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  رقم
  مسلسل

  رقم  ددـــات العــویـمحت
  الصفحة

  القوانین: أوالً 

1.   
ـــــانون رقـــــم  بشـــــأن  2005لســـــنة ) 9(معـــــدل للقـــــانون رقـــــم  2008لســـــنة ) 5(ق

  االنتخابات العامة
20  

  23 م2009لسنة ) 2(رقم قانون المعهد العالي للقضاء الفلسطیني   .2
  30 1936لسنة  )74(معدل لقانون العقوبات رقم  2009لسنة ) 3(قانون رقم    .3

لســـنة ) 3(معـــدل لقـــانون االجـــراءات الجزائیـــة رقـــم  2009لســـنة ) 4(قـــانون رقـــم    .4
2001 

33  

5.   
) 6(معــدل لقــانون مراكــز اإلصــالح والتأهیــل رقــم  2009لســنة ) 5(قــانون رقــم 

 1998لسنة 
34  

  قرارات المجلس التشریعي: ثانیاً 

الثقـة بالتعـدیل الـوزاري القاضـي بمـنح ) 1160/1/3(قرار المجلس التشریعي رقـم    .6
  لحكومة الوحدة الوطنیة

35  

7.   
القاضــــي بالموافقــــة علــــى التعــــدیل ) 1182/1/3(قــــرار المجلــــس التشــــریعي رقــــم 

  محمد فرج الغول وزیرًا للعدل. أ/ الوزاري بمنح الثقة لالخ المستشار
37  

8.   
القاضــي بــإقرار مشــروع معــدل ) 4/1ع .غ/1210(قــرار المجلــس التشــریعي رقــم 

  م بالقراءة الثانیة باالجماع1936لسنة ) 74(العقوبات رقم  لقانون
38  

9.   
القاضــي بــإقرار لمشــروع قــانون ) 4/1ع .غ/1211(قـرار المجلــس التشــریعي رقــم 

  بالقراءة الثانیة باالجماع  2001لسنة ) 3(معدل لقانون االجراءات الجزائیة رقم 
39  

10. 
ــانون القاضــي ) 4/1ع .غ/1212(قــرار المجلــس التشــریعي رقــم  بــإقرار مشــروع ق

بـــالقراءة الثانیـــة  1998لســـنة ) 6(معـــدل لقـــانون مراكـــز االصـــالح والتأهیـــل رقـــم 
  باالجماع

40  

  قرارات مجلس الوزراء: ثالثًا 

11. 
ــم  ــوزراء رق ـــول اســتقالة وكیــل وزارة 2008لســنة ) 199(قــرار مجلــس ال م بشــأن قب

  مستحقاته التربیة والتعلیم السید محمد سلیمان حسین أبو شقیر وصرف 
41  

12. 
ـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم  م بشـــأن تحصـــیل رســـوم مغـــادرة 2008لســـنة ) 200(ق
  للمسافرین عبر معبر رفح

42  
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13. 
م بشأن إغـالق مقبـرة الشـیخ رضـوان 2008لسنة ) 201(قرار مجلس الوزراء رقم 

  ومنع الدفن فیها
43  

14. 
لیمــي م بشــأن اعتمــاد المخطــط اإلق2008لســنة ) 202(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  م2008المعدل ونظامه لقطاع غزة 
44  

15. 
ــم  ــوزراء رق م بشــأن اعتمــاد السیاســات العامــة 2008لســنة ) 203(قــرار مجلــس ال

  2010-2009لخطة التنمیة 
45  

16. 
م بشـأن مرجعیـة الترمیمـات الخاصـة 2008لسنة ) 204(قرار مجلس الوزراء رقم 

  بالمنشآت الحكومیة
46  

17. 
ــم  ــوزراء رق م بشــأن تســویة أوضــاع المركبــات 2008نة لســ) 205(قــرار مجلــس ال

  )البودي(مجهولة الهویة 
47  

18. 
شـیكل  27500م بشأن صرف مبلغ 2008لسنة ) 206(قرار مجلس الوزراء رقم 

  لتغطیة نفقات طباعة كتاب إنجازات الحكومة
48  

19. 
م بشـأن صـرف سـلفة مالیـة مقـدارها 2008لسـنة ) 207(قرار مجلس الـوزراء رقـم 

  رة الزراعة لدعم تقاوي وبذور البصل بأنواعه والثومشیكل لوزا 1475000
49  

20. 
م بشــــأن إقفـــال مســــتندات لــــوزارة 2008لســــنة ) 208(قـــرار مجلــــس الــــوزراء رقـــم 

  الداخلیة مرجعة من وزارة المالیة بدون رسوم إیرادات طوابع البرید
50  

21. 
م بشأن توفیر صوبة زراعیة مسـاحة 2008لسنة ) 209(قرار مجلس الوزراء رقم 

  لجمعیة صناع الحیاة 2م150
51  

22. 
م بشـأن صـرف سـلفة مالیـة مقـدارها 2008لسـنة ) 210(قرار مجلس الـوزراء رقـم 

شــیكل لــوزارة الصــحة لتســدید قیمـــة فــاتورة غــاز الهیلیــوم لمركــز األمیـــر  62975
  نایف بمستشفى الشفاء

52  

23. 
 14500 م بشأن صرف سلفة مالیة مقدارها2008لسنة ) 211(قرار مجلس الوزراء رقم 

  USAIDشیكل لوزارة الحكم المحلي لتسدید مستحقات مهندسي منحة 
53  

24. 
م بشـأن الموافقـة علـى مـنح تـرخیص 2008لسـنة ) 212(قرار مجلس الوزراء رقم 

  لمعهد القراءات التابع لوزارة األوقاف والشؤون الدینیة
54  

غر عـام م بشـأن التعیینـات علـى شـوا2008لسنة ) 213(قرار مجلس الوزراء رقم  .25
2008  

55  

ـــم  .26 ـــس الـــوزراء رق ـــد 2008لســـنة ) 214(قـــرار مجل ـــواس الحدی   56م بشـــأن اســـتخدام أق
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  ومواسیر الحمامات الزراعیة الموجودة في أراضي المحررات

27. 
ـــم  ـــوزراء رق ـــس ال م بشـــأن تخصـــیص قطعـــة أرض 2008لســـنة ) 215(قـــرار مجل

  حكومیة لنادي الریان الریاضي إلقامة ملعب كرة قدم
57  

28. 
م بشـأن صـرف سـلفة مالیـة للجهـاز 2008لسـنة ) 216(مجلـس الـوزراء رقـم  قـرار

  اإلشرافي لحراسات وزارة التربیة والتعلیم العالي
59  

29. 
ـــم  ـــوزراء رق ـــس ال م بشـــأن تخصـــیص قطعـــة أرض 2008لســـنة ) 217(قـــرار مجل

  حكومیة لوزارة الشباب والریاضة إلقامة مدینة الیاسین الریاضیة
60  

30. 
م بشــأن الســماح للمتقاعــدین بشــراء 2008لســنة ) 218(رقــم قــرار مجلــس الــوزراء 

  المركبات الحكومیة التي بحوزتهم
62  

31.   
ــــوزراء رقــــم  ــــس ال م بشــــأن شــــراء جهــــاز حاســــوب 2008لســــنة ) 219(قــــرار مجل

  $3000للمونتاج بوزارة الشباب والریاضة بتكلفة ال تزید عن 
64  

32.   
ــــوزراء رقــــم  د موازنــــة طارئــــة م بشــــأن اعتمــــا2008لســــنة ) 220(قــــرار مجلــــس ال

  لتعویضات األضرار الناجمة عن أحداث الشجاعیة
65  

م بشــأن اعتمــاد موازنــة تشــغیلیة لمؤسســة 2008لســنة ) 221(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم    .33
  شیكل شهریا 10.000الربیع التابعة لوزارة الشؤون االجتماعیة مقدارها 

66  

34.   
د موازنـــة خاصــــة م بشـــأن اعتمـــا2008لســـنة ) 222(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  شیكل 250.000لتغطیة احتیاجات مدیریة الخدمات الطبیة العسكریة مقدارها 
67  

35.   
م بشـأن المنتـدبین مـن اإلدارة العامـة 2008لسـنة ) 223(قرار مجلس الوزراء رقم 

  للمحررات للوزارات المختلفة
68  

36.   
د م بشأن تسـكین السـید جمـال محمـو 2008لسنة ) 224(قرار مجلس الوزراء رقم 

ــیم العــالي  ــة والتعل ــیم العــام بــوزارة التربی أبــو هاشــم علــى درجــة وكیــل مســاعد للتعل
  A2بدرجة 

69  

37.   
م بشــأن تعیــین الســید یوســف كامــل 2008لســنة ) 225(قـرار مجلــس الــوزراء رقــم 

إسماعیل إبراهیم وكیًال لوزارة التربیـة والتعلـیم العـالي بـوزارة التربیـة والتعلـیم العـالي 
  A1بدرجة 

70  

38.   
م بشأن تغییر مسمى وكیـل المدرسـة 2008لسنة ) 226(رار مجلس الوزراء رقم ق

  إلى نائب مدیر مدرسة
71  

  72م بشـأن صـرف نصـف ملیـون دوالر 2008لسـنة ) 227(قرار مجلس الوزراء رقـم    .39
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  منحة لبلدیة غزة

40.   
ـــم  ـــوزراء رق ـــس ال م بشـــأن تخصـــیص قطعـــة أرض 2008لســـنة ) 228(قـــرار مجل

  بمدینة رفح إلنشاء بئر میاهحكومیة لبلدیة النصر 
73  

41.   
ـــم  ـــوزراء رق ـــس ال م بشـــأن تخصـــیص قطعـــة أرض 2008لســـنة ) 229(قـــرار مجل

  حكومیة لبلدیة خان یونس إلنشاء بئر میاه
75  

42.   
ـــم  ـــوزراء رق ـــس ال م بشـــأن تخصـــیص قطعـــة أرض 2008لســـنة ) 230(قـــرار مجل

  حكومیة لبلدیة خان یونس إلنشاء بئر میاه
77  

43. 
ـــوزراء  ـــس ال ـــم قـــرار مجل م بشـــأن تخصـــیص قطعـــة أرض 2008لســـنة ) 231(رق

  حكومیة لبلدیة خان یونس
79  

44. 
م بشـأن تعـدیل قـرار مجلـس الـوزراء 2008لسـنة ) 232(قرار مجلـس الـوزراء رقـم 

بشـأن تخصـیص قطعـة أرض حكومیـة  2008لسـنة ) هــ.إ/و.م/06/48/11(رقـم 
  لمركز غزة للتنمیة البشریة لبناء مقر للمركز

81  

45. 
م بشـأن صـرف سـلفة مالیـة مقـدارها 2008لسـنة ) 233(الـوزراء رقـم قرار مجلس 

  ملیون دوالر لبلدیة غزة
83  

46. 
م بشأن اختیـار أعضـاء مجلـس إدارة 2008لسنة ) 234(قرار مجلس الوزراء رقم 

  صندوق النفقة
84  

47. 
م بشـأن تعـدیل قـرار مجلـس الـوزراء 2008لسـنة ) 235(قرار مجلـس الـوزراء رقـم 

بشـأن تخصـیص قطعـة أرض حكومیـة  2008لسـنة ) هــ.إ/و.م/07/46/11(رقـم 
  لجمعیة الشموع المضیئة إلنشاء مقر للجمعیة 

85  

48. 
م بشـأن نقـل السـید زیـاد محمـد أحمـد 2008لسنة ) 236(قرار مجلس الوزراء رقم 

  عبد اهللا طبیل من سلطة جودة البیئة إلى وزارة العدل وتغییر مسماه الوظیفي
87  

49. 
م بشــأن تعیــین الســید زیــاد محمـــد 2008لســـنة ) 237(م قــرار مجلــس الــوزراء رقــ

  A2مصطفى ثابت وكیًال مساعدًا بوزارة التربیة والتعلیم العالي على درجة 
88  

50. 
م بشـأن تعیـین السـید محمـود إبـراهیم 2008لسنة ) 238(قرار مجلس الوزراء رقم 

لعـالي علـى درجـة محمد الجعبري مدیرًا عامًا للتعلیم العالي بوزارة التربیة والتعلـیم ا
A4  

89  

51. 
مــن ) 1(م بشـأن تعــدیل المـادة رقــم 2008لســنة ) 239(قـرار مجلــس الـوزراء رقــم 

ــــــم ــــــوزراء رق ــــــس ال م الخــــــاص 2006لســــــنة ) هـــــــ.إ/و.م/07/34/10( قــــــرار مجل
90  
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  بالمصادقة على الئحة بدل التنقل

52. 
م بشــأن صــرف مســتحقات شــركة 2008لســنة ) 240(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

ــ شــیكل والخاصــة بتأثیــث وتجهیــز مكاتــب خاصــة  21600الغ مقــدارها االســي الب
  بمجلس الوزراء

92  

53. 
م بشأن صرف مستحقات شركة 2008لسنة ) 241(قرار مجلس الوزراء رقم 

شیكل والخاصة بتأثیث وتجهیز مكاتب لوزارة  88625االسي البالغ مقدارها 
  الداخلیة

93  

54. 
شـیكل  6700بشـأن صـرف مبلـغ م 2008لسـنة ) 242(قرار مجلـس الـوزراء رقـم 

ـــاء فتـــرة  ـــیم أثن ـــة مصـــروفات مشـــرفي حراســـات التعل ـــیم لتغطی ـــة والتعل ـــوزارة التربی ل
  الطوارئ

94  

55. 
ــم  ــوزارة 2008لســنة ) 243(قــرار مجلــس الــوزراء رق ــة ل م بشــأن صــرف ســلفة مالی

شــــیكل لــــزوم تجهیــــز نظــــام  8400االتصــــاالت وتكنولوجیــــا المعلومــــات مقــــدارها 
  البرید والحاسوب الحكومي مراقبة لخزینة بنك

95  

56. 
ــم  ــوزارة 2008لســنة ) 244(قــرار مجلــس الــوزراء رق م بشــأن شــراء أربــع ســیارات ل

ــاالت وتكنولوجیــــــا المعلومـــــات بالتنســــــیق مـــــع وزارة المالیــــــة ووزارة النقــــــل  االتصـــ
  والمواصالت

96  

57. 
لتـر سـوالر شـهریًا  800م بشـأن صـرف 2008لسـنة ) 245(قرار مجلس الـوزراء رقـم 

  ارة االشغال لصالح لجنة متابعة توزیع االسمنت الوارد إلى قطاع غزةلوز 
97  

58. 
م بشــأن صـرف ســلفة مالیــة شــهریة 2008لســنة ) 246(قـرار مجلــس الــوزراء رقـم 

  لبلدیات قطاع غزة
98  

59. 
ـــوزراء رقـــم  ـــس ال ـــب 2008لســـنة ) 247(قـــرار مجل ـــات روات م بشـــأن صـــرف فروق

  األسرى والمحررین
99  

60. 
جـازة شـركة الملتـزم 2008لسنة ) 248(رقم  قرار مجلس الوزراء م بشأن اعتمـاد وإ
  للتأمین واالستثمار

100  

61. 
دوالر  75000م بشـأن صـرف مبلـغ 2008لسنة ) 249(قرار مجلس الوزراء رقم 

  )باجر(لوزارة األشغال العامة واإلسكان لشراء حفار جنزیر 
101  

62. 
دوالر  32000غ م بشـأن صـرف مبلـ2008لسنة ) 250(قرار مجلس الوزراء رقم 

  لوزارة األوقاف لتمویل حملة نصرة القدس
102  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

63. 
م بشـأن إصـالح الـوزارات للمركبـات 2008لسـنة ) 251(قرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  المكهنة واقتنائها
103  

64. 
ـــم  ـــس الـــوزراء رق ـــغ 2008لســـنة ) 252(قـــرار مجل  100000م بشـــأن اعتمـــاد مبل

ــــوزارة النقــــل والمواصــــالت لتوریــــد الشاخصــــ ات المروریــــة اإلرشــــادیة فــــي دوالر ل
  محافظات غزة كافة

104  

65. 
ـــم  ـــس الـــوزراء رق ـــغ 2008لســـنة ) 253(قـــرار مجل  100000م بشـــأن اعتمـــاد مبل

دوالر لــوزارة الشــؤون االجتماعیــة كموازنــة لشــراء خامــات تدریبیــة لمراكــز الشــؤون 
  االجتماعیة

105  

66. 
ـــم  ـــوزراء رق ـــس ال أرض م بشـــأن تخصـــیص قطعـــة 2008لســـنة ) 254(قـــرار مجل

  حكومیة للهیئة الخیریة لرعایة األسرة بغرض االستصالح الزراعي
106  

67. 
ـــم  ـــوزراء رق ـــس ال م بشـــأن تخصـــیص قطعـــة أرض 2008لســـنة ) 255(قـــرار مجل

  حكومیة لنادي الجزیرة الریاضي إلنشاء نادي ریاضي
108  

68. 
ـــم  ـــوزراء رق ـــس ال م بشـــأن تخصـــیص قطعـــة أرض 2008لســـنة ) 256(قـــرار مجل

  مة إلنشاء مباني للجامعةحكومیة لجامعة األ
110  

69. 
ـــم  ـــوزراء رق ـــس ال م بشـــأن تخصـــیص قطعـــة أرض 2008لســـنة ) 257(قـــرار مجل

  حكومیة للمنتدي الطبي الفلسطیني إلنشاء مقر دائم للمنتدى 
112  

70. 
ـــم  ـــوزراء رق ـــس ال م بشـــأن تخصـــیص قطعـــة أرض 2008لســـنة ) 258(قـــرار مجل

  رابطة حكومیة لرابطة علماء فلسطین إلنشاء مقر دائم لل
114  

71. 
م بشـأن تمدیــد العمــل بقــرار مجلــس 2008لســنة ) 259(قـرار مجلــس الــوزراء رقــم 

بخصوص تخفیض الرسوم والدیون المتراكمة ) هـ.إ/و.م/01/37/11(الوزراء رقم 
  %50على أصحاب المركبات العمومیة ورخص القیادة بنسبة 

116  

72. 
دوالر  14000لـغ م بشـأن صـرف مب2008لسنة ) 260(قرار مجلس الوزراء رقم 

لوزارة األشغال العامة واإلسكان الستكمال بعض النواقص الخاصـة بوحـدة التنفیـذ 
  في المشاریع الحكومیة

118  

73. 
دوالر  15750م بشـأن صـرف مبلـغ 2008لسنة ) 261(قرار مجلس الوزراء رقم 

  لوزارة التربیة والتعلیم لترمیم مدرسة الحرازین
119  

74. 
دوالر  10000م بشـأن صـرف مبلـغ 2008لسنة ) 262(قرار مجلس الوزراء رقم 

  لوزارة العدل لشراء أجهزة للمعمل الجنائي
120  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

75. 
م بشـأن تجدیـد عقـود عمـل لمـوظفین 2008لسنة ) 263(قرار مجلس الوزراء رقم 
  في وزارة الحكم المحلي

121  

76. 
دینــار  7364م بشــأن صـرف مبلــغ 2008لسـنة ) 264(قـرار مجلــس الـوزراء رقــم 

  رة الصحة لتسدید مستحقات محاضري كلیة فلسطین للتمریضأردني لوزا
123  

77. 
ـــم  ـــوزراء رق ـــس ال م بشـــأن تخصـــیص قطعـــة أرض 2008لســـنة ) 265(قـــرار مجل

  حكومیة لبلدیة دیر البلح إلنشاء بئر میاه
124  

78. 
ـــم  ـــوزراء رق ـــس ال م بشـــأن تخصـــیص قطعـــة أرض 2008لســـنة ) 266(قـــرار مجل

  إعادة تأهیل السجناءحكومیة لوزارة الداخلیة إلنشاء مركز 
126  

79.   
ـــم  ـــوزراء رق ـــس ال م بشـــأن تخصـــیص قطعـــة أرض 2008لســـنة ) 267(قـــرار مجل

  حكومیة لجمعیة دار األرقم التعلیمیة إلنشاء مدرسة
128  

80.   
ـــم  ـــوزراء رق ـــس ال م بشـــأن تخصـــیص قطعـــة أرض 2008لســـنة ) 268(قـــرار مجل

البریــــد فــــي حكومیـــة لــــوزارة االتصــــاالت وتكنولوجیــــا المعلومـــات إلنشــــاء مكاتــــب 
  محافظات القطاع

130  

81.   
ـــم  ـــوزراء رق ـــس ال م بشـــأن تخصـــیص قطعـــة أرض 2008لســـنة ) 269(قـــرار مجل

  حكومیة لجریدة الرسالة إلنشاء مقر للجریدة
132  

82.   
م بشـأن آلیـة توزیـع االسـمنت المـورد 2008لسنة ) 270(قرار مجلس الوزراء رقم 

  إلى قطاع غزة
134  

83.   
م بشـأن صـرف سـلفة مالیـة مقـدارها 2008نة لسـ) 271(قرار مجلس الـوزراء رقـم 

للجنــة الوطنیــة العلیــا إلحیــاء فعالیــات القــدس عاصــمة الثقافــة العربیــة $ 50.000
2009  

136  

84.   
م بشـأن نقـل الموظـف موسـى محمـد 2008لسـنة ) 272(قرار مجلس الوزراء رقم 

  السماك من وزارة اإلعالم إلى وزارة األوقاف والشؤون الدینیة
137  

85.   
م بشــأن نقــل الموظــف عــوني نعــیم 2008لســنة ) 273(لــس الــوزراء رقــم قــرار مج

  نعیم من سلطة الطاقة والموارد الطبیعیة إلى سلطة جودة البیئة
138  

86.   
م بشــأن تعلیــق العمــل فــي اللجنـــة 2008لســـنة ) 274(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  الخاصة بإدارة المساعدات الحكومیة المقدمة للمواطنین
139  

87.   
ـــس  ـــم قـــرار مجل ـــوزراء رق م بشـــأن تخصـــیص قطعـــة أرض 2008لســـنة ) 275(ال

  حكومیة لوزارة األوقاف والشؤون الدینیة إلنشاء مقبرة إسالمیة
141  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

88.   
م بشـأن تكلیـف وزارة الداخلیـة بـإدارة 2008لسـنة ) 276(قرار مجلس الـوزراء رقـم 

  ومتابعة ملف اإلنقاذ البحري
143  

89.   
ـــم  ـــوزراء رق ـــس ال ـــة 2008لســـنة ) 277(قـــرار مجل ـــرارات الترقی الدرجـــة (م بشـــأن ق

  الصادرة عن دیوان الموظفین العام) المستحقة
144  

90.   
م بشـــأن ســـلم الراتـــب الدبلوماســـي 2008لســـنة ) 278(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  داخل الوطن
145  

91.   
ــوزراء رقــم  م بشــأن الدرجــة الوظیفیــة لمــوظفي 2008لســنة ) 279(قــرار مجلــس ال

لـــذین لــــم یــــدخلوا امتحانـــات التوظیــــف والضــــابطة البطالـــة الدائمــــة والمتطــــوعین ا
  الزراعیة

146  

92.   
ــم  ــوزراء رق ــات 2008لســنة ) 280(قــرار مجلــس ال ــة الســلطات والهیئ م بشــأن تبعی

  الحكومیة
147  

93.   
م بشــــأن توزیـــع أمـــاكن للــــوزارات 2008لســـنة ) 281(قـــرار مجلـــس الــــوزراء رقـــم 

  المختلفة حسب الحاجة في مبنى أبناء رزق بمدینة خانیونس
148  

94.   
ــوزراء رقــم  ــة األضــرار الجزئیــة 2008لســنة ) 282(قــرار مجلــس ال م بشــأن میزانی

والكلیـــــــــة للمــــــــــواطنین فـــــــــي قطــــــــــاع غــــــــــزة نتیجـــــــــة االعتــــــــــداءات الصــــــــــهیونیة 
  والمقدرة من وزارة األشغال) 2006/2007/2008(للسنوات

149  

95.   
م بشــــأن إضــــافة قیمــــة الضــــریبة 2008لســـنة ) 283(قـــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم 

  لوزارة األشغال العامة واإلسكان) حفار باجر(من قیمة شراء % 14.5ة المضاف
150  

96.   
دوالر  13000م بشـأن صـرف مبلـغ 2008لسنة ) 284(قرار مجلس الوزراء رقم 

ألمــر الشــراء المباشــر لتســدید تكــالیف شــبكة الحاســوب فــي مبنــى وزارة الداخلیــة 
  الجدید

152  

دوالر  5498بشــــأن صــــرف مبلــــغ  م2008لســــنة ) 285(قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم    .97
  )الكرامة واألمل(لتغطیة مصروفات اللجنة التنسیقیة لسفینتي كسر الحصار 

153  

98.   
شـیكًال  5470م بشـأن صـرف مبلـغ 2008لسـنة ) 286(قرار مجلس الوزراء رقـم 

لشـــركة مفروشـــات رومانتیـــك تســـدیدًا لمســـتحقات توریـــد األثـــاث المكتبـــي لمجلـــس 
  الوزراء

154  

99.   
شـیكًال  2688م بشـأن صـرف مبلـغ 2008لسـنة ) 287(الوزراء رقـم قرار مجلس 

  استثناء لوزارة العمل
155  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

100. 
شـیكًال  2400م بشـأن صـرف مبلـغ 2008لسـنة ) 288(قرار مجلس الوزراء رقـم 

  استثنائیًا لمكافآت تم صرفها لموظفین في وزارة العمل لوزارة العمل
156  

101. 
بشـأن وضـع خطـة تنفیذیـة لضـبط م 2008لسـنة ) 289(قرار مجلس الوزراء رقـم 
  المركبات مجهولة الهویة

157  

102. 
م بشــأن بیـع خزانــات الوقـود التابعــة 2008لسـنة ) 290(قـرار مجلــس الـوزراء رقــم 

  لسلطة الطیران والموجودة في المحررات والمغراقة
158  

103. 
م بشـأن اعتمـاد اإلطـار العـام لعمـل 2008لسـنة ) 291(قرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  ح والتطویر الوزاریة الدائمةلجنة اإلصال
159  

104. 
م بشــأن تعیــین مــوزعي البریــد وفــق 2008لســنة ) 292(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  قانون الخدمة المدنیة
160  

105. 
م بشـأن صـرف سـلفة مالیـة مقـدارها 2008لسـنة ) 293(قرار مجلس الـوزراء رقـم 

  دوالر لوزارة التربیة والتعلیم لترمیم سور مدرسة الكرمل 26.000
161  

106. 
م بشأن نقـل الموظـف مـؤمن بسیسـو 2008لسنة ) 294(قرار مجلس الوزراء رقم 

  من وزارة اإلعالم إلى المجلس التشریعي الفلسطیني
162  

107. 
م بشـأن االسـتمرار فـي صـرف سـلفة 2008لسـنة ) 295(قرار مجلس الوزراء رقـم 

  شیكل 5000مالیة شهریة للقضاة بقیمة 
163  

  164  م بشأن تعیین قضاة محاكم صلح2008لسنة ) 296(قرار مجلس الوزراء رقم  .108

109. 
م بشـــأن ترقیـــة قضـــاة مـــن قضـــاة 2008لســـنة ) 297(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  محكمة بدایة لقضاة محكمة اسئناف
165  

110. 
ــوزراء رقــم  م بشــأن تعیــین الســید محمــد علــي 2008لســنة ) 298(قــرار مجلــس ال

  محمد أبو عمارة قاضي محكمة علیا
166  

111. 
جـازة شـركة البنـك 2008لسـنة ) 299(جلـس الـوزراء رقـم قرار م م بشـأن اعتمـاد وإ

  الوطني االسالمي للعمل في مجال المصارف والبنوك
167  

112. 
م بشــأن ترقیـة الموظــف فـایز عقیــل 2008لسـنة ) 300(قـرار مجلــس الـوزراء رقــم 

  A3أبو شمالة مدیرًا عامًا بوزارة الحكم المحلي بدرجة 
168  

113. 
م بشأن هدیة عید األضـحى المبـارك 2008لسنة ) 301(ء رقم قرار مجلس الوزرا

  ألسر األسرى
169  

ـــم  .114 ـــوزراء رق ـــس ال   170م بشـــأن تخصـــیص قطعـــة أرض 2008لســـنة ) 302(قـــرار مجل



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  حكومیة لصالح جمعیة حصاد الخیر إلنشاء مقر للجمعیة

115. 
ـــم  ـــوزراء رق ـــس ال م بشـــأن تخصـــیص قطعـــة أرض 2008لســـنة ) 303(قـــرار مجل

  وزارة الصحة الفلسطینیة إلقامة بنك دم ومختبر مركزيحكومیة لصالح 
172  

116. 
م بشــــأن إعــــادة تشــــكیل محكمــــة 2008لســــنة ) 304(قـــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم 

  االستئناف الشرعیة في محافظات غزة
174  

  176  م بشأن تعیین قضاة شرعیین2008لسنة ) 305(قرار مجلس الوزراء رقم  .117

118. 
م بشـــأن اعتمـــاد توصـــیات اللجنـــة 2008ة لســـن) 306(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  الخاصة بوضع السیاسات العامة لعمل وزارة الداخلیة
177  

119. 
ـــوزراء رقـــم  ـــس ال م بشـــأن تعـــویض شـــركات الحـــج 2008لســـنة ) 307(قـــرار مجل

  والعمرة
179  

  180  م بشأن أیام العطل الرسمیة والدینیة2008لسنة ) 308(قرار مجلس الوزراء رقم  .120

121. 
م بشــأن زیـادة رواتــب المعلمــین فــي 2008لســنة ) 309(اء رقـم قـرار مجلــس الــوزر 
  %5قطاع غزة بنسبة 

182  

122. 

ــوزراء رقــم  ــدین 2008لســنة ) 310(قــرار مجلــس ال م بشــأن ترقیــة الســید ناصــر ال
رأفــت مصــطفى أبــو شــعبان مــدیرًا عامــًا لــإلدارة العامــة لتنمیــة القــوى البشــریة فــي 

  A4وزارة الصحة بدرجة 
183  

123. 
ــ م بشــأن ترقیــة الســید یوســف حــرب 2008لســنة ) 311(وزراء رقــم قــرار مجلــس ال

  A4محمد أبو الریش مدیرًا عامًا لمجمع ناصر الطبي في وزارة الصحة بدرجة 
184  

124. 
مبشـــأن ترقیــة الســید محمـــد رســتم عبـــد 2008لســنة ) 312(قــرار مجلــس الـــوزراء رقــم 

  A4ة بدرجة الكاشف مدیرًا عامًا لإلدارة العامة للمستشفیات في وزارة الصح
185  

125. 

بشـأن ترقیـة السـید فـؤاد عبـد الحلـیم  2008لسـنة ) 313(قرار مجلس الـوزراء رقـم 
ـــة فـــي وزارة  ـــة الصـــحیة األولی ـــق العیســـوي مـــدیرًا عامـــًا لـــإلدارة العامـــة للرعای توفی

  A4الصحة بدرجة 
186  

126. 
مبشأن ترقیة السید حسـین مصـیطف 2008لسنة ) 314(قرار مجلس الوزراء رقم 

  A4ور مدیرًا عامًا لمجمع الشفاء الطبي في وزارة الصحة بدرجة حسن عاش
187  

127. 
ــم  ــة الســید عــوني محمــد 2008لســنة ) 315(قــرار مجلــس الــوزراء رق م بشــأن ترقی

  A4حسین أبو هربید مدیرًا عامًا في األمانة العامة لمجلس الوزراء بدرجة 
188  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

128. 
ــم  ــوزراء رق ــة 2008لســنة ) 316(قــرار مجلــس ال الســید عاهــد محمــد م بشــأن ترقی

  A4عبد الكریم حمادة مدیرًا عامًا في وزارة الداخلیة بدرجة 
189  

129. 
مبشــأن تعیـــین الســـید منـــذر خلیـــل 2008لســـنة ) 317(قــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  A4صالح الغماري مدیرًا عامًا في وزارة األوقاف والشؤون الدینیة بدرجة 
190  

130. 
ــم  ــین الســید صــقر حســن  م2008لســنة ) 318(قــرار مجلــس الــوزراء رق بشــأن تعی

  A4حسین أبو هین مدیرًا عامًا في وزارة العمل بدرجة 
191  

131. 
م بشــأن تعیــین الســیدة اعتمــاد عبــد 2008لســنة ) 319(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  A4العزیز علي الطرشاوي مدیرًا عامًا في وزارة شؤون المرأة بدرجة 
192  

132. 
م بشأن ترقیة السـید بسـام علـي خالـد 2008لسنة ) 320(قرار مجلس الوزراء رقم 

الحمــدین مــدیرًا عامــًا لــإلدارة العامــة للهندســة والصــیانة فــي وزارة الصــحة بدرجــة 
A4  

193  

133. 
وظیفة لتشـغیل  20م بشأن استكمال 2008لسنة ) 321(قرار مجلس الوزراء رقم 

  البرید
194  

134. 
ــوزراء رقــم  حســن  م بشــأن ترقیــة الســید حســن2008لســنة ) 322(قــرار مجلــس ال

   A4محمد أبو ریالة مدیرًا عامًا في وزارة االقتصاد الوطني بدرجة
195  

135. 
م بشـــأن ترقیـــة الســـید ســـمیر عبـــد 2008لســـنة ) 323(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  A4الرازق محمود مطیر مدیرًا عامًا في دیوان الموظفین العام بدرجة 
196  

136. 
ل قـرار مجلـس الـوزراء م بشـأن تعـدی2008لسـنة ) 324(قرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  بالنظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة 2005لسنة  43رقم 
197  

137. 

م بشـأن تمدیــد العمــل بقــرار مجلــس 2008لســنة ) 325(قـرار مجلــس الــوزراء رقــم 
م بخصـــوص تخفــیض الرســـوم 2007لســنة ) هــــ.إ/و.م/01/13/11(الــوزراء رقــم 

  %50 والدیون المتراكمة على تراخیص المركبات بنسبة
199  

138. 
ــوزراء رقــم  ملیــون  1.5م بشــأن صــرف مبلــغ 2008لســنة ) 326(قــرار مجلــس ال

  دوالر من مستحقات بلدیة غزة على الحكومة
200  

139. 
ــــوزراء رقــــم  ــــس ال م بشــــأن تكلیــــف وزیــــر الصــــحة 2008لســــنة ) 327(قــــرار مجل

  بالتواصل مع المكتب اإلعالمي الحكومي
201  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

140. 
م بشأن صـرف مبلـغ ملیـون ونصـف 2008لسنة ) 328(قرار مجلس الوزراء رقم 

  الملیون دوالر لوزارة الحكم المحلي لتسدید رواتب لموظفي بلدیات قطاع غزة
202  

141. 
ــم  ــوزراء رق م بشــأن إعــداد دراســة حــول عــودة 2008لســنة ) 329(قــرار مجلــس ال

  المعلمین المستنكفین عن العمل
203  

142. 

اعدات مالیـــة م بشـــأن صـــرف مســـ2008لســنة ) 330(قــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 
ـــــــاریخ  ـــــــي بـــــــدأت بت عاجلـــــــة للمتضـــــــررین مـــــــن الحـــــــرب علـــــــى قطـــــــاع غـــــــزة الت

27/12/2008  
204  

143. 

م بشأن اعتمـاد نفقـات الطـوارئ التـي 2008لسنة ) 331(قرار مجلس الوزراء رقم 
صــدرت بتوقیـــع نائـــب رئــیس الـــوزراء واألمـــین العـــام لمجلــس الـــوزراء خـــالل فتـــرة 

  الحرب على قطاع غزة
206  

144. 
م بشأن اعتمـاد نفقـات الطـوارئ التـي 2008لسنة ) 332(الوزراء رقم  قرار مجلس

  صدرت بتوقیع نائب رئیس الوزراء خالل فترة الحرب على قطاع غزة
207  

145. 
ـــم  ـــس الـــوزراء رق ـــغ 2008لســـنة ) 333(قـــرار مجل $ 10000م بشـــأن اعتمـــاد مبل

  لبناء سجن جدید
208  

146. 
ســـیارة لـــوزارة  20اء م بشـــأن شـــر 2008لســـنة ) 334(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  الداخلیة
209  

147. 
موظــف مــن كــل  2م بشـأن ترشــیح 2008لســنة ) 335(قـرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  وزارة لمرافقة الوفود القادمة إلى قطاع غزة
210  

148. 
ألـف لتـر  200م بشأن اعتمـاد شـراء 2008لسنة ) 336(قرار مجلس الوزراء رقم 

  سوالر بدون فواتیر
211  

149. 
م بشـــأن رواتـــب المـــوظفین الـــذین 2008لســـنة ) 337(قـــم قـــرار مجلـــس الـــوزراء ر 

  استشهدوا خالل الحرب على قطاع غزة
212  

150. 
م بشـأن التمدیـد للمعلمـین المسـاندین 2008لسـنة ) 338(قرار مجلس الوزراء رقم 

  بوزارة التربیة والتعلیم العالي
213  

151. 
ــم   م بشــأن فحــص المنــاطق التــي تــم2008لســنة ) 339(قــرار مجلــس الــوزراء رق

  قصفها خالل العدوان الصهیوني على قطاع غزة
214  

152. 
ــم  ــوزراء رق ــة فحــص 2008لســنة ) 340(قــرار مجلــس ال ــد عمــل لجن م بشــأن تمدی

  الشهداء مجهولي الهویة
215  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

153. 
% 5م بشأن اعتماد تمدیـد اسـتقطاع 2008لسنة ) 341(قرار مجلس الوزراء رقم 

  ل شهور لصالح برنامج التشغی 6من رواتب الموظفین لمدة 
216  

154. 
ـــم  ـــوزراء رق ـــس ال م بشـــأن ابتعـــاث مـــوظفین للمـــنح 2008لســـنة ) 342(قـــرار مجل

  الدراسیة في تركیا
217  

155. 
شـیكل  7100م بشـأن صـرف مبلـغ 2008لسـنة ) 343(قرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  مكافآت لبعض موظفي وزارة النقل والمواصالت
218  

156. 
لـوزارة $ 2000بلـغ م بشـأن صـرف م2008لسنة ) 344(قرار مجلس الوزراء رقم 

  شؤون المرأة لعقد مؤتمر المرأة الفلسطینیة في قطاع غزة بعد الحرب
219  

157. 

$ 500م بشــــأن صـــــرف مبلـــــغ 2008لســـــنة ) 345(قــــرار مجلـــــس الــــوزراء رقـــــم 
 يللمتضــررین فــي منطقــة الشــوكة الــذین دمــرت بیــوتهم خــالل االجتیــاح الصــهیون

  2006عام 
220  

158. 

ــم  ــوزراء رق م بشــأن تكلیــف المستشــار األمنــي 2008نة لســ) 346(قــرار مجلــس ال
ـــة ودراســـة احتیاجـــات األجهـــزة  ـــة لمتابعـــة عمـــل أجهـــزة وزارة الداخلی لـــوزیر الداخلی

  المختلفة
221  

159. 
منقـذ بحـري فـي  248م بشأن تعیـین 2008لسنة ) 347(قرار مجلس الوزراء رقم 

  )الدفاع المدني(وزارة الداخلیة 
222  

160. 
م بشــأن إعــداد دراســة حــول عملیــة 2008ســنة ل) 348(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
  إیواء األسر المدمرة بیوتها

223  

161. 
م بشـأن احتیاجـات الـوزارات ألجهـزة 2008لسـنة ) 349(قرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  الحاسوب واألجهزة األخرى
224  

162. 
م بشــأن اعتمــاد منحــة دولــة رئــیس 2008لســنة ) 350(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  میة بغزةالوزراء للجامعة اإلسال
225  

163. 

م بشـأن تمدیــد العمــل بقــرار مجلــس 2008لســنة ) 351(قـرار مجلــس الــوزراء رقــم 
ــــم  ــــوزراء رق م والخــــاص بتســــویة أوضــــاع 2008لعــــام ) هـــــ.إ/و.م/06/78/11(ال

  )البودي(المركبات مجهولة الهویة 
226  

164. 
م بشـــأن اعتمــاد الصـــرف اســـتثناءً 2008لســنة ) 352(قــرار مجلـــس الــوزراء رقـــم 

  2007مرتجعات نفقات تشغیلیة في وزارة النقل والمواصالت لعام  لتغطیة
227  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

165. 

 32.940م بشـــأن اعتمـــاد مبلـــغ 2008لســـنة ) 353(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 
ــع الوقــود المقدمــة مــن  ــاتر توزی ــد دف ــة النفقــات الخاصــة بشــراء وتوری شــیكًال لتغطی

  وزارة النقل والمواصالت
228  

166. 
م بشــأن اعتمــاد صــرف مســاعدات 2008لســنة  )354(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  للقطاعات المختلفة المتضررة من الحرب على قطاع غزة
229  

  230  م بشأن حفظ البیانات الحكومیة2008لسنة ) 355(قرار مجلس الوزراء رقم  .167

168. 

ــم  م بشــأن نقــل الموظــف فــواز خالــد 2008لســنة ) 356(قــرار مجلــس الــوزراء رق
كنولوجیـــا المعلومـــات إلـــى وزارة التخطـــیط بـــنفس العلمـــي مـــن وزارة االتصـــاالت وت

  درجته الوظیفیة
231  

169. 
م بشــأن تعــدیل المســمى الــوظیفي 2008لســنة ) 357(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  للموظف محي الدین حمزة الفرا في وزارة الحكم المحلي
232  

170. 

لتـر سـوالر و  500م بشـأن صـرف 2008لسـنة ) 358(قرار مجلـس الـوزراء رقـم 
بنــــزین لـــوزارة العــــدل لصــــالح لجنـــة توثیــــق الجـــرائم الصــــهیونیة خــــالل لتـــر  500

  العدوان على غزة
233  

171. 
م بشـــأن المعلمـــین المســـاندین فـــي 2008لســـنة ) 359(قــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 
  وزارة التربیة والتعلیم العالي

234  

172. 
شـیكل  4600م بشـأن صـرف مبلـغ 2008لسـنة ) 360(قرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  زارة العملاستثناء لو 
235  

173. 
ـــوزراء رقـــم  ـــغ 2008لســـنة ) 361(قـــرار مجلـــس ال  129390م بشـــأن صـــرف مبل

  شیكًال لجمعیة أصداء اإلعالمیة
236  

174. 
م بشــأن صــرف مســتحقات مكتبــة 2008لســنة ) 362(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  دار األرقم استثناءً 
237  

175. 

لیـة مقـدارها م بشـأن صـرف سـلفة ما2008لسـنة ) 363(قرار مجلس الـوزراء رقـم 
م والـذین 2007/2008م، 2006/2007شـیكل للمعلمـین المعینـین عـامي  3000

  قطعت رواتبهم من حكومة رام اهللا غیر الشرعیة
238  

176. 
م بشـــأن تحـــدیث البیانـــات المالیـــة 2008لســـنة ) 364(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  للموظفین
239  
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177. 
ارات الـــوزارات م بشـــأن حصــر ســـی2008لســـنة ) 365(قــرار مجلـــس الـــوزراء رقــم 

  والسلطات والهیئات الحكومیة
240  

178. 
م بشأن تقدیم دراسة عن فرق الراتـب 2008لسنة ) 366(قرار مجلس الوزراء رقم 

  للموظفین
241  

179. 
ـــوزراء رقـــم  م بشـــأن بنـــاء ســـور حـــول صـــالة 2008لســـنة ) 367(قـــرار مجلـــس ال

  جبالیا الریاضیة
242  

180. 
ــــم  ــــوزراء رق ــــس ال ــــة خــــارج م ب2008لســــنة ) 368(قــــرار مجل شــــأن العمــــل بوظیف

  الوظیفة الحكومیة
243  

181. 
ــم  ــم اإلفــراج 2008لســنة ) 369(قــرار مجلــس الــوزراء رق م بشــأن األســرى الــذین ت

  عنهم من السجون اإلسرائیلیة
245  

182. 
ـــوزراء رقـــم  ـــرار مجلـــس ال م بشـــأن الشـــراء باســـتخدام نظـــام 2008لســـنة ) 370(ق

  العقود
246  

183. 
م بشـأن إعفـاء المـواطنین مـن رسـوم 2008 لسـنة) 371(قرار مجلس الوزراء رقـم 
  شهور 4والهویات استثناءً لمدة  تاستخراج بدل فاقد للجوازا

247  

184. 
ــــوزراء رقــــم  م بشــــأن مشــــاكل التوظیــــف فــــي 2008لســــنة ) 372(قــــرار مجلــــس ال

  الوزارات والمؤسسات الحكومیة
248  

185. 
ري م بشــأن إعــداد تقریــر مـــالي دو 2008لســنة ) 373(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  عن المبالغ الواردة والصادرة عن وزارة المالیة
249  

186. 
م بشـأن شـراء منـزل المـواطن محمـد 2008لسـنة ) 374(قرار مجلس الـوزراء رقـم 

  خلیل یونس
250  

187. 
م بشـأن مشـروع دعـم الطالـب المقـدم 2008لسنة ) 375(قرار مجلس الوزراء رقم 
  من قناة الفاخورة القطریة

251  

188. 
ـــ ـــوزراء رق ـــس ال ـــرار مجل ـــوزارة 2008لســـنة ) 377(م ق م بشـــأن تعلیمـــات خاصـــة ب

  الداخلیة
252  

189. 
مــــــن % 20م بشـــــأن صـــــرف 2008لســـــنة ) 378(قـــــرار مجلـــــس الـــــوزراء رقــــــم 

  )المدنیین والعسكریین(مستحقات الموظفین 
253  

190. 
ـــم  ـــس الـــوزراء رق ـــة إضـــافیة 2008لســـنة ) 379(قـــرار مجل م بشـــأن اعتمـــاد میزانی

  اقم التشغیل المؤقت في حصر األضرارلوزارة األشغال لط$ 76.950قدرها 
254  
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  255  م بشأن نقل مكتب وزیر الداخلیة2008لسنة ) 380(قرار مجلس الوزراء رقم  .191

192. 

م بشـأن تعـدیل قـرار مجلـس الـوزراء 2008لسـنة ) 381(قرار مجلـس الـوزراء رقـم 
م بشــأن تخصــیص قطعــة أرض حكومیــة 2008لســنة ) هـــ.إ/و.م/3/48/11(رقــم 

  ین لبناء مقر للمركزلجمعیة المحاسب
256  

193. 
ــــم  ــــوزراء رق ــــس ال ــــرار مجل م بشــــأن إنشــــاء صــــحیفة باســــم 2008لســــنة ) 382(ق

  الحكومة
258  

194. 
ــــس الــــوزراء رقــــم  م بشــــأن زیــــادة الســــلفة الشــــهریة 2008لســــنة ) 383(قــــرار مجل

  لرواتب القضاة
259  

195. 

م م بشـأن تعـدیل قـرار مجلـس الـوزراء رقـ2008لسـنة ) 384(قرار مجلس الوزراء رقـم 
م بخصـــوص صـــرف مبلـــغ مـــالي لـــوزارة الحكـــم 2009لســـنة ) هــــ.إ/و.م/03/94/11(

  المحلي منحة لزوم أعمال المجالس البلدیة في المحافظات الجنوبیة
260  

196. 
ـــم  ـــوزراء رق ـــس ال م بشـــأن تخصـــیص قطعـــة أرض 2008لســـنة ) 385(قـــرار مجل

  حكومیة لصالح الجامعة االسالمیة النشاء مباني المدینة الطبیة
261  

197. 
ـــم  ـــوزراء رق ـــس ال م بشـــأن تخصـــیص قطعـــة أرض 2008لســـنة ) 386(قـــرار مجل

  حكومیة لصالح أكادیمیة فلسطین للعلوم االمنیة النشاء مباني االكادیمیة
263  

198. 
ـــم  ـــوزراء رق ـــس ال م بشـــأن تخصـــیص قطعـــة أرض 2008لســـنة ) 387(قـــرار مجل

  حكومیة لصالح جمعیة بشائر الخیر النشاء مقر للجمعیة
265  

199. 
ــــم قــــرار مج ــــوزراء رق ــــس ال م بشــــأن زیــــادة مســــاحة االرض 2008لســــنة ) 388(ل

  الحكومیة المخصصة لصالح جمعیة دار االرقم التعلیمیة القامة مدرسة 
267  

200. 
ـــم  ـــوزراء رق ـــس ال م بشـــأن تخصـــیص قطعـــة أرض 2008لســـنة ) 389(قـــرار مجل

  حكومیة لصالح بلدیة رفح النشاء بئر میاه
269  

201. 
ـــم  ـــوزراء رق ـــس ال م بشـــأن تخصـــیص قطعـــة أرض 2008لســـنة  )390(قـــرار مجل

  حكومیة لصالح بلدیة رفح النشاء بئر میاه
271  

202. 
ـــم  ـــوزراء رق ـــس ال م بشـــأن تخصـــیص قطعـــة أرض 2008لســـنة ) 391(قـــرار مجل

  حكومیة لصالح بلدیة رفح النشاء بئر میاه
273  

203. 
ـــم  ـــوزراء رق ـــس ال م بشـــأن تخصـــیص قطعـــة أرض 2008لســـنة ) 392(قـــرار مجل

  یة هیئة فلسطین الخیریة النشاء دار لرعایة االیتامحكومیة لصالح جمع
275  
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204. 

م بشـأن تعـدیل قـرار مجلـس الـوزراء 2008لسـنة ) 393(قرار مجلـس الـوزراء رقـم 
م بخصــــوص تخصــــیص قطعــــة أرض 2008لســــنة ) هـــــ.إ/و.م/07/48/11(رقــــم

  حكومیة لنقابة المهندسین فرع خان یونس لبناء مقر
277  

205. 
م بشأن صرف سـلفة مالیـة للمعلمـین 2008لسنة ) 394(قرار مجلس الوزراء رقم 

  م2009-2008الجدد في وزارة التربیة والتعلیم الذین تم تعیینهم في عامي 
279  

206. 
م بشـأن صـرف موازنـة شـهریة لهیئـة 2008لسنة ) 395(قرار مجلس الوزراء رقم 

  المعابر والحدود
280  

207. 
المـواطنین عـن المبـالغ م بشـأن تعـویض 2008لسنة ) 396(قرار مجلس الوزراء رقم 

  التي فقدت منهم في مبنى وزارة العدل جراء القصف الصهیوني للمبنى
281  

208. 
م بشـأن اعتمـاد شــراء أربـع ســیارات 2008لســنة ) 397(قـرار مجلـس الــوزراء رقـم 

  لوزارة الداخلیة باستخدام نظام العقود 
282  

209. 
المـــوظفین  م بشـــأن تكلیـــف دیـــوان2008لســـنة ) 398(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  العام بإعداد مقترح مشروع للموظفین ما دون درجة البكالوریوس 
283  

210. 
ــوزراء رقــم  ــات 2008لســنة ) 399(قــرار مجلــس ال ــاء قاعــدة بیان م بشــأن مقتــرح بن
  لسوق العمل الفلسطیني  

284  

  285م بشأن شهادة حسن السیر والسلوك  2008لسنة ) 400(قرار مجلس الوزراء رقم  .211

212. 

ــ ــم قــرار مجل ــوزراء رق ــادة االعتمــادات المالیــة 2008لســنة ) 401(س ال م بشــأن زی
ـــیم العـــالي بخمســـمائة وثالثـــون اعتمـــادًا مالیـــًا إضـــافیًا بشـــكل  لـــوزارة التربیـــة والتعل

  استثنائي
286  

213. 

م بشـأن تعـدیل قـرار مجلـس الـوزراء 2008لسـنة ) 402(قرار مجلـس الـوزراء رقـم 
القاضـي بتعیـین السـید محمـود إبـراهیم م 2008لسـنة ) هــ.إ/و.م/02/82/11(رقم 

  A4محمد الجعبري مدیرًا عامًا للتعلیم العالي بوزارة التربیة والتعلیم العالي بدرجة 
287  

214. 
م بشـأن تخلیـد ذكـرى الراحـل الكبیـر 2008لسـنة ) 403(قرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  الدكتور أحمد ذیاب شویدح وزیر العدل السابق
288  

  الوزراء قرارات رئیس: رابعاً 

215. 
م بشـأن تشـكیل 2008لسـنة ) هــ.إ/و.م.ر/8/11( قرار رئیس مجلس الوزراء رقـم 

  لجنة لتنفیذ مشروع استخدام مواد بناء محلیة العادة اعمار قطاع غزة
289  
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216. 
م بشأن تشـكیل 2009لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/11/ 9( قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 

  ي الفئتین األولى والعلیالجنة علیا لدراسة التعیینات والترقیات ف
290  

217. 
بشـأن تشـكیل  2009لسـنة ) هـ.إ/و.م.ر/11/ 10(قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 

  لجنة لدراسة مشروع وضع الدمغة على المعامالت الرسمیة
291  

218. 
بشـأن تشـكیل  2009لسـنة ) هـ.إ/و.م.ر/11/ 11(قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 

  للنكبة 61لجنة إلحیاء الذكرى الـ 
292  

219. 
بشـأن تشـكیل  2009لسـنة ) هـ.إ/و.م.ر/11/ 12(قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 

  لجنة لحل األزمة في وزارة الشؤون الخارجیة
293  

220. 
بشـأن تكلیـف  2009لسـنة ) هــ.إ/و.م.ر/11/ 13(قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 

  فتحي أحمد محمد حماد حقیبة وزارة الداخلیة واالمن الوطني/ السید
294  

221. 
بشـأن تشـكیل  2009لسـنة ) هـ.إ/و.م.ر/11/ 14(قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 

  اللجنة الوطنیة العلیا لمكافحة انفلونزا الخنازیر
295  

222. 
بشـأن إعـادة  2009لسـنة ) هــ.إ/و.م.ر/11/ 15(قرار رئیس مجلـس الـوزراء رقـم 
  تشكیل المجلس الوزاري المصغر

296  

223. 
بشـأن تشـكیل  2009لسـنة ) هـ.إ/و.م.ر/11/ 16(قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 

  لجنة لدراسة سبل الحد من حوادث الدراجات الناریة 
297  

224. 
بشـأن تشـكیل  2009لسـنة ) هـ.إ/و.م.ر/11/ 17(قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 

  لجنة لدراسة رواتب الشهداء العسكریین والمدنیین
298  

225. 
بشـأن تشـكیل  2009لسـنة ) ـه.إ/و.م.ر/11/ 18(قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 

  لجنة المراقبة والسالمة العامة للشواطئ
299  

226. 

بشـأن تشـكیل  2009لسـنة ) هــ.إ/و.م.ر/19/11(قرار رئیس مجلـس الـوزراء رقـم 
لجنــة فنیــة لدراســة مبادلــة قطعــة أرض فــي منطقــة بیــت الهیــا ببــرج الغفــري القــائم 

  بمدینة غزة
300  

  قرارات وزاریة: خامسًا 
  301  )1/2009(الزراعة رقم  قرار وزیر .227

  تصویب أخطاء مادیة: سادساً 
  302  73تصویب االخطاء المادیة الواردة في العدد   228
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  2008لسنة ) 5(قانون رقم 
  بشأن االنتخابات العامة 2005لسنة ) 9(معدل للقانون رقم 

  
  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة

  ،2005وتعدیالته لسنة  2003اسي المعدل لسنة بعد االطالع على القانون األس
) 16(، والقوانین المعدلة له رقم 1995لسنة ) 13(وعلى قانون االنتخابات رقم 

  ،1995لسنة 
  ،2004لسنة ) 4(وقانون رقم 

  بشأن االنتخابات، 2005لسنة ) 9(وعلى القانون رقم 
  منه،) 71(مادة ال سیماالنظام الداخلي للمجلس التشریعي الفلسطیني، ال على و 

  م،5/6/2008وبناًء على ما أقره المجلس التشریعي بجلسته المنعقدة بتاریخ 
وبعد االطالع على كتاب اإلحالة الصادر عن المجلس التشریعي لرئیس السلطة 

  م،13/6/2008الوطنیة الفلسطینیة بتاریخ 
  م باسم الشعب العربي الفلسطیني،باسم اهللا ث

  -:أصدرنا القانون التالي
  انتخاب الرئیس

  )1(مادة 
م بشــأن االنتخابــات لتصــبح علــى 2005لســنة ) 9(مــن قــانون رقــم ) 7(تعــدل المــادة 
  :النحو التالي

والیتــه مــدة یصـدر الــرئیس خــالل مــدة ال تقــل عــن ثالثــة أشــهر قبــل تــاریخ انتهــاء 
تشـــریعیة فـــي  رئاســـیة أو أو والیـــة المجلـــس مرســـومًا یـــدعو فیـــه إلجـــراء انتخابـــات

ویحــدد فیــه موعــد االقتــراع وینشــر هــذا المرســوم فــي الجریــدة الرســمیة فلســطین، 
  .ویعلن عنه في الصحف الیومیة المحلیة
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  )2(مادة 
بشـــأن االنتخابـــات لتصـــبح علـــى  2005لســـنة ) 9(مـــن قـــانون رقـــم ) 2(تعـــدل المـــادة 
  :النحو التالي

تجــري االنتخابــات لمنصــب الــرئیس بــاالقتراع العــام المباشــر الحــر والســري،  -1
األغلبیـة المطلقـة ألصـوات علـى  یحوزویفوز بمنصب الرئیس المرشح الذي 

ــــة  ذا لــــم یحصــــل أي مــــن المرشــــحین علــــى األغلبی المقتــــرعین الصــــحیحة، وإ
المطلقــة ینتقــل المرشــحان الحــائزان علــى أعلــى األصــوات إلــى دورة انتخابیــة 

نصـب یومـًا مـن تـاریخ إعـالن النتـائج النهائیـة، ویفـوز بم 15ثانیة تجري بعد 
  .الرئیس المرشح الذي یحصل على أعلى األصوات في هذه الدورة

وال یجــوز انتخابــه ألكثــر  ،مــدة والیــة الــرئیس أربــع ســنوات مــن تــاریخ انتخابــه -2
 .من دورتین متتالیتین

  
  انتخاب أعضاء المجلس

  )3(مادة 
ـــــانون رقـــــم  ـــــى الق ـــــاتبشـــــأن  2005لســـــنة ) 9(یضـــــاف إل مـــــادة  العامـــــة االنتخاب

  :مكرر تنص على) 2(وتحمل رقم ) 2( لمادةمستحدثة تلي ا
ینتخــب أعضــاء المجلــس فــي انتخابــات عامــة حــرة ومباشــرة بطریــق االقتــراع  -1

  .السري
 .عضواً ) 132(یتألف المجلس من  -2

تكـــون مـــدة والیـــة المجلـــس أربـــع ســـنوات مـــن تـــاریخ آخـــر انتخابـــات تشـــریعیة  -3
 .وتجرى االنتخابات مرة كل أربع سنوات بصورة دوریة

  
  
  )4(مادة 
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) 97(مــن المــادة ) 2(مــن الفقــرة ) لمــدة أقصــاها تســعین یومــًا ( تلغــى العبــارة  . أ
  .بشأن االنتخابات العامة 2005لسنة ) 9(من قانون رقم 

 2005لســنة ) 9(مــن القــانون رقــم ) 97(كاملــة مــن المــادة ) 4(تلغــى الفقــرة  . ب
 .بشأن االنتخابات العامة

  )5(مادة 
  .بشأن االنتخابات العامة 2005لسنة ) 9(من القانون رقم ) 111(تلغى المادة 

  
  )6(مادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القانون
  )7(مادة 

تنفیـذ أحكـام هـذا القـانون، ویعمـل  –كـل فیمـا یخصـه  –على الجهات المختصة كافة 
  .نشره في الجریدة الرسمیة بعد ثالثین یومًا من تاریخبه 
  

  .میالدیة 14/07/2008:صدر بتاریخ
  .هجریة 1429/رجب  /11:الموافق  
  

  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة                                              
  
  
  
  
  

  
  للقضاء الفلسطیني العالي المعهدقانون 
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  م2009لسنة ) 2(رقم
  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي لسنة 
  ،م2002لسنة ) 1(السلطة القضائیة رقم  قانونلى وع

  م بإنشاء معهد القضاء الفلسطیني،2004لسنة ) 89(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 
  وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

  منه، )72،71(وعلى النظام الداخلي للمجلس التشریعي الفلسطیني السیما المادتین 
وبعــد  ،4/12/2008لمجلــس التشــریعي بجلســته المنعقــدة بتــاریخ وبنــاًء علــى مــا أقــره ا

 2003مــــن القــــانون االساســــي لســــنة ) 41(أن أصــــبح القــــانون مصــــدرًا بقــــوة المــــادة 
  ،وتعدیالته

  باسم اهللا ثم باسم الشعب العربي الفلسطیني،
  :أصدرنا القانون التالي

  

  الفصل األول
  عامة تعاریف وأحكام

  )1(مادة 
ذا القــانون یكــون للكلمــات والعبــارات اآلتیــة المعــاني المخصصــة فــي تطبیــق أحكــام هــ

  :لها أدناه ما لم تدل القرینة على خالف ذلك
  .وزارة العدل: الوزارة
  .وزیر العدل :الوزیر
  .المعهد العالي للقضاء :المعهد
  .عمید المعهد :العمید

  .مجلس إدارة المعهد :المجلس
  .رئیس المجلس :الرئیس
  .حاكم الشرعیة والنظامیة والعسكریةقضاة الم :القضاة
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  ةأعضاء النیابة النظامیة والعسكری :أعضاء النیابة
  )2(مادة 

  :یهدف المعهد إلى تحقیق ما یلي
الفتــوى والتشــریع وطــالب تطــویر أداء القضــاة وأعضــاء النیابــة وأعضــاء دیــوان  - 1

ورفـــع مســـتواهم مهنیـــًا  المعهـــد مـــن خریجـــي كلیـــات الشـــریعة والقـــانون والحقـــوق
  .وعملیاً 

الرســمیة مــن خــالل  والمؤسســات القــانونیین العــاملین فــي الــوزاراترفــع مســتوى  - 2
 .عقد دورات قانونیة تدریبیة لهم

إعـــداد وتـــدریب المـــوظفین االداریـــین بالمحـــاكم والنیابـــة العامـــة ودیـــوان الفتـــوى  - 3
 .والتشریع

ونیة واالبحاث والمعلومات والمبادئ القان جمع وحفظ ونشر الوثائق والتشریعات - 4
 .والسوابق القضائیة والقانونیة وغیر ذلك مما یساعد على تحقیق العدالة

التعاون مع المنظمـات والجهـات المحلیـة والعربیـة والدولیـة التـي تباشـر النشـاط  - 5
 .نفسه وتبادل الخبرات والوثائق والمعلومات القانونیة والقضائیة معها

  .ائیةتنمیة البحث العلمي في المجاالت القانونیة والقض -6
  )3(مادة 

  :تتكون الموارد المالیة للمعهد مما یلي
  .االعتمادات المخصصة له في الموازنة العامة -1
المــنح والمعونــات والهبــات والوصــایا والتبرعــات والرســوم التــي یقبلهــا مجلــس  -2

 .االدارة وفقًا لالصول
  

  الفصل الثاني
  مجلس االدارة

  )4(مادة 
  :حو التاليیكون للمعهد مجلس إدارة یشكل على الن

  .وزیر العدل                                             رئیساً  -1
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  .ائبًا للرئیسرئیس المجلس االعلى للقضاء النظامي                ن -2
  .وكیل وزارة العدل                                    عضواً  -3
  .عضواً    رئیس هیئة القضاء الشرعي                         -4
  .رئیس هیئة القضاء العسكري                          عضواً  -5
  .عضواً                           النائب العام                   -6
  .نقیب المحامین أو نائبه                                عضواً  -7
همــــا وزیــــر العــــدل اثنــــان مــــن عمــــداء أو أســــاتذة كلیــــات الشــــریعة والقــــانون یختار  -8

  .بالتناوب كل سنتین
  )5(مادة 

ــــى شــــؤون المعهــــد وتصــــریف أمــــوره  ــــا المشــــرفة عل ــس االدارة هــــو الســــلطة العلی مجلــ
  :وتحقیق أغراضه وله على االخص ما یلي

  .رسم السیاسة العامة للمعهد وهیكله التنظیمي -1
 .تحدید برامج التدریب والدراسة وخطط تطویرها وتوجیه أنشطة المعهد -2

 .ر نظام االختبارات وكیفیة إجرائهاإقرا -3

 .تحدید الرسوم المقررة للدراسة والتدریب في المعهد -4

قرار الالئحة الداخلیة للمعهد -5  .إعداد وإ

الموافقــــة علــــى اختیــــار أعضــــاء هیئـــــة التــــدریس والمشــــرفین الفنیــــین وقبـــــول  -6
نهاء خدماتهم  .استقالتهم وإ

لتقــاریر الدوریــة التــي تقــدم المصــادقة علــى التقریــر المــالي واالداري الســنوي وا -7
 .عن سیر العمل بالمعهد

دراجها ضمن موازنة الوزارةاقتراح  -8  .موازنة المعهد وإ

 .إقرار اتفاقات التعاون مع المعاهد والمؤسسات ذات العالقة -9

  .أیة مسائل أخرى تتعلق بنشاط المعهد ویرى المجلس النظر فیها -10
  )6(مادة 
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ه مـرة واحـدة كــل شـهر وكلمـا دعـت الحاجــة یجتمـع المجلـس بـدعوة مـن رئیســه أو نائبـ
إلــى ذلـــك، ویكـــون اجتماعـــه قانونیـــا بحضــور ســـبعة أعضـــاء علـــى األقـــل شـــریطة أن 

أعضــــــاء المجلــــــس  یكـــــون مــــــن بیــــــنهم الـــــرئیس أو نائبــــــه، ویصــــــدر قراراتـــــه بأغلبیــــــة
  .الحاضرین وعند تساوي االصوات یرجح الجانب الذي فیه رئیس االجتماع

  عمید المعهد
  )7(مادة 

 ون للمعهد عمید یتم اختیـاره مـن بـین القضـاة أو أعضـاء النیابـة العامـة أو أعضـاءیك
دیــوان الفتـــوى والتشـــریع أو أحــد المستشـــارین القـــانونیین أو المحــامین أو أســـاتذة كلیـــة 

ویصــدر بتعیینــه أو ندبــه قــرار مــن  الحقــوق، المشــهود لهــم بالكفایــة العلمیــة والعملیــة،
  .ب من وزیر العدلبناًء على تنسی اءمجلس الوزر 

  )8(مادة 
ـــــــس االدارة أن یعهـــــــد إلـــــــى عمیـــــــد المعهـــــــد أو لجنـــــــة مـــــــن أعضـــــــائه بـــــــبعض  لمجل

  .أعضائه في القیام بمهمة محددة وله أن یفوض أحد اختصاصاته،
  )9(مادة 

یتـــولى عمیـــد المعهـــد االدارة التنفیذیـــة لنشـــاط المعهـــد وأعمالـــه واالشـــراف علـــى تنفیـــذ 
  :خالل برامجه التي یقرها المجلس من

شؤونه العلمیة والمالیة واالداریـة والفنیـة ومتابعـة سـیر  إدارة المعهد وتصریف -1
  .العمل في أقسامه ووحداته

إعــــداد مشــــروعات بــــرامج التـــــدریب والبحــــوث والحلقــــات الدراســــیة والنـــــدوات  -2
 .مع الجهات ذات العالقةبالتشاور 

یـة، ومقترحاتـه أنشـطة المعهـد المالیـة واالدار إعداد التقریر السنوي عـن سـائر  -3
 .لتطویر أسلوب العمل

المعهــــد  التطــــویر المقترحــــة ألنشــــطة تقــــدیم خطــــط وبــــرامج التطــــویر وبــــرامج -4
 .الإقرارها من قبل المجلس
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 .بها إلیه من المجلس أیة اختصاصات أو مهام أخرى قد یعهد -5
  

  الفصل الثالث
  أحكام الدراسة والتدریب

  )10(مادة 
االعضـــاء الحـــالیون والســـابقون الـــذین یختـــارهم یقـــوم بالتـــدریس والتـــدریب فـــي المعهـــد 

  :مجلس من الفئات التالیةال
  .القضاة وأعضاء النیابة -1
 .اعضاء دیوان الفتوى والتشریع -2

 .التدریس بالجامعات والمعاهد العلیا من ذوي االختصاص أعضاء هیئات -3

 .ذوي الخبرة بموضوعات الدراسة والتدریب -4

 .لزائرینكبار رجال القضاء واالساتذة االجانب ا -5
  )11(مادة 

مـن هـذا القـانون تكـون مـدة الدراسـة فـي المعهـد سـنتین ) 13(مع مراعاة أحكام المادة 
  .ویصدر المجلس اللوائح واالنظمة الالزمة لذلك

  
  
  
  

  )12(مادة 
من هذا القانون یشترط فـیمن یقبـل للدراسـة بالمعهـد مـا ) 13(مع مراعاة أحكام المادة 

  :یلي
سـیة، ویجـوز قبـول دارسـین مـن جنسـیات أخـرى وفقـًا أن یكون فلسـطیني الجن -1

  .للشروط التي یضعها المجلس
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أن یكـــون حاصـــًال علـــى الشـــهادة الجامعیـــة األولـــى فـــي الحقـــوق أو الشـــریعة  -2
 .والقانون من إحدى الجامعات المعترف بها

بجنایــة أو جنحــة مخلــة أن یكــون حســن الســیرة والســلوك غیــر محكــوم علیــه  -3
 .بالشرف أو االمانة

القبـــول التـــي یعقـــدها المعهـــد وفـــق الشـــروط التـــي یضـــعها یجتـــاز مســـابقة  أن -4
 .المجلس

 . أن ال یكون قد سبق فصله من المعهد ألي سبب من االسباب -5
  

  )13(مادة 
لمـــدد أقـــل مـــن ســـنتین وفقـــًا لشـــروط یجـــوز بقـــرار مـــن المجلـــس عقـــد دورات تدریبیـــة 

مصـدقة  ة بنجـاح شـهادةأتم أحد الـدورات التدریبیـ ویمنح من ،خاصة یضعها المجلس
  .من وزیر العدل

  )14(مادة 
دراسـیتین شـهادة دبلـوم عـالي فـي العلـوم القانونیـة یمنح خریج المعهد الذي أتم سـنتین 

وتــــاریخ تخرجـــــه  هنجاحـــــتتضــــمن إتمامـــــه للمتطلبــــات الدراســـــیة فــــي المعهـــــد ودرجــــة 
  .والتربیة والتعلیم العالي وفقًا لالصولویصادق علیها من وزارتي العدل 

  
  
  

  الفصل الرابع
  أحكام ختامیة وانتقالیة

  )15(مادة 
لویـــة فـــي التعیـــین فـــي دة الـــدبلوم العـــالي مـــن المعهـــد االو علـــى شـــها یكـــون للحاصـــل

  .الوظائف القضائیة والقانونیة
  )16(مادة 



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  
یسـتوفي المعهــد مقابـل الدراســة والتـدریب رســومًا تحـدد وفقــًا لقـرارات المجلــس الصــادرة 

  .القانونبمقتضى أحكام هذا 
  )17(مادة 

ــوزیر بنــــاًء علــــى اقتــــراح المجلــــس اللــــوائح واالنظمــــة والقــــرارات والتعلیمــــات  یصــــدر الــ
  .الالزمة لتنفیذ أحكام هذا القانون

  )18(مادة 
  .أحكام هذا القانون مع یلغى كل ما یتعارض

  
  )19(مادة 

 ل بـهتنفیذ أحكام هذا القـانون، ویعمـ -كل فیما یخصه -على الجهات المختصة كافة
  .في الجریدة الرسمیة هبعد ثالثین یومًا من تاریخ نشر 

  
  .م میالدیة18/01/2009:صدر بتاریخ

  .هجریة 1430/ محـرم/22:الموافق 
  

  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة                                      
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  1936لسنة ) 74(معدل لقانون العقوبات رقم  2009لسنة ) 3(رقم قانون 
  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة

  :بعد االطالع
  وتعدیالته، 2003على القانون االساسي لسنة 

  ،1936لسنة  74وعلى قانون العقوبات الفلسطیني رقم 
  ،1960لسنة  64وعلى قانون العقوبات االردني رقم 

  بشأن جواز وقف تنفیذ العقوبة، 1950لسنة  120وعلى االمر رقم 
بشــأن تطبیــق المــواد الخاصــة بالزنــا الــواردة فــي  1953لســنة  260وعلــى االمــر رقــم 

  الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات المصري،
  منه،) 71( تشریعي الفلسطیني السیما المادةوعلى النظام الداخلي للمجلس ال

  25/05/2009وبناًء على ما أقره المجلس التشریعي في جلسته المنعقدة بتاریخ 
 2003مـن القـانون االساسـي لسـنة ) 41(ن أصـبح القـانون مصـدرًا بقـوة المـادة أوبعد 

  وتعدیالته،
  باسم اهللا ثم باسم الشعب العربي الفلسطیني،

  :صدر القانون التالي
  

  )1(مادة 
) 18(مـادة مسـتحدثة تلـي المـادة  1936لسـنة ) 74(یضاف إلى قانون العقوبات رقـم 

  :تنص على مكرر) 18(وتحمل رقم 
  .للمحكمة اعتبار عفو ولي الدم أو دفع الدیة سببًا مخففًا للعقوبة یجوز

  
  )2(مادة 

م بإضــــافة فقــــرة 1936لســــنة ) 74(مــــن قــــانون العقوبــــات رقــــم ) 152(تعــــدل المــــادة 
  .جدیدة
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  مكرر ) أ(
 .واقع أنثى أو كل أنثى سمحت برضاها لذكر بمواقعتها دون عقد زواج شرعي

  
  )3(مادة 

مادة مستحدثة تلي المادة  1936لسنة ) 74(قم یضاف إلى قانون العقوبات ر 
  :مكرر تنص على) 262(وتحمل رقم ) 262(
  :كل من  -1
استرق السمع أو سجل أو نسخ أو نقل عن طریق جهاز من االجهزة أیًا  -  أ

كان نوعه حدیثًا خاصًا جرى في أحد االماكن، أو عن طریق الهاتف بدون 
  .رضاء صاحب الشأن

بـــأي جهـــاز مـــن االجهـــزة صـــورة شـــخص فـــي الـــتقط أونقـــل أونســـخ أو أرســـل  - ب
مكـــان خـــاص ، فـــإذا صـــدرت االفعـــال المـــذكورة أثنـــاء اجتمـــاع علـــى مســـمع 

ذلــك االجتمــاع فــإن  ومــرأى االشــخاص الــذین یهمهــم االمــر الحاضــرین فــي
  .رضاءهم یكون مفترضًا ما لم یبدوا اعتراضهم على الفعل

ترنـــت أو أیـــة وســـیلة أســـاء عمـــدًا اســـتعمال أجهـــزة الخطـــوط الهاتفیـــة أو االن -ج
تكنولوجیــة أخــرى بــأن روج أو نقــل أو طبـــع أو نســخ أیــة مــواد إباحیــة، أو أزعـــج 
ــــه معهــــم  ــــاء أو تضــــمن حدیث ــــة بالحی ــــة أومخل ــــیهم الفاظــــًا بذیئ الغیــــر، أو وجــــه إل

  .تحریضًا على الفسق والفجور
أذاع أونشــر أو طبــع أو نســخ أو اســتعمل ولــو فــي غیــر عالنیــة، تســجیًال أو  -د

) أ، ب، ج(و مســـتندًا متحصـــًال علیـــه بإحــدى الطـــرق المبینـــة فـــي البنـــود صــورة أ
یعتبــر أنــه اعتــدى علــى  مــن هــذه المــادة وكــان ذلــك بــدون رضــاء صــاحب الشــأن

  .حرمة الحیاة الخاصة الحد االشخاص بعاقب بالحبس مدة ال تزید على سنة
دة مــن هــذه المــا) 1(یحكــم فــي جمیــع االحــوال المنصــوص علیهــا فــي الفقــرة  -2

  :بما یلي
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  .محو التسجیالت المتحصلة عن الجریمة أو إعدامها -أ
ممـــا یكـــون قـــد اســـتخدم فـــي الجریمـــة أو تحصـــل  مصـــادرة االجهـــزة وغیرهـــا -ب

  .عنها
كـــل مـــن اقـــتحم نظامـــًا لمعلومـــات حاســـوب خـــاص بـــالغیر أو بقـــي فیـــه دون  -3

ألــف مــدة ال تزیــد علــى ســنة، وبغرامــة ال تتجــاوز  یعاقــب بــالحبس ،ه مشــروعوجــ
دینــار أردنــي أو مــا یعادلهــا بالعملــة المتداولــة قانونــًا أو بإحــدى هــاتین العقــوبتین، 
ذا نـتج عـن ذلـك تعطیـل تشـغیل النظــام أو محـو المعلومـات التـي یحتـوي علیهــا  وإ
أو تعــدیلها، تكــون العقوبــة الحــبس، وبغرامــة ال تتجــاوز ثالثــة آالف دینــار أردنــي 

، أو بإحدى هاتین العقوبیتینأو ما یعادلها بالعملة المتداولة    .قانونًا
  )4(المادة 

  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القانون
  )5(المادة 

تنفیذ أحكام هذا القـانون، ویعمـل بـه  -كل فیما یخصه -على الجهات المختصة كافة
  .في الجریدة الرسمیة همن تاریخ نشر 

  
  .م میالدیة25/06/2009:در بتاریخـص
  .هجریة 1430/ب رجـ/ 03:الموافق  
  

  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة                                      
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  معدل 2009لسنة ) 4(قانون رقم 
  2001لسنة ) 3(رقم  االجراءات الجزائیةلقانون  

  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة
  وتعدیالته، 2003على القانون االساسي لسنة  بعد االطالع
  ،2001لسنة 3االجراءات الجزائیة رقم وعلى قانون 
  ،2001لسنة  )4(نات في المواد المدنیة والتجاریة رقم البیّ وعلى قانون 

  منه،) 71( تشریعي الفلسطیني السیما المادةوعلى النظام الداخلي للمجلس ال
  25/05/2009 وبناءً على ما أقره المجلس التشریعي في جلسته المنعقدة بتاریخ

 2003مــــن القــــانون االساســــي لســــنة ) 41(القــــانون مصــــدرًا بقــــوة المــــادة  أن أصــــبحوبعـــد  
  ،وتعدیالته
  ثم باسم الشعب العربي الفلسطیني، ،باسم اهللا

  :صدر القانون التالي
  )1(مادة 

بإضـافة فقــرة  2001لسـنة ) 3(مـن قـانون االجــراءات الجزائیـة رقـم ) 206(تعـدل المـادة 
  :مكرر تنص على) 1(جدیدة وتحمل رقم 

المتعلقـة  مـن هـذه المـادة تقـام البینـة فـي الـدعاوي الجزائیـة) 1(سـتثناء مـن أحكـام الفقـرة ا
  .بالمخدرات وغیرها من المؤثرات العقلیة بأي من طرق االثبات

  )2(مادة 
  .یلغى كل حكم یتعارض مع أحكام هذا القانون

  )3(مادة 
انون، ویعمـل بـه مــن تنفیـذ أحكـام هـذا القــ -كـل فیمـا یخصــه -علـى الجهـات المختصـة كافــة

  .في الجریدة الرسمیة هتاریخ نشر 
  .م میالدیة25/06/2009:صدر بتاریخ

  .هجریة 1430/رجـب / 03:الموافق
  

  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة                                      
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  معدل 2009لسنة ) 5(قانون رقم 
  1998لسنة ) 6(رقم  مراكز اإلصالح والتأهیللقانون  

  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة
  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون االساسي لسنة 

  ،1998لسنة )6(رقم  مراكز اإلصالح والتأهیلوعلى قانون 
  منه،) 71( لتشریعي الفلسطیني السیما المادةوعلى النظام الداخلي للمجلس ا

  25/05/2009 نعقدة بتاریخوبناًء على ما أقره المجلس التشریعي في جلسته الم
 2003مـن القـانون االساسـي لسـنة ) 41(وبعد أن أصـبح القـانون مصـدرًا بقـوة المـادة 

  وتعدیالته،
  باسم اهللا، ثم باسم الشعب العربي الفلسطیني،

  :صدر القانون التالي
  )1(مادة 

  :والتأهیل لتصبح كالتالي مراكز اإلصالحمن قانون ) 57(تعدل المادة 
  .العدل في الظروف الطارئة منح النزیل إجازةیجوز لوزیر  -1
مـــن هـــذه المـــادة بنظـــام یصـــدر عـــن ) 1(تحـــدد االجـــازة المـــذكورة فـــي البنـــد  -2

  .مجلس الوزراء
  )2(مادة 

  .یلغى كل حكم یتعارض مع أحكام هذا القانون
  )3(مادة 

تنفیذ أحكام هذا القـانون، ویعمـل بـه  -كل فیما یخصه -على الجهات المختصة كافة
  .في الجریدة الرسمیة هریخ نشر من تا

  .م میالدیة14/07/2009:صدر بتاریخ
  .هجریة 1430/ب  رج/ 11:الموافق

  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة                                      
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  المجلس التشریعي الفلسطیني
  األولىالفترة  -الدورة العادیة الثالثة

  )مة دورة كسر الحصار وحمایة المقاو ( 
  العاشراالجتماع  - الجلسة األولى

  المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة
  م26/06/2008الخمیس الموافق  یوم

  )1160/1/3(قرار رقم 
المنعقـدة فـي  العاشـراالجتماع  -لمجلس التشریعي الفلسطیني في جلسته االولىا

  .م26/06/2008الموافق  الخمیسمدینتي رام اهللا وغزة یوم 
  :العتبارأخذًا بعین ا

إســماعیل هنیــة رئــیس الــوزراء للتصــویت علــى / الخالطلــب المقــدم مــن ا -
  .م18/6/2008الثقة بالتعدیل الوزاري لحكومة الوحدة الوطنیة بتاریخ 

مــــن القــــانون االساســــي ) 79/4،3(والمــــادة ) 68/1(أحكـــام نــــص المــــادة  -
 .المعدل

 .خوة أعضاء المجلسخوات واإلنقاش ومداخالت األ -

الغلبیـــة المطلقـــة ألعضـــاء المجلـــس التشـــریعي بموافقـــة الحصـــول علـــى ا -
 .عضواً ) 69(

  :یقـــرر
  :منح الثقة بالتعدیل الوزاري لحكومة الوحدة الوطنیة للوزراء التالیة أسماؤهم

  .من الوطنيوزیرًا للداخلیة واأل            سعید محمد شعبان صیام   / خاأل -1
  .وزیرًا للعدل           أحمد ذیاب أحمد شویدح     / خاأل -2
  .وزیرًا للتربیة والتعلیم العالي بد الوهاب عسقول محمد عبد الفتاح ع/ خاأل -3
  .وزیرًا للشؤون االجتماعیة             دأحمد حرب أحمد الكر / خاأل -4
  .وزیرًا لألوقاف والشؤون الدینیة      طالب حماد خلیل أبو شعر     / خاأل -5



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  .وزیرًا  للنقل والمواصالت  لحلیم توفیق العیسوي   أسامة عبد ا/ خاأل -6
  

  أحمد بحـر. د                                  حسن خریشة. د   
  القائم بأعمال أمین سر                                رئیـــس

  المجلس التشریعي باالنابة  ریعي                         المجلس التش  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المجلس التشریعي الفلسطیني
  الفترة الثانیة -الدورة العادیة الثالثة
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  ) دورة كسر الحصار وحمایة المقاومة( 
  االجتماع الخامس - الجلسة األولى

  رام اهللا وغزة المنعقدة في مدینتي
  م6/11/2008- 5ربعاء والخمیس  الموافق یومي األ 

  )1182/1/3(قرار رقم 
االجتمــاع الخــامس المنعقــدة  -ني فــي جلســته االولــىلمجلــس التشــریعي الفلســطیا

  .م5/11/2008في مدینتي رام اهللا وغزة یوم االربعاء الموافق 
  :أخذًا بعین االعتبار

إســماعیل هنیــة رئــیس الــوزراء بالتعــدیل الــوزاري / الطلــب المقــدم مــن االخ -
  .محمد فرج محمود الغول .أ/ بإسناد حقیبة وزارة العدل لالخ المستشار

لـس التشـریعي باالنابـة أحمد بحـر رئـیس المج. د/ لب المقدم من االخالط -
حكـام علـى جـدول أعمـال الجلسـة وفقـًا أل الـوزاري دراج موضوع التعدیلإل

 .من النظام الداخلي) 3(البند ) 20(المادة 

 .من القانون االساسي المعدل) 79/3،4(والمادة ) 68/1(المادة  -

 .غلبیة المطلقةجلس باألموافقة األخوات واإلخوة أعضاء الم -

  :یقـــرر
محمـد فـرج الغـول . أ/ الموافقة على التعدیل الوزاري بمـنح الثقـة لـالخ المستشـار

  .وزیرًا للعدل
  أحمد بحـر. د                                     حسن خریشة. د

  رئیـــس                                القائم بأعمال أمین سر
  المجلس التشریعي باالنابة                              يالمجلس التشریع

  المجلس التشریعي الفلسطیني
  الرابعةالعادیة  غیر الدورة

  الثانياالجتماع  - الجلسة األولى



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة
  26/05/2009-25الموافق  االثنین والثالثاء یومي

  )4/1ع.غ/1210(قرار رقم 
المنعقـدة فـي  الثـانياالجتمـاع  -الفلسـطیني فـي جلسـته االولـى لمجلس التشریعيا

  .م25/05/2009الموافق  ثنیناإلمدینتي رام اهللا وغزة یوم 
  :أخذًا بعین االعتبار

) 74(تقریـــر القـــراءة الثانیـــة لمشـــروع قـــانون معـــدل لقـــانون العقوبـــات رقـــم  -
  .م المقدم من اللجنة القانونیة1936لسنة 

 .أحكام النظام الداخلي -

 .خوة أعضاء المجلسنقاش وتوصیات األخوات واإل -

  :یقـــرر
م 1936لســــنة ) 74(إقــــرار مشــــروع قــــانون معــــدل لقــــانون العقوبــــات رقــــم  :أوالً 

  .بالقراءة الثانیة باالجماع
  .الجریدة الرسمیة حسب األصولسیتم نشر مشروع القانون في  :ثانیاً 

  أحمد بحـر. د                                     محمود الرمحي. د
  رئیـــس                                    ر ـــن ســأمی

  المجلس التشریعي                              المجلس التشریعي باالنابة



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  المجلس التشریعي الفلسطیني
  الدورة غیر العادیة الرابعة

  االجتماع الثاني - الجلسة األولى
  وغزة المنعقدة في مدینتي رام اهللا

  26/05/2009-25یومي االثنین والثالثاء الموافق 
  )4/1ع.غ/1211(قرار رقم 

االجتمـاع الثـاني المنعقـدة فـي  -ولـىالتشریعي الفلسـطیني فـي جلسـته األ لمجلسا
  .م25/05/2009ثنین الموافق اإلمدینتي رام اهللا وغزة یوم 

  :أخذًا بعین االعتبار
رقـم  االجـراءات الجزائیـةعـدل لقـانون تقریر القراءة الثانیة لمشروع قـانون م -

  .المقدم من اللجنة القانونیة م2001لسنة ) 3(
 .أحكام النظام الداخلي -

 .خوة أعضاء المجلسنقاش وتوصیات األخوات واإل -

  :یقـــرر
لســــنة ) 3(رقــــم  االجــــراءات الجزائیــــةإقــــرار مشــــروع قــــانون معــــدل لقــــانون  :أوالً 

  .بالقراءة الثانیة باالجماع م2001
  .سیتم نشر مشروع القانون في الجریدة الرسمیة حسب األصول :یاً ثان
  أحمد بحـر. د                                    محمود الرمحي. د

  رئیـــس                                    رــن ســـأمی
  المجلس التشریعي                              المجلس التشریعي باالنابة
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  التشریعي الفلسطیني المجلس
  الدورة غیر العادیة الرابعة

  االجتماع الثاني - الجلسة األولى
  المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة

  26/05/2009-25یومي االثنین والثالثاء الموافق 
  )4/1ع.غ/1212(قرار رقم 

االجتمـاع الثـاني المنعقـدة فـي  -لمجلس التشریعي الفلسـطیني فـي جلسـته االولـىا
  .م25/05/2009رام اهللا وغزة یوم االثنین الموافق  مدینتي

  :أخذًا بعین االعتبار
مراكــــز االصـــــالح تقریــــر القــــراءة الثانیـــــة لمشــــروع قــــانون معـــــدل لقــــانون  -

  .المقدم من اللجنة القانونیة م1998لسنة ) 6(رقم والتأهیل 
 .أحكام النظام الداخلي -

 .خوة أعضاء المجلسنقاش وتوصیات األخوات واإل -

  :رریقـــ
لسـنة ) 6(رقـم  مراكز االصـالح والتأهیـلإقرار مشروع قانون معدل لقانون  :أوالً 

  .بالقراءة الثانیة باالجماع م1998
  .سیتم نشر مشروع القانون في الجریدة الرسمیة حسب األصول :ثانیاً 

  أحمد بحـر. د                                     محمود الرمحي. د
  رئیـــس                                     رـــن ســأمی

  المجلس التشریعي                              المجلس التشریعي باالنابة
  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 199(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن قبـول استقالة وكیل وزارة التربیة والتعلیم السید محمد سلیمان حسین أبو 

  شقیر وصرف مستحقاته 
  مجلس الوزراء

  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،
  م وتعدیالته،1998لسنة 4وبعد االطالع على قانون الخدمة المدنیة رقم 

  وبناًء على تنسیب رئیس الوزراء، 
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
سـته السـابعة والسـبعین المنعقـدة بمدینـة غـزة وبناًء على ما أقره مجلـس الـوزراء فـي جل

  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/01/77/11(تحت رقم ) 02/09/2008(بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
قبــول اســتقالة وكیــل وزارة التربیــة والتعلــیم الســید محمــد ســلیمان حســین أبــو شــقیر مــن 

ه والحقــوق ، وصـرف شــهر اإلجـازة المســتحقة لـ30/9/2008منصـبه بــدءًا مـن تــاریخ 
  .المقرة حسب النظام

  )2(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م2008سبتمبر لسنة  02صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1429الثاني من رمضان من عـام              

  إسماعیل هنیة                                                            
  رئیس مجلس الوزراء                                                         
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  م2008لسنة ) 200(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشأن تحصیل رسوم مغادرة للمسافرین عبر معبر رفح

  مجلس الوزراء
  على القانون األساسي وتعدیالته،بعد االطالع  

  م،1998وبعد االطالع على قانون تنظیم الموازنة العامة والشؤون المالیة لعام 
   ،تنسیب وزارة الداخلیةعلى  اًء بنو 

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

الثامنـة والسـبعین المنعقــدة بمدینـة غــزة  وبنـاًء علـى مــا أقـره مجلـس الــوزراء فـي جلســته
  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/01/78/11(تحت رقم ) 09/09/2008(بتاریخ 

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 

 -60الموافقة على تحصیل رسوم مغادرة من المسافرین عبر معبر رفـح البـري بقیمـة 
ــــین وزارتــــي ال -ســــتین شــــیكًال فقــــط ــــتم التنســــیق ب ــــى أن ی مالیــــة للمســــافر الواحــــد، عل

  .واالتصاالت وتكنولوجیا المعلومات ولجنة المعابر لترتیب آلیة للتحصیل
  )2(مادة 

تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 
  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  م2008سبتمبر لسنة  9صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1429التاســع من رمضان من عــام      
  إسماعیل هنیة                                                        

  رئیس مجلس الوزراء                                                     
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  م2008لسنة ) 201(قرار مجلس الوزراء رقم 
  فیهابشأن إغالق مقبرة الشیخ رضوان ومنع الدفن 

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،
  م،2004لعام  20وبعد االطالع على قانون الصحة العامة رقم 

  وتنسیب وزارة األوقاف والشؤون الدینیة،
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
الــوزراء فـي جلســته الثامنـة والسـبعین المنعقــدة بمدینـة غــزة وبنـاًء علـى مــا أقـره مجلـس 

  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/02/78/11(تحت رقم ) 09/09/2008(بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
مــن تــاریخ هــذا القــرار علــى أن  لشــیخ رضــوان ومنــع الــدفن فیهــا، بــدءاً إغــالق مقبــرة ا

  .یلة لدفن الموتىتعمل وزارة األوقاف والشؤون الدینیة بتوفیر أرض بد
  )2(مادة 

تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 
  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  م2008سبتمبر لسنة  9صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1429التاسـع من رمضان من عـام         
  إسماعیل هنیة                                                             

  رئیس مجلس الوزراء                                                          
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  م2008لسنة ) 202(قرار مجلس الوزراء رقم 
  م2008بشأن اعتماد المخطط اإلقلیمي المعدل ونظامه لقطاع غزة 

  مجلس الوزراء
  ى القانون األساسي وتعدیالته،بعد االطالع عل

ــــى المخطــــط و  ــــى بالموافقــــة عل ــــى توصــــیات مجلــــس التنظــــیم األعل بعــــد االطــــالع عل
بتــــــــاریخ  6/2005(اإلقلیمـــــــي لمحافظــــــــات غــــــــزة كموجــــــــه عـــــــام فــــــــي جلســــــــته رقــــــــم 

13/8/2005(  
  وتنسیب وزارتي التخطیط والحكم المحلي إلعداد المخططات القطاعیة،

،وبناًء على الصالحیات المخولة    لنا قانونیًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

وبنـاًء علـى مــا أقـره مجلـس الــوزراء فـي جلســته الثامنـة والسـبعین المنعقــدة بمدینـة غــزة 
  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/03/78/11(تحت رقم ) 09/09/2008(بتاریخ 

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 

  .م2008اعتماد المخطط اإلقلیمي المعدل ونظامه لقطاع غزة 
  )2(مادة 

تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 
  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  م2008سبتمبر لسنة  9صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1429التاسـع من رمضان من عـام          
  إسماعیل هنیة                                                        

  رئیس مجلس الوزراء                                                    



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 203(قرار مجلس الوزراء رقم 
  2010-2009بشأن اعتماد السیاسات العامة لخطة التنمیة 

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

  بناًء على تنسیب وزارة التخطیط،و 
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
وبنـاًء علـى مــا أقـره مجلـس الــوزراء فـي جلســته الثامنـة والسـبعین المنعقــدة بمدینـة غــزة 

  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/04/78/11(تحت رقم ) 09/09/2008(بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
  .2010- 2009اعتماد السیاسات العامة لخطة التنمیة 

  )2(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م2008سبتمبر لسنة  9صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1429رمضان من عـام التاسـع من         

  إسماعیل هنیة                                                         
  رئیس مجلس الوزراء                                                       

  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 204(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشأن مرجعیة الترمیمات الخاصة بالمنشآت الحكومیة

  الوزراء مجلس
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

بعــد االطــالع علــى توصــیات اجتمــاع اللجنــة االقتصــادیة الوزاریــة الدائمــة فــي تقریــر و 
  م،01/09/2008بتاریخ ) 06(اجتماعها رقم 

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  وتنسیب اللجنة االقتصادیة الوزاریة الدائمة،

  على مقتضیات المصلحة العامة، وبناًء 
وبنـاًء علـى مــا أقـره مجلـس الــوزراء فـي جلســته الثامنـة والسـبعین المنعقــدة بمدینـة غــزة 

  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/05/78/11(تحت رقم ) 09/09/2008(بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
مل المصادقة على جمیع أعمال الترمیمات الخاصة بالمنشآت الحكومیة یتم التعا
بخصوصها بین الوزارة المعنیة ووزارة المالیة ووزارة األشغال العامة واإلسكان 

  .مباشرة
  )2(مادة 

تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 
  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  م2008ة سبتمبر لسن 9صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1429التاسـع من رمضان من عـام         
  إسماعیل هنیة                                                              

  رئیس مجلس الوزراء                                                          



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 205(قرار مجلس الوزراء رقم 
  )البودي(لمركبات مجهولة الهویة بشأن تسویة أوضاع ا

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

  م،2000لسنة ) 5(واالطالع على قانون المرور رقم 
وبعــد االطــالع علــى توصــیات اجتمــاع اللجنــة االقتصــادیة الوزاریــة الدائمــة فــي تقریــر 

  م،01/09/2008بتاریخ ) 06(اجتماعها رقم 
  ر النقل والمواصالت،وتنسیب وزی

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

وبنـاًء علـى مــا أقـره مجلـس الــوزراء فـي جلســته الثامنـة والسـبعین المنعقــدة بمدینـة غــزة 
  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/06/78/11(تحت رقم ) 09/09/2008(بتاریخ 

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 

الموافقة على اآللیة المقدمة من وزارة النقل والمواصالت بخصوص تسویة أوضاع 
على أن تتم تسویة ومعالجة المركبات بالتعاون ) البودي(المركبات مجهولة الهویة 
  .والتنسیق مع وزارة المالیة

  )2(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة به
  م2008سبتمبر لسنة  9صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1429التاسـع من رمضان من عـام         
  إسماعیل هنیة                                                            

  رئیس مجلس الوزراء                                                        



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 206(قرار مجلس الوزراء رقم 
  نفقات طباعة كتاب إنجازات الحكومة شیكل لتغطیة 27500بشأن صرف مبلغ 

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

تقریــر  وبعــد االطــالع علــى توصــیات اجتمــاع اللجنــة االقتصــادیة الوزاریــة الدائمــة فــي
  م،01/09/2008بتاریخ ) 06(اجتماعها رقم 

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  ،وتنسیب اللجنة االقتصادیة الوزاریة الدائمة

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
وبنـاًء علـى مــا أقـره مجلـس الــوزراء فـي جلســته الثامنـة والسـبعین المنعقــدة بمدینـة غــزة 

  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/07/78/11(تحت رقم ) 09/09/2008(بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
لتغطیة نفقات  ، وذلك- ألفا وخمسمائة شیكلسبعة وعشرون  -27500صرف مبلغ 

  .طباعة كتاب إنجازات الحكومة ویصرف المبلغ من النفقات العامة حسب االصول
  )2(مادة 

نفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل ت –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 
  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  م2008سبتمبر لسنة  9صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1429التاسـع من رمضان من عـام         
  إسماعیل هنیة                                                            

  رئیس مجلس الوزراء                                                        
  م2008لسنة ) 207(قرار مجلس الوزراء رقم 



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

شیكل لوزارة الزراعة لدعم تقاوي  1475000بشأن صرف سلفة مالیة مقدارها 
  وبذور البصل بأنواعه والثوم

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

طــالع علــى توصــیات اجتمــاع اللجنــة االقتصــادیة الوزاریــة الدائمــة فــي تقریــر بعــد االو 
  م،01/09/2008بتاریخ ) 06(اجتماعها رقم 

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  وتنسیب اللجنة االقتصادیة الوزاریة الدائمة،

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
ء فـي جلســته الثامنـة والسـبعین المنعقــدة بمدینـة غــزة وبنـاًء علـى مــا أقـره مجلـس الــوزرا

  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/08/78/11(تحت رقم ) 09/09/2008(بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
ملیون وأربعمائة وخمسة وسبعون  -شیكل 1475000صرف سلفة مالیة مقدارها 

  .الثوملوزارة الزراعة وذلك لدعم تقاوي وبذور البصل بأنواعه و  -ألف شیكل
  )2(مادة 

تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 
  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  م2008سبتمبر لسنة  9صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1429التاسـع من رمضان من عـام         
  إسماعیل هنیة                                                         

  رئیس مجلس الوزراء                                                      



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 208(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن إقفال مستندات لوزارة الداخلیة مرجعة من وزارة المالیة بدون رسوم إیرادات 

  طوابع البرید
  مجلس الوزراء

  د االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،بع
بعــد االطـــالع علـــى توصــیات اجتمـــاع اللجنـــة االقتصـــادیة الوزاریــة الدائمـــة فـــي تقریـــر و 

  م،01/09/2008بتاریخ ) 06(اجتماعها رقم 
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  وتنسیب اللجنة االقتصادیة الوزاریة الدائمة،

  ات المصلحة العامة،وبناًء على مقتضی
ـاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثامنــة والســبعین المنعقــدة بمدینــة غــزة  وبنـ

  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/09/78/11(تحت رقم ) 09/09/2008(بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
إقفـــال مســـتندات وزارة الداخلیـــة المرجعـــة مـــن وزارة المالیـــة بـــدون رســـوم إیـــرادات طوابـــع 

م، علـى أن 01/05/2008م وحتـى 01/01/2008لبرید عن الفترة الزمنیة الواقعـة مـن ا
تخصـــم قیمـــة رســـوم إیـــرادات طوابـــع البریـــد فـــي المســـتندات المرجعـــة مـــن موازنـــة وزارة 

  .الداخلیة
  )2(مادة 

تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  –كـل فیمـا یخصـه  –على الجهات المختصة كافـة 
  .صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیةاعتبارًا من تاریخ 

  م2008سبتمبر لسنة  9صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1429التاسـع من رمضان من عـام          

  إسماعیل هنیة                                                          
  وزراءرئیس مجلس ال                                                       



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 209(قرار مجلس الوزراء رقم 
  لجمعیة صناع الحیاة 2م150بشأن توفیر صوبة زراعیة مساحة 

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

بعــد االطــالع علــى توصــیات اجتمــاع اللجنــة االقتصــادیة الوزاریــة الدائمــة فــي تقریــر و 
  م،01/09/2008بتاریخ ) 06(اجتماعها رقم 

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  وتنسیب اللجنة االقتصادیة الوزاریة الدائمة،

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
وبنـاًء علـى مــا أقـره مجلـس الــوزراء فـي جلســته الثامنـة والسـبعین المنعقــدة بمدینـة غــزة 

  م2008لسنة ) ـه.إ/و.م/10/78/11(تحت رقم ) 09/09/2008(بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
مائة ( 2م150الموافقة على توفیر صوبة زراعیة من أراضي المحررات بمساحة 

  .لجمعیة صناع الحیاة) وخمسون متر مربع
  )2(مادة 

تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 
  .الجریدة الرسمیة به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في

  
  م2008سبتمبر لسنة  9صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1429التاسـع من رمضان من عـام          
  إسماعیل هنیة                                                         
  رئیس مجلس الوزراء                                                      



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 210(الوزراء رقم  قرار مجلس
شیكل لوزارة الصحة لتسدید قیمة  62975بشأن صرف سلفة مالیة مقدارها 

  فاتورة غاز الهیلیوم لمركز األمیر نایف بمستشفى الشفاء
  مجلس الوزراء

  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،
اریــة الدائمــة فــي تقریــر بعــد االطــالع علــى توصــیات اجتمــاع اللجنــة االقتصــادیة الوز و 

  م،01/09/2008بتاریخ ) 06(اجتماعها رقم 
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  وتنسیب اللجنة االقتصادیة الوزاریة الدائمة،

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
زة وبنـاًء علـى مــا أقـره مجلـس الــوزراء فـي جلســته الثامنـة والسـبعین المنعقــدة بمدینـة غــ

  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/11/78/11(تحت رقم ) 09/09/2008(بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
اثنان وستون ألفًا وتسعمائة وخمسة  –شیكل  62975صرف سلفة مالیة مقدارها 

لوزارة الصحة لتسدید قیمة فاتورة غاز الهیلیوم لمركز األمیر نایف  -وسبعون شیكل
  .بمستشفى الشفاء

  )2(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –الجهــات المختصــة كافــة  علــى

  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  م2008سبتمبر لسنة  9صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1429التاسـع من رمضان من عـام          
  إسماعیل هنیة                                                             

  رئیس مجلس الوزراء                                                          



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 211(قرار مجلس الوزراء رقم 
شیكل لوزارة الحكم المحلي لتسدید  14500بشأن صرف سلفة مالیة مقدارها 

 USAIDمستحقات مهندسي منحة 

  مجلس الوزراء
  على القانون األساسي وتعدیالته، بعد االطالع

بعــد االطـــالع علـــى توصــیات اجتمـــاع اللجنـــة االقتصـــادیة الوزاریــة الدائمـــة فـــي تقریـــر و 
  م،01/09/2008بتاریخ ) 06(اجتماعها رقم 

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  وتنسیب اللجنة االقتصادیة الوزاریة الدائمة،

  ة العامة،وبناًء على مقتضیات المصلح
ـاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثامنــة والســبعین المنعقــدة بمدینــة غــزة  وبنـ

  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/12/78/11(تحت رقم ) 09/09/2008(بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
لوزارة   -أربعة عشر ألفًا وخمسمائة شیكل –شیكل  14500صرف سلفة مالیة مقدارها 

، على أن تسـترد السـلفة عنـد  USAIDلتسدید مستحقات مهندسي منحة الحكم المحلي 
اســـترداد المبلـــغ مـــن الجهـــة المانحـــة، وبعـــد اســـتكمال اإلجـــراءات وفـــق الـــنظم والقـــوانین 

  .المعمول بها في وزارة المالیة
  )2(مادة 

تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  –كـل فیمـا یخصـه  –على الجهات المختصة كافـة 
  .من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة اعتباراً 

  م2008سبتمبر لسنة  9صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1429التاسـع من رمضان من عـام          

  إسماعیل هنیة                                                           
  رئیس مجلس الوزراء                                                        



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 212(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن الموافقة على منح ترخیص لمعهد القراءات التابع لوزارة األوقاف والشؤون 

 الدینیة

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

  منه، 5ما المادة م ال سی1998لسنة  11بعد االطالع على قانون التعلیم العالي رقم و 
  وتنسیب وزارة األوقاف والشؤون الدینیة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

وبنـاًء علـى مــا أقـره مجلـس الــوزراء فـي جلســته الثامنـة والسـبعین المنعقــدة بمدینـة غــزة 
  م2008لسنة ) ـه.إ/و.م/13/78/11(تحت رقم ) 09/09/2008(بتاریخ 

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 

  .الموافقة على منح ترخیص لمعهد القراءات التابع لوزارة األوقاف والشؤون الدینیة
  )2(مادة 

تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 
  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  م2008سبتمبر لسنة  9ینة غزة بتاریخ صدر في مد

  هـ1429التاسـع من رمضان من عـام         
  إسماعیل هنیة                                                          
  رئیس مجلس الوزراء                                                       

  
  م2008لسنة ) 213(قرار مجلس الوزراء رقم 



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

 2008بشأن التعیینات على شواغر عام 

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

  م وتعدیالته،1998لسنة ) 4(بعد االطالع على قانون الخدمة المدنیة رقم و 
  م،2006لسنة ) هـ.إ/و.م/17/24/10(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

  م،2007لسنة ) هـ.إ/و.م/02/36/11(وقرار مجلس الوزراء رقم 
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
وبنـاًء علـى مــا أقـره مجلـس الــوزراء فـي جلســته الثامنـة والسـبعین المنعقــدة بمدینـة غــزة 

  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/14/78/11(تحت رقم ) 09/09/2008(بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
بموجـب إعالنـات ومسـابقات علـى أن یسـتثنى  2008تم التعیینات على شواغر عام ت

من ذلك الموظفون الموقعون على عقـود عمـل مـع وزارة المالیـة بموجـب قـرار مجلـس 
  .2006لسنة ) هـ.إ/و.م/17/24/10(الوزراء رقم 

  )2(مادة 
ویعمــل  تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م2008سبتمبر لسنة  9صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1429التاسـع من رمضان من عـام          

  إسماعیل هنیة                                                        
  رئیس مجلس الوزراء                                                     



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 214(قرار مجلس الوزراء رقم 
استخدام أقواس الحدید ومواسیر الحمامات الزراعیة الموجودة في أراضي بشأن 

 المحررات

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون االساسي وتعدیالته،

  وتنسیب رئیس الوزراء،
،وبناًء على الصالحیات المخولة    لنا قانونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
وبنـاًء علـى مــا أقـره مجلـس الــوزراء فـي جلســته الثامنـة والسـبعین المنعقــدة بمدینـة غــزة 

  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/15/78/11(تحت رقم ) 09/09/2008(بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
جـــودة فـــي أراضـــي المحـــررات تكلیـــف االدارة العامـــة للمحـــررات بمـــنح الممتلكـــات المو 

للمؤسســـات والـــوزارات والمســـاجد قیـــد االنشـــاء وفـــق الحاجـــة ومـــا تقتضـــیه الضـــرورة، 
  .ة االمانة العامة لمجلس الوزراءوبموافق

  )2(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .ة الرسمیةبه اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجرید
  

  م2008سبتمبر لسنة  9صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1429التاسـع من رمضان من عـام          

  إسماعیل هنیة                                                          
  رئیس مجلس الوزراء                                                      

  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 215(راء رقم قرار مجلس الوز 
 بشأن تخصیص قطعة أرض حكومیة لنادي الریان الریاضي إلقامة ملعب كرة قدم

  
  مجلس الوزراء

  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته، 
  وبعد االطالع على قانون األراضي العثماني،

  1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 
ــــى قــــ ــــوزراء بشــــأن نظــــام معــــاییر التخصــــیص رقــــم وبعــــد االطــــالع عل رار مجلــــس ال

  ،2007لسنة ) هـ.إ/و.م/03/27/11(
  وبناًء على تنسیب رئیس سلطة األراضي،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

ة بمدینـة غـزة وبناًء على ما أقره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته التاسـعة والسـبعین المنعقـد
  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/01/79/11(تحت رقم ) 16/09/2008(بتاریخ 

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 

 -دونمـــات 10(الموافقـــة علـــى تخصـــیص قطعـــة األرض الحكومیـــة البـــالغ مســـاحتها 
مــن أراضــي ) 127(مــن القطعــة رقــم ) 62(، مــن أرض القســیمة رقــم )عشــرة دونمــات

نــادي الریــان الریاضــي بغــرض إقامــة ملعــب كــرة  المحــررات لصــالح-مدینــة دیــر الــبلح
  .قدم

  )2(مادة 
تمامه حسب األصول   .تكلیف سلطة األراضي بتنفیذ إجراءات التخصیص وإ

  
  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  )3(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م2008سبتمبر لسنة  16ر في مدینة غزة بتاریخ صد
  هـ1429السادس عشـر من رمضـان من عــام 

  إسماعیل هنیة                                                          
  رئیس مجلس الوزراء                                                      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 216(ء رقم قرار مجلس الوزرا
 بشأن صرف سلفة مالیة للجهاز اإلشرافي لحراسات وزارة التربیة والتعلیم العالي

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته، 
  وبناًء على تنسیب وزارة التربیة والتعلیم العالي،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  مقتضیات المصلحة العامة،وبناًء على 

وبناًء على ما أقره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته التاسـعة والسـبعین المنعقـدة بمدینـة غـزة 
  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/02/79/11(تحت رقم ) 16/09/2008(بتاریخ 

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 

لكـــل مشـــرف مـــن ) ألفـــین شـــیكل(شـــیكل  2000صـــرف ســـلفة مالیـــة عاجلـــة مقـــدارها 
  .ات وزارة التربیة والتعلیم العاليمشرفي حراس

  )2(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م2008سبتمبر لسنة  16صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1429السادس عشر من رمضان من عـام      

  إسماعیل هنیة                                                             
  رئیس مجلس الوزراء                                                          

  
  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 217(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن تخصیص قطعة أرض حكومیة لوزارة الشباب والریاضة إلقامة مدینة 

 اسین الریاضیةالی

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته، 

  وبعد االطالع على قانون األراضي العثماني،
  1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 

ــــوزراء بشــــأن نظــــام معــــاییر التخصــــیص رقــــم  ــــى قــــرار مجلــــس ال ــد االطــــالع عل وبعــ
  ،2007لسنة ) هـ.إ/و.م/03/27/11(

د االطالع على توصیات اجتماع اللجنة الخاصة بتخصیص األراضـي الحكومیـة وبع
  .م10/09/2008بتاریخ ) 14(في تقریر اجتماعها رقم 

  و تنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
مجلـس الـوزراء فـي جلسـته التاسـعة والسـبعین المنعقـدة بمدینـة غـزة  وبناًء على ما أقره

م قـــرر مـــا 2008لســـنة ) هــــ.إ/و.م/03/79/11(تحـــت رقـــم ) 16/09/2008(بتـــاریخ 
  :یلي

  )1(مادة 
ــــالغ مســــاحتها  مائــــة وأربعــــون ) دونمــــاً  140(تخصــــیص قطعــــة األرض الحكومیــــة الب

، وهــي جــزء مــن أرض القســیمة رقــم  ، وجــزء مــن )2306(رقــم مــن القطعــة ) 1(دونمــًا
مـــن أراضـــي أبـــو مـــدین لصـــالح ) 2307(مـــن القطعـــة رقـــم ) 32(أرض القســـیمة رقـــم 

  .وزارة الشباب والریاضة إلقامة مدینة الیاسین الریاضیة
  )2(مادة 

تمامه حسب األصول   .تكلیف سلطة األراضي بتنفیذ إجراءات التخصیص وإ



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  )3(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –ه كــل فیمــا یخصــ –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م2008سبتمبر لسنة  16صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1429السادس عشر من رمضان من عـام      

                                                                                       
  إسماعیل هنیة                                                           
  رئیس مجلس الوزراء                                                      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 218(قرار مجلس الوزراء رقم 
 وزتهمبشأن السماح للمتقاعدین بشراء المركبات الحكومیة التي بح

  
  ،مجلس الوزراء

  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته، 
بعــد االطــالع علــى توصــیات اجتمــاع اللجنــة االقتصــادیة الوزاریــة الدائمــة فــي تقریــر و 

  م15/09/2008بتاریخ ) 07(اجتماعها رقم 
  وتنسیب اللجنة االقتصادیة الوزاریة الدائمة،

،وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قان   ونیًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

ــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثمــانین المنعقــدة بمدینــة غــزة بتــاریخ  وبن
  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/01/80/11(تحت رقم ) 23/09/2008(

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 

  :السماح للمتقاعدین بشراء المركبات الحكومیة التي بحوزتهم وفق اآلتي
یســمح للمتقاعــد بشــراء المركبــة الحكومیــة التــي كــان یســتخدمها أثنــاء عملــه  -1

  .مدة ال تقل عن سنتین قبل تاریخ إحالته على التقاعد
ـــــوزارة النقـــــل والمواصـــــالت بفحـــــص  -2 تقـــــوم اإلدارة العامـــــة للنقـــــل الحكـــــومي ب

 .المركبة وتحدید نسبة صالحیتها

یمـة المركبـة حسـب النظـام تقوم اإلدارة العامة للجمارك والمكوس باحتسـاب ق -3
مــن % 30المعمــول بــه طــرفهم بعــد خصــم نســبة الهالــك بحیــث ال تقــل عــن 

 .قیمتها األساسیة

یــتم ســـحب المركبــة مـــن المتقاعــد إذا لـــم ینــه جمیـــع اإلجــراءات ودفـــع ثمنهـــا  -4
 .كامًال حسب األصول، وذلك خالل شهر من إنهائه الخدمة



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  )2(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –ا یخصــه كــل فیمــ –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م2008سبتمبر لسنة  23صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1429الثالث والعشرون من رمضان من عــام 

                                                                                
  إسماعیل هنیة                                                            

  رئیس مجلس الوزراء                                                         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 219(قرار مجلس الوزراء رقم 
  ةبشأن شراء جهاز حاسوب للمونتاج بوزارة الشباب والریاض

 $3000بتكلفة ال تزید عن  

  ،مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته، 

بعــد االطــالع علــى توصــیات اجتمــاع اللجنــة االقتصــادیة الوزاریــة الدائمــة فــي تقریــر و 
  م15/09/2008بتاریخ ) 07(اجتماعها رقم 

  وتنسیب اللجنة االقتصادیة الوزاریة الدائمة،
،وبناًء على الصال   حیات المخولة لنا قانونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
ــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثمــانین المنعقــدة بمدینــة غــزة بتــاریخ  وبن

  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/02/80/11(تحت رقم ) 23/09/2008(
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
الشــباب والریاضــة بتكلفــة ال تزیــد  الموافقــة علــى شــراء جهــاز حاســوب للمونتــاج بــوزارة

  .ثالثة آالف دوالر أمریكي فقط -$3000عن 
  )2(مادة 

تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 
  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  م2008سبتمبر لسنة  23صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1429والعشرون من رمضان من عــام  الثالث

  إسماعیل هنیة                                                              
  رئیس مجلس الوزراء                                                          

  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 220(قرار مجلس الوزراء رقم 
 ضات األضرار الناجمة عن أحداث الشجاعیةبشأن اعتماد موازنة طارئة لتعوی

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته، 

بعــد االطـــالع علـــى توصــیات اجتمـــاع اللجنـــة االقتصـــادیة الوزاریــة الدائمـــة فـــي تقریـــر و 
  م15/09/2008بتاریخ ) 07(اجتماعها رقم 

  وتنسیب اللجنة االقتصادیة الوزاریة الدائمة،
، وبناًء    على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
وبنـــاًء علـــى مـــا أقـــره مجلـــس الـــوزراء فـــي جلســـته الثمـــانین المنعقـــدة بمدینـــة غـــزة بتـــاریخ 

  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/03/80/11(تحت رقم ) 23/09/2008(
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
مائة وخمسـة  -$155.000العامة واإلسكان بمبلغ  اعتماد موازنة طارئة لوزارة األشغال

لتغطیــــة تعویضــــات األضــــرار كافــــة التــــي نتجــــت عــــن أحــــداث  -وخمســــون ألــــف دوالر
الشــجاعیة األخیــرة، شــریطة عــدم ازدواجیــة الــدفع مــع جهــات أخــرى، والتنفیــذ یكــون مــن 

  .خالل وزارة األشغال العامة واإلسكان وبالتنسیق مع وزارة النقل والمواصالت
  )2(ادة م

تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  –كـل فیمـا یخصـه  –على الجهات المختصة كافـة 
  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  م2008سبتمبر لسنة  23صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1429الثالث والعشرون من رمضان من عــام 
  إسماعیل هنیة                                                               

  رئیس مجلس الوزراء                                                           
  م2008لسنة ) 221(قرار مجلس الوزراء رقم 



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

بشأن اعتماد موازنة تشغیلیة لمؤسسة الربیع التابعة لوزارة الشؤون االجتماعیة 
 شیكل شهریا 10.000مقدارها 

  ،جلس الوزراءم
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته، 

بعــد االطــالع علــى توصــیات اجتمــاع اللجنــة االقتصــادیة الوزاریــة الدائمــة فــي تقریــر و 
  م15/09/2008بتاریخ ) 07(اجتماعها رقم 

  وتنسیب اللجنة االقتصادیة الوزاریة الدائمة،
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  بناًء على مقتضیات المصلحة العامة،و 
ــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثمــانین المنعقــدة بمدینــة غــزة بتــاریخ  وبن

  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/04/80/11(تحت رقم ) 23/09/2008(
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
والبــالغ  اعتمــاد الموازنــة التشــغیلیة لمؤسســة الربیــع التابعــة لــوزارة الشــؤون االجتماعیــة

  .عشرة آالف شیكل شهریاً  -شیكل شهریاً  10.000مقدارها 
  )2(مادة 

تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 
  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  م2008سبتمبر لسنة  23صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1429من رمضان من عــام الثالث والعشرون 
  إسماعیل هنیة                                                             

  رئیس مجلس الوزراء                                                          



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 222(قرار مجلس الوزراء رقم 
دیریة الخدمات الطبیة العسكریة بشأن اعتماد موازنة خاصة لتغطیة احتیاجات م

 شیكل 250.000مقدارها 

  ،مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته، 

بعــد االطــالع علــى توصــیات اجتمــاع اللجنــة االقتصــادیة الوزاریــة الدائمــة فــي تقریــر و 
  م15/09/2008بتاریخ ) 07(اجتماعها رقم 

  لدائمة،وتنسیب اللجنة االقتصادیة الوزاریة ا
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
ــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثمــانین المنعقــدة بمدینــة غــزة بتــاریخ  وبن

  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/05/80/11(تحت رقم ) 23/09/2008(
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
مائتــــــان  -شــــــیكل 250.000صــــــة لــــــوزارة الداخلیــــــة ومقــــــدارها اعتمــــــاد الموازنــــــة الخا
، لتغطیــة احتیاجـــات مدیریـــة الخــدمات الطبیـــة العســـكریة مـــن -وخمســون ألـــف شـــیكل
  .مستلزمات طبیة وأدویة

  )2(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .الجریدة الرسمیةبه اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في 
  م2008سبتمبر لسنة  23صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1429الثالث والعشرون من رمضان من عــام 
  إسماعیل هنیة                                                               

 رئیس مجلس الوزراء                                                          



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 223(قرار مجلس الوزراء رقم 
 بشأن المنتدبین من اإلدارة العامة للمحررات للوزارات المختلفة

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

  وبعد االطالع على قانون الخدمة المدنیة والئحته التنفیذیة،
الوزاریـــة الدائمـــة فـــي تقریـــر  یـــةاألدار وبعـــد االطـــالع علـــى توصـــیات اجتمـــاع اللجنـــة 

  م05/10/2008بتاریخ ) 06(اجتماعها رقم 
  وتنسیب اللجنة اإلداریة الوزاریة الدائمة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

نــة غــزة وبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الواحــد والثمــانین المنعقــدة بمدی
  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/01/81/11(تحت رقم ) 07/10/2008(بتاریخ 

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 

تكلیــف كــل وزارة بتعیــین مــا لــدیها مــن مــوظفین منتــدبین مــن المحــررات بالتنســیق مــع 
أو شـواغر  2008دیوان الموظفین العام حسب حاجتها، ویكون التعیین على شـواغر 

  .من فقدوا وظائفهم قانوناً 
  )2(مادة 

تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 
  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  م2008أكتوبر لسنة  07صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1429الثامن من شوال من عــام              

  إسماعیل هنیة                                                          
  رئیس مجلس الوزراء                                                      



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 224(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن تسكین السید جمال محمود أبو هاشم على درجة وكیل مساعد للتعلیم العام 

 A2ة بوزارة التربیة والتعلیم العالي بدرج

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

  وبعد االطالع على قانون الخدمة المدنیة وتعدیالته،
وبعـــد االطـــالع علـــى توصـــیات اجتمـــاع اللجنـــة اإلداریـــة الوزاریـــة الدائمـــة فـــي تقریـــر 

  م05/10/2008بتاریخ ) 06(اجتماعها رقم 
  ئمة،وتنسیب اللجنة اإلداریة الوزاریة الدا

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

ـاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الواحــد والثمــانین المنعقــدة بمدینــة غــزة  وبنـ
  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/02/81/11(تحت رقم ) 07/10/2008(بتاریخ 

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 

ل محمــود أبــو هاشــم علــى درجــة وكیــل مســاعد للتعلــیم العــام بــوزارة تســكین الســید جمــا
  .A2التربیة والتعلیم العالي بدرجة 

  )2(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  م2008وبر لسنة أكت 07صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1429الثامن من شوال من عــام              
  إسماعیل هنیة                                                           

  رئیس مجلس الوزراء                                                        



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 225(قرار مجلس الوزراء رقم 
السید یوسف كامل إسماعیل إبراهیم وكیًال لوزارة التربیة والتعلیم بشأن تعیین 

 A1العالي بوزارة التربیة والتعلیم العالي بدرجة 

  ،مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

  وبعد االطالع على قانون الخدمة المدنیة وتعدیالته،
داریـــة الوزاریـــة الدائمـــة فـــي تقریـــر وبعـــد االطـــالع علـــى توصـــیات اجتمـــاع اللجنـــة اإل

  م05/10/2008بتاریخ ) 06(اجتماعها رقم 
  وتنسیب اللجنة اإلداریة الوزاریة الدائمة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

بمدینــة غــزة وبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الواحــد والثمــانین المنعقــدة 
  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/03/81/11(تحت رقم ) 07/10/2008(بتاریخ 

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 

تعیین السید یوسف كامل إسماعیل إبراهیم وكیًال لوزارة التربیـة والتعلـیم العـالي بدرجـة 
A1 .  

  )2(مادة 
ل تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــ –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  م2008أكتوبر لسنة  07صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1429الثامن من شوال من عــام              
  إسماعیل هنیة                                                          

  رئیس مجلس الوزراء                                                       



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 226(قرار مجلس الوزراء رقم 
 بشأن تغییر مسمى وكیل المدرسة إلى نائب مدیر مدرسة

  ،مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته، 

بعـــد االطـــالع علـــى توصـــیات اجتمـــاع اللجنـــة اإلداریـــة الوزاریـــة الدائمـــة فـــي تقریـــر و 
  م05/10/2008بتاریخ ) 06(ماعها رقم اجت

  وتنسیب اللجنة اإلداریة الوزاریة الدائمة،
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
ـاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الواحــد والثمــانین المنعقــدة بمدینــة غــزة  وبنـ

  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/04/81/11(قم تحت ر ) 07/10/2008(بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
تغییــر مســـمى وكیــل المدرســـة إلــى نائـــب مــدیر مدرســـة، ویــتم معاملتـــه معاملــة وكیـــل 

  .المدرسة مالیاً 
  )2(مادة 

تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 
  .ي الجریدة الرسمیةبه اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر ف

  
  م2008أكتوبر لسنة  07صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1429الثامن من شوال من عــام              
  إسماعیل هنیة                                                              

 راءرئیس مجلس الوز                                                           



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 227(قرار مجلس الوزراء رقم 
 بشأن صرف نصف ملیون دوالر منحة لبلدیة غزة

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

  وبناء على تنسیب وزارة المالیة،
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الواحــد والثمــانین المنعقــدة بمدینــة غــزة  وبنــاًء 

  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/05/81/11(تحت رقم ) 07/10/2008(بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
منحـــة لبلدیـــة  -نصـــف ملیـــون دوالر فقـــط –دوالر ) 500.000(صـــرف مبلـــغ مقـــداره 

نـة غـزة وأعمـال صـیانة كباشـات وسـیارات غزة، لتغطیة أعمـال السـوق الجدیـد فـي مدی
  .النقل الخاصة بالبلدیة

  )2(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م2008أكتوبر لسنة  07صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1429ن من شوال من عــام الثام             

  إسماعیل هنیة                                                              
  رئیس مجلس الوزراء                                                          



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 228(قرار مجلس الوزراء رقم 
 بمدینة رفح إلنشاء بئر میاه بشأن تخصیص قطعة أرض حكومیة لبلدیة النصر

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،
  وبعد االطالع على قانون األراضي العثماني،

  ،1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 
ــــوزراء بشــــأن نظــــام معــــاییر التخصــــیص رقــــم  ــــى قــــرار مجلــــس ال ــد االطــــالع عل وبعــ

  ،2007لسنة ) هـ.إ/و.م/03/27/11(
وبعد االطالع على توصیات اجتماع اللجنة الخاصة بتخصیص األراضـي الحكومیـة 

  م،24/09/2008بتاریخ ) 15(في تقریر اجتماعها رقم 
  وتنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الواحــد والثمــانین المنعقــدة بمدینــة غــزة  وبنــاًء 
  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/06/81/11(تحت رقم ) 07/10/2008(بتاریخ 

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 

خمســمائة متــر مربــع، ) 2م500(تخصــیص قطعــة األرض الحكومیــة البــالغ مســاحتها 
مـن أراضـي مدینـة رفـح لصـالح ) 2374( من القطعـة رقـم) 1(من أرض القسیمة رقم 

  .بلدیة النصر لغرض إنشاء بئر میاه في منطقة بلدیة النصر
  )2(مادة 

تمامه حسب األصول   .تكلیف سلطة األراضي بتنفیذ إجراءات التخصیص وإ
  
  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  )3(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .اریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیةبه اعتبارًا من ت
  

  م2008أكتوبر لسنة  07صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1429الثامن من شوال من عــام             

                                                                               
  إسماعیل هنیة                                                              

  رئیس مجلس الوزراء                                                           
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 229(قرار مجلس الوزراء رقم 
 بشأن تخصیص قطعة أرض حكومیة لبلدیة خان یونس إلنشاء بئر میاه

  مجلس الوزراء
  سي وتعدیالته،بعد االطالع على القانون األسا

  وبعد االطالع على قانون األراضي العثماني،
  ،1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 

ــــوزراء بشــــأن نظــــام معــــاییر التخصــــیص رقــــم  ــــى قــــرار مجلــــس ال ــد االطــــالع عل وبعــ
  ،2007لسنة ) هـ.إ/و.م/03/27/11(

الحكومیـة  وبعد االطالع على توصیات اجتماع اللجنة الخاصة بتخصیص األراضـي
  م،24/09/2008بتاریخ ) 15(في تقریر اجتماعها رقم 

  وتنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
زة وبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الواحــد والثمــانین المنعقــدة بمدینــة غــ

  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/07/81/11(تحت رقم ) 07/10/2008(بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة     
مائـــة وخمســـون متـــرًا ) 2م150(تخصـــیص قطعـــة األرض الحكومیـــة البـــالغ مســـاحتها 

، مــن أرض القســیمة رقــم  مــن أراضــي مدینــة خــان ) 88(مــن القطعــة رقــم ) 2(مربعــًا
  .ء بئر میاه غرب معسكر خان یونسیونس لصالح بلدیة خان یونس لغرض إنشا
  )2(مادة 

تمامه حسب األصول   .تكلیف سلطة األراضي بتنفیذ إجراءات التخصیص وإ
  
  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  )3(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م2008أكتوبر لسنة  07بتاریخ صدر في مدینة غزة 
  هـ1429الثامن من شوال من عـام               

                                                                              
  إسماعیل هنیة                                                          

  رئیس مجلس الوزراء                                                        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 230(قرار مجلس الوزراء رقم 
 بشأن تخصیص قطعة أرض حكومیة لبلدیة خان یونس إلنشاء بئر میاه

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،
  وبعد االطالع على قانون األراضي العثماني،

  ،1942لسنة ) 6(ون األراضي العمومیة رقم وعلى قان
ــــوزراء بشــــأن نظــــام معــــاییر التخصــــیص رقــــم  ــــى قــــرار مجلــــس ال ــد االطــــالع عل وبعــ

  ،2007لسنة ) هـ.إ/و.م/03/27/11(
وبعد االطالع على توصیات اجتماع اللجنة الخاصة بتخصیص األراضـي الحكومیـة 

  م،24/09/2008بتاریخ ) 15(في تقریر اجتماعها رقم 
  اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة، وتنسیب

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
    وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

ـاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الواحــد والثمــانین المنعقــدة بمدینــة غــزة  وبنـ
  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/08/81/11(تحت رقم ) 07/10/2008(بتاریخ 

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 

خمسمائة متر مربع، ) 2م500(تخصیص قطعة األرض الحكومیة البالغ مساحتها 
من أراضي مدینة خان یونس ) 88(من القطعة رقم ) 2(من أرض القسیمة رقم 

  .لصالح بلدیة خان یونس لغرض إنشاء بئر میاه غرب معسكر خان یونس
  )2(مادة  

تمامه حسب األصولتكلیف سلطة األراضي بتنفیذ إجراء   .ات التخصیص وإ
  
  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  )3(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م2008أكتوبر لسنة  07صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1429الثامن من شوال من عــام              

                                                                              
  إسماعیل هنیة                                                             

  رئیس مجلس الوزراء                                                          



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة  )231(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشأن تخصیص قطعة أرض حكومیة لبلدیة خان یونس

 إلنشاء خزان میاه ومضخة 

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،
  وبعد االطالع على قانون األراضي العثماني،

  ،1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 
ــــوزرا ــــى قــــرار مجلــــس ال ء بشــــأن نظــــام معــــاییر التخصــــیص رقــــم وبعــــد االطــــالع عل

  ،2007لسنة ) هـ.إ/و.م/03/27/11(
وبعد االطالع على توصیات اجتماع اللجنة الخاصة بتخصیص األراضـي الحكومیـة 

  م،24/09/2008بتاریخ ) 15(في تقریر اجتماعها رقم 
  وتنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،

، وبناًء على الصالحیات المخولة لنا   قانونیًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

ـاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الواحــد والثمــانین المنعقــدة بمدینــة غــزة  وبنـ
  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/09/81/11(تحت رقم ) 07/10/2008(بتاریخ 

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 

ســـة آالف متـــر خم) 2م5000(تخصـــیص قطعـــة األرض الحكومیـــة البـــالغ مســـاحتها 
مــن أراضـــي مدینـــة خـــان ) 88(مـــن القطعـــة رقـــم ) 2(مربــع، مـــن أرض القســـیمة رقــم 

كـــوب ) 5000(یـــونس لصـــالح بلدیـــة خـــان یـــونس لغـــرض إنشـــاء خـــزان میـــاه بســـعة 
  .ومضخة

  )2(مادة 
تمامه حسب األصول   .تكلیف سلطة األراضي بتنفیذ إجراءات التخصیص وإ



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  )3(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –ل فیمــا یخصــه كــ –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م2008أكتوبر لسنة  07صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1429الثامن من شوال من عــام              

  هنیة إسماعیل                                                             
  رئیس مجلس الوزراء                                                         

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 232(قرار مجلس الوزراء رقم 
 بشأن 2008لسنة ) هـ.إ/و.م/06/48/11(بشأن تعدیل قرار مجلس الوزراء رقم 

 ء مقر للمركزتخصیص قطعة أرض حكومیة لمركز غزة للتنمیة البشریة لبنا

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،
  وبعد االطالع على قانون األراضي العثماني،

  ،1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 
ــــوزراء بشــــأن نظــــام معــــاییر التخصــــیص رقــــم  ــــى قــــرار مجلــــس ال ــد االطــــالع عل وبعــ

  ،2007لسنة ) هـ.إ/و.م/03/27/11(
  ،2008لسنة ) هـ.إ/و.م/06/48/11(االطالع على قرار مجلس الوزراء رقم  وبعد

وبعد االطالع على توصیات اجتماع اللجنة الخاصة بتخصیص األراضـي الحكومیـة 
  م،24/09/2008بتاریخ ) 15(في تقریر اجتماعها رقم 

  وتنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،
، وبناًء على الصالحیات المخولة   لنا قانونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
ـاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الواحــد والثمــانین المنعقــدة بمدینــة غــزة  وبنـ

  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/10/81/11(تحت رقم ) 07/10/2008(بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
لســـنة ) هــــ.إ/و.م/06/48/11(مـــن قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم ) 1(تعـــدیل المـــادة رقـــم 

  :لتصبح كالتالي 2008
ــــة لمركــــز غــــزة للتنمیــــة البشــــریة لبنــــاء مقــــر للمركــــز  ـــیص قطعــــة أرض حكومی تخصـ

ــــــم ) 2م600(مســــــاحتها  ــــــع، وهــــــي جــــــزء مــــــن أرض القســــــیمتین رق ســــــتمائة متــــــر مرب
  .الرمال الشمالي -في منطقة غزة) 726(من القطعة رقم ) 99+315(



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  )2(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –كافــة  علــى الجهــات المختصــة

  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م2008أكتوبر لسنة  07صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1429الثامن من شوال من عــام              

  إسماعیل هنیة                                                              
  رئیس مجلس الوزراء                                                           

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  م2008لسنة ) 233(قرار مجلس الوزراء رقم 

  بشأن صرف سلفة مالیة مقدارها ملیون دوالر لبلدیة غزة
  مجلس الوزراء



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،
  ًء على تنسیب وزارة الحكم المحلي،وبنا

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

وبناًء على مـا أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته الحادیـة والثمـانین المنعقـدة بمدینـة غـزة 
  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/11/81/11(تحت رقم ) 07/10/2008(بتاریخ 
  :یليقرر ما 

  )1(مادة 
صرف سلفة مالیة مقدارها ملیون دوالر فقط لبلدیة غزة، ویبدأ تسدید السلفة في 

  .م لمدة اثنا عشر شهراً 2009لسنة / یولیو/1
  )2(مادة 

تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 
  .سمیةبه اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الر 

  
  م2008أكتوبر لسنة  07صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1429الثامن من شوال من عــام              
  

  إسماعیل هنیة                                                              
  رئیس مجلس الوزراء                                                          



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 234(لس الوزراء رقم قرار مج
  بشأن اختیار أعضاء مجلس إدارة صندوق النفقة

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

  منه،) 5(ال سیما المادة  2005لسنة  6وعلى قانون صندوق النفقة رقم 
  مؤسسات األهلیة،وبعد االطالع على توصیات اللجنة الوزاریة اإلداریة بشأن تنسیب ال

،   وبناءً على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  وبناءً على مقتضیات المصلحة العامة،

وبناءً على ما أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته الحادیـة والثمـانین المنعقـدة بمدینـة غـزة بتـاریخ 
  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/12/81/11(تحت رقم ) 07/10/2008(

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 

  :یار أعضاء مجلس إدارة صندوق النفقة من أعضاء مؤسسات المجتمع التالیة أسماؤهماخت
  اسم المندوب  اسم الجمعیة  م
  تغرید نبیل جمعة أبو سلمیة. أ  جمعیة الفضیلة  1
  نرمین فضل محمد عدوان. أ  جمعیة حواء المستقبل  2
  نجوى یونس سلمان السویركي. أ  جمعیة الشابات المسلمات  3
  أسمهان فوزي جبر السویطي. أ  تنمیة األسرة والمجتمع جمعیة  4

  )2(مادة 
تنفیـــذ أحكـــام هـــذا القـــرار، ویعمـــل بـــه  –كـــل فیمـــا یخصـــه  –علــى الجهـــات المختصـــة كافـــة 

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م2008أكتوبر لسنة  07صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1429ال من عــام الثامن من شو              

  إسماعیل هنیة                                                                  
  رئیس مجلس الوزراء                                                              



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 235(قرار مجلس الوزراء رقم 
 بشأن 2008لسنة ) هـ.إ/و.م/07/46/11(بشأن تعدیل قرار مجلس الوزراء رقم 

 تخصیص قطعة أرض حكومیة لجمعیة الشموع المضیئة إلنشاء مقر للجمعیة 

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،
  وبعد االطالع على قانون األراضي العثماني،

  ،1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 
ــــى قــــر  ــــوزراء بشــــأن نظــــام معــــاییر التخصــــیص رقــــم وبعــــد االطــــالع عل ار مجلــــس ال

  ،2007لسنة ) هـ.إ/و.م/03/27/11(
  ،2008لسنة ) هـ.إ/و.م/07/46/11(وبعد االطالع على قرار مجلس الوزراء رقم 

وبعد االطالع على توصیات اجتماع اللجنة الخاصة بتخصیص األراضـي الحكومیـة 
  م،24/09/2008بتاریخ ) 15(في تقریر اجتماعها رقم 

  وتنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
والثمـانین المنعقـدة بمدینـة غـزة  الحادیـةوبناًء على مـا أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته 

  م2008لسنة  )هـ.إ/و.م/13/81/11(تحت رقم ) 07/10/2008(بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة     
لســـنة ) هــــ.إ/و.م/06/48/11(مـــن قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم ) 1(تعـــدیل المـــادة رقـــم 

  :لتصبح كالتالي 2008
تخصــــیص قطعــــة أرض حكومیــــة لجمعیــــة الشــــموع المضــــیئة إلنشــــاء مقــــر للجمعیــــة 

خمســـــمائة متـــــر مربـــــع، وهـــــي جـــــزء مـــــن أرض القســـــیمتین رقـــــم ) 2م500(مســـــاحتها 
  .الرمال الشمالي -في منطقة غزة) 726(من القطعة رقم ) 99+315(



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  )2(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م2008أكتوبر لسنة  07صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1429ن شوال من عــام الثامن م             

  إسماعیل هنیة                                                               
  رئیس مجلس الوزراء                                                           

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 236(قرار مجلس الوزراء رقم 
مد عبد اهللا طبیل من سلطة جودة البیئة إلى وزارة العدل بشأن نقل السید زیاد محمد أح

 وتغییر مسماه الوظیفي

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

  وبعد االطالع على قانون الخدمة المدنیة وتعدیالته،
  م2007لسنة ) هـ.إ/و.م/20/21/10(واالطالع على قرار مجلس الوزراء رقم 

  م2007لسنة ) هـ.إ/و.م/18/27/11(ى قرار مجلس الوزراء رقم واالطالع عل
  ،وتنسیب وزیر العدل وسلطة جودة البیئة

،   وبناءً على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  وبناءً على مقتضیات المصلحة العامة،

والثمـانین المنعقـدة بمدینـة غـزة بتـاریخ  الحادیـةوبناءً على ما أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته 
  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/14/81/11(تحت رقم ) 07/10/2008(

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 

جـــودة البیئـــة إلـــى وزارة العـــدل نقـــل الســـید محمـــد أحمـــد عبـــد اهللا طبیـــل مـــن ســـلطة  - 1
  .بنفس درجته الحالیة

الشــئون االداریــة  عــام تغییــر المســمى الــوظیفي للســید محمــد أحمــد طبیــل مــن مــدیر - 2
 .الشراف االداري على المحاكموالمالیة إلى مدیر عام ا

  )2(مادة 
تنفیـــذ أحكـــام هـــذا القـــرار، ویعمـــل بـــه  –كـــل فیمـــا یخصـــه  –علــى الجهـــات المختصـــة كافـــة 

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  م2008أكتوبر لسنة  07صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1429من شوال من عـام  الثامن               
  إسماعیل هنیة                                                                  

  رئیس مجلس الوزراء                                                                



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 237(قرار مجلس الوزراء رقم 
التربیة والتعلیم بشأن تعیین السید زیاد محمد مصطفى ثابت وكیًال مساعدًا بوزارة 

 A2العالي على درجة 
  مجلس الوزراء

  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،
  وبعد االطالع على قانون الخدمة المدنیة وتعدیالته،

ــــر  وبعــــد االطــــالع علــــى توصــــیات اجتمــــاع اللجنــــة اإلداریــــة الوزاریــــة الدائمــــة فــــي تقری
  م،12/10/2008بتاریخ ) 07(اجتماعها 
  للجنة اإلداریة الوزاریة الدائمة،وتنسیب ا

  وتنسیب وزیر التربیة والتعلیم العالي،
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
ًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثانیــة والثمــانین المنعقــدة بمدینــة غـــزة  وبنــا

  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/01/82/11(تحت رقم ) 14/10/2008(بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
تعیین السید زیاد محمد مصطفى ثابت وكیًال مساعدًا بوزارة التربیة والتعلیم العالي على 

 A2درجة 

  )2(مادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  –كـل فیمـا یخصـه  –على الجهات المختصة كافـة 

  .في الجریدة الرسمیةاعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر 
  م2008أكتوبر لسنة  14صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1429الخامس عشر من شوال من عـام        
  إسماعیل هنیة                                                             

  رئیس مجلس الوزراء                                                          



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 238(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن تعیین السید محمود إبراهیم محمد الجعبري مدیرًا عامًا للتعلیم العالي بوزارة 

 A4التربیة والتعلیم العالي على درجة 
  مجلس الوزراء

  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،
  ته،وبعد االطالع على قانون الخدمة المدنیة وتعدیال

ــــر  وبعــــد االطــــالع علــــى توصــــیات اجتمــــاع اللجنــــة اإلداریــــة الوزاریــــة الدائمــــة فــــي تقری
  م،12/10/2008بتاریخ ) 07(اجتماعها 

  وتنسیب اللجنة اإلداریة الوزاریة الدائمة،
  وتنسیب وزیر التربیة والتعلیم العالي،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  حة العامة،وبناًء على مقتضیات المصل

ًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثانیــة والثمــانین المنعقــدة بمدینــة غـــزة  وبنــا
  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/02/82/11(تحت رقم ) 14/10/2008(بتاریخ 

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 

تعیین السید محمود إبراهیم محمد الجعبري مدیرًا عامًا للتعلیم العالي بوزارة التربیة 
 A4علیم العالي على درجة والت

  )2(مادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  –كـل فیمـا یخصـه  –على الجهات المختصة كافـة 

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  م2008أكتوبر لسنة  14صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1429الخامس عشر من شوال من عام          
  إسماعیل هنیة                                                              

  رئیس مجلس الوزراء                                                           



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 239(قرار مجلس الوزراء رقم 
) هـ.إ/و.م/07/34/10(من قرار مجلس الوزراء رقم ) 1(بشأن تعدیل المادة رقم 

 م الخاص بالمصادقة على الئحة بدل التنقل2006لسنة 

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

  وبعد االطالع على قانون الخدمة المدنیة وتعدیالته،
بإصـدار الالئحـة التنفیذیـة لقـانون  45/2005واالطالع على قرار مجلس الوزراء رقم 

  اري منه،ال سیما الشق اإلد ،الخدمة المدنیة
  م،2006لسنة ) هـ.إ/و.م/07/34/10(واالطالع على قرار مجلس الوزراء رقم 

واالطــالع علــى توصـــیات اللجنــة اإلداریــة الوزاریـــة الدائمــة فــي تقریـــر اجتماعهــا رقـــم 
  م،12/10/2008بتاریخ ) 07(

  وتنسیب اللجنة اإلداریة الوزاریة الدائمة،
،وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونی   ًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

اًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثالثــة والثمــانین المنعقــدة بمدینــة غــزة  وبنــ
  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/01/83/11(تحت رقم ) 21/10/2008(بتاریخ 

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 

لسنة ) هـ.إ/و.م/07/34/10(من قرار مجلس الوزراء رقم ) 1(تعدیل المادة رقم 
  :م لتصبح كالتالي2006
یوم عمل  18یصرف للموظف من الفئات كافة بدل انتقال ثابت بواقع  . أ

  .شهریاً 
یصرف للموظفین العاملین في مدارس وزارة التربیة والتعلیم بدل انتقال  . ب

 .یوم عمل شهریاً  19ثابت بواقع 



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

ه مواصـلة یصرف بدل االنتقال الثابت للموظفین المذكورین فـي البنـدین أعـال . ت
واحـــدة أو أكثـــر وذلـــك مـــن موقـــف المركبـــات القریـــب مـــن مكـــان ســـكنهم إلـــى 

 .مكان العمل حسب التسعیرة الرسمیة الصادرة عن وزارة النقل والمواصالت

  )2(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .لجریدة الرسمیةبه اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في ا
  

  م2008أكتوبر لسنة  21صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1429الثاني والعشرین من شوال من عـام     

  
  إسماعیل هنیة                                                              
  رئیس مجلس الوزراء                                                          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2008لسنة ) 240(قرار مجلس الوزراء رقم 



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

شیكل والخاصة  21600بشأن صرف مستحقات شركة االسي البالغ مقدارها 
 بتأثیث وتجهیز مكاتب خاصة بمجلس الوزراء

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

یـة الدائمـة فـي تقریـر اجتماعهـا وبعد االطالع على توصیات اللجنة االقتصادیة الوزار 
  م،13/10/2008بتاریخ ) 08(رقم 

  وتنسیب اللجنة االقتصادیة الوزاریة الدائمة،
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
ـاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثالثــة والثمــانین المنعقــدة بمدینــة غــز  ة وبنـ

  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/02/83/11(تحت رقم ) 21/10/2008(بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
واحد وعشرون ألفًا  - شیكل 21600صرف مستحقات شركة االسي البالغ مقدارها 

 .والخاصة بتأثیث وتجهیز مكاتب خاصة بمجلس الوزراء -وستمائة شیكل

  )2(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –خصــه كــل فیمــا ی –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  م2008أكتوبر لسنة  21صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1429الثاني والعشرین مـن شوال من عــام 
  

  إسماعیل هنیة                                                          
  رئیس مجلس الوزراء                                                       

  م2008لسنة ) 241(قرار مجلس الوزراء رقم 



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

شیكل والخاصة  88625بشأن صرف مستحقات شركة االسي البالغ مقدارها 
 بتأثیث وتجهیز مكاتب لوزارة الداخلیة

  مجلس الوزراء
  ،بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته

وبعــد االطــالع علــى توصــیات اللجنــة االقتصــادیة الوزاریــة الدائمــة فــي تقریــر اجتماعهــا 
  م،13/10/2008بتاریخ ) 08(رقم 

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  وتنسیب اللجنة االقتصادیة الوزاریة الدائمة، 

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
وزراء فــي جلســته الثالثـــة والثمــانین المنعقــدة بمدینــة غـــزة وبنــاًء علــى مــا أقــره مجلـــس الــ

  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/03/83/11(تحت رقم ) 21/10/2008(بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
ثمانیــة وثمــانون ألفـــًا  -شــیكالً  88625صــرف مســتحقات شــركة االســي البــالغ مقــدارها 

 .ز مكاتب لوزارة الداخلیةوالخاصة بتأثیث وتجهی -وستمائة وخمسة وعشرون شیكًال 

  )2(مادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  –كـل فیمـا یخصـه  –على الجهات المختصة كافـة 

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  م2008أكتوبر لسنة  21صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1429الثاني والعشرین مـن شوال مـن عـام 
  

  إسماعیل هنیة                                                             
  رئیس مجلس الوزراء                                                          



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 242(قرار مجلس الوزراء رقم 
شیكل لوزارة التربیة والتعلیم لتغطیة مصروفات مشرفي  6700بشأن صرف مبلغ 

 التعلیم أثناء فترة الطوارئحراسات 

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

وبعد االطالع على توصیات اللجنة االقتصادیة الوزاریـة الدائمـة فـي تقریـر اجتماعهـا 
  م،13/10/2008بتاریخ ) 08(رقم 

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  ة الوزاریة الدائمة،وتنسیب اللجنة االقتصادی 

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
اًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثالثــة والثمــانین المنعقــدة بمدینــة غــزة  وبنــ

  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/04/83/11(تحت رقم ) 21/10/2008(بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
لوزارة التربیة والتعلیم  -ستة آالف وسبعمائة شیكل -شیكل 6700صرف مبلغ 

 .العالي لتغطیة مصروفات مشرفي حراسات التعلیم أثناء فترة الطوارئ

  )2(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  م2008لسنة  أكتوبر 21صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1429الثاني والعشرین مـن شوال من عــام 
  

  إسماعیل هنیة                                                           
  رئیس مجلس الوزراء                                                        



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 243(قرار مجلس الوزراء رقم 
 8400لیة لوزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات مقدارها بشأن صرف سلفة ما

 شیكل لزوم تجهیز نظام مراقبة لخزینة بنك البرید والحاسوب الحكومي
  مجلس الوزراء

  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،
وبعــد االطــالع علــى توصــیات اللجنــة االقتصــادیة الوزاریــة الدائمــة فــي تقریــر اجتماعهــا 

  م،13/10/2008بتاریخ ) 08(رقم 
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  وتنسیب اللجنة االقتصادیة الوزاریة الدائمة، 
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

وبنــاًء علــى مــا أقــره مجلـــس الــوزراء فــي جلســته الثالثـــة والثمــانین المنعقــدة بمدینــة غـــزة 
  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/05/83/11(تحت رقم ) 21/10/2008(بتاریخ 

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 

 –شــیكل  8400صــرف ســلفة مالیــة لــوزارة االتصــاالت وتكنولوجیــا المعلومــات مقــدارها 
لـزوم تجهیـز نظـام مراقبـة لخزینـة بنـك البریـد والحاسـوب  -ثمانیة آالف وأربعمائة شـیكل

 .الحكومي 

  )2(مادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  –ه كـل فیمـا یخصـ –على الجهات المختصة كافـة 

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  م2008أكتوبر لسنة  21صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1429الثاني والعشرین من شـوال من عــام 
  

  إسماعیل هنیة                                                          
  رئیس مجلس الوزراء                                                       



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 244(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن شراء أربع سیارات لوزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات بالتنسیق مع 

 وزارة المالیة ووزارة النقل والمواصالت

  مجلس الوزراء
  ي وتعدیالته،بعد االطالع على القانون األساس

وبعد االطالع على توصیات اللجنة االقتصادیة الوزاریـة الدائمـة فـي تقریـر اجتماعهـا 
  م،13/10/2008بتاریخ ) 08(رقم 

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  وتنسیب اللجنة االقتصادیة الوزاریة الدائمة، 

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
قــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثالثــة والثمــانین المنعقــدة بمدینــة غــزة وبنــاًء علــى مــا أ

  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/06/83/11(تحت رقم ) 21/10/2008(بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
ــــا المعلومــــات بالتنســــیق مــــع وزارة  ــــوزارة االتصــــاالت وتكنولوجی شــــراء أربــــع ســــیارات ل

عد تكهین وبیـع أربعـة سـیارات خاصـة بـوزارة المالیة ووزارة النقل والمواصالت، وذلك ب
 .االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات

  )2(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  م2008أكتوبر لسنة  21صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1429والعشرین من شـوال من عــام  الثاني
  إسماعیل هنیة                                                             
  رئیس مجلس الوزراء                                                          



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 245(قرار مجلس الوزراء رقم 
وزارة االشغال لصالح لجنة متابعة توزیع لتر سوالر شهریًا ل 800بشأن صرف 

 االسمنت الوارد إلى قطاع غزة
  مجلس الوزراء

  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،
اللجنـــة االقتصـــادیة الوزاریــة الدائمـــة فـــي تقریـــر  اجتمـــاع وبعــد االطـــالع علـــى توصــیات

  م،13/10/2008بتاریخ ) 08(اجتماعها رقم 
،وبناًء على الصالحیات    المخولة لنا قانونیًا

  وتنسیب اللجنة االقتصادیة الوزاریة الدائمة، 
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

وبنــاًء علــى مــا أقــره مجلـــس الــوزراء فــي جلســته الثالثـــة والثمــانین المنعقــدة بمدینــة غـــزة 
  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/07/83/11(تحت رقم ) 21/10/2008(بتاریخ 

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 

ـــة لتـــر ســـوالر شـــهریاً  –لتـــر ســـوالر شـــهریًا  800صـــرف  لصـــالح لجنـــة توزیـــع  -ثمانمائ
م، وحتــى 1/10/2008االسـمنت فـي وزارة األشــغال العامـة واإلسـكان، وذلــك ابتـداًء مـن 

 .انتهاء عمل اللجنة الخاصة بمتابعة توزیع االسمنت الوارد إلى قطاع غزة

  )2(مادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  –فیمـا یخصـه كـل  –على الجهات المختصة كافـة 

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  م2008أكتوبر لسنة  21صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1429الثاني والعشرین من شـوال من عــام 
  إسماعیل هنیة                                                              

  رئیس مجلس الوزراء                                                          
  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 246(قرار مجلس الوزراء رقم 
 بشأن صرف سلفة مالیة شهریة لبلدیات قطاع غزة

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،
ة الوزاریـة الدائمـة فـي تقریـر اجتماعهـا وبعد االطالع على توصیات اللجنة االقتصادی

  م،13/10/2008بتاریخ ) 08(رقم 
  وبناًء على تنسیب وزیر الحكم المحلي،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  وتنسیب اللجنة االقتصادیة الوزاریة الدائمة، 

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
فــي جلســته الثالثــة والثمــانین المنعقــدة بمدینــة غــزة وبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء 

  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/08/83/11(تحت رقم ) 21/10/2008(بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
صــرف ســلفة مالیــة شــهریة لبلــدیات قطــاع غــزة مقــدارها ملیــون دوالر شــهریًا بــدءًا مــن 

 .م، بالتنسیق مع وزارة الحكم المحلي1/12/2008

  )2(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –ى الجهــات المختصــة كافــة علــ

  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م2008أكتوبر لسنة  21صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1429الثاني والعشرین من شـوال من عــام 

  إسماعیل هنیة                                                              
  رئیس مجلس الوزراء                                                          



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 247(قرار مجلس الوزراء رقم 
 بشأن صرف فروقات رواتب األسرى والمحررین

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

  وزارة المالیة، وبناًء على تنسیب
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
اًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثالثــة والثمــانین المنعقــدة بمدینــة غــزة  وبنــ

  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/09/83/11(تحت رقم ) 21/10/2008(بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
ف فروقات رواتب المـوظفین األسـرى المحـررین، واحتسـاب فروقـات رواتـب بـاقي صر 

 .الموظفین في المتأخرات والمستحقات

  )2(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م2008أكتوبر لسنة  21ریخ صدر في مدینة غزة بتا
  هـ1429الثاني والعشرین من شـوال من عــام 

  
  إسماعیل هنیة                                                              

  رئیس مجلس الوزراء                                                          



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 248(قرار مجلس الوزراء رقم 
جازة شركة الملتزم للتأمین واالستثمار  بشأن اعتماد وإ

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

  ،وزیر االقتصاد الوطنيوبناًء على تنسیب 
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
اء فــي جلســته الثالثــة والثمــانین المنعقــدة بمدینــة غــزة وبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزر 

  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/10/83/11(تحت رقم ) 21/10/2008(بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
جـــازة شـــركة الملتـــزم للتـــأمین واالســـتثمار للعمـــل فـــي مجـــال التـــأمین االســـالمي  مــنح وإ

 .والتعاوني

  )2(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –ا یخصــه كــل فیمــ –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م2008أكتوبر لسنة  21صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1429الثاني والعشرین من شـوال من عــام 

  
  إسماعیل هنیة                                                              

  رئیس مجلس الوزراء                                                          
  
  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 249(قرار مجلس الوزراء رقم 
دوالر لوزارة األشغال العامة واإلسكان لشراء حفار  75000بشأن صرف مبلغ 

 )باجر(جنزیر 

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

عــد االطــالع علــى توصــیات اجتمــاع اللجنــة االقتصــادیة الوزاریــة الدائمــة فــي تقریــر وب
  م،27/10/2008بتاریخ ) 09(اجتماعها رقم 

  وبناًء على تنسیب وزیر األشغال العامة واإلسكان،
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
مجلـس الــوزراء فــي جلســته الرابعـة والثمــانین المنعقــدة بمدینــة غــزة وبنـاًء علــى مــا أقــره 

  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/01/84/11(تحت رقم ) 28/10/2008(بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
لــوزارة األشــغال العامــة  -خمســة وســبعون ألــف دوالر –دوالر  75000صــرف مبلــغ 

 .األمر المباشرویكون الشراء ب ،)باجر(واإلسكان لشراء حفار جنزیر 

  )2(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م2008أكتوبر لسنة  28صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1429التاسع والعشرین من شـوال من عــام 

  إسماعیل هنیة                                                          
  رئیس مجلس الوزراء                                                       



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 250(قرار مجلس الوزراء رقم 
 دوالر لوزارة األوقاف لتمویل حملة نصرة القدس 32000بشأن صرف مبلغ 

  مجلس الوزراء
  القانون األساسي وتعدیالته،بعد االطالع على 

بعــد االطــالع علــى توصــیات اجتمــاع اللجنــة االقتصــادیة الوزاریــة الدائمــة فــي تقریــر و 
  م،27/10/2008بتاریخ ) 09(اجتماعها رقم 

  على تنسیب وزیر األوقاف والشؤون الدینیة، وبناًء 
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  ة العامة،وبناًء على مقتضیات المصلح 
نـاًء علــى مــا أقــره مجلـس الــوزراء فــي جلســته الرابعـة والثمــانین المنعقــدة بمدینــة غــزة  وب

  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/02/84/11(تحت رقم ) 28/10/2008(بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
لــوزارة األوقـــاف والشـــؤون  -اثنــان وثالثـــون ألـــف دوالر -دوالر 32000صــرف مبلـــغ 

روفات حملــة نصـرة القـدس التـي نفــذتها لجنـة القـدس المشـكلة مــن الدینیـة لتسـدید مصـ
 .وزارة األوقاف

  )2(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م2008أكتوبر لسنة  28صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1429ع والعشرین من شـوال من عــام التاس

  إسماعیل هنیة                                                            
  رئیس مجلس الوزراء                                                         



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 251(قرار مجلس الوزراء رقم 
 هنة واقتنائهابشأن إصالح الوزارات للمركبات المك

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

وبعــد االطــالع علــى توصــیات اجتمــاع اللجنــة االقتصــادیة الوزاریــة الدائمــة فــي تقریــر 
  م،27/10/2008بتاریخ ) 09(اجتماعها رقم 

  وبناء على تنسیب وزیر النقل والمواصالت،
،وبناًء على الصالحیات المخولة لنا ق   انونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
نـاًء علــى مــا أقــره مجلـس الــوزراء فــي جلســته الرابعـة والثمــانین المنعقــدة بمدینــة غــزة  وب

  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/03/84/11(تحت رقم ) 28/10/2008(بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
مكهنــة علــى نفقــة الــوزارة تكلــف وزارة النقــل والمواصــالت بعملیــة إصــالح المركبــات ال

 .التي تقبل باقتنائها

  )2(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م2008أكتوبر لسنة  28صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1429م التاسع والعشرین من شـوال من عــا

  
  إسماعیل هنیة                                                           

  رئیس مجلس الوزراء                                                        



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 252(قرار مجلس الوزراء رقم 
الشاخصات  لتوریددوالر لوزارة النقل والمواصالت  100000بشأن اعتماد مبلغ 

 كافة المروریة اإلرشادیة في محافظات غزة
  مجلس الوزراء

  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،
م ال ســـــــــیما المـــــــــواد 2000لســـــــــنة  5وبعـــــــــد االطـــــــــالع علـــــــــى قـــــــــانون المـــــــــرور رقـــــــــم 

81،80،79،78،77  
ماعها واالطالع على توصیات اجتماع اللجنة االقتصادیة الوزاریة الدائمة في تقریر اجت

  م،27/10/2008بتاریخ ) 09(رقم 
  وبناء على تنسیب وزیر النقل والمواصالت،
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
اًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الرابعــة والثمــانین المنعقــدة بمدینــة غــزة  وبنــ

  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/04/84/11(رقم تحت ) 28/10/2008(بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
ــــف دوالر -دوالر 100000اعتمــــاد صــــرف مبلــــغ  ــــة أل ــــل والمواصــــالت  -مئ لــــوزارة النق

 الستكمال تورید الشاخصات المروریة اإلرشادیة في محافظات غزة 

  )2(مادة 
، ویعمـل بـه تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار –كـل فیمـا یخصـه  –على الجهات المختصة كافـة 

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  م2008أكتوبر لسنة  28صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1429التاسع والعشرین من شوال من عــام 
  إسماعیل هنیة                                                             

  رئیس مجلس الوزراء                                                          



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 253(قرار مجلس الوزراء رقم 
دوالر لوزارة الشؤون االجتماعیة كموازنة لشراء  100000بشأن اعتماد مبلغ 

 خامات تدریبیة لمراكز الشؤون االجتماعیة

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

ع علــى توصــیات اجتمــاع اللجنــة االقتصــادیة الوزاریــة الدائمــة فــي تقریــر بعــد االطــالو 
  م،27/10/2008بتاریخ ) 09(اجتماعها رقم 

  وبناء على تنسیب وزیر الشؤون االجتماعیة،
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
لســته الرابعـة والثمــانین المنعقــدة بمدینــة غــزة وبنـاًء علــى مــا أقــره مجلـس الــوزراء فــي ج

  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/05/84/11(تحت رقم ) 28/10/2008(بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
لــوزارة الشـؤون االجتماعیــة كموازنــة  -مئـة ألــف دوالر -دوالر 100000صـرف مبلــغ 

 لشراء خامات تدریبیة لمراكز الشؤون االجتماعیة 

  )2(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –هــات المختصــة كافــة علــى الج

  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م2008أكتوبر لسنة  28صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1429التاسع والعشرین من شوال من عــام 

  إسماعیل هنیة                                                              
  رئیس مجلس الوزراء                                                          



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 254(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن تخصیص قطعة أرض حكومیة للهیئة الخیریة لرعایة األسرة بغرض 

  االستصالح الزراعي
 

  ،مجلس الوزراء
  األساسي وتعدیالته، بعد االطالع على القانون

  وبعد االطالع على قانون األراضي العثماني،
  ،1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 

ــــوزراء بشــــأن نظــــام معــــاییر التخصــــیص رقــــم  ــــى قــــرار مجلــــس ال ــد االطــــالع عل وبعــ
  2007لسنة ) هـ.إ/و.م/03/27/11(
راضـــي فـــي بعـــد االطـــالع علـــى توصـــیات اجتمـــاع اللجنـــة الخاصـــة بتخصـــیص األو 

  م،22/10/2008بتاریخ ) 16(تقریر اجتماعها رقم 
  وتنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

 وبنـاًء علــى مــا أقــره مجلـس الــوزراء فــي جلســته الرابعـة والثمــانین المنعقــدة بمدینــة غــزة
  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/06/84/11(تحت رقم ) 28/10/2008(بتاریخ 

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 

مئـة دونـم مـن أرض ) دونـم 100(تخصیص قطعة األرض الحكومیة البالغ مسـاحتها 
من أراضـي مدینـة غـزة لصـالح الهیئـة األهلیـة ) 88(من القطعة رقم ) 2(القسیمة رقم 

  .راعيلرعایة األسرة لغرض االستصالح الز 
  
  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  )2(مادة 
ً تكلیف سلطة األراضي بتنفیذ إجراءات التخصیص إیجار  تمامه حسب األصول ة  . وإ

  
  )3(مادة 

تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 
  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  م2008ر لسنة أكتوب 28صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1429التاسع والعشرین من شـوال من عــام 
  

  إسماعیل هنیة                                                             
  رئیس مجلس الوزراء                                                         

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2008لسنة ) 255(قرار مجلس الوزراء رقم 



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

أن تخصیص قطعة أرض حكومیة لنادي الجزیرة الریاضي إلنشاء نادي بش
 ریاضي

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،
  وبعد االطالع على قانون األراضي العثماني،

  ،1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 
ــــوزراء بشــــأن نظــــام معــــ ــــى قــــرار مجلــــس ال اییر التخصــــیص رقــــم وبعــــد االطــــالع عل

  2007لسنة ) هـ.إ/و.م/03/27/11(
وبعـــد االطـــالع علـــى توصـــیات اجتمـــاع اللجنـــة الخاصـــة بتخصـــیص األراضـــي فـــي 

  م،22/10/2008بتاریخ ) 16(تقریر اجتماعها رقم 
  وتنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  قتضیات المصلحة العامة،وبناًء على م 

نـاًء علــى مــا أقــره مجلـس الــوزراء فــي جلســته الرابعـة والثمــانین المنعقــدة بمدینــة غــزة  وب
  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/07/84/11(تحت رقم ) 28/10/2008(بتاریخ 

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 

ألـف وثمانمائـة وأربعـة ) 2م1884(تخصیص قطعة األرض الحكومیة البالغ مساحتها 
ــــرًا مربعــــًا مــــن أرض القســــیمة رقــــم وثمــــ مــــن ) 692(مــــن القطعــــة رقــــم ) 70(انون مت

 .أراضي مدینة غزة لصالح نادي الجزیرة الریاضي لغرض إنشاء نادي ریاضي

  
  
  )2(مادة 

 ً تمامه حسب األصول تكلیف سلطة األراضي بتنفیذ إجراءات التخصیص إیجارة  . وإ



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  )3(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –یخصــه كــل فیمــا  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م2008أكتوبر لسنة  28صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1429التاسع والعشرین من شـوال من عــام 

  إسماعیل هنیة                                                           
  رئیس مجلس الوزراء                                                      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  م2008لسنة ) 256(قرار مجلس الوزراء رقم 

 بشأن تخصیص قطعة أرض حكومیة لجامعة األمة إلنشاء مباني للجامعة

  مجلس الوزراء



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،
  ن األراضي العثماني،وبعد االطالع على قانو 

  ،1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 
ــــوزراء بشــــأن نظــــام معــــاییر التخصــــیص رقــــم  ــــى قــــرار مجلــــس ال ــد االطــــالع عل وبعــ

  2007لسنة ) هـ.إ/و.م/03/27/11(
وبعـــد االطـــالع علـــى توصـــیات اجتمـــاع اللجنـــة الخاصـــة بتخصـــیص األراضـــي فـــي 

  م،22/10/2008بتاریخ ) 16(تقریر اجتماعها رقم 
  وتنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

نـاًء علــى مــا أقــره مجلـس الــوزراء فــي جلســته الرابعـة والثمــانین المنعقــدة بمدینــة غــزة  وب
  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/08/84/11(تحت رقم ) 28/10/2008(بتاریخ 

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 

ثالثـــون دونمـــًا مـــن ) دونـــم 30(تخصـــیص قطعـــة األرض الحكومیـــة البـــالغ مســـاحتها 
مــن أراضــي مدینــة الزهــراء لصــالح ) 2305(مــن القطعــة رقــم ) 2(أرض القســیمة رقــم 

  .جامعة األمة لغرض إنشاء مباني للجامعة
  )2(مادة 

تمامه حسب األصول ةً ات التخصیص إیجار تكلیف سلطة األراضي بتنفیذ إجراء  . وإ

  
  )3(مادة 

تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 
  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008أكتوبر لسنة  28صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1429التاسع والعشرین من شـوال من عــام 

                                                                              
  إسماعیل هنیة                                                             

  رئیس مجلس الوزراء                                                          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2008لسنة ) 257(س الوزراء رقم قرار مجل
بشأن تخصیص قطعة أرض حكومیة للمنتدي الطبي الفلسطیني إلنشاء مقر دائم 

 للمنتدى 

  مجلس الوزراء



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،
  وبعد االطالع على قانون األراضي العثماني،

  ،1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 
ــــوزراء بشــــأن نظــــام معــــاییر التخصــــیص رقــــم وبعــــد  ــــى قــــرار مجلــــس ال االطــــالع عل

  2007لسنة ) هـ.إ/و.م/03/27/11(
وبعـــد االطـــالع علـــى توصـــیات اجتمـــاع اللجنـــة الخاصـــة بتخصـــیص األراضـــي فـــي 

  م،22/10/2008بتاریخ ) 16(تقریر اجتماعها رقم 
  وتنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،

،وبناًء على الص   الحیات المخولة لنا قانونیًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

نـاًء علــى مــا أقــره مجلـس الــوزراء فــي جلســته الرابعـة والثمــانین المنعقــدة بمدینــة غــزة  وب
  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/09/84/11(تحت رقم ) 28/10/2008(بتاریخ 

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 
مـن  -ألـف متـر مربـع) 2م1000(مسـاحتها  تخصیص قطعة األرض الحكومیة البـالغ

مــن أراضــي مدینــة الزهــراء لصــالح ) 2306(مــن القطعــة رقــم ) 1(أرض القســیمة رقــم 
  .المنتدى الطبي الفلسطیني لغرض إنشاء مقر دائم للمنتدى

  )2(مادة     
تمامه حسب األصول ةً تكلیف سلطة األراضي بتنفیذ إجراءات التخصیص إیجار   . وإ

  )3(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –هــات المختصــة كافــة علــى الج

  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م2008أكتوبر لسنة  28صدر في مدینة غزة بتاریخ 



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  هـ1429التاسع والعشرین من شـوال من عــام 
                                                                              

  إسماعیل هنیة                                                             
  رئیس مجلس الوزراء                                                          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  م2008لسنة ) 258(قرار مجلس الوزراء رقم 

لرابطة علماء فلسطین إلنشاء مقر دائم  بشأن تخصیص قطعة أرض حكومیة
 للرابطة 

  ،مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  وبعد االطالع على قانون األراضي العثماني،
  ،1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 

ــــوزراء بشــــأن نظــــام معــــاییر التخصــــیص رقــــم  ــــى قــــرار مجلــــس ال ــد االطــــالع عل وبعــ
  2007لسنة ) هـ.إ/و.م/03/27/11(

وبعد االطالع على توصیات اجتماع اللجنة الخاصة بتخصیص األراضـي الحكومیـة 
  م،22/10/2008بتاریخ ) 16(في تقریر اجتماعها رقم 

  وتنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  مصلحة العامة،وبناًء على مقتضیات ال 
نـاًء علــى مــا أقــره مجلـس الــوزراء فــي جلســته الرابعـة والثمــانین المنعقــدة بمدینــة غــزة  وب

  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/10/84/11(تحت رقم ) 28/10/2008(بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
ســتمائة متـر مربــع مــن ) 2م600(تخصـیص قطعــة األرض الحكومیـة البــالغ مسـاحتها 

مــن أراضــي ) 724(مــن القطعــة رقــم ) 600(مــن أرض القســیمة رقــم الجهــة الشــمالیة 
  .مدینة غزة لصالح رابطة علماء فلسطین لغرض إنشاء مقر للرابطة

  )2(مادة 
تمامه حسب األصول ةً تكلیف سلطة األراضي بتنفیذ إجراءات التخصیص إیجار   . وإ

  )3(مادة 
ذا القــرار، ویعمــل تنفیــذ أحكــام هــ –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م2008أكتوبر لسنة  28صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1429التاسع والعشرین من شوال من عــام 



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

                                                                              
  إسماعیل هنیة                                                           

  رئیس مجلس الوزراء                                                         



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 259(قرار مجلس الوزراء رقم 
بخصوص ) هـ.إ/و.م/01/37/11(بشأن تمدید العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 

راكمة على أصحاب المركبات العمومیة ورخص تخفیض الرسوم والدیون المت
 %50القیادة بنسبة 

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

وبعــد االطــالع علــى توصــیات اجتمــاع اللجنــة االقتصــادیة الوزاریــة الدائمــة فــي تقریــر 
  م،03/11/2008بتاریخ ) 10(اجتماعها رقم 

  م،2007لسنة ) هـ.إ/و.م/01/37/11(زراء رقم وبعد االطالع على قرار مجلس الو 
  وبناًء على تنسیب وزیر النقل والمواصالت،
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسـته الخامسـة والثمـانین المنعقـدة بمدینـة غـزة 

  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/01/85/11(تحت رقم ) 04/11/2008(بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
م 2007لسـنة ) هــ.إ/و.م/01/37/11(تمدید العمل بقـرار مجلـس الـوزراء السـابق رقـم 

ـــدیون المتراكمـــة علـــى أصـــحاب المركبـــات العمومیـــة  بخصـــوص تخفـــیض الرســـوم وال
بنســـبة ) میـــع الفئـــاتلج(ورخـــص القیـــادة ) كـــرت الســـیر+ األرقـــام العمومیـــة المـــؤجرة (

م وتنتهـــي 7/11/2008، ویكـــون التمدیـــد لمـــدة ســـنة میالدیـــة جدیـــدة تبـــدأ مـــن 50%
  .م06/11/2009بتاریخ 

  
5  
  )2(مادة 



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 
  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  م2008نوفمبر لسنة  04غزة بتاریخ  صدر في مدینة

  هـ1429السادس من ذو القعدة من عــام         
                                                                           

  إسماعیل هنیة                                                          
  رئیس مجلس الوزراء                                                       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2008لسنة ) 260(قرار مجلس الوزراء رقم 



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

دوالر لوزارة األشغال العامة واإلسكان الستكمال بعض  14000بشأن صرف مبلغ 
 النواقص الخاصة بوحدة التنفیذ في المشاریع الحكومیة

  مجلس الوزراء
  ي وتعدیالته،بعد االطالع على القانون األساس

وبعــد االطــالع علــى توصــیات اجتمــاع اللجنــة االقتصــادیة الوزاریــة الدائمــة فــي تقریــر 
  م،03/11/2008بتاریخ ) 10(اجتماعها رقم 

  وبناًء على تنسیب وزیر األشغال العامة واإلسكان،
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
ًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسـته الخامسـة والثمـانین المنعقـدة بمدینـة غـزة وبنا

  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/02/85/11(تحت رقم ) 04/11/2008(بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
ـــــغ  ـــــف دوالر -دوالر 14000صـــــرف مبل لـــــوزارة األشـــــغال العامـــــة  -أربعـــــة عشـــــر أل

والتجهیــــزات المكتبیــــة الخاصــــة بوحــــدة  واإلســــكان الســــتكمال النــــواقص مــــن األدوات
  .التنفیذ في المشاریع الحكومیة

  )2(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  م2008نوفمبر لسنة  04صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1429س من ذو القعدة من عــام الساد        
  إسماعیل هنیة                                                            

  رئیس مجلس الوزراء                                                        



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 261(قرار مجلس الوزراء رقم 
 یة والتعلیم لترمیم مدرسة الحرازیندوالر لوزارة الترب 15750بشأن صرف مبلغ 

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

وبعــد االطــالع علــى توصــیات اجتمــاع اللجنــة االقتصــادیة الوزاریــة الدائمــة فــي تقریــر 
  م،03/11/2008بتاریخ ) 10(اجتماعها رقم 

  وبناًء على تنسیب وزیر التربیة والتعلیم العالي،
، وبناًء    على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسـته الخامسـة والثمـانین المنعقـدة بمدینـة غـزة 

  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/03/85/11(تحت رقم ) 04/11/2008(بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
لــوزارة  -ســة عشــر ألــف وســبعمائة وخمســون دوالرخم -دوالر 15750صــرف مبلــغ 

صالح األضرار فیها   .التربیة والتعلیم لترمیم مدرسة الحرازین في خان یونس وإ
  )2(مادة 

تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 
  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  م2008نوفمبر لسنة  04ینة غزة بتاریخ صدر في مد
  هـ1429السادس من ذو القعدة من عــام         

  إسماعیل هنیة                                                            
  رئیس مجلس الوزراء                                                         

  م2008لسنة ) 262(قرار مجلس الوزراء رقم 
 دوالر لوزارة العدل لشراء أجهزة للمعمل الجنائي 10000بشأن صرف مبلغ 



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

وبعــد االطــالع علــى توصــیات اجتمــاع اللجنــة االقتصــادیة الوزاریــة الدائمــة فــي تقریــر 
  م،03/11/2008بتاریخ ) 10(اجتماعها رقم 

  تنسیب وزیر العدل، وبناًء على
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسـته الخامسـة والثمـانین المنعقـدة بمدینـة غـزة 

  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/04/85/11(تحت رقم ) 04/11/2008(بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
لــوزارة العـدل لشـراء أجهـزة للمعمــل  -عشـرة آالف دوالر -دوالر 10000صـرف مبلـغ 

  .الجنائي
  )2(مادة 

تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 
  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  م2008نوفمبر لسنة  04صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1429السادس من ذو القعدة من عــام         
  إسماعیل هنیة                                                          

  رئیس مجلس الوزراء                                                       



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 263(قرار مجلس الوزراء رقم 
 ظفین في وزارة الحكم المحليبشأن تجدید عقود عمل لمو 

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

وبعـــد االطـــالع علـــى توصـــیات اجتمـــاع اللجنـــة اإلداریـــة الوزاریـــة الدائمـــة فـــي تقریـــر 
  م،02/11/2008بتاریخ ) 08(اجتماعها رقم 

  وتنسیب وزیر الحكم المحلي،
،وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قان   ونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسـته الخامسـة والثمـانین المنعقـدة بمدینـة غـزة 

  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/05/85/11(تحت رقم ) 04/11/2008(بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
أســماؤهم، وذلــك لحــین تجدیــد عقــود عمــل للمــوظفین فــي وزارة الحكــم المحلــي التالیــة 

  انتهاء إجراءات تعیینهم في دیوان الموظفین العام
  تاریخ انتهاء العقد  رقم الهویة  االسم  م
  31/08/2008  800516841  عدلي محمد درویش  1
  31/07/2008  905269916  رامي ماجد المصري  2
  31/08/2008  903285930  محمد عبد اهللا بركات  3
  31/08/2008  961580933  سعید حسن سعید العدوي  4
  31/08/2008  931534614  نادر فؤاد الضبة  5
  30/09/2008  900625039  حاتم جواد مهدي  6

  
  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  )2(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م2008نوفمبر لسنة  04یخ صدر في مدینة غزة بتار 
  هـ1429السادس من ذو القعدة من عــام         

  إسماعیل هنیة                                                            
  رئیس مجلس الوزراء                                                        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 264(قرار مجلس الوزراء رقم 
دینار أردني لوزارة الصحة لتسدید مستحقات محاضري  7364بشأن صرف مبلغ 

 كلیة فلسطین للتمریض

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

وبعــد االطــالع علــى توصــیات اجتمــاع اللجنــة االقتصــادیة الوزاریــة الدائمــة فــي تقریــر 
  م،03/11/2008بتاریخ ) 10(اجتماعها رقم 

  وبناًء على تنسیب وزیر الصحة،
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسـته الخامسـة والثمـانین المنعقـدة بمدینـة غـزة 

  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/06/85/11(تحت رقم ) 04/11/2008(بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
ــــغ  ــــار أردنــــي 7364صــــرف مبل ــــار  -دین ــــة وأربعــــة وســــتون دین ســــبعة آالف وثالثمائ

لـــوزارة الصـــحة لتســـدید مســـتحقات محاضـــري كلیـــة فلســـطین للتمـــریض عـــن  -أردنـــي
  .2007/2008الفصل الصیفي للعام الدراسي 

  )2(مادة 
ذا القــرار، ویعمــل تنفیــذ أحكــام هــ –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م2008نوفمبر لسنة  04صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1429السادس من ذو القعدة من عــام 

  إسماعیل هنیة                                                             
  رئیس مجلس الوزراء                                                          



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 265(قرار مجلس الوزراء رقم 
 بشأن تخصیص قطعة أرض حكومیة لبلدیة دیر البلح إلنشاء بئر میاه

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،
  وبعد االطالع على قانون األراضي العثماني،

  1942لسنة ) 6(ألراضي العمومیة رقم وعلى قانون ا
ــــوزراء بشــــأن نظــــام معــــاییر التخصــــیص رقــــم  ــــى قــــرار مجلــــس ال ــد االطــــالع عل وبعــ

  2007لسنة ) هـ.إ/و.م/03/27/11(
وبعد االطالع على توصیات اجتماع اللجنة الخاصة بتخصیص األراضـي الحكومیـة 

  م،29/10/2008بتاریخ ) 17(في تقریر اجتماعها رقم 
  ة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،وتنسیب اللجن

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسـته الخامسـة والثمـانین المنعقـدة بمدینـة غـزة 
  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/07/85/11(تحت رقم ) 04/11/2008(بتاریخ 
  :ا یليقرر م

  )1(مادة 
مئــــة وخمســـون متــــرًا ) 2م150(تخصـــیص قطعـــة األرض الحكومیــــة البـــالغ مســـاحتها 

مــن أرض مدینــة دیــر ) 2356(مــن القطعــة رقــم ) 5(مربعــًا ، مــن أرض القســیمة رقــم 
  .البلح لصالح بلدیة دیر البلح لغرض إنشاء بئر میاه

  )2(مادة 
تم    .امه حسب األصولتكلیف سلطة األراضي بتنفیذ إجراءات التخصیص وإ

  
  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  )3(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م2008نوفمبر لسنة  04صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1429السادس من ذو القعدة من عـام          

                                                                            
  إسماعیل هنیة                                                            

  رئیس مجلس الوزراء                                                        



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 266(قرار مجلس الوزراء رقم 
صیص قطعة أرض حكومیة لوزارة الداخلیة إلنشاء مركز إعادة تأهیل بشأن تخ

 السجناء

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،
  وبعد االطالع على قانون األراضي العثماني،

  1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 
ــــوزراء بشــــأن نظــــام  ــــى قــــرار مجلــــس ال معــــاییر التخصــــیص رقــــم وبعــــد االطــــالع عل

  2007لسنة ) هـ.إ/و.م/03/27/11(
وبعد االطالع على توصیات اجتماع اللجنة الخاصة بتخصیص األراضـي الحكومیـة 

  م،29/10/2008بتاریخ ) 17(في تقریر اجتماعها رقم 
  وتنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  بناًء على مقتضیات المصلحة العامة،و  

وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسـته الخامسـة والثمـانین المنعقـدة بمدینـة غـزة 
  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/08/85/11(تحت رقم ) 04/11/2008(بتاریخ 

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 

، مــن عشــرون دونمــاً ) دونــم 20(تخصــیص قطعــة األرض الحكومیــة البــالغ مســاحتها 
الزیتــــون  -مــــن أرض مدینــــة غــــزة) 683(مــــن القطعــــة رقــــم ) 9(أرض القســــیمة رقــــم 

لـصـالح وزارة الداخلیـــة لغـــرض إقامــة مركـــز إعـــادة تأهیـــل الســجناء لیكـــون بـــدیًال عـــن 
  .مبنى السرایا المركزي

  )2(مادة 
تمامه حسب األصول   .تكلیف سلطة األراضي بتنفیذ إجراءات التخصیص وإ



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  )3(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –المختصــة كافــة  علــى الجهــات

  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م2008نوفمبر لسنة  04صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1429السادس من ذو القعدة من عــام         

  إسماعیل هنیة                                                          
  رئیس مجلس الوزراء                                                       



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 267(قرار مجلس الوزراء رقم 
 بشأن تخصیص قطعة أرض حكومیة لجمعیة دار األرقم التعلیمیة إلنشاء مدرسة

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،
  وبعد االطالع على قانون األراضي العثماني،

  1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 
ــــوزراء بشــــأن نظــــام معــــاییر التخصــــیص رقــــم  ــــى قــــرار مجلــــس ال ــد االطــــالع عل وبعــ

  2007لسنة ) هـ.إ/و.م/03/27/11(
وبعد االطالع على توصیات اجتماع اللجنة الخاصة بتخصیص األراضـي الحكومیـة 

  م،29/10/2008بتاریخ ) 17(ریر اجتماعها رقم في تق
  وتنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسـته الخامسـة والثمـانین المنعقـدة بمدینـة غـزة 
  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/09/85/11(تحت رقم ) 04/11/2008(بتاریخ 

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 

خمـس دونمـات، مـن ) دونمـات 5(تخصیص قطعة األرض الحكومیة البالغ مساحتها 
منطقـــة  -مــن أرض مدینـــة غــزة) 976(مــن القطعـــة رقــم ) 66(أراضــي القســیمة رقـــم 

  .درسةالتوام لصالح جمعیة دار األرقم التعلیمیة لغرض إنشاء م
  )2(مادة 

تمامه حسب األصول    تكلیف سلطة األراضي بتنفیذ إجراءات التخصیص إیجارةً وإ
  
  )3(مادة 



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 
  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  م2008سنة نوفمبر ل 04صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1429السادس من ذو القعدة من عــام         
                                                                            

  إسماعیل هنیة                                                            
  رئیس مجلس الوزراء                                                         



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 268(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن تخصیص قطعة أرض حكومیة لوزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات 

 إلنشاء مكاتب البرید في محافظات القطاع

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

  اني،وبعد االطالع على قانون األراضي العثم
  1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 

ــــوزراء بشــــأن نظــــام معــــاییر التخصــــیص رقــــم  ــــى قــــرار مجلــــس ال ــد االطــــالع عل وبعــ
  2007لسنة ) هـ.إ/و.م/03/27/11(

وبعد االطالع على توصیات اجتماع اللجنة الخاصة بتخصیص األراضـي الحكومیـة 
  م،29/10/2008بتاریخ ) 17(في تقریر اجتماعها رقم 

  وتنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسـته الخامسـة والثمـانین المنعقـدة بمدینـة غـزة 

  م2008لسنة  )هـ.إ/و.م/10/85/11(تحت رقم ) 04/11/2008(بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
تخصـیص قطــع األراضــي الحكومیــة لصـالح وزارة االتصــاالت وتكنولوجیــا المعلومــات 

  :إلنشاء مقرات لمكاتب البرید في محافظات القطاع على النحو التالي
مـــن أرض القســـیمة رقــــم ) 2م500(مكتـــب البریـــد فـــي محافظـــة غــــزة بمســـاحة  -

  ).728(قطعة رقم ) 15(
مــن أرض القســیمة رقــم ) 2م500(یــد فــي محافظــة الشــمال بمســاحة مكتــب البر  -

 ).1767(قطعة رقم ) 12(مقسم رقم ) 47(



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

جزء مـن أرض القسـیمة ) 2م500(مكتب البرید في محافظة الوسطى بمساحة  -
 ).127(قطعة رقم ) 38(رقم 

مــن أرض القســیمة ) 2م500(مكتــب البریــد فــي محافظــة خــان یــونس بمســاحة  -
 ).89( قطعة رقم) 17(رقم 

) 4(مـن أرض القسـیمة رقـم ) 2م500(مكتب البرید في محافظة رفـح بمسـاحة  -
  ).2367(قطعة رقم 

  )2(مادة 
تمامه حسب األصول    تكلیف سلطة األراضي بتنفیذ إجراءات التخصیص وإ

  )3(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .ریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیةبه اعتبارًا من تا
  

  م2008نوفمبر لسنة  04صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1429السادس من ذو القعدة من عــام         

  إسماعیل هنیة                                                             
  رئیس مجلس الوزراء                                                          



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 269(قرار مجلس الوزراء رقم 
 بشأن تخصیص قطعة أرض حكومیة لجریدة الرسالة إلنشاء مقر للجریدة

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،
  وبعد االطالع على قانون األراضي العثماني،

  1942سنة ل) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 
ــــوزراء بشــــأن نظــــام معــــاییر التخصــــیص رقــــم  ــــى قــــرار مجلــــس ال ــد االطــــالع عل وبعــ

  2007لسنة ) هـ.إ/و.م/03/27/11(
وبعد االطالع على توصیات اجتماع اللجنة الخاصة بتخصیص األراضـي الحكومیـة 

  م،29/10/2008بتاریخ ) 17(في تقریر اجتماعها رقم 
  لحكومیة،وتنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي ا

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسـته الخامسـة والثمـانین المنعقـدة بمدینـة غـزة 
  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/11/85/11(تحت رقم ) 04/11/2008(بتاریخ 

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 

خمســـمائة متـــر مربـــع ) 2م500(ة األرض الحكومیـــة البـــالغ مســـاحتها تخصـــیص قطعـــ
مــن أرض مدینــة غــزة لصــالح ) 728(مــن القطعــة رقــم ) 15(مــن أرض القســیمة رقــم 

  ).مطبعة وكراج(جریدة الرسالة لغرض إنشاء مقر للجریدة 
  )2(مادة 

تمامه حسب األصول   . تكلیف سلطة األراضي بتنفیذ إجراءات التخصیص إیجارةً وإ
  
  )3(مادة 



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 
  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  م2008نوفمبر لسنة  04صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1429السادس من ذو القعدة من عــام         
                                                                             

  إسماعیل هنیة                                                              
  رئیس مجلس الوزراء                                                          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  م2008لسنة ) 270(قرار مجلس الوزراء رقم 



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

 لیة توزیع االسمنت المورد إلى قطاع غزةبشأن آ

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

وبعــد االطــالع علــى توصــیات اجتمــاع اللجنــة االقتصــادیة الوزاریــة الدائمــة فــي تقریــر 
  م،03/11/2008بتاریخ ) 10(اجتماعها رقم 

لســــنة ) هــــ.إ/و.م.ر/88/11(رقـــم  مجلـــس الــــوزراء ر رئـــیسوبعـــد االطـــالع علـــى قــــرا
  م،2008

  وبناًء على تنسیب اللجنة االقتصادیة الوزاریة الدائمة،
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسـته الخامسـة والثمـانین المنعقـدة بمدینـة غـزة 

  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/12/85/11(تحت رقم  )04/11/2008(بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
  :اعتماد التوزیع التالي لكمیات االسمنت الموردة إلى قطاع غزة

ــــوطني لمصــــانع البــــاطون والــــبالط % 30اعتمــــاد نســــبة  -1 ــــوزارة االقتصــــاد ال ل
  .واالنترلوك وخالفه

أكیــــاس  لــــوزارة األشــــغال العامــــة واإلســــكان معبــــأة فــــي% 20اعتمــــاد نســــبة  -2
 ).مؤسسات عامة، بلدیات، مساجد، ومقابر(لمشاریع الوزارة 

تــوزع علـى التجــار مـع المتابعـة مــن قبـل وزارة االقتصــاد % 50اعتمـاد نسـبة  -3
 530الــوطني والمباحــث العامــة آللیــة التوزیــع مــع بقــاء ســعر الطــن كمــا هــو 

 ".خمسمائة وثالثون شیكل"شیكل

مــة االســمنت الحالیـة، ویعــاد النظــر فیهــا فــي علـى أن تعتمــد هــذه اآللیــة خـالل فتــرة أز 
  حال تغیر الظروف



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  
  )2(مادة 

إنهاء عمل لجنة متابعة توزیع االسمنت الوارد إلى قطاع غزة والتي شكلت بقرار 
  . م2008لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/88/11(وزراء رقم المجلس رئیس 

  )3(مادة 
ذا القــرار، ویعمــل تنفیــذ أحكــام هــ –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م2008نوفمبر لسنة  04صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1429السادس من ذو القعدة من عــام         

                                                           
  إسماعیل هنیة                                                        

  رئیس مجلس الوزراء                                                     



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 271(قرار مجلس الوزراء رقم 
للجنة الوطنیة العلیا إلحیاء فعالیات $ 50.000بشأن صرف سلفة مالیة مقدارها 

 2009القدس عاصمة الثقافة العربیة 

  زراءمجلس الو 
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،
م والنظام المالي للسلطة 1998لسنة ) 7(وبعد االطالع على قانون الموازنة العامة رقم 

  الفلسطینیة،
  و تنسیب وزیر المالیة،

  م،2008لسنة  )هـ.إ/و.م/02/60/11(قرار مجلس الوزراء رقم  وبعد االطالع على
،وبناًء على الصالحیات ال   مخولة لنا قانونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
اًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته السادســة والثمــانین المنعقــدة بمدینــة غــزة  وبنــ

  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/01/86/11(تحت رقم ) 11/11/2008(بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
للجنـة الوطنیـة العلیـا ) دوالر فقـط خمسـون ألـف( $50.000صرف سلفة مالیـة مقـدارها 

  م2009إلحیاء فعالیات القدس عاصمة الثقافة العربیة للعام 
  )2(مادة 

تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  –كـل فیمـا یخصـه  –على الجهات المختصة كافـة 
  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  م2008لسنة نوفمبر  11صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1429الثالث عشـر من ذو القعـدة من عــام 

  إسماعیل هنیة                                                        
  رئیس مجلس الوزراء                                                     



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 272(قرار مجلس الوزراء رقم 
مد السماك من وزارة اإلعالم إلى وزارة األوقاف بشأن نقل الموظف موسى مح

 والشؤون الدینیة

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

  وبعد االطالع على قانون الخدمة المدنیة وتعدیالته،
وبعـد االطـالع علـى توصــیات اللجنـة اإلداریـة الوزاریـة الدائمــة فـي تقریـر اجتماعهـا رقــم 

  م،09/11/2008 بتاریخ) 09(
  و تنسیب اللجنة اإلداریة الوزاریة الدائمة،

  وموافقة وزارتي اإلعالم واألوقاف والشؤون الدینیة،
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
نــة غــزة وبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته السادســة والثمــانین المنعقــدة بمدی

  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/02/86/11(تحت رقم ) 11/11/2008(بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
نقـــل الموظـــف موســـى محمـــد الســـماك مـــن وزارة اإلعـــالم إلـــى وزارة األوقـــاف والشـــؤون 

  .الدینیة بنفس درجته الوظیفیة
  )2(مادة 

رار، ویعمـل بـه تنفیـذ أحكـام هـذا القـ –كـل فیمـا یخصـه  –على الجهات المختصة كافـة 
  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  م2008نوفمبر لسنة  11صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1429الثالث عشـر من ذو القعـدة من عــام 

  إسماعیل هنیة                                                             
  رئیس مجلس الوزراء                                                           



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 273(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن نقل الموظف عوني نعیم نعیم من سلطة الطاقة والموارد الطبیعیة إلى 

 سلطة جودة البیئة
  مجلس الوزراء

  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،
  ة المدنیة وتعدیالته،وبعد االطالع على قانون الخدم

وبعـد االطـالع علـى توصــیات اللجنـة اإلداریـة الوزاریـة الدائمــة فـي تقریـر اجتماعهـا رقــم 
  م،09/11/2008بتاریخ ) 09(

  و تنسیب اللجنة اإلداریة الوزاریة الدائمة،
  وبناء على تنسیب األمانة العامة لمجلس الوزراء،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

اًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته السادســة والثمــانین المنعقــدة بمدینــة غــزة  وبنــ
  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/03/86/11(تحت رقم ) 11/11/2008(بتاریخ 

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 

ى ســلطة جــودة نقــل الموظــف عــوني نعــیم نعــیم مــن ســلطة الطاقــة والمــوارد الطبیعیــة إلــ
  .البیئة بنفس درجته الوظیفیة

  )2(مادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  –كـل فیمـا یخصـه  –على الجهات المختصة كافـة 

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  م2008نوفمبر لسنة  11صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1429الثالث عشـر من ذو القعـدة من عــام 
  إسماعیل هنیة                                                        

  رئیس مجلس الوزراء                                                     



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 274(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن تعلیق العمل في اللجنة الخاصة بإدارة المساعدات الحكومیة المقدمة 

 واطنینللم

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

  ،2007لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/07/11(وبعد االطالع على قرار رئیس الوزراء رقم 
  وتنسیب رئیس الوزراء،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

الوزراء فـي جلسـته السادسـة والثمـانین المنعقـدة بمدینـة غـزة وبناًء على ما أقره مجلس 
  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/04/86/11(تحت رقم ) 11/11/2008(بتاریخ 

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 

تعلیق العمل في اللجنة الخاصة بإدارة المساعدات الحكومیة المقدمة للمواطنین 
  :حتى

مجلس الوزراء  یتم وضع نظام ومعاییر لعمل اللجنة وعرضها على -
  .إلقرارها

بیان طبیعة العالقة مع مكاتب نواب المجلس التشریعي، واعتماد آلیة  -
 .موحدة

تفعیل دور جمیع أعضاء اللجنة والتأكید على مشاركتهم، والتأكید على  -
 .انعقاد اللجنة بشكل دوري

  .رفع توصیات اللجنة بشكل دوري لمجلس الوزراء إلقرارها -
  
  )2(مادة 



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –المختصــة كافــة علــى الجهــات 
  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  م2008نوفمبر لسنة  11صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1429الثالث عشـر من ذو القعـدة من عــام 
  إسماعیل هنیة                                                            

  رئیس مجلس الوزراء                                                         



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 275(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن تخصیص قطعة أرض حكومیة لوزارة األوقاف والشؤون الدینیة إلنشاء 

 مقبرة إسالمیة

  مجلس الوزراء
  ي وتعدیالته،بعد االطالع على القانون األساس

  وبعد االطالع على قانون األراضي العثماني،
  ،1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 

ــــوزراء بشــــأن نظــــام معــــاییر التخصــــیص رقــــم  ــــى قــــرار مجلــــس ال ــد االطــــالع عل وبعــ
  ،2007لسنة ) هـ.إ/و.م/ 03/27/11(

  وتنسیب  اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،
،وبناًء على ا   لصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء فـي جلسـته السادسـة والثمـانین المنعقـدة بمدینـة غـزة 

  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/05/86/11(تحت رقم ) 11/11/2008(بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
، ) دونــم 70(لغ مســاحتها تخصــیص قطعــة األرض الحكومیــة البــا ســبعون دونمــًا

مـــن أراضـــي مدینـــة ) 683(مـــن القطعـــة رقـــم ) 9(وهـــي مـــن أرض القســـیمة رقـــم 
الزیتــــون لصــــالح وزارة األوقــــاف والشـــــؤون الدینیــــة لغــــرض إنشــــاء مقبـــــرة  -غــــزة

  .إسالمیة
  )2(مادة 

تمامه حسب األصول   . تكلیف سلطة األراضي بتنفیذ إجراءات التخصیص وإ
  
  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  )3(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –لــى الجهــات المختصــة كافــة ع

  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م2008نوفمبر لسنة  11صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1429الثالث عشر من ذو القعدة من عــام     

                                                                          
  إسماعیل هنیة                                                           

  رئیس مجلس الوزراء                                                        



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 276(قرار مجلس الوزراء رقم 
 ة ملف اإلنقاذ البحريبشأن تكلیف وزارة الداخلیة بإدارة ومتابع

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

وبعد االطالع على توصیات اللجنة اإلداریة الوزاریة الدائمة في تقریـر اجتماعهـا رقـم 
  م،09/11/2008بتاریخ ) 09(

  و تنسیب اللجنة اإلداریة الوزاریة الدائمة،
،وبناًء على الصالحیات المخولة لنا    قانونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء فـي جلسـته السادسـة والثمـانین المنعقـدة بمدینـة غـزة 

  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/06/86/11(تحت رقم ) 11/11/2008(بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
ون الـــدفاع المـــدني المســـؤول تكلیـــف وزارة الداخلیـــة بـــإدارة ملـــف اإلنقـــاذ البحـــري، ویكـــ

  .إداریًا وفنیًا عن المنقذین البحریین
  )2(مادة 

تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 
  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  م2008نوفمبر لسنة  11صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1429من ذو القعدة من عــام  الثالث عشر    
  إسماعیل هنیة                                                        

  رئیس مجلس الوزراء                                                     
  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 277(قرار مجلس الوزراء رقم 
 عن دیوان الموظفین العامالصادرة ) الدرجة المستحقة(بشأن قرارات الترقیة 

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

  وبعد االطالع على قانون الخدمة المدنیة وتعدیالته،
وبعد االطالع على توصیات اللجنة اإلداریة الوزاریة الدائمة في تقریـر اجتماعهـا رقـم 

  م،09/11/2008بتاریخ ) 09(
  الوزاریة الدائمة، و تنسیب اللجنة اإلداریة

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء فـي جلسـته السادسـة والثمـانین المنعقـدة بمدینـة غـزة 
  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/07/86/11(تحت رقم ) 11/11/2008(بتاریخ 

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 

  .اعتماد تاریخ دیوان الموظفین العام كبدایة لتنفیذ قرارات الترقیة المستحقة
  )2(مادة 

تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 
  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  م2008نوفمبر لسنة  11صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1429ثالث عشـر من ذو القعـدة من عــام ال
                                                                                                              

  إسماعیل هنیة                                                             
رئیس مجلس الوزراء                                                        



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 278(قرار مجلس الوزراء رقم 
 بشأن سلم الراتب الدبلوماسي داخل الوطن

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

 43م ال سـیما المـادة 2005لسـنة  13وبعد االطالع على قانون السلك الدبلوماسي رقم 
  منه،

  وبعد االطالع على قانون الخدمة المدنیة وتعدیالته،
وبعـد االطـالع علـى توصــیات اللجنـة اإلداریـة الوزاریـة الدائمــة فـي تقریـر اجتماعهـا رقــم 

  م،09/11/2008بتاریخ ) 09(
  و تنسیب اللجنة اإلداریة الوزاریة الدائمة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  ات المصلحة العامة،وبناًء على مقتضی 

اًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته السادســة والثمــانین المنعقــدة بمدینــة غــزة  وبنــ
  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/08/86/11(تحت رقم ) 11/11/2008(بتاریخ 

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 

  .وقف الصرف على سلم الراتب الدبلوماسي للعاملین في وزارة الخارجیة داخل الوطن
  )2(ة ماد

تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  –كـل فیمـا یخصـه  –على الجهات المختصة كافـة 
  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  م2008نوفمبر لسنة  11صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1429الثالث عشـر من ذو القعـدة من عــام 

  إسماعیل هنیة                                                             
رئیس مجلس الوزراء                                                        



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 279(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن الدرجة الوظیفیة لموظفي البطالة الدائمة والمتطوعین الذین لم یدخلوا امتحانات 

 التوظیف والضابطة الزراعیة
  جلس الوزراءم

  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،
  وبعد االطالع على قانون الخدمة المدنیة وتعدیالته،

) 09(وبعد االطالع على توصیات اللجنة اإلداریة الوزاریة الدائمـة فـي تقریـر اجتماعهـا رقـم 
  م،09/11/2008بتاریخ 

وعلـــى قـــرار مجلـــس  2008ســـنة ل) هــــ.إ/و.م/09/73/11(وعلـــى قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 
  م،2008لسنة ) هـ.إ/و.م/18/73/11(الوزراء رقم 

  و تنسیب اللجنة اإلداریة الوزاریة الدائمة،
،   وبناءً على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  وبناءً على مقتضیات المصلحة العامة، 
بمدینـة غـزة بتـاریخ  وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسـته السادسـة والثمـانین المنعقـدة

  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/09/86/11(تحت رقم ) 11/11/2008(
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
تعیین المتطوعین الذین لم یدخلوا امتحانات التوظیـف، وعمـال الضـابطة الزراعیـة الـذین علـى رأس 

  .ةعملهم وموظفي البطالة الدائمة في الوزارات المختلفة على الفئتین الرابعة والخامس
  )2(مادة 

تنفیذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه اعتبـارًا  –كل فیما یخصه  –على الجهات المختصة كافة 
  .من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  م2008نوفمبر لسنة  11صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1429الثالث عشـر من ذو القعـدة من عــام 
  إسماعیل هنیة                                                              

رئیس مجلس الوزراء                                                            



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 280(قرار مجلس الوزراء رقم 
 بشأن تبعیة السلطات والهیئات الحكومیة

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

د االطــالع علــى توصــیات اجتمــاع لجنـــة اإلصــالح والتطــویر الوزاریــة الدائمــة فـــي وبعــ
  ،13/11/2008بتاریخ ) 6(تقریر اجتماعها رقم 

  وبناًء على تنسیب لجنة اإلصالح والتطویر الوزاریة الدائمة،
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
لــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الســابعة والثمــانین المنعقــدة بمدینــة غــزة وبنــاًء ع
  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/01/87/11(تحت رقم ) 18/11/2008(بتاریخ 

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 

تكلیف كل وزارة بدراسة تبعیة السـلطات والهیئـات الحكومیـة الخاصـة بهـا، وذلـك حسـب 
وزاریــة الدائمــة بخصــوص تبعیــة الهیئــات والســلطات مقتــرح لجنــة اإلصــالح والتطــویر ال

الحكومیة لبعض الـوزارات، وتزویـد األمانـة العامـة بـرأي الـوزارة حـول شـكل تبعیـة الهیئـة 
  ).إلغائها/وحدة/ دائرة/ إدارة/ هیئة مستقلة(للوزارة أم للوزیر، واعتبارها 

  )2(مادة 
م هـذا القـرار، ویعمـل بـه تنفیـذ أحكـا –كـل فیمـا یخصـه  –على الجهات المختصة كافـة 

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  م2008نوفمبر لسنة  18صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1429من ذو القعدة من عــام  20            
  إسماعیل هنیة                                                           

رئیس مجلس الوزراء                                                      



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 281(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن توزیع أماكن للوزارات المختلفة حسب الحاجة في مبنى أبناء رزق بمدینة 

 خانیونس
  مجلس الوزراء

  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،
ــــى توصــــیات اجتمــــاع  ــــي تقریــــر وبعــــد االطــــالع عل ــــة االقتصــــادیة الوزاریــــة الدائمــــة ف اللجن

  ،17/11/2008بتاریخ ) 11(اجتماعها رقم 
  ،2008لسنة )هـ.إ/و.م/07/63/11(وبعد االطالع على قرار مجلس الوزراء رقم 

  وبناءً على تنسیب اللجنة االقتصادیة الوزاریة الدائمة،
،   وبناءً على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  ى مقتضیات المصلحة العامة،وبناءً عل 
وبناءً على ما أقره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته السـابعة والثمـانین المنعقـدة بمدینـة غـزة بتـاریخ 

  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/02/87/11(تحت رقم ) 18/11/2008(
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
ـــــة وســـــلطة األراضـــــي بالتعـــــاون مـــــع  تكلیـــــف وزارة األشـــــغال العامـــــة واإلســـــكان ووزارة المالی
الوزارات المختلفة حـول توزیـع أمـاكن للـوزارات المختلفـة حسـب الحاجـة فـي مبنـى أبنـاء رزق 
ـــه للحكومـــة، علـــى أن یـــتم إنهـــاء الموضـــوع خـــالل  بمدینـــة خـــان یـــونس والـــذي انتقلـــت ملكیت

  .أسبوعین من تاریخه
  )2( مادة

تنفیـــذ أحكـــام هـــذا القـــرار، ویعمـــل بـــه  –كـــل فیمـــا یخصـــه  –علــى الجهـــات المختصـــة كافـــة 
  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  م2008نوفمبر لسنة  18صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1429من ذو القعدة من عــام  20            

  إسماعیل هنیة                                                            
رئیس مجلس الوزراء                                                          



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 282(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن میزانیة األضرار الجزئیة والكلیة للمواطنین في قطاع غزة نتیجة االعتداءات 

 والمقدرة من وزارة األشغال) 2006/2007/2008(الصهیونیة للسنوات
  مجلس الوزراء

  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،
ــــي تقریــــر  ــــة االقتصــــادیة الوزاریــــة الدائمــــة ف ــــى توصــــیات اجتمــــاع اللجن وبعــــد االطــــالع عل

  ،17/11/2008بتاریخ ) 11(اجتماعها رقم 
  وبناءً على تنسیب وزیر األشغال العامة واإلسكان،

، وبناءً على   الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  وبناءً على مقتضیات المصلحة العامة، 

وبناءً على ما أقره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته السـابعة والثمـانین المنعقـدة بمدینـة غـزة بتـاریخ 
  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/03/87/11(تحت رقم ) 18/11/2008(

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 

ر الجزئیـة والكلیــة للمـواطنین فــي قطـاع غــزة والتــي التـزام الحكومــة بإصـالح األضــرا . أ
والمقـــدرة ) 2006/2007/2008(جــاءت كنتیجـــة لالعتــداءات الصـــهیونیة للســنوات

  .من وزارة األشغال العامة واإلسكان
یـتم ذلــك عنــد تــوفر المیزانیــة الخاصــة لتغطیــة هــذه األعمــال، وتــوفر المــواد الالزمــة  . ب

  .للتنفیذ
  )2(مادة 

تنفیـــذ أحكـــام هـــذا القـــرار، ویعمـــل بـــه  –كـــل فیمـــا یخصـــه  –ة كافـــة علــى الجهـــات المختصـــ
  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  م2008نوفمبر لسنة  18صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1429من ذو القعدة من عــام  20            

  إسماعیل هنیة                                                               
  رئیس مجلس الوزراء                                                            



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 283(قرار مجلس الوزراء رقم 
لوزارة ) حفار باجر(من قیمة شراء % 14.5بشأن إضافة قیمة الضریبة المضافة 

 األشغال العامة واإلسكان

  
  مجلس الوزراء

  ى القانون األساسي وتعدیالته،بعد االطالع عل
  م،1929واالطالع على قانون الجمارك والمكوس لسنة 

وبعــد االطــالع علــى توصــیات اجتمــاع اللجنــة االقتصــادیة الوزاریــة الدائمــة فــي تقریــر 
  ،17/11/2008بتاریخ ) 11(اجتماعها رقم 

  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/1/84/11(وبالرجوع إلى قرار مجلس الوزراء رقم 
  اًء على تنسیب وزیر األشغال العامة واإلسكان،وبن

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

وبناًء على ما أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته السـابعة والثمـانین المنعقـدة بمدینـة غـزة 
  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/04/87/11(تحت رقم ) 18/11/2008(بتاریخ 

  :قرر ما یلي
  

  )1(مادة 
ــــالغ قیمتهــــا  14.5إضــــافة قیمــــة الضــــریبة المضــــافة  عشــــرة  -دوالر 10875والب

، وذلــك علــى المبلــغ المخصــص لشــراء -آالف وثمانمائــة وخمســة وســبعون دوالر
خمســة وســـبعون  -75000حفــار بــاجر لــوزارة األشــغال العامــة واإلســكان بمبلــغ 

خمســـة  -دوالر 85875راء الحفـــار هـــي لتصـــبح القیمـــة الكلیـــة لشـــ -ألـــف دوالر
  .وثمانون ألفًا وثمانمائة وخمسة وسبعون دوالر

  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  )2(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م2008نوفمبر لسنة  18صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1429من ذو القعدة من عــام  20            

  
  إسماعیل هنیة                                                             
  رئیس مجلس الوزراء                                                          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 284(قرار مجلس الوزراء رقم 
دوالر ألمر الشراء المباشر لتسدید تكالیف شبكة الحاسوب  13000رف مبلغ بشأن ص

 في مبنى وزارة الداخلیة الجدید
  مجلس الوزراء

  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،
  واالطالع على النظام المالي للسلطة الوطنیة الفلسطینیة،

ــــة االقتصــــادیة  ــــى توصــــیات اجتمــــاع اللجن ــــي تقریــــر وبعــــد االطــــالع عل الوزاریــــة الدائمــــة ف
  ،17/11/2008بتاریخ ) 11(اجتماعها رقم 

  وبناءً على تنسیب وزیر الداخلیة واألمن الوطني،
،   وبناءً على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  وبناءً على مقتضیات المصلحة العامة، 
بمدینـة غـزة بتـاریخ وبناءً على ما أقره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته السـابعة والثمـانین المنعقـدة 

  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/05/87/11(تحت رقم ) 18/11/2008(
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
ـــغ  ـــوزارة  -ثالثـــة عشـــر ألـــف دوالر -دوالر 13000صـــرف مبل ـــأمر الشـــراء المباشـــر ل ب

الداخلیــة واألمــن الــوطني لشــراء مجــاري شــبكة الحاســوب الخاصــة بمبنــى وزارة الداخلیــة 
  .المبلغ بدون مستندات الجدید، على أن یقفل

  )2(مادة 
تنفیـــذ أحكـــام هـــذا القـــرار، ویعمـــل بـــه  –كـــل فیمـــا یخصـــه  –علــى الجهـــات المختصـــة كافـــة 

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  م2008نوفمبر لسنة  18صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1429من ذو القعدة من عــام  20            
  إسماعیل هنیة                                                              

  رئیس مجلس الوزراء                                                          
  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 285(قرار مجلس الوزراء رقم 
دوالر لتغطیة مصروفات اللجنة التنسیقیة لسفینتي كسر  5498بشأن صرف مبلغ 

 )الكرامة واألمل(الحصار 
  مجلس الوزراء

  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،
  واالطالع على النظام المالي للسلطة الوطنیة الفلسطینیة،

ــــي تقریــــر  ــــة االقتصــــادیة الوزاریــــة الدائمــــة ف ــــى توصــــیات اجتمــــاع اللجن وبعــــد االطــــالع عل
  ،17/11/2008بتاریخ ) 11(اجتماعها رقم 

  اللجنة االقتصادیة الوزاریة الدائمة،وبناءً على تنسیب 
،   وبناءً على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  وبناءً على مقتضیات المصلحة العامة، 
وبناءً على ما أقره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته السـابعة والثمـانین المنعقـدة بمدینـة غـزة بتـاریخ 

  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/06/87/11(تحت رقم ) 18/11/2008(
  :ما یلي قرر

  )1(مادة 
لتغطیـــة  -خمســـة آالف وأربعمائـــة وثمانیـــة وتســـعون دوالر -دوالر 5498صــرف مبلـــغ 

، علــى أن یكــون )الكرامــة واألمــل(مصــروفات اللجنــة التنســیقیة لســفینتي كســر الحصــار
  .الصرف من النفقات العامة لوزارة المالیة

  )2(مادة 
أحكـــام هـــذا القـــرار، ویعمـــل بـــه  تنفیـــذ –كـــل فیمـــا یخصـــه  –علــى الجهـــات المختصـــة كافـــة 

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م2008نوفمبر لسنة  18صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1429من ذو القعدة من عــام  20            

  إسماعیل هنیة                                                              
رئیس مجلس الوزراء                                                          



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 286(قرار مجلس الوزراء رقم 
شیكًال لشركة مفروشات رومانتیك تسدیدًا لمستحقات تورید  5470بشأن صرف مبلغ 

 األثاث المكتبي لمجلس الوزراء

  مجلس الوزراء
  ته،بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیال

  واالطالع على النظام المالي للسلطة الوطنیة الفلسطینیة،
وبعــد االطـــالع علـــى توصــیات اجتمـــاع اللجنـــة االقتصـــادیة الوزاریــة الدائمـــة فـــي تقریـــر 

  ،17/11/2008بتاریخ ) 11(اجتماعها رقم 
  وبناًء على تنسیب اللجنة االقتصادیة الوزاریة الدائمة،

،وبناًء على الصالحیات المخولة لنا    قانونیًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

اًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الســابعة والثمــانین المنعقــدة بمدینــة غــزة  وبنــ
  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/07/87/11(تحت رقم ) 18/11/2008(بتاریخ 

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 

تســــدیدًا  -كالً خمســــة آالف وأربعمائــــة وســــبعون شــــی -شــــیكالً  5470صــــرف مبلــــغ 
لمســـتحقات شـــركة مفروشـــات رومانتیـــك الخاصـــة بتوریـــد األثـــاث المكتبـــي لمجلـــس 

  .الوزراء
  )2(مادة 

تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  –كـل فیمـا یخصـه  –على الجهات المختصة كافـة 
  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  م2008لسنة  نوفمبر 18صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1429من ذو القعدة من عــام  20            

  إسماعیل هنیة                                                              
رئیس مجلس الوزراء                                                         



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 287(قرار مجلس الوزراء رقم 
 شیكًال استثناء لوزارة العمل 2688لغ بشأن صرف مب

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

  واالطالع على النظام المالي للسلطة الوطنیة الفلسطینیة،
وبعــد االطـــالع علـــى توصــیات اجتمـــاع اللجنـــة االقتصـــادیة الوزاریــة الدائمـــة فـــي تقریـــر 

  ،17/11/2008بتاریخ ) 11(اجتماعها رقم 
  ،وزیر العملوبناًء على تنسیب 

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

اًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الســابعة والثمــانین المنعقــدة بمدینــة غــزة  وبنــ
  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/08/87/11(تحت رقم ) 18/11/2008(بتاریخ 

  :ليقرر ما ی
  )1(مادة 

اسـتثناًء لـوزارة  -شیكالً  ألفان وستمائة وثمانیة وثمانون -شیكالً  2688صرف مبلغ 
  .العمل لتغطیة مصاریف غداء عمل لعدد من الموظفین

  )2(مادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  –كـل فیمـا یخصـه  –على الجهات المختصة كافـة 

  .ریدة الرسمیةاعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الج
  م2008نوفمبر لسنة  18صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1429من ذو القعدة من عــام  20            
  إسماعیل هنیة                                                              

رئیس مجلس الوزراء                                                         



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 288(ر مجلس الوزراء رقم قرا
 ائیًا لمكافآت تم صرفها لموظفین في وزارة العملشیكًال استثن 2400بشأن صرف مبلغ 

 لوزارة العمل

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

  م،1998لسنة  7واالطالع على قانون الموازنة رقم 
اع اللجنـــة االقتصـــادیة الوزاریــة الدائمـــة فـــي تقریـــر وبعــد االطـــالع علـــى توصــیات اجتمـــ

  ،17/11/2008بتاریخ ) 11(اجتماعها رقم 
  وبناًء على تنسیب وزیر العمل،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

قــدة بمدینــة غــزة وبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الســابعة والثمــانین المنع
  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/09/87/11(تحت رقم ) 18/11/2008(بتاریخ 

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 

لـوزارة العمـل لتغطیـة  استثنائیاً  -شیكالً  وأربعمائةألفان  -شیكالً  2400صرف مبلغ 
  .مكافآت تم صرفها لموظفین في وزارة العمل

  )2(مادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  –خصـه كـل فیمـا ی –على الجهات المختصة كافـة 

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  م2008نوفمبر لسنة  18صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1429من ذو القعدة من عــام  20            
  إسماعیل هنیة                                                              

  رئیس مجلس الوزراء                                                         
  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 289(قرار مجلس الوزراء رقم 
 بشأن وضع خطة تنفیذیة لضبط المركبات مجهولة الهویة

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

  م،2000لسنة  5واالطالع على قانون المرور رقم 
وبعــد االطـــالع علـــى توصــیات اجتمـــاع اللجنـــة االقتصـــادیة الوزاریــة الدائمـــة فـــي تقریـــر 

  ،17/11/2008بتاریخ ) 11(اجتماعها رقم 
  )هـ.إ/و.م/06/78/11(وبعد االطالع على قرار مجلس الوزراء رقم 
  وبناًء على تنسیب وزیر النقل والمواصالت،

،وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونی   ًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

اًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الســابعة والثمــانین المنعقــدة بمدینــة غــزة  وبنــ
  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/10/87/11(تحت رقم ) 18/11/2008(بتاریخ 

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 

، بوضـــع )امـــة للمـــروراإلدارة الع(تكلیـــف وزارة النقـــل والمواصـــالت ووزارة الداخلیـــة 
خطــة تنفیذیـــة لضــبط المركبـــات مجهولــة الهویـــة، وتقــدیمها لمجلـــس الــوزراء خـــالل 

  .أسبوعین من تاریخه
  )2(مادة 

تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  –كـل فیمـا یخصـه  –على الجهات المختصة كافـة 
  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  م2008نوفمبر لسنة  18بتاریخ  صدر في مدینة غزة
  هـ1429من ذو القعدة من عــام  20            

  إسماعیل هنیة                                                              
رئیس مجلس الوزراء                                                          



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008ة لسن) 290(قرار مجلس الوزراء رقم  
 بشأن بیع خزانات الوقود التابعة لسلطة الطیران والموجودة في المحررات والمغراقة

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

  م،1999لسنة  6وبعد االطالع على قانون العطاءات واألشغال الحكومیة رقم 
ــــة االقتصــــادی ــــى توصــــیات اجتمــــاع اللجن ــــي تقریــــر وبعــــد االطــــالع عل ة الوزاریــــة الدائمــــة ف

  ،17/11/2008بتاریخ ) 11(اجتماعها رقم 
  وبناءً على تنسیب وزیر النقل والمواصالت،
،   وبناءً على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  وبناءً على مقتضیات المصلحة العامة، 
نـة غـزة بتـاریخ وبناءً على ما أقره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته السـابعة والثمـانین المنعقـدة بمدی

  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/11/87/11(تحت رقم ) 18/11/2008(
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
تكلیــف وزارة النقــل والمواصــالت بالتنســیق مــع وزارة المالیــة ببیــع خزانــات الوقــود التابعــة 
لســــلطة الطیــــران الموجــــودة فــــي المحــــررات والمغراقــــة، وذلــــك وفقــــًا للقــــوانین واألصــــول 

  .المعمول بها
  )2(مادة 

تنفیـــذ أحكـــام هـــذا القـــرار، ویعمـــل بـــه  –كـــل فیمـــا یخصـــه  –علــى الجهـــات المختصـــة كافـــة 
  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  م2008نوفمبر لسنة  18صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1429من ذو القعدة من عــام  20            

  إسماعیل هنیة                                                                
رئیس مجلس الوزراء                                                          



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 291(قرار مجلس الوزراء رقم 
 بشأن اعتماد اإلطار العام لعمل لجنة اإلصالح والتطویر الوزاریة الدائمة

  مجلس الوزراء
  القانون األساسي وتعدیالته، بعد االطالع على

  واالطالع على قانون الخدمة المدنیة وتعدیالته،
وبعـد االطــالع علـى توصــیات اجتمـاع لجنــة اإلصـالح والتطــویر الوزاریـة الدائمــة فــي 

  ،13/11/2008بتاریخ ) 06(تقریر اجتماعها رقم 
  وبناًء على تنسیب لجنة اإلصالح والتطویر الوزاریة الدائمة،

، وبناًء على   الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

وبناًء على ما أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته السـابعة والثمـانین المنعقـدة بمدینـة غـزة 
  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/12/87/11(تحت رقم ) 18/11/2008(بتاریخ 

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 

  .ة اإلصالح والتطویر الوزاریة الدائمةاعتماد اإلطار العام لعمل لجن
  )2(مادة 

تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 
  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  م2008نوفمبر لسنة  18صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1429من ذو القعدة من عــام  20            

  إسماعیل هنیة                                                         
  رئیس مجلس الوزراء                                                   



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 292(قرار مجلس الوزراء رقم 
 بشأن تعیین موزعي البرید وفق قانون الخدمة المدنیة

  مجلس الوزراء
  على القانون األساسي وتعدیالته، بعد االطالع

  م وتعدیالته،1998لسنة  4واالطالع على قانون الخدمة المدنیة رقم 
واالطـالع علــى توصـیات اللجنــة اإلداریـة الوزاریــة الدائمـة فــي محضـر اجتماعهــا رقــم 

  ،23/11/2008بتاریخ ) 10(
  وبناًء على تنسیب وزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات،

،وبناًء عل   ى الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

وبنـاًء علــى مــا أقـره مجلــس الــوزراء فـي جلســته الثامنــة والثمـانین المنعقــدة بمدینــة غــزة 
  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/01/88/11(تحت رقم ) 25/11/2008(بتاریخ 

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 

نون علـى الفئـة الخامسـة وفـي حـال وجـود اسـتثناء تعیین موزعي البرید حسب القـا
  .ألي منهم للتعیین على الفئة الرابعة، یتم عرض الموضوع على اللجنة اإلداریة

  )2(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  م2008نوفمبر لسنة  25مدینة غزة بتاریخ  صدر في

  هـ1429من ذو القعدة من عــام  27            
  إسماعیل هنیة                                                            

  رئیس مجلس الوزراء                                                        



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 293(قرار مجلس الوزراء رقم 
دوالر لوزارة التربیة والتعلیم لترمیم  26.000بشأن صرف سلفة مالیة مقدارها 

 سور مدرسة الكرمل

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

  وعلى النظام المالي للسلطة الوطنیة الفلسطینیة،
  وبناًء على تنسیب وزارة التربیة والتعلیم،

، وبناًء على   الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

وبنـاًء علــى مــا أقـره مجلــس الــوزراء فـي جلســته الثامنــة والثمـانین المنعقــدة بمدینــة غــزة 
  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/02/88/11(تحت رقم ) 25/11/2008(بتاریخ 

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 

لـــوزارة  –ســتة وعشـــرون ألــف دوالر فقــط  -26000صــرف ســلفة مالیـــة مقــدارها 
  .التربیة والتعلیم لترمیم سور مدرسة الكرمل

  )2(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م2008نوفمبر لسنة  25صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1429من ذو القعدة من عــام  27            

  إسماعیل هنیة                                                            
  رئیس مجلس الوزراء                                                       



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 294(قرار مجلس الوزراء رقم 
سو من وزارة اإلعالم إلى المجلس التشریعي بشأن نقل الموظف مؤمن بسی

 الفلسطیني

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

واالطــالع علــى توصــیة اللجنــة اإلداریــة الوزاریــة الدائمــة فــي محضــر اجتماعهــا رقــم 
  م25/11/2008بتاریخ ) 10(

  وبناء على تنسیب المجلس التشریعي الفلسطیني،
  رة اإلعالم،وتنسیب وزا

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

وبنـاًء علــى مــا أقـره مجلــس الــوزراء فـي جلســته الثامنــة والثمـانین المنعقــدة بمدینــة غــزة 
  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/03/88/11(تحت رقم ) 25/11/2008(بتاریخ 

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 

بسیســــو مــــن وزارة اإلعــــالم إلــــى المجلــــس " محمــــد غــــازي"موظــــف مــــؤمن نقــــل ال
  .التشریعي الفلسطیني بنفس درجته الوظیفیة

  )2(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  م2008نوفمبر لسنة  25صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1429من ذو القعدة من عــام  27            
  إسماعیل هنیة                                                             

  رئیس مجلس الوزراء                                                        



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 295(قرار مجلس الوزراء رقم 
 شیكل 5000االستمرار في صرف سلفة مالیة شهریة للقضاة بقیمة بشأن 

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

واالطــالع علــى توصــیة اللجنــة اإلداریــة الوزاریــة الدائمــة فــي محضــر اجتماعهــا رقــم 
  م23/11/2008بتاریخ ) 10(

  وبناًء على تنسیب وزارة المالیة،
،وبناًء على الص   الحیات المخولة لنا قانونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
وبنـاًء علــى مــا أقـره مجلــس الــوزراء فـي جلســته الثامنــة والثمـانین المنعقــدة بمدینــة غــزة 

  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/04/88/11(تحت رقم ) 25/11/2008(بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
خمســـة آالف شـــیكل  -شـــیكل 5000مـــة اســـتمرار صـــرف ســـلفة مالیـــة شـــهریة بقی

للقضـــاة الـــذین أنهــوا إجـــراءات تعییـــنهم حســب األصـــول والنظـــام، وتكلیـــف  -فقــط
وزارة المالیــــة باســــتخراج قســــیمة راتــــب للقضــــاة بحیــــث یظهــــر فیهــــا بــــاقي الراتــــب 

  .كمستحقات
  )2(مادة 

تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 
  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة به

  م2008نوفمبر لسنة  25صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1429من ذو القعدة من عــام  27            

  إسماعیل هنیة                                                            
  رئیس مجلس الوزراء                                                       



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 296(قرار مجلس الوزراء رقم 
 بشأن تعیین قضاة محاكم صلح

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

واالطــالع علــى توصــیة اللجنــة اإلداریــة الوزاریــة الدائمــة فــي محضــر اجتماعهــا رقــم 
  م23/11/2008بتاریخ ) 10(

  ،مجلس العدل األعلىعلى تنسیب  وبناًء 
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
وبنـاًء علــى مــا أقـره مجلــس الــوزراء فـي جلســته الثامنــة والثمـانین المنعقــدة بمدینــة غــزة 

  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/05/88/11(تحت رقم ) 25/11/2008(بتاریخ 
  :يقرر ما یل

  )1(مادة 
  :تعیین القضاة التالیة أسماؤهم كقضاة محاكم صلح

  االسم  .م
  هشام حسین عبد اهللا أبو ندى  1
  عماد عبد عمر النبیه  2

  )2(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  م2008نوفمبر لسنة  25در في مدینة غزة بتاریخ ص

  هـ1429من ذو القعدة من عــام  27            
  إسماعیل هنیة                                                           

  رئیس مجلس الوزراء                                                        



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 297( قرار مجلس الوزراء رقم
 بشأن ترقیة قضاة من قضاة محكمة بدایة لقضاة محكمة اسئناف

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

واالطــالع علــى توصــیة اللجنــة اإلداریــة الوزاریــة الدائمــة فــي محضــر اجتماعهــا رقــم 
  م23/11/2008بتاریخ ) 10(

  ،علىمجلس العدل األوبناًء على تنسیب 
  م،2007لسنة ) هـ.إ/و.م/03/32/11(واالطالع على قرار مجلس الوزراء رقم 

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

وبنـاًء علــى مــا أقـره مجلــس الــوزراء فـي جلســته الثامنــة والثمـانین المنعقــدة بمدینــة غــزة 
  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/06/88/11(قم تحت ر ) 25/11/2008(بتاریخ 

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 

ترقیـة القاضــي أنـور فــؤاد أبـو شــرخ والقاضـي مســعود سـلمان الحشــاش مـن قضــاة 
  .محكمة بدایة لقضاة محكمة استئناف

  )2(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .دوره، وینشر في الجریدة الرسمیةبه اعتبارًا من تاریخ ص
  م2008نوفمبر لسنة  25صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1429من ذو القعدة من عــام  27             
  إسماعیل هنیة                                                           
  س الوزراءرئیس مجل                                                      



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 298(قرار مجلس الوزراء رقم 
 بشأن تعیین السید محمد علي محمد أبو عمارة قاضي محكمة علیا

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

وبعـــد االطـــالع علـــى توصـــیات اجتمـــاع اللجنـــة اإلداریـــة الوزاریـــة الدائمـــة فـــي محضـــر 
  ،23/11/2008ریخ بتا) 10(اجتماعها رقم 

  ،مجلس العدل األعلىوبناًء على تنسیب 
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
والثمــانین المنعقــدة بمدینــة غــزة  الثامنــةوبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته 

  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/07/88/11(تحت رقم ) 25/11/2008(بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
  .تعیین السید محمد علي محمد أبو عمارة قاضي محكمة علیا

  )2(مادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  –كـل فیمـا یخصـه  –على الجهات المختصة كافـة 

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م2008لسنة نوفمبر  25صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1429من ذو القعدة من عــام  27            

  إسماعیل هنیة                                                              
رئیس مجلس الوزراء                                                          



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 299(قرار مجلس الوزراء رقم 
جازة شركة البنك الوطني االسالمي للعمل في مجال المصارف  بشأن اعتماد وإ

 والبنوك

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

  ،وزارة االقتصاد الوطنيوبناًء على تنسیب 
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
والثمــانین المنعقــدة بمدینــة غــزة  الثامنــةره مجلــس الــوزراء فــي جلســته وبنــاًء علــى مــا أقــ

  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/08/88/11(تحت رقم ) 25/11/2008(بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
جـــازة شــركة البنــك الـــوطني االســالمي للعمــل فـــي مجــال المصـــارف  مــنح اعتمــاد وإ

  .والبنوك
  )2(مادة 

تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  –فیمـا یخصـه  كـل –على الجهات المختصة كافـة 
  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  م2008نوفمبر لسنة  25صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1429من ذو القعدة من عــام  27            
  هنیة إسماعیل                                                              
رئیس مجلس الوزراء                                                          



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 300(قرار مجلس الوزراء رقم 
فایز عقیل أبو شمالة مدیرًا عامًا بوزارة الحكم المحلي بدرجة  بشأن ترقیة الموظف

A3 
  مجلس الوزراء

  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،
وبعـد االطـالع علـى توصــیات اللجنـة االداریـة الوزاریـة الدائمــة فـي تقریـر اجتماعهـا رقــم 

  م،23/11/2008بتاریخ ) 10(
  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/02/66/11(وبعد االطالع على قرار مجلس الوزراء رقم 

  ،یر الحكم المحليوتنسیب وز 
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  مقتضیات المصلحة العامة،وبناًء على  
والثمــانین المنعقــدة بمدینــة غــزة  الثامنــةوبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته 

  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/09/88/11(تحت رقم ) 25/11/2008(بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
مستشـــار وزیـــر الحكـــم المحلـــي لشــــئون ( ترقیـــة الموظـــف فـــایز عقیـــل أبـــو شــــمالة 

  .A3مدیرًا عامًا بوزارة الحكم المحلي بدرجة  )تالبلدیا
  )2(مادة 

تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  –كـل فیمـا یخصـه  –على الجهات المختصة كافـة 
  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  م2008نوفمبر لسنة  25صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1429عــام  من ذو القعدة من 27            
  إسماعیل هنیة                                                              
رئیس مجلس الوزراء                                                          



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 301(قرار مجلس الوزراء رقم 
 بشأن هدیة عید األضحى المبارك ألسر األسرى

  ءمجلس الوزرا
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

ــــة الدائمــــة فــــي محضــــر  ــــة الوزاری ــــة الشــــؤون االجتماعی ــــى توصــــیة لجن واالطــــالع عل
  م26/11/2008بتاریخ ) 05(اجتماعها رقم 

  وبناًء على تنسیب وزارة شؤون األسرى والمحررین،
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  ت المصلحة العامة،وبناًء على مقتضیا 
وبناًء على ما أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته التاسـعة والثمـانین المنعقـدة بمدینـة غـزة 

  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/01/89/11(تحت رقم ) 02/12/2008(بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
  .توزیع ذبیحة لحم حبش لكل أسرة أسیر بمناسبة عید األضحى المبارك

  
  )2(مادة 

تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –هــات المختصــة كافــة علــى الج
  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  م2008من دیسمبر لسنة  2صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1429من ذو الحجة من عــام   4             
  إسماعیل هنیة                                                            

  رئیس مجلس الوزراء                                                         
  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 302(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن تخصیص قطعة أرض حكومیة لصالح جمعیة حصاد الخیر إلنشاء مقر 

 للجمعیة

  مجلس الوزراء
  وتعدیالته، بعد االطالع على القانون األساسي

  وبعد االطالع على قانون األراضي العثماني،
  ،1942لسنة ) 6(واالطالع على قانون األراضي العمومیة رقم 

ــــوزراء بشــــأن نظــــام معــــاییر التخصــــیص رقــــم  ــــى قــــرار مجلــــس ال ــد االطــــالع عل وبعــ
  ،2007لسنة ) هـ.إ/و.م/03/27/11(

ألراضـي الحكومیـة وبعد االطالع على توصیات اجتماع اللجنة الخاصة بتخصیص ا
  .م25/11/2008بتاریخ ) 19(في تقریر اجتماعها رقم 

  وتنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
بمدینـة غـزة وبناًء على ما أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته التاسـعة والثمـانین المنعقـدة 

  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/02/89/11(تحت رقم ) 02/12/2008(بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
ألـــــف وثالثمائـــــة ) 2م1350(تخصـــــیص قطعـــــة األرض الحكومیـــــة البـــــالغ مســـــاحتها 

مــــن ) 719(مــــن القطعــــة رقــــم ) 34(وخمســــون متــــرًا مربعــــًا مــــن أرض القســــیمة رقــــم 
  .حصاد الخیر الدرج لصالح جمعیة -أراضي مدینة غزة

  )2(مادة 
تمامه حسب األصول   .تكلیف سلطة األراضي بتنفیذ إجراءات التخصیص إیجارةً وإ

  )3(مادة 



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 
  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  م2008دیسمبر لسنة من  2صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1429من ذو الحجة من عــام   4             
  إسماعیل هنیة                                                            
  رئیس مجلس الوزراء                                                      



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 303(قرار مجلس الوزراء رقم 
ص قطعة أرض حكومیة لصالح وزارة الصحة الفلسطینیة إلقامة بنك بشأن تخصی

 دم ومختبر مركزي

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،
  وبعد االطالع على قانون األراضي العثماني،
  ،1942لسنة ) 6(واالطالع على قانون األراضي العمومیة رقم 

ــــو  ــــى قــــرار مجلــــس ال زراء بشــــأن نظــــام معــــاییر التخصــــیص رقــــم وبعــــد االطــــالع عل
  ،2007لسنة ) هـ.إ/و.م/03/27/11(

وبعد االطالع على توصیات اجتماع اللجنة الخاصة بتخصیص األراضـي الحكومیـة 
  .م25/11/2008بتاریخ ) 19(في تقریر اجتماعها رقم 

  وتنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،
،وبناًء على الصالحیات المخولة    لنا قانونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
وبناًء على ما أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته التاسـعة والثمـانین المنعقـدة بمدینـة غـزة 

  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/03/89/11(تحت رقم ) 02/12/2008(بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
ــــالغ مســــاحتها  ــــرًا ) 2م1200(تخصــــیص قطعــــة األرض الحكومیــــة الب ــــف ومائتــــا مت أل

مــن أراضــي مدینــة غــزة ) 726(مــن القطعــة رقــم ) 89(مربعــًا مــن أرض القســیمة رقــم 
  .لصالح وزارة الصحة الفلسطینیة إلقامة بنك دم ومختبر مركزي

  )2(مادة 
تمامه حسب األصول   .تكلیف سلطة األراضي بتنفیذ إجراءات التخصیص وإ

  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  )3(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –فیمــا یخصــه  كــل –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م2008من دیسمبر لسنة  2صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1429من ذو الحجة من عــام  4               

                                                                              
  إسماعیل هنیة                                                             

  رئیس مجلس الوزراء                                                          



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 304(قرار مجلس الوزراء رقم 
 محكمة االستئناف الشرعیة في محافظات غزةإعادة تشكیل بشأن 

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

بتـاریخ ) 11(وعلى توصیات اللجنة االداریة الوزاریة الدائمة فـي تقریـر اجتماعهـا رقـم 
  م،1/12/2008

لســــنة  12مــــن قــــانون أصــــول المحاكمــــات الشــــرعیة رقــــم ) 14(المــــادة  وعلـــى أحكــــام
  ،م1965

،وبناًء على الصالحیات المخولة لنا ق   انونیًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

وبناًء على ما أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته التاسـعة والثمـانین المنعقـدة بمدینـة غـزة 
  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/04/89/11(تحت رقم ) 02/12/2008(بتاریخ 

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 

  :هیئتینتشكل محكمة االستئناف الشرعیة في محافظات قطاع غزة من 
  :من ا مدینة غزة من كلومقره -االولى

  .رئیساً               الشیخ صالح عودة حشیش         -1
  .عضوا             الشیخ عماد الدین حمدي مدوخ     -2
  .عضواً             الشیخ أحمد حسین البحیصي        -3

  :ومقرها مدینة خان یونس من كل من -الثانیة
  .رئیساً               ود نوفل         الشیخ عمر محم-1
  .عضواً              الشیخ إبراهیم خلیل النجار        -2
  .عضواً             الشیخ محمد عبد المعطي االغا    -3
  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  )2(مادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

  
  )3(مادة 

هــذا القــرار، ویعمــل  تنفیــذ أحكــام –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 
  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  م2008من دیسمبر لسنة  2صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1429من ذو الحجة من عــام  4               
                                                                              

  إسماعیل هنیة                                                             
  رئیس مجلس الوزراء                                                          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 305(قرار مجلس الوزراء رقم 
 تعیین قضاة شرعیینبشأن 

  ،مجلس الوزراء
  وتعدیالته، بعد االطالع على القانون األساسي

الدائمة في تقریـر اجتماعهـا رقـم وبعد االطالع على توصیات اللجنة اإلداریة الوزاریة 
  ،م1/12/2008بتاریخ ) 11(

ســــنة  12مــــن قــــانون أصــــول المحاكمــــات الشــــرعیة رقــــم ) 14(أحكــــام المــــادة وعلــــى 
  ،م1965

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  حة العامة،وبناًء على مقتضیات المصل 

وبناًء على ما أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته التاسـعة والثمـانین المنعقـدة بمدینـة غـزة 
  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/06/89/11(تحت رقم ) 02/12/2008(بتاریخ 

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 

  .تعیین الشیخ محمد كامل أبو راس قاضیًا شرعیا لمحكمة الوسطى الشرعیة  -
  .عي كریزم قاضیًا شرعیًا لمحكمة غزة الشرعیةتعیین الشیخ محمد مر  -

  )2(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م2008من دیسمبر لسنة  2صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1429جة من عــام من ذو الح الرابع               

  إسماعیل هنیة                                                              
  رئیس مجلس الوزراء                                                          



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 306(قرار مجلس الوزراء رقم 
العامة لعمل وزارة  بشأن اعتماد توصیات اللجنة الخاصة بوضع السیاسات

 الداخلیة

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

نــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته التســعین المنعقــدة بمدینــة غــزة بتــاریخ  وب
  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/01/90/11(رقم تحت ) 16/12/2008(

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 

المصادقة على التوصیات التالیة للجنة الخاصة بوضع السیاسـات العامـة لعمـل وزارة 
  :الداخلیة

ـــــس الـــــوزراء رقـــــم  -1 ـــــزام بقـــــرار مجل م 2008لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/9/54/11(االلت
ـــــدءاً  ـــــة ب ـــــدة فـــــي وزارة الداخلی ـــــات الجدی ـــــاریخ  والقاضـــــي بوقـــــف التعیین مـــــن ت

  .م25/3/2008
 اعتماد تعیینات منتسبي وزارة الداخلیة الجدد في األجهزة األمنیة التالیة -2

وفــق قــرار مجلــس الــوزراء ) األمــن الــداخلي، الخــدمات الطبیــة، الــدفاع المــدني( 
 .م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/9/54/11(رقم 

توضــــیح  عــــدم القیــــام بــــأي تعیــــین جدیــــد فــــي أجهــــزة وزارة الداخلیــــة، إال بعــــد -3
أسباب التعیین وموافقة مجلس الوزراء على التعیین، ویـتم خصـم العـدد الـذي 

 .یتم االتفاق علیه من اإلحداثیات السنویة المقرة لوزارة الداخلیة

  
  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  )2(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .الجریدة الرسمیة به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في
  

  م2008من دیسمبر لسنة  16صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1429من ذو الحجة من عــام  18                

  إسماعیل هنیة                                                            
  لوزراءرئیس مجلس ا                                                          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 307(قرار مجلس الوزراء رقم 
 بشأن تعویض شركات الحج والعمرة

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

  وبناًء على تنسیب وزارة األوقاف والشؤون الدینیة،
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  ات المصلحة العامة،وبناًء على مقتضی 
نــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته التســعین المنعقــدة بمدینــة غــزة بتــاریخ  وب

  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/02/90/11(تحت رقم ) 16/12/2008(
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
% 50تعویض شركات الحج حسب األعداد المسجلة مع كل شـركة، وتعـویض نسـبة 

  .والشؤون الدینیة لهذا الموسممن خسائر وزارة األوقاف 
  )2(مادة 

تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 
  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  م2008من دیسمبر لسنة  16صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1429من ذو الحجة من عــام   18               
  إسماعیل هنیة                                                              
  رئیس مجلس الوزراء                                                          



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 308(قرار مجلس الوزراء رقم 
 بشأن أیام العطل الرسمیة والدینیة

  مجلس الوزراء
  القانون األساسي وتعدیالته،بعد االطالع على 

  واالطالع على قانون الخدمة المدنیة وتعدیالته،
  وبناًء على تنسیب دیوان الموظفین العام،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

زة بتــاریخ وبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته التســعین المنعقــدة بمدینــة غــ
  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/03/90/11(تحت رقم ) 16/12/2008(

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 

  :اعتماد أیام العطل التالیة
ـــــاریخ  -1 ـــــع 29/12/2008یـــــوم رأس الســـــنة الهجریـــــة بت م عطلـــــة رســـــمیة لجمی

  .الوزارات والمؤسسات الحكومیة
ــــاریخ  -2  م عطلــــة رســــمیة لجمیــــع01/01/2009یــــوم رأس الســــنة المیالدیــــة بت

 .الوزارات والمؤسسات الحكومیة

ـــــاریخ  -3 ـــــة بت ـــــة المســـــیحیة الغربی ـــــد المـــــیالد للطائف م عطلـــــة 25/12/2008عی
ــــة بشــــكل  ــــى أن تعمــــل الــــوزارات والمؤسســــات الحكومی للمســــیحیین فقــــط، عل

 .طبیعي

م عطلـــــة 07/01/2009عیـــــد المـــــیالد للطائفـــــة المســـــیحیة الشـــــرقیة بتـــــاریخ  -4
ــــى أن تعمــــل الــــوزارات و  ــــة بشــــكل للمســــیحیین فقــــط، عل المؤسســــات الحكومی

 .طبیعي

  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  )2(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م2008من دیسمبر لسنة  16صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1429من ذو الحجة من عــام   18               

  إسماعیل هنیة                                                           
  رئیس مجلس الوزراء                                                     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 309(قرار مجلس الوزراء رقم 
 %5بشأن زیادة رواتب المعلمین في قطاع غزة بنسبة 

  لوزراءمجلس ا
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

  وبناء على تنسیب وزارة التربیة والتعلیم،
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
نــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته التســعین المنعقــدة بمدینــة غــزة بتــاریخ  وب

  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/04/90/11(تحت رقم ) 16/12/2008(
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
مــن % 5زیـادة رواتــب المعلمـین الحكــومیین المثبتـین والعــاملین فـي قطــاع غـزة بنســبة 
  .2008قیمة الراتب األساسي، ویبدأ تنفیذ القرار بدءًا من راتب شهر دیسمبر لعام 

  )2(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –خصــه كــل فیمــا ی –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م2008من دیسمبر لسنة  16صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1429من ذو الحجة من عــام  18    

  
  إسماعیل هنیة                                                            

  رئیس مجلس الوزراء                                                     
  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 310(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن ترقیة السید ناصر الدین رأفت مصطفى أبو شعبان مدیرًا عامًا لإلدارة 

 A4العامة لتنمیة القوى البشریة في وزارة الصحة بدرجة 

  مجلس الوزراء
  لقانون األساسي وتعدیالته،بعد االطالع على ا

  وبعد االطالع على قانون الخدمة المدنیة وتعدیالته،
  وبناًء على تنسیب وزارة الصحة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

ة غـزة وبناًء على ما أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته الحادیـة والتسـعین المنعقـدة بمدینـ
  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/01/91/11(تحت رقم ) 23/12/2008(بتاریخ 

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 

ترقیــة الســید ناصــر الــدین رأفــت مصــطفى أبــو شــعبان مــدیرًا عامــًا لــإلدارة العامــة 
  .A4لتنمیة القوى البشریة في وزارة الصحة بدرجة 

  )2(مادة 
فیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل تن –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م2008دیسمبر لسنة  23صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1429من ذو الحجة من عــام  25            

  إسماعیل هنیة                                                              
رئیس مجلس الوزراء                                                          



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 311(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن ترقیة السید یوسف حرب محمد أبو الریش مدیرًا عامًا لمجمع ناصر الطبي 

 A4في وزارة الصحة بدرجة 

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

  وبعد االطالع على قانون الخدمة المدنیة وتعدیالته،
  وبناًء على تنسیب وزارة الصحة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

وبناًء على ما أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته الحادیـة والتسـعین المنعقـدة بمدینـة غـزة 
  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/02/91/11(تحت رقم ) 23/12/2008(بتاریخ 

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 

ترقیة السید یوسف حرب محمد أبو الـریش مـدیرًا عامـًا لمجمـع ناصـر الطبـي فـي 
  .A4وزارة الصحة بدرجة 

  )2(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .ه، وینشر في الجریدة الرسمیةبه اعتبارًا من تاریخ صدور 
  

  م2008دیسمبر لسنة  23صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1429من ذو الحجة من عــام  25            

  إسماعیل هنیة                                                              
  مجلس الوزراءرئیس                                                           



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 312(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن ترقیة السید محمد رستم عبد الكاشف مدیرًا عامًا لإلدارة العامة 

 A4للمستشفیات في وزارة الصحة بدرجة 

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

  وعلى قانون الخدمة المدنیة وتعدیالته،
  ى تنسیب وزارة الصحة،وبناًء عل

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

وبناًء على ما أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته الحادیـة والتسـعین المنعقـدة بمدینـة غـزة 
  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/03/91/11(تحت رقم ) 23/12/2008(بتاریخ 

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 

ترقـیـة الســـید محمــد رســـتم عبــد الكاشـــف مــدیرًا عامـــًا لــإلدارة العامـــة للمستشــفیات فـــي 
  .A4وزارة الصحة بدرجة 

  )2(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م2008دیسمبر لسنة  23خ صدر في مدینة غزة بتاری
  هـ1429مــن ذو الحجــة مــن عــام  25

                                                                                                 
  إسماعیل هنیة                                                             

رئیس مجلس الوزراء                                                         



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 313(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن ترقیة السید فؤاد عبد الحلیم توفیق العیسوي مدیرًا عامًا لإلدارة العامة 

 A4للرعایة الصحیة األولیة في وزارة الصحة بدرجة 

  مجلس الوزراء
  تعدیالته،بعد االطالع على القانون األساسي و 

  وبعد االطالع على قانون الخدمة المدنیة وتعدیالته،
  وبناًء على تنسیب وزارة الصحة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

وبناًء على ما أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته الحادیـة والتسـعین المنعقـدة بمدینـة غـزة 
  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/04/91/11(تحت رقم ) 23/12/2008(بتاریخ 

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 

ترقیــة الســید فــؤاد عبــد الحلــیم توفیــق العیســوي مــدیرًا عامــًا لــإلدارة العامــة للرعایــة 
  .A4الصحیة األولیة في وزارة الصحة بدرجة 
  )2(مادة 

قــرار، ویعمــل تنفیــذ أحكــام هــذا ال –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 
  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  م2008دیسمبر لسنة  23صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1429من ذو الحجة من عــام  25            
  إسماعیل هنیة                                                             

رئیس مجلس الوزراء                                                         



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 314(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن ترقیة السید حسین مصیطف حسن عاشور مدیرًا عامًا لمجمع الشفاء 

 A4الطبي في وزارة الصحة بدرجة 

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

  نون الخدمة المدنیة وتعدیالته،وبعد االطالع على قا
  وبناًء على تنسیب وزارة الصحة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

وبناًء على ما أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته الحادیـة والتسـعین المنعقـدة بمدینـة غـزة 
  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/05/91/11(تحت رقم ) 23/12/2008(بتاریخ 

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 

ترقیة السید حسین مصیطف حسن عاشور مدیرًا عامًا لمجمع الشفاء الطبـي فـي 
  .A4وزارة الصحة بدرجة 

  )2(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .الرسمیةبه اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة 
  

  م2008دیسمبر لسنة  23صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1429من ذو الحجة من عــام  25            

  إسماعیل هنیة                                                             
  رئیس مجلس الوزراء                                                          

  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 315(جلس الوزراء رقم قرار م
بشأن ترقیة السید عوني محمد حسین أبو هربید مدیرًا عامًا في األمانة العامة 

  A4لمجلس الوزراء بدرجة 
  مجلس الوزراء

  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،
  وبعد االطالع على قانون الخدمة المدنیة وتعدیالته،

  نة العامة لمجلس الوزراء،وبناًء على تنسیب األما
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
وبناًء على ما أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته الحادیـة والتسـعین المنعقـدة بمدینـة غـزة 

  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/06/91/11(تحت رقم ) 23/12/2008(بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(ة ماد
ترقیــة الســید عــوني محمــد حســین أبــو هربیــد مــدیرًا عامــًا فــي األمانــة العامــة لمجلــس 

  A4الوزراء بدرجة 
  

  )2(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م2008دیسمبر لسنة  23 صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ1429من ذو الحجة من عــام  25            

  إسماعیل هنیة                                                              
  رئیس مجلس الوزراء                                                          



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 316(قرار مجلس الوزراء رقم 
شأن ترقیة السید عاهد محمد عبد الكریم حمادة مدیرًا عامًا في وزارة الداخلیة ب

  A4بدرجة 
  مجلس الوزراء

  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،
  وبعد االطالع على قانون الخدمة المدنیة وتعدیالته،

  وبناًء على تنسیب وزارة الداخلیة، 
،وبناًء على الصالحیات المخولة لنا ق   انونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
وبناًء على ما أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته الحادیـة والتسـعین المنعقـدة بمدینـة غـزة 

  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/07/91/11(تحت رقم ) 23/12/2008(بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
  A4ي وزارة الداخلیة بدرجة ترقیة السید عاهد محمد عبد الكریم حمادة مدیرًا عامًا ف

  )2(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م2008دیسمبر لسنة  23صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1429من ذو الحجة من عــام  25            

  إسماعیل هنیة                                                             
  رئیس مجلس الوزراء                                                         

  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 317(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن تعیین السید منذر خلیل صالح الغماري مدیرًا عامًا في وزارة األوقاف 

  A4شؤون الدینیة بدرجة وال
  مجلس الوزراء

  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،
  وبعد االطالع على قانون الخدمة المدنیة وتعدیالته،
  وبناًء على تنسیب وزارة األوقاف والشؤون الدینیة، 

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
بناًء على ما أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته الحادیـة والتسـعین المنعقـدة بمدینـة غـزة و 

  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/08/91/11(تحت رقم ) 23/12/2008(بتاریخ 
    :قرر ما یلي

  )1(مادة 
تعیین السید منذر خلیل صالح الغماري مدیرًا عامًا في وزارة األوقاف والشؤون 

  A4الدینیة بدرجة 
  )2(مادة 

تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 
  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  م2008دیسمبر لسنة  23صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1429من ذو الحجة من عــام  25            
  إسماعیل هنیة                                                            

  رئیس مجلس الوزراء                                                         
  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 318(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن تعیین السید صقر حسن حسین أبو هین مدیرًا عامًا في وزارة العمل بدرجة 

A4  
  مجلس الوزراء

  نون األساسي وتعدیالته،بعد االطالع على القا
  وبعد االطالع على قانون الخدمة المدنیة وتعدیالته،

  وبناًء على تنسیب وزارة العمل، 
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
غـزة وبناًء على ما أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته الحادیـة والتسـعین المنعقـدة بمدینـة 

  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/09/91/11(تحت رقم ) 23/12/2008(بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
  .A4تعیین السید صقر حسن حسین أبو هین مدیرًا عامًا في وزارة العمل بدرجة 

  )2(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیةبه اعتبارًا من تاریخ 
  

  م2008دیسمبر لسنة  23صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1429من ذو الحجة من عــام  25            

  إسماعیل هنیة                                                            
  مجلس الوزراء رئیس                                                         

  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 319(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن تعیین السیدة اعتماد عبد العزیز علي الطرشاوي مدیرًا عامًا في وزارة 

  A4شؤون المرأة بدرجة 
  مجلس الوزراء

  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،
  وبعد االطالع على قانون الخدمة المدنیة وتعدیالته،

  ًء على تنسیب وزارة شؤون المرأة، وبنا
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
وبناًء على ما أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته الحادیـة والتسـعین المنعقـدة بمدینـة غـزة 

  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/10/91/11(تحت رقم ) 23/12/2008(بتاریخ 
  :یليقرر ما 

  )1(مادة 
تعیین السیدة اعتماد عبد العزیز علي الطرشاوي مدیرًا عامًا في وزارة شؤون المرأة 

  .A4بدرجة 
  )2(مادة 

تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 
  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  م2008دیسمبر لسنة  23اریخ صدر في مدینة غزة بت

  هـ1429من ذو الحجة من عــام  25            
  إسماعیل هنیة                                                              

  رئیس مجلس الوزراء                                                          
  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 320(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن ترقیة السید بسام علي خالد الحمدین مدیرًا عامًا لإلدارة العامة للهندسة 

 A4والصیانة في وزارة الصحة بدرجة 

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

  وعلى قانون الخدمة المدنیة وتعدیالته،
  وبناًء على تنسیب وزارة الصحة،

، وبناًء على الصالحیات   المخولة لنا قانونیًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

وبناًء على ما أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته الحادیـة والتسـعین المنعقـدة بمدینـة غـزة 
  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/11/91/11(تحت رقم ) 23/12/2008(بتاریخ 

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 

ــــة الســــید بســــام علــــي خالــــد الحمــــدین مــــدیراً  عامــــًا لــــإلدارة العامــــة للهندســــة  ترقی
  .A4والصیانة في وزارة الصحة بدرجة 

  )2(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م2008دیسمبر لسنة  23صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1429من ذو الحجة من عام  25               

  إسماعیل هنیة                                                             
  رئیس مجلس الوزراء                                                          



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 321(قرار مجلس الوزراء رقم 
 یدوظیفة لتشغیل البر  20بشأن استكمال 

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

  واالطالع على قانون الخدمة المدنیة وتعدیالته،
وبعــد االطــالع علــى توصــیات اجتمــاع اللجنــة االقتصــادیة الوزاریــة الدائمــة فــي تقریــر 

  م25/12/2008بتاریخ ) 12(اجتماعها رقم 
  یا المعلومات،وبناًء على تنسیب وزیر االتصاالت وتكنولوج

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

وبناًء على ما أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته الحادیـة والتسـعین المنعقـدة بمدینـة غـزة 
  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/12/91/11(تحت رقم ) 23/12/2008(بتاریخ 

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 

ل وزارة االتصــاالت وتكنولوجیــا المعلومــات مــا تحتاجــه مــن وظــائف عـــدد تســتكم
لتشــغیل البریــد وذلــك مـن الشــواغر الوظیفیــة الناتجــة عــن  -عشـرون وظیفــة -20

  .المستنكفین عن العمل
  )2(مادة 

تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 
  .، وینشر في الجریدة الرسمیةبه اعتبارًا من تاریخ صدوره
  م2008دیسمبر لسنة  23صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1429من ذو الحجة من عام  25               
  إسماعیل هنیة                                                             

  لس الوزراءرئیس مج                                                          



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 322(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن ترقیة السید حسن حسن محمد أبو ریالة مدیرًا عامًا في وزارة االقتصاد 

  A4الوطني بدرجة

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

  واالطالع على قانون الخدمة المدنیة وتعدیالته،
  ،وزارة االقتصاد الوطنيوبناًء على تنسیب 

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

وبناًء على ما أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته الحادیـة والتسـعین المنعقـدة بمدینـة غـزة 
  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/13/91/11(تحت رقم ) 23/12/2008(بتاریخ 

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 

ترقیة السید حسن حسـن محمـد أبـو ریالـة مـدیرًا عامـًا فـي وزارة االقتصـاد الـوطني 
  .A4 بدرجة 

  )2(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  م2008لسنة دیسمبر  23صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1429من ذو الحجة من عام  25               
  إسماعیل هنیة                                                             

  رئیس مجلس الوزراء                                                          



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 323(قرار مجلس الوزراء رقم 
السید سمیر عبد الرازق محمود مطیر مدیرًا عامًا في دیوان بشأن ترقیة 

 A4الموظفین العام بدرجة 

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

  واالطالع على قانون الخدمة المدنیة وتعدیالته،
  وبناًء على تنسیب دیوان الموظفین العام،
،وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانو    نیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
وبناًء على ما أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته الحادیـة والتسـعین المنعقـدة بمدینـة غـزة 

  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/14/91/11(تحت رقم ) 23/12/2008(بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
یــوان المــوظفین ترقیــة الســید ســمیر عبــد الــرازق محمــود مطیــر مــدیرًا عامــًا فــي د

  . A4بدرجةالعام 
  )2(مادة 

تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 
  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  م2008دیسمبر لسنة  23صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1429من ذو الحجة من عام  25               
  إسماعیل هنیة                                                             

  رئیس مجلس الوزراء                                                          



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 324(قرار مجلس الوزراء رقم 
ت للوزارا بالنظام المالي 2005 لسنة 43بشأن تعدیل قرار مجلس الوزراء رقم 

 والمؤسسات العامة

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

  ،م1998لسنة ) 7(الموازنة العامة رقم وعلى قانون 
  وعلى النظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة،

بشــأن تعــدیل قــرار مجلــس الــوزراء  2006لســنة  26وعلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
  لنظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة،با 2005لسنة  43رقم 

وعلـى توصــیات اجتمـاع اللجنــة االقتصـادیة الوزاریــة الدائمـة فــي تقریـر اجتماعهــا رقــم 
  .م15/12/2008بتاریخ ) 12(

  ،اللجنة االقتصادیة الوزاریة الدائمةوبناًء على تنسیب 
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

مجلـس الـوزراء فـي جلسـته الحادیـة والتسـعین المنعقـدة بمدینـة غـزة وبناًء على ما أقـره 
  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/15/91/11(تحت رقم ) 23/12/2008(بتاریخ 

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 

مــن النظـــام المـــالي للـــوزارات والمؤسســـات ) 3(فقـــرة رقـــم ) 59(تعــدیل المـــادة رقـــم 
  :العامة لتصبح كالتالي
شــیكل  500فــاتورة الهــاتف النقــال عمــا زاد عــن  مــن% 40تحمیــل الوكیــل نســبة 

مـن فـاتورة الهـاتف النقـال عمـا زاد عـن % 20، وتحمیل الـوزیر )خمسمائة شیكل(
  .)ألف وخمسمائة شیكل(شیكل  1500

  
  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  )2(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .ر في الجریدة الرسمیةبه اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینش
  

  م2008دیسمبر لسنة  23صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1429من ذو الحجة من عام  25                

  إسماعیل هنیة                                                             
  لوزراءرئیس مجلس ا                                                          



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 325(قرار مجلس الوزراء رقم 
م 2007لسنة ) هـ.إ/و.م/01/13/11(تمدید العمل بقرار مجلس الوزراء رقم  بشأن

 %50بخصوص تخفیض الرسوم والدیون المتراكمة على تراخیص المركبات بنسبة 
  مجلس الوزراء

  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،
م بشـأن تخفـیض رسـوم 2006لسـنة ) هــ.إ/و.م/11/12/10(الـوزراء رقـم وعلى قـرار مجلـس 

  الترخیص للمركبات من قبل وزارة النقل والمواصالت
  ،وبناءً على تنسیب وزارة النقل والمواصالت
،   وبناءً على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  وبناءً على مقتضیات المصلحة العامة،
فـي جلسـته الحادیـة والتسـعین المنعقـدة بمدینـة غـزة بتـاریخ  وبناءً على ما أقره مجلـس الـوزراء

  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/16/91/11(تحت رقم ) 23/12/2008(
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
م 2007لســنة ) هـــ.إ/و.م/01/13/11(تمدیــد العمــل بقــرار مجلــس الــوزراء الســابق رقــم 

والخــــدمات  بخصـــوص تخفـــیض الرســــوم والـــدیون المتراكمـــة علــــى تـــراخیص المركبـــات
، ویكــون التمدیــد لمــدة ســنة میالدیــة %50المقدمــة مــن وزارة النقــل والمواصــالت بنســبة 

  .م18/06/2009م وتنتهي بتاریخ 19/06/2008جدیدة تبدأ من 
  )2(مادة 

تنفیـــذ أحكـــام هـــذا القـــرار، ویعمـــل بـــه  –كـــل فیمـــا یخصـــه  –علــى الجهـــات المختصـــة كافـــة 
  .الجریدة الرسمیةاعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في 

  م2008دیسمبر لسنة  23صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1429من ذو الحجة من عام  25                

  إسماعیل هنیة                                                             
  رئیس مجلس الوزراء                                                          

  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 326(قرار مجلس الوزراء رقم 
  ملیون دوالر من مستحقات بلدیة غزة على الحكومة 1.5بشأن صرف مبلغ 

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

  وعلى النظام المالي للسلطة الوطنیة الفلسطینیة،
  وبناًء على تنسیب وزیر الحكم المحلي، 

  لمالیة،وتنسیب وزیر ا
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
وبنـاًء علـى مــا أقـره مجلــس الـوزراء فــي جلسـته الرابعــة والتسـعین المنعقــدة بمدینـة غــزة 

  م2009لسنة ) هـ.إ/و.م/01/94/11(تحت رقم ) 11/01/2009(بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
لبلدیــة غــزة، وذلــك  -ملیــون ونصــف الملیــون دوالر -ملیــون دوالر 1.5صــرف مبلــغ 

كمبلـــغ مـــن مســـتحقاتها علـــى الحكومـــة، علـــى أن یكـــون الصـــرف بالتنســـیق مـــع وزارة 
  .الحكم المحلي

  )2(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .الجریدة الرسمیة به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في
  

  م2009من ینایر لسنة  11صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1430من محرم من عــام  15                 

  إسماعیل هنیة                                                             
  اءرئیس مجلس الوزر                                                          



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 327(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشأن تكلیف وزیر الصحة بالتواصل مع المكتب اإلعالمي الحكومي

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

لــس الـوزراء فــي جلسـته الرابعــة والتسـعین المنعقــدة بمدینـة غــزة وبنـاًء علـى مــا أقـره مج
  م2009لسنة ) هـ.إ/و.م/02/94/11(تحت رقم ) 11/01/2009(بتاریخ 

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 

تكلیـــف وزیـــر الصـــحة بالتواصـــل مـــع المكتـــب اإلعالمـــي الحكـــومي للبحـــث فـــي آلیـــة 
  .لتي یمر بها قطاع غزةللنهوض بدوره وأدائه لمواكبة حجم األحداث والمستجدات ا

  )2(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م2009من ینایر لسنة  11صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1430من محرم من عــام  15                 

  إسماعیل هنیة                                                             
  رئیس مجلس الوزراء                                                          

  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 328(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن صرف مبلغ ملیون ونصف الملیون دوالر لوزارة الحكم المحلي لتسدید 

  موظفي بلدیات قطاع غزةرواتب ل
  مجلس الوزراء

  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،
  وعلى النظام المالي للسلطة الوطنیة الفلسطینیة،

  وبناًء على تنسیب وزیر الحكم المحلي،
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
ه مجلــس الـوزراء فــي جلسـته الرابعــة والتسـعین المنعقــدة بمدینـة غــزة وبنـاًء علـى مــا أقـر 

  م2009لسنة ) هـ.إ/و.م/03/94/11(تحت رقم ) 11/01/2009(بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
صـــرف مبلـــغ ملیـــون ونصـــف الملیـــون دوالر لـــوزارة الحكـــم المحلـــي كرواتـــب لمـــوظفي 

  .ق مع وزارة الحكم المحليالبلدیات في قطاع غزة، على أن یكون الصرف بالتنسی
  )2(مادة 

تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 
  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  م2009من ینایر لسنة  11صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1430من محرم من عــام  15                 
  إسماعیل هنیة                                                             

  رئیس مجلس الوزراء                                                          
  م2008لسنة ) 329(قرار مجلس الوزراء رقم 



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  بشأن إعداد دراسة حول عودة المعلمین المستنكفین عن العمل
  مجلس الوزراء

  االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،بعد 
  وبناء على تنسیب وزیر التربیة والتعلیم العالي،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الخامسـة والتسـعین المنعقـدة بمدینـة غـزة 
  م2009لسنة ) هـ.إ/و.م/01/95/11(تحت رقم ) 20/01/2009(بتاریخ 

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 

تكلیــف وزارة التربیــة والتعلــیم العــالي بإعــداد دراســة حــول عــودة المعلمــین المســتنكفین 
  .عن العمل وتقدیمها لمجلس الوزراء

  )2(مادة 
 تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م2009من ینایر لسنة  20صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1430من محرم من عــام  24                 

  إسماعیل هنیة                                                            
  رئیس مجلس الوزراء                                                         

  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 330(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن صرف مساعدات مالیة عاجلة للمتضررین من الحرب على قطاع غزة التي 

  27/12/2008بدأت بتاریخ 
  مجلس الوزراء

  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،
  یة الفلسطینیة،وعلى النظام المالي للسلطة الوطن

  وبناء على تنسیب وزیر المالیة،
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الخامسـة والتسـعین المنعقـدة بمدینـة غـزة 

  م2009لسنة ) هـ.إ/و.م/02/95/11(تحت رقم ) 20/01/2009(بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
صــرف مســـاعدات مالیـــة عاجلــة للمتضـــررین مـــن الحـــرب علــى قطـــاع غـــزة علـــى أن 

  :توزع كاآلتي
لكــل أســرة تــم تــدمیر منزلهــا ) أربعــة آالف یــورو(یــورو  4000صــرف مبلــغ  -1

  .تدمیرًا كامالً 
لكــل أســرة تــم تــدمیر منزلهــا تــدمیرًا ) ألفــان یــورو(یــورو  2000صــرف مبلــغ  -2

 .وأصبح غیر صالح للسكنشبه كامًال 

ألســـرة كـــل شـــهید استشـــهد خـــالل ) ألـــف یـــورو(یـــورو  1000صـــرف مبلـــغ  -3
 .الحرب على قطاع غزة

لكـل مصـاب مـن مصـابي الحـرب علـى ) یـورو ةخمسـمائ( 500صرف مبلغ  -4
 .قطاع غزة

  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  )2(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة به اعتباراً 
  

  م2009من ینایر لسنة  20صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1430من محرم من عــام  24                 

                                                                              
  إسماعیل هنیة                                                         

  رئیس مجلس الوزراء                                                      
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 331(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن اعتماد نفقات الطوارئ التي صدرت بتوقیع نائب رئیس الوزراء واألمین 

  ب على قطاع غزةالعام لمجلس الوزراء خالل فترة الحر 
  مجلس الوزراء

  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسـته السادسـة والتسـعین المنعقـدة بمدینـة غـزة 

  م2009لسنة ) هـ.إ/و.م/01/96/11(تحت رقم ) 29/01/2009(بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
اعتمــــاد نفقــــات الطــــوارئ التــــي صــــدرت بتوقیــــع نائــــب رئــــیس الــــوزراء واألمــــین العــــام 

دیســمبر لعــام  27لمجلــس الــوزراء خــالل الحــرب علــى قطــاع غــزة التــي بــدأت بتــاریخ 
  .م2008

  )2(مادة 
حكــام هــذا القــرار، ویعمــل تنفیــذ أ –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م2009من ینایر لسنة  29صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1430من صفر من عــام  03                  

  إسماعیل هنیة                                                           
  رئیس مجلس الوزراء                                                        

  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 332(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن اعتماد نفقات الطوارئ التي صدرت بتوقیع نائب رئیس الوزراء خالل فترة 

  الحرب على قطاع غزة
  مجلس الوزراء

  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،
، وبناًء على   الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسـته السادسـة والتسـعین المنعقـدة بمدینـة غـزة 

  م2009لسنة ) هـ.إ/و.م/02/96/11(تحت رقم ) 29/01/2009(بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
ت بتوقیــع نائــب رئــیس الــوزراء خــالل فتــرة الحــرب اعتمــاد نفقــات الطــوارئ التــي صــدر 

  . على قطاع غزة
  )2(مادة 

تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 
  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  م2009من ینایر لسنة  29صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1430من صفر من عــام  03                  
  إسماعیل هنیة                                                             

  رئیس مجلس الوزراء                                                          
  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 333(قرار مجلس الوزراء رقم 
  دلبناء سجن جدی$ 10000بشأن اعتماد مبلغ 

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

  وعلى النظام المالي للسلطة الوطنیة الفلسطینیة،
  الداخلیة، ةر وبناء على تنسیب وزا

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

السادسـة والتسـعین المنعقـدة بمدینـة غـزة وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسـته 
  م2009لسنة ) هـ.إ/و.م/03/96/11(تحت رقم ) 29/01/2009(بتاریخ 

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 

لوزارة الداخلیة لبنـاء سـجن جدیـد، علـى  -عشرة آالف دوالر -$10000اعتماد مبلغ 
د أن یــتم إشـــعار الصـــلیب األحمــر بمكـــان الســـجن لتجنیبــه القصـــف الصـــهیوني لوجـــو 

  . مساجین فیه
  )2(مادة 

تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 
  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  م2009من ینایر لسنة  29صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1430من صفر من عــام  03                 
  إسماعیل هنیة                                                             

  رئیس مجلس الوزراء                                                          
  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 334(قرار مجلس الوزراء رقم 
  سیارة لوزارة الداخلیة 20بشأن شراء 

  مجلس الوزراء
  تعدیالته،بعد االطالع على القانون األساسي و 

  م1998لسنة ) 7(وعلى قانون الموازنة رقم 
  وبناء على تنسیب وزارة الداخلیة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسـته السادسـة والتسـعین المنعقـدة بمدینـة غـزة 
  م2009لسنة ) هـ.إ/و.م/04/96/11(تحت رقم ) 29/01/2009(بتاریخ 

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 

لـوزارة الداخلیـة عبـر لجنـة مشـتركة مكونـة مـن وزارة  -عشرین سیارة -سیارة 20شراء 
ــــة، ویكــــون الشــــراء بطریقــــة الشــــراء  المالیــــة، وزارة النقــــل والمواصــــالت، ووزارة الداخلی

  . المباشر من السوق المحلي
  )2(مادة 

تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –هــات المختصــة كافــة علــى الج
  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  م2009من ینایر لسنة  29صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1430من صفر من عــام  03                  
  إسماعیل هنیة                                                              

  رئیس مجلس الوزراء                                                          



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 335(قرار مجلس الوزراء رقم 
  موظف من كل وزارة لمرافقة الوفود القادمة إلى قطاع غزة 2ترشیح بشأن 

  
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، بعد االطالع على القانون األساسي
  وتنسیب األمانة العامة لمجلس الوزراء،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسـته السادسـة والتسـعین المنعقـدة بمدینـة غـزة 
  م2009نة لس) هـ.إ/و.م/05/96/11(تحت رقم ) 29/01/2009(بتاریخ 

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 

موظـف مــن كـل وزارة للجنـة اســتقبال الوفـود، وذلــك  2تكلیـف جمیـع الــوزارات بترشـیح 
  . لمرافقة الوفود القادمة إلى قطاع غزة

  )2(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .ي الجریدة الرسمیةبه اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر ف
  

  م2009من ینایر لسنة  29صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1430من صفر من عــام  03                  

  إسماعیل هنیة                                                             
  زراءرئیس مجلس الو                                                           

  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 336(قرار مجلس الوزراء رقم 
  ألف لتر سوالر بدون فواتیر 200بشأن اعتماد شراء 

  
  مجلس الوزراء

  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،
  م،1998لسنة ) 7(وعلى قانون الموازنة رقم 

  ،وزیر المالیة  تنسیببناًء على و 
،وبناًء على الصالحیات المخولة لنا ق   انونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسـته السادسـة والتسـعین المنعقـدة بمدینـة غـزة 

  م2009لسنة ) هـ.إ/و.م/06/96/11(تحت رقم ) 29/01/2009(بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
دون فــواتیر بســعر بــ -مــائتي ألــف لتــر ســوالر -ألــف لتــر ســوالر 200اعتمــاد شــراء 

  .لتر/شیكل 1،6
  )2(مادة 

تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 
  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  م2009من ینایر لسنة  29صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1430من صفر من عــام  03                  
  إسماعیل هنیة                                                             

  رئیس مجلس الوزراء                                                          



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 337(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشأن رواتب الموظفین الذین استشهدوا خالل الحرب على قطاع غزة

  وزراءمجلس ال
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

  وبناًء على تنسیب وزیر المالیة،
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسـته السادسـة والتسـعین المنعقـدة بمدینـة غـزة 

  م2009لسنة ) هـ.إ/و.م/07/96/11(تحت رقم  )29/01/2009(بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
الـذین استشـهدوا فـي الحـرب علـى ) مـدنیین وعسـكریین( صرف رواتب الموظفین كافة
، واالســــتمرار فــــي صــــرف 2009م وینــــایر لعــــام 2008غــــزة للشــــهرین دیســــمبر لعــــام 

  . رواتبهم لحین التوصل لموقف نهائي بالخصوص
  )2(مادة 

تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –ات المختصــة كافــة علــى الجهــ
  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  م2009من ینایر لسنة  29صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1430من صفر من عــام  03                  
  إسماعیل هنیة                                                          

  رئیس مجلس الوزراء                                                        
  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 338(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشأن التمدید للمعلمین المساندین بوزارة التربیة والتعلیم العالي

  مجلس الوزراء
  ،بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته
  وبناًء على تنسیب وزیر التربیة والتعلیم العالي،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسـته السادسـة والتسـعین المنعقـدة بمدینـة غـزة 
  م2009نة لس) هـ.إ/و.م/08/96/11(تحت رقم ) 29/01/2009(بتاریخ 

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 

یكـون التمدیــد للمعلمــین المســاندین بــوزارة التربیـة والتعلــیم العــالي علــى أســاس شــهري، 
  . وذلك حسب ما ترسله وزارة التربیة والتعلیم إلى وزارة المالیة شهریاً 

  )2(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م2009من ینایر لسنة  29صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1430من صفر من عــام  03                  

  إسماعیل هنیة                                                             
  رئیس مجلس الوزراء                                                          

  
  
  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 339(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشأن فحص المناطق التي تم قصفها خالل العدوان الصهیوني على قطاع غزة

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  على مقتضیات المصلحة العامة،وبناًء  

وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسـته السادسـة والتسـعین المنعقـدة بمدینـة غـزة 
  م2009لسنة ) هـ.إ/و.م/09/96/11(تحت رقم ) 29/01/2009(بتاریخ 

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 

 تكلیف سلطة جودة البیئة وسلطة الطاقة لعمل الفحوصـات الالزمـة فـي بعـض أمـاكن
القصف الصهیوني خالل الحرب على غـزة، وذلـك للتأكـد مـن وجـود إشـعاعات نوویـة 

  . جراء القصف
  )2(مادة 

تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 
  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  م2009نة من ینایر لس 29صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1430من صفر من عام  03                     
  إسماعیل هنیة                                                            
  رئیس مجلس الوزراء                                                         



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 340(قرار مجلس الوزراء رقم 
  الهویة لجنة فحص الشهداء مجهولي لبشأن تمدید عم

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

  وبناًء على تنسیب وزیر الصحة،
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
منعقـدة بمدینـة غـزة وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسـته السادسـة والتسـعین ال

  م2009لسنة ) هـ.إ/و.م/10/96/11(تحت رقم ) 29/01/2009(بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
الهویــة، وذلــك للتأكــد مــن هویــة الشــهداء  دیــد عمــل لجنــة فحــص الشــهداء مجهــوليتم

الـذین دفنــوا خــالل الحــرب علـى غــزة ولــم یعرضــوا علـى األطبــاء فــي مستشــفیات وزارة 
  . الصحة

  )2(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م2009من ینایر لسنة  29صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1430من صفر من عام  03                      

  إسماعیل هنیة                                                         
  رئیس مجلس الوزراء                                                      

  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 341(قرار مجلس الوزراء رقم  
شهور لصالح برنامج  6من رواتب الموظفین لمدة % 5بشأن اعتماد تمدید استقطاع 

  التشغیل 
  مجلس الوزراء

  ى القانون األساسي وتعدیالته،بعد االطالع عل
  م2007لسنة ) هـ.إ/و.م/01/31/11(وبعد االطالع على قرار مجلس الوزراء رقم 

  2008لسنة ) هـ.إ/و.م/06/57/11(وقرار مجلس الوزراء رقم 
  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/01/71/11(وقرار مجلس الوزراء رقم 

  وتنسیب وزارة المالیة،
، وبناءً على الصالحیات المخولة   لنا قانونیًا

  وبناءً على مقتضیات المصلحة العامة، 
وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته السادسـة والتسـعین المنعقـدة بمدینـة غـزة بتـاریخ 

  م2009لسنة ) هـ.إ/و.م/12/96/11(تحت رقم ) 29/01/2009(
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
دنیین والعســكریین لمــدة ســتة أشــهر مــن إجمــالي الرواتــب للمــوظفین المــ% 5تمدیـد اســتقطاع 

م، وتنتهـــي فـــي شـــهر یونیـــو لـــنفس العـــام، وذلـــك لصـــالح 2009تبـــدأ مـــن شـــهر ینـــایر لعـــام 
  . برنامج التشغیل المؤقت

  )2(مادة 
تنفیـــذ أحكـــام هـــذا القـــرار، ویعمـــل بـــه  –كـــل فیمـــا یخصـــه  –علــى الجهـــات المختصـــة كافـــة 

  .سمیةاعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الر 
  م2009من ینایر لسنة  29صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1430من صفر من عــام  03                  
  إسماعیل هنیة                                                              
  رئیس مجلس الوزراء                                                          

  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 342(لس الوزراء رقم قرار مج
  بشأن ابتعاث موظفین للمنح الدراسیة في تركیا

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

  وبناء على تنسیب األمانة العامة لمجلس الوزراء،
  واستنادا لقانون الخدمة المدنیة والالئحة التنفیذیة،

، وبناءً على الصالحیات المخولة   لنا قانونیًا
  وبناءً على مقتضیات المصلحة العامة، 

وبنـاءً علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلسـته الســابعة والتســعین المنعقــدة بمدینــة غــزة بتــاریخ 
  م2009لسنة ) هـ.إ/و.م/01/97/11(تحت رقم ) 12/02/2009(

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 

لدراســات العلیــا فــي تركیــا للمــوظفین التالیــة الموافقــة اســتثناءً علــى االبتعــاث الدراســي إلكمــال ا
  :أسماؤهم

  الوزارة  االسم
  األمانة العامة لمجلس الوزراء  رائد مصباح أبو دایر

  وزارة المالیة  أحمد عبد الرؤوف علي
  األمانة العامة لمجلس الوزراء  عوني محمد أبو هربید

  وزارة الحكم المحلي  أشرف أحمد عوض
  وزارة الصحة  عالء الدین محمد البطة

  )2(مادة 
تنفیذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه اعتبـارًا  –كل فیما یخصه  –على الجهات المختصة كافة 

  .من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  م2009من فبرایر لسنة  12صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1430من صفر من عـام  17                      
  إسماعیل هنیة                                                                     

  رئیس مجلس الوزراء                                                                   



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 343(قرار مجلس الوزراء رقم 
  تشیكل مكافآت لبعض موظفي وزارة النقل والمواصال 7100بشأن صرف مبلغ 

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

  وعلى النظام المالي للسلطة الوطنیة الفلسطینیة،
  وبناًء على تنسیب وزیر المالیة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

لسـابعة والتسـعین المنعقـدة بمدینـة غـزة وبناًء على ما أقره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته ا
  م2009لسنة ) هـ.إ/و.م/02/97/11(تحت رقم ) 12/02/2009(بتاریخ 

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 

لمكافـآت مـوظفي وزارة النقـل  -سـبعة آالف ومائـة شـیكل -شـیكل 7100صرف مبلغ 
توزیـــع الوقـــود علـــى المركبـــات خـــالل أزمـــة انقطـــاع  علـــىوالمواصـــالت الـــذین عملـــوا 

  .وقود عن قطاع غزةال
   

  )2(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  م2009من فبرایر لسنة  12صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1430من صفر من عام  17                       
  إسماعیل هنیة                                                          

  رئیس مجلس الوزراء                                                  
  م2008لسنة ) 344(قرار مجلس الوزراء رقم 



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

لوزارة شؤون المرأة لعقد مؤتمر المرأة الفلسطینیة في $ 2000بشأن صرف مبلغ 
  لحربقطاع غزة بعد ا

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

  وعلى النظام المالي للسلطة الوطنیة الفلسطینیة،
  وبناء على تنسیب وزیر المالیة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

السـابعة والتسـعین المنعقـدة بمدینـة غـزة  وبناًء على ما أقره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته
  م2009لسنة ) هـ.إ/و.م/03/97/11(تحت رقم ) 12/02/2009(بتاریخ 

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 

لـــوزارة شـــؤون المـــرأة، لعقـــد مـــؤتمر المـــرأة  -دوالر يألفـــ -دوالر 2000صـــرف مبلـــغ 
  .الفلسطینیة في قطاع غزة بعد الحرب

  )2(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م2009من فبرایر لسنة  12صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1430من صفر من عام  17                       

  سماعیل هنیةإ                                                          
  رئیس مجلس الوزراء                                                        



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 345(قرار مجلس الوزراء رقم 
للمتضررین في منطقة الشوكة الذین دمرت بیوتهم $ 500بشأن صرف مبلغ 

  2006عام  يخالل االجتیاح الصهیون
  مجلس الوزراء

  ن األساسي وتعدیالته،بعد االطالع على القانو 
  وعلى النظام المالي للسلطة الوطنیة الفلسطینیة،

  وبناء على تنسیب وزیر المالیة،
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
وبناًء على ما أقره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته السـابعة والتسـعین المنعقـدة بمدینـة غـزة 

  م2009لسنة ) هـ.إ/و.م/04/97/11(تحت رقم ) 12/02/2009(اریخ بت
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
لكـــل متضــرر فـــي منطقــة الشـــوكة ممــن تـــم  -خمســمائة دوالر -$500صــرف مبلـــغ 

  .2006تدمیر منزله خالل االجتیاح الصهیوني عام 
   

  )2(مادة 
قــرار، ویعمــل تنفیــذ أحكــام هــذا ال –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م2009من فبرایر لسنة  12صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1430من صفر من عام  17                       

  إسماعیل هنیة                                                             
  رئیس مجلس الوزراء                                                          



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 346(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن تكلیف المستشار األمني لوزیر الداخلیة لمتابعة عمل أجهزة وزارة الداخلیة 

  ودراسة احتیاجات األجهزة المختلفة
  مجلس الوزراء

  ه،بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالت
  وبناء على تنسیب وزارة الداخلیة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

وبناًء على ما أقره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته السـابعة والتسـعین المنعقـدة بمدینـة غـزة 
  م2009لسنة ) هـ.إ/و.م/05/97/11(تحت رقم ) 12/02/2009(بتاریخ 
  :ا یليقرر م

  )1(مادة 
  .تكلیف المستشار األمني لوزیر الداخلیة بمتابعة عمل أجهزة وزارة الداخلیة -1
ــــاج أجهزتهــــا مــــن المــــوظفین والمنســــبین  -2 ــــة بدراســــة احتی تكلیـــــف وزارة الداخلی

مع تحدیـد العـدد والمعـاییر الالزمـة للتفریـغ فـي األجهـزة، " مدنیین وعسكریین"
  .وتقدیمها لمجلس الوزراء

  )2(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  م2009من فبرایر لسنة  12صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1430من صفر من عام  17                        
  إسماعیل هنیة                                                             

  رئیس مجلس الوزراء                                                         



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 347(قرار مجلس الوزراء رقم 
  )الدفاع المدني(منقذ بحري في وزارة الداخلیة  248بشأن تعیین 

  مجلس الوزراء
  سي وتعدیالته،بعد االطالع على القانون األسا

  واالطالع على قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطینیة،
  وبناء على تنسیب وزارة الداخلیة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

وبناًء على ما أقره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته السـابعة والتسـعین المنعقـدة بمدینـة غـزة 
  م2009لسنة ) هـ.إ/و.م/06/97/11(تحت رقم ) 12/02/2009(اریخ بت

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 

ــــین  ــــة وأربعــــین -منقــــذ بحــــري 248تعی الــــدفاع  -فــــي وزارة الداخلیــــة -مــــائتین وثمانی
للمنقــــذ  -ألــــف ومــــائتین شــــیكل -ش 1200المــــدني، براتــــب شــــهري مقطــــوع مقــــداره 

  .الواحد
  )2(مادة 

تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 
  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  م2009من فبرایر لسنة  12صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1430من صفر من عام  17                        
  إسماعیل هنیة                                                           

  رئیس مجلس الوزراء                                                         
  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 348(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشأن إعداد دراسة حول عملیة إیواء األسر المدمرة بیوتها

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

  زیر األشغال العامة واإلسكان،وبناء على تنسیب و 
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
وبناًء على ما أقره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته السـابعة والتسـعین المنعقـدة بمدینـة غـزة 

  م2009لسنة ) هـ.إ/و.م/07/97/11(تحت رقم ) 12/02/2009(بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
تكلیــف وزارة األشــغال العامــة واإلســكان بإعــداد دراســة لعملیــة اإلیــواء لألســر المــدمرة 

  .بیوتها وتقدیمها لمجلس الوزراء بشكل عاجل
  )2(مادة 

تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 
  .رسمیةبه اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة ال

  
  م2009من فبرایر لسنة  12صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1430من صفر من عــام  17                   
  إسماعیل هنیة                                                             
  رئیس مجلس الوزراء                                                          

  
  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 349(ار مجلس الوزراء رقم قر 
  بشأن احتیاجات الوزارات ألجهزة الحاسوب واألجهزة األخرى

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

  ،1998لسنة  7وعلى قانون الموازنة رقم 
  وبناء على تنسیب وزیر المالیة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

وبناًء على ما أقره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته السـابعة والتسـعین المنعقـدة بمدینـة غـزة 
  م2009لسنة ) هـ.إ/و.م/08/97/11(تحت رقم ) 12/02/2009(بتاریخ 

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 

 20ر، وســــیرف 2طابعــــة، و 50جهــــاز البتــــوب، و 200تكلیــــف وزارة المالیــــة بشــــراء 
مـــن أجهـــزة الحاســـوب  تفـــاكس وذلـــك لســـد احتیاجـــات الـــوزارا 13ماكینـــة تصـــویر، و

  .واألجهزة األخرى
  )2(مادة 

تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 
  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  م2009فبرایر لسنة من  12صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1430من صفر من عام  17                       
  إسماعیل هنیة                                                             

  رئیس مجلس الوزراء                                                          
  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 350(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشأن اعتماد منحة دولة رئیس الوزراء للجامعة اإلسالمیة بغزة

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

قـدة بمدینـة غـزة وبناًء على ما أقره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته السـابعة والتسـعین المنع
  م2009لسنة ) هـ.إ/و.م/09/97/11(تحت رقم ) 12/02/2009(بتاریخ 

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 

ـــة رئـــیس الـــوزراء للجامعـــة اإلســـالمیة بغـــزة والمقـــدرة بــــ   600.000اعتمـــاد منحـــة دول
  .ستمائة ألف دینار -دینار

  )2(مادة 
ذا القــرار، ویعمــل تنفیــذ أحكــام هــ –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م2009من فبرایر لسنة  12صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1430من صفر من عــام  17                   

  إسماعیل هنیة                                                           
  رئیس مجلس الوزراء                                                        

  
  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 351(قرار مجلس الوزراء رقم 
م 2008لعـام ) هــ.إ/و.م/06/78/11(بشأن تمدید العمل بقرار مجلس الـوزراء رقـم 

  )البودي(والخاص بتسویة أوضاع المركبات مجهولة الهویة 
  مجلس الوزراء

  األساسي وتعدیالته، بعد االطالع على القانون
  م، 2000لسنة ) 5(وعلى قانون المرور رقم 

  م،2008لعام ) هـ.إ/و.م/06/78/11(واالطالع على قرار مجلس الوزراء رقم 
  وبناء على تنسیب وزیر النقل والمواصالت،
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
ا أقره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته السـابعة والتسـعین المنعقـدة بمدینـة غـزة وبناًء على م

  م2009لسنة ) هـ.إ/و.م/10/97/11(تحت رقم ) 12/02/2009(بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
ـــــد العمـــــل بقـــــرار مجلـــــس الـــــوزراء رقـــــم  م، 2008لعـــــام ) هــــــ.إ/و.م/06/78/11(تمدی

ـــة الهویـــة  ، وذلـــك حتـــى تـــاریخ )البـــودي(والخـــاص بتســـویة أوضـــاع المركبـــات مجهول
  .م30/4/2009

  )2(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  م2009من فبرایر لسنة  12صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1430 من صفر من عــام 17                   
  إسماعیل هنیة                                                            

  رئیس مجلس الوزراء                                                         



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 352(قرار مجلس الوزراء رقم 
ارة النقل بشأن اعتماد الصرف استثناًء لتغطیة مرتجعات نفقات تشغیلیة في وز 

  2007والمواصالت لعام 
  مجلس الوزراء

  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،
  وعلى النظام المالي للسلطة الوطنیة الفلسطینیة،

  وبناء على تنسیب وزیر النقل والمواصالت،
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
على ما أقره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته السـابعة والتسـعین المنعقـدة بمدینـة غـزة  وبناًء 

  م2009لسنة ) هـ.إ/و.م/11/97/11(تحت رقم ) 12/02/2009(بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
لــوزارة النقــل  2007اعتمــاد الصــرف اســتثناًء لتغطیــة مرتجعــات نفقــات تشــغیلیة لعــام 

واحد وثمـانون ألفـًا وسـتمائة وثالثـة وأربعـون  -كالً شی 81.643والمواصالت، وقیمتها 
  .شیكالً 

  )2(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م2009من فبرایر لسنة  12صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1430من صفر من عــام  17                   

  إسماعیل هنیة                                                           
  رئیس مجلس الوزراء                                                        



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 353(قرار مجلس الوزراء رقم  
فقات الخاصة بشراء وتورید دفاتر شیكًال لتغطیة الن 32.940بشأن اعتماد مبلغ 

  توزیع الوقود المقدمة من وزارة النقل والمواصالت
  مجلس الوزراء

  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،
  م،1998لسنة  7وعلى قانون الموازنة رقم 

  وبناء على تنسیب وزیر النقل والمواصالت،
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  بناًء على مقتضیات المصلحة العامة،و  
وبناًء على ما أقره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته السـابعة والتسـعین المنعقـدة بمدینـة غـزة 

  م2009لسنة ) هـ.إ/و.م/12/97/11(تحت رقم ) 12/02/2009(بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
وقــود المقدمــة اعتمــاد الصــرف اســتثناًء للنفقــات الخاصــة بشــراء وتوریــد دفــاتر توزیــع ال

اثنـــان وثالثـــون الفـــًا  –شـــیكًال  32.940مـــن وزارة النقـــل والمواصـــالت البـــالغ قیمتهـــا 
  .وتسعمائة وأربعون شیكالً 

  )2(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م2009من فبرایر لسنة  12مدینة غزة بتاریخ صدر في 
  هـ1430من صفر من عــام  17                   

  إسماعیل هنیة                                                             
  رئیس مجلس الوزراء                                                          



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 354(قم قرار مجلس الوزراء ر 
  بشأن اعتماد صرف مساعدات للقطاعات المختلفة المتضررة من الحرب على قطاع غزة

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

  وعلى النظام المالي للسلطة الوطنیة الفلسطینیة،
،   وبناءً على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  ت المصلحة العامة،وبناءً على مقتضیا 
وبنـاءً علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلسـته الســابعة والتســعین المنعقــدة بمدینــة غــزة بتــاریخ 

  م2009لسنة ) هـ.إ/و.م/13/97/11(تحت رقم ) 12/02/2009(
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
كمســاعدات عاجلــة للقطاعـــات  -خمســـة مالیــین دوالر -ملیــون دوالر 5اعتمــاد مبلــغ  .1

  :لمتضررة من الحرب على قطاع غزة، یتم توزیعها كالتاليالمختلفة ا
  .ملیون دوالر لتعویض أضرار القطاع الصناعي 2مبلغ  - أ

 .مبلغ ملیون دوالر لتعویض أضرار القطاع الزراعي -  ب

 .ملیون دوالر لتعویض أضرار القطاعات المتفرقة 2مبلغ  -  ت

حقـًا المؤسسـات والـوزارات ذات تعتبر المبالغ المعتمدة سقفًا للمصـروفات التـي تقـدمها ال. 2   
  االختصاص

  )2(مادة 
تنفیذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه اعتبـارًا  –كل فیما یخصه  –على الجهات المختصة كافة 

  .من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  م2009من فبرایر لسنة  12صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1430م من صفر من عــا 17                    
  إسماعیل هنیة                                                            

  رئیس مجلس الوزراء                                                          



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 355(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشأن حفظ البیانات الحكومیة

  مجلس الوزراء
  قانون األساسي وتعدیالته،بعد االطالع على ال

  وبناًء على تنسیب األمانة العامة لمجلس الوزراء،
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
وبناًء على ما أقره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته السـابعة والتسـعین المنعقـدة بمدینـة غـزة 

  م2009لسنة ) هـ.إ/و.م/14/97/11( تحت رقم) 12/02/2009(بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
تكلیــــف الــــوزارات والســــلطات والهیئــــات الحكومیــــة كافــــة بحفــــظ بیاناتهــــا یومیــــًا بشــــكل 

بإرســال نســخة مــن البیانــات  كافــة علــى أن تقــوم الــوزارات ،إلكترونــي خــارج المؤسســة
  .الحكومة أسبوعیا إلى األمانة العامة لمجلس الوزراء لضمان حفظها خارج

  )2(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م2009من فبرایر لسنة  12صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1430من صفر من عام  17                       

  إسماعیل هنیة                                                             
  رئیس مجلس الوزراء                                                          

  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 356(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن نقل الموظف فواز خالد العلمي من وزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات 

  ة التخطیط بنفس درجته الوظیفیةإلى وزار 
  مجلس الوزراء

  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،
  وبعد االطالع على قانون الخدمة المدنیة وتعدیالته،

  وبناء على موافقة وزارتي التخطیط ووزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات،
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  على مقتضیات المصلحة العامة، وبناًء  
وبناًء على ما أقره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته السـابعة والتسـعین المنعقـدة بمدینـة غـزة 

  م2009لسنة ) هـ.إ/و.م/15/97/11(تحت رقم ) 12/02/2009(بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
لـــى نقـــل الموظـــف فـــواز خالـــد العلمـــي مـــن وزارة االتصـــاالت وتكنولوجیـــا المعلومـــات إ

  .وزارة التخطیط بنفس درجته الوظیفیة
  )2(مادة 

تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 
  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  م2009من فبرایر لسنة  12صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1430عام  من صفر من 17                       
  إسماعیل هنیة                                                           

  رئیس مجلس الوزراء                                                        



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 357(قرار مجلس الوزراء رقم 
زارة الحكم بشأن تعدیل المسمى الوظیفي للموظف محي الدین حمزة الفرا في و 

  المحلي
  مجلس الوزراء

  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،
  م وتعدیالته،1998لسنة ) 4(وبعد االطالع على قانون الخدمة المدنیة رقم 

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  وبناء على تنسیب وزارة الحكم المحلي،

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
وبناًء على ما أقره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته السـابعة والتسـعین المنعقـدة بمدینـة غـزة 

  م2009لسنة ) هـ.إ/و.م/16/97/11(تحت رقم ) 12/02/2009(بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
تعـــدیل المســـمى الـــوظیفي للموظـــف محـــي الـــدین حمـــزة الفـــرا مـــن مستشـــار فـــي وزارة 

ر عـــام التنمیـــة والتطـــویر بـــوزارة الحكـــم المحلـــي إلـــى مـــدی A4الحكـــم المحلـــي بدرجـــة 
  بنفس درجته الحالیة

  )2(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  م2009من فبرایر لسنة  12صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1430من صفر من عام  17                       
  إسماعیل هنیة                                                          

  رئیس مجلس الوزراء                                                       



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 358(قرار مجلس الوزراء رقم 
ن لوزارة العدل لصالح لجنة توثیق لتر بنزی 500لتر سوالر و  500بشأن صرف 

  الجرائم الصهیونیة خالل العدوان على غزة
  مجلس الوزراء

  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،
  وعلى النظام المالي للسلطة الوطنیة الفلسطینیة،

  وبناء على تنسیب وزارة العدل،
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  مقتضیات المصلحة العامة،وبناًء على 
وبناًء على ما أقره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته السـابعة والتسـعین المنعقـدة بمدینـة غـزة 

  م2009لسنة ) هـ.إ/و.م/17/97/11(تحت رقم ) 12/02/2009(بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
خمسـمائة لتــر  -لتـر بنـزین 500و  -خمسـمائة لتــر سـوالر -لتـر سـوالر 500صـرف 
لـــوزارة العـــدل لصــالح لجنـــة توثیـــق الجـــرائم الصــهیونیة خـــالل العـــدوان علـــى   -بنــزین
  .غزةقطاع 

  )2(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  م2009من فبرایر لسنة  12صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1430من صفر من عام  17                       
  إسماعیل هنیة                                                           

  رئیس مجلس الوزراء                                                        
  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 359(قرار مجلس الوزراء رقم 
  دین في وزارة التربیة والتعلیم العاليبشأن المعلمین المسان

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،
  وبناء على تنسیب وزارة التربیة والتعلیم العالي،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

ته الثامنـة والتسـعین المنعقــدة بمدینـة غــزة وبنـاًء علـى مــا أقـره مجلـس الــوزراء فـي جلســ
  م2009لسنة ) هـ.إ/و.م/01/98/11(تحت رقم ) 18/02/2009(بتاریخ 

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 

ـــــین  ـــــم مســـــاند 413تعی ـــــم مســـــاند -معل ـــــة وثالثـــــة عشـــــر معل ممـــــن تقـــــدموا  -أربعمائ
ول بهــا وفــق األصــول المعمــ العــالي لالمتحانــات والمقــابالت فــي وزارة التربیــة والتعلــیم

في دیوان الموظفین العام، وتكلیف وزارة التربیة والتعلیم العالي بإعـداد كشـف بأسـماء 
  .  المعلمین المساندین والذین تقدیرهم جید جدًا فما فوق للمقابلة

  )2(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .، وینشر في الجریدة الرسمیةبه اعتبارًا من تاریخ صدوره
  

  م2009من فبرایر لسنة  18صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1430من صفر من عام  23                       

  إسماعیل هنیة                                                            
  ئیس مجلس الوزراءر                                                           



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 360(قرار مجلس الوزراء رقم 
  شیكل استثناء لوزارة العمل 4600بشأن صرف مبلغ 

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

  وعلى النظام المالي للسلطة الوطنیة الفلسطینیة،
  وبناء على تنسیب وزارة العمل،

،وبناًء على الصالحیات ال   مخولة لنا قانونیًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

وبنـاًء علـى مــا أقـره مجلـس الــوزراء فـي جلســته الثامنـة والتسـعین المنعقــدة بمدینـة غــزة 
  م2009لسنة ) هـ.إ/و.م/02/98/11(تحت رقم ) 18/02/2009(بتاریخ 

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 

اســـتثناء لـــوزارة العمـــل،  -أربعـــة آالف وســـتمائة شـــیكل -شـــیكل 4600صـــرف مبلـــغ 
  .  وذلك مقابل عملیة شراء مباشر بدون فواتیر
  )2(مادة 

تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 
  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  م2009من فبرایر لسنة  18صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1430من صفر من عام  23                       
  إسماعیل هنیة                                                           

  رئیس مجلس الوزراء                                                         



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 361(قرار مجلس الوزراء رقم 
  لجمعیة أصداء اإلعالمیة شیكالً  129390بشأن صرف مبلغ 

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

  وعلى النظام المالي للسلطة الوطنیة الفلسطینیة،
  وبناء على تنسیب وزارة شؤون األسرى والمحررین،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

لـى مــا أقـره مجلـس الــوزراء فـي جلســته الثامنـة والتسـعین المنعقــدة بمدینـة غــزة وبنـاًء ع
  م2009لسنة ) هـ.إ/و.م/03/98/11(تحت رقم ) 18/02/2009(بتاریخ 

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 

مائــــة وتســـــعة وعشـــــرون ألفــــًا وثالثمائـــــة وتســـــعون  -شـــــیكل 129390صــــرف مبلـــــغ 
د الحـبش الطـازج الـذي تـم توزیعـه علـى لجمعیة أصداء اإلعالمیة، ثمنًا لتوری -شیكالً 

  .  أسر األسرى بالتنسیق مع وزارة األسرى والمحررین في فترة عید األضحى المبارك
  )2(مادة 

تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 
  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  م2009من فبرایر لسنة  18غزة بتاریخ  صدر في مدینة
  هـ1430من صفر من عام  23                       

  إسماعیل هنیة                                                           
  رئیس مجلس الوزراء                                                         



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 362(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشأن صرف مستحقات مكتبة دار األرقم استثناًء 

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

  وعلى النظام المالي للسلطة الوطنیة الفلسطینیة،
  وبناء على تنسیب وزارة التربیة والتعلیم العالي،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  على مقتضیات المصلحة العامة،وبناًء 

وبنـاًء علـى مــا أقـره مجلـس الــوزراء فـي جلســته الثامنـة والتسـعین المنعقــدة بمدینـة غــزة 
  م2009لسنة ) هـ.إ/و.م/04/98/11(تحت رقم ) 18/02/2009(بتاریخ 

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 

عـة مائـة وأرب -شـیكل 124.600صرف مستحقات مكتبـة دار األرقـم اسـتثناًء والبالغـة 
، وذلـــك قیمـــة توریـــد أوراق وقرطاســـیة لـــوزارة التربیـــة -وعشـــرون الفـــًا وســـتمائة شـــیكل

  .  م2008م-2007والتعلیم العالي المتحانات الثانویة العامة لعام 
  )2(مادة 

تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 
  .الجریدة الرسمیةبه اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في 

  
  م2009من فبرایر لسنة  18صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1430من صفر من عام  23                       
  إسماعیل هنیة                                                           

  اءرئیس مجلس الوزر                                                         



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 363(قرار مجلس الوزراء رقم 
شیكل للمعلمین المعینین عامي  3000بشأن صرف سلفة مالیة مقدارها 

م والذین قطعت رواتبهم من حكومة رام اهللا غیر 2007/2008م، 2006/2007
  الشرعیة

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

  طة الوطنیة الفلسطینیة،وعلى النظام المالي للسل
  وبناء على تنسیب وزارة المالیة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

ـاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثامنــة والتســعین المنعقــدة بمدینــة غــزة  وبنـ
  م2009لسنة ) هـ.إ/و.م/05/98/11(تحت رقم ) 18/02/2009(بتاریخ 

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 

للمعلمـــین الـــذین تـــم  -ثالثـــة آالف شـــیكل –شـــیكل  3000صـــرف ســـلفة مالیـــة مقـــدارها 
م، ممــن هــم علــى رأس عملهــم، وقطعــت 2007/2008م، 2006/2007تعییــنهم عــامي 

رواتــبهم مــن حكومــة رام اهللا غیــر الشــرعیة، علــى أن یــتم تحــدیث األســماء بالتنســیق مــع 
  . یة والتعلیم العالي حسب الكشوف المعتمدة لدیهموزارة الترب

  )2(مادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  –كـل فیمـا یخصـه  –على الجهات المختصة كافـة 

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  م2009من فبرایر لسنة  18صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1430ن صفر من عام م 23                       
  إسماعیل هنیة                                                           

  رئیس مجلس الوزراء                                                       



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 364(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشأن تحدیث البیانات المالیة للموظفین

  مجلس الوزراء
  د االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،بع

  وبناء على تنسیب وزارة المالیة،
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
وبنـاًء علـى مــا أقـره مجلـس الــوزراء فـي جلســته الثامنـة والتسـعین المنعقــدة بمدینـة غــزة 

  م2009لسنة ) هـ.إ/و.م/06/98/11(تحت رقم ) 18/02/2009(بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
تكلیـــف وزارة المالیـــة بتحـــدیث البیانـــات لجمیــــع المـــوظفین فـــي الـــوزارات والمؤسســــات 

  . الحكومیة
  )2(مادة 

تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 
  .ریدة الرسمیةبه اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الج

  
  م2009من فبرایر لسنة  18صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1430من صفر من عام  23                       
  إسماعیل هنیة                                                             

  راءرئیس مجلس الوز                                                           



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 365(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشأن حصر سیارات الوزارات والسلطات والهیئات الحكومیة

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

  وبناء على تنسیب األمانة العامة لمجلس الوزراء،
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  یات المصلحة العامة،وبناًء على مقتض
وبنـاًء علـى مــا أقـره مجلـس الــوزراء فـي جلســته الثامنـة والتسـعین المنعقــدة بمدینـة غــزة 

  م2009لسنة ) هـ.إ/و.م/07/98/11(تحت رقم ) 18/02/2009(بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
بإعـداد كشـف بالسـیارات الموجـودة لـدیها  كافـة تكلیف الـوزارات والمؤسسـات الحكومیـة

ر    .ساله إلى وزارة النقل والمواصالتوإ
  )2(مادة 

تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 
  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  م2009من فبرایر لسنة  18صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1430من صفر من عام  23                       
  إسماعیل هنیة                                                          

  رئیس مجلس الوزراء                                                        
  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 366(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشأن تقدیم دراسة عن فرق الراتب للموظفین

  مجلس الوزراء
  ع على القانون األساسي وتعدیالته،بعد االطال

  وبناء على تنسیب وزارة المالیة،
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
وبنـاًء علـى مــا أقـره مجلـس الــوزراء فـي جلســته الثامنـة والتسـعین المنعقــدة بمدینـة غــزة 

  م2009لسنة ) هـ.إ/و.م/08/98/11(تحت رقم ) 18/02/2009(بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
تكلیـــف وزارة المالیـــة بتقـــدیم دراســـة مفصـــلة عـــن فـــرق الراتـــب للمـــوظفین الـــذین كـــانوا 
یتلقون رواتـبهم سـابقًا مـن رام اهللا ویتلقونهـا حالیـًا مـن الحكومـة فـي غـزة، علـى أن یـتم 

  .تقدیمها لمجلس الوزراء األسبوع القادم
  )2(مادة 

تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –المختصــة كافــة  علــى الجهــات
  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  م2009من فبرایر لسنة  18صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1430من صفر من عام  23                       
  إسماعیل هنیة                                                          

  رئیس مجلس الوزراء                                                      
  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 367(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشأن بناء سور حول صالة جبالیا الریاضیة

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

  الشباب والریاضة،وبناء على تنسیب وزارة 
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
وبنـاًء علـى مــا أقـره مجلـس الــوزراء فـي جلســته الثامنـة والتسـعین المنعقــدة بمدینـة غــزة 

  م2009لسنة ) هـ.إ/و.م/09/98/11(تحت رقم ) 18/02/2009(بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
یة التكلفة الالزمة لبنـاء سـور حـول صـالة جبالیـا الریاضـیة، وذلـك فـي حـال تـوفر تغط

  .المواد الالزمة للبناء، وبالتنسیق مع وزارة األشغال العامة واإلسكان
  )2(مادة 

تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 
  .الجریدة الرسمیةبه اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في 

  
  م2009من فبرایر لسنة  18صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1430من صفر من عام  23                       
  إسماعیل هنیة                                                           

  اءرئیس مجلس الوزر                                                         
  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 368(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشأن العمل بوظیفة خارج الوظیفة الحكومیة

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،
  وعلى قانون الخدمة المدنیة والئحته التنفیذیة،

  وبناء على تنسیب األمانة العامة لمجلس الوزراء،
،وبناًء على الصالحیات المخ   ولة لنا قانونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
وبنـاًء علـى مــا أقـره مجلـس الــوزراء فـي جلســته الثامنـة والتسـعین المنعقــدة بمدینـة غــزة 

  م2009لسنة ) هـ.إ/و.م/10/98/11(تحت رقم ) 18/02/2009(بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
  :الوظیفة الرسمیةاعتماد القرارات التالیة والتي تخص العمل خارج 

  .یمنع منعًا باتًا عمل أي موظف حكومي في أي وظیفة أخرى -1
تلغــى أي موافقـــة ســـابقة ممنوحـــة مـــن الـــوزیر أو رئـــیس الهیئـــة الحكومیـــة ذات  -2

 .العالقة ألي موظف یعمل خارج الوظیفة الحكومیة

یتوجب على كل موظف حكـومي یرغـب فـي العمـل خـارج الوظیفـة الحكومیـة،  -3
ـــ ى الموافقـــة الخطیـــة مـــن نائـــب رئـــیس الـــوزراء مـــن خـــالل علیـــه الحصـــول عل

 .وزارته أو هیئته الحكومیة

یـتم إمهــال مــوظفي الحكومـة العــاملین فــي الوظــائف األخـرى مــدة أســبوع لتــرك  -4
عملهــم غیــر الحكــومي، وتتخــذ بحقهــم اإلجــراءات القانونیــة الالزمــة حــال عــدم 

 .التزامهم بقرار مجلس الوزراء بالخصوص

  
  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  )2(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –ى الجهــات المختصــة كافــة علــ

  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م2009من فبرایر لسنة  18صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1430من صفر من عام  23                       

  إسماعیل هنیة                                                           
  رئیس مجلس الوزراء                                                       

  
  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 369(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشأن األسرى الذین تم اإلفراج عنهم من السجون اإلسرائیلیة

  مجلس الوزراء
  الته،بعد االطالع على القانون األساسي وتعدی

  م،2004لسنة  19وعلى قانون األسرى والمحررین رقم 
  وبناء على تنسیب وزارة شؤون األسرى والمحررین،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

وبنـاًء علـى مــا أقـره مجلـس الــوزراء فـي جلســته الثامنـة والتسـعین المنعقــدة بمدینـة غــزة 
  م2009لسنة ) هـ.إ/و.م/11/98/11(تحت رقم ) 18/02/2009(اریخ بت

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 

تكلیـــف وزارة شـــؤون األســـرى والمحـــررین بالتنســـیق مـــع الجهـــات المختصـــة لمعالجـــة 
ـــم یـــتم تســـویة  ـــذین تـــم اإلفـــراج عـــنهم مـــن الســـجون اإلســـرائیلیة ول موضـــوع األســـرى ال

  .وضعهم مالیاً 
  )2(مادة 

تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –تصــة كافــة علــى الجهــات المخ
  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  م2009من فبرایر لسنة  18صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1430من صفر من عام  23                       
  إسماعیل هنیة                                                           

  رئیس مجلس الوزراء                                                        



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 370(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشأن الشراء باستخدام نظام العقود

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

  م،1998لسنة  7وعلى قانون الموازنة رقم 
  وبناء على تنسیب وزارة الشباب والریاضة،
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
وبنـاًء علـى مــا أقـره مجلـس الــوزراء فـي جلســته الثامنـة والتسـعین المنعقــدة بمدینـة غــزة 

  م2009لسنة ) هـ.إ/و.م/12/98/11(تحت رقم ) 18/02/2009(بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
الســـماح لـــوزارة الشـــباب والریاضـــة بالشـــراء باســـتخدام نظـــام العقـــود بـــدًال عـــن الفـــواتیر 
اســـتثناًء خــــالل الفتـــرة الحالیــــة ولمـــدة ال تزیــــد عـــن شــــهر مـــن تــــاریخ صـــدور القــــرار، 

  .وبالتنسیق مع وزارة المالیة
  )2(مادة 

یــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل تنف –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 
  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  م2009من فبرایر لسنة  18صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1430من صفر من عام  23                       
  إسماعیل هنیة                                                          

  رئیس مجلس الوزراء                                                        



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 371(قرار مجلس الوزراء رقم 
والهویات استثناًء  تبشأن إعفاء المواطنین من رسوم استخراج بدل فاقد للجوازا

  شهور 4لمدة 
  مجلس الوزراء

  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،
  تنسیب وزارة الداخلیة، وبناء على

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

وبنـاًء علـى مــا أقـره مجلـس الــوزراء فـي جلســته الثامنـة والتسـعین المنعقــدة بمدینـة غــزة 
  م2009لسنة ) هـ.إ/و.م/13/98/11(تحت رقم ) 18/02/2009(بتاریخ 

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 

والهویـات اســتثناًء لمــدة  تلجــوازامــن اإعفـاء المــواطنین مــن رسـوم اســتخراج بــدل فاقـد 
  .أربعة شهور تبدأ من تاریخ صدور القرار

  )2(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م2009من فبرایر لسنة  18في مدینة غزة بتاریخ صدر 
  هـ1430من صفر من عام  23                       

  إسماعیل هنیة                                                           
  رئیس مجلس الوزراء                                                        

  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 372(رقم  قرار مجلس الوزراء
  بشأن مشاكل التوظیف في الوزارات والمؤسسات الحكومیة

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

  وبناء على تنسیب األمانة العامة لمجلس الوزراء،
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
ًء علـى مــا أقـره مجلـس الــوزراء فـي جلســته الثامنـة والتسـعین المنعقــدة بمدینـة غــزة وبنـا

  م2009لسنة ) هـ.إ/و.م/14/98/11(تحت رقم ) 18/02/2009(بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
تكلیــف الــوزارات والمؤسســات الحكومیــة كافــة بجدولــة المشــاكل المتعلقــة بــالتوظیف أو 

رسالها    .لألمانة العامة لمجلس الوزراءالتعیینات الجدیدة وإ
  )2(مادة 

تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 
  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  م2009من فبرایر لسنة  18صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1430من صفر من عام  23                       
  إسماعیل هنیة                                                           

  رئیس مجلس الوزراء                                                        
  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 373(قرار مجلس الوزراء رقم 
  لمالیةبشأن إعداد تقریر مالي دوري عن المبالغ الواردة والصادرة عن وزارة ا

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

  وبناء على تنسیب األمانة العامة لمجلس الوزراء،
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
دینـة غــزة وبنـاًء علـى مــا أقـره مجلـس الــوزراء فـي جلســته الثامنـة والتسـعین المنعقــدة بم

  م2009لسنة ) هـ.إ/و.م/15/98/11(تحت رقم ) 18/02/2009(بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
تكلیف وزارة المالیة بإعـداد تقریـر مـالي دوري عـن المبـالغ الـواردة والصـادرة عـن وزارة 

  .المالیة وتقدیمه لمجلس الوزراء
  )2(مادة 

أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل تنفیــذ  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 
  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  م2009من فبرایر لسنة  18صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1430من صفر من عام  23                       
  إسماعیل هنیة                                                          

  رئیس مجلس الوزراء                                                        
  
  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 374(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشأن شراء منزل المواطن محمد خلیل یونس

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

  وعلى النظام المالي للسلطة الوطنیة الفلسطینیة،
  تنسیب وزارة السیاحة واآلثار،وبناًء على 

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

وبنـاًء علـى مــا أقـره مجلـس الــوزراء فـي جلســته الثامنـة والتسـعین المنعقــدة بمدینـة غــزة 
  م2009لسنة ) هـ.إ/و.م/16/98/11(تحت رقم ) 18/02/2009(بتاریخ 

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 

الموافقــة علــى شــراء منــزل المــواطن محمـــد خلیــل یــونس الكــائن فــي منطقـــة  -1
تســـعة آالف وســـبعمائة وخمســـون  -دوالر 9750النصـــیرات، بمبلـــغ مقـــداره 

  .وتسجل ملكیته للحكومة وفقًا لألصول -دوالر
تـــــتم عملیـــــة صـــــرف المبلـــــغ ورســـــوم االنتقـــــال بالتنســـــیق مـــــع وزارة الســـــیاحة  -2

  .واآلثار
  )2(مادة 

تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –ى الجهــات المختصــة كافــة علــ
  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  

  م2009من فبرایر لسنة  18صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1430من صفر من عام  23                       

  إسماعیل هنیة                                                           
  رئیس مجلس الوزراء                                                         



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 375(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشأن مشروع دعم الطالب المقدم من قناة الفاخورة القطریة

  مجلس الوزراء
  ته،بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیال

  وبناًء على تنسیب وزارة التربیة والتعلیم العالي،
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
وبنـاًء علـى مــا أقـره مجلـس الــوزراء فـي جلســته الثامنـة والتسـعین المنعقــدة بمدینـة غــزة 

  م2009لسنة ) هـ.إ/و.م/17/98/11(تحت رقم ) 18/02/2009(بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
تكلیف وزارة التربیة والتعلیم العالي بالتنسیق مع الجهات المختصة فیما یتعلق 

  .بمشروع دعم الطالب المقدم من قناة الفاخورة القطریة
  )2(مادة 

تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 
  .خ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیةبه اعتبارًا من تاری

  
  م2009من فبرایر لسنة  18صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1430من صفر من عام  23                       
  إسماعیل هنیة                                                            

  رئیس مجلس الوزراء                                                          
  
  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 377(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشأن تعلیمات خاصة بوزارة الداخلیة

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

  م بشأن مراكز اإلصالح والتأهیل،1998لسنة ) 06(وعلى القانون رقم 
  وبناًء على تنسیب وزارة الداخلیة،

، وبناًء    على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

وبنـاًء علـى مــا أقـره مجلـس الــوزراء فـي جلســته الثامنـة والتسـعین المنعقــدة بمدینـة غــزة 
  م2009لسنة ) هـ.إ/و.م/18/98/11(تحت رقم ) 18/02/2009(بتاریخ 

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 

  :نسیق مع الجهات المختصة بمتابعة التاليتكلیف وزارة الداخلیة بالت
اســتخدام الســـجن الـــذي تــم إعـــداده مـــؤخرًا بعــد الحـــرب علـــى غــزة، علـــى أن یـــتم  -1

  .إبالغ الصلیب األحمر بوجود مساجین فیه تجنبًا لقصفه من قوات االحتالل
 .وقف إصدار جوازات السفر الدبلوماسیة -2

  .زجوازات السفر المنتهیة یتم تجدیدها على نفس الجوا -3
  )2(مادة 

تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 
  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  م2009من فبرایر لسنة  18صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1430من صفر من عام  23                       

  إسماعیل هنیة                                                           
  رئیس مجلس الوزراء                                                        



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 378(قرار مجلس الوزراء رقم 
  )المدنیین والعسكریین(من مستحقات الموظفین % 20بشأن صرف 

  مجلس الوزراء
  ساسي وتعدیالته،بعد االطالع على القانون األ

  وعلى النظام المالي للسلطة الوطنیة الفلسطینیة،
  وبناًء على تنسیب وزیر المالیة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

وبناًء على ما أقره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته التاسـعة والتسـعین المنعقـدة بمدینـة غـزة 
  م2009لسنة ) هـ.إ/و.م/01/99/11(تحت رقم ) 24/02/2009( بتاریخ

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 

، وذلـــك عـــن فـــاتورة )المـــدنیین والعســـكریین(مـــن مســـتحقات المـــوظفین % 20صـــرف 
م، ودفـع مـا تبقـى مـن المسـتحقات كلمـا تـوفرت السـیولة 2009راتب شهر فبرایـر لعـام 

  .الالزمة
  )2(مادة 

تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 
  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  م2009من فبرایر لسنة  24صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1430من صفر من عام  29                       
  إسماعیل هنیة                                                             

  رئیس مجلس الوزراء                                                         



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 379(قرار مجلس الوزراء رقم 
لوزارة األشغال لطاقم التشغیل $ 76.950بشأن اعتماد میزانیة إضافیة قدرها 

  المؤقت في حصر األضرار
  مجلس الوزراء

  ن األساسي وتعدیالته،بعد االطالع على القانو 
  وعلى النظام المالي للسلطة الوطنیة الفلسطینیة،

  وتنسیب وزارة األشغال العامة واإلسكان،
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
غـزة  وبناًء على ما أقره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته التاسـعة والتسـعین المنعقـدة بمدینـة

  م2009لسنة ) هـ.إ/و.م/02/99/11(تحت رقم ) 24/02/2009(بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
 76.950اعتمـاد میزانیــة إضــافیة لطـاقم التشــغیل المؤقــت فـي حصــر األضــرار قــدرها 

  .-ستة وسبعون ألفًا وتسعمائة وخمسون دوالر -دوالر
  )2(مادة 

فیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل تن –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 
  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  م2009من فبرایر لسنة  24صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1430من صفر من عام  29                       
  إسماعیل هنیة                                                            

  رئیس مجلس الوزراء                                                        



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 380(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشأن نقل مكتب وزیر الداخلیة

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

  وبناء على تنسیب وزارة الداخلیة،
،وبناًء على الصالحیات المخولة لن   ا قانونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
وبناًء على ما أقره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته التاسـعة والتسـعین المنعقـدة بمدینـة غـزة 

  م2009لسنة ) هـ.إ/و.م/03/99/11(تحت رقم ) 24/02/2009(بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
، وذلـك بعـد االنتهـاء مـن نقل مكتب وزیر الداخلیة إلى عمارة حمـاد فـي شـارع النصـر

  .التجهیزات الالزمة في المبنى
  )2(مادة 

تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 
  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  م2009من فبرایر لسنة  24صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1430من صفر من عام  29                       
  إسماعیل هنیة                                                           

  رئیس مجلس الوزراء                                                        
  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 381(قرار مجلس الوزراء رقم 
 بشأن م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/3/48/11(بشأن تعدیل قرار مجلس الوزراء رقم 

  تخصیص قطعة أرض حكومیة لجمعیة المحاسبین لبناء مقر للمركز
  مجلس الوزراء

  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،
  وبعد االطالع على قانون األراضي العثماني،

  م،1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 
ــــو  ــــى قــــرار مجلــــس ال زراء بشــــأن نظــــام معــــاییر التخصــــیص رقــــم وبعــــد االطــــالع عل

  م،2007لسنة ) هـ.إ/و.م/03/27/11(
  م،2008لسنة ) هـ.إ/و.م/03/48/11(وبعد االطالع على قرار مجلس الوزراء رقم 

وبعد االطالع على توصیات اجتماع اللجنة الخاصة بتخصیص األراضـي الحكومیـة 
  م،19/02/2009بتاریخ ) 21(في توصیات اجتماعها رقم 

  نسیب اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،وت
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
وبناًء على ما أقره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته التاسـعة والتسـعین المنعقـدة بمدینـة غـزة 

  م2009لسنة ) هـ.إ/و.م/04/99/11(تحت رقم ) 24/02/2009(بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
لســـنة ) هــــ.إ/و.م/03/48/11(مـــن قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم ) 1(تعـــدیل المـــادة رقـــم 

  :م لیصبح كالتالي2008
ـــــــــر للمركـــــــــز  ـــــــــة لجمعیـــــــــة المحاســـــــــبین لبنـــــــــاء مق تخصـــــــــیص قطعـــــــــة أرض حكومی

مــن ) 17(ســبعمائة متــر مربــع وهــي جــزء مــن أرض القســیمة رقــم ) 2م700(مســاحتها
  .ي منطقة خان یونسف) 89(القطعة رقم 



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  
  )2(مادة 

تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 
  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  م2009من فبرایر لسنة  24صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1430من صفر من عام  29                       
  إسماعیل هنیة                                                            

  رئیس مجلس الوزراء                                                          
  
  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 382(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشأن إنشاء صحیفة باسم الحكومة

  مجلس الوزراء
  سي وتعدیالته،بعد االطالع على القانون األسا

  وتنسیب وزارة اإلعالم،
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
وبناًء على ما أقره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته التاسـعة والتسـعین المنعقـدة بمدینـة غـزة 

  م2009لسنة ) هـ.إ/و.م/05/99/11(تحت رقم ) 24/02/2009(بتاریخ 
  :ا یليقرر م

  )1(مادة 
  .إنشاء صحیفة باسم الحكومة تتبع للمكتب اإلعالمي الحكومي

  )2(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م2009من فبرایر لسنة  24صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1430من صفر من عام  29                       

  إسماعیل هنیة                                                            
  رئیس مجلس الوزراء                                                          

 



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 383(قرار مجلس الوزراء رقم 
  هریة لرواتب القضاةبشأن زیادة السلفة الش

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

  وتنسیب وزارة العدل،
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
وبناًء على ما أقره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته التاسـعة والتسـعین المنعقـدة بمدینـة غـزة 

  م2009لسنة ) هـ.إ/و.م/06/99/11(تحت رقم ) 24/02/2009(خ بتاری
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
إلـى  -خمسـة آالف شـیكل –شـیكل  5000زیادة السـلفة الشـهریة لرواتـب القضـاة مـن 

ــــتم مراعــــاة أال تكــــون قیمــــة الســــلفة  ،-ســــتة آالف شــــیكل -شــــیكل 6000 ــــى أن ی عل
  .الشهریة أعلى من الراتب الشهري لكل قاضي

  )2(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م2009من فبرایر لسنة  24صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1430من صفر من عام  29                       

  إسماعیل هنیة                                                              
  رئیس مجلس الوزراء                                                          

  
  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 384(قرار مجلس الوزراء رقم 
بخصوص  م2009لسنة ) هـ.إ/و.م/03/94/11(بشأن تعدیل قرار مجلس الوزراء رقم 

لزوم أعمال المجالس البلدیة في المحافظات  ةكم المحلي منحصرف مبلغ مالي لوزارة الح
  الجنوبیة

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

  ،الحكم المحليوتنسیب وزارة 
  م،2009لسنة ) هـ.إ/و.م/03/94/11(الوزراء رقم  وبعد االطالع على قرار مجلس

،وبناءً على الصالحیات المخولة لنا قانون   یًا
  وبناءً على مقتضیات المصلحة العامة،

وبنـاءً علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلسـته التاســعة والتســعین المنعقــدة بمدینــة غــزة بتــاریخ 
  م2009لسنة ) هـ.إ/و.م/07/99/11(تحت رقم ) 24/02/2009(

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 

م لتصـبح 2009لسـنة ) هــ.إ/و.م/03/94/11(من قـرار مجلـس الـوزراء رقـم ) 1(تعدیل المادة 
  :كالتالي

صـرف مبلـغ ملیــون دوالر لـوزارة الحكــم المحلـي لـزوم أعمــال المجـالس البلدیــة فـي المحافظــات 
  .الجنوبیة، على أن یكون الصرف بالتنسیق مع وزارة الحكم المحلي

  )2(مادة 
تبـارًا تنفیذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه اع –كل فیما یخصه  –على الجهات المختصة كافة 

  .من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م2009من فبرایر لسنة  24صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1430من صفر من عام  29                       

  إسماعیل هنیة                                                                     
  رئیس مجلس الوزراء                                                                   

  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 385(قرار مجلس الوزراء رقم 
تخصیص قطعة أرض حكومیة لصالح الجامعة االسالمیة النشاء مباني بشأن 

  المدینة الطبیة
  مجلس الوزراء

  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،
  اني، وعلى قانون االراضي العثم

  م،1942لسنة ) 6(وعلى قانون االراضي العمومیة رقم 
ــــوزراء بشــــأن نظــــام معــــاییر التخصــــیص رقــــم  ــــى قــــرار مجلــــس ال ــد االطــــالع عل وبعــ

  ،2007لسنة ) هـ.إ/و.م/03/27/11(
وعلــى توصــیات اجتمــاع اللجنــة الخاصــة بتخصــیص االراضــي الحكومیــة فــي تقریــر 

  م،03/12/2008بتاریخ ) 20(اجتماعها رقم 
  اللجنة الخاصة بتخصیص االراضي الحكومیة،سیب وتن

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

وبناًء على ما أقره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته التاسـعة والتسـعین المنعقـدة بمدینـة غـزة 
  م2009لسنة ) هـ.إ/و.م/08/99/11(تحت رقم ) 24/02/2009(بتاریخ 

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 

مئــــة دونــــم، مــــن ) دونــــم 100(الحكومیــــة البــــالغ مســــاحتها تخصـــیص قطعــــة االرض 
مــــن أراضـــي جنــــوب دیــــر الــــبلح ) 2356(مــــن القطعـــة رقــــم ) 5(أرض القســـیمة رقــــم 

لصــالح الجامعــة االســالمیة بغــرض إنشــاء مبــاني المدینــة الطبیــة التابعــة  )المطــاحن(
  .للجامعة

  
  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  )2(مادة 
تمامه حسب االصولتكلیف سلط    .ة االراضي بتنفیذ إجراءات التخصیص إیجارة وإ

  
  )3(مادة 

تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 
  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  م2009من فبرایر لسنة  24صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1430من صفر من عام  29                       
  إسماعیل هنیة                                                              

  رئیس مجلس الوزراء                                                          



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 386(قرار مجلس الوزراء رقم 
الح أكادیمیة فلسطین للعلوم االمنیة تخصیص قطعة أرض حكومیة لصبشأن 

  النشاء مباني االكادیمیة
  مجلس الوزراء

  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،
  وعلى قانون االراضي العثماني، 

  م،1942لسنة ) 6(وعلى قانون االراضي العمومیة رقم 
ــــــوزراء بشــــــــــــأن نظــــــــــــام معــــــــــــاییر التخصــــــــــــیص رقــــــــــــم وعلــــــــــــى قــــــــــــرار مجلــــــــــــس  الــــــ

  م،2007لسنة ) هـ/إ/و.م/03/27/11(
وعلــى توصــیات اجتمــاع اللجنــة الخاصــة بتخصــیص االراضــي الحكومیــة فــي تقریــر 

  م،19/02/2009بتاریخ ) 21(اجتماعها رقم 
  وتنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص االراضي الحكومیة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

على ما أقره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته التاسـعة والتسـعین المنعقـدة بمدینـة غـزة وبناًء 
  م2009لسنة ) هـ.إ/و.م/09/99/11(تحت رقم ) 24/02/2009(بتاریخ 

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 

دونمـــات،  رعشـــ) دونمـــات 10(تخصـــیص قطعـــة االرض الحكومیـــة البـــالغ مســـاحتها 
مـــن أراضـــي مدینـــة خـــان یـــونس ) 89(مـــن القطعـــة رقـــم ) 3(مــن أرض القســـیمة رقـــم 

  .فلسطین للعلوم االمنیة لغرض إنشاء مباني االكادیمیة علیهالصالح أكادیمیة 
  )2(مادة 

تمامه حسب االصول   .تكلیف سلطة االراضي بتنفیذ إجراءات التخصیص إیجارة وإ
  )3(مادة 



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 
  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  م2009من فبرایر لسنة  24صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1430من صفر من عام  29                       
  إسماعیل هنیة                                                              

  رئیس مجلس الوزراء                                                          



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 387(قرار مجلس الوزراء رقم 
أرض حكومیة لصالح جمعیة بشائر الخیر النشاء مقر  تخصیص قطعةبشأن 

  للجمعیة
  مجلس الوزراء

  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،
  وعلى قانون االراضي العثماني، 

  م،1942لسنة ) 6(اضي العمومیة رقم وعلى قانون االر 
ــــــوزراء بشــــــــــــأن نظــــــــــــام معــــــــــــاییر التخصــــــــــــیص رقــــــــــــم  وعلــــــــــــى قــــــــــــرار مجلــــــــــــس الــــــ

  م،2007لسنة ) هـ/إ/و.م/03/27/11(
وعلــى توصــیات اجتمــاع اللجنــة الخاصــة بتخصــیص االراضــي الحكومیــة فــي تقریــر 

  م،19/02/2009بتاریخ ) 21(اجتماعها رقم 
  الحكومیة، وتنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص االراضي
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
وبناًء على ما أقره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته التاسـعة والتسـعین المنعقـدة بمدینـة غـزة 

  م2009لسنة ) هـ.إ/و.م/10/99/11(تحت رقم ) 24/02/2009(بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
، ســبعمائة متــرًا مربعــاً ) 2م 700(ة االرض الحكومیــة البــالغ مســاحتها تخصــیص قطعــ

 الزهـــراءمـــن أراضـــي مدینـــة ) 2305(مـــن القطعـــة رقـــم ) 2(مـــن أرض القســـیمة رقـــم 
  .مقر للجمعیةلغرض إنشاء  جمعیة بشائر الخیرلصالح 

  )2(مادة 
تمامه حسب االصول   .تكلیف سلطة االراضي بتنفیذ إجراءات التخصیص إیجارة وإ

  )3(مادة 



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 
  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  م2009من فبرایر لسنة  24صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1430من صفر من عام  29                       
  إسماعیل هنیة                                                              

  رئیس مجلس الوزراء                                                          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 388(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن زیادة مساحة االرض الحكومیة المخصصة لصالح جمعیة دار االرقم 

  قامة مدرسة الالتعلیمیة 
  مجلس الوزراء

  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،
  وعلى قانون االراضي العثماني، 

  م،1942لسنة ) 6(وعلى قانون االراضي العمومیة رقم 
ــــــوزراء بشــــــــــــأن نظــــــــــــام معــــــــــــاییر التخصــــــــــــیص رقــــــــــــم  وعلــــــــــــى قــــــــــــرار مجلــــــــــــس الــــــ

  م،2007لسنة ) هـ/إ/و.م/03/27/11(
الخاصــة بتخصــیص االراضــي الحكومیــة فــي تقریــر وعلــى توصــیات اجتمــاع اللجنــة 

  م،19/02/2009بتاریخ ) 21(اجتماعها رقم 
  )هـ.إ/و.م/9/85/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

  وتنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص االراضي الحكومیة،
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
لى ما أقره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته التاسـعة والتسـعین المنعقـدة بمدینـة غـزة وبناًء ع
  م2009لسنة ) هـ.إ/و.م/11/99/11(تحت رقم ) 24/02/2009(بتاریخ 

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 

زیــــادة مســــاحة االرض الحكومیــــة المخصصــــة لصــــالح جمعیــــة دار االرقــــم التعلیمیــــة 
  ) دونمات 10 (المساحة الكلیة  لتصبح -خمسة دونمات –) دونمات 5(بإضافة 

مـن أراضـي  )976(قطعـة رقـم ) 66(مـن نفـس أرض القسـیمة رقـم -عشر دونمـات -
  .لهدف إلقامة مدرسة -منطقة التوام -مدینة شمال غزة

  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  )2(مادة 
تمامه حسب االصول   .تكلیف سلطة االراضي بتنفیذ إجراءات التخصیص إیجارة وإ

  )3(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م2009من فبرایر لسنة  24صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1430من صفر من عام  29                       

  إسماعیل هنیة                                                              
  رئیس مجلس الوزراء                                                          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  م2008لسنة ) 389(قرار مجلس الوزراء رقم 



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  بشأن تخصیص قطعة أرض حكومیة لصالح بلدیة رفح النشاء بئر میاه
  مجلس الوزراء

  ه،بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالت
  وعلى قانون االراضي العثماني، 

  م،1942لسنة ) 6(وعلى قانون االراضي العمومیة رقم 
ــــــوزراء بشــــــــــــأن نظــــــــــــام معــــــــــــاییر التخصــــــــــــیص رقــــــــــــم  وعلــــــــــــى قــــــــــــرار مجلــــــــــــس الــــــ

  م،2007لسنة ) هـ/إ/و.م/03/27/11(
وعلــى توصــیات اجتمــاع اللجنــة الخاصــة بتخصــیص االراضــي الحكومیــة فــي تقریــر 

  م،03/12/2008بتاریخ ) 20(اجتماعها رقم 
  وتنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص االراضي الحكومیة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

وبناًء على ما أقره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته التاسـعة والتسـعین المنعقـدة بمدینـة غـزة 
  م2009لسنة ) هـ.إ/و.م/12/99/11(تحت رقم ) 24/02/2009(بتاریخ 

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 

 اً مئــــة وخمســــین متــــر ) 2م150(تخصــــیص قطعــــة االرض الحكومیــــة البــــالغ مســــاحتها 
مـن أراضـي مدینـة رفـح ) 2366(مـن القطعـة رقـم ) 3(، من أرض القسـیمة رقـم اً مربع

  .لصالح بلدیة رفح لغرض إنشاء بئر میاه
  )2(مادة 

تمامه حسب االصولتكلیف سلطة االراضي بتنفیذ إجراءات    .التخصیص إیجارة وإ
  

  )3(مادة 



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 
  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  م2009من فبرایر لسنة  24صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1430ام من صفر من ع 29                       
  إسماعیل هنیة                                                              

  رئیس مجلس الوزراء                                                          



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 390(قرار مجلس الوزراء رقم 
  یاهبشأن تخصیص قطعة أرض حكومیة لصالح بلدیة رفح النشاء بئر م

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

  وعلى قانون االراضي العثماني، 
  م،1942لسنة ) 6(وعلى قانون االراضي العمومیة رقم 

ــــــوزراء بشــــــــــــأن نظــــــــــــام معــــــــــــاییر التخصــــــــــــیص رقــــــــــــم  وعلــــــــــــى قــــــــــــرار مجلــــــــــــس الــــــ
  م،2007لسنة ) هـ/إ/و.م/03/27/11(

تخصــیص االراضــي الحكومیــة فــي تقریــر وعلــى توصــیات اجتمــاع اللجنــة الخاصــة ب
  م،03/12/2008بتاریخ ) 20(اجتماعها رقم 

  وتنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص االراضي الحكومیة،
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
عقـدة بمدینـة غـزة وبناًء على ما أقره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته التاسـعة والتسـعین المن

  م2009لسنة ) هـ.إ/و.م/13/99/11(تحت رقم ) 24/02/2009(بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
مئــــة وخمســــین متــــر ) 2م150(تخصــــیص قطعــــة االرض الحكومیــــة البــــالغ مســــاحتها 

مـن أراضــي مدینـة رفــح ) 2365(مـن القطعــة رقـم ) 4(مربـع، مـن أرض القســیمة رقـم 
  .بئر میاهلصالح بلدیة رفح لغرض إنشاء 

  )2(مادة 
تمامه حسب االصول   .تكلیف سلطة االراضي بتنفیذ إجراءات التخصیص إیجارة وإ

  
  )3(مادة 



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 
  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  م2009رایر لسنة من فب 24صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1430من صفر من عام  29                       
  إسماعیل هنیة                                                              

  رئیس مجلس الوزراء                                                          



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 391(قرار مجلس الوزراء رقم 
  أن تخصیص قطعة أرض حكومیة لصالح بلدیة رفح النشاء بئر میاهبش

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

  وعلى قانون االراضي العثماني، 
  م،1942لسنة ) 6(وعلى قانون االراضي العمومیة رقم 

ــــــوزراء بشــــــــــــأن نظــــــــــــام معــــــــــــاییر التخصــــــــــــیص رقــــــــــــم  وعلــــــــــــى قــــــــــــرار مجلــــــــــــس الــــــ
  م،2007لسنة ) هـ/إ/و.م/03/27/11(

وعلــى توصــیات اجتمــاع اللجنــة الخاصــة بتخصــیص االراضــي الحكومیــة فــي تقریــر 
  م،03/12/2008بتاریخ ) 20(اجتماعها رقم 

  وتنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص االراضي الحكومیة،
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
ى ما أقره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته التاسـعة والتسـعین المنعقـدة بمدینـة غـزة وبناًء عل
  م2009لسنة ) هـ.إ/و.م/14/99/11(تحت رقم ) 24/02/2009(بتاریخ 

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 

مئــــة وخمســــین متــــر ) 2م150(تخصــــیص قطعــــة االرض الحكومیــــة البــــالغ مســــاحتها 
مـــن أراضـــي مدینـــة رفـــح ) 34(مـــن القطعـــة رقـــم ) 1(مربـــع، مـــن أرض القســـیمة رقـــم 

  .لصالح بلدیة رفح لغرض إنشاء بئر میاه
  )2(مادة 

تمامه حسب االصول   .تكلیف سلطة االراضي بتنفیذ إجراءات التخصیص إیجارة وإ
  

  )3(مادة 



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 
  .الجریدة الرسمیة به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في

  
  م2009من فبرایر لسنة  24صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1430من صفر من عام  29                       
  إسماعیل هنیة                                                              

  الوزراء رئیس مجلس                                                          



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 392(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن تخصیص قطعة أرض حكومیة لصالح جمعیة هیئة فلسطین الخیریة 

  النشاء دار لرعایة االیتام
  مجلس الوزراء

  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،
  وعلى قانون االراضي العثماني، 

  م،1942لسنة ) 6(وعلى قانون االراضي العمومیة رقم 
ــــــوزراء بشــــــــــــأن نظــــــــــــام معــــــــــــاییر التخصــــــــــــیص رقــــــــــــم  وعلــــــــــــى قــــــــــــرار مجلــــــــــــس الــــــ

  م،2007لسنة ) هـ/إ/و.م/03/27/11(
وعلــى توصــیات اجتمــاع اللجنــة الخاصــة بتخصــیص االراضــي الحكومیــة فــي تقریــر 

  م،03/12/2008بتاریخ ) 20(اجتماعها رقم 
  وتنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص االراضي الحكومیة،

، وبناًء على   الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

وبناًء على ما أقره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته التاسـعة والتسـعین المنعقـدة بمدینـة غـزة 
  م2009لسنة ) هـ.إ/و.م/15/99/11(تحت رقم ) 24/02/2009(بتاریخ 

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 

متــر مربــع،  خمســمائة) 2م500(لغ مســاحتها تخصــیص قطعــة االرض الحكومیــة البــا
غـــزة  مـــن أراضـــي مدینـــة) 978(مـــن القطعـــة رقـــم ) 1373(مـــن أرض القســـیمة رقـــم 

  .جمعیة هیئة فلسطین الخیریة بغرض إنشاء دار لرعایة االیتاملصالح 
  )2(مادة 

تمامه حسب االصول   .تكلیف سلطة االراضي بتنفیذ إجراءات التخصیص إیجارة وإ
  )3(مادة 



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –الجهــات المختصــة كافــة علــى 
  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  م2009من فبرایر لسنة  24صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1430من صفر من عام  29                       
  إسماعیل هنیة                                                              

  رئیس مجلس الوزراء                                                          



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 393(قرار مجلس الوزراء رقم 
م 2008لسنة ) هـ.إ/و.م/07/48/11(تعدیل قرار مجلس الوزراء رقم بشأن

سین فرع خان یونس لبناء بخصوص تخصیص قطعة أرض حكومیة لنقابة المهند
  مقر

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

  وعلى قانون االراضي العثماني، 
  م،1942لسنة ) 6(وعلى قانون االراضي العمومیة رقم 

ــــــوزراء بشــــــــــــأن نظــــــــــــام معــــــــــــاییر التخصــــــــــــیص رقــــــــــــم  وعلــــــــــــى قــــــــــــرار مجلــــــــــــس الــــــ
  م،2007لسنة ) هـ/إ/و.م/03/27/11(

توصـیات اجتماع اللجنة الخاصة بتخصیص االراضي الحكومیـة فـي  وعلى توصیات
  م،19/02/2009بتاریخ ) 21(اجتماعها رقم 

  وتنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص االراضي الحكومیة،
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
ته التاسـعة والتسـعین المنعقـدة بمدینـة غـزة وبناًء على ما أقره مجلـس الـوزراء فـي جلسـ

  م2009لسنة ) هـ.إ/و.م/15/99/11(تحت رقم ) 24/02/2009(بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
لســـنة ) هــــ.إ/و.م/07/48/11(مـــن قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم ) 1(تعـــدیل المـــادة رقـــم 

  :لیصبح كالتالي) 88(م والمتعلقة برقم القطعة 2008
ومیـة لصـالح نقابـة المهندسـین فـرع خـان یـونس لبنـاء مقــر تخصـیص قطعـة أرض حك

مـــن ) 17(ألـــف متـــر مربـــع وهـــي جـــزء مـــن أرض القســـیمة رقـــم ) 2م1000(مســـاحتها 
  .في منطقة خان یونس) 89(القطعة رقم 



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  )2(مادة 
تمامه حسب االصول   .تكلیف سلطة االراضي بتنفیذ إجراءات التخصیص إیجارة وإ

  )3(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –كافــة علــى الجهــات المختصــة 

  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م2009من فبرایر لسنة  24صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1430من صفر من عام  29                       

  إسماعیل هنیة                                                              
  رئیس مجلس الوزراء                                                          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  م2008لسنة ) 394(قرار مجلس الوزراء رقم 



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

بشأن صرف سلفة مالیة للمعلمین الجدد في وزارة التربیة والتعلیم الذین تم 
  م2009-2008تعیینهم في عامي 

  اءمجلس الوزر 
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

  وبناًء على تنسیب وزیر التربیة والتعلیم،
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
وبنـــاًء علـــى مـــا أقـــره مجلـــس الـــوزراء فـــي جلســـته المائـــة المنعقـــدة بمدینـــة غـــزة بتـــاریخ 

  م2009لسنة ) هـ.إ/و.م/01/100/11(رقم تحت ) 08/03/2009(
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
للمعلمــین الجــدد  -ثالثــة آالف شــیكل –شــیكل ) 3000(صــرف ســلفة مالیــة مقــدارها 

م، علــى أن یــتم 2009-2008فــي وزارة التربیــة والتعلــیم الــذین تــم تعییــنهم فــي عــامي 
  .ألف شیكل شهریاً  -)شیكل 1000(بعدها صرف سلفة مالیة مقدارها

  )2(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م2009من مارس لسنة  08صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1430من ربیع أول من عام  12                   

  إسماعیل هنیة                                                          
  رئیس مجلس الوزراء                                                      



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 395(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشأن صرف موازنة شهریة لهیئة المعابر والحدود

  مجلس الوزراء
  ،بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته

  وبناًء على تنسیب هیئة المعابر والحدود،
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
وبنـــاًء علـــى مـــا أقـــره مجلـــس الـــوزراء فـــي جلســـته المائـــة المنعقـــدة بمدینـــة غـــزة بتـــاریخ 

  م2009لسنة ) هـ.إ/و.م/02/100/11(تحت رقم ) 08/03/2009(
  :يقرر ما یل

  )1(مادة 
لهیئــة المعــابر  -ســتة آالف شــیكل –) شــیكل 6.000(صــرف موازنــة شــهریة مقــدارها 

شـــهریًا  -عشـــرة آالف شـــیكل -)شـــیكل 10.000(والحـــدود، ویـــتم زیـــادة المبلـــغ حتـــى 
  .بحد أقصى عند حاجة الهیئة لمبلغ إضافي
  )2(مادة 

قــرار، ویعمــل تنفیــذ أحكــام هــذا ال –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 
  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  م2009من مارس لسنة  08صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1430من ربیع أول من عام  12                   
  إسماعیل هنیة                                                            

  رئیس مجلس الوزراء                                                          
  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 396(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن تعویض المواطنین عن المبالغ التي فقدت منهم في مبنى وزارة العدل جراء 

  القصف الصهیوني للمبنى 
  مجلس الوزراء

  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،
  تنسیب وزیر العدل، وبناًء على

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

وبنـــاًء علـــى مـــا أقـــره مجلـــس الـــوزراء فـــي جلســـته المائـــة المنعقـــدة بمدینـــة غـــزة بتـــاریخ 
  م2009لسنة ) هـ.إ/و.م/03/100/11(تحت رقم ) 08/03/2009(

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 

اطنین الــذین فقــدت مــنهم أمــوالهم فــي مبنــى وزارة العــدل جــراء القصــف تعــویض المــو 
  .الصهیوني للمبنى خالل الحرب على قطاع غزة

  )2(مادة 
  .یتم الصرف وفقًا لألصول المتبعة في وزارة المالیة وبالتنسیق مع وزارة العدل

  )3(مادة 
ر، ویعمــل تنفیــذ أحكــام هــذا القــرا –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م2009من مارس لسنة  08صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1430من ربیع أول من عام  12                   

  إسماعیل هنیة                                                           
  رئیس مجلس الوزراء                                                        



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 397(قرار مجلس الوزراء رقم 
  شراء أربع سیارات لوزارة الداخلیة باستخدام نظام العقود  اعتماد بشأن

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

  وبناًء على تنسیب وزارة المالیة،
،وبناًء على ال   صالحیات المخولة لنا قانونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
وبنـــاًء علـــى مـــا أقـــره مجلـــس الـــوزراء فـــي جلســـته المائـــة المنعقـــدة بمدینـــة غـــزة بتـــاریخ 

  م2009لسنة ) هـ.إ/و.م/04/100/11(تحت رقم ) 08/03/2009(
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
 110.000(نظــام العقــود بمبلــغ مقــداره باســتخدام  اعتمــاد شــراء أربــع ســیارات اســتثناًء 

  .لوزارة الداخلیة واألمن الوطني -مائة وعشرة آالف دوالر -)دوالر
  )2(مادة 

تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 
  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  م2009من مارس لسنة  08صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1430من ربیع أول من عام  12                   
  إسماعیل هنیة                                                           

  رئیس مجلس الوزراء                                                        
  
  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 398(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن تكلیف دیوان الموظفین العام بإعداد مقترح مشروع للموظفین ما دون درجة 

  البكالوریوس 
  مجلس الوزراء

  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
لســـته المائـــة المنعقـــدة بمدینـــة غـــزة بتـــاریخ وبنـــاًء علـــى مـــا أقـــره مجلـــس الـــوزراء فـــي ج

  م2009لسنة ) هـ.إ/و.م/05/100/11(تحت رقم ) 08/03/2009(
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
تكلیف دیوان المـوظفین العـام بإعـداد مقتـرح مشـروع خـاص بـإجراء معادلـة ألصـحاب 
الــدرجات األقـــل مـــن البكـــالوریوس ولــدیهم خبـــرة ســـتة ســـنوات فــي نفـــس المكـــان الـــذي 

  .ملون فیه، وتقدیمه إلى مجلس الوزراءیع
  )2(مادة 

تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 
  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  م2009من مارس لسنة  08صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1430م من ربیع أول من عا 12                   
  إسماعیل هنیة                                                           

  رئیس مجلس الوزراء                                                         



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 399(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشأن مقترح بناء قاعدة بیانات لسوق العمل الفلسطیني  

  زراءمجلس الو 
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

  وبناء على تنسیب وزیر العمل،
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
وبنـــاًء علـــى مـــا أقـــره مجلـــس الـــوزراء فـــي جلســـته المائـــة المنعقـــدة بمدینـــة غـــزة بتـــاریخ 

  م2009لسنة ) هـ.إ/و.م/06/100/11(تحت رقم ) 08/03/2009(
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
تكلیـف وزارتــي العمــل واالتصـاالت وتكنولوجیــا المعلومــات بإعـداد دراســة حــول مقتــرح 

  .وزارة العمل ببناء قاعدة بیانات لسوق العمل الفلسطیني، وتقدیمها لمجلس الوزراء
  )2(مادة 

كــام هــذا القــرار، ویعمــل تنفیــذ أح –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 
  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  م2009من مارس لسنة  08صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1430من ربیع أول من عام  12                   
  إسماعیل هنیة                                                           

  رئیس مجلس الوزراء                                                        
  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 400(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشأن شهادة حسن السیر والسلوك  

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

  وبناء على تنسیب دیوان الموظفین العام،
،وبناًء على الصالحیات المخولة    لنا قانونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
وبنـــاًء علـــى مـــا أقـــره مجلـــس الـــوزراء فـــي جلســـته المائـــة المنعقـــدة بمدینـــة غـــزة بتـــاریخ 

  م2009لسنة ) هـ.إ/و.م/07/100/11(تحت رقم ) 08/03/2009(
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
ومیــــة عنــــد یشــــترط إحضــــار شــــهادة حســــن الســــیر والســــلوك للمتقــــدمین للوظیفــــة الحك

  .إجراءات التعیین لمن یجتازوا امتحانات التوظیف فقط
  )2(مادة 

تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 
  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  م2009من مارس لسنة  08صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1430من ربیع أول من عام  12                   
  إسماعیل هنیة                                                          

  رئیس مجلس الوزراء                                                       
  
  
  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 401(قرار مجلس الوزراء رقم 
وثالثون  التربیة والتعلیم العالي بخمسمائةبشأن زیادة االعتمادات المالیة لوزارة 

  اعتمادًا مالیًا إضافیًا بشكل استثنائي
  مجلس الوزراء

  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،
  ،وزیر التربیة والتعلیموبناء على تنسیب 

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

ًء علـــى مـــا أقـــره مجلـــس الـــوزراء فـــي جلســـته المائـــة المنعقـــدة بمدینـــة غـــزة بتـــاریخ وبنـــا
  م2009لسنة ) هـ.إ/و.م/08/100/11(تحت رقم ) 08/03/2009(

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 

زیــادة االعتمــادات المالیــة لـــوزارة التربیــة والتعلــیم العـــالي بخمســمائة وثالثــون اعتمـــادًا 
  .مالیًا إضافیًا بشكل استثنائي

  )2(مادة 
تخصص االعتمادات المالیة االضافیة الستیعاب خمسمائة وثالثون حارسًا من 

  .حراسات وزارة التربیة والتعلیم في محافظات قطاع غزة
  )3(مادة 

تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 
  .رسمیةبه اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة ال

  م2009من مارس لسنة  08صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1430من ربیع أول من عام  12                   

  إسماعیل هنیة                                                          
  رئیس مجلس الوزراء                                                       



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 402(لوزراء رقم قرار مجلس ا
م القاضي بتعیین 2008لسنة ) هـ.إ/و.م/02/82/11(تعدیل قرار مجلس الوزراء رقم بشأن 

السید محمود إبراهیم محمد الجعبري مدیرًا عامًا للتعلیم العالي بوزارة التربیة والتعلیم العالي 
 A4بدرجة 

  ،مجلس الوزراء
  دیالته،بعد االطالع على القانون األساسي وتع
  وعلى قانون الخدمة المدنیة وتعدیالته،

  وبناء على تنسیب وزیر التربیة والتعلیم،
،   وبناءً على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  وبناءً على مقتضیات المصلحة العامة،
ـــــة غـــــزة بتـــــاریخ  ـــــدة بمدین ـــــي جلســـــته المائـــــة المنعق ـــــوزراء ف ـــــره مجلـــــس ال ـــــى مـــــا أق ـــــاءً عل وبن

  م2009لسنة ) هـ.إ/و.م/09/100/11(م تحت رق) 08/03/2009(
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
م 2008لســـنة ) هــــ.إ/و.م/02/82/11(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم  مـــن) 1(المـــادة رقـــم  تعـــدیل

الموظـف بجامعـة االقصـى إلـى محمود إبراهیم محمد الجعبري  /نقل الموظف: لتصبح كالتالي
 A4للتعلیم العالي بدرجة  ر عاممدیوزارة التربیة والتعلیم العالي وترقیته إلى 

  )2(مادة 
تخصص االعتمادات المالیة االضافیة الستیعاب خمسمائة وثالثون حارسًا من حراسات وزارة 

  .التربیة والتعلیم في محافظات قطاع غزة
  )3(مادة 

تنفیذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه اعتبـارًا  –كل فیما یخصه  –على الجهات المختصة كافة 
  .یخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیةمن تار 

  م2009من مارس لسنة  08صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1430من ربیع أول من عام  12                   

  إسماعیل هنیة                                                                      
  رئیس مجلس الوزراء                                                                   



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) 403(قرار مجلس الوزراء رقم 
 تخلید ذكرى الراحل الكبیر الدكتور أحمد ذیاب شویدح وزیر العدل السابقبشأن 

  مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته،

،   وبناءً على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  ءً على مقتضیات المصلحة العامة،وبنا

ـــــة غـــــزة بتـــــاریخ  ـــــدة بمدین ـــــي جلســـــته المائـــــة المنعق ـــــوزراء ف ـــــره مجلـــــس ال ـــــى مـــــا أق ـــــاءً عل وبن
  م2009لسنة ) هـ.إ/و.م/10/100/11(تحت رقم ) 08/03/2009(

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 

  .إطالق اسم الدكتور أحمد شویدح على معهد القضاء األعلى -1
األسرى باسم الفقیـد الـدكتور أحمـد شـویدح تـوزع فـي شـهر  تقدیم هدیة سنویة ألهالي -2

 .رمضان من كل عام

ألفضـــل بحـــث محكـــم فـــي علـــم الشـــریعة تقــدیم جـــائزة الـــدكتور أحمـــد شـــویدح السنویة -3
 .والقانون

تغطیــة تكــالیف رســالة ماجســتیر یتقــدم بهــا أحــد طالبــه تتحــدث عــن الراحــل وحیاتــه  -4
 .ومنهجه وعلمه وآثاره ومناقبه

 .ب من أبنائه في اكمال دراسته العلیاتبني من یرغ -5

، تحــت بغــزة دفــع رســوم مئــة طالــب وطالبــة فــي كلیــة الشــریعة بالجامعــة االســالمیة -6
 .مسمى منحة الشهید الدكتور أحمد شویدح

  )2(مادة 
تنفیذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه اعتبـارًا  –كل فیما یخصه  –على الجهات المختصة كافة 

  .في الجریدة الرسمیة من تاریخ صدوره، وینشر
  م2009من مارس لسنة  08صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1430من ربیع أول من عام  12                   
  إسماعیل هنیة                                                                

  الوزراء رئیس مجلس                                                       



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/8/11(قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 
تشكیل لجنة لتنفیذ مشروع استخدام مواد بناء محلیة العادة اعمار قطاع بشأن 

  غزة
  رئیس مجلس الوزراء

  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته، 
  منها،) أ/25(وعلى الالئحة الداخلیة لمجلس الوزراء السیما المادة 

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

  :قررنا ما یلي
  )1(مادة 

تشـــكیل لجنـــة لتنفیـــذ مشـــروع اســـتخدام مـــواد بنـــاء محلیـــة العـــادة إعمـــار قطـــاع غـــزة 
ة وزارة االشــغال العامــ: ، وعضــویة )مقــرراً (وزارة الحكــم المحلــي  :وتتكــون اللجنــة مــن

واالسكان، وزارة االقتصاد الوطني، ممثل عـن نقابـة المهندسـین، وتسـتعین اللجنـة بمـا 
  .تراه مناسباً 

  )2(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م2009لسنة  أبریلن م 14صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1430عـام ل ربیع ثانيمن  18                    

  
                                                                             

  إسماعیل هنیة                                                          
  رئیس مجلس الوزراء                                                    



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  م2009لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/9/11(قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 
  علیا لدراسة التعیینات والترقیات في الفئتین األولى والعلیا بشأن تشكیل لجنة
  رئیس مجلس الوزراء

  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته، 
  منها،) أ/25(ء السیما المادة وعلى الالئحة الداخلیة لمجلس الوزرا

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

  :قررنا ما یلي
  )1(مادة 

لدراسـة جمیـع التعیینـات والترقیـات فـي الفئتـین األولـى والعلیـا، علـى  علیا تشكیل لجنة
لعــام لمجلــس الــوزراء، وتســتعین نائــب رئــیس الــوزراء واالمــین ا: أن تتكــون اللجنــة مــن
  .اللجنة بمن تراه مناسباً 

  )2(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م2009من أبریل لسنة  21صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1430من ربیع ثاني لعـام  25                    

  
                                                                             

  إسماعیل هنیة                                                          
  رئیس مجلس الوزراء                                                    

  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  2009لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/10/11(س مجلس الوزراء رقم قرار رئی
  مشروع وضع الدمغة على المعامالت الرسمیةبشأن تشكیل لجنة لدراسة 

  رئیس مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته، 

  منها،) أ/25(وعلى الالئحة الداخلیة لمجلس الوزراء السیما المادة 
،وبناًء على الصالحیات    المخولة لنا قانونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
  :قررنا ما یلي

  )1(مادة 
الدمغــة علــى المعــامالت الرســمیة لیكــون عائــدها مشــروع وضــع تشــكیل لجنــة لدراســة 

وزارة الشـؤون : الفقیرة، علـى أن تتكـون اللجنـة مـنالمالي لتمویل مشروع إعالة االسر 
ـــــــــا  :، وعضـــــــــویة)مقـــــــــرراً ( االجتماعیـــــــــة وزارة المالیـــــــــة، وزارة االتصـــــــــاالت وتكنولوجی

  .المعلومات، على أن تقدم توصیاتها لمجلس الوزراء بالسرعة الممكنة
  )2(مادة 

تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 
  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  م2009من أبریل لسنة  21ة بتاریخ صدر في مدینة غز 

  هـ1430من ربیع ثاني لعـام  25                    
  

                                                                             
  إسماعیل هنیة                                                          

  رئیس مجلس الوزراء                                                    



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  2009لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/11/11(قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 
  للنكبة 61بشأن تشكیل لجنة إلحیاء الذكرى الـ 

  رئیس مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته، 

  منها،) أ/25(وعلى الالئحة الداخلیة لمجلس الوزراء السیما المادة 
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
  :قررنا ما یلي

  )1(مادة 
ممـثًال عـن وزیـر : للنكبة على أن تتكون اللجنة مـن 61تشكیل لجنة إلحیاء ذكرى الـ 

): ممثـل( ، وعضویة كـًال مـن)أمین سر(، ممثل عن لجان حق العودة )رئیساً ( الثقافة
، مكتـــب اإلعـــالم 2009المؤسســـات والنقابـــات، لجنـــة القـــدس عاصـــمة الثقافـــة العربیـــة

  .، شؤون المرأة، وزارة الشباب والریاضة، وزارة التربیة والتعلیمالحكومي، الجامعات
  )2(مادة 

تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 
  .ریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیةبه اعتبارًا من تا

  
  م2009من أبریل لسنة  21صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1430من ربیع ثاني لعـام  25                    
  

                                                                             
  إسماعیل هنیة                                                          

  رئیس مجلس الوزراء                                                    
  2009لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/12/11(قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  لحل األزمة في وزارة الشؤون الخارجیةبشأن تشكیل لجنة 
  رئیس مجلس الوزراء

  تعدیالته،بعد االطالع على القانون األساسي و  
  منها،) أ/25(وعلى الالئحة الداخلیة لمجلس الوزراء السیما المادة 

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

  :قررنا ما یلي
  )1(مادة 

فــي وزارة الشــؤون الخارجیــة، علـــى أن  لألزمــة لوضــع الحلــول المناســبةتشــكیل لجنــة 
رئــیس دیـــوان المــوظفین العـــام، : ، وعضـــویة)مقــرراً (وزیــر العـــدل : نــة مـــنتتكــون اللج

وكیـــل مســـاعد وزارة الداخلیـــة، علـــى أن تقـــدم اللجنـــة توصـــیاتها لمجلـــس الـــوزراء فـــي 
  .أقرب وقت

  )2(مادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .شر في الجریدة الرسمیةبه اعتبارًا من تاریخ صدوره، وین
  

  م2009لسنة  مایومن  05صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1430لعـام  جمادي أولمن  10                 

  
                                                                             

  یل هنیةإسماع                                                          
رئیس مجلس الوزراء                                                    



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  2009لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/13/11(قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 
  فتحي أحمد محمد حماد حقیبة وزارة الداخلیة واالمن الوطني/ تكلیف السیدبشأن 

  رئیس مجلس الوزراء
  ،)أ/68(السیما المادة  ي وتعدیالتهبعد االطالع على القانون األساس 

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

  :قررنا ما یلي
  )1(مادة 

  .فتحي أحمد محمد حماد حقیبة وزارة الداخلیة واالمن الوطني/ تكلیف السید
  
  )2(مادة 

نفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل ت –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 
  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  م2009من مایو لسنة  05صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1430من جمادي أول لعـام  10                 
  

                                                                             
  إسماعیل هنیة                                                          

رئیس مجلس الوزراء                                                    



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  2009لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/14/11(قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 
  اللجنة الوطنیة العلیا لمكافحة انفلونزا الخنازیر بشأن تشكیل

  س مجلس الوزراءرئی
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته، 

  منها،) أ/25(وعلى الالئحة الداخلیة لمجلس الوزراء السیما المادة 
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
  :قررنا ما یلي

  )1(مادة 
وزارة : حـــة انفلـــونزا الخنـــازیر وتتكـــون اللجنـــة مـــنتشـــكیل اللجنـــة الوطنیـــة العلیـــا لمكاف

وزارة الزراعـة، وزارة الحكـم المحلـي، وزارة الداخلیـة، هیئـة : ، وعضـویة)مقرراً (الصحة 
المعابر والحدود، سلطة جودة البیئة، مندوب عـن وكالـة الغـوث الدولیـة، منـدوب عـن 

  .منظمة الصحة العالمیة
  )2(مادة 

تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 
  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  م2009لسنة  مایومن  05صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1430لعـام  جمادي أولمن  10                 
  

                                                                             
  إسماعیل هنیة                                                          

رئیس مجلس الوزراء                                                    



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  2009لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/15/11(قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 
  إعادة تشكیل المجلس الوزاري المصغربشأن 

  لس الوزراءرئیس مج
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته، 

  منها،) أ/25(الداخلیة لمجلس الوزراء السیما المادةوعلى الالئحة 
  م،2006لسنة ) هـ.إ/و.م/1/4/10(قرار مجلس الوزراء رقم  وعلى

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

  :ا ما یليقررن
  )1(مادة 

دولة رئیس الوزراء، نائب : إعادة تشكیل المجلس الوزاري المصغر ویتكون المجلس من
وزیر الداخلیة، وزیر الصحة، رئیس الوزراء، األمین العام لمجلس الوزراء،وزیر المالیة، 

  .وزیر االقتصاد الوطني، وزیر األشغال العامة واإلسكان
  )2(مادة 

  .تثنائیة الطارئة في إطار المجلس الوزاري المصغرتصدر القرارات االس
  )3(مادة 

  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار
  )4(مادة 

تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  –كـل فیمـا یخصـه  –على الجهات المختصة كافـة 
  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  م2009من مایو لسنة  05صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1430من جمادي أول لعـام  10                 
  إسماعیل هنیة                                                           

رئیس مجلس الوزراء                                                    



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  2009نة لس) هـ.إ/و.م.ر/16/11(قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 
   الحد من حوادث الدراجات الناریة سبل لجنة لدراسة تشكیل بشأن

  رئیس مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته، 

  منها،) أ/25(وعلى الالئحة الداخلیة لمجلس الوزراء السیما المادة
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  صلحة العامة،وبناًء على مقتضیات الم
  :قررنا ما یلي

  )1(مادة 
وزارة : لجنة لدراسة سبل الحد مـن حـوادث الـدراجات الناریـة، وتتكـون اللجنـة مـنتشكیل 

وزارة الصـــحة، وزارة الداخلیـــة، علـــى أن تقـــدم : ، وعضـــویة)مقـــرراً (النقـــل والمواصـــالت 
  .اللجنة توصیاتها لمجلس الوزراء خالل أسبوع
  )2(مادة 

تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  –كـل فیمـا یخصـه  –تصة كافـة على الجهات المخ
  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  م2009من مایو لسنة  12صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1430من جمادي أول لعـام  17                 
  

  إسماعیل هنیة                                                           
  رئیس مجلس الوزراء                                                    

  
  



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  2009لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/17/11(قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 
  بشأن تشكیل لجنة لدراسة رواتب الشهداء العسكریین والمدنیین

  رئیس مجلس الوزراء
  وتعدیالته، بعد االطالع على القانون األساسي 

  منها،) أ/25(وعلى الالئحة الداخلیة لمجلس الوزراء السیما المادة
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
  :قررنا ما یلي

  )1(مادة 
: رواتب الشهداء العسكریین والمدنیین ، علـى أن تتكـون اللجنـة مـنتشكیل لجنة لدراسة 

وزارة المالیــة، وزارة الشــؤون االجتماعیــة، وزارة : كــل مــن ، وعضــویة)مقــرراً (رة العــدل وزا
  .ینخالل أسبوع الداخلیة، على أن ترفع اللجنة توصیاتها لمجلس الوزراء 

  )2(مادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  –كـل فیمـا یخصـه  –على الجهات المختصة كافـة 
  .نشر في الجریدة الرسمیةاعتبارًا من تاریخ صدوره، وی

  
  م2009من مایو لسنة  26صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1430لعـام  االخرةمن جمادي  02              
  

  إسماعیل هنیة                                                           
  راءرئیس مجلس الوز                                                     



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  2009لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/18/11(قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 
  المراقبة والسالمة العامة للشواطئبشأن تشكیل لجنة 

  رئیس مجلس الوزراء
  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته، 

  منها،) أ/25(وعلى الالئحة الداخلیة لمجلس الوزراء السیما المادة
،وبناًء على الصالحیات ا   لمخولة لنا قانونیًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
  :قررنا ما یلي

  )1(مادة 
سـلطة جـودة البیئـة : المراقبة والسالمة للشواطئ على أن تتكون اللجنة مـنتشكیل لجنة 

وزارة الصــحة، وزارة الحكــم المحلــي، وزارة الداخلیــة، ســلطة : ، وعضــویة كــل مــن)مقــرراً (
  .للجنة توصیاتها لمجلس الوزراء بشكل دوريالمیاه، على أن ترفع ا

  )2(مادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  –كـل فیمـا یخصـه  –على الجهات المختصة كافـة 

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م2009لسنة  یولیومن  07صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1430عـام ل رجبمن  14                       

  
  إسماعیل هنیة                                                           

  رئیس مجلس الوزراء                                                    



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  2009لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/19/11(قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 
في منطقة بیت الهیا ببرج الغفري لدراسة مبادلة قطعة أرض  بشأن تشكیل لجنة فنیة

  القائم بمدینة غزة
  رئیس مجلس الوزراء

  بعد االطالع على القانون األساسي وتعدیالته، 
  منها،) أ/25(وعلى الالئحة الداخلیة لمجلس الوزراء السیما المادة

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

  :ما یلي قررنا
  )1(مادة 

فنیة لدراسة قطعة أرض في منطقة بیت الهیا ببرج الغفـري القـائم تشكیل لجنة  - 1
بمدینة غزة على أن یتم دراسة حالة البرج من الناحیة الفنیة واالنشائیة، وكذلك 
قطعة االرض المكافئـة لقیمـة البـرج، علـى أن تتكـون اللجنـة مـن وزارة االشـغال 

  .، وعضویة وزارة الحكم المحلي، سلطة االراضي)مقرراً (العامة واالسكان
یحـق للجنــة أن تســتعین بمــن تــراه مناسـبًا مــن أهــل الخبــرة واالختصــاص، علــى  - 2

  .أن ترفع اللجنة توصیاتها لمجلس الوزراء خالل أسبوع من تاریخه
  )2(مادة 

تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  –كـل فیمـا یخصـه  –على الجهات المختصة كافـة 
  .ارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیةاعتب

  
  م2009من یولیو لسنة  07صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1430من رجب لعـام  14                       
  إسماعیل هنیة                                                           

  رئیس مجلس الوزراء                                                    



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  )1/2009(رقم  وزیر الزراعةقرار 
  

  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون االساسي لسنة 
) 10،43(وتعدیالته، ال سیما المادتین  2003لسنة ) 2(وعلى قانون الزراعة رقم 

  منه،
  وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا،

  ة العمل والمصلحة العامة،وبناًء على مقتضیات مصلح
  - :قررنا ما یلي

  )1(مادة 
حظــر تجریــف وقطــع االشــجار الحرجیــة والمثمــرة كافــة، إال بعــد الحصــول علــى  -1

  .إذن من وزارة الزراعة
 .یعاقب كل من لم یستحصل على االذن الالزم بالعقوبات المقررة في القانون -2

  
  )2(مادة 

فیذ أحكام هذا القـانون، ویعمـل بـه تن -كل فیما یخصه -على الجهات المختصة كافة
  .نشرة في الجریدة الرسمیةوی من تاریخ صدوره 

  
  .میالدیة م05/04/9200:صدر بتاریخ

  
  محمد األغا. د

  وزیر الزراعة
  

    



  2009) غسطسأ( آب         )   الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(        والسبعو ن    الخامسالعـدد      
  

 

  73تصویب األخطاء المادیة الواردة في العدد 
فقـد وردت أخطـاء ) 73(والتـدقیق لمـا ورد فـي عـدد الوقـائع الفلسـطینیة  بالمراجعة

  :ادیة أثناء الطباعة على النحو التاليم
، حیـث 2008لسـنة) 34(الخطأ المادي في طباعة قرار مجلس الـوزراء رقـم  -1

  :جاء عنوان القرار على النحو التالي
عبـد الفتـاح / اذـن االستــأن تعییــبشـ 2008لسـنة ) 34(م ـس الوزراء رقـرار مجلـق" 

  ".الجنوبیة راوي علي االغا قاضي محكمة اسئناف في المحافظات
  :والصواب طبقًا لما ورد في القرار المذكور على النحو التالي

عبـد الفتـاح / ن االسـتاذـأن تعییــبشـ 2008ة ـلسنـ) 34(م ـس الوزراء رقـرار مجلـق" 
اي   ".علي االغا قاضي محكمة استئناف في المحافظات الجنوبیة روّ

 الـواردة )یـر العـدلوبناًء على تنسـیب وز ( الخطأ المادي في طباعة العبـارة  -2
فـــي بعـــض دیباجـــات قـــرارات مجلـــس الـــوزراء الصـــادرة بشـــأن تعیـــین بعـــض 

  .القضاة النظامیین
أینما وردت في القـرارات الصـادرة عـن مجلـس  استبدال هذه العبارةوالصواب هو 
  ).وبناًء على تنسیب مجلس العدل االعلى(الوزراء بعبارة 

  
  .سب األصوللذا اقتضى التصویب في كل ما ذكر أعاله ح


