12غااز ( والماار  فاا  ال ساارئ   قاا   

لالقمااااو خااالن مااا  خمساا  ق ااا يممااًر ماا  راار    ق ااا هااذا اإلقااال  فاا   (577 
الاا ااا  الاساامي  أو فاا  صااحيسم   ياامم م   محل ماا   أي ماار أقااا ، والااذي راا  اقااال  

 .5/4/2021ايااقه ف  السرلق وق ا  ف  جا ا   االسم الن( لمر    
فرقه  1936لس   ( 28( م  قرقم  ر وي  الما   ق   17وقليه ووف ًر ل إ المرة    

 ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى الم ااممل  
ل ذا الم اوع أو ب ي م اوع آخا سماء بصسم   م  أصحر  هذ  األماالق أو ب  ا  
صس  أخاى اال الع مارقًر قلى الم اوع المعاان لااى م ماب اللا ا  المحليا  للب ارء 

حرقم  خالن سرقرت الاوام الاسم  ور ا   االقمااضرت والم وي  بم اهر لبلا   ل ت 
 قليه خالن خمس  ق ا يممًر م  رر  ا  ق ا هذا اإلقال .

 وسامف لا  يلمست ألي اقماااو يااة بعااا هاذا المر  اا .
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 إعـــــــالن
  رء الما  بمحرفورت غز صرة  ق  اللا   الماكز   للم وي  وب

ب   / إيااع ممق  م اوع ميبز آل  برس / ميبز خ اات ال رم  مثله الس ا/ محما 
 جرلا قرما ألم عايا

رعلااا  اللا ااا  الماكز ااا  للم واااي  وب ااارء الماااا  بمحرفوااارت غاااز  للام ااام  الكاااا   قااا  
 إياااااع 16/6/2022( الم ع اااا  لمااار    12/2022( بالسااام ر  قااا   34قاا هااار  قااا   

ممق  م اوع ميبز آل  برس / ميبز خ ااات ال ارم  مثلاه السا ا/ محماا جارلا قارما 
 ( م  أ اض  غز .728( م  ال يع   ق   17ألم عايا ف  ال سيم   ق   

وقليااه  حااق لامياا  ذوي ال اا   فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى الم ااممل   
أ  يم امما برقمااضرر   برلم ي   بصسم   م  أصحر  األمالق أو ب ي صس  أخاى 

 قلى الم اوع وذلك خالن ما   خمس  ق ا يممًر( م  رر    ق ا هذا اإلقال .
ر ااام االقمااضاارت لاااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  بم اهاار فاا  للا اا  غااز  
وللساا ا/ ساا ار ا اللا اا  الماكز اا  بم مبااه لاامعا   الح اا  المحلاا  خااالن ساارقرت الاااوام 

 الاسم .
 اامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا اق ضرء الما  المحاة ((  وس
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  

 شمراًل  (99( المحصم  ل   ال ر ع  ق   9120إيااع إلارء جزئي  ال ر ع  ق   
 ح  ق زا  ألم  شما  –( ج مبًر 9135وال ر ع  ق   

 : خر  يمقع م ي   ر وي 
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

( 12رعلاا  اللا اا  الماكز اا  لألل ياا  ور وااي  المااا  بمحرفواارت غااز  قاا  قاا هاار  قاا   
ء الممضااام  إياااااع إلاااار 16/6/2022( الم ع اااا  لمااار    12/2022بالسااام ر  قااا   

( شاامراًل وال اار ع  قاا  99( المحصاام  لاا   ال اار ع  قاا   9120جزئياا  ال اار ع  قاا   
( ما  ال يعا   قا  6ح  ق زا  ألم  شما  المار  فا  ال سايم   قا   –( ج مبًر 9135 
 ( لالقمااو خالن ما  سم   يممًر م  رر    هذا اإلقال .66 

واألمااالق األخاااى  وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا 
الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام 
الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  

 خر  يمقع.
   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.

 
 لألبنية وتنظيم المدناللجنة المركزية 

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  

( 875( المحصم  ل   ال ر ع  ق   857إيااع المييط المسص ل  لل ر ع  ق   
 شمراًل 

 ( ج مبًر 105وال ر ع  ق   
 : خر  يمقع م ي   ر وي 
 1936( لس   28ق   قرقم  ر وي  الما    

( 7رعلااا  اللا ااا  الماكز ااا  لألل يااا  ور واااي  الماااا  بمحرفوااارت غاااز  قااا  قاا هااار  قااا   
الممضام  إياااع الميياط  16/6/2022( الم ع ا  لمر    12/2022بالسم ر  ق   

( شمراًل وال ر ع  قا  875( المحصم  ل   ال ر ع  ق   857المسص ل  لل ر ع  ق   
( ماااا  3ممااااا لاااااو  ا رااااااة الماااار  فاااا  ال ساااايم   قاااا    (10( ج مبااااًر بعاااااو  105 

 ( لالقمااو خالن ما  سم   يممًر م  رر    هذا اإلقال .86ال يع   ق   
وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 
الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام 
الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  

 خر  يمقع.
   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.

 
 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 الما  بمحرفورت غز   صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي 

  ( شمرالً 35( المحصم  ل   ال ر ع  ق   22إيااع المييط المسص ل  لازئي  ال ر ع  ق   
 ( ج مبًر 21وال ر ع  ق   
 : خر  يمقع م ي   ر وي 

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
( 6 رعلااا  اللا ااا  الماكز ااا  لألل يااا  ور واااي  الماااا  بمحرفوااارت غاااز  قااا  قاا هااار  قااا  

الممضام  إياااع الميياط  16/6/2022( الم ع ا  لمر    12/2022بالسم ر  ق   
( شامراًل وال ار ع 35( المحصم  ل   ال ر ع  ق   22المسص ل  لازئي  ال ر ع  ق   

-22-26( مماا لااو  ا راااة المار  فا  ال سارئ   قا   19( ج مبًر بعااو  21 ق   
( م  ال يعا   قا  10-11-12-13  ( وال سرئ   ق 43( م  ال يع   ق   5-3-1
( لالقمااااو خااالن مااا  46( ماا  ال يعاا   قاا   7-6-5-4-3( وال ساارئ   قاا   40 

 سم   يممًر م  رر    هذا اإلقال .
وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 

الن سارقرت الااوام الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خا
الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  

 خر  يمقع.
 ((.مااااو ياااة بعا هذا المر  ااا   وساامف ل  يلمسااات ألي اق

 
 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن

   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز صرة  ق  اللا   الماكز 
 (   MA17المصايق ال  رئ  قلى المييط المسص ل  لل ر ع  ق   

 : ل   س  الم ي   ر وي 
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

( 4رعلااا  اللا ااا  الماكز ااا  لألل يااا  ور واااي  الماااا  بمحرفوااارت غاااز  قااا  قاا هااار  قااا   
الممضااااام  المصاااااايق  16/6/2022  لمااااار    ( الم ع اااااا12/2022بالساااااام ر  قااااا   

المحصام  لا    حا  م ا  –( MA17ال  رئ  قلى المييط المسصا ل  لل ار ع  قا   
( مما لاو  ا راااة 12( ج مبًر بعاو  6( شمراًل وال ر ع  ق   MA10ال ر ع  ق   

( الساااارلق إيااقااااه 223( ماااا  ال يعاااا   قاااا   14-13-12الماااار  فاااا  ال ساااارئ   قاااا   
اإلقاااال  الصااارة  قااا  اللا ااا  الماكز ااا  والم  ااام  فااا  جا اااا   لإلقماااااو بممجاااب

م  وضاعه ممضا  الم س اذ بعاا مااو  خمسا  ق اا  24/2/2022 فلسي  ( لمر    
يممااًر ماا  راار    ق ااا هااذا اإلقااال  فاا  الاا ااا  الاساامي  أو فاا  صحااايسم   يمم م ااا  

 ما .( م  قرقم  ر وي  ال18محل م   أي مر أقا ، وذلك وف ًر ل إ المرة   
 

 اللجنـة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن

 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 
 (   RT13المصايق ال  رئ  قلى المييط المسص ل  لل ر ع  ق   

 : ل   س  الم ي   ر وي 
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

( 3  اللا ااا  الماكز ااا  لألل يااا  ور واااي  الماااا  بمحرفوااارت غاااز  قااا  قاا هااار  قااا   رعلااا
الممضااااام  المصاااااايق  16/6/2022( الم ع اااااا  لمااااار    12/2022بالساااااام ر  قااااا   

حاا  الاباارط  المحصاام   –( RT13ال  اارئ  قلااى المييااط المسصاا ل  لل اار ع  قاا   
( ممااا 16بعاااو   ( ج مباارً RT10( شاامراًل وال اار ع  قاا   RT20لاا   ال اار ع  قاا   

( الساارلق 224( ما  ال يعاا   قا   9-8-6( مماا الماار  فا  ال ساارئ   قا   5وا راااة  
إيااقاااه لإلقماااااو بممجاااب اإلقاااال  الصااارة  قااا  اللا ااا  الماكز ااا  والم  ااام  فااا  

م  وضعه ممضا  الم س اذ بعاا مااو  خمسا   24/2/2022جا ا   فلسي  ( لمر    
فااا  الاا اااا  الاسااامي  أو فااا  صحاااايسم    ق اااا يمماااًر مااا  رااار    ق اااا هاااذا اإلقاااال 

( مااا  قااارقم  ر واااي  18يمم م اااا  محل مااا   أي مااار أقاااا ، وذلاااك وف اااًر لااا إ المااارة   
 الما .

  
 اللجنـة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  

 ( SM02ط المسص ل  لل ر ع  ق   إيااع الميي
 : ل   س  ال م ي   ر وي 

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
( 2رعلااا  اللا ااا  الماكز ااا  لألل يااا  ور واااي  الماااا  بمحرفوااارت غاااز  قااا  قاا هااار  قااا   

الممضام  إياااع الميياط  16/6/2022( الم ع ا  لمر    12/2022بالسم ر  ق   
( شامراًل وال ار ع  قا  2( المحصم  ل   ال ار ع  قا   SM02المسص ل  لل ر ع  ق   

( ماا  37-36( ممااا لاااو  ا رااااة الماار  فاا  ال ساارئ   قاا   8( ج مبااًر بعاااو  11 
 ( لالقمااو خالن ما  سم   يممًر م  رر    هذا اإلقال .216ال يع   ق   

ى وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخااا 
الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام 
الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  

 ل   س  ال.
   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.

 
 المدن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 

(  المسمى ب ر ع مساا اال مر  4463إيااع مااة للمييط المسص ل  لل ر ع  ق   
 الا مب (

 ال اا   –م ي   ر وي  
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

( 21 اااا  لألل ياا  ور و ااا  المااا  بمحرفواارت غااز  قاا  قاا هاار  قاا   رعلاا  اللا اا  الماكز 
الممضام  إياااع الميياط  16/6/2022( الم ع ا  لمر    12/2022بالسم ر  ق   

(  المسمى ب ر ع مساا اال مر  الا مب ( المحصام  4463المسص ل  لل ر ع  ق   
مماا لاااو  ا رااااة  (10( شااقًر بعاااو  4( غابااًر وال ار ع  قاا   10لا   ال اار ع  قا   

( لالقماااو خاالن ماا  خمسا  37( ما  ال يعا   قا   5-6والمر  ف  ال سارئ   قا   
ق اااا يمماااًر مااا  رااار    ق اااا هاااذا اإلقاااال  فااا  الاا اااا  الاسااامي  أو فااا  صاااحيسم   
يمم م   محل م   أي مر أقاا ، والاذي را  اقاال  ايااقاه فا  السارلق وق اا  فا  جا اا  

 .23/1/2022 االسم الن( لمر    
فرقه  1936( لس   28( م  قرقم  ر وي  الما   ق   17وقليه ووف ًر ل إ المرة    

 ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى الم ااممل  
ل ذا الم اوع أو ب ي م اوع آخا سماء بصسم   م  أصحر  هذ  األماالق أو ب  ا  

لمعاان لااى م ماب اللا ا  المحليا  للب ارء صس  أخاى اال الع مارقًر قلى الم اوع ا
والم وي  بم اهر لبلا   ال اا   خالن سرقرت الاوام الاسم  ور ا   االقمااضارت قلياه 

 خالن خمس  ق ا يممًر م  رر  ا  ق ا هذا اإلقال .

 وسامف لا  يلمست ألي اقماااو يااة بعااا هاذا المر  اا .
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 

 (2المصايق ال  رئ  قلى مييط شب   شما ع الم ي    ق   
 : السير ي م ي   ر وي 

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
( 16 هاار  قاا   رعلاا  اللا اا  الماكز اا  لألل ياا  ور وااي  المااا  بمحرفواارت غااز  قاا  قاا

المصااايق ال  اارئ  قلااى  16/6/2022( الم ع ااا  لماار    12/2022بالسااام ر  قاا   
( المااار  فاا  ال ساارئ   قااا   أ اضاا  سااب ( مااا  2مييااط شااب   شاااما ع الم ي اا   قاا   

ال يع   ق   أ اض  سب ( السرلق إيااقاه لإلقماااو بممجاب اإلقاال  الصارة  قا  
مااا  وضاااعه  13/4/2022ساااي   لمااار    اللا ااا  الماكز ااا  والم  ااام  فااا  جا اااا  فل

ممض  الم س ذ بعا ماو  خمس  ق ا يممًر م  رر    ق ا هذا اإلقال  فا  الاا اا  
الاساامي  أو فاا  صحااايسم   يمم م ااا  محل ماا   أي ماار أقااا ، وذلااك وف ااًر لاا إ الماارة  

 ( م  قرقم  ر وي  الما .18 
  

 اللجنـة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 ةبمحافظات غـز
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 

 (7المصايق ال  رئ  قلى مييط شب   شما ع الم ي    ق   
 : السير ي م ي   ر وي 

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
( 15 قاا   رعلاا  اللا اا  الماكز اا  لألل ياا  ور وااي  المااا  بمحرفواارت غااز  قاا  قاا هاار 

المصااايق ال  اارئ  قلااى  16/6/2022( الم ع ااا  لماار    12/2022بالسااام ر  قاا   
( المااار  فاا  ال ساارئ   قااا   أ اضاا  سااب ( مااا  7مييااط شااب   شاااما ع الم ي اا   قاا   

ال يع   ق   أ اض  سب ( السرلق إيااقاه لإلقماااو بممجاب اإلقاال  الصارة  قا  
مااا  وضاااعه  13/4/2022لمااار     اللا ااا  الماكز ااا  والم  ااام  فااا  جا اااا  فلساااي  

ممض  الم س ذ بعا ماو  خمس  ق ا يممًر م  رر    ق ا هذا اإلقال  فا  الاا اا  
الاساامي  أو فاا  صحااايسم   يمم م ااا  محل ماا   أي ماار أقااا ، وذلااك وف ااًر لاا إ الماارة  

 ( م  قرقم  ر وي  الما .18 
  

 اللجنـة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  

 ( 1225إيااع المييط المسص ل  لل ر ع  ق   
 : غز  م ي   ر وي 
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

( 30رعلاا  اللا اا  الماكز اا  لألل ياا  ور وااي  المااا  بمحرفواارت غااز  قاا  قاا هاار  قاا   
الممضام  إياااع الميياط  16/6/2022( الم ع ا  لمر    12/2022 ق   بالسم ر 

( شامراًل وال ار ع 6831( المحصم  ل   ال ار ع  قا   1225المسص ل  لل ر ع  ق   
( مماااا المااار  فااا  ال سااايم   قااا  3( مماااا وا راااااة  10( ج مباااًر بعااااو  6835 قااا   

مااا  رااار    هاااذا ( لالقماااااو خاااالن ماااا  سااام   يمماااًر 680( مااا  ال يعااا   قااا   19 
 اإلقال .

وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 
الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام 
الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  

 غز .
 ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.   وساامف

 
 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  

 (1611إيااع المييط المسص ل  لل ر ع  ق   
 : غز  م ي   ر وي 

 1936( لس   28ا   ق   قرقم  ر وي  الم
( بالساام ر 24رعلاا  اللا اا  الماكز اا  لألل ياا  ور وااي  المااا  بمحرفواارت غااز  قاا  قاا هاار  قاا   

الممضام  إياااع الميياط المسصا ل  لل ار ع  16/6/2022( الم ع اا  لمار    12/2022 ق   
 -( برلعاوو المرلي :1611 ق   

( ج مبااًر بعاااو 2425 اار ع  قاا   ( شاامراًل وال2243الااازء المحصاام  لاا   ال اار ع  قاا    .1
 ( مما لاو  ا رااة.10 

( ج مباًر بعااو 2635( شامراًل وال ار ع  قا   2425الازء المحصم  ل   ال ار ع  قا     .2
 ( مما.3( مما وا رااة  10 

( 8( ج مباااًر بعااااو  2664( وال ااار ع  قااا   2635الاااازء المحصااام  لااا   ال ااار ع  قااا    .3
 ( مما.3مما وا رااة  

( 8ج مباااًر بعااااو  ( 6000( وال ااار ع  قااا   2664لااا   ال ااار ع  قااا    الاااازء المحصااام  .4
 .مما لاو  ا رااة

( وال ساارئ  629( ماا  ال يعاا   قاا   17-16-14-13-11-10-9الماار   فاا  ال ساارئ   قاا   
-24-22-13-12-8-7-1( وال ساارئ   قاا   628( ماا  ال يعاا   قاا   50-49-48 قاا   

( 626عاااااااااااااااا   قاااااااااااااااا   ( ماااااااااااااااا  ال ي25-26-27-28-29-30-31-32-36-40-42
 لالقمااو خالن ما  سم   يممًر م  رر    هذا اإلقال .

وقليه فرقه  اامع لاميا  أصاحر  الح امق فا  األ اضا  واألل يا  واألماالق األخااى الم اممل  
ل ااذا الم اااوع اإل ااالع قلااى خر  اا  الم اااوع مارقااًر خااالن ساارقرت الاااوام الاساام  ور ااا   

 .حلي  للب رء والم وي  لبلا   غز ماالقمااضرت قليه إلى م مب اللا   ال
 ((.مااااو ياااة بعا هذا المر  ااا   وساامف ل  يلمسااات ألي اق

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 

 ( 6831 إيااع مااة للمييط المسص ل  لل ر ع  ق  
 غز  –م ي   ر وي  
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

( 27رعلاا  اللا اا  الماكز اااا  لألل ياا  ور و ااا  المااا  بمحرفواارت غااز  قاا  قاا هاار  قاا   
الممضام  إياااع الميياط  16/6/2022( الم ع ا  لمر    12/2022بالسم ر  ق   

( غابااًر وال اار ع 1050قاا   ( المحصاام  لاا   ال اار ع   6831المسصاا ل  لل اار ع  قاا   
( مماااا والمااار  فااا  ال سااارئ   قااا  3( مماااا وا راااااة  16( شااااقًر بعااااو  1250 قااا   

( لالقماااااااو خاااااالن ماااااا  680( مااااا  ال يعااااا   قااااا   14-15-16-17-18-19 
خمساااا  ق ااااا يممااااًر ماااا  راااار    ق ااااا هااااذا اإلقااااال  فاااا  الاا ااااا  الاساااامي  أو فاااا  

ي را  اقاال  ايااقاه فا  السارلق وق اا  صحيسم   يمم م   محل ما   أي مار أقاا ، والاذ
 .23/11/2022ف  جا ا   فلسي  ( لمر    

فرقه  1936( لس   28( م  قرقم  ر وي  الما   ق   17وقليه ووف ًر ل إ المرة    
 ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى الم ااممل  

م  أصحر  هذ  األماالق أو ب  ا   ل ذا الم اوع أو ب ي م اوع آخا سماء بصسم  
صس  أخاى اال الع مارقًر قلى الم اوع المعاان لااى م ماب اللا ا  المحليا  للب ارء 
والم واي  بم اهار لبلا ا  غاز  خاالن سارقرت الااوام الاسام  ور اا   االقمااضارت قليااه 

 خالن خمس  ق ا يممًر م  رر  ا  ق ا هذا اإلقال .
 اة بعااا هاذا المر  اا .وسامف لا  يلمست ألي اقماااو يا

 
 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 

 (3المصايق ال  رئ  قلى مييط شب   شما ع الم ي    ق   
 : السير ي م ي   ر وي 

 3619( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
( 17رعلاا  اللا اا  الماكز اا  لألل ياا  ور وااي  المااا  بمحرفواارت غااز  قاا  قاا هاار  قاا   

المصااايق ال  اارئ  قلااى  16/6/2022( الم ع ااا  لماار    12/2022بالسااام ر  قاا   
( المااار  فاا  ال ساارئ   قااا   أ اضاا  سااب ( مااا  3مييااط شااب   شاااما ع الم ي اا   قاا   

ااو بممجاب اإلقاال  الصارة  قا  ال يع   ق   أ اض  سب ( السرلق إيااقاه لإلقما
ماا  وضااعه  13/4/2022اللا اا  الماكز اا  والم  اام  فاا  جا ااا   فلسااي  ( لماار    

ممض  الم س ذ بعا ماو  خمس  ق ا يممًر م  رر    ق ا هذا اإلقال  فا  الاا اا  
الاساامي  أو فاا  صحااايسم   يمم م ااا  محل ماا   أي ماار أقااا ، وذلااك وف ااًر لاا إ الماارة  

 ر وي  الما . ( م  قرقم  18 
 

 اللجنـة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 

 (4المصايق ال  رئ  قلى مييط شب   شما ع الم ي    ق   
 : السير ي م ي   ر وي 

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
( 14رعلاا  اللا اا  الماكز اا  لألل ياا  ور وااي  المااا  بمحرفواارت غااز  قاا  قاا هاار  قاا   

المصااايق ال  اارئ  قلااى  16/6/2022( الم ع ااا  لماار    12/2022بالسااام ر  قاا   
( المااار  فاا  ال ساارئ   قااا   أ اضاا  سااب ( مااا  4مييااط شااب   شاااما ع الم ي اا   قاا   

بممجاب اإلقاال  الصارة  قا   ال يع   ق   أ اض  سب ( السرلق إيااقاه لإلقماااو
ماا  وضااعه  13/4/2022اللا اا  الماكز اا  والم  اام  فاا  جا ااا   فلسااي  ( لماار    

ممض  الم س ذ بعا ماو  خمس  ق ا يممًر م  رر    ق ا هذا اإلقال  فا  الاا اا  
الاساامي  أو فاا  صحااايسم   يمم م ااا  محل ماا   أي ماار أقااا ، وذلااك وف ااًر لاا إ الماارة  

 وي  الما .( م  قرقم  ر 18 
 

 اللجنـة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  

 (7254A( ومما الم ر   ق   4033إيااع المييط المسص ل  لمما الم ر   ق   
 : غز  م ي   ر وي 
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

رعلااااا  اللا ااااا  الماكز ااااا  لألل يااااا  ور واااااي  الماااااا  بمحرفوااااارت غاااااز  قااااا  قاا هااااار  قااااا  
الممضااااااااام   16/6/2022( الم ع اااااااااا  لمااااااااار    12/2022( بالسااااااااام ر  قااااااااا   23 

 -إيااع المييط المسص ل  لمماات الم ر   المرلي :
( ج مبااااااًر 4022( المحصاااااام  لاااااا   ال اااااار ع  قاااااا   4033ممااااااا الم اااااار   قاااااا    .1

 ( مما لاو  ا رااة.4( غابًر بعاو  7254 ر   ق   ومما الم
( 4033( المحصااااااااام  لااااااااا   ال ااااااااار ع  قااااااااا   7254Aمماااااااااا الم ااااااااار   قااااااااا     .2

 ( مما لاو  ا رااة.5( ج مبًر بعاو  4022شمراًل ومما الم ر   ق   
 (. 4033Aالارء مما الم ر   ق    .3

( 737( مااااااااااا  ال يعااااااااااا   قااااااااااا   48-47-46-45المااااااااااار   فااااااااااا  ال سااااااااااارئ   قااااااااااا   
 ااو خالن ما  سم   يممًر م  رر    هذا اإلقال .لالقم

وقلياااااه فرقاااااه  اااااامع لاميااااا  أصاااااحر  الح ااااامق فااااا  األ اضااااا  واألل يااااا  واألمااااااالق 
األخاااااى الم ااااممل  ل ااااذا الم اااااوع اإل ااااالع قلااااى خر  اااا  الم اااااوع مارقااااًر خااااالن 

حليااااا  سااااارقرت الااااااوام الاسااااام  ور اااااا   االقمااضااااارت قلياااااه إلاااااى م ماااااب اللا ااااا  الم
 .وي  لبلا   غز للب رء والم 

 ((.مااااو ياااة بعا هذا المر  ااا   وساامف ل  يلمسااات ألي اق
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  

   ل   ال ر ع  ق  م ( المحص6488إيااع المييط المسص ل  لازئي  ال ر ع  ق   
 ( شاقًر 1099وال ر ع  ق   ( غابًر 1075 

 : غز  م ي   ر وي 
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

رعلااااا  اللا ااااا  الماكز ااااا  لألل يااااا  ور واااااي  الماااااا  بمحرفوااااارت غاااااز  قااااا  قاا هااااار  قااااا  
الممضااااااااام   16/6/2022( الم ع اااااااااا  لمااااااااار    12/2022( بالسااااااااام ر  قااااااااا   28 

( المحصااااااااام   لااااااااا   6488لمسصااااااااا ل  لازئيااااااااا  ال ااااااااار ع  قااااااااا   إياااااااااااع الميياااااااااط ا
( ممااااااا 14( شاااااااقًر بعاااااااو  1099( غابااااااًر وال اااااار ع  قاااااا   1075ال اااااار ع  قاااااا   

( 680( ماااااا  ال يعاااااا   قاااااا   26-8( ممااااااا الماااااار  فاااااا  ال ساااااارئ   قاااااا   3وا رااااااااة  
 لالقمااو خالن ما  سم   يممًر م  رر    هذا اإلقال .

مق فااااا  األ اضااااا  واألل يااااا  واألمااااااالق وقلياااااه فرقاااااه  اااااامع لاميااااا  أصاااااحر  الح ااااا
األخاااااى الم ااااممل  ل ااااذا الم اااااوع اإل ااااالع قلااااى خر  اااا  الم اااااوع مارقااااًر خااااالن 

حليااااا  سااااارقرت الااااااوام الاسااااام  ور اااااا   االقمااضااااارت قلياااااه إلاااااى م ماااااب اللا ااااا  الم
 .للب رء والم وي  لبلا   غز 

   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 

 ح  الز مم  ال اق  –( 7054المصايق ال  رئ  قلى المييط المسص ل  لل ر ع  ق   
 : غز م ي   ر وي 
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

( 32علاا  اللا اا  الماكز اا  لألل ياا  ور وااي  المااا  بمحرفواارت غااز  قاا  قاا هاار  قاا   ر
الممضااااام  المصاااااايق  16/6/2022( الم ع اااااا  لمااااار    12/2022بالساااااام ر  قااااا   

حاااا  الز ماااام  ال اااااق   –( 7054ال  اااارئ  قلااااى المييااااط المسصاااا ل  لل اااار ع  قاااا   
( ج مباااًر بعااااو 6820( شااامراًل وال ااار ع  قااا   6411المحصااام  لااا   ال ااار ع  قااا   

( ما  ال يعا   قا  49-51-50-92( مما لاو  ا رااة المر  ف  ال سارئ   قا   12 
( 639( ماا  ال يعاا   قاا   24-23-22-18-16-13-12( وال ساارئ   قاا   635 

السارلق إيااقااه لإلقمااااو بممجااب اإلقااال  الصاارة  قاا  اللا اا  الماكز اا  والم  اام  
ما  وضاعه ممضا  الم س اذ بعاا  14/4/2022ف  جا ار   فلسي   واأل ارم( لمار    

ماااو  خمساا  ق ااا يممااًر ماا  راار    ق ااا هااذا اإلقااال  فاا  الاا ااا  الاساامي  أو فاا  
( ماا  قاارقم  18صحااايسم   يمم م ااا  محل ماا   أي ماار أقااا ، وذلااك وف ااًر لاا إ الماارة   

 ر وي  الما .
 

 اللجنـة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 ـالنإعــــــ
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 

 إيااع مااة لمييط شب   شما ع ح  المماص 
 الزوايا  –م ي   ر وي  

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
( 14رعلاا  اللا اا  الماكز اااا  لألل ياا  ور و ااا  المااا  بمحرفواارت غااز  قاا  قاا هاار  قاا   

الممضاام  إيااااع مييااط  30/6/2022( الم ع ااا  لماار    13/2022بالساام ر  قاا   
( شاامراًل وال اار ع  قاا  78شااب   شااما ع حاا  المماصاا  المحصاام  لاا   ال اار ع  قاا   

( شااااقًر والمااار  فااا  ال سااارئ                                                                10( غاباااًر وال ااار ع  قااا   16( ج مباااًر وال ااار ع  قااا   1 
-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 قاااااا  

19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-
35-36-37-38-39-40-41-42-43-46-47-48-49-50-51-52-

( 2336( مااااااااا  ال يعاااااااااا   قاااااااااا   53-54-55-56-57-62-63-64-65-67
-34-31-23-22-21-20-19-18-17-16-15-14-12وال سااااارئ   قااااا   

-6-5-4-3-2-1( وال ساارئ   قاا   2337( ماا  ال يعاا   قاا   35-37-38-39
( لالقماااو خاالن مااا  خمسا  ق اا يمماًر ما  راار    144( ما  ال يعا   قا   8-9

ق ااا هااذا اإلقااال  فاا  الاا ااا  الاساامي  أو فاا  صااحيسم   ياامم م   محل ماا   أي ماار 
لمااار     أقاااا ، والاااذي رااا  اقاااال  ايااقاااه فااا  السااارلق وق اااا  فااا  جا اااا   االسااام الن(

2/2/2022. 
فرقه  1936( لس   28( م  قرقم  ر وي  الما   ق   17وقليه ووف ًر ل إ المرة    

 ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى الم ااممل  
ل ذا الم اوع أو ب ي م اوع آخا سماء بصسم   م  أصحر  هذ  األماالق أو ب  ا  

قلى الم اوع المعاان لااى م ماب اللا ا  المحليا  للب ارء  صس  أخاى اال الع مارقرً 
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والم وااي  بم اهاار لبلا اا  الزوايااا  خااالن ساارقرت الاااوام الاساام  ور ااا   االقمااضاارت 
 قليه خالن خمس  ق ا يممًر م  رر  ا  ق ا هذا اإلقال .

 وسامف لا  يلمست ألي اقماااو يااة بعااا هاذا المر  اا .
 

 ة وتنظيم المدناللجنة المركزية لألبني
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 

 إيااع مااة لمييط شب   شما ع م ي   حاع
 واةي غز  –م ي   ر وي  

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
( 33المااا  بمحرفواارت غااز  قاا  قاا هاار  قاا   رعلاا  اللا اا  الماكز اااا  لألل ياا  ور و ااا  

الممضاام  إيااااع مييااط  30/6/2022( الم ع ااا  لماار    13/2022بالساام ر  قاا   
شاااااااااااااااااااااااااااب   شاااااااااااااااااااااااااااما ع م ي ااااااااااااااااااااااااااا  حااااااااااااااااااااااااااااع المااااااااااااااااااااااااااار  فااااااااااااااااااااااااااا  ال سااااااااااااااااااااااااااارئ                                                                

-25-16-15-24( وال ساارئ   قاا   671( ماا  ال يعاا   قاا   10-8-9-11 قاا   
( لالقمااااو خااالن مااا  خمساا  672( ماا  ال يعاا   قاا   18-14-13-17-8-7

ق اااا يمماااًر مااا  رااار    ق اااا هاااذا اإلقاااال  فااا  الاا اااا  الاسااامي  أو فااا  صاااحيسم   
يمم م   محل م   أي مر أقاا ، والاذي را  اقاال  ايااقاه فا  السارلق وق اا  فا  جا اا  

 .24/11/2022 فلسي  ( لمر    
فرقه  1936( لس   28( م  قرقم  ر وي  الما   ق   17ل إ المرة   وقليه ووف ًر  

 ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى الم ااممل  
ل ذا الم اوع أو ب ي م اوع آخا سماء بصسم   م  أصحر  هذ  األماالق أو ب  ا  

ا ا  المحليا  للب ارء صس  أخاى اال الع مارقًر قلى الم اوع المعاان لااى م ماب الل
والم وي  بم اهار لبلا ا  واةي غاز  خاالن سارقرت الااوام الاسام  ور اا   االقمااضارت 

 قليه خالن خمس  ق ا يممًر م  رر  ا  ق ا هذا اإلقال .
 وسامف لا  يلمست ألي اقماااو يااة بعااا هاذا المر  اا .

 
 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 ـــــــالنإع
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 

 إيااع مااة للمييط المسص ل  لمارو   جحا الا ك
 واةي غز  –م ي   ر وي  

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
( 31رعلاا  اللا اا  الماكز اااا  لألل ياا  ور و ااا  المااا  بمحرفواارت غااز  قاا  قاا هاار  قاا   

الممضام  إياااع الميياط  30/6/2022( الم ع ا  لمر    13/2022 ر  ق   بالسم
المسصااااااااااااااااااااااا ل  لماااااااااااااااااااااااارو   جحاااااااااااااااااااااااا الاااااااااااااااااااااااا ك المااااااااااااااااااااااار  فااااااااااااااااااااااا  ال سااااااااااااااااااااااارئ                                                                

( 49-48-46-45-33-32-31-30-29-28-27-26-25-24-22 قاااا   
( لالقماااو 658( م  ال يع   ق   17-16( وال سرئ   ق   651م  ال يع   ق   

خااالن مااا  خمساا  ق ااا يممااًر ماا  راار    ق ااا هااذا اإلقااال  فاا  الاا ااا  الاساامي  أو 
فاا  صااحيسم   ياامم م   محل ماا   أي ماار أقااا ، والااذي راا  اقااال  ايااقااه فاا  الساارلق 

 .9/9/2021وق ا  ف  جا ا   فلسي  ( لمر    
فرقه  1936( لس   28ر وي  الما   ق    ( م  قرقم  17وقليه ووف ًر ل إ المرة    

 ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى الم ااممل  
ل ذا الم اوع أو ب ي م اوع آخا سماء بصسم   م  أصحر  هذ  األماالق أو ب  ا  
صس  أخاى اال الع مارقًر قلى الم اوع المعاان لااى م ماب اللا ا  المحليا  للب ارء 

وي  بم اهار لبلا ا  واةي غاز  خاالن سارقرت الااوام الاسام  ور اا   االقمااضارت والم 
 قليه خالن خمس  ق ا يممًر م  رر  ا  ق ا هذا اإلقال .

 وسامف لا  يلمست ألي اقماااو يااة بعااا هاذا المر  اا .
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
    الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  صرة  ق  اللا

( م  17إيااع ق ل ملكي   خص  حاف  محي  وقمة فئ   ج( ف  ال سيم   ق   
 (141ال يع   ق   

م  الس ا/ محما الحرج وقمق  قلير  ألم يمس  الى الس ا/ حمز  وقز الاي  
 الحمل 

 : ةيا البلو م ي   ر وي 
 1936لس    (28قرقم  ر وي  الما   ق   

( 37رعلاا  اللا اا  الماكز اا  لألل ياا  ور وااي  المااا  بمحرفواارت غااز  قاا  قاا هاار  قاا   
الممضاااام  إيااااااع ق اااال  28/7/2022( الم ع ااااا  لماااار    15/2022بالساااام ر  قاااا   

( ماا  ال يعاا   قاا  17ملكياا   خصاا  حافاا  محياا  وقاامة فئاا   ج( فاا  ال ساايم   قاا   
ر  ألام يمسا  الاى السا ا/ حماز  وقاز ( م  السا ا / محماا الحارج وقامق  قليا141 

 الاي  الحمل  لالقمااو خالن ما  خمس  ق ا يممًر م  رر    هذا اإلقال .
وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 
الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام 

  االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  الاساام  ور ااا 
 ةيا البلو.

   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن

 ورت غز صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرف
 ح  مع     –( 690المصايق ال  رئ  قلى المييط المسص ل  لل ر ع  ق   

 : خر  يمقعم ي   ر وي 
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

( 20رعلاا  اللا اا  الماكز اا  لألل ياا  ور وااي  المااا  بمحرفواارت غااز  قاا  قاا هاار  قاا   
لممضااااام  المصاااااايق ا 11/8/2022( الم ع اااااا  لمااااار    16/2022بالساااااام ر  قااااا   

حاا  معاا   المحصاام  لاا    –( 690ال  اارئ  قلااى المييااط المسصاا ل  لل اار ع  قاا   
( مماا لااو  ا راااة 10( ج مباًر بعااو  77( شمراًل وال ر ع  قا   641ال ر ع  ق   

( 68( مااااا  ال يعااااا   قااااا   52-28-27-26-23-22المااااار  فااااا  ال سااااارئ   قااااا   
( ماا  ال يعاا   قاا  1وال ساايم   قاا   ( 69( ماا  ال يعاا   قاا   24-23وال ساارئ   قاا   

( السااارلق إيااقاااه لإلقماااااو بممجاااب اإلقاااال  الصااارة  قااا  اللا ااا  الماكز ااا  71 
ماااا  وضااااعه  21/3/2022والم  اااام  فاااا  جا ااااار   فلسااااي   واالساااام الن( لماااار    

ممض  الم س ذ بعا ماو  خمس  ق ا يممًر م  رر    ق ا هذا اإلقال  فا  الاا اا  
   يمم م ااا  محل ماا   أي ماار أقااا ، وذلااك وف ااًر لاا إ الماارة  الاساامي  أو فاا  صحااايسم

 ( م  قرقم  ر وي  الما .18 
 

 اللجنـة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  

 قرع ال ا   ح  –( 10074إيااع المييط المسص ل  لل ر ع  ق   
 : خر  يمقع م ي   ر وي 

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
( 16رعلاا  اللا اا  الماكز اا  لألل ياا  ور وااي  المااا  بمحرفواارت غااز  قاا  قاا هاار  قاا   

الممضام  إياااع الميياط  11/8/2022( الم ع ا  لمر    16/2022بالسم ر  ق   
   المحصااام  لااا   ال ااار ع  قااا  حااا  قااارع ال اااا  –( 10074المسصااا ل  لل ااار ع  قااا   

( مما المر  ف  3( مما وا رااة  14( ج مبًر بعاو  85( شمراًل وال ر ع  ق   69 
( لالقمااااو خااالن مااا  ساام   يممااًر ماا  71( ماا  ال يعاا   قاا   6-2ال ساارئ   قاا   

 رر    هذا اإلقال .
خاااى وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األ

الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام 
الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  

 خر  يمقع.
   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.

 
 م المدناللجنة المركزية لألبنية وتنظي

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  

 ( ج مبًر 39( المحصم   ل   ال ر ع  ق   23إيااع المييط المسص ل  لازئي  ال ر ع  ق   
 ح  الكم ب  -( شاقرً 12وال ر ع  ق   

 : خر  يمقع م ي   ر وي 
 1936( لس   28 ق    قرقم  ر وي  الما 

( 18رعلاا  اللا اا  الماكز اا  لألل ياا  ور وااي  المااا  بمحرفواارت غااز  قاا  قاا هاار  قاا   
الممضام  إياااع الميياط  11/8/2022( الم ع ا  لمر    16/2022بالسم ر  ق   

( ج مباًر وال ار ع 39( المحصم   ل   ال ر ع  قا   23المسص ل  لازئي  ال ر ع  ق   
( مما لااو  ا راااة المار  فا  ال سارئ   قا  10  الكم ب  بعاو  ح -( شاقرً 12 ق   

-4-3-1( وال ساااارئ   قاااا   46( ماااا  ال يعاااا   قاااا   18-20-21-23-30-33 
( لالقماااااو خاااالن 47( ماا  ال يعااا   قااا   53-55-56-59-65-66-67-71

 ما  سم   يممًر م  رر    هذا اإلقال .
واألل ياا  واألمااالق األخاااى  وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا 

الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام 
الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  

 خر  يمقع.
   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.

 
 المركزية لألبنية وتنظيم المدناللجنة 

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  

 ح  السالم –( 19213إيااع المييط المسص ل  لل ر ع  ق   
 : خر  يمقع   ر وي م ي 

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
( 7ل يااا  ور واااي  الماااا  بمحرفوااارت غاااز  قااا  قاا هااار  قااا   رعلااا  اللا ااا  الماكز ااا  لأل

الممضام  إياااع الميياط  11/8/2022( الم ع ا  لمر    16/2022بالسم ر  ق   
( 54حاا  السااالم المحصاام  لاا   ال اار ع  قاا    –( 19213المسصاا ل  لل اار ع  قاا   

   قا  ( مما لاو  ا رااة المار  فا  ال سايم16( شاقًر بعاو  24غابًر وال ر ع  ق   
( 32( ماااا  ال يعاااا   قاااا   5-4-3-2( وال ساااارئ   قاااا   30( ماااا  ال يعاااا   قاااا   5 

( لالقماااااو خااالن ماااا  سااام   33( مااا  ال يعاا   قااا   14-5-4-3وال ساارئ   قااا   
 يممًر م  رر    هذا اإلقال .

وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 
ع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام الم ممل  ل ذا الم او 

الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم وااي  لبلا اا  
 خر  يمقع.

   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  

 ح  البي  السم   –( 3210إيااع المييط المسص ل  لل ر ع  ق   
 : خر  يمقع م ي   ر وي 

 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   
( 13 قاا    رعلاا  اللا اا  الماكز اا  لألل ياا  ور وااي  المااا  بمحرفواارت غااز  قاا  قاا هاار

الممضام  إياااع الميياط  11/8/2022( الم ع ا  لمر    16/2022بالسم ر  ق   
حاا  الاابي  الساام   المحصاام  لاا   ال اار ع  قاا   –( 3210المسصاا ل  لل اار ع  قاا   

( ممااا لاااو  ا رااااة الماار  8( ج مبااًر بعاااو  3333( شاامراًل وال اار ع  قاا   3309 
( لالقماااو خاالن ماا  سام   62   ( م  ال يع   قا23-22-21ف  ال سرئ   ق   

 يممًر م  رر    هذا اإلقال .
وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 
الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام 

للب اارء والم وااي  لبلا اا  الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  
 خر  يمقع.

   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن

 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 
( المحصم   ل   10ل  لازئي  ال ر ع  ق   المصايق ال  رئ  قلى المييط المسص 

( ج مبًر  المسمى ب ر ع حام 12121( شمراًل وال ر ع  ق   12065ال ر ع  ق   
 ضم  ح  المحي  -الس  ( 

 : خر  يمقعم ي   ر وي 
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

( 12 قاا    رعلاا  اللا اا  الماكز اا  لألل ياا  ور وااي  المااا  بمحرفواارت غااز  قاا  قاا هاار
الممضااااام  المصاااااايق  11/8/2022( الم ع اااااا  لمااااار    16/2022بالساااااام ر  قااااا   

( المحصاام  لاا   ال اار ع                10ال  اارئ  قلااى المييااط المسصاا ل  لازئياا  ال اار ع  قاا   
( ج مبااًر  المساامى ب اار ع حااام الساا  ( 12121( شاامراًل وال اار ع  قاا   12065 قاا   

-35مما لاو  ا راااة المار  فا  ال سارئ   قا    (40ضم  ح  المحي  بعاو   -
( ماااا  ال يعاااا   قاااا  29-28-27-26( وال ساااارئ   قاااا   44( ماااا  ال يعاااا   قاااا   68

( م  ال يع   ق  14( وال سيم   ق   48( م  ال يع   ق   10( وال سيم   ق   45 
( الساارلق 50( ماا  ال يعاا   قاا   34-31-30-26-24-13( وال ساارئ   قاا   49 

ااو بممجاااب اإلقاااال  الصااارة  قااا  اللا ااا  الماكز ااا  والم  ااام  فااا  إيااقاااه لإلقمااا
ما  وضاعه ممضا  الم س اذ بعاا  10/3/2022جا ار   فلسي   واالسم الن( لمر    

ماااو  خمساا  ق ااا يممااًر ماا  راار    ق ااا هااذا اإلقااال  فاا  الاا ااا  الاساامي  أو فاا  
( ماا  قاارقم  18صحااايسم   يمم م ااا  محل ماا   أي ماار أقااا ، وذلااك وف ااًر لاا إ الماارة   

 ر وي  الما .
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 إعـــــــالن

 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 
 ( 19255المصايق ال  رئ  قلى المييط المسص ل  لل ر ع  ق   

 : خر  يمقعم ي   ر وي 
 1936لس   ( 28قرقم  ر وي  الما   ق   

( 14رعلاا  اللا اا  الماكز اا  لألل ياا  ور وااي  المااا  بمحرفواارت غااز  قاا  قاا هاار  قاا   
الممضااااام  المصاااااايق  11/8/2022( الم ع اااااا  لمااااار    16/2022بالساااااام ر  قااااا   

( المحصام  لا   ال ار ع  قا  19255ال  رئ  قلى المييط المسصا ل  لل ار ع  قا   
( مماااا لااااو  ا راااااة المااار  فااا  16او  ( شااااقًر بعااا138( غاباااًر وال ااار ع  قااا   24 

( السااارلق إيااقاااه لإلقماااااو بممجاااب 32( مااا  ال يعااا   قااا   5-4-2ال سااارئ   قااا   
اإلقال  الصرة  قا  اللا ا  الماكز ا  والم  ام  فا  جا اار   فلساي   واالسام الن( 

مااا  وضااعه ممضااا  الم س ااذ بعاااا ماااو  خمسااا  ق ااا يمماااًر مااا   9/5/2022لماار    
ال  فاا  الاا ااا  الاساامي  أو فاا  صحااايسم   يمم م ااا  محل ماا   راار    ق ااا هااذا اإلقاا

 ( م  قرقم  ر وي  الما .18أي مر أقا ، وذلك وف ًر ل إ المرة   
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز 

 ة للمييط المسص ل  لح  ألم   ا إيااع ماا
 خزاق  –م ي   ر وي  
 1936( لس   28قرقم  ر وي  الما   ق   

( 43رعلاا  اللا اا  الماكز اااا  لألل ياا  ور و ااا  المااا  بمحرفواارت غااز  قاا  قاا هاار  قاا   
الممضام  إياااع الميياط  11/8/2022( الم ع ا  لمر    16/2022بالسم ر  ق   

والمااااااااااااااااااااار  فااااااااااااااااااااا  ال سااااااااااااااااااااارئ   قااااااااااااااااااااا                                   المسصااااااااااااااااااااا ل  لحااااااااااااااااااااا  ألااااااااااااااااااااام   اااااااااااااااااااااا  
 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-15-16-17-18-19-20-

( لالقمااااو خااالن مااا  خمساا  ق ااا يممااًر ماا  راار    114( ماا  ال يعاا   قاا   21
ق ااا هااذا اإلقااال  فاا  الاا ااا  الاساامي  أو فاا  صااحيسم   ياامم م   محل ماا   أي ماار 

ال  ايااقاااه فااا  السااارلق وق اااا  فااا  جا اااا   االسااام الن( لمااار    أقاااا ، والاااذي رااا  اقااا
6/6/2022. 
فرقه  1936( لس   28( م  قرقم  ر وي  الما   ق   17وقليه ووف ًر ل إ المرة    

 ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى الم ااممل  
حر  هذ  األماالق أو ب  ا  ل ذا الم اوع أو ب ي م اوع آخا سماء بصسم   م  أص

صس  أخاى اال الع مارقًر قلى الم اوع المعاان لااى م ماب اللا ا  المحليا  للب ارء 
والم وااي  بم اهاار لبلا اا  خزاقاا   خااالن ساارقرت الاااوام الاساام  ور ااا   االقمااضااارت 

 قليه خالن خمس  ق ا يممًر م  رر  ا  ق ا هذا اإلقال .
 بعااا هاذا المر  اا .وسامف لا  يلمست ألي اقماااو يااة 
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 إعـــــــالن
 صرة  ق  اللا   الماكز   لألل ي  ور وي  الما  بمحرفورت غز  

 ح  ق زا  ال ار  –إيااع م اوع ر سي  لار رت الس   برس / سرم  سلمر  ال رقا 
 : خر  يمقع م ي   ر وي 

 1936( لس   28لما   ق   قرقم  ر وي  ا
( 22رعلاا  اللا اا  الماكز اا  لألل ياا  ور وااي  المااا  بمحرفواارت غااز  قاا  قاا هاار  قاا   

الممضاام  إيااااع م اااوع  11/8/2022( الم ع ااا  لماار    16/2022بالساام ر  قاا   
( برسااا / 86( مااا  ال يعااا   قااا   8ر ساااي  لار ااارت السااا   قلاااى ا و ال سااايم   قااا   

 مااو خالن ما  سم  أسرلي  م  رر    هذا اإلقال .سرم  سلمر  ال رقا لالق
وقليااه فرقااه  ااامع لامياا  أصااحر  الح اامق فاا  األ اضاا  واألل ياا  واألمااالق األخاااى 
الم ممل  ل ذا الم اوع اإل الع قلاى خر  ا  الم ااوع مارقاًر خاالن سارقرت الااوام 

 وااي  لبلا اا  الاساام  ور ااا   االقمااضاارت قليااه إلااى م مااب اللا اا  المحلياا  للب اارء والم
 خر  يمقع.

   وساامف ل  يلمسااات ألي اقمااااو ياااة بعا هذا المر  ااا ((.
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