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  رقم
 مسلسل

 محتـویــات العـــدد
  رقم

 الصفحة

  القوانین : أوالً 
  12  2011لسنة ) 3(رقم الشرعي  قانون القضاء   .1
  55  .م2005لسنة ) 23(م معدل لقانون التنفیذ رقم 2011لسنة ) 4(قانون رقم   .2

  قرارات المجلس التشریعي: ثانیاً 

3.  
الثقـة بالتعـدیل الـوزاري مـنح  بشـأن )4/1ع.غ/ 1261(قرار المجلس التشریعي رقم

  .لحكومة الوحدة الوطنیة للوزراء
56  

4.  
قبـول مشـروع قـانون معـدل  بشأن) 4/1ع.غ/ 1269(قرار المجلس التشریعي رقم 

  .لقانون الزكاة للقراءة الثانیة، باألغلبیة المطلقة
58  

5.  
منح الثقة بالتعدیل الـوزاري  بشأن) 4/1ع.غ/ 1270(قرار المجلس التشریعي رقم 

  .ومة الوحدة الوطنیةلحك
59  

6.  
ــــم  ــــس التشــــریعي رق ــــانون  بشــــأن) 4/1ع.غ/ 1272(قــــرار المجل ــــرار مشــــروع ق إق

  .الشباب المقدم  بالقراءة الثانیة، باإلجماع
60  

7.  
إقرار هیكلیـة دیـوان الرقابـة  بشأن) 4/1ع.غ/ 1273(قرار المجلس التشریعي رقم 

 .اإلداریة والمالیة
61 

8.  
قبــول التقریــر المشــترك للجنــة بشـأن ) 4/1ع.غ/ 1276( قـرار المجلــس التشــریعي رقــم

  بشأن النواب المقدسیین القدس واألقصى ولجنة التربیة والقضایا االجتماعیة
62 

 قرارات مجلس الوزراء: ثالثاً 

9.  
حاتم جهـاد محمـود / م بشأن نقل السید2011لسنة ) 73(قرار مجلس الوزراء رقم 

مـــل مـــدیرًا عامـــًا للهیئـــة العامـــة للمعـــابر عویضـــة مـــن وزارة االقتصـــاد الـــوطني للع
   . والحدود

67 

10. 
م بشـــأن إبـــرام عقـــود عمـــل لســـائقي 2011لســـنة ) 74(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  .المعدات الثقیلة بوزارة األشغال العامة واإلسكان
68 

11. 
م بشـــــأن زیـــــادة المبـــــالغ المســـــتوفاة مـــــن 2011لســـــنة ) 75(قـــــرار مجلـــــس الـــــوزراء رقـــــم 

 69  .المحروقات

12. 
-$ 100,000م بشــأن اعتمـاد مبلــغ 2011لسـنة ) 76(قـرار مجلـس الــوزراء رقـم 

  .  كسلفة مستردة لهیئة الزكاة الفلسطینیة -مائة ألف دوالراً 
70 
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13. 
م بشــأن اعتمــاد مبلــغ ملیــون شــیكل 2011لســنة ) 77(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  .  لشراء األدویة والمستلزمات الطبیة الالزمة في حاالت الطوارئ
71 

14. 
حســـن یوســـف / م بشـــأن نقـــل الســـید2011لســـنة ) 78(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

عبدالهادي الصیفي من وزارة الداخلیة واألمن الوطني إلـى وزارة األوقـاف والشـؤون 
  .A1الدینیة وتعیینه وكیًال للوزارة بدرجة 

72 

15. 
ن صــالح الــدی/ م بشـأن تعیــین العمیــد2011لســنة ) 79(قـرار مجلــس الــوزراء رقــم 
  .لألمن الداخلي فؤاد أبو شرخ مدیرًا عاماً 

74 

16. 
ســامي یوســف / م بشــأن تعیــین الســید2011لســنة ) 80(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  . أحمد نوفل مراقبًا عامًا لوزارة الداخلیة واألمن الوطني بنفس درجته الوظیفیة
75 

17. 
 الـرحیمبد حسن ع/ م بشأن ترقیة السید2011لسنة ) 81(قرار مجلس الوزراء رقم 

  .  A1محمد خلف وكیًال لوزارة الصحة بدرجة
77 

18. 
ــم  ــة الســید2011لســنة ) 82(قــرار مجلــس الــوزراء رق یوســف خلیــل / م بشــأن ترقی

  . A1الكیالي نائبًا لرئیس دیوان الرقابة المالیة واإلداریة بدرجة 
78 

19. 
ادر محمـد عبـد القـ/ م بشـأن نقـل السـید2011لسـنة ) 83(قرار مجلس الوزراء رقم 

  . A1عبد الحمید إلى دیوان الموظفین العام وتعیینه رئیسًا للدیوان بدرجة 
80 

20. 
م بشـأن تحصـیل رسـوم جمركیـة بقیمـة 2011لسـنة ) 84(قرار مجلس الوزراء رقم 

  .من قیمة السیارات التي یتم إدخالها من المعابر المشتركة مع االحتالل% 25
82 

21. 
م بشــأن تشــكیل لجنــة قانونیــة للبحــث 2011لســنة ) 85(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  .في الوسائل المتبعة في التحقیق
83 

22. 
م بشأن إلغاء طلبات تسجیل األراضـي 2011لسنة ) 86(قرار مجلس الوزراء رقم 

       .   عشر شهراً  ىالتي تفتح وال تستكمل إجراءاتها خالل اثن
84 

23. 
) $16,000(لـــغ م بشـــأن اعتمـــاد مب2011لســنة ) 87(قــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  ).    63(إلحیاء فعالیات ذكرى النكبة 
86 

24. 

ــم  م بشــأن المصــادقة علــى إنفــاذ حكــم 2011لســنة ) 88(قــرار مجلــس الــوزراء رق
اإلعدام رمیًا بالرصاص الصادر عـن المحكمـة العسـكریة الدائمـة فـي القضـیة رقـم 

نیابـــة عســـكریة والمؤیـــد مـــن المحكمـــة ) 112/2008(محـــاكم ورقـــم ) 80/2008(
م بحــــــق 19/4/2011بتــــــاریخ ) 72/2009(العســـــكریة العلیــــــا باالســــــتئناف رقـــــم 

   .       عبد الكریم محمد العبد شریر/ المحكوم علیه

87 
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25. 
م بشأن إتمام إجراءات تثبیـت العـاملین 2011لسنة ) 89(قرار مجلس الوزراء رقم 

.       ثرعلى إبرام عقودهم مع الحكومة مدة سنتین فأك ىعلى بند العقود الذین مض
89 

26. 
ــم  ــوزراء رق م بشــأن صــرف عــالوة االختصــاص 2011لســنة ) 90(قــرار مجلــس ال

  . للعسكرین العاملین بالخدمات الطبیة العسكریة
91 

27. 
م بشأن تعدیل قرار مجلس الوزراء رقـم 2011لسنة ) 91(قرار مجلس الوزراء رقم 

ة بخصـوص تخصـیص قطعـة أرض حكومیـ 2010لسنة ) هـ.إ/و.م/9/178/11(
  .   لصالح جمعیة السالمة الخیریة إلقامة مركز للعالج الطبیعي

95 

28. 
ـــوزراء رقـــم  ـــس ال ـــرار مجل م بشـــأن تخصـــیص قطعـــة األرض 2011لســـنة ) 92(ق

  .    الحكومیة لصالح وكالة الغوث الدولیة إلقامة مدرسة للوكالة
97 

29. 
ـــوزراء رقـــم  ـــس ال ـــرار مجل م بشـــأن تخصـــیص قطعـــة األرض 2011لســـنة ) 93(ق

ومیـــة باالیجـــار لصـــالح هیئـــة اإلغاثـــة الطبیـــة إلنشـــاء مركـــز للعـــالج الطبـــي الحك
  .  واألمراض المزمنة

99 

30. 
ـــوزراء رقـــم  ـــس ال ـــرار مجل م بشـــأن تخصـــیص قطعـــة األرض 2011لســـنة ) 94(ق

  .  الحكومیة باالیجار لصالح نقابة المعلمین الفلسطینیین إلقامة مقر للنقابة
101 

31. 
ـــوزراء رقـــم  ـــس ال ـــرار مجل م بشـــأن تخصـــیص قطعـــة األرض 2011لســـنة ) 95(ق

  . متخصص ىالحكومیة باالیجار لصالح مركز سان جون إلقامة مستشف
103 

32. 
م بشــأن مبادلــة قطعــة أرض حكومیــة 2011لســنة ) 96(قـرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  .   بقطعة أرض تابعة لبلدیة غزة
105 

33. 
جلس الوزراء رقـم م بشأن تعدیل قرار م2011لسنة ) 97(قرار مجلس الوزراء رقم 

بخصــوص تخصــیص قطعــة أرض حكومیــة  2008لســنة ) هـــ.إ/و.م/5/69/11(
  .    لصالح مؤسسة القدس الدولیة إلقامة فندق استثماري

107 

34. 
ـــوزراء رقـــم  ـــس ال ـــرار مجل م بشـــأن تخصـــیص قطعـــة األرض 2011لســـنة ) 98(ق

.     الزراعیةالحكومیة باالیجار لصالح دار الكتاب والسنة الستخدامها في المشاریع 
109 

35. 
م بشــأن تخصـیص قطعــة األرض الحكومیــة 2011لســنة ) 99(قـرار مجلــس الــوزراء رقـم 

 111  .     باالیجار لصالح جمعیة مبرة الرحمة الستخدامها في المشاریع الزراعیة

36. 
م بشــأن تخصــیص قطعـــة األرض 2011لســنة ) 100(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

ـــ ـــة باالیجـــار لصـــالح جمعی ـــون إلقامـــة  –ة الشـــابات المســـلمات الحكومی ـــرع الزیت ف
  .     مركز ألنشطة الجمعیة

113 
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37. 
ـــوزراء رقـــم  ـــرار مجلـــس ال م بشـــأن تخصـــیص قطعـــة أرض 2011لســـنة ) 101(ق

  . الحكومیة لصالح وزارة الداخلیة واالمن الوطني إلقامة مركز شرطة الشوكة
115 

38. 
ـــوزراء رقـــم  ـــرار مجلـــس ال ام قطعـــة األرض م بشـــأن اســـتخد2011لســـنة ) 102(ق

  .   الحكومیة باالیجار لصالح بلدیة وادي السلقا سوق الخضار ومنتزه
117 

39. 
ـــوزراء رقـــم  ـــرار مجلـــس ال م بشـــأن تخصـــیص قطعـــة أرض 2011لســـنة ) 103(ق

  .  حكومیة باإلیجار لصالح بلدیة جبالیا النزلة إلقامة منتزة
119 

40. 
قــرار مجلـس الــوزراء  م بشـأن تعـدیل2011لســنة ) 104(قـرار مجلـس الــوزراء رقـم 

تخصـــــیص قطعــــــة أرض  بشــــــأنم 2011لســـــنة ) هـــــــ.إ/و.م/15/188/11(رقـــــم 
  .  حكومیة باإلیجار لصالح بلدیة غزة إلنشاء مكب للنفایات الصلبة

121 

41. 
م بشــأن تخصــیص قطعـــة األرض 2011لســنة ) 105(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 ىلیـا إلنشـاء المستشــفمخــیم جبا –الحكومیـة باإلیجـار لصــالح الجمعیـة االسـالمیة 
  . الیمني

123 

42. 
أحمــد محمــد / م بشــأن تعیــین الســید2011لســنة ) 106(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  .A4الحواجري مدیرًا عامًا في وزارة التربیة والتعلیم العالي بدرجة  ىمصطف
125 

43. 
ــم  ــوزراء رق ــة الســید2011لســنة ) 107(قــرار مجلــس ال أحمــد حســن / م بشــأن ترقی

  .A4ي مدیرًا عامًا في وزارة المالیة بدرجة داوود الشنط
126 

44. 
ــوزراء رقــم  ــة الســید2011لســنة ) 108(قــرار مجلــس ال ــاد ســالمة / م بشــأن ترقی إی

  .  A4مسعود بكرون مدیرًا عامًا في وزارة المالیة بدرجة 
127 

45. 
إسـمت أنـیس / م بشـأن ترقیـة السـیدة2011لسـنة ) 109(قرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  .  A4دیرًا عامًا في وزارة المالیة بدرجة یوسف الریس م
128 

46. 
أســامة محمــد / م بشــأن ترقیــة الســید2011لســنة ) 110(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  . A4إبراهیم نوفل مدیرًا عامًا في وزارة التخطیط بدرجة 
129 

یوســــف علــــي / م بشــــأن ترقیــــة الســــید2011لســــنة ) 111(قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم   .47
  . A4رًا عامًا في وزارة األوقاف والشئون الدینیة بدرجة محمود فرحات مدی

130 

عــــامر رأفــــت / م بشــــأن ترقیــــة الســــید2011لســــنة ) 112(قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم   .48
  .A4الغصین مدیرًا عامًا في وزارة األسرى والمحررین والقدس والالجئین بدرجة 

131 

فـوزي جمعـة علـى / السـیدم بشـأن ترقیـة 2011لسـنة ) 113(قرار مجلـس الـوزراء رقـم   .49
    .A4برهوم مستشارًا لوزیر الداخلیة واألمن الوطني لشئون اإلعالم بدرجة 

132 
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50. 
ــم  ــة الســید2011لســنة ) 114(قــرار مجلــس الــوزراء رق بشــیر محمــد / م بشــأن ترقی

  . A4حسن أبو نجا مدیرًا عامًا في الهیئة العامة للمعابر والحدود بدرجة 
133 

51. 
جمیــل عبـــد / م بشــأن ترقیـــة الســید2011لســنة ) 115(رقـــم  قــرار مجلــس الــوزراء
  .A4مدیرًا عامًا في وزارة التخطیط بدرجة  ةالمجید محمد العبادس

134 

52. 
ــوزراء رقــم  عمــاد محمــد / م بشــأن ترقیــة الســید2011لســنة ) 116(قــرار مجلــس ال

  A4عبد الكریم حمادة مدیرًا عامًا في وزارة األشغال العامة واإلسكان بدرجة 
135 

53. 
دیــاب یوســف / م بشــأن ترقیــة الســید2011لســنة ) 117(قـرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  .A4یوسف خلف مدیرًا عامًا في وزارة المالیة بدرجة 
136 

54. 
محمـــد عبـــد اهللا / م بشـــأن ترقیـــة الســـید2011لســـنة ) 118(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

   A4ن بدرجة محمود االستاذ مدیرًا عامًا في وزارة األشغال العامة واإلسكا
137 

55. 
نـاجي یوسـف عبـد / م بشـأن ترقیـة السـید2011لسـنة ) 119(قرار مجلس الوزراء رقـم 

  .A4القادر سرحان مدیرًا عامًا في وزارة األشغال العامة واإلسكان بدرجة 
138 

56. 
حیــــدر توفیــــق / م بشــــأن ترقیــــة الســــید2011لســــنة ) 120(قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم 
  A4ي وزارة المالیة بدرجة حسین حماد مدیرًا عامًا ف

139 

57. 
یاسـر عبـد الـرحمن / م بشـأن ترقیـة السـید2011لسـنة ) 121(قرار مجلس الوزراء رقم 

  .A2 رجب الشنطي وكیًال مساعدًا في وزارة األشغال العامة واإلسكان بدرجة 
140 

58. 
م بشـــأن ترقیـــة مـــوظفین فـــي الـــوزارات 2011لســـنة ) 122(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  ).C(ات الحكومیة إلى الدرجة الوظیفیة مدیر والمؤسس
142 

59. 
م بشـــأن صــرف مبلـــغ أربعــة وعشـــرون 2011لســنة ) 123(قــرار مجلـــس الــوزراء رقـــم 

  . عادل صالح رزق رزق/ ألف دینارًا كمساعدة عاجلة ونهائیة ألسرة المتوفي
144 

60. 
وموازنـة  حداثات وظیفیـةإ 5م بشأن اعتماد 2011لسنة ) 124(قرار مجلس الوزراء رقم 

  . شیكل لمؤسسة بیت أمان للرعایة االجتماعیة للنساء) 240,100(تشغیلیة بقیمة 
145 

61. 
$ 36,000م بشـــــأن اعتمــــــاد مبلــــــغ 2011لســــــنة ) 125(قـــــرار مجلــــــس الـــــوزراء رقــــــم 

  .   الستئجار مستشفى یافا
147 

62. 
 م بشأن إقرار عـالوة غـالء المعیشـة بـأثر2011لسنة ) 126(قرار مجلس الوزراء رقم 

  .   رجعي
148 

63. 
م بشـــــأن اعتمـــــاد الخطـــــة التشـــــغیلیة 2011لســـــنة ) 127(قـــــرار مجلـــــس الـــــوزراء رقـــــم 

  .    م المقدمة من وزارة الخارجیة والتخطیط2011للحكومة الفلسطینیة 
148 
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64. 
ــم  ــوزراء رق ــدیر ســعر المتــر المربــع 2011لســنة ) 128(قــرار مجلــس ال م بشــأن تق

  .غزة الواحد من أرض حي المرابطین في مدینة
150 

65. 
م بشـأن تفعیـل الصـندوق الفلسـطیني 2011لسـنة ) 129(قرار مجلس الـوزراء رقـم 

  .  لتعویض مصابي حوادث الطرق
151 

66. 
م بشــأن تغطیــة بــدل إیجــار وتــوفیر 2011لســنة ) 130(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  .  فرصة عمل للعائدین من لیبیا
153 

67. 
بشأن تشكیل لجنة لدراسة عالوة م 2011لسنة ) 131(قرار مجلس الوزراء رقم 

     . طبیعة العمل
154 

68. 
م بشــأن عــودة األطبــاء المســتنكفین 2011لســنة ) 132(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

    .للعمل في وزارة الصحة
156 

69. 
ـــوزراء رقـــم  ـــة 2011لســـنة ) 133(قـــرار مجلـــس ال م بشـــأن صـــرف العـــالوة اإلداری

    . یشغلون وظائف إشرافیة لجمیع مستحقیها من الموظفین المدنیین الذین
157 

70. 
عــوني نعــیم / م بشــأن نقـل الموظــف2011لســنة ) 134(قـرار مجلــس الــوزراء رقـم 

       . محمد نعیم من سلطة جودة البیئة إلى سلطة الطاقة والموارد الطبیعیة
159 

71. 
زهــدي عبـــد / م بشــأن ترقیــة الســید2011لســـنة ) 135(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  .A4ریز مدیرًا عامًا في وزارة الحكم المحلي بدرجة الرحمن محمد الغ
161 

72. 
زیــاد علیــان / م بشــأن ترقیــة الســید2011لســنة ) 136(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

    . A4مضعان أبو مساعد مدیرًا عامًا في وزارة األوقاف والشؤون الدینیة بدرجة 
162 

73. 
ولیـــد أحمـــد / ســـیدم بشـــأن ترقیـــة ال2011لســـنة ) 137(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  . A4حسني عویضة مدیرًا عامًا في وزارة األوقاف والشؤون الدینیة بدرجة 
163 

74. 
محمـود زكریــا / م بشــأن ترقیـة الســید2011لسـنة ) 138(قـرار مجلــس الـوزراء رقــم 

  .A4محمود المدهون مدیرًا عامًا في وزارة الخارجیة بدرجة 
164 

75. 
ــم  محمــد أحمــد / م بشــأن ترقیــة الســید2011لســنة ) 139(قــرار مجلــس الــوزراء رق

    . A4محمد الكریري مدیرًا عامًا في وزارة العمل بدرجة 
165 

76. 
ســهیل محمــد / م بشــأن ترقیــة الســید2011لســنة ) 140(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

ـــي وزارة االتصـــاالت وتكنولوجیـــا المعلومـــات بدرجـــة  نمـــر مـــدوخ وكـــیًال مســـاعدًا ف
A2 .    

166 
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77. 
بهــاء الـــدین / م بشــأن ترقیــة الســید2011لســـنة ) 141(ء رقــم قــرار مجلــس الــوزرا

ســـــعید ســـــلیم المـــــدهون وكـــــیًال مســـــاعدًا فـــــي وزارة األســـــري والمحـــــررین والقـــــدس 
   .A2والالجئین بدرجة 

168 

78. 
عمــاد أمــین / م بشــأن ترقیــة الســید2011لســنة ) 142(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

   .A4الحكومي  سعید الحدیدي مدیرًا عامًا في المكتب اإلعالمي
170 

79. 
ســالمة عمــر / م بشــأن ترقیــة الســید2011لســنة ) 143(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  .A4سالمة معروف مدیرًا عامًا في المكتب اإلعالمي الحكومي 
171 

80. 
ــم  كمــال فضــل / م بشــأن ترقیــة الســید2011لســنة ) 144(قــرار مجلــس الــوزراء رق

    .A4االجتماعیة بدرجة علي الجماصي مدیرًا عامًا في وزارة الشؤون 
172 

81. 
ــوزراء رقــم  ــة الســید2011لســنة ) 145(قــرار مجلــس ال ــد فخــري / م بشــأن ترقی مفی

  A4حسان جنینة مدیرًا عامًا في وزارة الشؤون االجتماعیة بدرجة 
173 

82. 
ریــاض نصــر / م بشــأن ترقیــة الســید2011لســنة ) 146(قـرار مجلــس الــوزراء رقــم 

    . A4وزارة الشؤون االجتماعیة بدرجة  بدوي البیطار مدیرًا عامًا في
174 

83. 
عمــر مصــلح / م بشــأن ترقیــة الســید2011لســنة ) 147(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

     A2مصطفى الدربي وكیًال مساعدًا في وزارة الشؤون االجتماعیة بدرجة 
175 

84. 
زكریـا مصـطفي / م بشأن ترقیة السـید2011لسنة ) 148(قرار مجلس الوزراء رقم 

    . A4الهور مدیرًا عامًا في وزارة الشباب والریاضة بدرجة  شاكر
177 

85. 
محمـود سـلمان / م بشـأن ترقیـة السـید2011لسـنة ) 149(قرار مجلس الوزراء رقم 

    .A4محمد بارود مدیرًا عامًا في وزارة الشباب والریاضة بدرجة 
178 

86. 
ــوزراء رقــم  حســن جــودة  /م بشــأن ترقیــة الســید2011لســنة ) 150(قــرار مجلــس ال

   .A4محمد عكاشة مدیرًا عامًا في وزارة النقل والمواصالت بدرجة 
179 

87. 
محمـد محمـود / م بشـأن ترقیـة السـید2011لسـنة ) 151(قرار مجلـس الـوزراء رقـم 

    . A4محمد الكحلوت مدیرًا عامًا في وزارة النقل والمواصالت بدرجة 
180 

88. 
عبــد الناصــر / شــأن ترقیــة الســیدم ب2011لســنة ) 152(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

    . A4نظیر عبد اهللا مهنا مدیرًا عامًا في وزارة المالیة بدرجة 
181 

89. 
ـــوزراء رقـــم  ـــرار مجلـــس ال ـــة الســـید2011لســـنة ) 153(ق مصـــطفي / م بشـــأن ترقی

    . A2حسني محمود الصواف وكیًال مساعدًا في وزارة الثقافة بدرجة 
182 
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90. 
ســامي عبــد / م بشــأن ترقیــة الســید2011لســنة ) 154(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

    .A4حسین أبو وطفة  مدیرًا عامًا في وزارة الثقافة بدرجة 
184 

91. 
صــالح رجــب / م بشــأن ترقیــة الســید2011لســنة ) 155(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

    .A4جمعة بخیت مدیرًا عامًا في وزارة الزراعة بدرجة 
185 

92. 
ــوزراء رقــم  ــة الســید2011ة لســن) 156(قــرار مجلــس ال محمــد ربیــع / م بشــأن ترقی

    . A4أحمد أحمد مدیرًا عامًا في سلطة المیاه بدرجة 
186 

93. 
م بشـأن إنهـاء عمـل اللجنـة الخاصـة 2011لسـنة ) 157(قرار مجلس الـوزراء رقـم 

  لدراسة الرتب والترقیات العسكریة في وزارة الداخلیة واألمن الوطني 
187 

94. 
ــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم  جمــــال / م بشــــأن ترقیــــة العمیــــد2011لســــنة ) 158(ق

  .إسماعیل داود عبد اهللا إلى رتبة لواء
189 

95. 
صـالح الـدین / م بشـأن ترقیـة العمیـد2011لسـنة ) 159(قرار مجلس الـوزراء رقـم 

  .فؤاد أبو شرخ إلى رتبة لواء
190 

96. 
م بشأن ترقیة وتسكین مـوظفي دیـوان 2011لسنة ) 160(قرار مجلس الوزراء رقم 

  .رقابة المالیة واإلداریة على الهیكل التنظیميال
191 

97. 
م بشـأن العفـو الخــاص عـن العقوبــة 2011لســنة ) 161(قـرار مجلـس الــوزراء رقـم 
  . سالم فرحات جندیة، ومؤمن حسین جندیة/ المحكوم بها على النزیلین

192 

98. 

تشـكیل لجنـة داخلیـة لدراسـة م بشـأن 2011لسـنة ) 162(راء رقـم قرار مجلس الـوز 
صــرف مكافــأة مالیــة ومـــنح ســنة أقدمیــة لعناصـــر وزارة الداخلیــة واألمــن الـــوطني 

ـــي قتـــل المتضـــامن االیطـــالي  االـــذین ســـاهمو  ـــى المتهمـــین ف ـــاء القـــبض عل فـــي إلق
  ". فیتوري اریغوني"

194 

99. 
محمـد بـدر عبـد / م بشـأن نقـل السـید2011لسـنة ) 163(قرار مجلس الوزراء رقـم 

والریاضــة والثقافــة للعمــل بــوزارة التربیــة والتعلــیم الســالم صــیام مــن وزارة الشــباب 
  . العالي بنفس درجته الوظیفیة

196 

100. 
م بشــأن تعلیــق العمــل فــي المــدارس 2011لســنة ) 164(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  .  لذكرى النكبة والمؤسسات والدوائر الحكومیة للمشاركة في مسیرة العودة إحیاءً 
198 

101. 
م بشـأن العفـو الخــاص عـن العقوبــة 2011لســنة ) 165(قـرار مجلـس الــوزراء رقـم 

  .  بحق عدد من المحكوم علیهم في مخالفات مروریة وقضایا جزائیة
200 
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102. 
 ىأحمــد موســ/ م بشــأن ترقیــة الســید2011لســنة ) 166(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  . A4محمد زعرب مدیرًا عامًا في وزارة التربیة والتعلیم العالي بدرجة 
202 

103. 
مــروان خلیــل / م بشــأن ترقیــة الســید2011لســنة ) 167(لــس الــوزراء رقــم قــرار مج

  . A4محمد شرف مدیرًا عامًا في وزارة التربیة والتعلیم العالي بدرجة 
203 

104. 
خلیـــل عبـــد / م بشـــأن ترقیـــة الســـید2011لســـنة ) 168(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  . A4لعالي بدرجة الفتاح محمد حماد مدیرًا عامًا في وزارة التربیة والتعلیم ا
204 

105. 
ـــوزراء رقـــم  رائـــد ســـلیم / م بشـــأن ترقیـــة الســـید2011لســـنة ) 169(قـــرار مجلـــس ال

  . A4درویش صالحیة مدیرًا عامًا في وزارة التربیة والتعلیم العالي بدرجة 
205 

106. 
سـلیمان  ىموسـ/ م بشـأن ترقیـة السـید2011لسنة ) 170(قرار مجلس الوزراء رقم 
  .A4عامًا في وزارة األوقاف والشئون الدینیة بدرجة محسن أبو معمر مدیرًا 

206 

107. 
ــوزراء رقــم  تمــام یوســف / م بشــأن نقــل الســیدة2011لســنة ) 171(قــرار مجلــس ال

   A4خلیل نوفل وترقیتها مدیرًا عامًا في األمانة العامة لمجلس الوزراء بدرجة 
207 

108. 
ــوزراء رقــم  كمــال نبهــان / م بشــأن ترقیــة الســید2011لســنة ) 172(قــرار مجلــس ال

  . A4حمد أبو معیلق مدیرًا عامًا في وزارة التربیة والتعلیم العالي بدرجة 
208 

109. 

مـن قـرار ) 1(م بشـأن تعـدیل المـادة 2011لسـنة ) 173(قرار مجلـس الـوزراء رقـم 
ــم  ــوزراء رق ــة الســید2011لســنة ) هـــ.إ/و.م/36/202/11(مجلــس ال / م بشــأن ترقی

ًا عامـًا فـي وزارة األوقــاف والشـؤون الدینیــة موسـى سـلیمان محســن أبـو معمـر مــدیر 
  . A4بدرجة 

209 

110. 
م بشـأن نظـام االسـتثمار العقـاري فـي 2011لسنة ) 174(قرار مجلس الوزراء رقم 

   . فلسطین
210 

111. 
م بشـأن تعـدیل قــرار مجلـس الــوزراء 2011لســنة ) 175(قـرار مجلـس الــوزراء رقـم 

سامي عبد حسین / قیة السیدم بشأن تر 2011لسنة ) هـ.إ/و.م/20/202/11(رقم 
    A4أبو وطفة مدیرًا عامًا في وزارة الثقافة بدرجة 

223 

112. 
عادل جمیل / م بشأن ترقیة السید2011لسنة ) 176(قرار مجلس الوزراء رقم 

     . A4عبد الرحمن عطا اهللا مدیرًا عامًا في وزارة الزراعة بدرجة 
225  

113. 
شــأن اعتمــاد خطــة مشــروع بنــاء م ب2011لســنة ) 177(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

   . ألف وحدة سكنیة
226 
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114. 
$ 30,000م بشـــأن اعتمـــاد مبلـــغ 2011لســـنة ) 178(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  . كموازنة طارئة لمشروع مكافحة دودة ورق العنب
227 

115. 
م بشأن تشكیل لجنة فنیة متخصصـة 2011لسنة ) 179(قرار مجلس الوزراء رقم 

  .ویر الطرق في قطاع غزةلدراسة مقترحات مشاریع تط
228 

116. 
$ 34.005م بشـــأن صـــرف مبلـــغ 2011لســـنة ) 180(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  . لتسویة مشروع تعبید شارع سلیمان سلطان
229 

117. 
ــوزراء رقــم   130,000(م بشــأن صــرف مبلــغ 2011لســنة ) 181(قــرار مجلــس ال

   . كدفعة أولى لتوفیر لقاحات بیطریة لصالح وزارة الزراعة) شیكل
230 

118. 
ـــوزراء رقـــم  ـــرار مجلـــس ال م بشـــأن اســـتخدام قطعـــة األرض 2011لســـنة ) 182(ق

  .  الحكومیة باإلیجار لصالح بلدیة المصدر إلقامة منتزة عام
231 

119. 
م بشــأن تخصــیص ثــالث قطــع مــن 2011لســنة ) 183(قـرار مجلــس الــوزراء رقــم 

   .اهاألراضي الحكومیة باالیجار لصالح بلدیة خانیونس إلنشاء آبار می
233 

120. 
م بشــأن تخصــیص قطعـــة األرض 2011لســنة ) 184(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

فـرع الصـفطاوي إلنشــاء  –الحكومیـة باالیجـار لصـالح جمعیـة الشــابات المسـلمات 
  .مركز ألنشطة الجمعیة

235 

121. 
م بشـأن تعـدیل قــرار مجلـس الــوزراء 2011لســنة ) 185(قـرار مجلـس الــوزراء رقـم 

بشأن تخصیص قطعة أرض حكومیة لصالح  2009) هـ.إ/و.م/10/99/11(رقم 
   . جمعیة بشائر الخیر إلنشاء مقر للجمعیة

237 

122. 
م بشــأن تخصــیص قطعـــة األرض 2011لســنة ) 186(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

    .الحكومیة باالیجار لصالح هیئة األعمال الخیریة االماراتیة إلنشاء مقر للهیئة
239 

123. 
م بشـــأن تشـــكیل لجنـــة فنیـــة تابعـــة 2011لســـنة ) 187(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

     .للجنة اإلداریة الوزاریة الدائمة
241 

 قرارات وزاریة: رابعاً 

124. 
م بشــأن النظــام األكــادیمي لمــنح 2011لســنة ) ع.و/8/4(قــرار وزیــر العــدل رقــم 

  .شهادة الدبلوم العالي في الدراسات القضائیة
243 

125. 
ـــم  ـــر العـــدل رق ـــرار وزی ـــدرب فـــي 2011نة لســـ) ع.و/9/4(ق ـــات المت م بشـــأن واجب

  .المعهد العالي للقضاء
252 
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126. 
م بشــأن واجبــات طــالب المعهــد 2011لســنة ) ع.و/10/4(قــرار وزیــر العــدل رقــم 

  .العالي للقضاء
254 

127. 
م بشـان تشـكیل اللجنـة العلمیـة فـي 2011لسـنة ) ع.و/7/9(قرار وزیر العدل رقـم 
  .المعهد العالي للقضاء

257 

128. 
ــر ا ــم قــرار وزی ن مكافــآت وأجــور أعضــاء أم بشــ2011لســنة ) ع.و/8/9(لعــدل رق

  . هیئة التدریس والتدریب ورسوم المعهد العالي للقضاء الفلسطیني
259 

129. 
بشأن مقاییس ومعاییر ) 2010(لسنة ) 3(قرار رئیس سلطة جودة البیئة رقم 

  جودة وخصائص المیاه الصالحة للشرب
266  

130. 
بشــــأن مواصـــفة میــــاه ) 2011(لســـنة ) 1(م قـــرار رئـــیس ســــلطة جـــودة البیئــــة رقـــ

  . شواطئ االستحمام
277 

  287  إعالنات اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن: خامساً  .131
  2011لسنة ) 3(رقم  الشرعي قانون القضاء
  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة

  وتعدیالته 2003بعد اإلطالع على القانون األساسي لسنة 
وتعدیالته الساري  1972لسنة ) 19(لمحاكم الشرعیة رقم وعلى قانون تشكیل ا

  المفعول في المحافظات الشمالیة،
م الساري المفعول 1965لسنة ) 12(وعلى قانون أصول المحاكمات الشرعیة رقم 

  في المحافظات الجنوبیة،
م الساري المفعول 1995لسنة ) 31(وعلى قانون أصول المحاكمات الشرعیة رقم  

  الشمالیة، في المحافظات
المجلس األعلى  تشكیل م بشأن2003لسنة ) 16(وعلى المرسوم الرئاسي رقم 

  ،والمحكمة العلیا الشرعیة للقضاء الشرعي
  م،20/12/1921الصادر بتاریخ  األعلى اإلسالمي الشرعي المجلس تشكیل وعلى نظام

  عي،وبناء على مشروع القانون المقدم من اللجنة القانونیة في المجلس التشری
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وبناء على ما اقره المجلس التشریعي الفلسطیني في جلسته المنعقدة بتاریخ  
  م،28/7/2011

من القانون األساسي لسنة ) 41(وبعد أن أصبح القانون مصدرًا بقوة المادة 
  م وتعدیالته،2003

  الفلسطیني، العربي بسم اهللا ثم بسم الشعب
  :صدر القانون التالي

  
  
  
  
  

 الباب األول
 وأحكام ومبادئ عامة تعریفات

  )1(مادة 
 تعریفات

یكون للكلمات والعبارات اآلتیة والواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها 
  :أدناه ما لم تدل القرینة على خالف ذلك

  .المجلس األعلى للقضاء الشرعي: المجلس
 المحكمة الشرعیة المختصة بنظر المسائل الشرعیة واألحوال الشخصیة: المحكمة

  .على مختلف درجاتها
  .تشمل القضاة الشرعیین كافة على اختالف درجاتهم :القاضي

  
  )2(مادة 

 أحكام ومبادئ عامة
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  استقالل القضاء الشرعي
القضاء الشرعي مستقل، وهو جزِء ال یتجزأ من السلطة القضائیة وتتواله المحاكم 

  .الشرعیة على اختالف أنواعها ودرجاتها، وفقًا ألحكام القانون
  

  )3(مادة 
 استقالل القضاة الشرعیین

القضاة الشرعیون مستقلون ال سلطان علیهم في قضائهم لغیر أحكام الشریعة 
  .اإلسالمیة والقانون

  
  
  

  )4(مادة 
 حصانة القضاة الشرعیین

  .القضاة الشرعیون غیر قابلین للعزل إال في األحوال المبینة في هذا القانون - 1
ُستثنى من حصانة العزل من ل - 2  .م یتم تثبیته من القضاة الشرعیینی
ال یجوز توقیف القاضي، أو اتخاذ أیة إجراءات جزائیة ضده، في غیر حاالت  - 3

التلبس بجنایة، إال بعد الحصول على إذن من رئیس المجلس وفق اإلجراءات 
  .المنصوص علیها في هذا القانون

مجلس خالل مدة في حال ارتكاب القاضي جنایة متلبسًا یتم إخطار رئیس ال - 4
  .أربٍع وعشرین ساعة على األكثر

نسب للقضاة الشرعیین من  - 5 ُ تتولى النیابة العامة التحقیق والتصرف في كل ما ی
جرائم، مع مراعاة ما نصت علیه أحكام هذا القانون من اختصاصات المجلس بهذا 

  .الخصوص
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 الباب الثاني
  المجلس األعلى للقضاء الشرعي

  )5(مادة 
  مجلسإنشاء ال

ُسمى  ، "المجلس األعلى للقضاء الشرعي"ینشأ بمقتضى أحكام هذا القانون مجلس ی
داري ومقره الدائم في القدس  تكون له شخصیة اعتباریة ذات استقالل مالي وإ

  .ویجوز أن یكون له مقران مؤقتان في الضفة الغربیة وقطاع غزة
  
  
  
  

  )6(مادة 
  تشكیل المجلس

  :على النحو التالي یتكون المجلس من سبعة أعضاء - 1
  رئیساً .                    رئیس المحكمة العلیا الشرعیة  - أ

  اً ــنائب  .         أقدم نواب رئیس المحكمة العلیا الشرعیة -  ب
  عضوین.         اثنین من قضاة المحكمة العلیا الشرعیة -  ت
 عضواً .              أقدم رئیس محكمة استئناف شرعیة -  ث

علیا الشرعیة أقدم اثنین من بین قضاتها من غیر نواب تختار هیئة المحكمة ال - 2
رئیس المحكمة العلیا الشرعیة، للعضویة في المجلس، وتكون عضویتهم لمدة 

  .أربع سنوات غیر قابلة للتجدید
  

  )7(مادة 
  شغور منصب رئیس المجلس أو أي من أعضائه
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مجلس إذا شغر منصب رئیس المحكمة العلیا الشرعیة یحل محله في رئاسة ال - 1
أقدم نواب رئیس المحكمة العلیا الشرعیة ، لحین تعیین رئیٍس للمحكمة العلیا 

  .الشرعیة وفقًا ألحكام القانون
إذا شغر منصب نائب رئیس المحكمة العلیا الشرعیة یحل محله نائبًا لرئیس  - 2

المجلس الذي یلیه في األقدمیة من قضاة المحكمة العلیا الشرعیة ، ثم األقدم 
  .فقًا ألحكام القانونفاألقدم و 

إذا شغر منصب رئیس محكمة االستئناف الشرعیة، الممثل في عضویة  - 3
المجلس یحل محله الذي یلیه في األقدمیة من رؤساء محاكم االستئناف 

  .الشرعیة وفقًا ألحكام القانون
إذا شغر مقعد أٍي من قضاة المحكمة العلیا الشرعیة األعضاء في المجلس  - 4

  .ه هیئة المحكمة بدًال منه وفقًا ألحكام القانونیحل محله من تختار 
  )8(مادة 

  اختصاصات المجلس
یتولى المجلس اإلشراف على سیر العمل في المحاكم الشرعیة، وعلى القضاة 

  :الشرعیین العاملین فیها، وله في سبیل ذلك االختصاصات اآلتیة
  .وضع السیاسة العامة لتطویر القضاء الشرعي - 1
القضاة الشرعیین فیما یتعلق بتنسیب تعیینهم أو تثبیتهم، أو النظر بكافة شئون  - 2

ترقیتهم، أو نقلهم، أو ندبهم، أو إعارتهم، أو تأدیبهم، أو عزلهم، أو إنهاء 
  .خدمتهم، أو غیر ذلك من األمور المتعلقة بشئونهم وفقًا ألحكام هذا القانون

بداء الرأي في اقتراح مشاریع القوانین المتعلقة بالقضاء الشرعي وتطویرها - 3 ، وإ
 .مشاریع القوانین التي تنظم أي شأن من شئون القضاء الشرعي

  .اقتراح الموازنة السنویة للقضاء الشرعي - 4
 .وضع النظم واللوائح الداخلیة التي تنظم أعمال القضاء الشرعي - 5
  .تنسیب مدیر عام المحاكم الشرعیة - 6
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  .أي اختصاصات أخرى نص علیها القانون - 7
  

  )9(مادة 
  ت المجلس وقراراتهاجتماعا

یعقد المجلس اجتماعاته العادیة مرة واحدة على األقل كل شهر، وله عند  - 1
الضرورة أن یعقد اجتماعات غیر عادیة، بدعوة رئیسه، أو بناء على طلب 

  .ثالثة من أعضائه
یكون اجتماع المجلس صحیحًا بحضور ثلثي أعضائه على األقل، وتصدر  - 2

د أعضائه الحاضرین، إال ما استثني بنص قراراته باألغلبیة المطلقة لعد
ُرجح الجانب الذي فیه الرئیس   .خاص، وعند تساوي األصوات ی

تصدر قرارات المجلس فیما یتعلق بتنسیب تعیین القضاة الشرعیین أو تثبیتهم،  - 3
أو نقلهم، أو ندبهم، أو تقییمهم أو ترقیتهم، أو الفصل في تظلماتهم بأغلبیة 

  .التصویت علیها بطریق االقتراع السري ثلثي عدد أعضائه، ویجري
ال یجوز أن یشارك أي من أعضاء المجلس في أي من جلسات المجلس  - 4

الخاصة بتنسیب تعیین قاٍض شرعي أو تثبیته، أو نقله، أو ندبه، أو تقییمه أو 
ترقیته، أو الفصل في تظلمه، أو مساءلته إذا كانت بینه وبین األخیر صلة 

لدرجة الثالثة، أو إذا كانت بینهما خصومة قضائیة قرابة أو مصاهرة حتى ا
  .قائمة

یترأس اجتماعات المجلس رئیسه، وفي حال غیابه أو وجود مانع لدیه یترأس  - 5
االجتماع نائبه، وفي حال غیابهما أو وجود مانع لدیهما یترأس االجتماع أكبر 

  .األعضاء سناً 
  

  )10(مادة 
جراءاته   وضع قواعد المجلس وإ
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لس الئحًة تتضمن القواعد واإلجراءات التي تمكنه من تسییر أعماله یضع المج - 1
  .ومباشرة اختصاصاته المنصوص علیها في القانون

للمجلس أن یشكل لجنة أو أكثر من بین أعضائه للقیام ببعض وظائفه أو  - 2
سلطاته المنصوص علیها في القانون باستثناء ما یتعلق بتنسیب تعیین القضاة 

  .ثبیتهم أو ترقیتهم أو نقلهمالشرعیین أو ت
  
  
  
  

 الباب الثالث
 القضاة الشرعیون

 الفصل األول
 تعیین القضاة الشرعیین وأقدمیتهم

  )11(مادة 
 شروط تعیین القضاة الشرعیین

 : یشترط فیمن یولى القضاء الشرعي
  .أن یكون فلسطینیًا كامل األهلیة .1
  .أن یكون قد أتم الثالثین عامًا من عمره .2
في الشریعة ) الشهادة الجامعیة األولى(ًال على إجازة أن یكون حاص .3

اإلسالمیة، أو الشریعة والقانون، من إحدى الجامعات الفلسطینیة، أو 
  .الجامعات المعترف بها قانوناً 

جنحة مخلة بالشرف أو األمانة، ولو ب یكون محكومًا بعقوبة جنایة أو أال .4
ه حكم من مجلس تأدیب كان قد رد إلیه اعتباره، وأال یكون قد صدر بحق

  .لعمل مخل بالشرف
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  .أن یكون الئقًا طبیًا لشغل الوظیفة .5
  .أن یكون محمود السیرة وحسن السمعة .6
  .أن یتقن اللغة العربیة .7
أن یكون قد مارس األعمال الكتابیة في المحاكم الشرعیة مدة ال تقل عن  .8

ثالث سنوات،أو مارس مهنة المحاماة الشرعیة مدة ال تقل عن خمس 
وات، ویحدد المجلس القواعد العامة لتحدید طبیعة األعمال الكتابیة لدى سن

المحاكم الشرعیة، ومدتها من حیث اعتبارها نظیرة للعمل القضائي 
  .الشرعي

أال یكون منتمیًا إلى حزب أو تنظیم سیاسي، وعلیه أن ینهي عضویته عند  .9
  .تعیینه بأي منهما

  
  )12(مادة 

  جهة تعیین القضاة الشرعیین
تشكل بقرار من المجلس لجنة لتعیین القضاة الشرعیین مكونة من خمس قضاة  -1

، تتكون من ثالثة من قضاة المحكمة " لجنة تعیین القضاة الشرعیین"تُسمى 
العلیا الشرعیة وقاضیین من محاكم االستئناف الشرعیة، وجمیعهم ممن لیسوا 

  .أعضاء في المجلس 
رعیین، أو تثبیته، أو ترقیته، أو تعیین أٍي ال یتم بدء تعیین أٍي من القضاة الش -2

من القضاة الشرعیین رئیسًا لمحكمة شرعیة ابتدائیة، أو رئیسًا لمحكمة 
استئناف شرعیة إال بناء على توصیة من لجنة تعیین القضاة الشرعیین بشأن 
التعیین أو التثبیت، أو توصیة من لجنة تقییم القضاة الشرعیین وترقیتهم، بشأن 

ة، تُرفع للمجلس الذي یقرر على ضوئها تنسیب التعیین، أو التثبیت، أو الترقی
  .الترقیة
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یضع المجلس الئحة لتنظیم عمل لجنة تعیین القضاة الشرعیین، یبین فیها  -3
اختصاصاتها بشأن بدء التعیین أو التثبیت أو الترقیة، والقواعد واإلجراءات 

  .الالزمة ألداء عملها
ألقدمیة، و الكفاءة بما فیها نتائج الدورات التدریبیة، تكون الترقیة على أساس ا -4

  .ویعتد بالتعیین، أو الترقیة، من تاریخ القرار الصادر بخصوص ذلك
  .تنشر التعیینات والترقیات في الجریدة الرسمیة -5

  
  
  
  )13(مادة 

  بدء التعیین
یبدأ التعیین بوظیفة قاٍض شرعي، في محكمة شرعیة ابتدائیة، تحت االختبار  - 1

  :دة سنة، وبانتهائها یعامل بإحدى الطرق اآلتیةلم
  .التثبیت في الوظیفة لمن ُأوصّى بتثبیته - أ

اإلمهال سنه أخرى تحت االختبار یعمل فیها القاضي في محكمة أخرى  - ب
غیر التي عین فیها، وفي نهایتها یجوز تثبیته بوظیفة قاض شرعي، 

  .ووضعه في أقدمیته األصلیة التي عین فیها
  .ن الخدمة بوظیفة قاٍض شرعياالستغناء ع - ت

إذا اجتاز القاضي المعین فترة االختبار بنجاح یجري تثبیته في الوظیفة المعین  - 2
  .فیها من تاریخ مباشرته العمل فیها

  
  )14(مادة 

  شغل الوظائف القضائیة الشرعیة
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یكون شغل الوظائف القضائیة الشرعیة بقرار من رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة 
  :ى تنسیب من المجلسبناء عل

  
  .بطریق التعیین ابتداًء  -1
  .بطریق الترقیة -2
  .بطریق االستعارة -3

  )15(مادة 
  إجراءات المسابقة للوظائف القضائیة

  :یجري التعیین ابتداء في أي من الوظائف القضائیة الشرعیة وفقًا لما یلي
اردة الو  ال یتقدم إلحدى الوظائف القضائیة الشرعیة إال من توافرت فیه الشروط -1

  .من هذا القانون) 11(في المادة 
  .یجب إجراء مسابقة قضائیة لشغل الوظیفة القضائیة الشرعیة -2
یجب اإلعالن عن ذات الوظیفة القضائیة الشرعیة بقرار من المجلس خالل  -3

أسبوعین من تاریخ خلوها في صحیفتین محلیتین یومیتین على األقل ولمدة 
  .أسبوع على األقل

الن المشار إلیه في الفقرة السابقة البیانات كافة المتعلقة یجب أن یتضمن اإلع -4
  .بذات الوظیفة القضائیة الشرعیة وشروط شغلها

یجب أن یتم اإلعالن عن أسماء المقبولین للتقدم لمسابقات التعیین في  -5
صحیفتین محلیتین یومیتین على األقل لمدة یومین متتالیین على األقل، بحیث 

  .د إجراء المسابقة ومكانهایتضمن هذا اإلعالن موع
  
  )16(مادة 

  إجراءات التعیین
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عند التعیین في الوظائف القضائیة الشرعیة التي یستدعي شغلها إجراء  -1
  :مسابقات كتابیة وشفهیة، یجب مراعاة ما یلي

،  ثم یدعى  - أ یجب أن یتم اإلعالن عن إجراء المسابقات الكتابیة أوًال
  .راء مسابقات شفهیةالناجحون في المسابقات الكتابیة إلج

یجب أن یتم اإلعالن عن أسماء الناجحین في المسابقات الشفهیة حسب  - ب
  .الترتیب النهائي لنتائج المسابقات

یجب أن یكون التعیین بحسب األسبقیة الواردة بالترتیب النهائي لنتائج  - ت
المسابقات، وعند التساوي یعین األعلى مؤهًال فاألكثر خبرة، فإن تساویا 

  .سناً  فاألكبر
یجب أن یتم الشروع في إجراءات التعیین خالل مدة شهر من تاریخ إعالن  - ث

نتیجة المسابقة، وفي جمیع األحوال یجب االنتهاء من إجراءات التعیین في 
الوظیفة القضائیة الشرعیة المعلن عنها خالل مدة أقصاها ستة أشهر من 

  .تاریخ إعالن نتیجة المسابقة
لدور للتعیین في الوظیفة القضائیة الشرعیة تسقط حقوق من لم یدركه ا - ج

المشار إلیها في الفقرة السابقة، بمضي سنه من تاریخ إعالن نتیجة 
  .المسابقة

  :یراعى في التعیین ألول مرة ما یلي -2
  .ال یكون التعیین بأثر رجعي - أ

یعتبر قرار التعیین الغیًا إذا لم یباشر القاضي عمله خالل ثالثین یومًا من  - ب
غه كتابیًا بقرار التعیین، وفي هذه الحالة یعین من یلیه في الترتیب تاریخ تبلی

  .النهائي لنتیجة المسابقة
یجب أن تكون الشهادة العلمیة التي یجرى التعیین على أساسها أصلیة، أو  - ت

  .مصدقة حسب األصول ومعادلة قانوناً 
عتد بالتعیین اعتبارًا من تاریخ القرار الصادر بذلك -3 ُ  .ی
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  )17(مادة 

  غل الوظیفة القضائیة الشرعیة بطرق االستعارةش
في الوظائف القضائیة الشرعیة التي یجرى شغلها بطریق االستعارة، تكون االستعارة 
من إحدى الدول العربیة الشقیقة، على أن تتوافر في القاضي المستعار الشروط 

على من هذا القانون، عدا شرط الجنسیة ) 11(المنصوص علیها كافة في المادة 
  .أن یكون مسلمًا یجید العربیة

  
  
  )18(مادة 

  شروط تعیین رؤساء المحاكم الشرعیة
یتولى القاضي في أٍي من المحاكم الشرعیة االبتدائیة اإلشراف اإلداري فیها،  - 1

  .وفي حالة تعدد قضاتها یتولى اإلشراف اإلداري فیها أقدمهم
  :یشترط فیمن یشغل وظیفة - 2

ن یكون قد جلس للقضاء الشرعي بالمحاكم رئیس محكمة شرعیة ابتدائیة أ - أ
الشرعیة االبتدائیة مدة ال تقل عن سبع سنوات، أو أن یكون حاصًال على 
درجة الماجستیر في الشریعة اإلسالمیة، أو الشریعة والقانون، وكان قد 
أمضى مدة ال تقل عن خمس سنوات قاضیًا في محكمة شرعیة ابتدائیة، أو 

الدكتوراه في الشریعة اإلسالمیة، أو الشریعة  أن یكون حاصًال على درجة
والقانون، وكان قد أمضى مدة ال تقل عن ثالث سنوات قاضیًا في محكمة 

 .شرعیة ابتدائیة
رئیس محكمة استئناف شرعیة أن یكون قد جلس للقضاء الشرعي بمحاكم  -  ب

 .االستئناف الشرعیة مدة ال تقل عن ثالث سنوات
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ونائبیه ، أن یكون قد جلس للقضاء في  رئیس المحكمة العلیا الشرعیة -  ت
 .المحكمة العلیا الشرعیة مدة ال تقل عن ثالث سنوات بالتعیین أو االنتداب

عیّن رئیس المحكمة العلیا الشرعیة بقرار عن رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة  - 3 ُ ی
  .بناًء على تنسیب من ثلثي أعضاء المجلس
  )19(مادة 

  الشرعیة شغور مناصب رؤساء المحاكم
عند شغور منصب رئیس المحكمة العلیا الشرعیة یتولى مهام منصبه أقدم  - 1

نوابه ولمدة ال تزید على ستین یومًا یجرى خاللها تعیین رئیٍس للمحكمة العلیا 
  .الشرعیة وفقًا ألحكام هذا القانون

عند شغور منصب أي من رؤساء محاكم االستئناف الشرعیة یتولى مهام  - 2
تها ولمدة ال تزید على شهر یجري خاللها تعیین رئیٍس لها منصبه أقدم قضا

  .وفقًا ألحكام هذا القانون
عند غیاب رئیس محكمة شرعیة أو وجود مانع لدیه یحل محله في رئاستها  - 3

  .األقدم فاألقدم من بین قضاتها
  )20(مادة 

  أداء الیمین
 :           مین اآلتیةیؤدي القضاة الشرعیون قبل مباشرتهم لعملهم في المرة األولى الی -1

أقسم باهللا العظیم أن أكون مخلصًا هللا، ثم للوطن، وأن أحكم بین الناس (
بالعدل، وأن أؤدي مهامي بكل إخالص، وأن ألتزم سلوك القاضي الصادق 

  ).الشریف واهللا على ما أقول شهید
یة یكون أداء الیمین من رئیس المحكمة العلیا الشرعیة أمام رئیس السلطة الوطن -2

  .الفلسطینیة، ویكون أداء الیمین لباقي القضاة الشرعیین أمام المجلس
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 الفصل الثاني

عارتهم  نقل القضاة الشرعیین وندبهم وإ
  )21(مادة 

  النقل والندب
 .ال یجوز نقل القاضي ، أو ندبه، إال وفقًا ألحكام القانون -1
القاضي أو ندبه لغیر الجلوس للقضاء الشرعي إال بموافقة خطیة ال یجوز نقل   -2

  .منه
فضل ندب القاضي الذي لم یسبق ندبه من قبل، وال یجوز إعادة ندبه قبل  -3 ُ ی

  . مضي سنتین على األقل من تاریخ انتهاء آخر ندب له
عتد بالنقل أو الندب اعتبارًا من  -4 ُ یتم النقل أو الندب بقرار من المجلس ، وی

  .تبلیغ القاضي بالقرار الصادر بذلك تاریخ
  .إذا نقل القاضي  من ندب آلخر تحسب له مدة الندب األول -5
ال یجوز أن یبقى قاضي محكمة شرعیة ابتدائیة، یعمل في ذات المحكمة  - 6

الشرعیة ، أو أن یبقى یعمل في دائرة االختصاص المحلي لذات المحكمة لمدة تزید 
  .على أربع سنوات متتالیة

  )22( مادة
  الندب من محكمة شرعیة ألخرى

  :یجوز للمجلس
أن ینتدب في حالة الضرورة أحد القضاة للعمل في محكمة من ذات الدرجة   - 1

  .أو أعلى من المحكمة الملحق بها
  .لمدة ال تتجاوز ثالثة أشهر متتالیة في السنة الواحدة - أ

 .المجلسلمدة ال تزید عن ثالثة أشهر أخرى في السنة الواحدة بموافقة   -  ب
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انتداب أحد قضاة المحكمة العلیا الشرعیة لیجلس رئیسًا لمحكمة استئناف  - 2
  . شرعیة

انتداب أحد قضاة محكمة االستئناف الشرعیة لیجلس رئیسًا لمحكمة ابتدائیة  - 3
  .شرعیة

  )23(مادة 
  إعارة القضاة الشرعیین إلى الحكومات أو الهیئات الدولیة

مات األجنبیة، أو الهیئات الدولیة ویشترط یجوز إعارة القاضي إلى الحكو  -1
 .إلتمام اإلعارة موافقة القاضي خطیاً 

 .تتم اإلعارة بناء على طلب وتنسیب من المجلس -2
 .تعتبر مدة اإلعارة مدة خدمة في الوظیفة القضائیة الشرعیة -3
عار القاضي لمدة تتجاوز ثالث سنوات متصلة ما لم تكن   -4 ُ ال یجوز أن ی

ن فیجوز أن تمتد لسنة رابعة فقط إذا اقتضت ذلك اإلعارة خارج الوط
  .مصلحة وطنیة

ال یجوز إعارة القاضي إال إذا كان قد أمضى السنوات األربعة السابقة في  -5
عمله بإحدى المحاكم الشرعیة، وكان متوسط تقدیر كفاءته بدرجة جید على 

  .األقل آلخر ثالث سنوات
  

 الفصل الثالث
 تهمتقییم القضاة الشرعیین وترقی

  التقییم والترقیة
  )24(مادة 

  لجنة التقییم والترقیة
لجنة التقییم "بقرار من المجلس تُشكل لجنة لتقییم القضاة الشرعیین تسمى  -1

 :من قضاة لیسوا أعضاء في المجلس وتتألف من" والترقیة



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     

 

 

- 26  - 
 

  .ثالثة من قضاة المحكمة العلیا الشرعیة - أ
 .اثنین من قضاة محاكم االستئناف الشرعیة  -  ب
 .لها رئیٌس متفرغٌ من بین قضاة المحكمة العلیا الشرعیةیعین  -  ت

یضع المجلس الئحة لتنظیم عمل هذه اللجنة بما ال یتعارض مع قانون  -2
 .الخدمة المدنیة

یتم عمل تقریر كفاءة وتثبیت كل ستة أشهر للقضاة الشرعیین المعینین  -3
 .تحت االختبار

  
  
  
  )25(مادة 

  قواعد الترقیة
الشرعیة التي یكون شغلها بطریق الترقیة، یجب أن في الوظائف القضائیة  -1

  :تتم الترقیة من درجة وظیفیة إلى أخرى وفقًا للشروط اآلتیة
  .على أساس األقدمیة مع مراعاة الكفاءة - أ

  .أن تكون تقاریر الكفاءة السنویة للقاضي الشرعي بتقدیر جید على األقل -  ب
  .رجة وظیفیةأن یكون قد أمضى الحد الزمني المقرر للخدمة في كل د -  ت
تتم الترقیة بناء على نتائج الدورات التدریبیة، وتقاریر الكفاءة، على أال  -  ث

  .یقل تقدیر الكفاءة عن متوسط درجة جید آلخر ثالث سنوات
في جمیع األحوال ال تتم الترقیة إال في حال وجود شاغر للوظیفة القضائیة  -2

رقَّى إلیها   .الشرعیة المُ
المختصة بالتعیین، وتعتبر الترقیة نافذة من  یصدر قرار الترقیة من الجهة -3

  .تاریخ صدور القرار بذلك
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رقَّى  -4 یستحق القاضي من تاریخ الترقیة الراتب المخصص للدرجة الوظیفیة المُ
  .إلیها وأي عالوة من عالواتها

  
  )26(مادة 

  الترقیة في الوظائف القضائیة الشرعیة
ر ) 25(مع مراعاة ما جاء في المادة    :قى إلىیجوز أن یُ

قاضي محكمة استئناف شرعیة من أمضى قاضیًا في محكمة شرعیة ابتدائیة  -1
  .مدة خمس سنوات على األقل

قاضي في المحكمة العلیا الشرعیة من أمضى قاضیًا في إحدى محاكم  -2
  .االستئناف الشرعیة مدة خمس سنوات على األقل

  
  التظلم من القرارات والطعن فیها

  )27(مادة 
  القراراتإخطار القاضي ب

ُخطر رئیس لجنة التقییم والترقیة من قُدرت كفاءته من القضاة الشرعیین  -1 ی
بدرجة متوسط أو دون المتوسط، بمجرد إقرار اللجنة للتقریر، ولمن ُأخطر 
الحق في التظلم من التقدیر خالل مدة خمسة عشر یومًا من تاریخ  تبلیغه 

  . باإلخطار
ُخطر رئیس لجنة التقییم والترقیة ا -2 لقاضي الذي حل دوره في الترقیة ولم ی

یشمله كشف الحركة القضائیة الشرعیة، بسبب غیر متصل بتقاریر الكفاءة 
السنویة، ویبین في اإلخطار أسباب التخطي، ولمن ُأخطر الحق في التظلم 

  .خالل مدة خمسة عشر یومًا من تاریخ تبلیغه باإلخطار
  
  )28(مادة 



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     

 

 

- 28  - 
 

  التظلم من القرارات
 .بعریضة تُقدم إلى لجنة التقییم والترقیة یكون التظلم -1
تقوم اللجنة بعرض التظلم على المجلس خالل مدة خمسة أیام من تاریخ  -2

  .تقدیمه إلیها
قبل إجراء الحركة القضائیة بوقت كاٍف یصدر المجلس قراره النهائي في  -3

  .التظلم خالل مدة شهر من عرضه علیه
 .یخطر المتظلم بكتاب مسجل بعلم الوصول -4
متظلم حق الطعن في القرار الصادر بشأن تظلمه أمام المحكمة المختصة لل -5

 .بغیر رسوم
  
  
  )29(مادة 

  النظر في الطعون
تختص محكمة العدل العلیا دون غیرها بالفصل في طلبات اإللغاء، والتعویض، 
ووقف التنفیذ التي یقدمها أٍي من القضاة الشرعیین، والتي تكون متعلقة بأي شأن 

، وكذلك الفصل في المنازعات الخاصة برواتبهم، ومعاشاتهم، من شئونهم
ومكافئاتهم المستحقة لهم، ولورثتهم من بعدهم الحق في تقدیم أٍي من الطلبات 

  .المشار إلیها في هذه الفقرة
  

  الفصل الرابع
 استقالة القاضي وحقوقه

  )30(مادة 
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 استقالة القاضي
ال  تكون استقالة القاضي مكتوبة ومسببة وخالیة -1 من أي قیٍد أو شرط، وإ

اعتبرت كأن لم تكن، وال تنتهي خدمة القاضي إال بالقرار الصادر بقبول 
  .استقالته

إذا قدم القاضي طلبًا لالستقالة فللمجلس حق رفضها، أو قبولها، ویعتبر  -2
ذا  فوات ثالثین یومًا على تاریخ تقدیمها دون الرد علیها بمثابة قرار بقبولها، وإ

قید تحقیق، أو محاكمة، فیجوز إرجاء قبول استقالته لحین البت كان القاضي 
  .في الدعوى

ال یترتب على استقالة القاضي سقوط حقه في المعاش أو المكافأة وفقًا  -3
  .ألحكام القانون

  
  
  
  )31(مادة 

 التقاعد
ال یجوز أن یبقى في وظیفة قاض أو یعین فیها من جاوز عمره سبعین  -1

  .سنة
ى المعاش -2 ُسوّ   .لمكافأة، على أساس آخر راتب كان یتقاضاه القاضي، أو ای

  
  )32(مادة 

 العطلة القضائیة واإلجازة السنویة للقضاة الشرعیین
للقضاة الشرعیین عطلة قضائیة تبدأ كل عام من منتصف شهر تموز  -1

  .وتنتهي بنهایة شهر آب
  .ال یجوز أن تتجاوز اإلجازة السنویة للقاضي خمسة وثالثین یوماً  -2
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محاكم أثناء العطلة القضائیة في نظر األمور المستعجلة التي یحدد تستمر ال -3
  .المجلس أنواعها

مع مراعاة أحكام الفقرة الثانیة أعاله، وفیما لم یرد بشأنه نص في هذا  -4
القانون، تطبق على القضاة الشرعیین األحكام الخاصة باإلجازات بأنواعها 

 .المنصوص علیها في قانون الخدمة المدنیة 
  

 فصل الخامسال
 واجبات القضاة الشرعیین

  )33(مادة 
  الذمة المالیة

قدم رئیس المجلس إلى رئاسة المجلس التشریعي عند تعیینه إقرارًا بالذمة . 1 ُ ی
فِصًال فیه كل ما یملكون من عقارات  المالیة الخاصة به وبأزواجه وأوالده القصر، مُ

وخارجها، وما علیهم من ومنقوالت وأسهم وسندات وأموال نقدیة داخل فلسطین 
  .دیون

قدم قضاة . 2 ُ الشرعیة إلى رئیس المجلس عند تعیینهم إقرارًا بالذمة المالیة  المحاكمی
  ).1(على النحو المبین في الفقرة 

تضع رئاسة المجلس التشریعي فیما یخص رئیس المجلس ، ویضع المجلس . 3
حتویات اإلقرار، وتبقي فیما یخص القضاة الترتیبات الالزمة للحفاظ على سریة م

  .هذه المحتویات سریة ال یجوز االطالع علیها إال بإذن الجهة المختصة
  
  )34(مادة 

  األعمال المحظورة
  :یحظر على القاضي ما یلي

  .االشتراك في أي مظاهرات أو اضطرابات -1
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  .االشتراك في تنظیم اجتماعات حزبیة أو دعایات انتخابیة -2
علومات السریة التي یحصل علیها أثناء تأدیته إفشاء أسرار المداوالت أو الم -3

عمله، أو التي ینبغي أن تظل سریة بطبیعتها أو بمقتضى تعلیمات خاصة، 
  .ویظل االلتزام قائمًا حتى بعد انتهاء الخدمة

االحتفاظ لنفسه بأي وثیقة أو ورقة من الوثائق أو األوراق الرسمیة أو صورة  -4
  .شخصیاً منها، ولو كانت خاصة بعمل ُكلف به 

أن یوسط أحدًا أو یقبل الواسطة في أي شأن خاص بوظیفته، أو أن یتوسط  -5
  .لقاضي آخر في أي شأن من ذلك

 .االتصال مع أي جهة خارجیة إال وفقًا لتعلیمات من المجلس -6
  
  
  

  )35(مادة 
  صلة القرابة أو المصاهرة بین القاضي والغیر

و هیئات أي محكمة ال یجوز أن یجلس للقضاء الشرعي في إحدى دوائر أ -1
  .شرعیة قضاة شرعیون بینهم صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الثانیة

ال یجوز أن یجلس للقضاء الشرعي في إحدى دوائر أو هیئات أي محكمة  -2
شرعیة أُي من القضاة الشرعیین مع أٍي من أعضاء نیابة األحوال الشخصیة، 

بینه وبین القاضي  أو ممثٍل للخصوم، أو أحد طرفي الخصومة ممن یكون
 . صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة

  
  )36(مادة 

  التغیب عن العمل وفقد الوظیفة
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ال یجوز للقاضي الشرعي أن یتغیب عن عمله أو أن ینقطع عنه بغیر عذر  -1
  .قبل إخطار رئیس المحكمة المختصة التابع لها

خمسة عشر یومًا یفقد القاضي وظیفته إذا تغیب دون إذن لمدة تزید على  -2
 .متصلة ما لم یقدم عذرًا مقبوالً 

  
 الفصل السادس

 مساءلة القضاة الشرعیین
  )37(مادة 

  سلطة رئیس المحكمة الشرعیة
لرئیس كل محكمة شرعیة اإلشراف على القضاة الشرعیین العاملین بها وعلى  -1

سیر العمل فیها ویخضع الموظف اإلداري العامل في المحكمة الشرعیة في 
  .الیومي إلشراف رئیس المحكمة الشرعیة وتوجیهاته التي یعمل بها عمله

لرئیس كل محكمة شرعیة تنبیه أي من قضاتها إلى ما یقع منه مخالفًا  -2
ذا كان كتابة  ، وإ لواجبات أو مقتضیات وظیفته، ویكون التنبیه شفاهًة أو كتابًة

بذلك،  فللقاضي الشرعي االعتراض علیه خالل خمسة عشر یومًا من تبلیغه
بموجب عریضة تقدم للمجلس، ولألخیر أن یقرر قبول االعتراض أو رفضه، 

  . وفي حالة القبول یعتبر التنبیه كأن لم یكن
فعت الدعوى  -3 إذا تكررت المخالفة، أو استمرت، بعد أن أصبح التنبیه نهائیًا رُ

  .التأدیبیة على القاضي
  

  )38(مادة 
  إنشاء مجلس التأدیب

شأ مجلس تأدیب دائم، بعضویة اثنین من قضاة المحكمة بقرار من المجلس ین -1
العلیا الشرعیة وأقدم قاض شرعي من قضاة كل من محكمة االستئناف 
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الشرعیة في القدس، ومحكمة االستئناف الشرعیة في غزة أو الضفة، جمیعهم 
  .لیسوا أعضاء في المجلس ، یختص بتأدیب القضاة الشرعیین بجمیع درجاتهم

جلس التأدیب أقدم قاضیي المحكمة العلیا الشرعیة ، وعند یتولى رئاسة م -2
شغور عضویة أحد أعضائه، أو غیابه، أو وجود مانع لدیه یحل محله األقدم 

  .فاألقدم من المحكمة الشرعیة التي یتبعها
یكون انعقاد مجلس التأدیب صحیحًا بحضور جمیع أعضائه، وتصدر قراراته  -3

  .باألغلبیة
  )39(مادة 

لدعوى التأدیبیة إال بعد إجراء تحقیق، ویمثل االدعاء أمام مجلس ال تُقام ا -1
  .التأدیب النائب العام أو أحد مساعدیه

یتولى التحقیق، المشار إلیه في الفقرة السابقة، أحد قضاة المحكمة العلیا  -2
الشرعیة ینتدبه لذلك رئیس المحكمة العلیا الشرعیة ، من تلقاء نفسه، أو بناء 

ئب العام، أو بناء على طلب من رئیس المحكمة الشرعیة على طلب من النا
  .التي یتبعها القاضي المحال للتحقیق

بقرار من المجلس وباألغلبیة المطلقة لعدد أعضائه یجرى التحقیق مع رئیس  -3
، بناء على طلب من وزیر العدل، على أن یتضمن لشرعیةالمحكمة العلیا ا

  .لفة لذلكقرار اإلحالة للتحقیق أعضاء اللجنة المك
  .یكون لجهة التحقیق صالحیات المحكمة فیما یتعلق بسماع الشهود -4
ترسل نتیجة التحقیق مع أٍي من القضاة الشرعیین، خالل مدة أسبوع من  -5

انتهائه، إلى رئیس المحكمة العلیا الشرعیة أو إلى المجلس إذا كان التحقیق 
ذا انتهى التحمع رئیس المحكمة العلیا الشرعیة أجري قیق إلى اتهام ، وإ

محكمة العلیا الشرعیة ،أو القاضي بتهمة أو تهم مسندة إلیه، فعلى رئیس ال
  .، إرسال نتیجة التحقیق للنائب العام إلقامة الدعوى التأدیبیةالمجلس
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  )40(مادة 
  إجراءات الدعوى التأدیبیة

تُقام الدعوى التأدیبیة على القضاة الشرعیین بجمیع درجاتهم من قبل النائب  -1
، أو لعدل، أو بناء على طلب من المجلسالعام بناء على طلب من وزیر ا

، من تلقاء نفسه، فیما یتعلق من رئیس المحكمة العلیا الشرعیة بناء على طلب
بالقضاة الشرعیین رؤساء المحاكم الشرعیة، أو بناء على طلب من رئیس كل 

  .محكمة شرعیة فیما یتعلق بقضاتها
بموجب عریضة تشتمل على التهمة، أو التهم، المسندة  تُقام الدعوى التأدیبیة -2

للقاضي الشرعي والتي انتهت إلیها التحقیقات، وتودع العریضة لدى سكرتاریة 
مجلس التأدیب، وعلى مجلس التأدیب مباشرة اإلجراءات خالل مدة ال تتجاوز 

  .خمسة عشر یومًا من تاریخ تقدیم العریضة
ر في اإلجراءات أمر بتكلیف القاضي إذا رأى مجلس التأدیب وجها للسی -3

المرفوعة علیه الدعوى بالحضور في الموعد الذي یحدده المجلس، ویجب أن 
یشتمل التكلیف على بیان كاٍف لموضوع الدعوى التأدیبیة وأدلة االتهام، وتسلم 
للقاضي الشرعي بناء على طلبه وبغیر رسوم صورة من أوراق الدعوى قبل 

  .لى األقلموعد الجلسة بأسبوع ع
یجوز لمجلس التأدیب أن یقرر وقف القاضي عن مباشرة أعمال وظیفته حتى  -4

عید النظر في قرار الوقف في أي وقت ُ   .تنتهي محاكمته، وله أن ی
إذا تبین أن المخالفة التي أسندت إلى القاضي المحال للتأدیب تنطوي على  -5

حالت ه مع محضر جریمة جزائیة فعلى مجلس التأدیب إیقاف اإلجراءات، وإ
التحقیق واألوراق والمستندات المتعلقة بالمخالفة إلى النیابة العامة للسیر فیها 
وفقًا ألحكام القانون، وفي هذه الحالة ال یجوز اتخاذ أیة إجراءات تأدیبیة، أو 
االستمرار فیها، إلى أن یصدر حكمًا نهائیًا في الدعوى الجزائیة المرفوعة 
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ن تبرئة القاضي مما أسند إلیه من تهمة أو تهم ضده، وفي جمیع األحوال فإ
 .جزائیة ال یحول دون مساءلته تأدیبیًا فیما هو منسوب إلیه

  
  )41(مادة 

  استیفاء التحقیق
لمجلس التأدیب أن یستوفي كل ما یراه من نقص خالل التحقیقات التي أجریت، 

یق باستیفاء وله في سبیل ذلك أن یكلف القاضي الذي كان منتدبًا إلجراء التحق
  .المطلوب

  
  
  
  
  )42(مادة 

  جلسات المحاكمة التأدیبیة
تكون جلسات المحاكمة التأدیبیة سریة إال إذا طلب القاضي المرفوعة علیه  -1

  .الدعوى أن تكون علنیة
یحضر القاضي بشخصه أمام مجلس التأدیب، وله أن یقدم دفاعه كتابة أو  -2

ذا لم ی حضر القاضي المرفوعة علیه ینیب أحد المحامین في الدفاع عنه، وإ
الدعوى أو من ینوب عنه، جاز لمجلس التأدیب أن یحكم في غیابه بعد 

  .التحقق من صحة تبلیغه
  

  )43(مادة 
  إصدار القرار في الدعوى التأدیبیة
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یصدر مجلس التأدیب قراره في الدعوى التأدیبیة بعد سماع طلبات االدعاء ودفاع 
ني علیها وتُتلى عند النطق القاضي، ویجب أن یشتمل القرار ع ُ لى األسباب التي ب

  .في جلسة سریة، إال إذا جرت المحاكمة بصورة علنیة
  
  )44(مادة 

  انقضاء الدعوى التأدیبیة
، أو بانتهاء خدمته ألسباب غیر تأدیبیة، وال ي الدعوى التأدیبیة بوفاة القاضيتنقض

  .یة الناشئة عن الواقعة ذاتهاتأثیر للدعوى التأدیبیة على الدعوى الجزائیة أو المدن
  

  
  
  
  
  )45(مادة 

  أنواع العقوبات التأدیبیة
إذا ارتكب القاضي أیًا من األعمال المحظور ارتكابها وفقًا ألحكام هذا القانون  -1

واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه، والمعمول بها في الوظیفة القضائیة، أو 
  :التأدیبیة التالیةفي تطبیقاتها، فتوقع علیه إحدى العقوبات 

  .التنبیه - أ
  .اللوم -  ب
  .الحرمان من العالوة الدوریة السنویة أو تأجیلها -  ت
  .الحرمان من الترقیة -  ث
  ).الوقف عن العمل(االستیداع  - ج
  .العزل - ح



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     

 

 

- 37  - 
 

فیما عدا عقوبتي، التنبیه واللوم، ال یجوز توقیع عقوبة تأدیبیة على القاضي إال  -2
أقواله، ویتم إثبات ذلك في  بعد إحالته إلى مجلس تأدیب للتحقیق معه وسماع

محضر خاص، ویكون القرار الصادر بالعقوبة مسببًا، وفي جمیع األحوال ال 
  .یجوز توقیع أكثر من عقوبة تأدیبیة عن ذات المخالفة

ال توقع على رئیس المحكمة العلیا الشرعیة أو أٍي من قضاتها، وكذلك رؤساء  -3
إال إحدى عقوبتي االستیداع، محاكم االستئناف الشرعیة أو أٍي من قضاتها، 

  .والعزل
ال یجوز أن تزید مدة الحرمان من العالوة الدوریة السنویة، أو تأجیلها، على  -4

  .ستة أشهر
عاد  -5 ُ ال یجوز أن تزید مدة الحرمان من الترقیة على ثالث سنوات، على أن ی

من النظر في أمر الترقیة، وفقًا ألحكام هذا القانون، بعد انتهاء مدة الحرمان 
  .الترقیة

ال یجوز أن تزید مدة االستیداع على خمس سنوات، أو المدة المتبقیة لبلوغ  -6
ذا صدر القرار بعقوبة العزل اعتبر القاضي في  القاضي السبعین من عمره، وإ

  .إجازة حتمیة من تاریخ صدور القرار حتى صیرورته نهائیاً 
  
  )46(مادة 

  تنفیذ القرارات التأدیبیة
یذ القرارات التأدیبیة الصادرة عن مجلس التأدیب بعد یتولى المجلس تنف -1

صیرورتها نهائیة، على أن یصدر بتنفیذ القرار، الصادر بعزل القاضي بعد 
صیرورته نهائیًا، قرارًا من رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة، ویعتبر قرار 

  .العزل نافذًا من تاریخ صیرورته نهائیاً 
داع، أو العزل، على حقوق القاضي في المعاش ال یؤثر القرار الصادر باالستی -2

  .أو المكافأة ما لم یتضمن القرار غیر ذلك
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  )47(مادة 

 القبض على القاضي وتوقیفه
في غیر حاالت التلبس بالجریمة ال یجوز القبض على القاضي أو توقیفه إال  -1

  .بعد الحصول على إذن من المجلس
بض على القاضي ، أو توقیفه، وفي حاالت التلبس على النائب العام عند الق -2

أن یرفع األمر إلى المجلس خالل األربع وعشرین ساعة التالیة للقبض علیه، 
وللمجلس أن یقرر بعد سماع أقوال القاضي إما اإلفراج عنه بكفالة أو بغیر 

ما استمرار توقیفه للمدة التي یقررها وله تمدید هذه المدة   .كفالة، وإ
إلیه في هذه المادة، محاًال إلى المحكمة المختصة إذا لم یكن األمر، المشار  -3

  .بذلك، فیجب مراعاة ما هو منصوص علیه من اإلجراءات سالفة الذكر
یجري توقیف القاضي وتنفیذ العقوبة المقیدة للحریة علیه في مكان مستقل عن  -4

  .األماكن المخصصة للسجناء اآلخرین
  
  )48(مادة 

 اختصاص المجلس بتوقیف القضاة
لمجلس بالنظر في توقیف القاضي وتجدید حبسه ما لم یكن األمر منظورًا یختص ا

  .أمام المحاكم الجزائیة المختصة بنظر الدعوى فتختص هي بذلك
  

  )49(مادة 
 وقف القضاة الشرعیین عن العمل

للمجلس من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب من وزیر العدل، أو النائب العام،  -1
باشرة أعمال وظیفته أثناء إجراءات التحقیق عن أن یأمر بوقف القاضي عن م

  .جریمة منسوبٍة إلیه
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أعاله على استحقاقه ) 1(ال تؤثر إجراءات وقف القاضي عن العمل وفق البند  -2
  .لراتبه

  )50(مادة 
 رفع الدعوى الجزائیة على القضاة الشرعیین

جلس ال ترفع الدعوى الجزائیة على القاضي إال بإذن من المجلس ، ویحدد الم
المحكمة التي تنظر الدعوى بغض النظر عن قواعد االختصاص المكاني المقررة 

  .في القانون
  
  
  
  

  الباب الرابع
  المحاكم الشرعیة
  الفصل األول
  أحكام عامة

  )51(مادة 
  إنشاء المحاكم الشرعیة ووالیتها

تنشأ المحاكم الشرعیة بمختلف درجاتها وأنواعها وفقًا ألحكام هذا القانون،  - 1
وتمارس اختصاصاتها وفقًا ألحكام القانون، وتحدد دوائر اختصاصها المحلي 

  .بقرار من المجلس
تنظر المحاكم الشرعیة في فلسطین في منازعات ودعاوى األحوال الشخصیة   - 2

كافة إال ما استثنى منها بنص في القانون، وتمارس سلطة القضاء الشرعي 
  .ریعة اإلسالمیةعلى جمیع األشخاص الخاضعین ألحكام الش
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  )52(مادة 
 جلسات المحاكم الشرعیة

تكون جلسات المحاكم الشرعیة علنیة، إال إذا قررت المحكمة الشرعیة، من  -1
تلقاء نفسها، أو بناًء على طلب أحد الخصوم جعلها سریة مراعاة لآلداب أو 
للمحافظة على النظام العام، وفي جمیع األحوال یكون النطق بالحكم في 

  .لنیةجلسة ع
  .نظام جلسة المحكمة الشرعیة وضبطها منوطان برئیسها -2

  
  )53(مادة 

  تنظیم العمل اإلداري في المحاكم الشرعیة
  .یصدر رئیس كل محكمة شرعیة القرارات المنظمة للعمل اإلداري فیها

  )54(مادة 
 لغة المحاكم الشرعیة

أن تسمع أقوال لغة المحاكم الشرعیة هي اللغة العربیة، وعلى المحكمة الشرعیة 
 .الخصوم أو الشهود الذین یجهلونها بواسطة مترجم قانوني بعد حلفه الیمین

  
  )55(مادة 

 إصدار األحكام القضائیة الشرعیة
تصدر األحكام القضائیة الشرعیة باسم اهللا تعالى، باألغلبیة، ویجب أن تشتمل على 

  .األسباب التي بنیت علیها
  
  )56(مادة 

 ئیة الشرعیةتنفیذ األحكام القضا
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، على ااألحكام القضائیة الشرعیة واجبة التنفیذ، واالمتناع عن تنفیذها، أو تعطیله
أي نحو جریمة یعاقب علیها بالحبس، والعزل من الوظیفة إذا كان المتهم موظفًا 
عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة، وللمحكوم له الحق في رفع الدعوى مباشرة إلى 

  .السلطة الوطنیة الفلسطینیة تعویضًا كامًال لهالمحكمة المختصة، وتضمن 
  

  الفصل الثاني
  أنواع المحاكم الشرعیة ودرجاتها وتشكیلها

  الفرع األول
  أنواع المحاكم الشرعیة ودرجاتها

 )57(مادة 
  :تتكون المحاكم الشرعیة في فلسطین من

  .المحاكم الشرعیة االبتدائیة -1
  .محاكم االستئناف الشرعیة -2
  .الشرعیةالمحكمة العلیا  -3
  

  الفرع الثاني
  إنشاء المحاكم الشرعیة ومقارها وتشكیلها

  المحاكم الشرعیة االبتدائیة
  )58(مادة 
  إنشاء المحاكم الشرعیة االبتدائیة ومقارها 

تنشأ في كل محافظة محكمة شرعیة ابتدائیة، أو أكثر، حسب الحاجة،  -1
  .وتمارس اختصاصاتها وفقًا ألحكام القانون

  .كمة ابتدائیة شرعیة في مكان یسهل الوصول إلیهیكون مقر كل مح -2
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  )59(مادة 
  تألیف المحاكم الشرعیة االبتدائیة

تؤلف كل محكمة شرعیة ابتدائیة من رئیس للمحكمة، وعدد كاف من القضاة 
اإلشراف اإلداري فیها، وفي حال غیابه، أو وجود مانع الرئیس یتولى و الشرعیین، 

  .م فاألقدملدیه، یتولى هذه المهام األقد
  
  )60(مادة 

  تشكیل المحاكم الشرعیة االبتدائیة وانعقادها
  .تشكل هیئة المحكمة االبتدائیة الشرعیة من قاض منفرد -1
یجوز أن تعقد المحاكم االبتدائیة الشرعیة جلساتها في أي مكان داخل نطاق  -2

اختصاصها المحلي بقرار من رئیس محكمة االستئناف الشرعیة الواقعة ضمن 
  .اختصاصها دائرة

عند الضرورة یجوز أن تعقد المحاكم االبتدائیة الشرعیة جلساتها في أي مكان  -3
  .خارج نطاق اختصاصها المحلي بقرار من رئیس المحكمة العلیا الشرعیة

  
  )61(مادة 

  تنظیم أعمال المحاكم الشرعیة االبتدائیة
ا إلى دوائر یتولى المجلس تنظیم أعمال المحاكم الشرعیة االبتدائیة، وتقسیمه -1

  .متخصصة إذا دعت الحاجة إلى ذلك
، أو أكثر، من قضاة المحكمة الشرعیة  -2 بقرار من المجلس ینتدب قاٍض شرعيُ

االبتدائیة للنظر في األمور المستعجلة، ویسمى قاضي شرعي األمور 
  .المستعجلة، وفقًا ألحكام قانون أصول المحاكمات الشرعیة 

  
  محاكم االستئناف الشرعیة
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  )62(مادة 
  إنشاء محاكم االستئناف الشرعیة ومقارها

تنشأ محاكم استئناف شرعیة في كل من مدینة القدس، ومدینة نابلس، ومدینة غزة، 
  .ومدینة خان یونس أو في أي مكان آخر یقرره المجلس

  
  )63(مادة 

  تألیف محاكم االستئناف الشرعیة
له، وعدد كاف تؤلف كل محكمة استئناف شرعیة من رئیس للمحكمة، ونائب  -1

  .من القضاة الشرعیین
اإلشراف اإلداري فیها، وفي حال بیقوم رئیس كل محكمة استئناف شرعیة  -2

غیابه، أو وجود مانع لدیه، تكون رئاسة هیئة المحكمة لنائبه ثم األقدم فاألقدم 
  .من بین قضاتها

  )64(مادة 
  تشكیل محاكم االستئناف الشرعیة وانعقادها

ستئناف الشرعیة من ثالثة قضاة شرعیین من بین قضاتها تشكل هیئة محكمة اال
على األقل، وتنعقد هیئتها برئاسة رئیس المحكمة، وفي حالة غیابه، أو وجود مانع 

  .لدیه تكون رئاسة هیئة المحكمة لنائبه، ثم األقدم فاألقدم من بین قضاتها
  

  )65(مادة 
  تنظیم أعمال محاكم االستئناف الشرعیة

ص علیه قانون أصول المحاكمات الشرعیة، یتولى المجلس تنظیم مع مراعاة ما ن
أعمال المحاكم الشرعیة االستئنافیة، وتقسیمها إلى دوائر متخصصة إذا دعت 

  .الحاجة إلى ذلك
  

  )66(مادة 
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  اختصاص محاكم االستئناف الشرعیة
  :تختص محاكم االستئناف الشرعیة بالنظر في

ألحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم االستئنافات المرفوعة إلیها بشأن ا -1
  .االبتدائیة الشرعیة

 .أي استئنافات أخرى ترفع إلیها بموجب القانون -2
  

  المحكمة العلیا الشرعیة
  )67(مادة 

  إنشاء المحكمة العلیا الشرعیة ومقرها
تنشأ المحكمة العلیا الشرعیة بمقتضى أحكام هذا القانون، ویكون المقر الدائم لها 

القدس، ولها أن تعقد جلساتها بقرار من رئیسها في كل من مدینتي غزة، في مدینة 
  .أو ورام اهللا، حسب مقتضى الحال

  )68(مادة 
  تألیف المحكمة العلیا الشرعیة

ضاة على األقل منهم رئیس تؤلف المحكمة العلیا الشرعیة من خمسة ق -1
  .، ونائبان له، وعدد كاف من القضاة الشرعیینللمحكمة

باإلشراف اإلداري فیها، وفي حال غیابه، المحكمة العلیا الشرعیة یقوم رئیس  -2
أو وجود مانع لدیه، تكون رئاسة هیئة المحكمة لنائبه، ثم األقدم فاألقدم من 

  .بین قضاتها
  

  )69(مادة 
  تشكیل المحكمة العلیا الشرعیة وانعقادها

هیئتها برئاسة  تشكل هیئة المحكمة العلیا الشرعیة من أغلبیة عدد قضاتها، وتنعقد
رئیس المحكمة ، وفي حالة غیابه، أو وجود مانع لدیه تكون رئاسة هیئة المحكمة 

  .لنائبه، ثم األقدم فاألقدم من بین قضاتها



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     

 

 

- 45  - 
 

  

  )70(مادة 
  إصدار قرارات المحكمة العلیا الشرعیة

تصدر قرارات المحكمة العلیا الشرعیة بأغلبیة عدد أعضاء هیئتها المنعقدة، وفي 
ساوي األصوات یرجح الجانب الذي فیه رئیس المحكمة أو رئیس الهیئة حالة ت

  .المنعقدة،  ویسجل الرأي المخالف إن وجد
  
  )71(مادة 

  عدم جواز الطعن في أحكام المحكمة العلیا الشرعیة
  .أحكام المحكمة العلیا الشرعیة نهائیة، واجبة النفاذ -1
  .بأي من طرق الطعنال یجوز الطعن في أحكام المحكمة العلیا الشرعیة  -2

  
  )72(مادة 

  اختصاص المحكمة العلیا الشرعیة
  :تختص المحكمة العلیا الشرعیة بما یلي

النظر تدقیقًا في جمیع معامالت إنشاء األوقاف الخیریة والذریة، ومعامالت  -1
 .اإلذن لألوصیاء واألولیاء والمتولین والقوام

دارة أ -2 موال األیتام وصندوق النفقة الرقابة الشرعیة على أعمال مؤسسة تنمیة وإ
 . اموالموافقة على القرارات الصادرة عنه

تدقیق األحكام الصادرة عن محاكم االستئناف الشرعیة وفق األنظمة  - 3
  .والتعلیمات الداخلیة للقضاء الشرعي

قبول الطعون في األحكام الصادرة عن محاكم االستئناف في األحوال التي  - 4
  .مات الداخلیة للقضاء الشرعيتحددها األنظمة والتعلی

  .أي اختصاصات أخرى ینص علیها القانون - 5
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  )73(مادة 

  المكتب الفني
ینشأ بالمحكمة العلیا الشرعیة مكتب فني، یتولى رئاسته أحد قضاة المحكمة  -1

  .العلیا الشرعیة ، یلحق به عدد كاٍف من الموظفین
  :یختص المكتب الفني بما یلي -2

نیة التي تقررها المحكمة العلیا الشرعیة فیما استخالص المبادئ القانو  - أ
  .تصدره من أحكام وتبویبها ومراقبة نشرها بعد عرضها على رئیس المحكمة

  .إعداد البحوث ومشاریع القوانین واألدوات التشریعیة األخرى - ب
 .أي مسائل أخرى یكلف بها من رئیس المحكمة العلیا الشرعیة - ت

                                                  
  
  )74(مادة 

  التفتیش القضائي
تنشأ دائرة للتفتیش على القضاة تلحق  بالمجلس تؤلف من رئیس المكتب  - 1

  .الفني وعدد كاف من قضاة محاكم االستئناف
یضع المجلس الئحة لدائرة التفتیش یبین فیها اختصاصاتها والقواعد  - 2

یر الكفایة بما فیها نتائج الدورات واإلجراءات الالزمة ألداء عملها وعناصر تقد
  .التدریبیة وأسباب إلغاء أحكام القاضي أو نقضها أو تعدیلها

  
  الفصل الثالث

  نیابة األحوال الشخصیة
  )75(مادة 

  إنشاء نیابة األحوال الشخصیة
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یكون في النیابة العامة نیابة جزئیة تختص بمسائل األحوال الشخصیة، تسمى  -1
  .نیابة األحوال الشخصیة

یتم اختیار أعضاء من النیابة العامة للعمل في نیابة األحوال الشخصیة وتحدد  -2
  .أماكن عملهم بقرار من النائب العام بالتنسیق مع المجلس

  
  )76(مادة 

  تألیف نیابة األحوال الشخصیة
تتألف نیابة األحوال الشخصیة من رئیس نیابة، وعدد كاف من وكالء نیابة 

  .ومعاوني نیابة
  
  
  
  )77(مادة 

  اختصاص نیابة األحوال الشخصیة
تتولى نیابة األحوال الشخصیة االختصاصات المنصوص علیها في قانون أصول 

  .المحاكمات الشرعیة 
  

  الفصل الرابع
  )78(مادة 

  دائرة التنفیذ
تنشأ وترتبط بالمحكمة االبتدائیة الشرعیة في المنطقة التابعة لها دائرة للتنفیذ  - 1

لذلك ویعاونه مأمور للتنفیذ وعدد كاف من الموظفین وعند یرأسها قاضي یندب 
  .تعدد القضاة یرأسها من توكل إلیه المهمة

  .تتولى دائرة التنفیذ تنفیذ األحكام القضائیة الشرعیة وفق قانون التنفیذ  - 2
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  الفصل الخامس

  )79(مادة 
  دائرة اإلرشاد واإلصالح األسري

، "دائرة اإلرشاد واإلصالح األسري"تسمى تنشأ بالمحكمة العلیا الشرعیة دائرة  -1
تختص بتعزیز الروابط األسریة، والحد من المنازعات الناشئة فیها قبل 
عرضها على القضاء، وأي مسائل أخرى تكلف بها من رئیس المحكمة العلیا 

  .الشرعیة 
  .تتبع دائرة اإلرشاد واإلصالح األسري مباشرة لرئیس المحكمة العلیا الشرعیة -2
رئاسة دائرة اإلرشاد واإلصالح األسري أحد قضاة المحكمة العلیا یتولى  -3

  .الشرعیة ، ویلحق بها عدد كاف من الموظفین
  .یصدر المجلس الئحة لتنظیم أعمال دائرة اإلرشاد واإلصالح األسري -4

 الباب الخامس
  اإلدارة العامة للمحاكم الشرعیة

  )80(مادة 
  هامهاإنشاء اإلدارة العامة للمحاكم الشرعیة وم

بقرار من المجلس تنشأ إدارة عامة للمحاكم الشرعیة، تتولى اإلشراف اإلداري على 
  :المحاكم الشرعیة في المسائل اآلتیة

توفیر عدد كاف من الموظفین للعمل في كل محكمة شرعیة، بما فیهم  -1
رؤساء األقالم وأمناء الصندوق ومأمور التنفیذ والكتبة والمحضرون 

  .ن وغیرهم من الموظفینوالمأذونون الشرعیو 
اإلشراف على شؤون الموظفین العاملین بالمحاكم الشرعیة، بما ال یتعارض  -2

مع خضوعهم إلشراف رئیس المحكمة الشرعیة، التي یعملون فیها، وتوجیهاته 
  .بالنسبة إلى عملهم الیومي
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إنشاء مقار المحاكم الشرعیة وصیانتها وتأمین حاجتها من تجهیزات  -3
  .ومعدات

  .راف على حوسبة العمل القضائي الشرعي بالتعاون مع المجلساِإلش -4
  .العمل على تحسین األداء اإلداري في المحاكم الشرعیة -5
 .اإلشراف على تدریب الموظفین العاملین في المحاكم الشرعیة -6

  
  )81(مادة 

  إدارة المحاكم الشرعیة
ا، یسمى یرأس اإلدارة العامة للمحاكم الشرعیة موظف من موظفي الفئة العلی -1

مدیر عام المحاكم الشرعیة، یصدر بتعیینه قرار من مجلس الوزراء بناء على 
تنسیب من المجلس ، ویتبع المجلس ، ویكون مسئوًال أمامه، فیما یتعلق 

  .بالعمل الیومي اإلداري للمحاكم الشرعیة
یكون للمحاكم الشرعیة إدارة مالیة یرأسها موظف من موظفي الفئة العلیا،  -2

یر عام اإلدارة المالیة للمحاكم الشرعیة، یصدر بتعیینه قرار من یسمى مد
مجلس الوزراء بناء على تنسیب من المجلس ، ویكون مسئوًال أمام مدیر عام 

  .المحاكم الشرعیة
لمدیر عام المحاكم الشرعیة أن یحضر اجتماعات المجلس دون أن یكون له  -3

  .یتخذها المجلس الحق في المشاركة في التصویت على القرارات التي
  

  )82(مادة 
  احتیاجات المحاكم الشرعیة

  :تحدد احتیاجات المحاكم الشرعیة وفقًا لما یلي
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یحدد رئیس كل محكمة شرعیة االحتیاجات المالیة واإلداریة الالزمة لسیر  -1
العمل فیها، بموجب طلب یقدم إلى مدیر عام المحاكم الشرعیة عن طریق 

  .رئیس قلم المحكمة الشرعیة
ى مدیر عام المحاكم الشرعیة تلبیة االحتیاجات اآلنیة التي تطلبها المحكمة عل -2

  .الشرعیة، بما یتفق مع البنود المقررة في قانون الموازنة العامة للسنة الحالیة
یحدد رئیس كل محكمة شرعیة االحتیاجات المستقبلیة للمحكمة الشرعیة،  -3

  .نة للعام التاليویرفعها للمجلس إلدراجها في مسودة مشروع المواز 
یضع مدیر عام المحاكم الشرعیة بالتنسیق مع المجلس الئحة لتنظیم العمل  -4

  .اإلداري للمحاكم الشرعیة
  )83(مادة 

  العاملون في المحاكم الشرعیة
  .یعین لكل محكمة شرعیة عدد كاف من العاملین ویحدد القانون واجباتهم. 1
  .ون الخدمة المدنیةیسري على العاملین بالمحاكم الشرعیة قان. 2
  

  )84(مادة 
 تدریب القضاة الشرعیین

یتولى المجلس وضع نظام إلعداد القضاة الشرعیین وتدریبهم وفقًا ألحكام  -1
    .م2008قانـون المعهـد العالـي للقضـاء الفلسطینـي لسنـة 

یحدد المجلس المناهج والمساقات الدراسیة الضروریة إلتمام تأهیل القضاة  -2
 .دالشرعیین الجد

المعهـد العالـي مع یشكل المجلس لجنة لتدریب القضاة الشرعیین تقوم بالتنسیق  -3
 .للقضـاء الفلسطینـي 

  
 الباب السادس
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  أحكام عامة وختامیة
  الفصل األول
 أحكام عامة

 )85(مادة 
 موازنة القضاء الشرعي

تكون للقضاء الشرعي موازنته الخاصة تظهر كفصل مستقل ضمن الموازنة  -1
  .سنویة للسلطة الوطنیة الفلسطینیةالعامة ال

عد المجلس مشروع موازنة القضاء الشرعي وفقًا ألحكام قانون تنظیم  -2 ُ ی
  .الموازنة العامة والشؤون المالیة

یتولى المجلس تنفیذ الموازنة المقررة للقضاء الشرعي، وفقًا ألحكام قانون  -3
  .تنظیم الموازنة العامة والشؤون المالیة

لقضاء الشرعي أحكام قانون الموازنة العامة السنویة تسري على موازنة ا -4
  .للسلطة الوطنیة الفلسطینیة

  
  )86(مادة 

 رواتب القضاة الشرعیین وعالواتهم
تحدد رواتب ومخصصات القضاة الشرعیین بجمیع درجاتهم وفقًا للجدولین  -1

 .الملحقین بهذا القانون) 2،1(رقمي 
لحقین بهذا القانون بالعالوات ال تخل المخصصات الواردة في الجدولین الم -2

اإلداریة واالجتماعیة وبدل االنتقال وعالوة غالء المعیشة المقررة لسائر 
  .موظفي الدولة وفقًا ألحكام قانون الخدمة المدنیة

  )87(مادة 
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 أعوان القضاء الشرعي
المحامون والخبراء وأمناء السر والكتبة : أعوان القضاء الشرعي هم - 1

  .رجمون  والمأذونون الشرعیونوالمحضرون والمت
یضع المجلس التعلیمات الخاصة واللوائح التي تنظم عمل المحامین والمأذونین  - 2

  .الشرعیین
  )88(مادة 

ینظم قانون أصول المحاكمات الشرعیة الخبرة والتحكیم أمام المحاكم الشرعیة 
  .ویحدد حقوق الخبراء وواجباتهم وطریقة تأدیبهم

 الفصل الثاني
 ختامیة أحكام
  )89(مادة 

 إصدار اللوائح التنفیذیة
یضع المجلس النظم واللوائح الالزمة لتنفیذ أحكام هذا القانون وتصدر بقرار عن 

  .مجلس الوزراء في مدة أقصاها ثالثة أشهر من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة 
  

  
  )90(مادة 

  .نیلغى العمل بأي قانون، أو حكم یتعارض مع أحكام هذا القانو 
  
  )91(مادة 

 تنفیذ أحكام القانون
تنفیذ أحكام هذا القانون، ویعمل  -كل فیما یخصه -كافة  على الجهات المختصة

  .به فور نشره في الجریدة الرسمیة
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  .میالدیة 28/8/2011: صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  .ةهجری 1432/ رمضان/ 28:  الموافق             

  
  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة
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  ملحق قانون القضاء الشرعي
  )1(جدول رقم 

 جدول الوظائف والرواتب والعالوات للقضاة الشرعیین

 إجمالي الراتب
عالوة دوریة 

 سنویة
عالوة طبیعة 

 عمل
الراتب 
 الوظیفة األساسي

 .الشرعیة رئیس المحكمة العلیا 2500 500  50 3050
الشرعیة العلیا قاضي المحكمة  2300 460 46 2806
 رئیس محكمة استئناف شرعیة 1900 380 38 2318
 قاضي محكمة استئناف شرعیة 1900 380 38 2318
 رئیس محكمة شرعیة ابتدائیة 1600 320 32 1952
 .قاضي محكمة شرعیة ابتدائیة 1400 280 28 1708

 م استبدالها بأرقام تستند األرقام أعاله بالدوالر األمریكي إلى أن یت: مالحظة
  .إلى الجنیه الفلسطیني

  

  )2(جدول رقم 
 مخصصات بدل تمثیل لبعض الوظائف القضائیة الشرعیة

 الوظیفة بدل التمثیل
 .رئیس المحكمة العلیا الشرعیة 500
 .نائب رئیس المحكمة العلیا الشرعیة 368
 رئیس محكمة استئناف شرعیة 285
 دائیةرئیس محكمة شرعیة ابت 176

 األرقام أعاله بالدوالر األمریكي إلى أن یتم استبدالها بأرقام تستند : مالحظة
  .إلى الجنیه الفلسطیني
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  م2011لسنة ) 4(قانون رقم 
  2005لسنة ) 23(معدل لقانون التنفیذ رقم 

  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة
  وتعدیالته 2003بعد اإلطالع على القانون األساسي لسنة 

  منه) 5(السیما المادة  2005لسنة ) 23(انون التنفیذ رقم وعلى ق
  م2005لسنة  )23(المعدل لقانون التنفیذ رقم  2010لسنة ) 5(وعلى القانون رقم 

  وبناء على مشروع القانون المقدم من اللجنة القانونیة في المجلس التشریعي
دة بتـــــــاریخ  قـــــــره المجلـــــــس التشـــــــریعي الفلســـــــطیني فـــــــي جلســـــــته المنعقـــــــأوبنـــــــاء علـــــــى مـــــــا 

  م28/7/2011
ــــوة المــــادة   2003مــــن القــــانون االساســــي لســــنة ) 41(وبعــــد أن اصــــبح القــــانون مصــــدرًا بق

  وتعدیالته،
  الفلسطیني العربي بسم اهللا ثم بسم الشعب

  :صدر القانون التالي
  )1(مادة 

قـرة للف) ح(وذلـك بإضـافة بنـد  2005لسـنة ) 23(تُعّدل المادة الخامسة من قانون التنفیذ رقم 
  .مخالفة القانون أو الخطأ في تطبیقه) ح( :منها كالتالي) 1(

  )2(مادة 
لغى القانون رقم  - 1   .م2005لسنة ) 23(م المعدل لقانون التنفیذ رقم 2010لسنة ) 5(یُ
لغى كل ما یتعارض مع هذا القانون - 2   .یُ

  )3(مادة 
مــل بــه مــن تنفیــذ أحكــام هــذا القــانون، ویع -كــل فیمــا یخصــه-علــى الجهــات المختصــة كافــة

  .تاریخ صدوره وینشر في الجریدة الرسمیة
  .میالدیة 28/08/2011 :صدر في مدینة غزة بتاریخ

  .هجریة 1432/ رمضان/ 28: الموافق              
  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة                                              
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  المـجلس الـتشریعي الـفلسطیني
  لعادیة الرابعةالدورة غیر ا

  االجتماع الثالث و العشرون –الجلسة األولى 
  المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة

  م 10/03/2011یوم الخمیس 
  

  )4/1ع.غ/ 1261(قرار رقم 
االجتمـــاع الثالـــث و العشـــرون  - المجلـــس التشـــریعي الفلســـطیني فـــي جلســـته األولـــى
  م10/03/2011وافق المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم الخمیس الم

  
  :أخذًا بعین االعتبار

ــــة رئــــیس الــــوزراء للتصــــویت علــــى الثقــــة / الطلــــب المقــــدم مــــن األخ - إســــماعیل هنی
  .بالتعدیل الوزاري لحكومة الوحدة الوطنیة

  .من القانون األساسي المعدل) 79/4،3(والمادة ) 68/1(أحكام نص المادة  -
  .مجلسنقاش ومداخالت األخوات واإلخوة أعضاء ال -
  .موافقة األخوات واإلخوة أعضاء المجلس باإلجماع -
  
  : یقــرر 

  -:منح الثقة بالتعدیل الوزاري لحكومة الوحدة الوطنیة للوزراء التالیة أسماؤهم
  باسم نعیم محمد نعیم                          وزیرًا للصحة/ األخ -1
  زیرًا للتخطیط والخارجیةمحمد احمد محمد عوض                     و / األخ -2
  عالء الدین عادل محمد الرفاتي               وزیرًا لالقتصاد الوطني/ األخ -3
  وزیرًا للشباب والثقافة   محمد إبراهیم عبد اهللا المدهون             / األخ -4
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      ن وزیرًا لشئون األسري والمحرری  عطا اهللا عبد العال محمد أبو السبح      / األخ -5

  والقدس والالجئین                                                        
  صالح حسین سلیمان الرقب              وزیرًا لألوقاف والشئون الدینیة/ األخ -6
  وزیرة شؤون المرأة     جمیلة عبد اهللا طه الشنطي/ األخت  -7
                 

  حــراحمــد ب. د    محمود الرمحي. د
  النائب األول    أمین سر

  لرئیس المجلس التشریعي    المجلس التشریعي
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  المـجلس الـتشریعي الـفلسطیني

  الدورة غیر العادیة الرابعة
  االجتماع السادس والعشرون –الجلسة األولى 

  المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة
  م 21/4/2011یوم الخمیس 

  )4/1ع.غ/ 1269(قرار رقم 
العشـــرون االجتمـــاع الســـادس و  -المجلـــس التشـــریعي الفلســـطیني فـــي جلســـته األولـــى

  م21/04/2011المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم الخمیس الموافق 
  

  :أخذًا بعین االعتبار
  .تقریر اللجنة القانونیة لمشروع قانون معدل لقانون الزكاة للقراءة الثانیة -
  .أحكام النظام الداخلي-
  .نقاش األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -

  : یقــرر
  

  .، باألغلبیة المطلقةل لقانون الزكاة للقراءة الثانیةقبول مشروع قانون معد :أوالً 
  

  .حسب األصول القانونیة هسیتم استكمال إجراءات :ثانیاً 
  

  
  

  احمــد بحــر. د    محمود الرمحي. د
  ألولالنائب ا    أمین سر

  لرئیس المجلس التشریعي    المجلس التشریعي
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  المـجلس الـتشریعي الـفلسطیني

  الدورة غیر العادیة الرابعة
  االجتماع السابع والعشرون –الجلسة األولى 

  المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة
  م 4/2011/ 25یوم االثنین 

  )4/1ع.غ/ 1270(قرار رقم 
ــــىالت المجلــــس العشــــرون االجتمــــاع الســــابع و  -شــــریعي الفلســــطیني فــــي جلســــته األول

  .م25/04/2011المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم االثنین الموافق 
  

  :أخذًا بعین االعتبار
ــــة رئــــیس الــــوزراء للتصــــویت علــــى الثقــــة / الطلــــب المقــــدم مــــن األخ - إســــماعیل هنی

  .بالتعدیل الوزاري لحكومة الوحدة الوطنیة
  .من القانون األساسي المعدل) 79/4،3(والمادة ) 68/1(أحكام نص المادة  -
  .نقاش ومداخالت األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -
  .موافقة األخوات واإلخوة أعضاء المجلس باإلجماع -
  : یقــرر 

  -:منح الثقة بالتعدیل الوزاري لحكومة الوحدة الوطنیة للوزراء التالیة أسماؤهم
  ة عطیة  أحمد المزیني                     وزیرا للتربیة والتعلیم العاليأسام-1
  یوسف محمود حامد المنسي                        وزیرًا لألشغال العامة -2
  

  

  احمــد بحــر. د    محمود الرمحي. د
  النائب األول    أمین سر

  لرئیس المجلس التشریعي    المجلس التشریعي
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  الرحیم بسم اهللا الرحمن
  المـجلس الـتشریعي الـفلسطیني

  الدورة غیر العادیة الرابعة
  االجتماع السابع والعشرون –الجلسة األولى 

  المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة
  م27/4/2011- 26- 25أیام االثنین والثالثاء واألربعاء 

  )4/1ع.غ/ 1272(قرار رقم 
ــــىالمجلــــس التشــــریعي الفلســــطیني فــــي ج العشــــرون الجتمــــاع الســــابع و ا -لســــته األول

  م26/04/2011المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم الثالثاء الموافق 
  

  :أخذًا بعین االعتبار
تقریـــر اللجنـــة تقریــــر لجنـــة التربیــــة والقضـــایا االجتماعیـــة لمشــــروع قـــانون الشــــباب  -

  المقدم  للقراءة الثانیة
  .أحكام النظام الداخلي-
  أعضاء المجلسنقاش األخوات واإلخوة  -

  : یقــرر
  

  .إقرار مشروع قانون الشباب المقدم بالقراءة الثانیة، باإلجماع :أوالً 
  

  .راءات هذا  القانون  حسب األصولسیتم استكمال إج :ثانیاً 
  
  

  

  احمــد بحــر. د    محمود الرمحي. د
  النائب األول    أمین سر

  لرئیس المجلس التشریعي    المجلس التشریعي
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  الرحمن الرحیم بسم اهللا
  المـجلس الـتشریعي الـفلسطیني

  الدورة غیر العادیة الرابعة
  االجتماع السابع والعشرون –الجلسة األولى 

  المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة
  م 4/2011/  26یوم الثالثاء 

  )4/1ع.غ/ 1273(قرار رقم 
ــــى العشــــرون االجتمــــاع الســــابع و  -المجلــــس التشــــریعي الفلســــطیني فــــي جلســــته األول

  .م26/04/2011المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم الثالثاء الموافق 
  

  :أخذًا بعین االعتبار
مــن قــانون ) 22(حكــام المــادة رقــم مــن القــانون األساســي وأ) 96/3(أحكــام المــادة  -

  .2004لسنة ) 15(دیوان الرقابة المالیة واإلداریة رقم 
  .أحكام النظام الداخلي -
  .خوات واإلخوة أعضاء المجلسنقاش األ -
  .المصادقة على هیكلیة دیوان الرقابة اإلداریة والمالیة -

  : یقــرر
  

  .إقرار هیكلیة دیوان الرقابة اإلداریة والمالیة
  

  
  

  احمــد بحــر. د    محمود الرمحي. د
  النائب األول    أمین سر

  لرئیس المجلس التشریعي    المجلس التشریعي
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 الرحیمبسم اهللا الرحمن 

  المـجلس الـتشریعي الـفلسطیني
  الدورة غیر العادیة الرابعة

  االجتماع الثامن والعشرون –الجلسة األولى 
  المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة

  م 29/6/2011یوم األربعاء 
  

  )4/1ع.غ/ 1276(قرار رقم 
  

ــــى ــــس التشــــریعي الفلســــطیني فــــي جلســــته األول ــــامن والعشــــرون  -المجل االجتمــــاع الث
  .م29/6/2011المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق 

  

  :أخذًا بعین االعتبار
التقریر المشـترك للجنـة القـدس واألقصـى ولجنـة التربیـة والقضـایا االجتماعیـة حـول  -

 .  مرور عام على قرار إبعاد النواب المقدسیین وخمسة أعوام على اختطاف النواب 

  .داخليأحكام النظام ال -
  .نقاش األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -
  : یقــرر 
  

ــــــة والقضــــــایا  :أوالً  ــــــدس واألقصــــــى ولجنــــــة التربی قبــــــول التقریــــــر المشــــــترك للجنــــــة الق
وام علــى االجتماعیـة حــول مــرور عـام علــى قــرار إبعـاد النــواب المقدســیین وخمسـة أعــ

  .اختطاف النواب باإلجماع
رك للجنــــة القـــــدس واألقصـــــى ولجنـــــة التربیـــــة إقــــرار توصـــــیات التقریـــــر المشـــــت :ثانیـــــاً 

والقضــایا االجتماعیـــة حـــول مـــرور عـــام علـــى قـــرار إبعـــاد النـــواب المقدســـیین وخمســـة 
  :أعوام على اختطاف النواب مع التعدیالت وهي كتالي
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  ما یخص القدس
ــــــوجت - 1 ه التحیــــــة ألهلنــــــا الصــــــامدین فــــــي القــــــدس علــــــى مــــــواجهتهم البطولیــــــة ی

فـــي مواجهـــة هـــذه المخططـــات ونـــدعوهم للمخططـــات الصـــهیونیة وصـــمودهم 
لالستمرار في هذا الصمود وشد الرحال إلى المسجد األقصـى المبـارك والربـاط 

 .فیه ألنهم في خط الدفاع األول عن القدس واألقصى والمقدسات 
الحكومــة الفلســطینیة بــذل الجهــود الحثیثــة لــدعم مشــاریع صــمود  الطلــب إلــى  - 2

ي القـدس علـى أرض اإلسـراء والمعـراج ؛ الشعب الفلسطیني الصـابر المـرابط فـ
ـــا نطالـــــب بضـــــرورة التحـــــرك الســـــریع والعاجـــــل علـــــى الصـــــعیدین اإلقلیمـــــي  كمـ
والـــدولي ومخاطبـــة المنظمـــات الدولیـــة لـــدعم حقـــوق شـــعبنا الفلســـطیني العادلـــة 

 .وثوابته وفي مقدمتها القدس والالجئون ومقاومته الباسلة لالحتالل الصهیوني
لفلســـطینیة بضـــرورة تفعیـــل البعـــد القـــانوني والقضـــائي علـــى الحكومـــة ا التأكیـــد - 3

ـــــانونیین  ـــــة مـــــن ق ـــــك مـــــن خـــــالل تشـــــكیل لجنـــــة حقوقی بخصـــــوص القـــــدس وذل
فلســطینیین وعــرب ومســلمین ودولیــین متخصصــین مــن ذوي الخبــرة مــن أجـــل 
رصـــد جـــرائم الحـــرب الصـــهیونیة فـــي القـــدس ومـــن أجـــل تفعیـــل هـــذا البعـــد فـــي 

مجرمـي الحــرب الصـهاینة القتــرافهم جــرائم  المحـاكم والمحافــل الدولیـة لمحاكمــة
 . حرب في القدس 

الـــدعوة لعقـــد مـــؤتمر برلمـــاني عربـــي إســـالمي فـــي قطـــاع غـــزة لدراســـة الوضـــع  - 4
  . الراهن للقدس واألقصى والمقدسات واتخاذ ما یلزم من قرارات

بضرورة العمل علـى إنجـاح المصـالحة الفلسـطینیة الفلسطینیة الفصائل  مطالبة - 5
تمامهــا وذلــ ك حتــى تتوّحــد كــّل الجهــود وتتوجــه للــدفاع عــن القــدس والمســجد وإ

 .األقصى ونجدة أهلها قبل فوات األوان 
مطالبة البرلمانات العربیة واإلسالمیة بالتدخل العاجل والسریع إلنقـاذ أهلنـا فـي  - 6

فلســطین بعامــة وفــي القــدس بخاصــة مــن جــرائم الحــرب الصــهیونیة والتــي فــي 
المتواصل والسریع للقدس وتهجیـر أهلنـا الصـامدین مقدمتها التهوید الصهیوني 



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     

 

 

- 64  - 
 

منهـا وســحب هویـاتهم وطمــس معالمنـا وآثارنــا ومقدسـاتنا اإلســالمیة والمســیحیة 
ــاوالت المتكــــــررة للمــــــّس بالمســــــجد األقصــــــى المبــــــارك وانتهــــــاك حرمتــــــه  والمحــــ

 .وقدسیته
مطالبـــة جمیـــع العـــرب والمســـلمین بنصـــرة القـــدس والمســـجد األقصـــى المبـــارك  - 7

الدعم المـادي واإلعالمـي والمعنـوي والقـانوني لمشـاریع صـمود أهلنـا فـي بتقدیم 
ـــــدس ومقــــــاومتهم الباســــــلة وصــــــمودهم األســــــطوري لتثبیــــــت هــــــؤالء األهــــــل  القـ

 الصامدین في عقاراتهم ومنازلهم ومحالتهم وعلى أرضهم ومقدساتهم 

  ما یخص النواب المختطفین
  

حرب الصهاینة على جرائم المطالبة بتشكیل محكمة خاصة لمحاكمة مجرمي ال -1
الحرب التي تُرتكب بحق األسرى الفلسطینیین والنواب المنتخبین في سجون 
االحتالل وبحق الشعب الفلسطیني وأرضه ومقدساته، وذلك عمًال لما أكدت علیه 

ان في آذار  م وما 2001مارس عام / مقررات القمة العربیة التي انعقدت في عمّ
ن ضرورة العمل على تشكیل محكمة خاصة لمحاكمة أكد علیه الرؤساء العرب م

  .مجرمي الحرب الصهاینة من أجل تحقیق العدالة الدولیة
مطالبة البرلمانات العربیة واألوروبیة والدولیة بالدعوة إلى عقد جلسة طارئة  -2

لبحث قضیة األسرى الفلسطینیین والنواب المنتخبین في سجون االحتالل، 
لتي یمارسها االحتالل الصهیوني بحقهم، والطلب من واالنتهاكات الجسیمة ا

حكوماتهم وضع قضیة األسرى الفلسطینیین ضمن أجندتهم، والقیام بحملة 
دبلوماسیة واسعة في كافة المحافل الدولیة للدفاع عن قضیة األسرى والمطالبة 

ة بإطالق سراحهم من قبضة االحتالل، وكذلك مطالبة البرلمانات العربیة واإلسالمی
بالعمل على إصدار تشریعات وطنیة في بلدانهم لمالحقة قادة االحتالل الصهیوني 
على جرائم الحرب التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطیني وأسراه إلمكانیة مالحقتهم 

  .وتقدیمهم للعدالة
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مطالبة جامعة الدول العربیة ومنظمة المؤتمر اإلسالمي بوضع قضیة األسرى  -3
یالء قضیة األسرى  الفلسطینیین في سجون االحتالل على رأس أولویاتهم، وإ

  .الفلسطینیین بأبعادها اإلنسانیة واألخالقیة والوطنیة والقانونیة األهمیة التي تستحق
مطالبة المجموعة العربیة واإلسالمیة بطرح قضیة آالف األسرى الفلسطینیین  -4

یعي، على أجندة في سجون االحتالل الصهیوني، ومن بینهم نواب المجلس التشر 
مجلس األمن الدولي والجمعیة العامة لألمم المتحدة ومجلس حقوق اإلنسان 
بجنیف، بهدف إجبار االحتالل اإلسرائیلي على احترام أحكام اتفاقیات جنیف في 
معاملة األسرى، وللمطالبة بإنهاء معاناتهم اإلنسانیة المستمرة واإلفراج عنهم دون 

  .قید أو شرط
م 1949بعقد اجتماع طارئ للدول الموقعة على اتفاقیات جنیف لعام المطالبة  -5

مارسها االحتالل الصهیوني بحق األسرى  ُ لبحث االنتهاكات الجسیمة التي ی
الفلسطینیین، وذلك إعماًال ألحكام اتفاقیات جنیف التي تؤكد بنصوص صریحة 

األحوال، وتؤكد على تعهدات تلك الدول باحترام تلك االتفاقیات في جمیع الظروف و 
ن یقترف أو یأمر باقتراف انتهاكات  على وجوب فرض عقوبات جزائیة فّعالة تجاه مَ

  .  جسیمة التفاقیات جنیف
مطالبة كافة الهیئات والمنظمات الدولیة واإلقلیمیة ومؤسسات حقوق اإلنسان  -6

یق بتبني قضیة األسرى الفلسطینیین والنواب المنتخبین في سجون االحتالل، وتوث
قامة الدعاوى القضائیة على تلك الجرائم أمام  جرائم الحرب التي تُقترف بحقهم، وإ

  .نتهاكات الجسیمة التفاقیات جنیفالمحاكم األوروبیة التي تختص بالنظر في اال
المطالبة بإطالق فعالیات منظمة ومتواصلة ومسیرات احتجاج واسعة في  -7

بیة بمبادرات من القوى واألحزاب مختلف الدول العربیة واإلسالمیة واألورو 
واالتحادات والنقابات والجمعیات ومختلف مؤسسات المجتمع المدني لتحریك الشارع 
العربي واإلسالمي والعالمي دفاعًا عن قضیة آالف األسرى الفلسطینیین ومن بینهم 
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نهاء  النواب المنتخبین وللمطالبة بإطالق سراحهم من سجون االحتالل الصهیوني وإ
  . اناتهم المستمرة مع
تأكید العمل على توكیالت النواب المختطفین إلخوانهم النواب بممارسة حقهم  -8

  .كأعضاء بالمجلس التشریعي
  

  ما یخص إبعاد نواب القدس
رفـــع دعـــوى  لـــدى المحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة باعتبـــار أن هـــذا الفعـــل وهـــو إبعـــاد  .1

نسـانیة والتـي تـدخل ضـمن اختصـاص النواب یعتبر من جرائم الحرب وجـرائم ضـد اإل
  .المحكمة وفق ما جاء في النظام األساسي للمحكمة الجنائیة

رفع األمر لدى الجهات المختصـة بـالنظر فـي قضـایا حقـوق اإلنسـان باعتبـار أن . 2
  .هذا اإلبعاد یشكل تجاوزًا خطیرًا وانتهاكًا فاضحًا لحقوق اإلنسان

ات الدولیـــة ومنظمـــات حقـــوق اإلنســـان علـــى منظمـــات المجتمـــع المـــدني والمنظمـــ. 3
  .ومجلس حقوق اإلنسان التحرك العاجل لمنع تنفیذ قرار إبعاد النواب المقدسیین 

ضــــرورة بــــذل الجهــــود الدولیــــة والمحلیــــة لمنــــع تنفیــــذ القــــرار الصــــهیوني القاضــــي . 4
باإلبعـــاد وتعزیـــز التنســـیق بـــین المؤسســـات القانونیـــة والسیاســـیة والدبلوماســـیة إللغـــاء 

  .قرار المجحف والمخالف لحقوق اإلنسانال
علــى كافــة المؤسســـات البرلمانیــة والحكومیـــة التــي تنــادي بـــاحترام وحمایــة حقـــوق . 5

اإلنســـان باتخـــاذ مواقـــف جـــادة وعملیـــة وعاجلـــة نحـــو إلغـــاء القـــرار الصـــهیوني بإبعـــاد 
  . النواب المقدسیین

  
  احمــد بحــر. د    محمود الرمحي. د

  لالنائب األو    أمین سر
  لرئیس المجلس التشریعي    المجلس التشریعي
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  م2011لسنة ) 73(قرار مجلس الوزراء رقم 
حاتم جهاد محمود عویضة من وزارة االقتصاد الوطني للعمل مدیرًا / بشأن نقل السید

  عامًا للهیئة العامة للمعابر والحدود 
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  وتعدیالته والئحته التنفیذیة، 1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 

م بشـــأن إنشـــاء الهیئـــة 2009لســـنة ) هــــ.إ/و.م/6/90/11(وعلـــى قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 
  العامة للمعابر والحدود،

ـــس رقـــم  ـــة الســـید2006لســـنة ) هــــ.إ/و.م/13/21/10(وعلـــى قـــرار مجل  حـــاتم/ م بشـــأن ترقی
  محمود عویضة مدیرًا عامًا بوزارة االقتصاد الوطني، 

  وبناءً على تنسیب وزیر النقل والمواصالت، 
 ،   وبناءً على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناءً على مقتضیات المصلحة العامة، 
والتسـعون بعـد المائـة المنعقـدة بمدینـة  التاسـعةوبناءً على ما أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته 

   م،19/04/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/1/199/11(تحت رقم غزة 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
حـــاتم جهـــاد محمـــود عویضـــة مـــن وزارة االقتصـــاد الـــوطني للعمـــل مـــدیرًا عامـــًا / نقـــل الســـید

         . للهیئة العامة للمعابر والحدود بنفس درجته الوظیفیة
  )2(المادة 

تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه اعتبـارًا  -یخصهكل فیما –على الجهات المختصة كافة 
  . وینشر في الجریدة الرسمیة وره،من تاریخ صد

  م 2011من إبریل لسنة  19: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1432من جمادي األولى لعام  16                    

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء
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  م2011لسنة ) 74(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشأن إبرام عقود عمل لسائقي المعدات الثقیلة بوزارة األشغال العامة واإلسكان

  مجلس الوزراء
  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  م، 2000لسنة ) 7(وعلى قانون العمل رقم 
ــــم  ــــوزراء رق ــــس ال ــــرار مجل ــــى ق تمــــاد اع م بشــــأن2009لســــنة ) هـــــ.إ/و.م/19/104/11(وعل

  ت الخاصة بالمرحلة األولى،مشروع إزالة أنقاض المنشآ
  وبناءً على تنسیب وزیر األشغال العامة واإلسكان، 

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

قـدة بمدینـة وبناءً على ما أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته التاسـعة والتسـعون بعـد المائـة المنع
   م،19/04/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/2/199/11(غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

إبــرام عقــود عمــل لســائقي المعــدات الثقیلــة بــوزارة األشــغال العامــة واإلســكان وعــددهم خمســة 
عشــر ســائق وفــق الكشــف المقــدم مــن وزارة األشــغال العامــة واإلســكان، وبراتــب مقطــوع قــدره 

ه مـن الموازنــة المرصـودة لمشـروع إزالــة أنقـاض المنشــآت ل شـهریًا یــتم احتسـابشـیك) 2000(
ـــم  ـــوزراء رق ـــس ال ـــى والمعتمـــدة بقـــرار مجل ـــة األول ) هــــ.إ/و.م/19/104/11(الخاصـــة بالمرحل

         . م2009لسنة 
  )2(المادة 

 یعمـل بـه اعتبـاراً تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، و  -كل فیما یخصه–على الجهات المختصة كافة 
  . وینشر في الجریدة الرسمیة من تاریخ صدوره،

  م 2011من إبریل لسنة  19: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1432من جمادي األولى لعام  16                    

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء
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  م2011لسنة ) 75(قرار مجلس الوزراء رقم 
   بشأن زیادة المبالغ المستوفاة من المحروقات

  مجلس الوزراء
  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  م،1998لسنة ) 7(وعلى قانون تنظیم الموازنة العامة والشؤون المالیة رقم 
  وعلى النظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة وتعدیالته، 

م بشــأن آلیــات تنظــیم 2009لســنة ) هـــ.إ/و.م/4/130/11(وعلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
  وضبط المحروقات الواردة من الجانب المصري،

ــالغ 2010لســنة ) هـــ.إ/و.م/1/176/11(وعلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  م بشــأن زیــادة المب
  المستوفاة من المحروقات،

  وبناءً على تنسیب وزارة المالیة، 
 ،   وبناءً على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  المصلحة العامة،  وبناءً على مقتضیات
وبناءً على ما أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته التاسـعة والتسـعون بعـد المائـة المنعقـدة بمدینـة 

   م،19/04/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/3/199/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
ـــالغ المســـتوفاة مـــن المحروقـــات بإضـــافة  ـــر وقـــود، ) أغـــورة فقـــط 40(زیـــادة المب ـــى كـــل لت عل

  ، )أغورة فقط 100(أسعار الوقود  حیث یصبح إجمالي الزیادة علىب
  )2(المادة 

یعمـل بـه اعتبـارًا تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، و  -كل فیما یخصه–على الجهات المختصة كافة 
  . وینشر في الجریدة الرسمیة من تاریخ صدوره،

  م 2011من إبریل لسنة  19: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1432من جمادي األولى لعام  16                    

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء
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  م2011لسنة ) 76(قرار مجلس الوزراء رقم 
كسلفة مستردة لهیئة الزكاة  -  مائة ألف دوالراً - $ 100,000بشأن اعتماد مبلغ 

  الفلسطینیة  
  مجلس الوزراء

  تعدیالته،و  2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،2008لسنة ) 9(وعلى قانون تنظیم الزكاة رقم 

  م،1998لسنة ) 7(وعلى قانون تنظیم الموازنة العامة والشؤون المالیة رقم 
  وعلى النظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة وتعدیالته، 

  ، رئیس الوزراءوبناًء على تنسیب 
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  بناًء على مقتضیات المصلحة العامة، و 
ـاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته التاســعة والتســعون بعــد المائــة المنعقــدة  وبنـ

   م،19/04/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/4/199/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
 لزكــاة الفلســطینیةكســلفة مســتردة لهیئــة ا -مائــة ألــف دوالراً -$ 100,000اعتمــاد مبلــغ 

عشـــرون ألــــف  -$ 20,000لــــى منهـــا بقیمــــة تصـــرف علــــى دفعـــات تكــــون الدفعـــة األو 
  . دوالر

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

  . وینشر في الجریدة الرسمیة اعتبارًا من تاریخ صدوره،
  م 2011إبریل لسنة من  19: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432من جمادي األولى لعام  16                    
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  م2011لسنة ) 77(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن اعتماد مبلغ ملیون شیكل لشراء األدویة والمستلزمات الطبیة الالزمة في 

  حاالت الطوارئ 
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، 2003لقانون األساسي المعدل لسنة بعد االطالع على ا
  م،1998لسنة ) 7(وعلى قانون تنظیم الموازنة العامة والشؤون المالیة رقم 

  وعلى النظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة وتعدیالته، 
  وبناًء على تنسیب وزیر الصحة، 

 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  ضیات المصلحة العامة، وبناًء على مقت

وبناًء على مـا أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته التاسـعة والتسـعون بعـد المائـة المنعقـدة 
   م،19/04/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/5/199/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

لصالح وزارة الصحة لشراء األدویة  - ملیون شیكل –) 1,000,000(اعتماد مبلغ 
  . مستلزمات الطبیة الالزمة في حاالت الطوارئوال

  )2(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـل فیمـا یخصـه–على الجهات المختصة كافـة 

  . وینشر في الجریدة الرسمیة ،اعتبارًا من تاریخ صدوره
  

  م 2011من إبریل لسنة  19: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1432ادي األولى لعام من جم 16                    

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  م2011لسنة ) 78(قرار مجلس الوزراء رقم 
حسن یوسف عبد الهادي الصیفي من وزارة الداخلیة واألمن / نقل السیدبشأن 

    A1الوطني إلى وزارة األوقاف والشؤون الدینیة وتعیینه وكیًال للوزارة بدرجة 
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، 2003طالع على القانون األساسي المعدل لسنة بعد اال
  ،وتعدیالته والئحته التنفیذیة 1998لسنة ) 4(الخدمة المدنیة رقم وعلى قانون 

م بشــأن تعیــین 2007لســنة ) هـــ.إ/و.م/01/41/10(وعلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
  خلیة،حسن یوسف عبد الهادي الصیفي مراقبًا عامًا في وزارة الدا/ السید

  ، األوقاف والشؤون الدینیةوبناًء على تنسیب وزیر 
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
المنعقـدة بمدینـة غـزة تحـت رقـم  المـائتینوبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسـته 

   م،26/04/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/01/200/11(
  :ما یلي قرر

  
  )1(المادة 

حسن یوسف عبد الهادي الصیفي من وزارة الداخلیـة واألمـن الـوطني إلـى / نقل السید
  .A1وزارة األوقاف والشؤون الدینیة وتعیینه وكیًال للوزارة بدرجة 

  
  ) 2(المادة 

  . ل ما یتعارض مع أحكام هذا القراركیلغى 
  
  
  



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  )3(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -ا یخصـهكـل فیمـ–على الجهات المختصة كافـة 

  . وینشر في الجریدة الرسمیة ،ورهاعتبارًا من تاریخ صد
  

  م 2011من إبریل لسنة  26: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1432األولى لعام  ىمن جماد 22                    

  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  م2011لسنة ) 79(راء رقم قرار مجلس الوز 
   لألمن الداخلي صالح الدین فؤاد أبو شرخ مدیرًا عاماً / بشأن تعیین العمید

  مجلس الوزراء
  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  ، 2005لسنة ) 08(األمن الفلسطینیة رقم  ىوعلى قانون الخدمة في قو 
م بشـــأن تعیـــین 2008لســـنة ) هــــ.إ/و.م/5/54/11(م وعلـــى قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــ

  صالح الدین فؤاد أبو شرخ برتبة عمید،/ السید
  وبناًء على تنسیب وزیر الداخلیة واألمن الوطني، 

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

ائتین المنعقـدة بمدینـة غـزة تحـت رقـم وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسـته المـ
   م،26/04/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/02/200/11(

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

  لألمن الداخلي صالح الدین فؤاد أبو شرخ مدیرًا عاماً / تعیین العمید
  )2(المادة 

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

  
  م 2011من إبریل لسنة  26: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432من جمادي األولى لعام  22                    
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  م2011لسنة ) 80(قرار مجلس الوزراء رقم 
قبًا عامًا لوزارة الداخلیة واألمن سامي یوسف أحمد نوفل مرا/ بشأن تعیین السید

  الوطني بنفس درجته الوظیفیة  
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  ، 2005لسنة ) 08(وعلى قانون الخدمة في قوي األمن الفلسطینیة رقم 

  ئحته التنفیذیة،وتعدیالته وال 1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
م بشـــأن ترقیـــة 2010لســـنة ) هــــ.إ/و.م/7/173/11(وعلـــى قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

ســـامي یوســـف أحمـــد نوفـــل للعمـــل وكـــیًال مســـاعدًا فـــي وزارة الداخلیـــة واألمـــن / الســـید
  ،A2الوطني بدرجة 

  وبناًء على تنسیب وزیر الداخلیة واألمن الوطني، 
، وبناًء على الصالحیات المخولة لنا ق   انونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسـته المـائتین المنعقـدة بمدینـة غـزة تحـت رقـم 

   م،26/04/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/03/200/11(
  :قرر ما یلي

  
  )1(المادة 

مــن الــوطني ســامي یوســف أحمــد نوفــل مراقبــًا عامــًا لــوزارة الداخلیــة واأل/ تعیــین الســید
  . بنفس درجته الوظیفیة

  
  )2(المادة 
  . یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

  



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  )3(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـل فیمـا یخصـه–على الجهات المختصة كافـة 

  . وینشر في الجریدة الرسمیة صدوره،اعتبارًا من تاریخ 
  

  م 2011ل لسنة من إبری 26: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1432من جمادي األولى لعام  22                    

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  م2011لسنة ) 81(قرار مجلس الوزراء رقم 
   A1بدرجةد خلف وكیًال لوزارة الصحة محم الرحیمحسن عبد  /السید ترقیةبشأن 

  مجلس الوزراء
  وتعدیالته، 2003ون األساسي المعدل لسنة بعد االطالع على القان

  وتعدیالته والئحته التنفیذیة، 1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
 تعیــــینم بشـــأن 2007لســـنة ) هـــــ.إ/و.م/03/45/10(وعلـــى قـــرار مجلــــس الـــوزراء رقـــم 

  ،A2حسن عبد الحلیم محمد خلف وكیًال مساعدًا لوزارة الصحة بدرجة / السید
  ، الصحةعلى تنسیب وزیر  وبناًء 

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

ـاًء علــى مــا أقــره مجلـس الــوزراء فــي جلســته المــائتین المنعقـدة بمدینــة غــزة تحــت رقــم  وبن
   م،26/04/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/04/200/11(

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

      A1محمد خلف وكیًال لوزارة الصحة بدرجة الرحیمحسن عبد / دترقیة السی
  )2(المادة 
  . یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

  )3(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـل فیمـا یخصـه–على الجهات المختصة كافـة 

  . وینشر في الجریدة الرسمیة ،اعتبارًا من تاریخ صدوره
  م 2011من إبریل لسنة  26: ة غزة بتاریخصدر في مدین

  هـ 1432من جمادي األولى لعام  22                    
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  م2011لسنة ) 82(قرار مجلس الوزراء رقم 
یوسف خلیل الكیالي نائبًا لرئیس دیوان الرقابة المالیة / بشأن ترقیة السید

       A1واإلداریة بدرجة 
  لس الوزراءمج

  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
والســیما المـــادة  2004لســنة ) 15(وعلــى قــانون دیــوان الرقابــة المالیـــة واإلداریــة رقــم 

  ، )13(والمادة ) 4(
  وتعدیالته والئحته التنفیذیة، 1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 

نقـــل م بشـــأن 2009لســـنة ) هــــ.إ/و.م/03/106/11(لـــوزراء رقـــم وعلـــى قـــرار مجلـــس ا
  ،یوسف خلیل الكیالي من وزارة المالیة إلي دیوان الرقابة المالیة واإلداریة/ الموظف

  ، رئیس الوزراءوبناًء على تنسیب 
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
أقره مجلس الوزراء في جلسـته المـائتین المنعقـدة بمدینـة غـزة تحـت رقـم  وبناًء على ما

   م،26/04/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/5/200/11(
  :قرر ما یلي

  
  )1(المادة 

ــــة الســــید ــــرئیس دیــــوان الرقابــــة المالیــــة واإلداریــــة/ ترقی ــــالي نائبــــًا ل  یوســــف خلیــــل الكی
  .  A1بدرجة

  
  )2(المادة 

  . هذا القراریلغى كل ما یتعارض مع أحكام 
  



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  )3(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـل فیمـا یخصـه–على الجهات المختصة كافـة 

  . وینشر في الجریدة الرسمیة ،اعتبارًا من تاریخ صدوره
  

  م 2011من إبریل لسنة  26: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1432من جمادي األولى لعام  22                    

  یل هنیةإسماع
  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  م2011لسنة ) 83(قرار مجلس الوزراء رقم 
محمد عبد القادر عبد الحمید إلى دیوان الموظفین العام / بشأن نقل السید

       A1وتعیینه رئیسًا للدیوان بدرجة 
  مجلس الوزراء

  ،وتعدیالته 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  وتعدیالته والئحته التنفیذیة، 1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
تعیــین م بشــأن 2007لســنة ) هـــ.إ/و.م/15/41/10(وعلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  ،مین العام لمجلس الوزارءمحمد عبد الحمید وكیًال مساعدًا لأل/ السید
  وبناًء على تنسیب رئیس الوزراء، 

، وبناًء على الص   الحیات المخولة لنا قانونًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسـته المـائتین المنعقـدة بمدینـة غـزة تحـت رقـم 
   م،26/04/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/06/200/11(

  :قرر ما یلي
  

  )1(المادة 
المــوظفین العــام وتعیینــه رئیســًا  محمــد عبــد القـادر عبــد الحمیــد إلــى دیـوان/ نقـل الســید

  . A1للدیوان بدرجة 
  

  )2(المادة 
  . یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار
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  )3(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـل فیمـا یخصـه–على الجهات المختصة كافـة 

  . وینشر في الجریدة الرسمیة ،اعتبارًا من تاریخ صدوره
  

  م 2011من إبریل لسنة  26: ة بتاریخصدر في مدینة غز 
  هـ 1432من جمادي األولى لعام  22                    

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء
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  م2011لسنة ) 84(قرار مجلس الوزراء رقم 
من قیمة السیارات التي یتم إدخالها % 25بشأن تحصیل رسوم جمركیة بقیمة 

       ة مع االحتالل من المعابر المشترك
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  وتعدیالته، 1929لسنة ) 11(وعلى قانون الجمارك رقم 

  وبناًء على تنسیب وزیر النقل والمواصالت، 
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  امة، وبناًء على مقتضیات المصلحة الع
وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسـته المـائتین المنعقـدة بمدینـة غـزة تحـت رقـم 

   م،26/04/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/07/200/11(
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
من قیمة السیارات التـي یـتم إدخالهـا مـن المعـابر % 25تحصیل رسوم جمركیة بقیمة 

       .المشتركة مع االحتالل
  )2(المادة 

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

  
  م 2011من إبریل لسنة  26: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432من جمادي األولى لعام  22                    
  إسماعیل هنیة
  زراءرئیس مجلس الو 

  



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     

 

 

- 83  - 
 

  م2011لسنة ) 85(قرار مجلس الوزراء رقم 
       بشأن تشكیل لجنة قانونیة للبحث في الوسائل المتبعة في التحقیق  

  مجلس الوزراء
  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  م وتعدیالته،2001لسنة ) 3(وعلى قانون اإلجراءات الجزائیة رقم 
  منها، ) أ/25(الداخلیة لمجلس الوزراء السیما المادة  وعلى الالئحة

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

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
ـاًء علــى مــا أقــره مجلـس الــوزراء فــي جلســته المــائتین المنعقـدة بمدینــة غــزة تحــت رقــم  وبن

   م،26/04/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/08/200/11(
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
تشــكیل لجنــة قانونیــة مــن وزارة الداخلیــة ووزارة العــدل للبحــث فــي الوســائل المتبعــة فــي 
مرحلة جمع االستدالالت التي تلزم للتحقیق، ودراسة حیثیات وفاة أحد الموقـوفین داخـل 

       .السجن
  )2(المادة 

  . الوزراء خالل أسبوعین من تاریخه ترفع اللجنة توصیاتها لمجلس
  )3(المادة 

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

  م 2011من إبریل لسنة  26: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1432عام من جمادي األولى ل 22                  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء
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  م2011لسنة ) 86(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن إلغاء طلبات تسجیل األراضي التي تفتح وال تستكمل إجراءاتها خالل اثني 

       عشر شهرًا   
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،1942لسنة ) 6(ألراضي العمومیة رقم وعلى قانون ا

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته، 
  وبناًء على تنسیب رئیس سلطة األراضي، 
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
ة غـزة تحـت رقـم وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسـته المـائتین المنعقـدة بمدینـ

   م،26/04/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/09/200/11(
  :قرر ما یلي

  
  )1(المادة 

إلغاء طلبـات تسـجیل األراضـي ومـا یتبعهـا مـن إجـراءات، إذا لـم تسـتكمل خـالل اثنـي 
  . عشر شهرًا من تاریخ تقدیم الطلب

  
  )2(المادة 

لـم تُسـتكمل خـالل إلغاء طلبات تسـجیل األراضـي المقدمـة قبـل صـدور هـذا القـرار إذا 
  . اثني عشر شهرًا من تاریخ هذا القرار
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  )3(المادة 
تكلیـــف ســـلطة األراضـــي باتخـــاذ اإلجـــراءات الالزمـــة لتنفیـــذ أحكـــام هـــذا القـــرار وحفـــظ 
الملفـــات الخاصـــة بالمعـــامالت لحـــین اســـتنفاذ المـــدة القانونیـــة أو اســـتردادها مـــن قبـــل 

  . أصحابها
  
  )4(المادة 

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

  
  م 2011من إبریل لسنة  26: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432من جمادي األولى لعام  22                    
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
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  م2011لسنة ) 87(لس الوزراء رقم قرار مج
       )    63(إلحیاء فعالیات ذكرى النكبة ) $16,000(بشأن اعتماد مبلغ 

  مجلس الوزراء
  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  م،1998لسنة ) 7(وعلى قانون تنظیم الموازنة العامة والشؤون المالیة رقم 
  الي للوزارات والمؤسسات العامة وتعدیالته، وعلى النظام الم

م بشــأن إحیـــاء 2011لســنة ) هـــ.إ/و.م/6/198/11(وعلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقـــم 
  ، )63(ذكرى النكبة 

  وبناًء على تنسیب وزیر الشباب والریاضة والثقافة، 
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

   وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسـته المـائتین المنعقـدة بمدینـة غـزة تحـت رقـم 

   م،26/04/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/10/200/11(
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
لصـالح المقتـرح المقـدم مـن وزارة  -سـتة عشـر ألـف دوالراً –) $16,000(اعتماد مبلغ 

  ). 63(لنكبة الشباب والریاضة إلحیاء فعالیات ذكرى ا
  )2(المادة 

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

  م 2011من إبریل لسنة  26: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1432من جمادي األولى لعام  22                    

  هنیة إسماعیل
  رئیس مجلس الوزراء
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  م2011لسنة ) 88(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن المصادقة على إنفاذ حكم اإلعدام رمیًا بالرصاص الصادر عن المحكمة 

نیابة ) 112/2008(محاكم ورقم ) 80/2008(العسكریة الدائمة في القضیة رقم 
) 72/2009(عسكریة والمؤید من المحكمة العسكریة العلیا باالستئناف رقم 

    عبد الكریم محمد العبد شریر      / م بحق المحكوم علیه19/4/2011بتاریخ 
  مجلس الوزراء

وتعدیالتـه والسـیما المــادة  م2003بعـد االطـالع علـى القـانون األساسـي المعـدل لسـنة 
  منه،) 46(

  م، 1979وعلى قانون أصول المحاكمات الجزائیة الثوري لسنة 
  م، 1979 ثوري لسنةوعلى قانون العقوبات ال

  م،2008لسنة ) 4(وعلى قانون القضاء العسكري رقم 
  وعلى رسالة رئیس هیئة القضاء العسكري، 

فــي ) 72/2009(وعلــى حكــم المحكمــة العســكریة العلیــا الصــادر فــي االســتئناف رقــم 
نیابـــــة عســـــكریة والصـــــادر ) 112/2008(محـــــاكم ورقـــــم ) 80/2008(القضـــــیة رقـــــم 

  م، 19/4/2011بتاریخ 
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسـته المـائتین المنعقـدة بمدینـة غـزة تحـت رقـم 

   م،26/04/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/11/200/11(
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
ادر عـــن المحكمـــة العســـكریة الدائمـــة فـــي المصـــادقة علـــى إنفـــاذ حكـــم اإلعـــدام الصـــ

ؤیـــد مـــن نیابـــة عســـكریة والم) 112/2008(محـــاكم ورقـــم ) 80/2008(القضـــیة رقـــم 
ــــــي  ــــــم المحكمــــــة العســــــكریة العلیــــــا ف ــــــم ) 72/2009(االســــــتئناف رق فــــــي القضــــــیة رق



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     

 

 

- 88  - 
 

بتــــــــــاریخ والصــــــــــادرة نیابــــــــــة عســـــــــكریة ) 112/2008(محـــــــــاكم ورقــــــــــم ) 80/2008(
عبـد الكـریم محمـد العبـد شـریر والقاضـي بإدانتـه  /م بحق المحكـوم علیـه19/4/2011

  : في التهم المنسوبة إلیه وهي
والمــادة ) ب/140(والمــادة ) 134(والمــادة ) أ/131(الخیانــة خالفــًا لــنص المــادة  .1

  . م1979من قانون العقوبات الثوري الفلسطیني لعام ) 148(
ـــــًا لـــــنص المـــــادة  .2 ـــــدخل فـــــي القتـــــل خالف مـــــن ) أ/88(بداللـــــة المـــــادة ) أ/378(الت

  . م1979ف لعام .ث.ع.ق
  

  )2(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـل فیمـا یخصـه–على الجهات المختصة كافـة 

  . وینشر في الجریدة الرسمیة ،اعتبارًا من تاریخ صدوره
  

  م 2011من إبریل لسنة  26: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1432عام من جمادي األولى ل 22                    

  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
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  م2011لسنة ) 89(قرار مجلس الوزراء رقم 
على إبرام  ىبشأن إتمام إجراءات تثبیت العاملین على بند العقود الذین مض

    عقودهم مع الحكومة مدة سنتین فأكثر       
  مجلس الوزراء

  ،م وتعدیالته2003ة بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسن
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة، 1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 

  م، 2000لسنة ) 7(وعلى قانون العمل رقم 
  وبناًء على تنسیب وزیر المالیة،

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

أقره مجلس الوزراء في جلسـته المـائتین المنعقـدة بمدینـة غـزة تحـت رقـم وبناًء على ما 
   م،26/04/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/12/200/11(

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

علـى إبـرام عقـودهم مــع  ىإتمـام إجـراءات تثبیـت العـاملین علـى بنـد العقـود الـذین مضـ
  : فأكثر للفئات التالیة -مدة متصلة–الحكومة مدة سنتین 

  جهة العمل  الفئة  .م
بمــا یشـــمل المفـــروزین علــى جمیـــع الـــوزرات والمؤسســـات   الضابطة الزراعیة .1

  . الحكومیة
ن فـــــي وزارة التربیـــــة والتعلـــــیم بمـــــا یشـــــمل األذنـــــة یالعـــــامل  المتطوعون .2

  . والمراسلین
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  )2(المادة 
دیـــوان المـــوظفین تكلـــف وزارة المالیـــة بالتنســـیق مـــع األمانـــة العامـــة لمجلـــس الـــوزراء و 

أعــاله وفــق األصــول المعمــول ) 1(العــام بإتمــام اإلجــراءات المشــار إلیهــا فــي المــادة 
  . بها
  

  )3(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـل فیمـا یخصـه–على الجهات المختصة كافـة 

  . وینشر في الجریدة الرسمیة ،اعتبارًا من تاریخ صدوره
  

  م 2011من إبریل لسنة  26: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1432من جمادي األولى لعام  22                    

  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
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  م2011لسنة ) 90(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشأن صرف عالوة االختصاص للعسكرین العاملین بالخدمات الطبیة العسكریة 

  
  مجلس الوزراء

  ،م وتعدیالته2003القانون األساسي المعدل لسنة بعد االطالع على 
  م، 2005لسنة ) 8(وعلى قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطینیة رقم 

  وبناًء على تنسیب وزیر المالیة ووزیر الداخلیة واألمن الوطني،
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
ى ما أقره مجلس الوزراء في جلسـته المـائتین المنعقـدة بمدینـة غـزة تحـت رقـم وبناًء عل

   م،26/04/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/13/200/11(
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
تكــــون شــــروط صــــرف عــــالوة االختصــــاص للعســــكرین العــــاملین بالخــــدمات الطبیــــة 

  :العسكریة وفق ما یلي
دارة بعــد طلــب رســمي مــن مــدیر عــام صــدور أوامــر إداریــة مــن هیئــة التنظــیم واإل .1

  . الخدمات الطبیة العسكریة
یجب أن یحدد مدیر عام الخـدمات الطبیـة العسـكریة بطلبـه الرسـمي أن المسـتفید  .2

 . له شاغر في اختصاصه والمحدد في الهیكل التنظیمي المعتمد

حیــازة المســتفید لشــهادة االختصــاص المطلوبــة لنــوع عملــه والمعتمــدة والمصــدقة  .3
  .ادلة حسب األصولوالمع

ــــب الرســــمي لــــرئیس هیئــــة التنظــــیم واإلدارة ومرفــــق  .4 ــق هــــذه الوثــــائق مــــع الطل ترفــ
 . األوراق الثبوتیة الخاصة بالشهادات الرسمیة
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واحـد، ة الجمـع بـین عالوتـي اختصـاص فـي آن ال یجوز للمستفید من هذه العالو  .5
 . وتصرف أي العالوتین أكبر

االختصــاص وعــالوة القیــادة، وتصــرف أي ال یجــوز للمســتفید الجمــع بــین عــالوة  .6
  . العالوتین أكبر

  
  )2(المادة 

تصــرف عــالوة االختصــاص بصــفة شــهریة للضــباط وضــباط الصــف وفــق المــؤهالت 
  : العلمیة والرتب العسكریة والنسب المقررة وفقًا للجدول التالي

  النسبة المقررة  الرتبة  المؤهل العلمي  م
  %76  مالزم أول  بكالوریس طب    .1
  %61  نقیب  كالوریس طب ب   .2
  %40  رائد  بكالوریس طب    .3
  %20  مقدم  بكالوریس طب    .4
  %37  مالزم أول  بكالوریس طب أسنان وصیدلة    .5
  %29  نقیب  بكالوریس طب أسنان وصیدلة    .6
  %15  رائد  بكالوریس طب أسنان وصیدلة    .7
  %26  مالزم  بكالوریس تمریض   .8
  %15  مالزم أول  بكالوریس تمریض   .9

  %57  نقیب  مع دبلوم عالي بكالوریس طب .10
  %38  رائد  بكالوریس طب مع دبلوم عالي .11
  %20  مقدم  بكالوریس طب مع دبلوم عالي .12
  %29  مالزم  دبلوم عالى تمریض .13
  %40  مالزم أول  دبلوم عالى صیدلة  .14
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  %31  نقیب  دبلوم عالى صیدلة  .15
  %15  رائد  دبلوم عالى صیدلة  .16
  %77  نقیب  ماجستیر طب .17
  %56  ئدرا  ماجستیر طب .18
  %36  مقدم  ماجستیر طب .19
  %43  نقیب  ماجستیر طب أسنان .20
  %24  رائد  ماجستیر طب أسنان .21
  %22  نقیب  ماجستیر تمریض .22
  %79  رائد  دكتوراه طب .23
  %56  مقدم  دكتوراه طب .24
  %23  عقید  دكتوراه طب .25
  %33  رائد  دكتوراه طب أسنان .26
  %19  رقیب أول  دبلوم متوسط سنتین تمریض .27
  %25  مساعد  سنتین تمریض دبلوم متوسط .28
  %22  مساعد أول  دبلوم متوسط سنتین تمریض .29
  %19  مالزم  دبلوم متوسط سنتین تمریض .30
  %12  مالزم أول  دبلوم متوسط سنتین تمریض .31
دبلــــــــوم متوســــــــط ثــــــــالث ســـــــــنوات  .32

  تمریض 
  %17  مساعد

دبلــــــــوم متوســــــــط ثــــــــالث ســـــــــنوات  .33
  تمریض 

  %13  مساعد أول

دبلــــــــوم متوســــــــط ثــــــــالث ســـــــــنوات  .34
  ض تمری

  %11  مالزم
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  ) 3(المادة 
تصـــرف عـــالوة االختصـــاص للعســـكرین حســـب النســـب المئویـــة المحـــددة أعـــاله وفـــق 

  : المعادلة التالیة
  ) ). العالوة الدوریة+ الراتب األساسي ( xالنسبة المقررة (
  

  )4(المادة 
یوقف صرف عالوة االختصاص للعـاملین بالخـدمات الطبیـة العسـكریة بـزوال السـبب 

  . فت من أجلهالذي صر 
  

  )5(المادة 
تخضع رواتب جمیع الموظفین العسكریین المسـتفیدین مـن هـذا القـرار لمـا یـتم تطبیقـه 
في الشق المدني من احتساب عالوة المخاطرة أو مـا یعـادل قیمتهـا ضـمن مسـتحقات 

  . م2010لسنة ) هـ.إ/و.م/5/158/11(الموظفین وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 
  )6(المادة 

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

  
  م 2011من إبریل لسنة  26: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432من جمادي األولى لعام  22                    
  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء
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  م2011لسنة ) 91(قرار مجلس الوزراء رقم 
 2010لسنة ) هـ.إ/و.م/9/178/11(بشأن تعدیل قرار مجلس الوزراء رقم 

بخصوص تخصیص قطعة أرض حكومیة لصالح جمعیة السالمة الخیریة إلقامة 
   مركز للعالج الطبیعي 

  مجلس الوزراء
  ،تهوتعدیال 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  م، 1942لسنة ) 6(رقم  األراضي العمومیةوعلى قانون 
  ،قانون األراضي العثماني وتعدیالتهوعلى 

  ، 2010لسنة ) هـ.إ/و.م/9/178/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 
) هــ.إ/و.م/3/27/11(بشأن نظام معـاییر التخصـیص رقـم وعلى قرار مجلس الوزراء 

  م وتعدیالته،2007لسنة 
اجتمــاع اللجنــة الخاصــة بتخصــیص األراضــي الحكومیــة فــي تقریــر وعلــى توصــیات 

  م 04/04/2011بتاریخ ) 50(اجتماعها رقم 
  وبناًء على تنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،

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

اء في جلسـته المـائتین المنعقـدة بمدینـة غـزة تحـت رقـم وبناًء على ما أقره مجلس الوزر 
   م،26/04/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/14/200/11(

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

لســـنة ) هــــ.إ/و.م/9/178/11(مـــن قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم ) 1(تعـــدیل المـــادة رقـــم 
  :لتصبح كالتالي 2010
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ـــ لواقعـــة فـــي أرض ا) 2م1000(ة البـــالغ مســـاحتها تخصـــیص قطعـــة األرض الحكومی
شــمال مدینــة –مــن أراضــي مدینــة خــانیونس ) 89(مــن القطعــة رقــم ) 3(القســیمة رقــم 

  . لصالح جمعیة السالمة الخیریة بهدف إقامة مركز للعالج الطبیعي -أصداء
  
  )2(المادة 

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

  
  م 2011من إبریل لسنة  26: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432من جمادي األولى لعام  22                    
  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء
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  م2011لسنة ) 92(قرار مجلس الوزراء رقم 
ة الغوث الدولیة إلقامة بشأن تخصیص قطعة األرض الحكومیة لصالح وكال

  مدرسة للوكالة   
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م، 1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،
) هــ.إ/و.م/3/27/11(وعلى قرار مجلس الوزراء بشأن نظام معـاییر التخصـیص رقـم 

  م وتعدیالته،2007لسنة 
وعلــى توصــیات اجتمــاع اللجنــة الخاصــة بتخصــیص األراضــي الحكومیــة فــي تقریــر 

  م 04/04/2011بتاریخ ) 50(اجتماعها رقم 
  وبناًء على تنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،

 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  یات المصلحة العامة، وبناًء على مقتض

وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسـته المـائتین المنعقـدة بمدینـة غـزة تحـت رقـم 
   م،26/04/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/15/200/11(

  :قرر ما یلي
  
  )1(المادة 

 5( تخصیص قطعة األرض الحكومیة لصـالح وكالـة الغـوث الدولیـة البـالغ مسـاحتها 
 –مــن أراضـي غــزة ) 733(مـن القطعــة رقـم ) 21(لقسـیمة رقــم الواقعـة فــي ا) دونمـات

  . الشعف بهدف إقامة مدرسة للوكالة
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  )2(المادة 
تمامه حسب األصول   . تكلیف سلطة األراضي بتنفیذ إجراءات التخصیص إیجارة وإ

  
  )3(المادة 

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

  
  م 2011من إبریل لسنة  26: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432من جمادي األولى لعام  22                    
  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء
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  م2011لسنة ) 93(قرار مجلس الوزراء رقم 
كومیة باالیجار لصالح هیئة اإلغاثة الطبیة بشأن تخصیص قطعة األرض الح

  إلنشاء مركز للعالج الطبي واألمراض المزمنة 
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م، 1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،
) هــ.إ/و.م/3/27/11(جلس الوزراء بشأن نظام معـاییر التخصـیص رقـم وعلى قرار م

  م وتعدیالته،2007لسنة 
وعلــى توصــیات اجتمــاع اللجنــة الخاصــة بتخصــیص األراضــي الحكومیــة فــي تقریــر 

   ،م04/04/2011بتاریخ ) 50(اجتماعها رقم 
  وبناًء على تنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،

، وبناًء على ال   صالحیات المخولة لنا قانونًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسـته المـائتین المنعقـدة بمدینـة غـزة تحـت رقـم 
   م،26/04/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/16/200/11(

  :قرر ما یلي
  
  )1(المادة 

البــــالغ  اإلغاثــــة الطبیــــةهیئــــة لصــــالح  یجــــارباإل تخصـــیص قطعــــة األرض الحكومیــــة
مــــن ) 729(مــــن القطعــــة رقــــم ) 71(الواقعــــة فــــي القســــیمة رقــــم ) 2م700(مســــاحتها 

  . إنشاء مركز للعالج الطبي واألمراض المزمنةبهدف  اإلسالم –أراضي غزة 
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  )2(المادة 
تمامه حسب األصول   . تكلیف سلطة األراضي بتنفیذ إجراءات التخصیص إیجارة وإ

  
  )3(المادة 

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

  
  م 2011من إبریل لسنة  26: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432من جمادي األولى لعام  22                    
  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  م2011لسنة ) 94(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن تخصیص قطعة األرض الحكومیة باالیجار لصالح نقابة المعلمین 

  الفلسطینیین إلقامة مقر للنقابة 
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م، 1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،
) هــ.إ/و.م/3/27/11(وعلى قرار مجلس الوزراء بشأن نظام معـاییر التخصـیص رقـم 

  م وتعدیالته،2007لسنة 
وعلــى توصــیات اجتمــاع اللجنــة الخاصــة بتخصــیص األراضــي الحكومیــة فــي تقریــر 

  م، 04/04/2011بتاریخ ) 50(اجتماعها رقم 
  نسیب اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،وبناًء على ت

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

وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسـته المـائتین المنعقـدة بمدینـة غـزة تحـت رقـم 
   م،26/04/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/17/200/11(

  :قرر ما یلي
  
  )1(المادة 

یجــــار لصـــالح نقابــــة المعلمـــین الفلســــطینیین اإلتخصـــیص قطعــــة األرض الحكومیـــة ب
) 978(مـن القطعـة رقـم ) 1372(الواقعـة فـي القسـیمة رقـم ) 2م570(البالغ مسـاحتها 
  . إلقامة مقر للنقابة ،مدینة العودة –من أراضي غزة 

  
  



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     

 

 

- 102  - 
 

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

  
  )3(المادة 

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

  
  م 2011من إبریل لسنة  26: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432ام من جمادي األولى لع 22                    
  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  م2011لسنة ) 95(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن تخصیص قطعة األرض الحكومیة باالیجار لصالح مركز سان جون إلقامة 

  متخصص  ىمستشف
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م، 1942لسنة ) 6(األراضي العمومیة رقم  وعلى قانون

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،
) هــ.إ/و.م/3/27/11(وعلى قرار مجلس الوزراء بشأن نظام معـاییر التخصـیص رقـم 

  م وتعدیالته،2007لسنة 
وعلــى توصــیات اجتمــاع اللجنــة الخاصــة بتخصــیص األراضــي الحكومیــة فــي تقریــر 

  م، 04/04/2011تاریخ ب) 50(اجتماعها رقم 
  وبناًء على تنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،

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

وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسـته المـائتین المنعقـدة بمدینـة غـزة تحـت رقـم 
   م،26/04/2011اریخ بت) هـ.إ/و.م/18/200/11(

  :قرر ما یلي
  
  )1(المادة 

الموافقة علـى تخصـیص قطعـة األرض الحكومیـة باالیجـار لصـالح مركـز سـان جـون 
مـــن القطعـــة رقـــم ) 315,99(الواقعـــة فـــي القســـیمتین رقـــم ) 2م700(البـــالغ مســـاحتها 

  . متخصص ىقامة مستشفجنوب الجامعة االسالمیة إل–من أراضي غزة ) 726(
  
  



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  )2(المادة 
تمامه حسب األصول   . تكلیف سلطة األراضي بتنفیذ إجراءات التخصیص إیجارة وإ

  
  )3(المادة 

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

  
  م 2011من إبریل لسنة  26: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432من جمادي األولى لعام  22                    
  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  م2011لسنة ) 96(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشأن مبادلة قطعة أرض حكومیة بقطعة أرض تابعة لبلدیة غزة  

  مجلس الوزراء
  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  م، 1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 
  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،

) هــ.إ/و.م/3/27/11(وعلى قرار مجلس الوزراء بشأن نظام معـاییر التخصـیص رقـم 
  م وتعدیالته،2007لسنة 

ر وعلــى توصــیات اجتمــاع اللجنــة الخاصــة بتخصــیص األراضــي الحكومیــة فــي تقریــ
  م، 04/04/2011بتاریخ ) 50(اجتماعها رقم 

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

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسـته المـائتین المنعقـدة بمدینـة غـزة تحـت رقـم 

   م،26/04/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/19/200/11(
  :قرر ما یلي

  
  )1(المادة 

الواقعـــة فـــي  اتینحـــي البســ–مبادلــة قطعـــة األرض الحكومیــة الكائنـــة فــي مدینـــة غــزة 
بقطعـة ) دونمـات 5(والبـالغ مسـاحتها ) 683(من القطعة رقـم ) 9(رض القسیمة رقم أ

الشـعف الواقعـة فـي أرض القسـیمة  -األرض التابعة لبلدیة غزة الكائنة في مدینـة غـزة
  ). دونمات 5(والبالغ مساحتها ) 733(من القطعة ) 21(رقم 

  
  



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  )2(المادة 
ــــإجراء عملیــــة المبادلــــة فــــي المــــادة  تمامهــــا حســــب ) 1(تكلیــــف ســــلطة األراضــــي ب وإ

  . األصول
  

  )3(المادة 
 تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه -كـل فیمـا یخصـه–على الجهات المختصة كافـة 

  . وینشر في الجریدة الرسمیة ،اعتبارًا من تاریخ صدوره
  

  م 2011من إبریل لسنة  26: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1432من جمادي األولى لعام  22                    

  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  م2011لسنة ) 97(قرار مجلس الوزراء رقم 
 2008لسنة ) هـ.إ/و.م/5/69/11(الوزراء رقم  بشأن تعدیل قرار مجلس

إلقامة  الدولیة بخصوص تخصیص قطعة أرض حكومیة لصالح مؤسسة القدس
  فندق استثماري   

  مجلس الوزراء
  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  م، 1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 
  راضي العثماني وتعدیالته،وعلى قانون األ

  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/5/69/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 
) هــ.إ/و.م/3/27/11(وعلى قرار مجلس الوزراء بشأن نظام معـاییر التخصـیص رقـم 

  م وتعدیالته،2007لسنة 
وعلــى توصــیات اجتمــاع اللجنــة الخاصــة بتخصــیص األراضــي الحكومیــة فــي تقریــر 

  م، 04/04/2011بتاریخ ) 50(اجتماعها رقم 
  وبناًء على تنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،

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

وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسـته المـائتین المنعقـدة بمدینـة غـزة تحـت رقـم 
   م،26/04/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/20/200/11(

  :قرر ما یلي
  
  )1(المادة 

ســــنة ل) هـــــ.إ/و.م/5/69/11(الــــوزراء رقــــم مــــن قــــرار مجلــــس ) 1(تعـــدیل المــــادة رقــــم 
  : لتصبح كالتالي 2008



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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الواقعـــة فـــي أرض ) 2م5000(تخصـــیص قطعـــة األرض الحكومیـــة البـــالغ مســـاحتها 
الســودانیة  –غــزة  مــن أراضــي شــمالي) 978(مــن القطعــة رقــم ) 1473(القســیمة رقــم 

  . لصالح مؤسسة القدس الدولیة بهدف إقامة فندق استثماري
  
  )2(المادة 

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

  
  م 2011من إبریل لسنة  26: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432من جمادي األولى لعام  22                    
  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  م2011لسنة ) 98(قرار مجلس الوزراء رقم 
یجار لصالح دار الكتاب والسنة عة األرض الحكومیة باإلطبشأن تخصیص ق

  الستخدامها في المشاریع الزراعیة    
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، 2003ع على القانون األساسي المعدل لسنة بعد االطال
  م، 1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،
) هــ.إ/و.م/3/27/11(وعلى قرار مجلس الوزراء بشأن نظام معـاییر التخصـیص رقـم 

  م وتعدیالته،2007لسنة 
الخاصــة بتخصــیص األراضــي الحكومیــة فــي تقریــر  وعلــى توصــیات اجتمــاع اللجنــة

  م، 04/04/2011بتاریخ ) 50(اجتماعها رقم 
  وبناًء على تنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،

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

المـائتین المنعقـدة بمدینـة غـزة تحـت رقـم وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسـته 
   م،26/04/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/21/200/11(

  :قرر ما یلي
  
  )1(المادة 

الموافقــــة علـــــى تخصــــیص قطعـــــة األرض الحكومیــــة باإلیجـــــار لصــــالح دار الكتـــــاب 
مــن القطعــة رقـــم ) 17(الواقعــة فــي القســیمة رقـــم ) دونـــم 50(والســنة البــالغ مســاحتها 

  . حي األمل الستخدامها في مشاریع زراعیة–خانیونس من أراضي ) 89(
  
  



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  ) 2(المادة 
تمامه حسب األصول    تكلیف سلطة األراضي بتنفیذ إجراءات التخصیص إیجارة وإ

  
  )3(المادة 

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

  
  م 2011من إبریل لسنة  26: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432من جمادي األولى لعام  22                    
  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  م2011لسنة ) 99(قرار مجلس الوزراء رقم 
مة عة األرض الحكومیة باالیجار لصالح جمعیة مبرة الرحطبشأن تخصیص ق

  الستخدامها في المشاریع الزراعیة    
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م، 1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،
) هــ.إ/و.م/3/27/11(وعلى قرار مجلس الوزراء بشأن نظام معـاییر التخصـیص رقـم 

  م وتعدیالته،2007لسنة 
وعلــى توصــیات اجتمــاع اللجنــة الخاصــة بتخصــیص األراضــي الحكومیــة فــي تقریــر 

  م، 04/04/2011بتاریخ ) 50(اجتماعها رقم 
  وبناًء على تنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،

 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  یات المصلحة العامة، وبناًء على مقتض

وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسـته المـائتین المنعقـدة بمدینـة غـزة تحـت رقـم 
   م،26/04/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/22/200/11(

  :قرر ما یلي
  
  )1(المادة 

الموافقــــة علــــى تخصــــیص قطعــــة األرض الحكومیــــة باإلیجــــار لصــــالح جمعیــــة مبــــرة 
مــن القطعــة رقــم ) 17(الواقعــة فــي القســیمة رقــم ) دونــم 30(الرحمــة البــالغ مســاحتها 

  . حي األمل الستخدامها في مشاریع زراعیة–من أراضي خانیونس ) 89(
  
  



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  ) 2(المادة 
تمامه حسب األصول    تكلیف سلطة األراضي بتنفیذ إجراءات التخصیص إیجارة وإ

  
  )3(المادة 

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

  
  م 2011من إبریل لسنة  26: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432من جمادي األولى لعام  22                    
  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  م2011لسنة ) 100(قرار مجلس الوزراء رقم 
بات اعة األرض الحكومیة باالیجار لصالح جمعیة الشطبشأن تخصیص ق

      إلقامة مركز ألنشطة الجمعیة فرع الزیتون  –المسلمات 
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م، 1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 

  ي العثماني وتعدیالته،وعلى قانون األراض
) هــ.إ/و.م/3/27/11(وعلى قرار مجلس الوزراء بشأن نظام معـاییر التخصـیص رقـم 

  م وتعدیالته،2007لسنة 
وعلــى توصــیات اجتمــاع اللجنــة الخاصــة بتخصــیص األراضــي الحكومیــة فــي تقریــر 

  م، 04/04/2011بتاریخ ) 50(اجتماعها رقم 
  ص األراضي الحكومیة،وبناًء على تنسیب اللجنة الخاصة بتخصی

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

وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسـته المـائتین المنعقـدة بمدینـة غـزة تحـت رقـم 
   م،26/04/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/23/200/11(

  :قرر ما یلي
  
  )1(المادة 

الشــبات تخصــیص قطعــة األرض الحكومیــة باإلیجــار لصــالح جمعیــة الموافقــة علــى 
مـن ) 4(الواقعـة فـي القسـیمة رقـم ) 2م500(البـالغ مسـاحتها  فـرع الزیتـون–المسلمات 

  . البساتین إلقامة مركز ألنشطة الجمعیةحي – غزةمن أراضي ) 642(القطعة رقم 
  
  



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  ) 2(المادة 
تمامه حسب األصول  تكلیف سلطة األراضي بتنفیذ إجراءات التخصیص   إیجارة وإ

  
  )3(المادة 

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

  
  م 2011من إبریل لسنة  26: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432م من جمادي األولى لعا 22                    
  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  م2011لسنة ) 101(قرار مجلس الوزراء رقم 
حكومیة لصالح وزارة الداخلیة واالمن الوطني إلقامة تخصیص قطعة أرض بشأن 

  مركز شرطة الشوكة 
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م، 1942لسنة ) 6(ى قانون األراضي العمومیة رقم وعل

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،
) هــ.إ/و.م/3/27/11(وعلى قرار مجلس الوزراء بشأن نظام معـاییر التخصـیص رقـم 

  م وتعدیالته،2007لسنة 
وعلــى توصــیات اجتمــاع اللجنــة الخاصــة بتخصــیص األراضــي الحكومیــة فــي تقریــر 

  م، 04/04/2011بتاریخ ) 50( اجتماعها رقم
  وبناًء على تنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،

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

وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسـته المـائتین المنعقـدة بمدینـة غـزة تحـت رقـم 
   م،26/04/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/24/200/11(

  :قرر ما یلي
  
  )1(المادة 

تخصــــــیص قطعــــــة أرض حكومیــــــة لصــــــالح وزارة الداخلیــــــة واألمــــــن الــــــوطني البــــــالغ 
) 15(مــن القطعــة رقــم ) 2(الواقعــة فــي جــزء مــن القســیمة رقــم ) 2م1000(مســاحتها 

  . قامة مركز شرطة الشوكةإل -الشوكة–من أراضي مدینة رفح 
  
  



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  ) 2(المادة 
تمامه حسب األصولتكلی    .ف سلطة األراضي بتنفیذ إجراءات التخصیص وإ

  )3(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـل فیمـا یخصـه–على الجهات المختصة كافـة 

  . وینشر في الجریدة الرسمیة ،اعتبارًا من تاریخ صدوره
  

  م 2011من إبریل لسنة  26: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1432من جمادي األولى لعام  22                    

  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  م2011لسنة ) 102(قرار مجلس الوزراء رقم 
إلقامة بشأن استخدام قطعة األرض الحكومیة باالیجار لصالح بلدیة وادي السلقا 

  سوق الخضار ومنتزه  
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، 2003ساسي المعدل لسنة بعد االطالع على القانون األ
  م، 1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،
) هــ.إ/و.م/3/27/11(وعلى قرار مجلس الوزراء بشأن نظام معـاییر التخصـیص رقـم 

  م وتعدیالته،2007لسنة 
ألراضــي الحكومیــة فــي تقریــر وعلــى توصــیات اجتمــاع اللجنــة الخاصــة بتخصــیص ا

  م، 04/04/2011بتاریخ ) 50(اجتماعها رقم 
  وبناًء على تنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،

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

ة بمدینـة غـزة تحـت رقـم وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسـته المـائتین المنعقـد
   م،26/04/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/25/200/11(

  :قرر ما یلي
  
  )1(المادة 

یجــار لصــالح بلدیــة وادي الســلقا اســتخدام قطعــة األرض الحكومیــة باإل الموافقــة علــى
مــن  )131( مــن القطعــة) 19( الواقعــة فــي القســیمة رقــم) 2م5000(البــالغ مســاحتها 

  . قامة سوق خضار ومنتزهأراضي قریة وادي السلقا إل
  
  



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  ) 2(المادة 
تمامه حسب األصولاإلتكلیف سلطة األراضي بتنفیذ إجراءات    . یجار وإ

  
  )3(المادة 

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

  
  م 2011من إبریل لسنة  26: تاریخصدر في مدینة غزة ب
  هـ 1432األولى لعام  ىمن جماد 22                    

  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     

 

 

- 119  - 
 

  م2011لسنة ) 103(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن تخصیص قطعة أرض حكومیة باإلیجار لصالح بلدیة جبالیا النزلة إلقامة 

  منتزة 
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، 2003عد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة ب
  م، 1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،
) هــ.إ/و.م/3/27/11(وعلى قرار مجلس الوزراء بشأن نظام معـاییر التخصـیص رقـم 

  م وتعدیالته،2007لسنة 
اع اللجنــة الخاصــة بتخصــیص األراضــي الحكومیــة فــي تقریــر وعلــى توصــیات اجتمــ

  م، 04/04/2011بتاریخ ) 50(اجتماعها رقم 
  وبناًء على تنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،

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

في جلسـته المـائتین المنعقـدة بمدینـة غـزة تحـت رقـم وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء 
   م،26/04/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/26/200/11(

  :قرر ما یلي
  
  )1(المادة 

تخصـیص قطعــة أرض حكومیـة باإلیجــار لصـالح بلدیــة جبالیـا النزلــة البـالغ مســاحتها 
مـن ) 978(من القطعـة رقـم ) 1378، 1471(الواقعة في القسیمتین رقم ) 2م7000(
  .  إلقامة منتزة–غرب أبراج البلدیة –اضي جبالیا أر 

  
  



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  ) 2(المادة 
تمامه حسب األصول   . تكلیف سلطة األراضي بتنفیذ إجراءات التخصیص إیجارة وإ

  
  )3(المادة 

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

  
  م 2011من إبریل لسنة  26: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432من جمادي األولى لعام  22                    
  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  م2011لسنة ) 104(قرار مجلس الوزراء رقم 
م 2011لسنة ) هـ.إ/و.م/15/188/11(بشأن تعدیل قرار مجلس الوزراء رقم 

بخصوص تخصیص قطعة أرض حكومیة باإلیجار لصالح بلدیة غزة إلنشاء مكب 
  للنفایات الصلبة 

  مجلس الوزراء
  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  م، 1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 
  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،

  م،2011لسنة ) هـ.إ/و.م/15/188/11(مجلس الوزراء رقم  وعلى قرار
) هــ.إ/و.م/3/27/11(وعلى قرار مجلس الوزراء بشأن نظام معـاییر التخصـیص رقـم 

  م وتعدیالته،2007لسنة 
وعلــى توصــیات اجتمــاع اللجنــة الخاصــة بتخصــیص األراضــي الحكومیــة فــي تقریــر 

  م، 04/04/2011بتاریخ ) 50(اجتماعها رقم 
  على تنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،وبناًء 

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

وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسـته المـائتین المنعقـدة بمدینـة غـزة تحـت رقـم 
   م،26/04/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/27/200/11(

  :ليقرر ما ی
  )1(المادة 

لســـنة ) هـــ.إ/و.م/15/188/11(مـــن قــرار مجلـــس الــوزراء رقـــم ) 1(تعــدل المـــادة رقــم 
  : تاليالم لتصبح ك2011



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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الواقعـــة فـــي أرض ) 2م5000(تخصـــیص قطعـــة األرض الحكومیـــة البـــالغ مســـاحتها 
البســاتین لصــالح بلدیــة –مــن أراضــي غــزة ) 682(مــن القطعــة رقــم ) 7(القســیمة رقــم 

  .  اء مكب للنفایات الصلبةغزة بهدف إنش
  ) 2(المادة 

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

  
  م 2011من إبریل لسنة  26: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432من جمادي األولى لعام  22                    
  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  م2011لسنة ) 105(قرار مجلس الوزراء رقم 
–إلیجار لصالح الجمعیة االسالمیة ابشأن تخصیص قطعة األرض الحكومیة ب

  الیمني  ىمخیم جبالیا إلنشاء المستشف
  مجلس الوزراء

  عدیالته،وت 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م، 1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،
) هــ.إ/و.م/3/27/11(وعلى قرار مجلس الوزراء بشأن نظام معـاییر التخصـیص رقـم 

  م وتعدیالته،2007لسنة 
وعلــى توصــیات اجتمــاع اللجنــة الخاصــة بتخصــیص األراضــي الحكومیــة فــي تقریــر 

  م، 04/04/2011بتاریخ ) 50(اجتماعها رقم 
  وبناًء على تنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،

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

وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسـته المـائتین المنعقـدة بمدینـة غـزة تحـت رقـم 
   م،26/04/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/28/200/11(

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

مخــــیم –االســــالمیة  تخصــــیص قطعــــة األرض الحكومیــــة باإلیجــــار لصــــالح الجمعیــــة
مـــن القطعـــة رقـــم ) 1(الواقعـــة فـــي القســـیمة رقـــم ) 2م2875(جبالیـــا البـــالغ مســـاحتها 

 ىستشـــفمعســـكر جبالیـــا بهـــدف إنشـــاء الم–مـــن أراضـــي شـــمال قطـــاع غـــزة ) 1811(
  . الیمني

  
  



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  ) 2(المادة 
تمامه حسب األصول   . تكلیف سلطة األراضي بتنفیذ إجراءات التخصیص إیجارة وإ

  
  )3(المادة 

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

  
  م 2011من إبریل لسنة  26: ریخصدر في مدینة غزة بتا

  هـ 1432من جمادي األولى لعام  22                    
  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء
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  م2011لسنة ) 106(قرار مجلس الوزراء رقم 
أحمد محمد مصطفي الحواجري مدیرًا عامًا في وزارة التربیة / تعیین السیدبشأن 

   A4جة والتعلیم العالي بدر 
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  ، وتعدیالته والئحته التنفیذیة م1998لسنة ) 4(رقم  الخدمة المدنیةوعلى قانون 

  ،وزیر التربیة والتعلیم العاليوبناًء على تنسیب 
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  مقتضیات المصلحة العامة، وبناًء على 
المنعقــدة بمدینــة  بعــد المــائتین ىاألولــ وبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته

   م،03/05/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/01/201/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
أحمــد محمــد مصــطفي الحــواجري مــدیرًا عامــًا فــي وزارة التربیــة والتعلــیم / تعیــین الســید

  . A4العالي بدرجة 
  
  ) 2(المادة 

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

  
  م 2011لسنة  مایومن  03: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432من جمادي األولى لعام  29                  
  ماعیل هنیةإس

  رئیس مجلس الوزراء



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  م2011لسنة ) 107(قرار مجلس الوزراء رقم 
أحمد حسن داوود الشنطي مدیرًا عامًا في وزارة المالیة بدرجة / بشأن ترقیة السید

A4   
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة، 1998سنة ل) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
  وبناًء على تنسیب وزیر المالیة،

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

بعــد المــائتین المنعقــدة بمدینــة  ىوبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته األولــ
   م،03/05/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/02/201/11(غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

  . A4بدرجة  المالیةمدیرًا عامًا في وزارة  حسن داوود الشنطيأحمد / السید ترقیة
  
  ) 2(المادة 

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

  
  م 2011من مایو لسنة  03: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432من جمادي األولى لعام  29                  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  م2011لسنة ) 108(قرار مجلس الوزراء رقم 
إیاد سالمة مسعود بكرون مدیرًا عامًا في وزارة المالیة بدرجة / بشأن ترقیة السید

A4   
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة، 1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
  وبناًء على تنسیب وزیر المالیة،

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

بعــد المــائتین المنعقــدة بمدینــة  ىوبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته األولــ
   م،03/05/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/03/201/11(غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

  . A4إیاد سالمة مسعود بكرون مدیرًا عامًا في وزارة المالیة بدرجة / ترقیة السید
  
  ) 2(المادة 

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

  
  م 2011من مایو لسنة  03: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432من جمادي األولى لعام  29                  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  م2011لسنة ) 109(لوزراء رقم قرار مجلس ا
إسمت أنیس یوسف الریس مدیرًا عامًا في وزارة المالیة / بشأن ترقیة السیدة

   A4بدرجة 
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة، 1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
  وبناًء على تنسیب وزیر المالیة،

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

بعــد المــائتین المنعقــدة بمدینــة  ىوبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته األولــ
   م،03/05/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/04/201/11(غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(ادة الم

  . A4إسمت أنیس یوسف الریس مدیرًا عامًا في وزارة المالیة بدرجة / ترقیة السیدة
  ) 2(المادة 

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

  
  م 2011لسنة  من مایو 03: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432من جمادي األولى لعام  29                  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  م2011لسنة ) 110(قرار مجلس الوزراء رقم 
أسامة محمد إبراهیم نوفل مدیرًا عامًا في وزارة التخطیط / بشأن ترقیة السید

   A4بدرجة 
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، 2003ساسي المعدل لسنة بعد االطالع على القانون األ
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة، 1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 

  وبناًء على تنسیب وزیر التخطیط،
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
بعــد المــائتین المنعقــدة بمدینــة  ىســته األولــوبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جل

   م،03/05/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/05/201/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
  . A4أسامة محمد إبراهیم نوفل مدیرًا عامًا في وزارة التخطیط بدرجة / ترقیة السید

  ) 2(المادة 
م هـذا القـرار، ویعمـل بـه تنفیـذ أحكـا -كـل فیمـا یخصـه–على الجهات المختصة كافـة 

  . وینشر في الجریدة الرسمیة صدوره،اعتبارًا من تاریخ 
  

  م 2011من مایو لسنة  03: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1432من جمادي األولى لعام  29                  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     

 

 

- 130  - 
 

  م2011لسنة ) 111(قرار مجلس الوزراء رقم 
قاف و األ یوسف علي محمود فرحات مدیرًا عامًا في وزارة / السید بشأن ترقیة

   A4بدرجة  والشئون الدینیة
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة، 1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 

  ،ألوقاف والشئون الدینیةاوبناًء على تنسیب وزیر 
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
بعــد المــائتین المنعقــدة بمدینــة  ىوبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته األولــ

   م،03/05/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/06/201/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
األوقـــاف والشـــئون مـــدیرًا عامـــًا فـــي وزارة  یوســـف علـــي محمـــود فرحـــات/ ترقیـــة الســـید

  . A4بدرجة  الدینیة
  ) 2(المادة 

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

  
  م 2011من مایو لسنة  03: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432من جمادي األولى لعام  29                  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  م2011لسنة ) 112(قرار مجلس الوزراء رقم 
عامر رأفت الغصین مدیرًا عامًا في وزارة األسرى والمحررین / بشأن ترقیة السید

   A4والقدس والالجئین بدرجة 
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة، 1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 

  وبناًء على تنسیب وزیر األسري والمحررین والقدس والالجئین،
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  مصلحة العامة، وبناًء على مقتضیات ال
بعــد المــائتین المنعقــدة بمدینــة  ىوبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته األولــ

   م،03/05/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/07/201/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
عـــامر رأفـــت علـــي الغصـــین مـــدیرًا عامـــًا فـــي وزارة األســـرى والمحـــررین / ترقیـــة الســـید

  . A4ین بدرجة والقدس والالجئ
  
  ) 2(المادة 

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

  
  م 2011من مایو لسنة  03: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432من جمادي األولى لعام  29                  
  ل هنیةإسماعی

  رئیس مجلس الوزراء



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  م2011لسنة ) 113(قرار مجلس الوزراء رقم 
برهوم مستشارًا لوزیر الداخلیة واألمن  فوزي جمعة علي/ ترقیة السیدبشأن 

   A4الوطني لشئون اإلعالم بدرجة 
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة، 1998لسنة ) 4(لمدنیة رقم وعلى قانون الخدمة ا

  ،الداخلیة واألمن الوطنيوبناًء على تنسیب وزیر 
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
ة بعــد المــائتین المنعقــدة بمدینــ ىوبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته األولــ

   م،03/05/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/08/201/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
فوزي جمعة على برهوم مستشارًا لـوزیر الداخلیـة واألمـن الـوطني لشـئون / ترقیة السید

  .A4اإلعالم بدرجة 
  ) 2(المادة 

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

  
  م 2011من مایو لسنة  03: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432من جمادي األولى لعام  29                  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  م2011لسنة ) 114(قرار مجلس الوزراء رقم 
أبو نجا مدیرًا عامًا في الهیئة العامة بشیر محمد حسن / بشأن ترقیة السید

   A4للمعابر والحدود بدرجة 
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة، 1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 

  والحدود،المعابر  العامة هیئةالوبناًء على تنسیب رئیس 
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
بعــد المــائتین المنعقــدة بمدینــة  ىوبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته األولــ

   م،03/05/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/09/201/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
شـــیر محمـــد حســـن أبـــو نجـــا مـــدیرًا عامـــًا فـــي الهیئـــة العامـــة للمعـــابر ب/ ترقیـــة الســـید

  .A4والحدود بدرجة 
  )2(المادة 

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

  
  م 2011من مایو لسنة  03: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432من جمادي األولى لعام  29                  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  م2011لسنة ) 115(قرار مجلس الوزراء رقم 
مدیرًا عامًا في وزارة  ةجمیل عبد المجید محمد العبادس/ بشأن ترقیة السید

   A4التخطیط بدرجة 
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، 2003سي المعدل لسنة بعد االطالع على القانون األسا
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة، 1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 

  وبناًء على تنسیب وزیر التخطیط،
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
بعــد المــائتین المنعقــدة بمدینــة  ىاألولــ وبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته

   م،03/05/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/10/201/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
مدیرًا عامـًا فـي وزارة التخطـیط بدرجـة  ةجمیل عبد المجید محمد العبادس/ ترقیة السید

A4.  
  )2(المادة 

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

  
  م 2011من مایو لسنة  03: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432من جمادي األولى لعام  29                  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  م2011لسنة ) 116(قرار مجلس الوزراء رقم 
عماد محمد عبد الكریم حمادة مدیرًا عامًا في وزارة األشغال / السید بشأن ترقیة

   A4العامة واإلسكان بدرجة 
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة، 1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 

  وزیر األشغال العامة واإلسكان،وبناًء على تنسیب 
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
بعــد المــائتین المنعقــدة بمدینــة  ىوبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته األولــ

   م،03/05/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/11/201/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(دة الما
عمــاد محمــد عبــد الكــریم حمــادة مــدیرًا عامــًا فــي وزارة األشــغال العامــة / ترقیــة الســید

  . A4واإلسكان بدرجة 
  )2(المادة 

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

  
  م 2011من مایو لسنة  03: بتاریخ صدر في مدینة غزة
  هـ 1432من جمادي األولى لعام  29                  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  م2011لسنة ) 117(قرار مجلس الوزراء رقم 
دیاب یوسف یوسف خلف مدیرًا عامًا في وزارة المالیة بدرجة / بشأن ترقیة السید

A4   
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، 2003لى القانون األساسي المعدل لسنة بعد االطالع ع
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة، 1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
  وبناًء على تنسیب وزیر المالیة،

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

بعــد المــائتین المنعقــدة بمدینــة  ىالــوزراء فــي جلســته األولــوبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس 
   م،03/05/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/12/201/11(غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  
  )1(المادة 

   A4دیاب یوسف یوسف خلف مدیرًا عامًا في وزارة المالیة بدرجة / ترقیة السید
  
  )2(المادة 

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

  
  م 2011من مایو لسنة  03: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432من جمادي األولى لعام  29                  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  م2011لسنة ) 118(قرار مجلس الوزراء رقم 
محمد عبد اهللا محمود االستاذ مدیرًا عامًا في وزارة األشغال / ترقیة السید بشأن

   A4العامة واإلسكان بدرجة 
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة، 1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 

  تنسیب وزیر األشغال العامة واإلسكان، وبناًء على
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
بعــد المــائتین المنعقــدة بمدینــة  ىوبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته األولــ

   م،03/05/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/13/201/11(غزة تحت رقم 
  :يقرر ما یل

  
  )1(المادة 

محمـــد عبـــد اهللا محمـــود االســتاذ مـــدیرًا عامـــًا فـــي وزارة األشـــغال العامـــة / ترقیــة الســـید
   A4واإلسكان بدرجة 

  )2(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـل فیمـا یخصـه–على الجهات المختصة كافـة 

  . وینشر في الجریدة الرسمیة صدوره،اعتبارًا من تاریخ 
  

  م 2011من مایو لسنة  03: دینة غزة بتاریخصدر في م
  هـ 1432من جمادي األولى لعام  29                  

  إسماعیل هنیة 
  رئیس مجلس الوزراء



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  م2011لسنة ) 119(قرار مجلس الوزراء رقم 
ناجي یوسف عبد القادر سرحان مدیرًا عامًا في وزارة األشغال / بشأن ترقیة السید

   A4ة العامة واإلسكان بدرج
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة، 1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 

  وبناًء على تنسیب وزیر األشغال العامة واإلسكان،
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  قتضیات المصلحة العامة، وبناًء على م
بعــد المــائتین المنعقــدة بمدینــة  ىوبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته األولــ

   م،03/05/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/14/201/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  
  )1(المادة 

مـدیرًا عامــًا فـي وزارة األشــغال العامــة  نـاجي یوســف عبـد القــادر ســرحان/ ترقیـة الســید
   A4واإلسكان بدرجة 

  )2(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـل فیمـا یخصـه–على الجهات المختصة كافـة 

  . وینشر في الجریدة الرسمیة صدوره،اعتبارًا من تاریخ 
  

  م 2011من مایو لسنة  03: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1432من جمادي األولى لعام  29                  

  اعیل هنیةإسم
  رئیس مجلس الوزراء



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  م2011لسنة ) 120(قرار مجلس الوزراء رقم 
حیدر توفیق حسین حماد مدیرًا عامًا في وزارة المالیة بدرجة / بشأن ترقیة السید

A4   
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة، 1998ة لسن) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
  وبناًء على تنسیب وزیر المالیة،

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

بعــد المــائتین المنعقــدة بمدینــة  ىوبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته األولــ
   م،03/05/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/15/201/11(غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  
  )1(المادة 

   A4حیدر توفیق حسین حماد مدیرًا عامًا في وزارة المالیة بدرجة / ترقیة السید
  
  )2(المادة 

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

  
  م 2011من مایو لسنة  03: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432من جمادي األولى لعام  29                  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  م2011لسنة ) 121(قرار مجلس الوزراء رقم 
یاسر عبد الرحمن رجب الشنطي وكیًال مساعدًا في وزارة / بشأن ترقیة السید

  A2  إلسكان بدرجةاألشغال العامة وا
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة، 1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
م بشــأن تعیــین 2006لســنة ) هـــ.إ/و.م/02/11/10(وعلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

ن رجـــب الشـــنطي مـــدیرًا عامـــًا فـــي وزارة األشـــغال العامـــة یاســـر عبـــد الـــرحم/ الســـید 
   ،A4واإلسكان بدرجة 

  ،األشغال العامة واإلسكانوبناًء على تنسیب وزیر 
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
المنعقــدة بمدینــة  بعــد المــائتین ىوبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته األولــ

   م،03/05/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/16/201/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  
  )1(المادة 

یاســـر عبـــد الـــرحمن رجـــب الشـــنطي وكـــیًال مســـاعدًا فـــي وزارة األشـــغال / ترقیـــة الســـید
  A2 العامة واإلسكان بدرجة 

  
  )2(المادة 
  . یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

  
  



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  )3(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـل فیمـا یخصـه–على الجهات المختصة كافـة 

  . وینشر في الجریدة الرسمیة صدوره،اعتبارًا من تاریخ 
  

  م 2011من مایو لسنة  03: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1432من جمادي األولى لعام  29                  

  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  م2011لسنة ) 122(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن ترقیة موظفین في الوزارات والمؤسسات الحكومیة إلى الدرجة الوظیفیة 

  ) C(مدیر 
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  یالته والئحته التنفیذیة، م وتعد1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 

) 18(محضـر اجتماعهـا رقـم  جنة اإلداریة الوزاریة الدائمة فىتوصیات اللوبناًء على 
  ،م20/04/2011المنعقد بتاریخ 

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

بعــد المــائتین المنعقــدة بمدینــة  ىوبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته األولــ
   م،03/05/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/17/201/11(غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  

  )1(المادة 
المـــوظفین التالیـــة أســـماؤهم فـــي الـــوزارات والمؤسســـات الحكومیـــة إلـــى الدرجــــة ترقیـــة 

  : في الفئة األولى وفق الجدول التالي) C(الوظیفیة مدیر 
  

  المسمي الوظیفي  ؤسسةالم/الوزارة  االسم  م
  مدیر مكتب الوزیر  وزارة الصحة  محمد فایز الشرفا  .1
وزارة األوقاف والشئون   عماد على یحي الدجني  .2

  الدینیة
  مدیر دائرة التحفیظ

إســــــــــماعیل إبــــــــــراهیم فهــــــــــاد  .3
  الثوابتة 

رات ادمدیر دائرة اإلص  المكتب اإلعالمي الحكومي
  والنشرات والكتبة
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مدیر مكتب رئیس المكتب   المكتب اإلعالمي الحكومي  رباوي رامي أكرم موسي الغ .4
  اإلعالمي الحكومي

عصـــــام عبـــــد الفتـــــاح عمـــــر  .5
  الحمارنة

مدیر مكتب رئیس سلطة   سلطة األراضي
  األراضي

  مدیر دائرة الرسم والتخطیط  سلطة األراضي  نائل محمود علي كروان .6
ــــــاري أحمــــــد  .7 ــــــد الب حیــــــدر عب

  أحمد
  التفتیش والمتابعةمدیر دائرة   سلطة األراضي

  مدیر دائرة التدقیق  سلطة األراضي  عبد اهللا محمد حسن حمد .8
حیــــدر عبـــــد الهــــادي محمـــــد  .9

  الحلو 
مدیر أمالك الحكومة في   سلطة األراضي

  الجنوب
  

  )2(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـل فیمـا یخصـه–على الجهات المختصة كافـة 

  . وینشر في الجریدة الرسمیة صدوره،اعتبارًا من تاریخ 
  

  م 2011من مایو لسنة  03: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1432من جمادي األولى لعام  29                  

  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
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  م2011لسنة ) 123(قرار مجلس الوزراء رقم 
هائیة ألسرة اعدة عاجلة ونلف دینارًا كمسصرف مبلغ أربعة وعشرون أبشأن 

  عادل صالح رزق رزق / المتوفى
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،1998لسنة ) 7(وعلى قانون تنظیم الموازنة العامة والشئون المالیة رقم 

  وعلى النظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة وتعدیالته، 
  رئیس الوزراء،وبناًء على تنسیب 

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

بعــد المــائتین المنعقــدة بمدینــة  ىوبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته األولــ
   م،03/05/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/18/201/11(غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

ــــاراً  24,000(صــــرف مبلــــغ  ــــف دینــــاراً –) دین ــــة  -أربعــــة وعشــــرون أل كمســــاعدة عاجل
  . عادل صالح رزق رزق ىونهائیة ألسرة المتوف

  )2(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـل فیمـا یخصـه–على الجهات المختصة كافـة 

  . وینشر في الجریدة الرسمیة ،اعتبارًا من تاریخ صدوره
  

  م 2011من مایو لسنة  03: ریخصدر في مدینة غزة بتا
  هـ 1432من جمادي األولى لعام  29                  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء
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  م2011لسنة ) 124(قرار مجلس الوزراء رقم 
شیكل ) 240,100(حداثات وظیفیة وموازنة تشغیلیة بقیمة إ 5بشأن اعتماد 

   لمؤسسة بیت أمان للرعایة االجتماعیة للنساء 
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 

  م،1998لسنة ) 7(وعلى قانون تنظیم الموازنة العامة والشئون المالیة رقم 
  العامة وتعدیالته، وعلى النظام المالي للوزارات والمؤسسات 

  االجتماعیة، ناًء على تنسیب وزیرالعمل والشؤونوب
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
بعــد المــائتین المنعقــدة بمدینــة  ىوبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته األولــ

   م،03/05/2011تاریخ ب) هـ.إ/و.م/19/201/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  
  )1(المادة 

  .حداثات وظیفیة لمؤسسة بیت أمان للرعایة االجتماعیة للنساءإ 5اعتماد 
  
  )2(المادة 

بقیمــة  ســنویة لمؤسسـة بیـت أمـان للرعایــة االجتماعیـة للنسـاء اعتمـاد موازنـة تشـغیلیة 
  . مائتین وأربعون ألفًا ومائة شیكل–شیكل ) 240,100(
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  )3(ادة الم
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـل فیمـا یخصـه–على الجهات المختصة كافـة 

  . وینشر في الجریدة الرسمیة صدوره،اعتبارًا من تاریخ 
  

  م 2011من مایو لسنة  03: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1432من جمادي األولى لعام  29                  

  إسماعیل هنیة
  وزراءرئیس مجلس ال
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  م2011لسنة ) 125(قرار مجلس الوزراء رقم 
  یافا    الستئجار مستشفى$ 36,000ماد مبلغ بشأن اعت

  مجلس الوزراء
  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  م،1998لسنة ) 7(وعلى قانون تنظیم الموازنة العامة والشئون المالیة رقم 
  النظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة وتعدیالته،  وعلى

  وبناًء على تنسیب وزیر الصحة،
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
بعــد المــائتین المنعقــدة بمدینــة  ىوبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته األولــ

   م،03/05/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/20/201/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  
  )1(المادة 

  . لصالح استئجار مستشفي یافا -ستة وثالثون ألف دوالراً -$ 36,000اعتماد مبلغ 
  )2(المادة 

تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـل فیمـا یخصـه–على الجهات المختصة كافـة 
  . دة الرسمیةوینشر في الجری صدوره،اعتبارًا من تاریخ 

  
  م 2011من مایو لسنة  03: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432األولى لعام  يمن جماد 29                  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
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  م2011لسنة ) 126(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشأن إقرار عالوة غالء المعیشة بأثر رجعي   

  مجلس الوزراء
  وتعدیالته، 2003لقانون األساسي المعدل لسنة بعد االطالع على ا

  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
  وبناًء على تنسیب وزیر المالیة،

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

بعـد المـائتین المنعقـدة بمدینـة غـزة  ىاء فـي جلسـته األولـوبناًء على ما أقره مجلـس الـوزر 
   م،03/05/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/21/201/11(تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  

  )1(المادة 
م وفقـًا للنســب 01/01/2008إقـرار عـالوة غـالء المعیشـة بـأثر رجعـي ابتـداًء مـن تـاریخ 

كل منــتظم ابتــدءًا مــن المعمــول بهــا فــي المحافظــات الشــمالیة، علــى أن یــتم صــرفها بشــ
م ویتم احتساب الزیادة في الراتب عـن الفتـرة مـا قبـل شـهر 2011راتب شهر ابریل لعام 

  . م بأثر رجعي ضمن المتأخرات المالیة المستحقة للموظفین2011إبریل لعام 
  

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

  . وینشر في الجریدة الرسمیة صدوره،ًا من تاریخ اعتبار 
  

  م 2011من مایو لسنة  03: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1432من جمادي األولى لعام  29                  

  
  إسماعیل هنیة   

  رئیس مجلس الوزراء
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  م2011لسنة ) 127(قرار مجلس الوزراء رقم 
م المقدمة من وزارة 2011لفلسطینیة بشأن اعتماد الخطة التشغیلیة للحكومة ا

  الخارجیة والتخطیط    
    مجلس الوزراء

  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  ،الهیكل التنظیمي والوظیفي لوزارة التخطیطوعلى 

  ،الخارجیة والتخطیطوبناًء على تنسیب وزیر 
  ، وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانوناً 
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

بعــد المــائتین المنعقــدة بمدینــة  ىوبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته األولــ
   م،03/05/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/22/201/11(غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

ة الخارجیـــة م المقدمـــة مـــن وزار 2011اعتمـــاد الخطـــة التشـــغیلیة للحكومـــة الفلســـطینیة 
  . والتخطیط

  )2(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـل فیمـا یخصـه–على الجهات المختصة كافـة 

  . وینشر في الجریدة الرسمیة صدوره،اعتبارًا من تاریخ 
  

  م 2011من مایو لسنة  03: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1432من جمادي األولى لعام  29                  

  
  إسماعیل هنیة 

  رئیس مجلس الوزراء
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  م2011لسنة ) 128(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشأن تقدیر سعر المتر المربع الواحد من أرض حي المرابطین في مدینة غزة 

    مجلس الوزراء
  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  ،دیالتهوتع 1274قانون األراضي العثماني لسنة وعلى 
  ، 1947لسنة ) 34(وعلى قانون مثمني األراضي رقم 

  ،األشغال العامة واإلسكانوبناًء على تنسیب وزیر 
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
 بعــد المــائتین المنعقــدة بمدینــة ىوبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته األولــ

   م،03/05/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/23/201/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
مـن ) 1373(تقدیر سعر المتـر المربـع الواحـد مـن أرض حـي المـرابطین فـي القسـیمة 

فـي مدینـة غـزة بــ ) المقوسي(الواقعة غرب أبراج مدینة العودة ) 978(أراضي القطعة 
ك لغـــــرض حـــــل قضـــــایا التعـــــدیات علـــــى وذلـــــ -راً مائـــــة وســـــبعون دوال–) دوالراً  170(

  . راضي الحكومیة في المنطقة المذكورةاأل
  )2(المادة 

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

  م 2011من مایو لسنة  03: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1432من جمادي األولى لعام  29                  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء
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  م2011لسنة ) 129(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشأن تفعیل الصندوق الفلسطیني لتعویض مصابي حوادث الطرق  

    مجلس الوزراء
  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  منه،) 189، 170(م والسیما المواد 2005لسنة ) 20(ى قانون التأمین رقم وعل
  م والئحته التنفیذیة، 2000لسنة ) 5(وعلى قانون المرور رقم 

م بشـــأن إنهـــاء 2006لســـنة ) إهــــ/و.م/15/32/10(لـــى قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم عو 
  عمل الصندوق الفلسطیني لتعویض ضحایا حوادث الطرق،  

  یب وزیر المالیة،وبناًء على تنس
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
بعــد المــائتین المنعقــدة بمدینــة  ىوبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته األولــ

   م،03/05/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/24/201/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
تفعیل الصـندوق الفلسـطیني لتعـویض مصـابي حـوادث الطـرق، علـى أن یتـولى إعادة 

  : إدارته مجلس إدارة یتكون من
  الصفة  المسمي  م
  رئیساً   وكیل وزارة المالیة  .1
  عضواً   مدیر عام إدارة التأمین  .2
 عضواً   . مدیر عام الصندوق الفلسطیني لتعویض مصابي حوادث الطرق .3

 عضواً   في فلسطین  مینأممثل اتحاد شركات الت .4

 عضواً   أحد خبراء التأمین  .5
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  )2(المادة 
یلتزم الصندوق الفلسطیني لتعـویض مصـابي حـوادث الطـرق بـدفع تعویضـات المقـررة 

م وتتحـــــدد 2005لســـــنة ) 20(لمصـــــابي حـــــوادث الطـــــرق وفقـــــًا لقـــــانون التـــــأمین رقـــــم 
  . م01/06/2011مسؤولیة الصندوق اعتبارًا من تاریخ 

  
  )3(المادة 

لتــــزم الصــــندوق الفلســــطیني لتعــــویض مصــــابي حــــوادث الطــــرق بتعــــویض إصــــابات ی
حــوادث الطــرق المشــمولة بقــانون التــأمین والتــي حــدثت ضــمن نفــوذ قطــاع غــزة فقــط 

  . م01/06/2011اعتبارًا من تاریخ 
  
  )4(المادة 

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

  
  م 2011من مایو لسنة  03: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432من جمادي األولى لعام  29                  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
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  م2011لسنة ) 130(قرار مجلس الوزراء رقم 
  لعائدین من لیبیا  بشأن تغطیة بدل إیجار وتوفیر فرصة عمل ل

    مجلس الوزراء
  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  م،1998لسنة ) 7(وعلى قانون تنظیم الموازنة العامة والشئون المالیة رقم 
  وعلى النظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة وتعدیالته، 

  یة،وبناًء على تنسیب وزیر الشؤون االجتماع
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
بعـد المـائتین المنعقـدة بمدینـة غـزة  ىوبناًء على ما أقره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته األولـ

   م،03/05/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/25/201/11(تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
اء أثـاث للعائـدین مــن لیبیـا وال یجـدون لهـم مـأوى فـي قطـاع غــزة تغطیـة بـدل إیجـار وشـر 

  . لكل عائٍد معیل–خمسة آالف دوالرًا -$ 5000بواقع 
  )2(المادة 

  . سرة العائدة من لیبیا شریطة أال یوجد مصدر دخل لألسرةتوفیر فرصة عمل لمعیل األ
  )3(المادة 

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

  م 2011من مایو لسنة  03: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1432من جمادي األولى لعام  29                  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء
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  م2011لسنة ) 131(قرار مجلس الوزراء رقم 
  نة لدراسة عالوة طبیعة العمل   بشأن تشكیل لج

    مجلس الوزراء
  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
م بإصـــــدار 2005لســـــنة ) ق.أ/ و.م/06/13/09(وعلــــى قـــــرار مجلـــــس الــــوزراء رقـــــم 

  طبیعة العمل والعالوة اإلداریة،الئحة عالوة 
  وبناًء على تنسیب دیوان الموظفین العام، 

) 18(وبناًء على توصیات اللجنة اإلداریة الوزاریة الدائمة في محضـر اجتماعهـا رقـم 
  م،20/04/2011المنعقد بتاریخ 

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

بعــد المــائتین المنعقــدة بمدینــة  ىبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته األولــو 
   م،03/05/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/26/201/11(غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

وزارة المالیـة، : تشـكیل لجنـة برئاسـة األمانـة العامـة لمجلـس الـوزراء وعضـویة كـل مـن
ان الفتـوى والتشـریع، لدراسـة عـالوة طبیعـة العمـل المقـرة ودیوان المـوظفین العـام، ودیـو 

لســــــنة ) ق.أ/و.م/06/13/09(للوظـــــائف المدرجـــــة فـــــي قــــــرار مجلـــــس الـــــوزراء رقـــــم 
  . م بإصدار الئحة عالوة طبیعة العمل والعالوة اإلداریة2005
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  )2(المادة 
ل بـه تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـ -كـل فیمـا یخصـه–على الجهات المختصة كافـة 

  . وینشر في الجریدة الرسمیة صدوره،اعتبارًا من تاریخ 
  

  م 2011من مایو لسنة  03: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1432من جمادي األولى لعام  29                  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء
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  م2011لسنة ) 132(قرار مجلس الوزراء رقم 
  باء المستنكفین للعمل في وزارة الصحة    بشأن عودة األط

    مجلس الوزراء
  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
  وبناًء على تنسیب وزیر الصحة، 

) 18(اریـة الدائمــة فــي محضـر اجتماعهــا رقــم وبنـاًء علــى توصـیات اللجنــة اإلداریــة الوز 
  م،20/04/2011المنعقد بتاریخ 

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

بعـد المـائتین المنعقـدة بمدینـة غـزة  ىوبناًء على ما أقره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته األولـ
   م،03/05/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/27/201/11(تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

الموافقــة علــى عــودة األطبــاء المســتنكفین الــواردة أســماؤهم فــي الكشــوفات المقدمــة مــن 
ن أوزارة الصحة للعمل في وزارة الصـحة وفـق المعـاییر المقـرة سـابقًا بالخصـوص، علـى 

وضــاعهم أالزمــة لتســویة تقـوم وزارة المالیــة ودیــوان المــوظفین العــام باتخــاذ اإلجــراءات ال
  . وفق األصول المعمول بها

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

  . وینشر في الجریدة الرسمیة صدوره،اعتبارًا من تاریخ 
  م 2011من مایو لسنة  03: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432دي األولى لعام من جما 29                  
  إسماعیل هنیة  

  رئیس مجلس الوزراء
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  م2011لسنة ) 133(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن صرف العالوة اإلداریة لجمیع مستحقیها من الموظفین المدنیین الذین 

  یشغلون وظائف إشرافیة     
    مجلس الوزراء

  یالته،وتعد 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
م بشــأن العــالوة 2005لســنة ) ق.أ/و.م/06/13/09(وعلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  اإلداریة،
  وبناًء على تنسیب دیوان الموظفین العام، 

) 18(حضـر اجتماعهـا رقـم وبناًء على توصیات اللجنة اإلداریة الوزاریة الدائمة في م
  م،20/04/2011المنعقد بتاریخ 

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

بعــد المــائتین المنعقــدة بمدینــة  ىوبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته األولــ
   م،03/05/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/28/201/11(غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  

  )1(المادة 
صـــرف العـــالوة اإلداریـــة لجمیـــع مســـتحقیها مـــن المـــوظفین المـــدنیین الـــذین یشــــغلون 

   . م01/05/2011وظائف إشرافیة ابتداء من تاریخ 
  
  )2(المادة 

م بشــأن العــالوة 2008لســنة ) هـــ.إ/و.م/11/71/11(إلغــاء قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
  . اإلداریة
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  )3(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـل فیمـا یخصـه–هات المختصة كافـة على الج

  . وینشر في الجریدة الرسمیة صدوره،اعتبارًا من تاریخ 
  

  م 2011من مایو لسنة  03: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1432من جمادي األولى لعام  29                  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء
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  م2011لسنة ) 134(قرار مجلس الوزراء رقم 
عوني نعیم محمد نعیم من سلطة جودة البیئة إلى سلطة / بشأن نقل الموظف

  الطاقة والموارد الطبیعیة      
    مجلس الوزراء

  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 

نقــــل م بشـــأن 2008لســـنة ) هــــ.أ/و.م/03/86/11(وعلـــى قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقــــم 
عــونى نعــیم نعـــیم مــن ســلطة الطاقــة والمـــوارد الطبیعیــة إلــى ســلطة جـــودة / الموظــف

  ،البیئة
  ، رئیس سلطة الطاقةوبناًء على تنسیب 

) 18(یة الدائمة في محضـر اجتماعهـا رقـم وبناًء على توصیات اللجنة اإلداریة الوزار 
  م،20/04/2011المنعقد بتاریخ 

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

بعــد المــائتین المنعقــدة بمدینــة  ىوبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته األولــ
   م،03/05/2011اریخ بت) هـ.إ/و.م/29/201/11(غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  
  )1(المادة 

عـــوني نعـــیم محمــد نعـــیم مـــن ســـلطة جــودة البیئـــة إلـــى ســـلطة الطاقـــة / نقــل الموظـــف
  .      والموارد الطبیعیة بنفس درجته الوظیفیة
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  )2(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـل فیمـا یخصـه–على الجهات المختصة كافـة 

  . وینشر في الجریدة الرسمیة صدوره،اریخ اعتبارًا من ت
  

  م 2011من مایو لسنة  03: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1432من جمادي األولى لعام  29                  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء
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  م2011لسنة ) 135(قرار مجلس الوزراء رقم 
ن محمد الغریز مدیرًا عامًا في وزارة الحكم زهدي عبد الرحم/ ترقیة السیدبشأن 

     A4المحلي بدرجة 
    مجلس الوزراء

  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  ،وتعدیالته والئحته التنفیذیة م1998لسنة ) 4(رقم  الخدمة المدنیةوعلى قانون 

  ،الحكم المحليوبناًء على تنسیب وزیر 
، وبناًء على    الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
بعــد المــائتین المنعقــدة بمدینــة  الثانیــةوبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته 

   م،10/05/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/01/202/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
الغریــز مــدیرًا عامــًا فــي وزارة الحكــم المحلــي  زهــدي عبــد الــرحمن محمــد/ ترقیــة الســید

    . A4بدرجة 
  )2(المادة 

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

  
  م 2011من مایو لسنة  10: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432لعام  الثانيمن جمادي  06                  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  م2011لسنة ) 136(قرار مجلس الوزراء رقم 
زیاد علیان مضعان أبو مساعد مدیرًا عامًا في وزارة األوقاف / بشأن ترقیة السید

     A4والشؤون الدینیة بدرجة 
    مجلس الوزراء

  وتعدیالته، 2003معدل لسنة بعد االطالع على القانون األساسي ال
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 

  ،األوقاف والشئون الدینیةوبناًء على تنسیب وزیر 
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
ء فــي جلســته الثانیــة بعــد المــائتین المنعقــدة بمدینــة وبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزرا

   م،10/05/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/02/202/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
زیاد علیان مضـعان أبـو مسـاعد مـدیرًا عامـًا فـي وزارة األوقـاف والشـؤون / ترقیة السید

     A4الدینیة بدرجة 
  )2(المادة 

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

  
  م 2011من مایو لسنة  10: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432من جمادي الثاني لعام  06                  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  م2011لسنة ) 137(قرار مجلس الوزراء رقم 
ولید أحمد حسني عویضة مدیرًا عامًا في وزارة األوقاف / بشأن ترقیة السید

     A4والشؤون الدینیة بدرجة 
    مجلس الوزراء

  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  ذیة،م وتعدیالته والئحته التنفی1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 

  وبناًء على تنسیب وزیر األوقاف والشئون الدینیة،
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
ـاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثانیــة بعــد المــائتین المنعقــدة بمدینــة  وبنـ

   م،10/05/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/03/202/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
ولیـــد أحمـــد حســـني عویضـــة مـــدیرًا عامـــًا فـــي وزارة األوقـــاف والشـــؤون / ترقیـــة الســـید

     A4الدینیة بدرجة 
  )2(المادة 

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

  
  م 2011من مایو لسنة  10: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432من جمادي الثاني لعام  06                  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  م2011لسنة ) 138(قرار مجلس الوزراء رقم 
محمود زكریا محمود المدهون مدیرًا عامًا في وزارة الخارجیة / بشأن ترقیة السید

     A4بدرجة 
    مجلس الوزراء

  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 

  وبناًء على تنسیب وزیر الخارجیة والتخطیط،
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  صلحة العامة، وبناًء على مقتضیات الم
ـاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثانیــة بعــد المــائتین المنعقــدة بمدینــة  وبنـ

   م،10/05/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/04/202/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
محمــود زكریــا محمــود المــدهون مــدیرًا عامــًا فــي وزارة الخارجیــة بدرجــة / ترقیــة الســید

A4     
  )2(ة الماد

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

  
  م 2011من مایو لسنة  10: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432من جمادي الثاني لعام  06                  
  إسماعیل هنیة

  راءرئیس مجلس الوز 
  



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  م2011لسنة ) 139(قرار مجلس الوزراء رقم 
محمد أحمد محمد الكریري مدیرًا عامًا في وزارة العمل بدرجة / بشأن ترقیة السید

A4     
    مجلس الوزراء

  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  ئحته التنفیذیة،م وتعدیالته وال1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 

  ،العملوبناًء على تنسیب وزیر 
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
ـاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثانیــة بعــد المــائتین المنعقــدة بمدینــة  وبنـ

   م،10/05/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/05/202/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  
  )1(المادة 

     A4محمد أحمد محمد الكریري مدیرًا عامًا في وزارة العمل بدرجة / ترقیة السید
  
  )2(المادة 

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

  
  م 2011من مایو لسنة  10: تاریخصدر في مدینة غزة ب

  هـ 1432من جمادي الثاني لعام  06                  
  إسماعیل هنیة

  ءرئیس مجلس الوزرا



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  م2011لسنة ) 140(قرار مجلس الوزراء رقم 
سهیل محمد نمر مدوخ وكیًال مساعدًا في وزارة االتصاالت / بشأن ترقیة السید

     A2وتكنولوجیا المعلومات بدرجة 
    لس الوزراءمج

  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
م بشـــأن ترفیـــع 2009لســـنة ) هــــ.إ/و.م/5/136/11(وعلــى قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

وزارة االتصــــــاالت وتكنولوجیــــــا الســـــید ســــــهیل محمــــــد نمــــــر مــــــدوخ مـــــدیرًا عامــــــًا فــــــي 
  . A3المعلومات بدرجة 

  ،االتصاالت وتكنولوجیا المعلوماتوبناًء على تنسیب وزیر 
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
نــة وبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثانیــة بعــد المــائتین المنعقــدة بمدی

   م،10/05/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/06/202/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  
  )1(المادة 

سهیل محمد نمر مـدوخ وكـیًال مسـاعدًا فـي وزارة االتصـاالت وتكنولوجیـا / ترقیة السید
     A2المعلومات بدرجة 

  
  )2(المادة 
  . یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

  
  



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  )3(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـل فیمـا یخصـه–المختصة كافـة على الجهات 

  . وینشر في الجریدة الرسمیة صدوره،اعتبارًا من تاریخ 
  

  م 2011من مایو لسنة  10: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1432من جمادي الثاني لعام  06                  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  م2011لسنة ) 141(قرار مجلس الوزراء رقم 
 ىبهاء الدین سعید سلیم وكیًال مساعدًا في وزارة األسر / بشأن ترقیة السید

     A2والمحررین والقدس والالجئین بدرجة 
    مجلس الوزراء

  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
م بشــأن تعیــین 2006لســنة ) هـــ.إ/و.م/04/22/10(وعلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

والمحـــررین  ىبهـــاء الـــدین ســـعید ســـلیم المـــدهون مـــدیرًا عامـــًا فـــي وزارة األســـر / الســـید
A4 .  

  وبناًء على تنسیب وزیر األسرى والمحررین،
، وبناًء على الصالحیات الم   خولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
ـاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثانیــة بعــد المــائتین المنعقــدة بمدینــة  وبنـ

   م،10/05/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/07/202/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  
  )1(المادة 

والمحـــررین  ىدًا فـــي وزارة األســـر بهـــاء الـــدین ســـعید ســـلیم وكـــیًال مســـاع/ ترقیـــة الســـید
    .A2بدرجة 

  
  )2(المادة 
  . یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

  
  



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  )2(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـل فیمـا یخصـه–على الجهات المختصة كافـة 

  . وینشر في الجریدة الرسمیة صدوره،اعتبارًا من تاریخ 
  

  م 2011من مایو لسنة  10 :صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1432من جمادي الثاني لعام  06                  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  م2011لسنة ) 142(قرار مجلس الوزراء رقم 
عماد أمین سعید الحدیدي مدیرًا عامًا في المكتب اإلعالمي / بشأن ترقیة السید

     A4الحكومي 
    راءمجلس الوز 

  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 

  وبناًء على تنسیب رئیس المكتب اإلعالمي الحكومي،
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  العامة، وبناًء على مقتضیات المصلحة 
ـاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثانیــة بعــد المــائتین المنعقــدة بمدینــة  وبنـ

   م،10/05/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/08/202/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  
  )1(المادة 

عماد أمـین سـعید الحدیـدي مـدیرًا عامـًا فـي المكتـب اإلعالمـي الحكـومي / ترقیة السید
A4     

  )2(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـل فیمـا یخصـه–على الجهات المختصة كافـة 

  . وینشر في الجریدة الرسمیة صدوره،اعتبارًا من تاریخ 
  

  م 2011من مایو لسنة  10: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1432من جمادي الثاني لعام  06                  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  م2011لسنة ) 143(قرار مجلس الوزراء رقم 
سالمة عمر سالمة معروف مدیرًا عامًا في المكتب اإلعالمي / بشأن ترقیة السید

     A4الحكومي 
    مجلس الوزراء

  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  ئحته التنفیذیة،م وتعدیالته وال1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 

  وبناًء على تنسیب رئیس المكتب اإلعالمي الحكومي،
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
ـاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثانیــة بعــد المــائتین المنعقــدة بمدینــة  وبنـ

   م،10/05/2011اریخ بت) هـ.إ/و.م/09/202/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  
  )1(المادة 

ــــة الســــید ســــالمة عمــــر ســــالمة معــــروف مــــدیرًا عامــــًا فــــي المكتــــب اإلعالمــــي / ترقی
     A4الحكومي 

  )2(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـل فیمـا یخصـه–على الجهات المختصة كافـة 

  . وینشر في الجریدة الرسمیة صدوره،اعتبارًا من تاریخ 
  

  م 2011من مایو لسنة  10: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1432من جمادي الثاني لعام  06                  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  م2011لسنة ) 144(قرار مجلس الوزراء رقم 
كمال فضل علي الجماصي مدیرًا عامًا في وزارة الشؤون / بشأن ترقیة السید

     A4 االجتماعیة بدرجة
    مجلس الوزراء

  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 

  وبناًء على تنسیب وزیر الشؤون االجتماعیة،
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  ت المصلحة العامة، وبناًء على مقتضیا
ـاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثانیــة بعــد المــائتین المنعقــدة بمدینــة  وبنـ

   م،10/05/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/10/202/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  
  )1(المادة 

كمــال فضــل علــي الجماصــي مــدیرًا عامــًا فــي وزارة الشــؤون االجتماعیــة / ترقیــة الســید
     .A4بدرجة 

  )2(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـل فیمـا یخصـه–على الجهات المختصة كافـة 

  . وینشر في الجریدة الرسمیة صدوره،اعتبارًا من تاریخ 
  

  م 2011من مایو لسنة  10: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1432من جمادي الثاني لعام  06                  

  إسماعیل هنیة
  س مجلس الوزراءرئی



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  م2011لسنة ) 145(قرار مجلس الوزراء رقم 
مفید فخري حسان جنینة مدیرًا عامًا في وزارة الشؤون / بشأن ترقیة السید

     A4االجتماعیة بدرجة 
    مجلس الوزراء

  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998ة لسن) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 

  وبناًء على تنسیب وزیر الشؤون االجتماعیة،
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
ـاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثانیــة بعــد المــائتین المنعقــدة بمدینــة  وبنـ

   م،10/05/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/11/202/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  
  )1(المادة 

مفیـــد فخـــري حســـان جنینـــة مـــدیرًا عامـــًا فـــي وزارة الشـــؤون االجتماعیـــة / ترقیـــة الســـید
     A4بدرجة 

  )2(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـل فیمـا یخصـه–على الجهات المختصة كافـة 

  . في الجریدة الرسمیة وینشر صدوره،اعتبارًا من تاریخ 
  

  م 2011من مایو لسنة  10: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1432من جمادي الثاني لعام  06                  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  م2011لسنة ) 146(قرار مجلس الوزراء رقم 
ؤون ریاض نصر بدوي البیطار مدیرًا عامًا في وزارة الش/ بشأن ترقیة السید

     A4االجتماعیة بدرجة 
    مجلس الوزراء

  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 

  وبناًء على تنسیب وزیر الشؤون االجتماعیة،
  ، وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانوناً 
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

ـاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثانیــة بعــد المــائتین المنعقــدة بمدینــة  وبنـ
   م،10/05/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/12/202/11(غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  
  )1(المادة 

ون االجتماعیــة ریــاض نصــر بــدوي البیطــار مــدیرًا عامــًا فــي وزارة الشــؤ / ترقیــة الســید
    . A4بدرجة 

  )2(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـل فیمـا یخصـه–على الجهات المختصة كافـة 

  . وینشر في الجریدة الرسمیة صدوره،اعتبارًا من تاریخ 
  

  م 2011من مایو لسنة  10: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1432من جمادي الثاني لعام  06                  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  م2011لسنة ) 147(قرار مجلس الوزراء رقم 
عمر مصلح مصطفى الدربي وكیًال مساعدًا في وزارة الشؤون / بشأن ترقیة السید

     A2االجتماعیة بدرجة 
    مجلس الوزراء

  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(خدمة المدنیة رقم وعلى قانون ال

بشـــأن ترقیـــة  2007لســـنة ) هــــ.إ/و.م/13/43/10(وعلـــى قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 
ـــــدربي مـــــدیرًا عامـــــًا فـــــي وزارة الشـــــؤون / وتســـــكین الســـــید عمـــــر مصـــــلح مصـــــطفى ال

  . A4االجتماعیة بدرجة 
  وبناًء على تنسیب وزیر الشؤون االجتماعیة،
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
ـاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثانیــة بعــد المــائتین المنعقــدة بمدینــة  وبنـ

   م،10/05/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/13/202/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  
  )1(المادة 

ح مصـــــطفى الـــــدربي وكـــــیًال مســـــاعدًا فـــــي وزارة الشـــــؤون عمـــــر مصـــــل/ ترقیـــــة الســـــید
  .A2االجتماعیة بدرجة 

  
  )2(المادة 
  . یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

  
  



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  )3(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـل فیمـا یخصـه–على الجهات المختصة كافـة 

  . وینشر في الجریدة الرسمیة صدوره،اعتبارًا من تاریخ 
  

  م 2011من مایو لسنة  10: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1432من جمادي الثاني لعام  06                  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  م2011لسنة ) 148(قرار مجلس الوزراء رقم 
زكریا مصطفي شاكر الهور مدیرًا عامًا في وزارة الشباب / بشأن ترقیة السید

     A4الریاضة بدرجة و 
    مجلس الوزراء

  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 

  وبناًء على تنسیب وزیر الشباب والریاضة،
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  على مقتضیات المصلحة العامة،  وبناًء 
ـاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثانیــة بعــد المــائتین المنعقــدة بمدینــة  وبنـ

   م،10/05/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/14/202/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
ضـــة زكریـــا مصـــطفي شـــاكر الهـــور مـــدیرًا عامـــًا فـــي وزارة الشـــباب والریا/ ترقیـــة الســـید

  . A4بدرجة 
  

  )2(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـل فیمـا یخصـه–على الجهات المختصة كافـة 

  . وینشر في الجریدة الرسمیة صدوره،اعتبارًا من تاریخ 
  

  م 2011من مایو لسنة  10: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1432من جمادي الثاني لعام  06                  

  هنیة إسماعیل
  رئیس مجلس الوزراء



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  م2011لسنة ) 149(قرار مجلس الوزراء رقم 
محمود سلمان محمد بارود مدیرًا عامًا في وزارة الشباب / بشأن ترقیة السید

     A4والریاضة بدرجة 
    مجلس الوزراء

  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(م وعلى قانون الخدمة المدنیة رق

  وبناًء على تنسیب وزیر الشباب والریاضة،
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
ـاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثانیــة بعــد المــائتین المنعقــدة بمدینــة  وبنـ

   م،10/05/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/15/202/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
محمـــود ســـلمان محمـــد بـــارود مـــدیرًا عامـــًا فـــي وزارة الشـــباب والریاضـــة / ترقیـــة الســـید

    . A4بدرجة 
  )2(المادة 

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

  
  م 2011من مایو لسنة  10: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432من جمادي الثاني لعام  06                  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  م2011لسنة ) 150(قرار مجلس الوزراء رقم 
النقل رة وزاحسن جودة محمد عكاشة مدیرًا عامًا في / بشأن ترقیة السید

     A4والمواصالت بدرجة 
    مجلس الوزراء

  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 

  وبناًء على تنسیب وزیر النقل والمواصالت،
، وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قان   ونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
ـاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثانیــة بعــد المــائتین المنعقــدة بمدینــة  وبنـ

   م،10/05/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/16/202/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
قـــل والمواصـــالت النوزارة حســـن جـــودة محمـــد عكاشـــة مـــدیرًا عامـــًا فـــي / ترقیـــة الســـید

     A4بدرجة 
  )2(المادة 

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

  
  م 2011من مایو لسنة  10: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432من جمادي الثاني لعام  06                  
  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  م2011لسنة ) 151(قرار مجلس الوزراء رقم 
محمد محمود محمد الكحلوت مدیرًا عامًا في وزارة النقل / بشأن ترقیة السید

     A4والمواصالت بدرجة 
    مجلس الوزراء

  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(دمة المدنیة رقم وعلى قانون الخ

  وبناًء على تنسیب وزیر النقل والمواصالت،
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
ــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثانیــة بعــد المــائتین المنعقــدة بمدینــة  وبن

   م،10/05/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/17/202/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
محمـد محمـود محمـد الكحلــوت مـدیرًا عامـًا فـي وزارة النقـل والمواصــالت / ترقیـة السـید

     A4بدرجة 
  )2(المادة 

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

  
  م 2011من مایو لسنة  10: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432من جمادي الثاني لعام  06                  
  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  م2011لسنة ) 152(قرار مجلس الوزراء رقم 
 مهنا مدیرًا عامًا في وزارة المالیة عبد الناصر نظیر عبد اهللا/ بشأن ترقیة السید

     A4بدرجة 
    مجلس الوزراء

  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 

  ،المالیةوبناًء على تنسیب وزیر 
،  وبناًء على الصالحیات المخولة   لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
ـاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثانیــة بعــد المــائتین المنعقــدة بمدینــة  وبنـ

   م،10/05/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/18/202/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
عامــًا فــي وزارة المالیــة بدرجــة عبــد الناصــر نظیــر عبــد اهللا مهنــا مــدیرًا / ترقیــة الســید

A4  .    
  )2(المادة 

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

  
  م 2011من مایو لسنة  10: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432ي لعام من جمادي الثان 06                  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  م2011لسنة ) 153(قرار مجلس الوزراء رقم 
حسني محمود الصواف وكیًال مساعدًا في وزارة  ىمصطف/ بشأن ترقیة السید

     A2الثقافة بدرجة 
    مجلس الوزراء

  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(الخدمة المدنیة رقم  وعلى قانون

/ بشـأن تعیـین الســید 2010لســنة ) هــ.إ/و.م/8/173(وعلـى قـرار مجلـس الــوزراء رقـم 
  . A4حسني محمود الصواف مستشارًا لوزیر الثقافة بدرجة  ىمصطف

  وبناًء على تنسیب وزیر الثقافة،
، وبناًء على الصالحیات المخولة لن   ا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
ـاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثانیــة بعــد المــائتین المنعقــدة بمدینــة  وبنـ

   م،10/05/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/19/202/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  
  )1(المادة 

في وزارة الثقافـة بدرجـة حسني محمود الصواف وكیًال مساعدًا  ىمصطف/ ترقیة السید
A2 .    

  
  )2(المادة 
  . یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

  
  
  



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  )3(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـل فیمـا یخصـه–على الجهات المختصة كافـة 

  . وینشر في الجریدة الرسمیة ،اعتبارًا من تاریخ صدوره
  

  م 2011لسنة  من مایو 10: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1432من جمادي الثاني لعام  06                  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  م2011لسنة ) 154(قرار مجلس الوزراء رقم 
سامي عبد حسین أبو وطفة  مدیرًا عامًا في وزارة الثقافة / بشأن ترقیة السید

     A4بدرجة 
    مجلس الوزراء

  وتعدیالته، 2003ع على القانون األساسي المعدل لسنة بعد االطال
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
  وبناًء على تنسیب وزیر الثقافة،

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

لــس الــوزراء فــي جلســته الثانیــة بعــد المــائتین المنعقــدة بمدینــة وبنــاًء علــى مــا أقــره مج
   م،10/05/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/20/202/11(غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  

  )1(المادة 
    .  A4سامي عبد حسین أبو وطفة مدیرًا عامًا في وزارة الثقافة بدرجة / ترقیة السید

  
  )2(المادة 

تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -یمـا یخصـهكـل ف–على الجهات المختصة كافـة 
  . وینشر في الجریدة الرسمیة ،اعتبارًا من تاریخ صدوره

  
  م 2011من مایو لسنة  10: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432من جمادي الثاني لعام  06                  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  م2011ة لسن) 155(قرار مجلس الوزراء رقم 
صالح رجب جمعة بخیت مدیرًا عامًا في وزارة الزراعة بدرجة / بشأن ترقیة السید

A4     
    مجلس الوزراء

  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 

  الزراعة، وبناًء على تنسیب وزیر
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
ـاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثانیــة بعــد المــائتین المنعقــدة بمدینــة  وبنـ

   م،10/05/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/21/202/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
     A4صالح رجب جمعة بخیت مدیرًا عامًا في وزارة الزراعة بدرجة  /ترقیة السید

  )2(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـل فیمـا یخصـه–على الجهات المختصة كافـة 

  . وینشر في الجریدة الرسمیة ،اعتبارًا من تاریخ صدوره
  

  م 2011من مایو لسنة  10: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1432من جمادي الثاني لعام  06                  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  م2011لسنة ) 156(قرار مجلس الوزراء رقم 
محمد ربیع أحمد أحمد مدیرًا عامًا في سلطة المیاه بدرجة / بشأن ترقیة السید

A4     
    مجلس الوزراء

  دیالته،وتع 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
  وبناًء على تنسیب وزیر الزراعة،

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

منعقــدة بمدینــة وبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثانیــة بعــد المــائتین ال
   م،10/05/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/22/202/11(غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

     A4محمد ربیع أحمد أحمد مدیرًا عامًا في سلطة المیاه بدرجة / ترقیة السید
  

  )2(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـل فیمـا یخصـه–على الجهات المختصة كافـة 

  . وینشر في الجریدة الرسمیة ،من تاریخ صدوره اعتباراً 
  

  م 2011من مایو لسنة  10: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1432من جمادي الثاني لعام  06                  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  م2011لسنة ) 157(قرار مجلس الوزراء رقم 
والترقیات العسكریة في وزارة بشأن إنهاء عمل اللجنة الخاصة لدراسة الرتب 

  الداخلیة واألمن الوطني 
    مجلس الوزراء

  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م، 2005لسنة ) 8(وعلى قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطینیة رقم 

  منها،) أ/25(وعلى الالئحة الداخلیة لمجلس الوزراء ال سیما المادة 
م بشـأن تشـكیل لجنـة 2008لسـنة ) هـ.إ/و.م.ر/61/11(ى قرار رئیس الوزارء رقم وعل

  خاصة لدراسة الرتب والترقیات العسكریة في وزارة الداخلیة، 
  وبناًء على تنسیب رئیس الوزراء،

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

مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثانیــة بعــد المــائتین المنعقــدة بمدینــة وبنــاًء علــى مــا أقــره 
   م،10/05/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/23/202/11(غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

إنهـــاء عمـــل اللجنـــة الخاصـــة لدراســـة الرتـــب والترقیـــات العســـكریة فـــي وزارة الداخلیـــة 
  . واألمن الوطني

  )2(المادة 
العسـكریة فـي وزارة الداخلیـة واألمـن الـوطني بعـد انتهـاء عمـل تخضع جمیع الترقیـات 

م 2005لســــنة ) 8(اللجنـــة ألحكـــام قـــانون الخدمــــة فـــي قـــوى األمــــن الفلســـطینیة رقـــم 
  . واللوائح واألنظمة والقرارات بالخصوص

  
  



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  )3(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـل فیمـا یخصـه–على الجهات المختصة كافـة 

  . وینشر في الجریدة الرسمیة ،من تاریخ صدوره اعتباراً 
  

  م 2011من مایو لسنة  10: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1432من جمادي الثاني لعام  06                  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  م2011لسنة ) 158(قرار مجلس الوزراء رقم 
  ماعیل داود عبد اهللا إلى رتبة لواءجمال إس/ بشأن ترقیة العمید

    مجلس الوزراء
  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  م، 2005لسنة ) 8(وعلى قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطینیة رقم 
  وبناًء على تنسیب وزیر الداخلیة واألمن الوطني،

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

ـاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثانیــة بعــد المــائتین المنعقــدة بمدینــة  وبنـ
   م،10/05/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/24/202/11(غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  

  )1(المادة 
  . جمال إسماعیل داود عبد اهللا إلى رتبة لواء/ ترقیة العمید

  
  )2(مادة ال

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

  
  م 2011من مایو لسنة  10: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432من جمادي الثاني لعام  06                  
  إسماعیل هنیة

  لوزراءرئیس مجلس ا
  



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  م2011لسنة ) 159(قرار مجلس الوزراء رقم 
  صالح الدین فؤاد أبو شرخ إلى رتبة لواء/ بشأن ترقیة العمید

    مجلس الوزراء
  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  م،2005لسنة ) 8(وعلى قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطینیة رقم 
م بشـــأن تعیـــین 2008لســـنة ) هــــ.إ/و.م/5/54/11(لـــوزراء رقـــم وعلـــى قـــرار مجلـــس ا

  السید صالح الدین فؤاد أبو شرخ برتبة عمید، 
م بشــأن تعیــین 2011لســنة ) هـــ.إ/و.م/2/200/11(وعلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  صالح الدین فؤاد أبو شرخ مدیرًا عامًا لألمن الداخلي،  / العمید
  واألمن الوطني، وبناًء على تنسیب وزیر الداخلیة

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

ـاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثانیــة بعــد المــائتین المنعقــدة بمدینــة  وبنـ
   م،10/05/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/25/202/11(غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

  صالح الدین فؤاد أبو شرخ إلى رتبة لواء/ العمیدترقیة 
  )2(المادة 

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

  م 2011من مایو لسنة  10: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1432دي الثاني لعام من جما 06                  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  م2011لسنة ) 160(قرار مجلس الوزراء رقم 
  التنظیميبة المالیة واإلداریة على الهیكل بشأن ترقیة وتسكین موظفي دیوان الرقا

    مجلس الوزراء
  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  م،2004لسنة ) 15(وان الرقابة المالیة واإلداریة رقم وعلى قانون دی
الصــــــــــادر بتـــــــــــاریخ ) 4/1ع.غ/1273(وعلــــــــــى قــــــــــرار المجلــــــــــس التشـــــــــــریعي رقــــــــــم 

  م بشأن إقرار هیكلیة دیوان الرقابة المالیة واإلداریة، 26/04/2011
) 19(وعلـــى توصـــیات اللجنـــة اإلداریـــة الوزاریـــة الدائمـــة فـــي محضـــر اجتماعهـــا رقـــم 

  م،  27/04/2011ریخ المنعقدة بتا
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
ـاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثانیــة بعــد المــائتین المنعقــدة بمدینــة  وبنـ

   م،10/05/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/26/202/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
وفـــق  یــة وتســكین مــوظفي دیــوان الرقابــة المالیــة واإلداریــة علــى الهیكــل التنظیمــيترق

  .األصول المعول بها في دیوان الموظفین العام
  )2(المادة 

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

  م 2011من مایو لسنة  10: مدینة غزة بتاریخ صدر في
  هـ 1432من جمادي الثاني لعام  06                  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  م2011لسنة ) 161(قرار مجلس الوزراء رقم 
سالم فرحات جندیة، / بشأن العفو الخاص عن العقوبة المحكوم بها على النزیلین

  ومؤمن حسین جندیة 
    الوزراء مجلس

والسـیما المـادتین  وتعدیالتـه 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسـنة 
  ،منه) 46، 42(

  ،وتعدیالته م2001لسنة ) 2(رقم  اإلجراءات الجزائیةوعلى قانون 
ـــــات رقـــــم وعلـــــى  م وتعدیالتـــــه الســـــاري المفعـــــول فـــــي 1936لســـــنة ) 7(قـــــانون العقوب

  ، المحافظات الجنوبیة
الصــادرة عــن المحكمــة ) 71/2008(كــم الصــادر فــي القضــیة الجزائیــة رقــم الحوعلــى 

  ،)3/2009(العسكریة الدائمة والمؤید من المحكمة العسكریة العلیا باالستئناف رقم 
    وبناًء على تنسیب وزیر العدل،

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

علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثانیــة بعــد المــائتین المنعقــدة بمدینــة وبنــاًء 
   م،10/05/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/27/202/11(غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  

  )1(المادة 
سـالم فرحـات جندیـة، ومـؤمن / العفو الخاص عـن العقوبـة المحكـوم بهـا علـى النـزیلین

الصادرة عـن المحكمـة العسـكریة ) 71/2008(حسین جندیة في القضیة الجزائیة رقم 
  ). 3/2009(باالستئناف رقم  الدائمة ، والمؤید من المحكمة العسكریة العلیا
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  )2(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـل فیمـا یخصـه–على الجهات المختصة كافـة 

  . وینشر في الجریدة الرسمیة صدوره،اعتبارًا من تاریخ 
  

  م 2011من مایو لسنة  10: ینة غزة بتاریخصدر في مد
  هـ 1432من جمادي الثاني لعام  06                  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  م2011لسنة ) 162(قرار مجلس الوزراء رقم 
تشكیل لجنة داخلیة لدراسة صرف مكافأة مالیة ومنح سنة أقدمیة لعناصر شأن ب

في إلقاء القبض على المتهمین في  الیة واألمن الوطني الذین ساهمو وزارة الداخ
  " ریغونيأفیتوري "قتل المتضامن االیطالي 

    مجلس الوزراء
  ،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  م، 2005لسنة ) 8(وعلى قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطینیة رقم 
  لیة واألمن الوطني،  وبناًء على تنسیب وزیر الداخ

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

ـاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثانیــة بعــد المــائتین المنعقــدة بمدینــة  وبنـ
   م،10/05/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/28/202/11(غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  

  )1(المادة 
تكلیـــف وزارة الداخلیـــة واألمـــن الـــوطني بتشـــكیل لجنـــة داخلیـــة لدراســـة صـــرف مكافـــأة 
مالیــة ومــنح ســنة أقدمیــة لعناصــر وزارة الداخلیـــة واألمــن الــوطني الــذین ســاهموا فـــي 

  ". فیتوري اریغوني"إلقاء القبض على المتهمین في قتل المتضامن االیطالي 
  

  )2(المادة 
  وزراء التخاذ القرار المناسب بالخصوصترفع اللجنة توصیاتها لمجلس ال
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  )3(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـل فیمـا یخصـه–على الجهات المختصة كافـة 

  . وینشر في الجریدة الرسمیة صدوره،اعتبارًا من تاریخ 
  

  م 2011من مایو لسنة  10: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1432اني لعام من جمادي الث 06                  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  م2011لسنة ) 163(قرار مجلس الوزراء رقم 
محمد بدر عبد السالم صیام من وزارة الشباب والریاضة / بشأن نقل السید

  والثقافة للعمل بوزارة التربیة والتعلیم العالي بنفس درجته الوظیفیة 
    مجلس الوزراء

  ،2003طالع على القانون األساسي المعدل لسنة بعد اال
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
م بشــأن ترقیــة 2009لســنة ) هـــ.إ/و.م/13/136/11(وعلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

یم العـــالي محمـــد بـــدر عبـــد الســـالم صـــیام مـــدیرًا عامـــًا فـــي وزارة التربیـــة والتعلـــ/ الســـید
  . A4بدرجة 
م بشـــأن نقــــل 2010لســـنة ) هــــ.إ/و.م/6/181/11(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقــــم وعلـــى 

الســید محمــد بــدر عبــد الســالم صــیام مــن وزارة التربیــة والتعلــیم العــالي لــوزارة الشــباب 
   والریاضة،

  وبناًء على تنسیب وزیر التربیة والتعلیم،  
، وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانو    نًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

ـاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثانیــة بعــد المــائتین المنعقــدة بمدینــة  وبنـ
   م،10/05/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/29/202/11(غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  

  )1(المادة 
ضـة والثقافـة للعمـل محمـد بـدر عبـد السـالم صـیام مـن وزارة الشـباب والریا/ نقل السـید

  . بوزارة التربیة والتعلیم العالي بنفس درجته الوظیفیة واعتماده المالي
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  )2(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـل فیمـا یخصـه–على الجهات المختصة كافـة 

  . وینشر في الجریدة الرسمیة صدوره،اعتبارًا من تاریخ 
  

  م 2011مایو لسنة من  10: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1432من جمادي الثاني لعام  06                  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  م2011لسنة ) 164(قرار مجلس الوزراء رقم 
الحكومیة للمشاركة في  بشأن تعلیق العمل في المدارس والمؤسسات والدوائر

  لذكرى النكبة    ودة إحیاًء مسیرة الع
    مجلس الوزراء

  وتعدیالته ، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،2008لسنة ) 1(وعلى قانون حق العودة لالجئین الفلسطینیین رقم 

  منها،) أ/25(الداخلیة لمجلس الوزراء السیما المادة  الالئحهوعلى 
م بشــأن إحیـــاء 2011لســنة ) هـــ.إ/و.م/8/198/11(وعلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقـــم 

  ، )63(ذكرى النكبة 
  وبناًء على تنسیب وزیر الشباب والریاضة والثقافة،  

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

ـاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثانیــة بعــد المــائتین المنعقــدة بمدینــة  وبنـ
   م،10/05/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/30/202/11(غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

ـــــــوم األحـــــــد الموافـــــــق  ـــــــي تمـــــــام الســـــــاعة العاشـــــــرة صـــــــباحًا مـــــــن ی ـــــــق العمـــــــل ف تعلی
ـــدوائر الحكومیـــةمـــم فـــي ال15/05/2011 فـــي منـــاطق الشـــمال  دارس والمؤسســـات وال

  . والجنوب فقط، والخروج للمشاركة في مسیرة العودة إحیاء لذكرى النكبة
  
  )2(المادة 

تشــكیل لجنــة وزاریــة برئاســة وزیــر الشــباب والریاضــة والثقافــة، ووزیــر الداخلیــة واألمــن 
الــوطني، ووزیــر الخارجیــة والتخطــیط واألمــین العــام لمجلــس الــوزراء، لمتابعــة الزحــف 

    المزمع تنفیذه في ذكرى النكبة الملیوني من مصر إلى قطاع غزة
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  )3(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـل فیمـا یخصـه–كافـة على الجهات المختصة 

  . وینشر في الجریدة الرسمیة صدوره،اعتبارًا من تاریخ 
  

  م 2011من مایو لسنة  10: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1432من جمادي الثاني لعام  06                  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  م2011لسنة ) 165(مجلس الوزراء رقم قرار 
بشأن العفو الخاص عن العقوبة بحق عدد من المحكوم علیهم في مخالفات 

  مروریة وقضایا جزائیة  
    مجلس الوزراء

سـیما المـادتین وتعدیالتـه وال 2003المعدل لسـنة  بعد االطالع على القانون األساسي
  منه،) 46، 42(

  م وتعدیالته،2001لسنة ) 2(قم وعلى قانون اإلجراءات الجزائیة ر 
ــــى قــــانون العقوبــــات رقــــم  ــــه الســــاري المفعــــول فــــي 1936لســــنة ) 74(وعل م وتعدیالت

  ، المحافظات الجنوبیة
  م،  2000لسنة ) 5(وعلى قانون المرور رقم 

ا المروریـــة وعلـــى كافـــة األحكـــام القضـــائیة الصـــادرة عـــن محـــاكم الصـــلح فـــي القضـــای
  م والسیما القضایا المحكومة بغرامة مالیة، 31/12/2007تاریخ  ىتوالجزائیة ح

  وبناًء على تنسیب وزیر العدل،  
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
ـاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثانیــة بعــد المــائتین المنعقــدة بمدینــة  وبنـ

   م،10/05/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/31/202/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  
  )1(المادة 

العفــو الخــاص عــن العقوبــة فــي كافــة األحكــام القضــائیة الصــادرة عــن محــاكم الصــلح 
م والمحكومــة 31/12/2007فــي المخالفــات المروریــة والقضــایا الجزائیــة حتــي تــاریخ 

  .   بغرامة مالیة فقط
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  )2(المادة 
  . دعاء بالحق المدنيقضایا واألحكام المرفوعة لالال یشمل هذا العفو الخاص ال

  
  )3(المادة 

ال یســري هــذا العفــو الخــاص علــى األحكــام القضــائیة الجزائیــة التــي تــم تنفیــذها وفقــًا 
  . للقانون

  
  )4(المادة 

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

  
  م 2011من مایو لسنة  10: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432من جمادي الثاني لعام  06                  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  م2011لسنة ) 166(قرار مجلس الوزراء رقم 
وزارة التربیة والتعلیم  محمد زعرب مدیرًا عامًا في ىأحمد موس/ بشأن ترقیة السید

   A4العالي بدرجة 
    مجلس الوزراء

  وتعدیالته  2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(الخدمة المدنیة رقم قانون وعلى 

  وبناًء على تنسیب وزیر التربیة والتعلیم العالي،  
، وبناًء على الصالحی   ات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
ـاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثانیــة بعــد المــائتین المنعقــدة بمدینــة  وبنـ

   م،10/05/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/32/202/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
عامــًا فــي وزارة التربیــة والتعلــیم العــالي محمــد زعــرب مــدیرًا  ىأحمــد موســ /ترقیــة الســید

  . A4بدرجة 
  
  )2(المادة 

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

  
  م 2011من مایو لسنة  10: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432من جمادي الثاني لعام  06                  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  م2011لسنة ) 167(قرار مجلس الوزراء رقم 
مروان خلیل محمد شرف مدیرًا عامًا في وزارة التربیة والتعلیم / بشأن ترقیة السید

   A4العالي بدرجة 
    مجلس الوزراء

  وتعدیالته  2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(الخدمة المدنیة رقم قانون وعلى 

  وبناًء على تنسیب وزیر التربیة والتعلیم العالي،  
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
ثانیــة بعــد المــائتین المنعقــدة بمدینــة وبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته ال

   م،10/05/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/33/202/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
مــروان خلیــل محمــد شــرف مــدیرًا عامــًا فــي وزارة التربیــة والتعلــیم العــالي / ترقیــة الســید

  . A4بدرجة 
  
  )2(المادة 

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

  
  م 2011من مایو لسنة  10: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432من جمادي الثاني لعام  06                  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  م2011لسنة ) 168(قرار مجلس الوزراء رقم 
خلیل عبد الفتاح محمد حماد مدیرًا عامًا في وزارة التربیة / ترقیة السیدبشأن 

   A4والتعلیم العالي بدرجة 
    مجلس الوزراء

  وتعدیالته  2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(الخدمة المدنیة رقم قانون وعلى 

  سیب وزیر التربیة والتعلیم العالي،  وبناًء على تن
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
ـاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثانیــة بعــد المــائتین المنعقــدة بمدینــة  وبنـ

   م،10/05/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/34/202/11(غزة تحت رقم 
  :يقرر ما یل

  )1(المادة 
ـــیم / ترقیـــة الســـید خلیـــل عبـــد الفتـــاح محمـــد حمـــاد مـــدیرًا عامـــًا فـــي وزارة التربیـــة والتعل

  . A4العالي بدرجة 
  
  )2(المادة 

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

  
  م 2011من مایو لسنة  10: ینة غزة بتاریخصدر في مد

  هـ 1432من جمادي الثاني لعام  06                  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  م2011لسنة ) 169(قرار مجلس الوزراء رقم 
رائد سلیم درویش صالحیة مدیرًا عامًا في وزارة التربیة / بشأن ترقیة السید

   A4والتعلیم العالي بدرجة 
    مجلس الوزراء

  وتعدیالته  2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(الخدمة المدنیة رقم قانون وعلى 

  وبناًء على تنسیب وزیر التربیة والتعلیم العالي،  
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  ات المصلحة العامة، وبناًء على مقتضی
ـاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثانیــة بعــد المــائتین المنعقــدة بمدینــة  وبنـ

   م،10/05/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/35/202/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
 رائــد سـلیم درویـش صــالحیة مـدیرًا عامـًا فــي وزارة التربیـة والتعلـیم العــالي/ ترقیـة السـید

  . A4بدرجة 
  
  )2(المادة 

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

  
  م 2011من مایو لسنة  10: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432من جمادي الثاني لعام  06                  
  نیةإسماعیل ه

  رئیس مجلس الوزراء



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     

 

 

- 206  - 
 

  م2011لسنة ) 170(قرار مجلس الوزراء رقم 
سلیمان محسن أبو معمر مدیرًا عامًا في وزارة األوقاف  ىموس/ بشأن ترقیة السید

   A4والشئون الدینیة بدرجة 
    مجلس الوزراء

  وتعدیالته  2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(دنیة رقم الخدمة المقانون وعلى 

  وبناًء على تنسیب وزیر األوقاف والشئون الدینیة،  
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
نــة وبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثانیــة بعــد المــائتین المنعقــدة بمدی

   م،10/05/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/36/202/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
سلیمان محسن أبو معمر مدیرًا عامـًا فـي وزارة األوقـاف والشـئون  ىموس/ ترقیة السید

  . A4الدینیة بدرجة 
  
  )2(المادة 

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

  
  م 2011من مایو لسنة  10: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432من جمادي الثاني لعام  06                  
  إسماعیل هنیة  

  رئیس مجلس الوزراء



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  م2011لسنة ) 171(قرار مجلس الوزراء رقم 
یل نوفل وترقیتها مدیرًا عامًا في األمانة العامة تمام یوسف خل/ بشأن نقل السیدة

   A4لمجلس الوزراء بدرجة 
    مجلس الوزراء

  وتعدیالته  2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(الخدمة المدنیة رقم قانون وعلى 

  الوزراء،  وبناًء على تنسیب األمین العام لمجلس 
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
ـاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثانیــة بعــد المــائتین المنعقــدة بمدینــة  وبنـ

   م،10/05/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/37/202/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
تمــام یوسـف خلیـل نوفــل مـن دیــوان المـوظفین العـام وترقیتهــا مـدیرًا عامــًا  /نقـل السـیدة

  A4في األمانة العامة لمجلس الوزراء بدرجة 
  )2(المادة 

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

  
  م 2011من مایو لسنة  10: غزة بتاریخ صدر في مدینة

  هـ 1432من جمادي الثاني لعام  06                  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  م2011لسنة ) 172(قرار مجلس الوزراء رقم 
كمال نبهان حمد أبو معیلق مدیرًا عامًا في وزارة التربیة / بشأن ترقیة السید

   A4والتعلیم العالي بدرجة 
    مجلس الوزراء

  وتعدیالته  2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(الخدمة المدنیة رقم قانون وعلى 

  وبناًء على تنسیب وزیر التربیة والتعلیم العالي،  
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  ات المصلحة العامة، وبناًء على مقتضی
ـاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثانیــة بعــد المــائتین المنعقــدة بمدینــة  وبنـ

   م،10/05/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/38/202/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
لي كمال نبهان حمد أبو معیلق مدیرًا عامـًا فـي وزارة التربیـة والتعلـیم العـا/ ترقیة السید

  . A4بدرجة 
  )2(المادة 

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

  
  م 2011من مایو لسنة  10: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432من جمادي الثاني لعام  06                  
  ل هنیةإسماعی  

  رئیس مجلس الوزراء
  



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  م2011لسنة ) 173(قرار مجلس الوزراء رقم 
) هـ.إ/و.م/36/202/11(من قرار مجلس الوزراء رقم ) 1(بشأن تعدیل المادة 

موسى سلیمان محسن أبو معمر مدیرًا عامًا / م بشأن ترقیة السید2011لسنة 
   A4في وزارة األوقاف والشؤون الدینیة بدرجة 

    مجلس الوزراء
  وتعدیالته  2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(الخدمة المدنیة رقم قانون وعلى 
م بشــأن ترقیــة 2011لســنة ) هـــ.إ/و.م/36/202/11(وعلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

زارة األوقـــاف والشـــؤون موســـى ســـلیمان محســـن أبـــو معمـــر مـــدیرًا عامـــًا فـــي و / الســـید
  ،A4الدینیة بدرجة 

  وبناًء على تنسیب وزیر األوقاف والشؤون الدینیة،  
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
ـاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثانیــة بعــد المــائتین المنعقــدة بمدینــة  وبنـ

   م،10/05/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/39/202/11( غزة تحت رقم
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
لســــنة ) هـــــ.إ/و.م/36/202/11(مــــن قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم ) 1(تعــــدیل المــــادة 

موســى ســلیمان محســن أبــو معمــر مــدیرًا عامــًا فــي وزارة / م بشــأن ترقیــة الســید2011
  : لتصبح كتالي A4األوقاف والشؤون الدینیة بدرجة 

ســــلیمان محســــن أبــــو معمــــر مــــدیرًا عامــــًا فــــي وزارة األوقــــاف  ىموســــ/ یــــین الســــیدتع"
  . A4والشؤون الدینیة بدرجة 

  
  



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  )2(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـل فیمـا یخصـه–على الجهات المختصة كافـة 

  . وینشر في الجریدة الرسمیة صدوره،اعتبارًا من تاریخ 
  

  م 2011من مایو لسنة  10 :صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1432من جمادي الثاني لعام  06                  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء
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  م2011لسنة ) 174(قرار مجلس الوزراء رقم 
   بشأن نظام االستثمار العقاري في فلسطین 

    مجلس الوزراء
  وتعدیالته  2003ة بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسن

  م،1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 
  بشأن تشجیع االستثمار في فلسطین وتعدیالته، 1998لسنة ) 1(وعلى قانون رقم 

  وبناًء على تنسیب وزیر األشغال العامة واإلسكان،  
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  العامة، وبناًء على مقتضیات المصلحة 
ـاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثانیــة بعــد المــائتین المنعقــدة بمدینــة  وبنـ

   م،10/05/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/40/202/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  الفصل األول 
  تعریف وأحكام عامة 

  )1(مادة 
ي المخصصـة لهـا في تطبیق أحكام هذا النظام یكون للكلمات والعبارات اآلتیة المعـان

  : أدناه ما لم تدل القرینة على خالف ذلك
  . وتعدیالته 1998لسنة ) 1(قانون تشجیع االستثمار الفلسطیني رقم : القانون
  . نظام االستثمار العقاري في فلسطین: النظام
  . اإلسكانوزارة األشغال العامة و : الوزارة
  .اإلسكانوزیر األشغال العامة و  :الوزیر

اتفاق مالي فعلي بین الوزارة والمسـتثمر لتكـوین المشـروع  :تثمار العقاريمشروع االس
ورأس المال الثابـت مـن جانـب المسـتثمر فـي المشـروع، سـواء كـان مشـروعًا حـدیثًا أو 

  .قائمًا أصالً 



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     

 

 

- 212  - 
 

ینـــوي ) ســـواء كـــان شـــخص طبیعـــي أو اعتبـــاري(كـــل صـــاحب رأس مـــال  :المســـتثمر
  : قتصادیة ویشملفي نشاطات إرض حكومیة لالستثمار قامة مشروع على أإ

  . وهو كل فلسطیني مقیم بصفة دائمة في فلسطین :مستثمر فلسطیني مقیم .1
وهــو كــل فلســطیني ذو شخصــیة قانونیــة مكانــه  :مســتثمر فلســطیني فــي الخــارج .2

 . الدائم خارج فلسطین

وهو كل مستثمر عربي غیـر فلسـطیني یرغـب باالسـتثمار فـي  :المستثمر العربي .3
قامته الدائمة خارج فلسطینفلسطین ومكان   . عمله وإ

وهــو كــل مســتثمر مــن أصــل غیــر فلســطیني أو غیــر عربــي  :المســتثمر األجنبــي .4
قامته الدائمة خارج فلسطین ویرغب باالستثمار في فلسطین    .   ومكان عمله وإ

  .األرض المخصصة بمقابل للمستثمر من أجل إقامة مشروع محدد علیها :األرض
  . ملك آخر غیر منقول سواء كان سكني أو تجاري أو سیاحيكل مبني أو  :العقار

تقـدیر قیمــة األرض فــي وقــت التخصـیص أو تقــدیر قیمــة االیجــار لــألرض  :التخمــین
  .وقت إبرام عقد اإلیجار

ــة التخمــین ) 11(هــي لجنــة تخمــین األرض الحكومیــة المشــكلة بموجــب المــادة  :لجن
  .من أحكام هذا النظام

  . العقاري في فلسطین لجنة االستثمار :اللجنة
مشـــاركة فیمــــا بـــین الـــوزارة والمســـتثمر فــــي المشـــروع االســـتثماري حســــب  :المشـــاركة

  . النسب المقررة والمتفق علیها
مبادلـة األرض لكـي ینتفــع بهـا المسـتثمر فـي إقامــة مشـروع اسـتثماري فــي  :المقایضـة

محـددة تطلبهـا واصـفات بإنشـاء مبـاني أو بنیـة تحتیـة ذات ممقابل مبلغ مـن المـال أو 
  . الوزارة

جر مـن اإلنتفـاع بـاألرض م المـؤجر بمقتضـاه أن یمّكـن المسـتأعقـد یلتـز  :عقد االیجار
  . الحكومیة خالل مدة معینة لقاء أجر معلوم

  . من یملك حق التصرف باألرض لالستثمار فیما یؤجره :المؤجر
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  . رأي شخص طبیعي أو اعتباري ینتفع باألرض عن طریق اإلیجا :المستأجر
زیــادة جر والمســتأجر فــي عقــد اإلیجــار والالبــدل المتفــق علیــه بــین المــؤ  :بــدل اإلیجــار

المقررة بموجـب هـذا القـرار ویشـمل أیضـًا مقابـل الخـدمات فـي حـال وجـود اتفـاق علـى 
  . ذلك

  
  )2(مادة 

علــى األراضــي الحكومیــة  "االســتثمار العقــاري"تنظــیم عملیــة إلــى یهــدف هــذا النظــام 
  . في فلسطین

  
  لفصل الثانيا

  شروط االستثمار
  )3(مادة 

تعتمد الوزارة مبدأ تشجیع المستثمر في قطاع غزة االسـتثمار العقـاري ضـمن أولویـات 
  . مدروسة مع التفاوت في الشروط

  
  )4(مادة 

تتمتـــع المشـــاریع العقاریـــة أو فروعهـــا الـــواردة فـــي هـــذا النظـــام بـــالحوافز واإلعفـــاءات 
ثمار العقـــاري فــي فلســطین وتعدیالتــه ویحظــر علـــى الــواردة فــي قــانون تشــجیع االســت

  .المستثمر رهن األرض الحكومیة مقابل عملیة تمویل لمشروعه
  

  )5(مادة 
بعد الموافقة المبدئیة على المشروع االستثماري بناًء على دراسة الجـدوى المقدمـة  .1

مــن المســـتثمر تقـــوم الـــوزارة بــإبرام مـــذكرة تفـــاهم مـــع المســتثمر وتطلـــب مـــن جهـــة 
ختصــاص تحدیــد وحجــز األرض المعــدة لالســتثمار بعــد التأكــد مــن خلوهــا مــن اال
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أي حقــوق للغیــر فیهــا أو أي تنــازع قضــائي علیهــا وذلــك وفقــًا للقــوانین المعمــول 
 . بها

قامتــه إعلـى المسـتثمر تقـدیم مخططـات هندسـیة تفصـیلیة كاملـة للمشـروع المنـوي  .2
 . من تكلفة المشروع% 20وضمانات مالیة بقیمة 

الــوزارة عقــد اســتثمار عقــاري مــع المســتثمر شــامًال شــروطه العامــة والخاصــة  تبــرم .3
 . وأیة مالحق أخرى

  )6(مادة 
یحــق للـــوزارة اإلشــراف والمراقبـــة علــى المشـــروع الخــاص بالمســـتثمر للتأكــد مـــن ســـیر 

  . العمل وتنفیذ المشروع دون إجحاف بحقوق المستثمر كمالك للمشروع
  

  )7(مادة 
م ترتیــب أیــة حقــوق عینیــة أصــلیة أو تبعیــة علــى أرض المشــروع یلتــزم المســتثمر بعــد

ألي شـخص كـان كلیـًا أو جزئیـًا إال بعـد تسـجیلها باسـمه لـدى دائـرة تسـجیل األراضـي 
  . وفقًا لما تقتضیه التشریعات الساریة" الطابو"
  

  )8(مادة 
تقـوم الـوزارة وبالتنســیق مـع جهـات االختصــاص بتسـجیل أرض المشـروع الخــاص  .1

مر بمجـــرد انجـــاز وتســـلیم نصـــیب الـــوزارة فـــي المشـــروع العقـــاري الخـــاص بالمســـتث
  . بها

أعـــاله یجـــوز تســـجیل األرض للمســـتثمر ) 1(مــع عـــدم اإلخـــالل فیمـــا ورد بــالفقرة  .2
على مراحل متزامنة مع مراحل إنجـاز المشـروع وذلـك بعـد اسـتالم نصـیب الـوزارة 

 ). مرحليتملیك (من كل مرحلة بالمشروع وفق جدول زمني متفق علیه 

  
  



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     

 

 

- 215  - 
 

  )9(مادة 
نجــاز المشــروع قبــل موعــده مكافــأة تقــدر بنصــف فــي إیجــوز مــنح المســتثمر فــي حــال 

  .  المائة من قیمة المشروع نظیر كل شهر قبل الموعد المحدد
  

  )10(مادة 
یجــوز للمســتثمر األجنبــي أو العربــي أن یتملــك األرض فــي فلســطین حســب الشــروط 

  : اآلتیة
مـــــن قیمـــــة % 51ي فلســـــطیني یملـــــك علـــــى األقـــــل أن یكـــــون لدیـــــه شـــــریكًا محلـــــ .1

  . المشروع
 . أن یقوم بتنفیذ كافة شروط العقد .2

 . بأن یخضع للتشریعات الفلسطینیة ویلتزم بها أن یتعهد .3

 . جلس الوزراء الفلسطینيمأن یحصل على إذن من  .4

  
  الفصل الثالث

  الحكومیة تخمین األراضي
  )11(مادة 

ل لجنــة لتخمــین األراضــي الحكومیــة مــن بــین لغایــات تطبیــق أحكــام هــذا القــرار تشــك
  : موظفي الفئة العلیا أو من في حكمهم، وذلك على النحو اآلتي

  رئیساً  ممثل عن سلطة األراضي                           . 1
  واإلسكان          نائبًا للرئیس ممثل عن وزارة األشغال العامة. 2
  عضواً                              ممثل عن وزارة المالیة . 3
  عضواً                   ممثل عن وزارة االقتصاد الوطني . 4
  عضواً                      ممثل عن وزارة الحكم المحلي . 5
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  )12(مادة 
  : اضي الحكومیةسیاسة تخمین األر 

  . یتم تقدیر قیمة األرض الحكومیة من قبل لجنة التخمین .1
ــ .2 ة علــى قــرار لجنــة التخمــین خــالل مــدة أقصــاها یحــق للمســتثمر االعتــراض للجن

 . ثالثین یومًا تبدأ من تاریخ التخمین

فـــــي مقابـــــل قیمـــــة األرض المتفـــــق علیهـــــا تكـــــون للـــــوزارة حصـــــة مـــــن المشـــــروع  .3
 )إیجار(أو ) مقایضة(أو إقامة مشروع آخر للحكومة ) مشاركة(االستثماري 

  
  الفصل الرابع

  لجنة االستثمار العقاري
  )13(مادة 

لجنة دائمة لمتابعة االسـتثمار العقـاري فـي فلسـطین ال تقـل درجـة العضـو فیهـا  تشكل
  : عن مدیر عام أومن في حكمه وذلك على النحو التالي

  ممثل عن وزارة األشغال العامة واإلسكان            رئیساً . 1
  ممثل عن وزارة المالیة                              نائبًا للرئیس. 2
  ن وزارة االقتصاد الوطني                   عضواً ممثل ع. 3
  ممثل عن وزارة الحكم المحلي                      عضواً . 4
  ممثل عن سلطة االراضي                          عضواً . 5
   

  )14(مادة 
  : تتولي اللجنة القیام بالمهام والصالحیات التالیة

تثماریة العقاریــــــة تبعــــــًا للخطــــــة ســــــاإلشـــــراف علــــــى وضــــــع وتقیــــــیم السیاســـــات اال .1
  . ستراتیجیة للسلطة الوطنیةاال
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عفــاءات إضــافیة للمشـروع إلــى مجلــس الــوزراء للمصــادقة  .2 تنسـیب حزمــة حــوافز وإ
 . علیها

أو  متابعــة أیــة تشــریعات قــد تقیــد أي حقــوق أو ضــمانات نــص علیهــا هــذا النظــام .3
ــــى تحــــد منهــــا أو تمــــس بهــــا ورفــــع االقتراحــــات والتوصــــیات المتعلقــــ ة بتعــــدیلها إل

 . مجلس الوزراء إلقرارها حسب األصول

االســـتثمار العقـــاري فـــي فلســـطین وتحدیثـــه فـــرص اإلشـــراف علـــى إصـــدار دلیـــل  .4
 . سنویًا بحیث تصدر النسخة المحدثة في ینایر من كل عام

 . اإلشراف على إنشاء سجل االستثمار العقاري واالحتفاظ به .5

 توفیر المناخ االستثماري المناسب إقرار الخطط والبرامج التي تساهم في  .6

 . إقرار المواد والنشاطات الترویجیة الهادفة إلى استقطاب االستثمار في فلسطین .7

اإلشــــراف علــــى بـــــرامج العنایــــة باالســـــتثمارات القائمــــة والعمــــل علـــــى حــــل كافـــــة  .8
نتاجها  . المشاكل التي تعترض مزاولة نشاطها وإ

 . ريدراسة المشاریع الخاصة باالستثمار العقا .9

  
  )15(مادة 

  . للجنة أن ترفض أي مشروع في حال مخالفته للشروط الواردة في هذا النظام
  
  )16(مادة 

یحـق للجنــة التنســیب لمجلـس الــوزراء بوقــف سـریان الحــوافز واإلعفــاءات والتســهیالت 
الممنوحة للمشروع كلیًا أو جزئیـًا فـي حـال عـدم قیـام المسـتثمر بتنفیـذ الشـروط الـواردة 

   . النظامفي هذا 
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  )17(مادة 
بحضـور ثالثـة مـن  تعقد اللجنة اجتماعها بدعوة مـن رئیسـها ویكـون اجتماعهـا قانونیـاً 

قـــل علـــى أن یكـــون رئیســـها مـــن بیـــنهم، وتتخـــذ قراراتهـــا باألغلبیـــة أعضـــائها علـــى األ
  . المطلقة وفي حال تساوت األصوات یرجح الجانب الذي صوت الرئیس معه

  
  )18(مادة 

ســتعین بمــن تــراه مناســبًا مــن الخبــراء والفنیــین المختصــین لمســاعدتها فــي للجنــة أن ت
الخبـراء والفنیـین  بناًء علـى تنسـیب الـوزیر مـنح أولئـكأداء مهامها، ولمجلس الوزراء و 

  . مكافآت مالیة تناسب واألعمال التي قاموا بها
  

  )19(مادة 
توقیـع االتفاقیـات  اللجنة لتصدیق مجلس الوزراء ویتولي الـوزیر هذه تخضع توصیات

  . والتعاقدات لتنفیذ القرارات الصادرة عنها
  

  الفصل الخامس
  لالستثمار العامة السیاسات المالیة
  )20(مادة 

  : تقوم سیاسة الوزارة بالتعامل مع المستثمرین وفق اآلتي 
  .المشاركة .1
 .المقایضة  .2

 . اإلیجار  .3
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  المشاركة
  )21(مادة 

یمـة لعقاري التـي ستحصـل علیهـا الـوزارة بعـد تخمـین قیتم تحدید النسبة من المشروع ا
طبقــًا للمواصــفات الفنیــة المتفــق علیهــا وشــروط التعاقــد  األرض وتقــدیر تكلفــة اإلنشــاء

  . المبرمة بین الطرفین
  

  )22(مادة 
الجهـــات الرســمیة عنــد قیــام المســتثمر باســـتخراج و تُقــدم كافــة التســهیالت فــي الــدوائر 

الزمـــة لتنفیـــذ المشـــروع مـــن الجهـــات المختصـــة علـــى أن كافـــة الـــرخص والموافقـــات ال
یقــوم المســتثمر بتحمــل كافــة الرســوم والمصــاریف، كمــا یلتــزم باســتخدام مــا یلــزم مــن 
عماله لتنفیـذ المشـروع واسـتئجار مـا یلـزم مـن آالت وشـراء مـا یلـزم مـن مـواد ودفـع مـا 

  . یستحق من أجر وأجرة وثمن وأقساط تأمین وخالفه
  

  )23(مادة 
م المســـتثمر بإنجـــاز المشـــروع خـــالل المـــدة المتفــق علیهـــا مـــع الـــوزارة، وفـــي حـــال یلتــز 

أخیر، ویحـق للـوزارة بدفع العطل والضـرر النـاتج عـن التـ تخلفه عن ذلك یصبح ملزماً 
جـة عـن اتفسخ العالقة التعاقدیـة ویتحمـل المسـتثمر كافـة التعویضـات والمصـاریف الن

  . ذلك حسب شروط العقد
  

  )24(مادة 
علیها الـوزارة بعـد تخمـین حدید النسبة سواًء كانت عینیة أو مادیة التي ستحصل یتم ت

طبقـــًا للمواصـــفات الفنیـــة المتفـــق علیهـــا وشـــروط  قیمـــة األرض وتقـــدیر تكلفـــة اإلنشـــاء
  . التعاقد المبرمة بین الطرفین
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  )25(مادة 
 ئــيز أو ج مكونــة للمشــروع العقــاري مــن تلــف كلــىیكــون المســتثمر ضــامنًا للمنشــآت ال

تبــدأ مــن تــاریخ االســتالم  ســنواتة عشــر عنــد ظهــور عیــب فنــي فــي المنشــأة لمــد أو
  . النهائي للمباني المذكورة

  
  اإلیجارة

  )26(مادة 
یتــولى الــوزیر التوقیــع علــى عقــد اإلیجــار الخــاص باالســتثمار العقــاري بعــد التصــدیق 

  . مجلس الوزراء علیه من
  )27(مادة 

 وفــققــد اإلیجــار وأال یســتثمر األرض المــؤجرة إال علــى المســتأجر االلتــزام بشــروط ع
المخططات الهیكلیة المعتمـدة وفـق الغـرض المخصـص لـه والمبـین فـي عقـد اإلیجـار 

  . أو قرار التخصیص
  )28(مادة 

% 5تدفع قیمة بدل اإلیجار سنویًا وعلى وجه السـلف مـع زیـادة سـنویة تراكمیـة بواقـع 
  . اإلیجاربدل من قیمة 

  )29(مادة 
ملكیــة المشــروع االســتثماري بعــد انتهــاء مــدة العقــد إلــى الــوزارة وعلــى المســتأجر  تنتقــل

  . تسلیمها فور انتهاء مدة عقد االیجار
  )30(مادة 

  : ینتهي اإلیجار بأحد األسباب اآلتیة
  . انتهاء مدة العقد .1
 . شروط العقد مخالفة .2

 . زوال الشخصیة االعتباریة إذا كان المستأجر یتمتع بها .3
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 . د من قبل المؤجر أو المستأجر الستحالة تنفیذهفسخ العق .4

 . تحقق العذر الطارئ الذي یجعل تنفیذ العقد مرهقاً  .5

 . أي سبب آخر یحول دون استمرار عقد اإلیجار .6

  
  )31(مادة 

لـــزم المســـتثمر بمســـك حســـابات نظامیـــة للمشـــروع  .1 معتمـــدة مـــن مـــدقق حســـابات یُ
  . رسمي

لزم المستثمر بتطبیق كافة القوانین ا .2  . لفلسطینیة ذات العالقةیُ

 . تباع النظام المالي الفلسطینيیلتزم المستثمر با .3

افـة الحقـوق المترتبـة للمنتفعـین مـن المشـروع فـي حالـة إخاللـه یتحمل المسـتثمر ك .4
  . مخالفات قانونیة ةبشروط المشروع أو ارتكاب أی

  
  )32(مادة 

ء عقــد اإلیجــار وجــب إذا تمنـع المســتأجر مــن تسـلیم المشــروع االســتثماري عقــب إنتهـا
  . إخالءه بالطرق اإلداریة

  )33(مادة 
في حال نشوء أي خالف أو نزاع فیما بـین المسـتثمر والـوزارة حـول تفسـیر أو تطبیـق 
ـــــى المحـــــاكم  ـــــد االســـــتثمار یحـــــال األمـــــر إلـــــى التحكـــــیم الفلســـــطیني أو اللجـــــوء إل عق

  .  الفلسطینیة
  

  الفصل السادس
  أحكام ختامیة

  )34(مادة 
  .یر القرارات والتعلیمات الالزمة بشأن تنفیذ هذا النظامیصدر الوز 
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  )35(مادة 
  .یلغي كل ما یتعارض مع أحكام هذا النظام

  
  )36(مادة 

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

  
  م 2011من مایو لسنة  10: بتاریخصدر في مدینة غزة 

  هـ 1432من جمادي الثاني لعام  06                  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     

 

 

- 223  - 
 

  م2011لسنة ) 175(قرار مجلس الوزراء رقم 
م 2011لسنة ) هـ.إ/و.م/20/202/11(بشأن تعدیل قرار مجلس الوزراء رقم 

حسین أبو وطفة مدیرًا عامًا في وزارة الثقافة سامي عبد / بشأن ترقیة السید
   A4بدرجة 

    مجلس الوزراء
  وتعدیالته  2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
م بشــأن ترقیــة 2011لســنة ) هـــ.إ/و.م/20/202/11(وعلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  . A4سامي عبد حسین أبو وطفة مدیرًا عامًا في وزارة الثقافة بدرجة / السید
  وبناًء على تنسیب وزیر الثقافة،  

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

ئتین المنعقــدة بمدینــة وبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثانیــة بعــد المــا
   م،10/05/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/41/202/11(غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

لســــنة ) هـــــ.إ/و.م/20/202/11(مــــن قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم ) 1(تعــــدیل المــــادة 
سامي عبد حسـین أبـو وطفـة مـدیرًا عامـًا فـي وزارة الثقافـة / م بشأن ترقیة السید2011
  :ح كالتاليلتصب A4بدرجة 

ســـامي یوســـف موســـي أبـــو وطفــة مـــدیرًا عامـــًا فـــي وزارة الثقافـــة بدرجـــة / ترقیــة الســـید"
A4 ."   
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  )2(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـل فیمـا یخصـه–على الجهات المختصة كافـة 

  . وینشر في الجریدة الرسمیة صدوره،اعتبارًا من تاریخ 
  

  م 2011من مایو لسنة  10: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1432من جمادي الثاني لعام  06                  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء
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  م2011لسنة ) 176(قرار مجلس الوزراء رقم 
عادل جمیل عبد الرحمن عطا اهللا مدیرًا عامًا في وزارة / بشأن ترقیة السید

    A4الزراعة بدرجة 
    زراءمجلس الو 

  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 

  وبناًء على تنسیب وزیر الزراعة،  
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
ًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثانیــة بعــد المــائتین المنعقــدة بمدینــة وبنــا

   م،10/05/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/43/202/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
عادل جمیـل عبـد الـرحمن عطـا اهللا مـدیرًا عامـًا فـي وزارة الزراعـة بدرجـة / ترقیة السید

A4 .   
  )2(المادة 

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

  
  م 2011من مایو لسنة  10: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432من جمادي الثاني لعام  06                  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
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  م2011لسنة ) 177(الوزراء رقم قرار مجلس 
  بشأن اعتماد خطة مشروع بناء ألف وحدة سكنیة 

    مجلس الوزراء
  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  م وتعدیالته،2008لسنة ) 6(وعلى قانون حمایة المقاومة رقم 
  وبناًء على تنسیب وزیر األشغال العامة واإلسكان، 

وصــیة لجنــة الشـؤون االقتصــادیة والبنیــة التحتیــة الوزاریـة الدائمــة فــي محضــر وعلـى ت
  ،  02/05/2011المنعقد بتاریخ ) 04(اجتماعها رقم 

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

المنعقــدة بمدینــة  وبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثانیــة بعــد المــائتین
   م،10/05/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/44/202/11(غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

اعتمــاد خطــة مشــروع بنــاء ألــف وحــدة ســكنیة ضــمن سیاســة إعــادة اإلعمــار الشــاملة 
    . للمنازل المدمرة كلیًا نتیجة للعدوان األخیر الرصاص المصبوب على قطاع غزة

  )2(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـل فیمـا یخصـه–هات المختصة كافـة على الج

  . وینشر في الجریدة الرسمیة صدوره،اعتبارًا من تاریخ 
  

  م 2011من مایو لسنة  10: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1432من جمادي الثاني لعام  06                  

  إسماعیل هنیة 
  رئیس مجلس الوزراء
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  م2011لسنة ) 178(س الوزراء رقم قرار مجل
  كموازنة طارئة لمشروع مكافحة دودة ورق العنب  $ 30,000بشأن اعتماد مبلغ 

    مجلس الوزراء
  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  م،1998لسنة ) 7(وعلى قانون تنظیم الموازنة العامة والشؤون المالیة رقم 
  المالي للوزارات والمؤسسات العامة وتعدیالته،وعلى النظام 

  وبناًء على تنسیب وزیر الزراعة، 
وعلـى توصــیة لجنــة الشـؤون االقتصــادیة والبنیــة التحتیــة الوزاریـة الدائمــة فــي محضــر 

  ،  02/05/2011المنعقد بتاریخ ) 04(اجتماعها رقم 
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  یات المصلحة العامة، وبناًء على مقتض
ـاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثانیــة بعــد المــائتین المنعقــدة بمدینــة  وبنـ

   م،10/05/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/45/202/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
كموازنة طارئـة لمشـروع مكافحـة دودة  -ثالثثون ألف دوالراً -$ 30,000مبلغ اعتماد 
     . لعنبورق ا

  )2(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـل فیمـا یخصـه–على الجهات المختصة كافـة 

  . وینشر في الجریدة الرسمیة صدوره،اعتبارًا من تاریخ 
  م 2011من مایو لسنة  10: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432من جمادي الثاني لعام  06                  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  م2011لسنة ) 179(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن تشكیل لجنة فنیة متخصصة لدراسة مقترحات مشاریع تطویر الطرق في قطاع 

  غزة 
    مجلس الوزراء

  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  منها،) أ/25( وعلى الالئحة الداخلیة لمجلس الوزراء والسیما المادة

  وبناء على تنسیب وزیر األشغال العامة واإلسكان،
وعلــى توصــیة لجنــة الشـــؤون االقتصــادیة والبنیــة التحتیــة الوزاریـــة الدائمــة فــي محضـــر 

  ،  02/05/2011المنعقد بتاریخ ) 04(اجتماعها رقم 
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  مة، وبناًء على مقتضیات المصلحة العا
وبناًء على ما أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته الثانیـة بعـد المـائتین المنعقـدة بمدینـة غـزة 

   م،10/05/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/46/202/11(تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
تشـكیل لجنـة فنیـة متخصصـة لدراسـة مقترحــات مشـاریع تطـویر الطـرق فـي قطـاع غــزة، 

ة واإلســـكان وعضـــویة كـــل مـــن وزارة الحكـــم المحلـــى ووزارة برئاســـة وزارة األشـــغال العامـــ
  . النقل والمواصالت

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

  . وینشر في الجریدة الرسمیة صدوره،اعتبارًا من تاریخ 
  م 2011من مایو لسنة  10: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432من جمادي الثاني لعام  06                  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  م2011لسنة ) 180(قرار مجلس الوزراء رقم 
  لتسویة مشروع تعبید شارع سلیمان سلطان $ 34.005صرف مبلغ بشأن 

    مجلس الوزراء
  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  ،م1998لسنة ) 7(انون تنظیم الموازنة العامة والشؤون المالیة رقم قوعلى 
  وعلى النظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة وتعدیالته،

  وبناء على تنسیب وزیر األشغال العامة واإلسكان،
وعلــى توصــیة لجنــة الشـــؤون االقتصــادیة والبنیــة التحتیــة الوزاریـــة الدائمــة فــي محضـــر 

  ،  02/05/2011المنعقد بتاریخ ) 04(اجتماعها رقم 
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
وبناًء على ما أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته الثانیـة بعـد المـائتین المنعقـدة بمدینـة غـزة 

   م،10/05/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/47/202/11(تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة ال
لتسـویة تكـالیف مشـروع  -أربـع وثالثـون ألـف وخمـس دوالرات-$ 34,005صرف مبلـغ 

  . تعبید شارع سلیمان سلطان المستحقة لشركة النجاح للتجارة العامة والمقاوالت
  )2(المادة 

تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل بــه  -كــل فیمــا یخصــه–علــى الجهــات المختصــة كافــة 
  . وینشر في الجریدة الرسمیة ره،صدو اعتبارًا من تاریخ 

  م 2011من مایو لسنة  10: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1432من جمادي الثاني لعام  06                  

  إسماعیل هنیة  
  رئیس مجلس الوزراء

  



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     

 

 

- 230  - 
 

  م2011لسنة ) 181(قرار مجلس الوزراء رقم 
بیطریة لصالح كدفعة أولى لتوفیر لقاحات ) شیكل 130,000(بشأن صرف مبلغ 

  وزارة الزراعة 
    مجلس الوزراء

  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،1998لسنة ) 7(وعلى قانون تنظیم الموازنة العامة والشؤون المالیة رقم 

  وعلى النظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة وتعدیالته،
  وبناء على تنسیب وزیر الزراعة،

وعلــى توصــیة لجنــة الشـــؤون االقتصــادیة والبنیــة التحتیــة الوزاریـــة الدائمــة فــي محضـــر 
  ،  02/05/2011المنعقد بتاریخ ) 04(اجتماعها رقم 

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

لمـائتین المنعقـدة بمدینـة غـزة وبناًء على ما أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته الثانیـة بعـد ا
   م،10/05/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/48/202/11(تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

كدفعـــة أولـــى لتـــوفیر  -مائـــة وثالثـــون ألـــف شـــیكل– )شـــیكل 130,000(صـــرف مبلـــغ 
  . لقاحات بیطریة عن طریق الشراء المباشر ألغراض استخدامها في وزارة الزراعة

  )2(المادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل بــه  -كــل فیمــا یخصــه–لجهــات المختصــة كافــة علــى ا

  . وینشر في الجریدة الرسمیة صدوره،اعتبارًا من تاریخ 
  م 2011من مایو لسنة  10: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432من جمادي الثاني لعام  06                  
  إسماعیل هنیة   

  رئیس مجلس الوزراء



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  م2011لسنة ) 182(مجلس الوزراء رقم قرار 
بشأن استخدام قطعة األرض الحكومیة باإلیجار لصالح بلدیة المصدر إلقامة 

  منتزة عام 
    مجلس الوزراء

  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 

  عثماني وتعدیالته،وعلى قانون األراضي ال
) هــ.إ/و.م/3/27/11(وعلى قرار مجلس الوزراء بشأن نظام معـاییر التخصـیص رقـم 

  م وتعدیالته، 2007لسنة 
وعلــى توصــیات اجتمــاع اللجنــة الخاصــة بتخصــیص األراضــي الحكومیــة فــي تقریــر 

  م،20/04/2011بتاریخ ) 51(اجتماعها رقم 
  ضي الحكومیة،رااللجنة الخاصة بتخصیص األوبناء على تنسیب 

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

ـاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثانیــة بعــد المــائتین المنعقــدة بمدینــة  وبنـ
   م،10/05/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/49/202/11(غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  

  )1(المادة 
قـــة علــــى اســـتخدام قطعــــة األرض الحكومیـــة باالیجــــار لصـــالح بلدیــــة المصــــدر المواف

) 2339(مـن القطعـة رقـم ) 38(الواقعـة فـي القسـیمة رقـم  )2م3600(البالغ مسـاحتها 
  . شرق شارع صالح الدین إلقامة منتزه عام -قریة المصدر–من أراضي خانیونس 

  
  



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  )2(المادة 
تمامه حسب األصولتكلیف سلطة األراضي بتنفیذ إجراءات اال   . یجار وإ

  
  )3(المادة 

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

  
  م 2011من مایو لسنة  10: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432من جمادي الثاني لعام  06                  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  م2011لسنة ) 183(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن تخصیص ثالث قطع من األراضي الحكومیة باالیجار لصالح بلدیة 

  خانیونس إلنشاء آبار میاه 
    مجلس الوزراء

  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،1942لسنة ) 6(نون األراضي العمومیة رقم وعلى قا

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،
) هــ.إ/و.م/3/27/11(وعلى قرار مجلس الوزراء بشأن نظام معـاییر التخصـیص رقـم 

  م وتعدیالته، 2007لسنة 
وعلــى توصــیات اجتمــاع اللجنــة الخاصــة بتخصــیص األراضــي الحكومیــة فــي تقریــر 

  م،20/04/2011بتاریخ ) 51(اجتماعها رقم 
  وبناء على تنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،

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

ـاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثانیــة بعــد المــائتین المنعقــدة بمدینــة  وبنـ
   م،10/05/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/50/202/11(غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  

  )1(المادة 
تخصـــیص ثـــالث قطــــع مـــن األراضــــي الحكومیـــة باالیجـــار لصــــالح بلدیـــة خــــانیونس 

مــن ) 3(للقطعــة الواحـدة الواقعــة فـي جــزء مـن أرض القســیمة رقـم ) 2م150(بمسـاحة 
آبـار من أراضي خانیونس شـمال شـرق مدینـة أصـداء إلنشـاء ثـالث ) 89(القطعة رقم

  . میاه
  



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  )2(المادة 
تمامه حسب األصولنفیذ إجراءات التخصیص إتكلیف سلطة األراضي بت   . یجار وإ

  
  )3(المادة 

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

  
  م 2011من مایو لسنة  10: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432من جمادي الثاني لعام  06                  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  م2011لسنة ) 184(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن تخصیص قطعة األرض الحكومیة باالیجار لصالح جمعیة الشابات 

  ة الجمعیة فرع الصفطاوي إلنشاء مركز ألنشط –المسلمات 
    مجلس الوزراء

  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،
) هــ.إ/و.م/3/27/11(وعلى قرار مجلس الوزراء بشأن نظام معـاییر التخصـیص رقـم 

  عدیالته، م وت2007لسنة 
وعلــى توصــیات اجتمــاع اللجنــة الخاصــة بتخصــیص األراضــي الحكومیــة فــي تقریــر 

  م،20/04/2011بتاریخ ) 51(اجتماعها رقم 
  وبناء على تنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،

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

لــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثانیــة بعــد المــائتین المنعقــدة بمدینــة وبنــاًء ع
   م،10/05/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/51/202/11(غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  

  )1(المادة 
–تخصــیص قطعـــة األرض الحكومیــة باالیجـــار لصــالح جمعیـــة الشــابات المســـلمات 

) N(مقسـم ) 81(القسـیمة رقـم  الواقعـة فـي أرض) 2م400(فرع الصفطاوي مساحتها 
إلنشــــاء مركــــز ألنشــــطة  الصــــفطاوي-مــــن أراضــــي جبالیــــا ) 975(مــــن القطعــــة رقــــم 

  . الجمعیة
  



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  )2(المادة 
تمامه حسب األصول ةیجار راضي بتنفیذ إجراءات التخصیص إتكلیف سلطة األ   . وإ

  
  )3(المادة 

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

  
  م 2011من مایو لسنة  10: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432من جمادي الثاني لعام  06                  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
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  م2011لسنة ) 185(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن  2009) هـ.إ/و.م/10/99/11(قرار مجلس الوزراء رقم  بشأن تعدیل

  تخصیص قطعة أرض حكومیة لصالح جمعیة بشائر الخیر إلنشاء مقر للجمعیة 
    مجلس الوزراء

  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 

  اضي العثماني وتعدیالته،وعلى قانون األر 
  م2009) هـ.إ/و.م/10/99/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

) هــ.إ/و.م/3/27/11(وعلى قرار مجلس الوزراء بشأن نظام معـاییر التخصـیص رقـم 
  م وتعدیالته، 2007لسنة 

وعلــى توصــیات اجتمــاع اللجنــة الخاصــة بتخصــیص األراضــي الحكومیــة فــي تقریــر 
  م،20/04/2011تاریخ ب) 51(اجتماعها رقم 

  وبناء على تنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
ـاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثانیــة بعــد المــائتین المنعقــدة بمدینــة  وبنـ

   م،10/05/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/52/202/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  
  )1(المادة 

 2009) هـــ.إ/و.م/10/99/11(مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ) 1(تعــدیل المــادة رقــم 
الواقعـة ) 2م400(تخصیص قطعة األرض الحكومیـة البـالغ مسـاحتها : لتصبح كتالي

تــل – مــن أراضــي مدینــة غــزة) 729(مــن القطعــة رقــم ) 71(فــي أرض القســیمة رقــم 
  . اإلسالم  لصالح جمعیة بشائر الخیر بهدف إقامة مقر للجمعیة
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  )2(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـل فیمـا یخصـه–على الجهات المختصة كافـة 

  . وینشر في الجریدة الرسمیة صدوره،اعتبارًا من تاریخ 
  

  م 2011من مایو لسنة  10: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1432من جمادي الثاني لعام  06                  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  م2011لسنة ) 186(قرار مجلس الوزراء رقم 

بشأن تخصیص قطعة األرض الحكومیة باالیجار لصالح هیئة األعمال الخیریة 
  االماراتیة إلنشاء مقر للهیئة  

    مجلس الوزراء
  وتعدیالته، 2003المعدل لسنة بعد االطالع على القانون األساسي 
  م،1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،
) هــ.إ/و.م/3/27/11(وعلى قرار مجلس الوزراء بشأن نظام معـاییر التخصـیص رقـم 

  م وتعدیالته، 2007لسنة 
الحكومیــة فــي تقریــر  وعلــى توصــیات اجتمــاع اللجنــة الخاصــة بتخصــیص األراضــي

  م،20/04/2011بتاریخ ) 51(اجتماعها رقم 
  وبناء على تنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،

 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
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نعقــدة بمدینــة وبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثانیــة بعــد المــائتین الم
   م،10/05/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/53/202/11(غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  

  )1(المادة 
تخصیص قطعة األرض الحكومیة باالیجار لصالح هیئـة األعمـال الخیریـة االماراتیـة 

مـن ) 729(من القطعـة رقـم ) 71(الواقعة في أرض القسیمة رقم ) 2م400(مساحتها 
  . حطین سابقًا إلنشاء مقر للهیئة موقع–أراضي مدینة غزة 

  
  
  ) 2(المادة 

تمامه حسب األصول   . تكلیف سلطة األراضي بتنفیذ إجراءات التخصیص إیجارة وإ
  

  )3(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـل فیمـا یخصـه–على الجهات المختصة كافـة 

  . وینشر في الجریدة الرسمیة صدوره،اعتبارًا من تاریخ 
  

  م 2011من مایو لسنة  10: ر في مدینة غزة بتاریخصد
  هـ 1432من جمادي الثاني لعام  06                  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء
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  م2011لسنة ) 187(قرار مجلس الوزراء رقم 

  بشأن تشكیل لجنة فنیة تابعة للجنة اإلداریة الوزاریة الدائمة   
    مجلس الوزراء

  وتعدیالته، 2003د االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة بع
  منها،) أ/25(وعلى الالئحة الداخلیة لمجلس الوزراء، والسیما المادة 

  وبناء على وزیر الشؤون الخارجیة والتخطیط،
) 19(وعلـــى توصـــیات اللجنـــة اإلداریـــة الوزاریـــة الدائمـــة فـــي محضـــر اجتماعهـــا رقـــم 

  ،27/04/2011المنعقد بتاریخ 
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
ـاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثانیــة بعــد المــائتین المنعقــدة بمدینــة  وبنـ

   م،10/05/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/54/202/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  
  )1(المادة 
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تابعــــة للجنــــة اإلداریــــة الوزاریــــة الدائمــــة بعضــــویة األمانــــة العامــــة  تشـــكیل لجنــــة فنیــــة
لمجلـس الــوزراء، ووزارة المالیــة، ودیــوان المــوظفین العــام، وذلــك لدراســة كافــة القضــایا 

  . المتعلقة باللجنة اإلداریة الوزاریة الدائمة وتقدیم الدعم المعلوماتي الالزم لها
  

  ) 2(المادة 
  . مناسبًا ألداء مهامهاتستعین اللجنة بمن تراه 

  
  
  
  )3(المادة 

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

  
  م 2011من مایو لسنة  10: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432من جمادي الثاني لعام  06                  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
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  م 2011لسنة ) ع.و/8/4(قرار وزیر العدل رقم 
  بشأن النظام األكادیمي لمنح شهادة الدبلوم العالي في الدراسات القضائیة

  م وتعدیالته،2003بعد اإلطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
م والسـیما المـواد 2009لسـنة  2الي للقضاء رقم وبعد االطالع على قانون المعهد الع

)5 ،16 ،17( ،  
ترحــه وأقــره مجلــس إدارة المعهــد العــالي للقضــاء فــي جلســته بتــاریخ وبنــاًء علــى مــا اق

  م،24/4/2011
  ووفقًا لمقتضیات المصلحة العامة،

  وبناًء على الصالحیات المخولة لنا،
  

  :أصدرنا مایلي
  )1(المادة 

ظـــام األكـــادیمي لمـــنح شـــهادة دبلـــوم الدراســـات القضـــائیة، فـــي الن(یســـمى هـــذا النظـــام 
  ). 2011المعهد العالي للقضاء الفلسطیني لسنة 
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  )2(المادة 
یكـون للكلمـات التالیــة حیثمـا وردت فــي هـذا النظـام المعــاني المخصصـة لهــا أدنـاه مــا 

  . لم تدل القرینة على خالف ذلك
  وزارة العدل :الوزارة
  وزیر العدل  :الوزیر

  المعهد العالي للقضاء :لمعهدا
  الطالب في المعهد  :الطالب

  مجلس إدارة المعهد  :المجلس
  دبلوم الدراسات القضائیة  :الدبلوم

  )3(المادة 
مــن دراســـات تحلیلیـــة وتطبیقیــة، وقاعـــات بحـــث، : یتــألف برنـــامج الــدبلوم فـــي المعهـــد

خطـــة الدراســـیة وتـــدریب عملـــي، ومـــواد نظریـــة، وبحـــث یقدمـــه الطالـــب، وذلـــك وفقـــًا لل
  . المقررة

  )4(المادة 
  : یشترط فیمن یقبل للدراسة في المعهد ما یلي

  . أن یكون فلسطیني الجنسیة متمتعًا باألهلیة المدنیة الكاملة -1
أال یكــون محكومــًا علیــه بجنایــة أو جنحــة مخلــة بالشــرف أو األمانــة ولــو رد إلیــه  -2

 . اعتباره أو شمله عفو عام

 . حسن السمعةأن یكون محمود السیرة و  -3

أن یكـــون حاصـــًال علـــى الدرجـــة الجامعیـــة األولـــى بتقـــدیر ال یقـــل عـــن جیـــد مـــن  -4
إحــدى كلیــات الحقــوق أو أقســام الشــریعة والقــانون فــي الجامعــات الفلســطینیة أو 
على شهادة معادلة لها في القانون مـن إحـدى كلیـات الحقـوق أوالشـریعة والقـانون 

 . خرى المعترف بهافي الجامعات األ
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فـــي نتیجـــة مســـابقة القبـــول التـــي یعقـــدها % 60یجتـــاز بحصـــوله علـــى درجـــة  أن -5
 . المعهد وفقا للتعلیمات التي یضعها المجلس

أن ال یكــون قــد ســبق فصــله مــن المعهــد، أو رســب فــي مســابقتین مــن مســابقات  -6
 . القبول في المعهد

 . یجوز  بقرار من المجلس قبول أي من الدارسین من غیر الفلسطینیین -7

  
  )5(ة الماد

على الطالب المواظبة في حضور جمیع المحاضرات والمناقشـات واالشـتراك فـي  -1
اللقــــاءات التطبیقیــــة والتدریبیــــة حســــب الســــاعات المقــــررة لكــــل منهــــا فــــي الخطــــة 

  . الدراسیة
من السـاعات المقـررة لكـل مـادة %) 10(ال یسمح للطالب التغیب عن أكثر من   -2

ُحـرم  فإذا تغیب أكثر من ذلـك عـن أي مـادة دون عـذر مشـروع یقبـل بـه المعمیـد ی
، وتــــدخل هــــذه )صــــفراً (مــــن التقــــدم لالمتحــــان النهــــائي لهــــا وتعتبــــر نتیجتــــه فیهــــا 

النتیجة في حساب معدل عالمات ذلك الطالب الفصـلي والتراكمـي لغایـات إنـذاره 
 . وفصله من المعهد، كما تدخل تلك النتیجة في معدله العام

مـــن الســـاعات المقـــررة لهـــا %) 10(ثـــر كـــن إذا تغیـــب الطالـــب عـــن أي مـــادة أك -3
مــن %) 20(بعــذر مشــروع یقبــل بــه العمیــد، فــال یجــوز أن تزیــد مــدة تغیبــه علــى 

ذا . ن یسـمح لـه إعــادة دراسـة تلـك المـادة فـي فصـل آخــرأتلـك السـاعات، علـى  وإ
مــن الســاعات المقــررة لهــا كــان العــذر %) 20(ثبــت للعمیــد أن تغیبــه ألكثــر مــن 

دراســتها فــي  ب منســحبًا مــن تلــك المــادة، ویســمح لــه بإعــادةمشــروع فیعتبــر الطالــ
 . فصل آخر

إذا كــان تغیــب الطالــب عــن أیــة مــادة ألســباب مرضــیة فیشــترط أن یعــزز غیابــه  -4
بشــهادة طبیــة معتمــدة یقبلهــا العمیــد، علــى أن تقــدم للعمیــد خــالل مــدة ال تتجــاوز 
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ذا كـان تغیـب الطا لـب ألي سـبب سبعة أیام من انقطاع الطالب عن الحضور، وإ
  .  آخر فعلیة أن یقدم للعمید ما یثبت ذلك، خالل المدة المذكورة في هذه المادة

  )6(المادة 
تؤلـف فــي المعهـد لجنــة خاصـة تســمى اللجنـة العلمیــة للمعهـد بقــرار مـن المجلــس  .1

وتضم عمید المعهد رئیسًا وعضویة ستة أشخاص على األقل وهم مدیر الشـؤون 
ن القضــاة ینتــدبهم المجلــس األعلــى للقضــاء ثالثــة مــن العلمیــة بالمعهــد واثنــین مــ
  . عینهم مجلس اإلدارة لمدة سنتین قابلة للتجدیدیذوي الخبرة واالختصاص 

 . تسمي اللجنة أحد أعضائها أمینًا للسر ومقرراً  .2

 . یسمي المجلس في قرار تشكیل اللجنة العلمیة رئیسًا ونائبًا له .3

ـــ .4 وة مـــن رئیســـها، ویكـــون اجتماعهـــا قانونیـــًا ة العلمیـــة اجتماعاتهـــا بـــدعتعقـــد اللجن
بحضـــور أكثریـــة أعضـــائها، علـــى أن یكـــون مـــن بیـــنهم الـــرئیس، وتتخـــذ قراراتهـــا 
بأكثریة أصـوات األعضـاء الحاضـرین علـى أن ال یقـل عـن ثالثـة أصـوات، وعنـد 

 . تساوي األصوات یرجح الجانب الذي صوت معه رئیس االجتماع

اف علـــى الشـــؤون األكادیمیـــة والتعلیمیـــة فـــي تتـــولي اللجنـــة العلمیـــة مهـــام االشـــر  .5
 : المعهد باإلضافة إلى ما یلي

  .وضع األسس والمعاییر العلمیة الختیار أعضاء الهیئة التدریسیة/ أ
ـــیب للمجلـــــس بأســـــماء المحاضـــــرین المتفـــــرغین للعمـــــل فـــــي المعهـــــد وغیـــــر / ب التنسـ

  . المتفرغین للعمل بالمعهد
عهــد القضــائي والبــرامج التأهیلیـة األخــرى بمــا فــي إعـداد منــاهج الدراســة لـدبلوم الم/ ج

  . داتها ووصفها ورفعها إلى المجلس إلقرارهاالخطط الالزمة لهذه المناهج ومفر ذلك 
  . مهام أخرى یكلفها بها المجلس أو الوزیر ةأی/ د

ختصـــاص للجنـــة العلمیـــة بموافقـــة المجلـــس االســـتعانة بـــأي مـــن ذوي الخبـــرة واال/ هــــ
دات منــاهج الدراســة للبــرامج التأهیلیــة التــي یقــدمها ووصــف مفــر  لغایــات إعــداد خطــط

   .المعهد
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  )7(المادة 

یجــرى حســاب عالمــات الطالــب لكــل مــادة مقــررة وتســجیلها بالنســبة المئویــة مــع  .1
  . بیان عدد الساعات المعتمدة لها

المتحـان النهـائي العالمة النهائیة للطالب في كـل مـادة هـي مجمـوع عالمتـه فـي ا .2
االمتحانـــات الكتابیــــة : عمـــال الفصـــلیة، وتشـــمل هـــذه األعمـــالمتـــه لأللهـــا، وعال

 . والشفویة والبحوث

  
  )8(المادة 

یعقد االمتحان النهائي للطالب لكل مـادة مقـررة فـي نهایـة الفصـل، ویكـون كتابیـًا  .1
  . من العالمات اإلجمالیة%) 60(وشامًال لمقرر المادة، وتخصص له 

تـــدقیق أوراق االمتحانـــات الخاصـــة بكـــل مـــادة یعتبـــر مـــدرس المـــادة مســـؤوًال عـــن  .2
 . یتولى تدریسها، ویقوم بنقلها إلى الكشوفات بصورة صحیحة ونهائیة

تسـلم أوراق االمتحانــات الخاصـة بكــل مـادة بعــد تصـحیحیها وكشــوفات العالمــات  .3
المتعلقـة بهـا إلـى العمیـد بعــد توقیعهـا مـن مـدرس تلــك المـادة، وتحفـظ فـي المعهــد 

  . سةرادخالل مدة ال
  )9(المادة 

مــادة مقـــررة دون عــذر یقبلــه العمیـــد  ةإذا تغیــب الطالــب عــن االمتحـــان النهــائي، الیــ
، أمـــا إذا كـــان تغیبـــه بعـــذر، فیســـمح لـــه )صـــفراً (فتعتبـــر عالماتـــه فـــي ذلـــك االمتحـــان 

فـي موعـد آخـر یحـدده العمیـد، بحیـث  بتقدیم امتحان آخر من قبـل مـدرس تلـك المـادة
ســي التــالي، علــى أن یقــدم الطالــب للعمیــد مــا یثبــت مشــروعیة ال یتجــاوز الفصــل الدرا

   . ذلك العذر خالل سبعة أیام من تاریخ زواله
  )10(المادة 
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والحـد األدنـي لعالمـة %) 60(مـادة مقـررة  ةیكون الحـد األدنـي لعالمـة النجـاح فـي أیـ
  %). 65(النجاح في المعدل التراكمي هو 

  
  )11(المادة 

  : للنسب المئویة للعالمات المبینة إزاءهاتخصص التقدیرات التالیة 
  التقدیر                                النسبة المئویة له 

  %100   -  90ممتاز                                  
  % 90أقل من     - 80   جید جدًا                             
  % 80أقل من    -  70    جید                                
  % 70أقل من     -  60     مقبول                             
  % 60أقل من        راسب                            

  
  ) 12(المادة 

كون معدل عالمات الطالب في الفصل الدراسي من معدل عالماتـه فـي المـواد تی .1
  . التي درسها نجاحًا أو رسوبًا في ذلك الفصل

لمعدل التراكمي للطالب من معدل عالماته فـي جمیـع المـواد التـي درسـها یتكون ا .2
 . نجاحًا أو رسوبًا حتى تاریخ حساب هذا المعدل

مــن ) 2(و) 1(یجــرى حســاب كــل مــن المعــدالت المنصــوص علیهــا فــي الفقــرتین  .3
هــذه المــادة بجمــع العالمــات التــي حصــل علیهــا الطالــب فــي المــواد التــي درســها، 

عالمة بعدد سـاعاتها المعتمـدة، ثـم یقسـم المجمـوع علـى عـدد  بعد أن تُضرب كل
التراكمــي تُضــرب كــل عالمــة حصــل علیهــا وللحصــول علــى المعــدل  .الســاعات

الطالــب، منــذ بدایــة دراســته، بعــدد ســاعاتها، ثــم تجمــع عالماتــه فــي المــواد التــي 
  . درسها، ویقّسم الناتج على عدد الساعات المعتمدة لتلك المواد
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  ) 13(المادة 
نذر المعهد الطالـب خطیـًا إذا حصـل علـى معـدل تراكمـي یقـل عـن  .1 ُ فـي %) 65(ی

وعلیــه أن یلغــي مفعــول اإلنــذار برفــع معدلــه . الفصــل األول مــن الســنة الدراســیة
  . التراكمي في نهایة الفصل الثاني من السنة الدراسیة ذاتها

 : یفصل الطالب من المعهد في الحاالت التالیة .2

فـي أي فصــل یلــي الفصــل %) 65(ل تراكمـي یقــل عــن إذا حصـل علــى معــد -أ 
  . ولالدراسي األ

 . إذا لم یحصل على درجة النجاح في أكثر من مادة  - ب 

إذا صـــدر بحقـــه قـــرار مـــن لجنـــة التأدیـــب وفقـــًا لنظـــام الضـــبط المعمـــول بـــه  -ج 
 . المعهد

 . سنوات دراسیة) 6(إذا مضى على قبوله في المعهد أكثر من  - د 

 . معهد إال بقرار من مجلس اإلدارةال یتم فصل أي طالب من ال - ه 

  )14(المادة 
ــ .1 حالــة مــن  ةیعتبــر الطالــب مكمــًال فــي النتیجــة النهائیــة لكــل فصــل دراســي فــي أی

 :الحالتین التالیتین

  . إذا حصل على أقل من درجة النجاح في مادة واحدة . أ
إذا تخلــف عــن االمتحــان النهــائي بسســب مــرض منعــه مــن تقــدیم االمتحــان،  . ب

  .  ذا العذر معززًا بشهادة طبیة معتمدة، ومقبولة من المدیرعلى أن یكون ه
یكـون موعـد امتحــان اإلكمـال فــي هـذا الفصــل الـذي یلــي الفصـل الــذي أكمـل فیــه  .2

  . الطالب
  )15(المادة 

  : راسبًا في النتیجة النهائیة في أي حالة من الحاالت التالیةیعتبر الطالب 
  . دةإذا لم یحصل على درجة النجاح في مادة واح .1
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إذا كـــان مكمـــًال ولـــم یحصـــل علـــى درجـــة النجـــاح فـــي امتحـــان اإلكمـــال، أو  .2
ـــه العمیـــد علـــى انـــه إذا كـــان . غـــاب عـــن االمتحـــان بـــدون عـــذر مشـــروع یقبل

على األقـل وعالمتـه فـي فحـص اإلكمـال ال %) 75(معدل الطالب التراكمي 
یجــوز للمجلــس الســماح لــه بإعــادة امتحــان اإلكمــال لمـــرة %) 50(تقــل عــن 

 . دة في الموعد الذي یحدده المجلسواح

  
  )16(المادة 

 : عالمة لكل مادة من المواد المقررة توزع كما یلي) 100(تخصص  -1    

  . منها المتحان نهایة الفصل%) 60( -أ
منهــــا لتقــــویم الطالــــب فــــي األعمــــال الفصــــلیةن مــــن خــــالل %) 40( -ب

خصـــص تو راســـي، دامتحـــان كتـــابي یجریـــه أســـتاذ المـــادة خـــالل الفصـــل ال
  . درجات للمشاركة یتم تقدیرها من قبل الدرس) 10(

 . عالمة للبحث الذي یقدمه الطالب خالل السنة الدراسیة) 100(تخصص   -2

لــي فــي المحــاكم النظامیــة ویــتم تقیــیم معالمــة للتــدریب الع) 100(تخصــص  -3
  . الطالب من قبل القاضي المشرف على التدریب بالتنسیق مع إدارة المعهد

  ) 17(ادة الم
یفصـــل الطالــــب فــــي المعهــــد مــــن برنــــامج دبلــــوم الدراســــات القضــــائیة بقــــرار مــــن  .1

 : المجلس بناء على تنسیب اللجنة العلمیة في أي من الحاالت التالیة

  . كثر من شروط اإللتحاق بالبرنامجأإذا فقد شرط أو  -أ 
إذا ضـــــبط متلبســـــًا بـــــالغش فـــــي أي امتحـــــان مـــــن امتحانـــــات برنـــــامج دبلـــــوم  - ب 

 . القضائیة الدراسات

إذا ارتكـب مخالفــة للتشـریعات النافــذة تـؤدي إلــى المسـاس بشــرط تـوفر الســیرة  -ج 
  .  للتعیین في القضاء ماالحمیدة وحسن السمعة الالزم تحققه
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یفصل الطالـب حكمـًا مـن برنـامج دبلـوم الدراسـات القضـائیة فـي أي مـن الحـالتین  .2
  : التالیتین

  . إذا رسب في السنة األولى . أ
  .لسنة الثانیة مرتینذا رسب في اإ . ب

  
  )18(المادة 

  . تقوم عمادة المعهد بإعداد ملف أكادیمي لكل طالب من طلبة المعهد
  

  )19(المادة 
طــالع علــى التعلیمــات أو بعــدم اال) بالنظــام األكــادیمي(ال یجــوز االعتــذار بعــد العلــم 

  .الصادرة عن المعهد بخصوص هذا النظام
  

  )20(المادة 
  . المخول بتفسیر هذا النظاممجلس إدارة المعهد هو 

  )21(المادة 
  . یسري هذا النظام اعتبارًا من تاریخ تصدیق مجلس إدارة المعهد علیه

  )22(المادة 
  . یلغى كل حكم یخالف أو یتعارض مع أحكام هذا النظام

  
  )23(المادة 

على الجهات المختصة كافة كل فیما یخصـه تنفیـذ أحكـام هـذا النظـام ویعمـل بـه مـن 
  . صدوره وینشر في الجریدة الرسمیة تاریخ

  
  میالدیة 25/4/2011صدر في مدینة غزة بتاریخ 
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  هجریة 1432/ جمادي األولى/ 21الموافق       
  

  محمد فرج الغول 
  وزیر العدل 

  عهد العالي للقضاء مجلس إدارة المرئیس 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م 2011لسنة ) ع.و/9/4(قرار وزیر العدل رقم 
  ب في المعهد العالي للقضاء بشأن واجبات المتدر 

  م وتعدیالته،2003بعد اإلطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
م والسـیما المـواد 2009لسـنة  2وبعد االطالع على قانون المعهد العالي للقضاء رقم 

)5 ،17( ،  
وبنــاًء علــى مــا اقترحــه وأقــره مجلــس إدارة المعهــد العــالي للقضــاء فــي جلســته بتــاریخ 

  م،24/4/2011
  ووفقًا لمقتضیات المصلحة العامة،

  وبناًء على الصالحیات المخولة لنا،
  



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     

 

 

- 252  - 
 

  :أصدرنا التعلیمات التالیة
  )1(المادة 

  : على كل من یلتحق متدربًا بالمعهد العالي للقضاء االلتزام بما یلي
احتـــــرام المواعیـــــد المقـــــررة للـــــدورات التدریبیـــــة وورش العمـــــل، وذلـــــك مـــــن خـــــالل  .1

، وعـدم التـأخیر عـن المواعیـد المقـررة المواظبة على حض ور برنـامج الـدورة كـامًال
ــــف عــــن الحضــــور  ــــى التخل ــــه أو االنصــــراف قبــــل انتهائهــــا، ویترتــــب عل % 10ل

  . اعتبار الملتحق بالتدریب متخلفًا عن الدورة
االلتــزام بموضــوعات برنــامج الــدورة ومتابعتهــا والمحافظــة علــى االنضــباط خــالل  .2

 . التدریب

 . كلف به من واجبات تتعلق بموضوعات الدورة التدریبیةتنفیذ كل ما ی .3

ـــرص علـــــى ســـــمعة المعهـــــد والتحلـــــي بحســـــن المعاملـــــة للـــــزمالء والمدرســـــین  .4 الحــ
 . والقائمین على المعهد

 . أداء االختبارات التي یعقدها المعهد في المواعید المحددة .5

مـع حـق  عدم القیام بأي عمل من شأنه اإلخالل بنظام المعهد، وبما ال یتعـارض .6
الجهــة اإلداریـــة التـــابع لهـــا المتـــدرب فـــي توقیـــع الجـــزاءات التأدیبیـــة وفقـــًا للقـــوانین 

 . واألنظمة المعمول بها

 :یجوز لعمید المعهد في حاالت إخالل المتدرب بواجباته، وبعد سماع أقواله .7

  . حرمانه من الدورة -أ
لمـدة عـامین حرمانه من المشاركة فـي أي مـن الـدورات التـي یعقـدها المعهـد  -ب

 .  متتالیین

ب الــتظلم مــن القــرار الصــادر بموجــب الفقــرة الســابقة لمجلــس اإلدارة ر یجــوز للمتــد .8
  . خالل أسبوع من تاریخ إخطاره

  
  ) 2(المادة 
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  یلغى كل ما یخالف أحكام هذه التعلیمات
  
  ) 3(المادة 

بهـا على الجهات المختصة كافة كل فیما یخصـه تنفیـذ أحكـام هـذه التعلیمـات ویعمـل 
  . من تاریخ صدورها، وتنشر في الجریدة الرسمیة

  
  میالدیة 25/4/2011صدر في مدینة غزة  

  هجریة 1432/ جمادي األولى/ 21الموافق 
  محمد فرج الغول

  وزیر العدل
  رئیس مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء

  
  

  م 2011لسنة ) ع.و/10/4(قرار وزیر العدل رقم 
  عالي للقضاء بشأن واجبات طالب المعهد ال
  م وتعدیالته،2003بعد اإلطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

م والسـیما المـواد 2009لسـنة  2وبعد االطالع على قانون المعهد العالي للقضاء رقم 
)5 ،17( ،  

وبنــاًء علــى مــا اقترحــه وأقــره مجلــس إدارة المعهــد العــالي للقضــاء فــي جلســته بتــاریخ 
  م،24/4/2011

  قتضیات المصلحة العامة،ووفقًا لم
  وبناًء على الصالحیات المخولة لنا،

  
  :أصدرنا التعلیمات التالیة
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  )1(مادة 
علــى كــل مــن یقبــل للدراســة فــي المعهــد العــالي للقضــاء فــي برنــامج دبلــوم الدراســات 

  : القضائیة اإللتزام بما یلي
  . التقید بشروط وأنظمة وتعلیمات المعهد .1
 .للقوانین واالنظمة والتعلیمات الساریة تسدید الرسوم المقررة وفقاً  .2

التقیــد بســلوكیات وأخــالق مهنــة القضــاء والنیابــة العامــة، وأن یتصــرف بمــا یتفــق  .3
 . مع القوانین واألنظمة المرعیة وبما یتوافق مع النظام العام واآلداب العامة

 . افةكآته وتجهیزاته شعهد ومنة ونظافة مباني المالمحافظة على سالم .4

 . ع عن التدخین داخل مبنى المعهد وقاعاتهاالمتنا .5

عـــدم تعلیـــق أي ملصـــقات أو إعالنـــات داخـــل المعهـــد إال بموافقـــة عمیـــد المعهـــد  .6
 . كتابیاً 

عدم رفع أو تمزیق أي إعالنات أو الملصقات التي یـتم وضـعها مـن قبـل المعهـد  .7
 . أو بمعرفته

عالنـــات وتوجیهـــات المعهـــد العـــالي للقضـــاء مـــن خـــال .8 ل لوحـــة متابعـــة نشـــرات وإ
 . إعالنات المعهد المخصصة لذلك

 . تأدیة جمیع الواجبات المطلوبة منه .9

ــــزمالء  .10 ــــة التــــدریس وال ــــى العمــــل فیــــه وهیئ احتــــرام إدارة المعهــــد والقــــائمین عل
  .  والطالب أو أي زائر

  
  )2(المادة 

یجوز لعمید المعهد بناء على تنسیب من مدیر الشؤون العلمیة أو مـدیر الشـؤون  .1
ــــب أن یقــــرر إیقــــاع إحــــدى العقوبــــات اإلداریــــة با لمعهــــد بعــــد ســــماع أقــــوال الطال

التأدیبیـــة التالیـــة علـــى الطالــــب الـــذي یثبـــت مخالفتــــه ألنظمـــة وتعلیمـــات المعهــــد 
 : العالي للقضاء
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  . التنبیه -أ 
 . لفت النظر - ب 

 .الحرمان من حضور بعض المحاضرات -ج 

 . سحب المادة الدراسیة - د 

 . الحرمان من دخول االمتحان - ه 

  .  من النظام األكادیمي) 17(صل وفقًا للمادة التوصیة بالف -و 
یجـــوز للطالـــب الـــتظلم مـــن القـــرار الصـــادر بموجـــب هـــذه المـــادة لمجلـــس اإلدارة  .2

  . خالل أسبوع من تاریخ إخطاره
  
  ) 3(مادة 

  یلغى كل ما یخالف أحكام هذه التعلیمات
  
  
  ) 4(مادة 

لتعلیمـات ویعمـل تنفیـذ أحكـام هـذه ا _كـل فیمـا یخصـه_على الجهات المختصة كافـة 
  . بها من تاریخ صدورها، وتنشر في الجریدة الرسمیة

  
  میالدیة 25/4/2011صدر في مدینة غزة  

  هجریة 1432/ جمادي األولى/ 21الموافق 
  

  محمد فرج الغول
  وزیر العدل

  رئیس مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء
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  م2011لسنة ) ع.و/7/9(قرار وزیر العدل رقم 
  بشان تشكیل اللجنة العلمیة في المعهد العالي للقضاء 

  وزیر العدل 
  وتعدیالته،  2003بعد اإلطالع على أحكام القانون األساسي المعدل لسنة 
الســـیما المـــواد  2009لســـنة  2وعلـــى قـــانون المعهـــد العـــالي للقضـــاء الفلســـطیني رقـــم 

  منه، ) 17، 5(
  ،2011لسنة  8اء رقم وعلى النظام األكادیمي للمعهد العالي للقض

دینــة معلــى مــا أقــره مجلــس إدارة المعهــد العــالي للقضــاء فــي جلســته المنعقــدة ب وبنــاًء 
  م،29/9/2011غزة بتاریخ 

  ووفقًا لمقتضیات المصلحة العامة، 
  وبناء على الصالحیات المخولة لنا، 
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  : قررنا ما یلي
  )1(المادة 

  -:منتشكل اللجنة العلمیة في المعهد العالي للقضاء 
  رئیس اللجنة العلمیة  عمید المعهد العالي للقضاء  -1
  نائب للرئیس  محمد أبو عمارة . د -2
  عضواً   هشام أبو ندي . أ -3
 عضواً   إبراهیم النجار . د -4

 عضواً   ولید مزهر . د -5

 عضواً   . حسام الدین الدن. أ -6

 عضواً   مدیر الشؤون العلمیة بالمعهد -7

  
  
  

  )2(المادة 
میـة بـأداء المهـام واالختصاصـات المكلفـة بهـا وفقـًا ألحكـام اللـوائح تخـتص اللجنـة العل

لســـنة ) 2(واألنظمـــة والقـــرارات الصـــادرة بموجـــب قـــانون المعهـــد العـــالي للقضـــاء رقـــم 
2009 .  

  )3(المادة 
ترفــع اللجنــة العلمیــة توصــیاتها لمجلــس إدارة المعهــد العــالي للقضــاء التخــاذ القــرارات 

  . المناسبة
  )4(المادة 

هــي العضــویة فــي اللجنــة العلمیــة، بالوفــاة أو االســتقالة المقبولــة أو بقــرار مــن تنت .1
  . مجلس إدارة المعهد
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یعتبر في حكم االستقالة التغیب عن اجتماعین متتـالیین فـأكثر دون عـذر مقبـول  .2
 . یقدم لرئیس اللجنة العلمیة

فـي حـال شـغور عضـویة أي مـن األعضــاء ألي سـبب مـن األسـباب فعلـى عمیــد  .3
  . هد رفع األمر مباشرة لمجلس إدارة المعهد التخاذ ما یراه مناسباً المع

  )5(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـل فیمـا یخصـه–على الجهات المختصة كافـة 

  . وینشر في الجریدة الرسمیة ،ریخ صدورهامن ت
  

  . میالدیة 29/9/2011صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  .هجریة 1432/ذي القعدة/ 1الموافق              

  
  محمد فرج الغول

  وزیر العدل
  رئیس مجلس إدارة المعهد

  م2011لسنة ) ع.و/8/9(قرار وزیر العدل رقم 
بشان مكافآت وأجور أعضاء هیئة التدریس والتدریب ورسوم المعهد العالي 

  للقضاء الفلسطیني
  وزیر العدل 

  وتعدیالته،  2003لسنة بعد اإلطالع على أحكام القانون األساسي المعدل 
الســـیما المـــواد  2009لســـنة  2وعلـــى قـــانون المعهـــد العـــالي للقضـــاء الفلســـطیني رقـــم 

  منه، ) 17، 16، 5(
بالنظـام المـالي للـوزارات والمؤسسـات  2005لسـنة  34وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

  الحكومیة وتعدیالته،
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فـي جلسـته المنعقـدة فـي مدینـة  على ما أقره مجلس إدارة المعهد العالي للقضـاء وبناًء 
  م،29/9/2011غزة بتاریخ 

  على الصالحیات المخولة لنا،  وبناًء 
  ووفقًا لمقتضیات المصلحة العامة، 

  : أصدرنا القرار التالي
  )1(المادة 

  : یتولى مهمة التدریس والتدریب في المعهد كًال من
والتشـــریع ممـــن قضـــاة المحـــاكم وأعضـــاء النیابـــة العامـــة وأعضـــاء دیـــوان الفتـــوى  .1

  . تتوفر لدیهم الخبرة والكفاءة
أعضــاء الهیئــات التدریســیة فــي الجامعــات والمعاهــد العلیــا الفلســطینیة الحاصــلین  .2

 . على درجة الدكتوراه

ذوي الخبرة واالختصاص في موضـوعات الدراسـة والتـدریب بمـن فـیهم المحـامون  .3
 . اءةاألساتذة ممن عملوا في المحاماة ممن لدیهم الخبرة والكف

ــار رجــــال القضـــــاء العــــرب واألجانـــــب وأســــاتذة الجامعـــــات العربیــــة واألجنبیـــــة  .4 كبــ
 .الزائرین للمعهد

بنـاًء علـى تنسـیب عمیــد المعهـد یـتم الموافقـة علــى اختیـار الفئـات المـذكورة أعــاله  .5
  . من قبل مجلس إدارة المعهد

  )2(المادة 
ا فعلیــًا فــي یصــرف للمحاضــر غیــر المتفــرغ عــن كــل ســاعة زمنیــة یقــوم بتدریســه -1

  . ردني أو ما یعادلها بالعملة المتداولة قانوناً دینار أ) 20(المعهد 
بنــاء علــى تنســیب عمیــد المعهــد وبموجــب قــرار مــن رئــیس مجلــس اإلدارة، یجــوز  -2

 صرف المكافئات المالیة التالیة لمن یقدم للمعهد من األعمال المبینة أدناه، 

اولــة مقابــل وضــع منهــاج دراســي عــن أو مــا یعادلهــا بالعملــة المتد) دینــار 100( -أ 
  . كل ساعة من الساعات المعتمدة للمواد المقررة في المعهد
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 . مقابل عرض مادة تدریبیة تعادل ساعة واحدة معتمدة) دنانیر 10(  - ب 

لقــاء اإلشــراف علــى كــل بحــث مــن بحــوث طــالب المعهــد، إضــافة ) دینــار 150( -ج 
 . إلى ما یستحقه لقاء االشتراك في لجان المناقشة

 . في المعهد یناقشلكل عضو من المشاركین في مناقشة أي بحث ) دینار 70( - د 

عضــاء لجنــة مســابقة القبــول فــي أكمكافئــة مالیــة لكــل عضــو مــن ) دینــار 100( - ه 
 . المعهد مقابل اشتراكه في أعمالها

أو مــا یعادلهــا بالعملــة المتداولــة كمكافئــة مالیــة شــهریة لكــل عضــو ) دینــار 50( -و 
 . علمیة في المعهد مقابل اشتراكه في أعمالهامن اعضاء اللجنة ال

یجــوز صـــرف مبــالغ تشـــجیعیة تحــدد بقـــرار مــن رئـــیس مجلــس اإلدارة بنـــاء علـــى  - ي
 .تنسیب عمید المعهد لمن یشترك في أعمال لجان المعهد

  
  
  
  
  

  )3(المادة 
الرســوم الدراســیة التالیــة مــن طلبــة الــدبلوم فــي المعهــد وفقــًا لمــا هــو موضــح  ىتســتوف
  : أدناه

  المبلغ بالدینار األردني  بیان  .م
  20  رسوم طلب االلتحاق بالمعهد    .1
  30  رسوم الساعة المعتمدة    .2
  40  رسوم الساعة المكتبیة    .3
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  )4(المادة 
  : رسوم المعامالت الطالبیة التالیة من طلبة الدبلوم في المعهد وفقًا للتالي ىتستوف

  المبلغ بالدینار األردني  بیان  .م
  1   بطاقة طالب   .1
  1  بطاقة المكتبة االلكترونیة    .2
  1  تصدیق أي وثیقة أصلیة أو صورة    .3
  2  شهادة قید    .4
  2  إفادة مالیة    .5
  2  كشف درجات باللغة العربیة   .6
  2  كشف درجات باللغة االنجلیزیة    .7
  5  انسحاب من مادة    .8
  5  مراجعة درجة امتحان    .9

  10  امتحان غیر مكتمل    .10
  10  تأجیل الدراسة    .11
  10  ل من تخصص آلخر تحوی   .12
  10  رسوم مختبرات ومكتبة    .13
  5  معادلة مواد    .14

  
  )5(المادة 

رســوم طلــب مراجعــة درجــة امتحــان نهــائي لمســاق مــا إذا  دللطالــب الحــق فــي اســتردا
  . استحق أیة عالمة إضافیة، وذلك وفقًا للنظام األكادیمي المعمول به

  
  )6(المادة 
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  :الدبلوم عند التخرج وفقًا للتالي تستوفي الرسوم التالیة من الطالب في
   
  المبلغ بالدینار األردني  بیان  .م
  30  شهادة التخرج    .1
  20  .روب التخرج، دلیل التخرج، اسطوانة االحتفال   .2

  
  )7(المادة 

للطالــب الحــق فــي اســترداد الرســوم كاملــة فــي المعهــد إذا تــم ســحب جمیــع المســاقات 
بــت المســاقات المســجلة التــي انســحب منهــا المســجلة قبــل بــدء الفصــل الدراســي، وال تث

  . في سجله األكادیمي
  

  )8(المادة 
للطالب الحق في استرداد الرسوم المدفوعة كاملة في المعهـد للمسـاقات المسـجلة  .1

التي سحبها خـالل ثالثـة أسـابیع مـن بدایـة الفصـل الدراسـي، وخـالل أسـبوع واحـد 
  . عبء الدراسيمن بدایة الفصل الصیفي مع مراعاة الحد األدنى لل

ضــافة مســاق ) مســاقات(یســمح للطالــب بســحب أي مســاق  .2 ) مســاقات(ســجلها، وإ
 . جدیدة وال تثبت المساقات التي انسحب منها في سجله األكادیمي

  
  )9(المادة 

ــــم ســــحب جمیــــع المســــاقات  ــــدبلوم، أو إذا ت ــــًا مــــن ال ــــب كلی فــــي حــــال انســــحاب الطال
الدراســـي، وخـــالل أســبوع واحـــد مـــن المســجلة خـــالل ثالثـــة أســابیع مـــن بدایـــة الفصــل 

مـــــن مجمـــــوع الرســـــوم % 80بدایــــة الفصـــــل الصـــــیفي، فإنـــــه یحـــــق للطالــــب اســـــترداد 
فـــي األســـبوع الثـــاني، % 60ســـبوع األول واســـترداد المدفوعـــة للمـــواد المســـجلة فـــي األ

  . سبوع الثالثفي األ% 40واسترداد 
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  )10(المادة 

) مســاقات(نســحاب مــن أي مســاق یفقــد الطالــب حقــه فــي اســترداد الرســوم إذا قــرر اال
بعــد نهایـــة األســـبوع الثالـــث مـــن بدایـــة الفصــل الدراســـي، وخـــالل أســـبوعین مـــن بدایـــة 

) W(الفصــل الصــیفي، وحتــى قبــل نهایــة األســبوع الثــامن، ویســجل عالمــة منســحب 
للعـبء الدراسـي، وتثبـت المسـاقات التـي  ىفي كشـف الـدرجات مـع مراعـاة الحـد األدنـ

فـــي عـــدد ) المســـاقات(األكـــادیمي، وال یـــدخل هـــذا المســـاق  انســـحب منهـــا فـــي ســـجله
ذا لـم ینسـحب  المساقات التي درسها مـن حیـث النجـاح والرسـوب ومتطلبـات التخـرج وإ

  .الطالب خالل المدة المذكورة یعتبر ملزمًا بالمساق
  

  )11(المادة 
یفقــــد الطالــــب حقــــه فــــي اســــترداد الرســــوم إذا قــــرر اإلنســــحاب مــــن جمیــــع المســــاقات 

جلة بعـد نهایـة األسـبوع الثالـث مـن بدایـة الفصـل الدراسـي، وخـالل أسـبوعین مـن المس
فــي ) W(بدایــة الفصــل الصــیفي، وحتــى قبــل نهایــة األســبوع الثــامن، ویســجل عالمــة 

كشــف الــدرجات، وتثبــت المســاقات التــي انســحب منهــا فــي ســجله األكــادیمي، ویعتبــر 
  . هذا الفصل من الفصول المؤجلة للطالب

  
  )12(المادة 

لغایــات تطبیــق أحكــام هــذا القــرار، ولغایــات أداء العمــل المــالي فــي المعهــد یــتم إتبــاع 
األحكـــام واإلجـــراءات المنصـــوص علیهـــا فـــي قـــانون المعهـــد العـــالي للقضـــاء والنظـــام 

 34المــالي للـــوزارات والمؤسســات العامـــة الصــادر بموجـــب قــرار مجلـــس الــوزراء رقـــم 
  . وقرارات وتعلیمات مالیة مرعیة بالخصوص م وتعدیالته، وأیة قوانین2005لسنة 

  
  )13(المادة 
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  . ما یخالف أحكام هذا القرار لیلغي ك
  

  )14(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـل فیمـا یخصـه–على الجهات المختصة كافـة 

  . وینشر في الجریدة الرسمیة ،ریخ صدورهامن ت
  

  . دیةمیال 29/9/2011صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  .هجریة 1432/ذي القعدة/ 1الموافق              

  
  محمد فرج الغول

  وزیر العدل
  رئیس مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء
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بشأن مقاییس ومعاییر ) 2010(لسنة ) 3(قرار رئیس سلطة جودة البیئة رقم 
  جودة وخصائص المیاه الصالحة للشرب

  
  رئیس سلطة جودة البیئة 

  .وتعدیالته 2003ى القانون األساسي لسنة بعد اإلطالع عل
والسیما المادة ) م1999(لسنة ) 7(وبعد االطالع على أحكام قانون البیئة رقم  
  .منه) 28(

قراره مع الجهات المختصة حسب نص المادة وبناًء  ) 28(على ما تم االتفاق علیه وإ
  ،من قانون البیئة

  .على مقتضیات المصلحة العامة وبناًء  
  -:على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا قررنا ما یلي وبناًء 

  
  )1(المادة 

  تعریفات
في تطبیق هذا القرار یكون للكلمات والعبارات التالیة المخصصة لها أدناه ما لم 

  :تدل القرینة على خالف ذلك
هي المیاه الصالحة للشرب والمطابقة في خصائصها الفیزیائیة  :میاه الشرب

  .ئیة والبیولوجیة للمقاییس والمعاییر المبینة في أحكام هذا القرارومعاییرها الكیمیا
وهي صفات  :للمیاه الصالحة للشرب) ة المیكروبیولوجی(البیولوجیة الخصائص 

 یجب أن تكون المیاه خالیة من المیكروبات المرضیة التي قد تسبب ضررًا للصحة

  .العامة وذلك حسب االختبارات الخاصة 
التي تكسبها خصائص  الفیزیائیة الصفاتهي  :ئیة لمیاه الشربالخصائص الفیزیا

الطعم  ،اللون ،المواد العالقة ،درجة الحرارة( أهمها فریدة وتعطي للماء تفردا به ومن 
   ).التوصیلیة الكهربیةو  العكارة، الرائحة،
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وهي صفات و نسب المواد الذائبة في الماء غیر  :ئیة لمیاه الشربالخصائص الكیمیا
   .والهیدروجیناألكسجین 

، الفلزات االنتقالیة عناصر تمتلك خواص فیزیائیة مثلوهي  :العناصر الثقیلة والسامة
و تتصف معظمها بالسمیة عند تراكیز .األكتینیدات ،والالنثانیدات،أشباه الفلزات وبعض

  .محددة حسب االستخدام
میائیة، سامة وخطیرة یتم هي مواد كیفلمبیدات فا :الملوثات العضویةو المبیدات 

الملوثات الخ، أما ....صناعتها من أجل إبادة اآلفات في البیت، واآلفات الزراعیة 
ة العالیة یبالسم العضویة الثابتة بأنها مجموعة من المركبات العضویة التي تتسم

  .الزمن والتحلل البطيء في البیئة الذي قد یستغرق عدة عقود من

  .العناصر المشعة الموجودة في البیئة جمیع :المواد المشعة 
  

  )2(المادة 
  مجال المقاییس والمواصفات

تختص هذه المواصفة القیاسیة باالشتراطات والخصائص الفیزیائیة والمعاییر الكیمیائیة 
  .والبیولوجیة والمیكروبیولوجیة للمیاه الصالحة للشرب

  
  )3(المادة 

  اه الصالحة للشربالخصائص البیولوجیة والمیكروبیولوجیة للمی
 - :یجب أن تخلو المیاه الصالحة للشرب مما یلي - 1

 .الممرضة لإلنسان) البروتوزا(لحیوانات األولیة  - أ

  .الدیدان التي تنتقل أي من أطوارها الممرضة لإلنسان  -  ب
الكائنات الطلیقة بما فیها الفطریات والتي لها أهمیة من ناحیة صحیة أو  -ج

  .اإلنسان التي تنتج مواد سمیة تؤثر على
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یجب أن تتطابق الخصائص المیكروبیولوجیة في المیاه الصالحة للشرب  - 2
  - :والمقاییس والمعاییر المبینة في الجدول التالي

رقم 
  الخاصیة  البند

معاییر میاه الشرب 
  الفلسطینیة المقترحة

  سم/خلیة

نوعیة 
  مالحظات  التأثیر

1  
  العدد الكلي

)Colony Count(  

م لمدة 37عند درجة - 1
 50ساعة ال یزید عن  24

  3سم/1خلیة 
م لمدة 22عند درجة - 2
 50ساعة ال یزید عن 48

 3سم/1خلیة 

  عند الضرورة  صحي

  صحي  0.00  بكتیریا القولون الكلیة  2

من العینات % 95
تكون  أنیجب 

  خالیة
من العینات 5%

الباقیة تسمح بوجود 
  مستعمرات 5

    صحي  0.00  بكتیریا القولون البرازیة  3
    صحي  0.00  یریا السبحیة البرازیةبكت  4

5  
الكولوستریدیوم المختزلة 

تفحص في المیاه (للكبریت 
  )المعبأة

  عامل مباشر  صحي  0.00

6  
تفحص (بكتیریا سیدومونس 
في  –في المستشفیات 
  )- غرف العملیات

  عند الضرورة  صحي  0.00
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  )4(المادة 
  الخصائص الفیزیائیة

  
یة في المیاه الصالحة للشرب والمقاییس والمعاییر یجب أن تتطابق الخصائص الفیزیائ

  -:المبینة في الجدول التالي  
  
رقم 
  البند

  نوعیة التأثیر  معاییر میاه الشرب الفلسطینیة المقترحة  الخاصیة

 TCU 15  اللون  1
TCU= True Color Unit استساغي  

  العكارة  2
NTU 5 

NTU=Nepholometic Turbidity 
Units  

  استساغي

  استساغي  مستساغ  عمالط  3

  استساغي  مقبول للمستهلكین وال یوجد تغیر غیر طبیعي  الرائحة  4
  استساغي درجة مئویة 25  درجة الحرارة  5
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 )5(المادة رقم 

  الخصائص الكیمیائیة
یجب أن تتطابق الخصائص الكیمیائیة للمیاه الصالحة لشرب والمقاییس والمعاییر 

  -:لي المبینة في الجدول التا
  

رقم 
  الخاصیة  البند

معاییر میاه الشرب 
  الفلسطینیة المقترحة

  )لتر/ملیجرام(

نوعیة 
  مالحظات  التأثیر

األمالح الذائبة الكلیة   1
)T.D.S(  

الحد 
األدنى 

100  

الحد األقصى 
1000  

استساغ
  ي

التجفیف على 
درجة  105درجة 

  مئویة

 PHالرقم الهیدروجیني   2
6.5  

وحدة قیاس 
PH  

8.5  
قیاس وحدة 

PH  
  5  

استساغ  CL  ---  250 الكلوراید  3
  ي
  

 ---  

  ---   صحي  NO3   ---  50النترات   4
  )NO2   ---  0.2)P النیتریت  5

(P) = قیمة
استرشادیة 

كما أن ، مؤقتة
هناك أدلة 

  ---   صحي
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على وجود 
ولكن . الخطر

المعلومات 
المتوفرة على 
اآلثار الصحیة 

  .المحدودة
  

  - --   صحي  NH3   ---  1.5 االمونیا  6

 Totalالعسر الكلي   7
Hardness 

  صحي  300  ---
استساغ

  ي

كمؤشر في 
كربونات 
  الكالسیوم

  صحي  Alkalinity ---  200القلویة   8
استساغ

  ي

كمؤشر في 
كربونات 

وبیكربونات 
  الكالسیوم

استساغ  SO4   ---  250     الكبریتات   9
  ي

  

  صحي  Ca  30  200 الكالسیوم  10
استساغ

  ي

كربونات 
  رالكالسیوم كمؤش

  صحي  Mg  10  50  ماغنسیوم  11
استساغ

  ي

 ---  
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  صحي  Na   ---  200الصودیوم  12
استساغ

  ي

 ---  

  ---   صحي  ---   ---   K   البوتاسیوم  13

  ---   صحي  F  0.5  1.5 الفلوراید  14
  الكلور الحر المتبقي  15

FR.CL 

  صحي  0.8  0.2
استساغ

  ي

زمن المالمسة 
أثناء التطهیر 

  دقیقة 30- 15
ة المنظفات الصناعی  16

ABS  
  صحي  0.5  --- 

استساغ
  ي

 ---  

  
  )6(المادة 

  العناصر الثقیلة والسامة
یجب أن ال یزید تركیز العناصر الثقیلة أو السامة في المیاه الصالحة للشرب عن 

  - :الحدود المبینة في الجدول التالي
  

  الخاصیة  رقم البند
معاییر میاه الشرب 
الفلسطینیة المقترحة 

  )لتر/میكروجرام(
  تأثیرنوعیة ال

  صحي  Fe  300الحدید  1
  صحي  AL  200األلمنیوم  2
  صحي  Cu  1000النحاس  3
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  صحي  Zn  3000الزنك  4
  صحي  Mn  400المنجنیز  5
  صحي  Ni  20 النیكل  6
  صحي  Pb  10 الرصاص  7
  صحي  Sb  20 االنتیمون  8
  صحي  Se  10السلینوم  9

  صحي  As  10الزرنیخ  10
  صحي  Cd  3 الكادمیوم  11
  صحي  Cn  70السیانید  12
  صحي  Cr  50الكروم  13
  صحي  Hg  1الزئبق  14

  
  )7(المادة 

  المبیدات والملوثات العضویة
یجب أال یزید تركیز المبیدات والملوثات العضویة األخرى في المیاه الصالحة  - 1

  - :للشرب عن الحدود المبینة في الجدول التالي

رقم 
  البند

  الخاصیة

معاییر الشرب 
الفلسطینیة 
المقترحة 

  )لتر/كروجراممی(

نوعیة 
  التأثیر

  صحي  Alachlor  20   الكلور  1
  صحي  Aldicab  10 الدیكارب  2
  صحي  Aldrin/Dieldrin 0.03 دیلدرین/الدرین  3
  صحي  Atrazian  2 اترازین  4



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     

 

 

- 273  - 
 

  صحي  Chlordane  0.2  كلوردان  5
  صحي  1  (D.D.T)     ت-د- د  6

 أي بروموكلوروبروبان 2.1  7
1.2Dibromochloropropane  

  صحي  1

  صحي  D  30-2,4  د- 4.2  8

 هیبتا كلوروهیباكلورابوكسید  9
Heptachlor,Heptachlor epoxide  

  صحي  0.03

  صحي  Lindane  2 لندان  10
  صحي  Methoxychlor  20 میتوكسي كلور  11
  صحي  Permethrin  20 بیرو مثرین  12
  صحي  Simazine  2 سیمازین  13
  صحي  Tri-fluralin  20 تراي فلورالین  14
  صحي  2.4.5TP  9 تي بي 5.4.2  15
  صحي  Endrin  0.6 اندرین  16
  صحي  Viny chloride  0.3كلورید الفینایل  17
  صحي  Monochloramine  3 مونو كلورامین  18

المشار لها في   )T.H.M(تراي هالومیثان *  19
  الملحق

  صحي  100

  
ى غیر المذكورة في یجب أن ال یزید تركیز المبیدات والملوثات العضویة األخر  - 2

على الحدود المسموح بها من قبل منظمة الصحة ) 1(الجدول الواردة في الفقرة 
  .العالمیة
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  )8(المادة 
  المواد المشعة

یجب أن ال یزید تركیز المواد المشعة في المیاه الصالحة للشرب عما هو موضح  - 1
  :بالجدول التالي

رقم 
  الخاصیة  البند

معاییر میاه 
الشرب 

ینیة الفلسط
المقترحة 

  )لتر/بیكوریل(

نوعیة 
  مالحظات  التأثیر

    Alph مشعات ألفا   1
emitters 

  ما عدا الرادون  صحي  0.1

    Beta مشعات بیتا  2
emitters  

  ---   صحي  1

  
عند زیادة المواد المشعة عن هذه الحدود المبینة في الجدول الوارد في الفقرة - 2
تخصصة ومعتمدة لتحدید العناصر یجب إجراء تحالیل بواسطة جهة م) 1(

  .المشعة مصدرها وتأثیرها على الصحة
  

  )9(المادة 
  طرق الفحص

جراء الفحوصات للمیاه حسب الطرق المذكورة في المرجع  " یجب اخذ العینات وإ
 Standard Methods For" (الطرق القیاسیة لفحص المیاه والصرف الصحي 

Examination Of Water And Waste Water )  
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  )10(المادة 
أي تعدیل أو تغییر لهذه المقاییس والمعاییر یتم بقرار من رئیس سلطة جودة البیئة 

  .من قانون البیئة 28وفقًا ألحكام المادة 
  )11(المادة 

یخضع للمسائلة القانونیة كل شخص ال یلتزم بتطبیق هذه المقاییس والمعاییر وفقًا 
  .رى ذات الصلةألحكام قانون البیئة والقوانین األخ

  
  )12(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

  
  )13(المادة 

تنفیذ أحكام هذا القرار من تاریخ  - كُل فیما یخصه- على الجهات المختصة كافة 
  .وینشر في الجریدة الرسمیة ،صدوره

  
  یئةرئیس سلطة جودة الب                                                     

 یوسف كامل إبراهیم/ الدكتور                                                 
  

  م2010/ 13/12 :صدر بتاریخ
  ــــه1431/رمــــــمح/   7 :الموافق
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  الملحق

  
  

 T.H.M Triتراي هالومیثان                                              *
halomthane  

  -:راكیز المواد اآلتیةوتشمل مجموعة من ت
                                   . Diobromo chloro methaneداي بروموكلورومیثان

              
                                      . Bromodi chloromethaneبروموداي كلورومیثان

        
             .Tri bromo methane (Bromo Form))بروموفورم(تراي برومومیثان 

                    
 Trichloromethan                )كلوروفورم(تراي كلورومیثان 

(chloroform).        
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  ) 2011(لسنة ) 1(قرار رئیس سلطة جودة البیئة رقم 
  بشأن مواصفة میاه شواطئ االستحمام

  رئیس سلطة جودة البیئة
  وتعدیالته، 2003قانون األساسي لسنة بعد االطالع على ال

والســـیما المـــادة ) م1999(لســـنة ) 7(وبعـــد االطـــالع علـــى أحكـــام قـــانون البیئـــة رقـــم 
  منه،) 31(

قـــراره مـــع الجهـــات المختصـــة حســـب نـــص المـــادة  وبنـــاًء  علـــى مـــا تـــم االتفـــاق علیـــه وإ
  ، من قانون البیئة) 31(

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

  -:قررنا ما یلي
  

  )1(المادة 
 تعریفات

في تطبیق أحكام هذا القرار یكون للكلمـات والعبـارات اآلتیـة المعـاني المخصصـة لهـا 
  أدناه ما لم تدل القرینة على خالف ذلك

المیاه المتصلة بالیابسة والمفتوحة على البحر وتستخدم من قبل  :میاه الشواطئ
  .  ألغراض االستحمام مهورالج

التحري عن المخاطر الصحیة والبیئیة الموجودة أو  :البیئي/الصحي التفتیش
  . المحتمل وجودها وتقییم تأثیرها المتوقع على میاه شواطئ االستحمام

لوحة توضع على الشاطئ وتبین للمستخدمین عدم أهلیته ألغراض  :تحذیریةلوحة 
  . االستحمام

عالیة أو خالل الفترة من  المستخدمینفترة التي تكون فیها أعداد ال :موسم السباحة
   .أغسطسوحتى نهایة شهر  مایوبدایة شهر 
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  )2(المادة 
  مجال المواصفة

 باالشــــتراطات والخصــــائص البیولوجیــــةة تخـــتص هــــذه المواصــــفة القیاســــیة الفلســـطینی
م والرقابـــة النوعیـــة والفیزیائیــة والكیمیائیـــة الواجـــب توفرهـــا فـــي میــاه شـــواطئ االســـتحما

  .علیها
  

  )3(المادة 
   التصنیف

التقییم األولي على نتائج التفتیش الصحي والبیئي و  ناًء تصنف میاه االستحمام ب -1
  : للنوعیة المیكروبیولوجیة لمیاه الشاطئ وفق الجدول االتي

  
 فئة التقییم المیكروبیولوجي  

مأخوذة  (Faecal Streptococci) المكورات العقدیة البرازیة –تعداد المشعر (
  )من العینات% 95على 

  
  

فئة تقییم 
التفتیش 
  الصحي
قابلیة 

التعرض 
  الغائطي

درجة خطورة 
  *الشاطئ 

 هـ د ج ب أ

 1000أكثر من  1000-201 200-51 50-11 10أقل من 

 2متوسط 2جید 1جید 1ممتاز 1ممتاز منخفض جداً 

 2متوسط 2متوسط 1جید 1جید 1ممتاز منخفض

 2سيء 2متوسط 2متوسط 1جید 1جید معتدل

 2سيء جداً  2سيء 2متوسط 1متوسط 1جید عال

 2سيء جداً  2سيء جداً  2سيء 1متوسط 1متوسط عال جداً 

  
  .یجب أن یتم إعادة تصنیف الشواطئ مرة كل عام -2
  ) .2(و ) 1(یتم احتساب درجة خطورة الشاطئ من خالل المالحق رقم  -3
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  )4(المادة 
  اطات العامةاالشتر 

  :توفر في شواطئ االستحمام االشتراطات العامة التالیةت یجب أن
  .أن تكون بعیدة عن مسار السفن والقوارب بجمیع أشكالها -1
تبین حدود مناطق ) خاصة بالتحذیر من الغرق(توضع إشارات تحذیریة أن  -2

  .االستحمام المسموح بها 
ضمن الجدول ) 1( لمشار إلیها بالرقمأن یتم اعتبار میاه شواطئ االستحمام ا -3

 .ألغراض االستحمام مؤهلة بأنها شواطئ ) 3( من المادة ) أ(الوارد في الفقرة 

ضمن الجدول   )2( أن یتم اعتبار میاه شواطئ االستحمام المشار إلیها بالرقم -4
  .ألغراض االستحماممؤهلة بأنها شواطئ غیر )  3( من المادة ) أ(الوارد في الفقرة 

  
  )5(المادة 

  االشتراطات القیاسیة 
  :یجب أن یتوفر في میاه شواطئ االستحمام االشتراطات القیاسیة التالیة -1
 .(9 - 6)یجب أن یكون األس الهیدروجیني بین : األس الهیدروجیني - أ 

یجب أن تخلو میاه شواطئ االستحمام من الزیوت والشحوم : الزیوت والشحوم - ب
مس أو  بحیث ال یشاهد لها لون أو لمعان على سطح الماء وال تكون محسوسة بالَل

 .الشم

 .NTU 50یجب أن ال تزید العكارة عن : العكارة - ت

یجب أن ال تحتوي المیاه على أیة مواد ضارة للمستخدمین وتؤثر على  -2
  .سالمتهم
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  )6(المادة 
  جمع و فحص العینات 

لفتـــرة مـــن بدایـــة شـــهر یــتم ســـحب العینـــات طـــوال فصـــلي الربیـــع و الصــیف فـــي ا -1
  .أبریل حتى نهایة شهر سبتمبر من كل عام 

 –وزارة الصـــحة  –ســـلطة جـــودة البیئـــة (: یتـــولى عملیـــة جمـــع العینـــات كـــل مـــن -2
  .)أقسام الصحة بالبلدیات

ـــــا للمعـــــاییر  بفحـــــص) مختبـــــر الصـــــحة العـــــام(وزارة الصـــــحة تقـــــوم  -3 العینـــــات وفق
  .المطلوبة

ســتیكیة حســب مــا ورد فــي المرجــع رقــم تجمــع العینــات فــي أوعیــة زجاجیــة أو بال -4
  ).3(الوارد في الملحق رقم ) 3(

ل الشـــاطئ االســـتحمام بحیـــث ال تزیـــد یـــتم تحدیـــد مواقـــع أخـــذ العینـــات علـــى طـــو  -5
خــر وعرضــیًا بحیــث ال تزیــد عــن متــر طــولي بــین الموقــع واآل 500المســافة عــن 

، ویتم أخذ العینات على عمق  20 لزیـوت فحـص افیما عدا عینـات   سم 30مترًا
  .و الشحوم حیث تؤخذ العینات من على مستوى سطح الماء 
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 )7(المادة رقم 

  الرقابة النوعیة
  -:المبینة في الجدول التاليیتم إجراء الفحوصات المخبریة المطلوبة وفق التكراریة 

  النوعیة المیكروبیولوجیة  -1

  
  المكورات العقدیة البرازیة

)(Faecal Streptococci  

م أخـــــذ عینـــــة لغایـــــة فحـــــص المكـــــورات یـــــت -  أ
العقدیـة البرازیــة مـن كــل نقطـة أخــذ عینــات 
كــل أســبوعین خــالل موســم الســباحة وعینــة 
شـــهریًا خـــارج موســـم الســـباحة، وبحیـــث ال 

عینــــة ســــنویًا  20 یقــــل عــــدد العینــــات عــــن
  . لكل نقطة أخذ عینات

ــــــــة    -ب إذا تجــــــــاوز عــــــــدد المكــــــــورات العقدی
أخـــــــذ  مـــــــل، یجـــــــب100/ 100عـــــــن  البرازیـــــــة

ذا ظهـر سـاعة  24عینتین تأكیدیتین خالل  ، وإ
تجـــاوز فـــي أي مــــن العینتـــین التأكیـــدیتین، یــــتم 
إجـــــــــراء تفتـــــــــیش صــــــــــحي للشـــــــــاطئ واتخــــــــــاذ 
غـالق الشـاطئ   اإلجراءات التصـویبیة الالزمـة وإ

ـــزم ( ـــتح الشـــاطئ لالســـتحمام ) إن ل وال یجـــوز ف
إال بعــد إزالــة أســباب التلــوث، وثبــوت صــالحیة 

 48 ل عینتین تأكیدیتین خـالمیاه الشاطئ في 

  .ساعة
  
  
  
  

 الزنجاریة الزائفة
(Pseudomonas aeruginosa)  

عینة لغایة فحـص الزائفـة الزنجاریـة  یتم أخذ -أ
  .مرة واحدة في بدایة موسم السباحة

ــا الزائفــة الزنجاریــة  -ب إذا تجــاوز تعــداد بكتیری
مل یـتم أخـذ عینتـین   100عصیة لكل  10عن 

ذا ظهــر تجــاوز  24 تأكیــدیتین خــالل ســاعة، وإ
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ــــتم اتخــــاذ  ــــدیتین ی ــــین  التأكی فــــي أي مــــن العینت
غـالق الشـاطئ  اإلجراءات التصـویبیة الالزمـة وإ

ـــزم ( ـــتح الشـــاطئ لالســـتحمام ) إن ل وال یجـــوز ف
إال بعــد إزالــة أســباب التلــوث، وثبــوت صــالحیة 

 48میــاه الشــاطئ فــي عینتــین تأكیــدیتین خــالل 
  .ساعة

  الكیمیائیةالنوعیة   -2
  
  
  
  

  )pH( ياألس الهیدروجین

بواقـع ) pH(یتم فحـص األس الهیـدروجیني  -
  .كل أسبوعین مرة واحدة 

إذا تجــــــــــاوزت درجــــــــــة األس الهیــــــــــدروجیني  -
بـــه فیــــتم التحقـــق مــــن  (9-6)المـــدى المســــموح 

میاه الشاطئ واخذ عینات تأكیدیـة خـالل  وضع
ذا اســـــتمر التجـــــاوز یـــــتم اتخـــــاذ  24 ســـــاعة، وإ

غـالق الشـاطئ اإلجراءات التصـوی بیة الالزمـة وإ
، وال یجــوز فــتح الشــاطئ لالســتحمام )إن لــزم( 

إال بعــد إزالــة أســباب التلــوث، وثبــوت صــالحیة 
 48میــاه الشــاطئ فــي عینتــین تأكیــدیتین خــالل 

  .ساعة

  
  

  الزیوت والشحوم 

فـــي  التحـــري عــن تواجـــد الزیــوت والشـــحوم یــتم
میــاه شــواطئ االســتحمام بالمشــاهدة العینیــة 

ذا تواجـــدت ینة مـــرة كـــل أســـبوعوالحســـی ، وإ
الزیــــوت والشــــحوم فــــي میــــاه الشــــواطئ یــــتم 
ذا  اتخـــاذ اإلجـــراءات التصـــویبیة الالزمـــة، وإ
استمرت الظاهرة یتم إغـالق الشـاطئ لحـین 

  .زوال المسببات



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     

 

 

- 283  - 
 

  :النوعیة الفیزیائیة  -3

  
  العكارة

قیــــــــــــــــــــــــاس درجــــــــــــــــــــــــة العكــــــــــــــــــــــــارة  یــــــــــــــــــــــــتم
مـــرة كـــل (Turbidity meter)باســـتخدام

  أسبوعین ، 
و فـــي حـــال زادت درجـــة العكـــارة یجـــب التأكـــد 
مــن وضـــع میـــاه الشـــاطئ و تحدیـــد أســـباب 

  .العكارة و اتخاذ ما یلزم من إجراءات 
  
  )8(المادة 

  احكام عامة
 فعلى الجهاتفي حال انتشار الطحالب في میاه أي من شواطئ االستحمام  -1

إجراء ) البلدیاتأقسام الصحة ب –وزارة الصحة  -سلطة جودة البیئة (المسئولة 
إجراءات إداریة مطلوبة  ةالتحري عن أنواع هذه الطحالب ومدى خطورتها واتخاذ أی

  .بما فیها إعالم الجمهور 
إذا یجب أن تكون میاه شواطئ االستحمام مطابقة لحیثیات هذه المواصفة و  -2

سلطة جودة على  أي شاطئ لحیثیات هذه المواصفة یكونتكرر عدم مطابقة میاه 
لمواصفات استخدام الشاطئ لحین ثبوت مطابقته ل حظر وزارة الصحةو  بیئةال

  .المطلوبة
یجب على الجهات التشغیلیة وضع لوحات تحذیریة واضحة تبین الشواطئ  -3

  .غیر المؤهلة لالستحمام
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  )9(المادة 
أي تعدیل أو تغییر لهذه المواصفات والمقاییس یتم بقرار من رئیس سلطة جودة 

  .من قانون البیئة) 31(وفقًا ألحكام المادة  البیئة
  
  )10(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

  
  )11(المادة 

على جمیع الجهات المختصة كافة كُل فیما یخصه تنفیذ أحكام هذا القرار من 
  .تاریخ صدوره وینشر في الجریدة الرسمیة

        
  م07/06/2011: صدر بتاریخ      
  هـ1432/رجب/ 06: الموافق     

  یوسف كامل إبراهیم./د
  رئیس سلطة جودة البیئة
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  المالحق 
التفتــــیش الصـــــحي وقابلیــــة التعـــــرض الغــــائطي بالنســـــبة لمنطقـــــة : ) 1(ملحــــق رقـــــم  

  االستحمام
  معیار موقع التصریف   

 معیار نوعیة المعالجة
مباشرة على الشاطئ 

  (3)بكمیه كبیرة 
طئ مباشرة على الشا
  (2)بكمیة صغیرة 

غیر متصل 
 (1)بالشاطئ 

ابتدائي /شيءال
  أولي/

(5) 
      

       (4)  ثانویة
ثانویة مع 
  تطهیر

(3) 
      

ال یوجد 
 (0)  تصریف

      

  یتم ضرب معیار نوعیة المعالجة بمعیار موقع التصریف لتحدید درجة الخطورة
 .على مستخدمي میاه االستحمام

  

الصـــحي وقابلیـــة التعـــرض الغـــائطي لتحدیـــد درجـــة  تقیـــیم التفتـــیش :) 2(ملحـــق رقـــم 
  الخطورة

  درجة الخطورة  نوع التصریف x نوعیة المعالجة 
  منخفض جداً   3أقل من أو یساوي 

  منخفض  6إلى  4من 
  متوسط  9إلى  7من 
  عالي  12إلى  10من 

  عالي جداً   12أكبر من 
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  :المراجع)  3(ملحق رقم 
  

میاه شواطئ االستحمام  –المیاه ) 2004(مؤسسة المواصفات والمقاییس   9-1
  .المملكة األردنیة 1562/2004أ .ق.اإلصدار األول، م

9-2  WHO 2003 Guidelines for Safe Recreational Water 
Environments  Volume 1: Coastal and Fresh Waters.  

9-3      WHO 2002 Monitoring Bathing Waters- a Practical 
Guide to the Design and Implementation of 
Assessment and Monitoring Program.    

9-4  Guidelines for Canadian Recreational Water Quality , 
Third Edition ,September 2009.  

9-5  Bathing Water Profiles: Best Practice and Guidance , 
December 2009, European Commission. 

9-6  Council of the European Communities Directive of 8 
December 1975 Concerning the quality of bathing water 
(76/160/EEC) / Amended at 21-11-2008.    

الدالئل اإلرشادیة لمتطلبات السباحة اآلمنة في أحواض السباحة و شواطئ   9-7
وزارة  –جامعة بیرزیت /معهد الصحة العامة و المجتمعیة (االستحمام 

  .2007أبریل  - )بلدیة غزة  –غزة / وزارة الصحة  -رام اهللا/ الصحة 
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  بمنطقة تنظیم خانیونسصادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم 
  "األرینب "  19021بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

ـــــاء والتنظــــــــــــیم ببلدیــــــــــــة خــــــــــــانیونس عــــــــــــن إیــــــــــــداع  تعلــــــــــــن اللجنــــــــــــة المحلیــــــــــــة للبنـــــــ
األرینــــــــــــب والمــــــــــــار بالقســــــــــــائم  19021المخطــــــــــــط التفصــــــــــــیلي لمســـــــــــــار الشــــــــــــارع 

 – 1والقســـــــــــــــــــــائم  44طعـــــــــــــــــــــة رقـــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــن الق 65 – 64 – 63 – 53 – 52
  .48من القطعة  9 – 8 – 6 – 4 – 3 – 2

  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن
ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 

ي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــم
  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة خانیونس

  )).رد بعد هذا التاریـخـراض یوسـوف لن یلتفـت ألي اع((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم 
  )خانیونس: (ةبمنطق                                         

  : االسم                                         
  : الصفة          
                            : التوقیع                                          
  :خاتم اللجنة المحلیة                                           
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  نیونسصادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم خا
   23بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

ـــــاء والتنظــــــــــــیم ببلدیــــــــــــة خــــــــــــانیونس عــــــــــــن إیــــــــــــداع  تعلــــــــــــن اللجنــــــــــــة المحلیــــــــــــة للبنـــــــ
 – 11 – 9والمــــــــــــــار بالقســـــــــــــــائم  23المخطــــــــــــــط التفصــــــــــــــیلي لمســـــــــــــــار الشــــــــــــــارع 

 – 11 – 10 – 2والقســـــــــــــــــــــائم  48مـــــــــــــــــــــن القطعـــــــــــــــــــــة رقـــــــــــــــــــــم  17 – 16 – 15
  .49من القطعة  13 – 12

  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن
ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .لیة للبناء والتنظیم ببلدیة خانیونسعلیه إلى مكتب اللجنة المح
  )).خ ــوف لن یلتفـت ألي اعتراض یرد بعد هذا التاریوس((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم 
  )خانیونس: (بمنطقة                                         

  : االسم                                         
  : الصفة         

  : التوقیع                                         
  :خاتم اللجنة المحلیة
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم دیر البلح
  67بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 

  1936لسنة )  28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

ببلدیــــــــــة دیــــــــــر الــــــــــبلح عــــــــــن إیــــــــــداع  تعلــــــــــن اللجنــــــــــة المحلیــــــــــة للبنــــــــــاء والتنظــــــــــیم
 50 – 49والمـــــــــــــــار بالقســـــــــــــــائم  67المخطـــــــــــــــط التفصـــــــــــــــیلي لمســــــــــــــــار الشـــــــــــــــارع 

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن القطعــــــــــــــــــــــــــــــــــــة رقــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  75 – 741 – 661 – 63 – 62 – 61 –
127.  

  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن
ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان

شــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى الم
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة دیر البلح
  )).ـخ وسـوف لن یلتفـت ألي اعتراض یرد بعد هذا التاری((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم 
  )دیر البلح: (بمنطقة                                         

  : االسم                                         
  : الصفة          

  : التوقیع                                         
  :خاتم اللجنة المحلیة 
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  بمحافظات غزة صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن
  بإیداع مجدد لمشروع تنظیمي عمراني تفصیلي لحي عباد الرحمن

  جبالیا منطقة تنظیم
  1936لسنة )  28(قانون تنظیم المدن رقم 

  
تعلن اللجنة المركزیـــة لألبنیـة وتنظیــم المـدن بمحافظـات غـزة أنهـا قـد قــررت بجلسـتها 

ــــــم   المشــــــروع التنظیمــــــي إعــــــادة إیــــــداع 7/7/2010المنعقــــــدة بتــــــاریخ  13/2010رق
 جبالیــالحــي عبــاد الــرحمن للقطــع والقســائم الواقعــة بمنطقــة تنظــیم  العمرانــي التفصــیلي

م 6/8/2008بتــاریخ  والمبینــة تفاصــیلها بقــرار اإلیــداع الســابق المنشــور فــي فلســطین
عــالن فــي صــحیفتین مــن تــاریخ نشــر هــذا اإل خمســة عشــر یومــاً إیــداعًا مجــددًا لمــدة 

  .یومیتین محلیتین
◌ً لــنص المــادة    1936لســنة ) 28(مــن قــانون تنظــیم المــدن رقــم ) 17(وعلیــه ووفقــًا

فانـــــه یجـــــوز لجمیـــــع أصـــــحاب الحقـــــوق فـــــي األراضـــــي واألبنیـــــة واألمـــــالك األخـــــرى 
المشــــمولة بهــــذا المشــــروع أو بــــأي مشــــروع آخــــر ســــواء بصــــفتهم مــــن أصــــحاب هــــذه 

عـــدل لـــدى مكتـــب األمـــالك أو بأیـــة صـــفة أخـــرى اإلطـــالع مجانـــًا علـــى المشـــروع الم
خـــالل ســـاعات الـــدوام الرســـمي  جبالیـــا اللجنــة المحلیـــة للبنـــاء والتنظـــیم بمقرهـــا ببلدیـــة 

مـن تاریــخ نشـر هـذا اإلعـالن فـي  خمسـة عشـر یومـاً وتقدیم االعتراضات علیه خالل 
  .الجریدة الرسمیة أو في صحیفتین یومیتین محلیتین أیهما أقرب 

  .عــد هـذا التاریــختـراض یـرد بوسـوف لـن یلتفت ألي اع
  

  اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن
  بمحافظات غـزة
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
 –هایل عبد الفتاح أبو الحصین / روع تقسیم ارض لغایات السكن باسمبإیداع مش

  عبد الرحمن خضر 
  بیت الهیا  –منطقة تنظیم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
تعلن اللجنة المركزیـــة لألبنیـة وتنظیــم المـدن بمحافظـات غـزة أنهـا قـد قــررت بجلسـتها 

إیـــداع مشــــروع تقسیــــم أرض القســـیمة  21/7/2010المنعقـــدة بتـــاریخ  14/2010رقـــم 
  .دونم5 لمساحة) بیت الهیا(بموقع  1765من القطعة رقم  19رقم 

  بیـــت الهیـــا علـــى طلـــب مـــن اللجنـــة المحلیـــة للبنــــاء والتنظـــیم فـــي بلدیـــــةوذلـــك بنـــاء 
  .14/7/2010المؤرخ  15/ ل م و  بكتابها رقـم 

فانـه  1936لسـنة ) 28(من قانون تنظـیم المـدن رقـم ) 20(وعلیه ووفقًا لنص المادة  
یجوز ألي شخص من ذوي الحقوق في األراضي أو األمالك األخرى الواقعـة ضـمن 

لمشــــروع ســــواء بصــــفتهم مــــن أصــــحاب هــــذه األمــــالك أو بأیــــة صــــفة أخــــرى ارض ا
االطالع على خرائط المشروع المودعة بمكتب اللجنـة المحلیـة للبنـاء والتنظـیم بمقرهـا  

خالل ساعات الدوام الرسـمي ولمـدة سـتة أسـابیع مـن تاریــخ نشـر   في بلدیة بیت الهیا
. یتــین أیهمــا أقـــربین یــومیتین محلهــذا اإلعــالن فــي الجریـــدة الرســـمیة أو فــي صــحیفت

ومن ثم تقدیم االعتراضـات علیـه خـالل هـذه المـدة إلـى مكتـب اللجنـة المحلیـة بصـورة 
  . رسمیة

                                                             )).ـخ اعتـراض یـرد بعــد هـذا التاری ت أليوسـوف لـن یلتفـ(( 

                                                               
  اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن

  بمحافظات غـزة
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
  عبد الرازق قلیبو / بإیداع مشروع تقسیم ارض لغایات السكن باسم 

  بیت الهیا  –منطقة تنظیم 
  1936لسنة ) 28(نظیم المدن رقم قانون ت

تعلن اللجنة المركزیـــة لألبنیـة وتنظیــم المـدن بمحافظـات غـزة أنهـا قـد قــررت بجلسـتها 
إیـــداع مشــــروع تقسیــــم أرض القســـیمة  21/7/2010المنعقـــدة بتـــاریخ  14/2010رقـــم 
  .دونم 262.819لمساحة ) بیت الهیا(بموقع  1768من القطعة رقم  6رقم 

  بیـــت الهیـــا ى طلـــب مـــن اللجنـــة المحلیـــة للبنــــاء والتنظـــیم فـــي بلدیـــــةوذلـــك بنـــاء علـــ
  .12/7/2010المؤرخ  332/ ل م وبكتابها رقـم  

فانـه  1936لسـنة ) 28(من قانون تنظـیم المـدن رقـم ) 20(وعلیه ووفقًا لنص المادة  
یجوز ألي شخص من ذوي الحقوق في األراضي أو األمالك األخرى الواقعـة ضـمن 

شــــروع ســــواء بصــــفتهم مــــن أصــــحاب هــــذه األمــــالك أو بأیــــة صــــفة أخــــرى ارض الم
االطالع على خرائط المشروع المودعة بمكتب اللجنـة المحلیـة للبنـاء والتنظـیم بمقرهـا  

خالل ساعات الدوام الرسمي ولمـدة  سـتین یومـًا مـن تاریــخ نشـر   في بلدیة بیت الهیا
. ن یـومیتین محلیتـین أیهمـا أقــرب هذا اإلعـالن فـي الجریــدة الرســمیة أو فـي صـحیفتی

ومن ثم تقدیم االعتراضـات علیـه خـالل هـذه المـدة إلـى مكتـب اللجنـة المحلیـة بصـورة 
  . رسمیة

                                                             )).ـخ اعتـراض یـرد بعـد هـذا التاری ت أليوسوف لـن یلتفـ(( 

                                                               
  اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن

  بمحافظات غـزة
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم المغراقة
  19بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 

  1936لسنة )  28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

ــــــــــــة المحلیــــــــــــ ــــــــــــن اللجن ــــــــــــة المغراقــــــــــــة عــــــــــــن إیــــــــــــداع تعل ــــــــــــاء والتنظــــــــــــیم ببلدی ة للبن
مــــــــــــن  11-10والمــــــــــــار بالقســــــــــــائم  19المخطــــــــــــط التفصــــــــــــیلي لمســـــــــــــار الشــــــــــــارع 

  . 667القطعة رقم 
  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن

ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
ع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــرو 

ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ
  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة المغراقة 

  )).وسوف لن یلتـت ألي اعتــراض رد بعد هذا التاریـخ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم 
  )المغراقة: (بمنطقة                                          

  : االسم                                          
  : الصفة           

  : التوقیع                                          
  :خاتم اللجنة المحلیة  
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  اقةصادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم المغر 
  15بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 

  1936لسنة )  28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

ــــــــــــة المغراقــــــــــــة عــــــــــــن إیــــــــــــداع  ــــــــــــاء والتنظــــــــــــیم ببلدی ــــــــــــة المحلیــــــــــــة للبن ــــــــــــن اللجن تعل
-49-48والمـــــــــــــــار بالقســـــــــــــــائم  15المخطـــــــــــــــط التفصـــــــــــــــیلي لمســــــــــــــــار الشـــــــــــــــارع 

  .667من القطعة رقم  50-53-54-55-68
  .ریخ هذا اإلعالنلالعتراض خالل مدة شهرین  من تا

ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة المغراقة 
  )).خ د هذا التاریـرد بعلن یلتفـت ألي اعتراض ی وسـوف((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم 
  )المغراقة: (بمنطقة                                         

  : االسم                                         
  : الصفة         

  : توقیعال                                         
  :خاتم اللجنة المحلیة
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم المغراقة
  11بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 

  1936لسنة )  28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

ــــــــــــة المغراقــــــــــــة عــــــــــــن إیــــــــــــداع  ــــــــــــاء والتنظــــــــــــیم ببلدی ــــــــــــة المحلیــــــــــــة للبن ــــــــــــن اللجن تعل
-28-26والمـــــــــــــــار بالقســـــــــــــــائم  11لمســــــــــــــــار الشـــــــــــــــارع المخطـــــــــــــــط التفصـــــــــــــــیلي 

  .667من القطعة رقم  29-30-56-58-59-60-61-62-63
  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن

ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 

ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــاً  خــــــــ
  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة المغراقة 

  )).وسوف لن یلتفت ألي اعتراض یرد بعد هذا التاریـخ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم 
  )قةالمغرا: (بمنطقة                                          

  : االسم                                          
  : الصفة           

  : التوقیع                                          
  :خاتم اللجنة المحلیة  
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم المغازي
  )13-11(بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

ــــــــــــاء والتنظــــــــــــیم ببلدیــــــــــــة المغــــــــــــازي عــــــــــــن إیــــــــــــداع  ــــــــــــة المحلیــــــــــــة للبن ــــــــــــن اللجن تعل
/ المســــــــــــمي شــــــــــــارع الشــــــــــــهید  13-11المخطـــــــــــط التفصــــــــــــیلي لمســـــــــــــار الشـــــــــــارع 

ـــار بالقســــــــــائم أراضــــــــــي الســــــــــبع مــــــــــن القطعــــــــــة رقــــــــــم  بهــــــــــاء الــــــــــدین ســــــــــعید والمـــــــ
  .أراضي السبع

  .عشر یومًا من تاریخ هذا اإلعالنلالعتراض خالل مدة خمسة 
ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .غازيعلیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة الم
  )).وسوف لن یلتفت ألي اعتــراض یرد بعد هذا التاریـخ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم 
  )المغازي: (بمنطقة                                         

  : االسم                                         
  : الصفة          

  : التوقیع                                          
  :خاتم اللجنة المحلیة 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
   34بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 

  دیر البلح  –منطقة تنظیم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  
ـــة لألبنیــة و  تنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت تعلــن اللجنــة المركزیـ

ــــاریخ  14/2010بجلســــتها رقــــم  م التصــــدیق النهــــائي علــــى 21/7/2010المنعقــــدة بت
مـــن القطعـــة  19 – 18والمـــار بالقســـائم  34المخطــط التفصـــیلي لمســـار الشـــارع رقــم 

134.  
ي نشـر والـذالسابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة 

  .م8/11/2009في جریدة فلسطین بتاریخ 
كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 

من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یوماً 
  . محلیتین أیهما أقـرب

  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
  

  اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن
  بمحافظات غـزة
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
   32بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 

  دیر البلح  –منطقة تنظیم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  
ـة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت تعلــن اللجنــة المركزیـــ

ــــاریخ  14/2010بجلســــتها رقــــم  م التصــــدیق النهــــائي علــــى 21/7/2010المنعقــــدة بت
-38-37-36-16-15والمـار بالقسـائم  32المخطط التفصیلي لمسـار الشـارع رقـم 

  .144من القطعة  39-42-44-48-50-51
والـذي نشـر إلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة السابق إیداعه لالعتراض بموجب ا

  .م13/5/2010في جریدة فلسطین بتاریخ 
كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 

من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یوماً 
  . محلیتین أیهما أقـرب

  .من قانون تنظیم المدن) 18(ادة ص الموذلك وفقًا لن
  

  اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن
  بمحافظات غـزة
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
  غانم أبو معیلق / بإیداع مشروع تقسیم ارض لغایات السكن باسم 

  دیر البلح  –منطقة تنظیم 
  1936لسنة ) 28(نظیم المدن رقم قانون ت

تعلن اللجنة المركزیـــة لألبنیـة وتنظیــم المـدن بمحافظـات غـزة أنهـا قـد قــررت بجلسـتها 
إیــداع مشـــروع تقسیـــم أرض القســیمة  م21/7/2010المنعقــدة بتــاریخ  14/2010رقــم 

  .دونم 2850لمساحة ) القطر وبوبع(بموقع  130من القطعة رقم  38رقم جزء من 
بكتابهـا   دیـر الـبلح بناء على طلب من اللجنة المحلیة للبنـاء والتنظـیم فـي بلدیـــةوذلك 
  .3/7/2010المؤرخ  395/ب درقـم 

فانـه  1936لسـنة ) 28(من قانون تنظـیم المـدن رقـم ) 20(وعلیه ووفقًا لنص المادة  
یجوز ألي شخص من ذوي الحقوق في األراضي أو األمالك األخرى الواقعـة ضـمن 

لمشــــروع ســــواء بصــــفتهم مــــن أصــــحاب هــــذه األمــــالك أو بأیــــة صــــفة أخــــرى ارض ا
االطالع على خرائط المشروع المودعة بمكتب اللجنـة المحلیـة للبنـاء والتنظـیم بمقرهـا  

خــالل ســاعات الــدوام الرســمي ولمــدة           ســتة أســابیع مــن   فــي بلدیــة دیــر الــبلح
و فــي صــحیفتین یــومیتین محلیتــین تاریـــخ نشــر هــذا اإلعــالن فــي الجریـــدة الرســـمیة أ

ومــن ثــم تقــدیم االعتراضــات علیــه خــالل هــذه المــدة إلــى مكتــب اللجنــة . أیهمــا أقـــرب 
  . المحلیة بصورة رسمیة

  )).هـذا التاریـخوسـوف لـن یلتفــت ألي اعتـراض یـرد بعــد ((
  

  اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن

  بمحافظات غـزة
 



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     
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  عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم خانیونس والقرارةصادر 

  وشوارع أخرى 14000وشارع رقم  22بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــاء والتنظــــــــــــیم ببلدیــــــــــــة خــــــــــــانیونس  عــــــــــــن إیــــــــــــداع  تعلــــــــــــن اللجنــــــــــــة المحلیــــــــــــة للبنـــــــــ
وشـــــــــــــوارع  14000وشــــــــــــارع رقــــــــــــم  22المخطــــــــــــط التفصــــــــــــیلي لمســـــــــــــار الشـــــــــــــارع  

ـــــــــــــــــــــــرى والمـــــــــــــــــــــــــــــار بالقســـــــــــــــــــــــــــــائم  -47-46-45-44-40-38-37-35-34أخــــــ
-1والقســــــــــــــــــــــائم  38مــــــــــــــــــــــن القطعــــــــــــــــــــــة رقــــــــــــــــــــــم  48-49-50-51-52-53-54

 40مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن القطعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  2-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16
-20-1-19والقســـــــــــــــــــــــــائم  43مــــــــــــــــــــــــن القطعــــــــــــــــــــــــة  26-5-3-2-1والقســــــــــــــــــــــــائم 

والقســــــــــــــــائم  89طعــــــــــــــــة مــــــــــــــــن الق 20-3والقســــــــــــــــائم  44مــــــــــــــــن القطعــــــــــــــــة  23-24
  .41من القطعة  2-3-5-6-7-8-9-11-12-13

  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن
ــــــــــــة  ـــــــع أصــــــــــــحاب الحقــــــــــــوق فــــــــــــي األراضــــــــــــي واألبنی وعلیــــــــــــه فانــــــــــــه یجــــــــــــوز لجمیـــــ
ـــــــــــــى خارطـــــــــــــة  واألمـــــــــــــالك األخـــــــــــــرى المشـــــــــــــمولة بهـــــــــــــذا المشـــــــــــــروع اإلطـــــــــــــالع عل

م االعتراضـــــــــــــات المشــــــــــــروع مجانــــــــــــًا خــــــــــــالل ســـــــــــــاعات الــــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقــــــــــــدی
ــــــــــــة خــــــــــــانیونس  ــــــــــــاء والتنظــــــــــــیم ببلدی ــــــــــــة للبن ــــــــــــة المحلی ــــــــــــب اللجن ــــــــــــى مكت علیــــــــــــه إل

  .ومكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة القرارة  
  )).وسوف لن یلتفـت ألي اعتراض یـرد بعد هذا التاریـخ((

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم 
  )خانیونس والقرارة: (بمنطقة                                                  

  : االسم   
  : الصفة                             

  : التوقیع                                                    
  :محلیةخاتم اللجنة ال         
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم المغراقة
  14بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 

  1936لسنة )  28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

ــــــــــــة المغراقــــــــــــة عــــــــــــن إیــــــــــــداع  ــــــــــــاء والتنظــــــــــــیم ببلدی ــــــــــــة المحلیــــــــــــة للبن ــــــــــــن اللجن تعل
-63-64والمـــــــــــــــار بالقســـــــــــــــائم  14المخطــــــــــــــط التفصـــــــــــــــیلي لمســــــــــــــــار الشــــــــــــــارع  

56-55-48-47-46-27-37-69-24-39-25-26-30-
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن القطعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  31-32-13-12-11-10-34-35-36-33-38
  .667رقم 

  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن
ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .للجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة المغراقةعلیه إلى مكتب ا
  )).وســوف لن یلتفت ألي اعتراض یرد بعد هذا التاریـخ((

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم 
  )المغراقة: (بمنطقة                                         

  : االسم                                         
  : الصفة         

  : التوقیع                                         
  :خاتم اللجنة المحلیة
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- 302  - 
 

 
  

  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم المغراقة
  18بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 

  1936لسنة )  28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

ــــــــــــاء ــــــــــــة المحلیــــــــــــة للبن ــــــــــــن اللجن ــــــــــــة المغراقــــــــــــة عــــــــــــن إیــــــــــــداع  تعل والتنظــــــــــــیم ببلدی
-25-19والمـــــــــــــــار بالقســـــــــــــــائم  18المخطــــــــــــــط التفصـــــــــــــــیلي لمســــــــــــــــار الشــــــــــــــارع  

26-28-31-32-13-12-11-10-34-35-18-16-15-
  .667من القطعة رقم  36-27

  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن
ـــــــــــة ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی  وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة المغراقة
  )).وسـوف لن یلتفت ألي اعتراض یـرد بعد هذا التاریـخ((
  

  ناء والتنظیم رئیـس اللجنـة المحلیة للب
  )المغراقة: (بمنطقة                                          

  : االسم                                          
  : الصفة            

  : التوقیع                                          
  :خاتم اللجنة المحلیة  
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  ة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم المغراقةصادر عن اللجنة المحلی
  20بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 

  1936لسنة )  28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

ــــــــــــة المغراقــــــــــــة عــــــــــــن إیــــــــــــداع  ــــــــــــاء والتنظــــــــــــیم ببلدی ــــــــــــة المحلیــــــــــــة للبن ــــــــــــن اللجن تعل
-3-2-1والمــــــــــــــار بالقســـــــــــــــائم  20المخطــــــــــــــط التفصــــــــــــــیلي لمســــــــــــــــار الشــــــــــــــارع  

 667مــــــــــــــــــــــــــــــن القطعــــــــــــــــــــــــــــــة رقــــــــــــــــــــــــــــــم  4-5-7-8-10-34-35-36-31-38
-38-37والقســــــــــــــــــــــائم  668مــــــــــــــــــــــن القطعــــــــــــــــــــــة  43-33-32-31والقســــــــــــــــــــــائم 

  .659من القطعة  43
  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن

ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 

ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات المشـــــــــــروع مجانـــــــــــ ًا خــــــــ
  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة المغراقة

  )).وسـوف لن یلتفت ألي اعتراض یرد بعد هذا التاریـخ((
  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم 

  )ةالمغراق: (بمنطقة                                         
  : االسم                                         

  : الصفة           
  : التوقیع                                          

  :خاتم اللجنة المحلیة  
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  صادر عن اللجنة المركزیة للتنظیم وبناء المدن بمحافظات غزة


 
  

تعلـــــن اللجنـــــة المركزیـــــة للتنظــــــیم وبنـــــاء المـــــدن بمحافظــــــات غـــــزة للجمهـــــور الكــــــریم 
  .   م4/8/2010المنعقدة بتاریخ  15/2010بأنها قد قررت بجلستها رقم 

  127
1777  

 
ـــق لجمیـــــــع ذوي الشـــــــأن فـــــــي األراضـــــــي واألبنیـــــــة واألمـــــــالك األخـــــــرى   ـــــــه یحــــ وعلی

ــــــأي صــــــفة أخــــــرى أن  ــــــة بصــــــفتهم مــــــن أصــــــحاب األمــــــالك أو ب المشــــــمولة بالمنطق
ـــــى المشـــــروع و  ـــــك خـــــالل مـــــدة یتقـــــدموا باعتراضـــــاتهم عل ـــــوم  30( ذل ـــــاریخ  )ی مـــــن ت

  .نشر هذا اإلعالن
ســــــــكرتیر اللجنــــــــة المركزیــــــــة بمكتبــــــــه بــــــــوزارة الحكــــــــم / تقــــــــدم االعتراضــــــــات للســــــــید 

  .المحلي خالل ساعات الدوام الرسمي
 
  
  

  اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن
 بمحافظات غـزة
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  مي شعشاعة وآخرین / بإیداع مشروع تقسیم أرض لغایات السكن باسم 
  مصطفى رشدي قزعاط / عنها 

  دیر البلح-منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  

ة لألبنیـة وتنظیــم المـدن بمحافظـات غـزة أنهـا قـد قــررت بجلسـتها تعلن اللجنة المركزیـــ
ــــم أرض القســـیمة 4/8/2010المنعقـــدة بتـــاریخ  15/2010رقـــم  م إیـــداع مشــــروع تقسی
  .دونم 43.421لمساحة ) دیر البلح(بموقع  127من القطعة رقم  74-75رقم 

بكتابهـا   دیـر الـبلح ـةوذلك بناء على طلب من اللجنة المحلیة للبنـاء والتنظـیم فـي بلدیــ
  .م19/7/2010المؤرخ  444/ب د ررقـم 

فانـه  1936لسـنة ) 28(من قانون تنظـیم المـدن رقـم ) 20(وعلیه ووفقًا لنص المادة  
یجوز ألي شخص من ذوي الحقوق في األراضي أو األمالك األخرى الواقعـة ضـمن 

أخــــرى ارض المشــــروع ســــواء بصــــفتهم مــــن أصــــحاب هــــذه األمــــالك أو بأیــــة صــــفة 
االطالع على خرائط المشروع المودعة بمكتب اللجنـة المحلیـة للبنـاء والتنظـیم بمقرهـا  

خالل ساعات الدوام الرسمي ولمدة خمسـة عشـر یومـًا مـن تاریــخ   في بلدیة دیر البلح
نشــر هـــذا اإلعــالن فـــي الجریــــدة الرســـمیة أو فـــي صـــحیفتین یــومیتین محلیتـــین أیهمـــا 

عتراضات علیه خالل هـذه المـدة إلـى مكتـب اللجنـة المحلیـة ومن ثم تقدیم اال. أقـرب 
  . بصورة رسمیة

  )).اعتـراض یـرد بعــد هـذا التاریـخ وسـوف لـن یلتفــت ألي(( 
                                                                      

  اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن 
  بمحافظات غـزة                                             
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم خانیونس والقرارة

السكة " 10"جمال عبد الناصر وشارع رقم " 12"بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  الحدید 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ــــــــداع تعلــــــــن اللجنــــــــة المحل ــــــــرارة عــــــــن إی ــــــــة للبنــــــــاء والتنظــــــــیم ببلدیــــــــة خــــــــانیونس والق ی
جمـــــــــــــال عبـــــــــــــد الناصـــــــــــــر " 12"المخطـــــــــــــط التفصـــــــــــــیلي لمســــــــــــــار الشـــــــــــــارع رقـــــــــــــم 

-6-5-4-3-2-1الســـــــــــــــكة الحدیـــــــــــــــد والمـــــــــــــــار بالقســـــــــــــــائم " 10"وشـــــــــــــــارع رقـــــــــــــــم 
ــــــــــــــــــــــــــم  7-8-9-10-13-15-16-21-22-23-24-25 مــــــــــــــــــــــــــن القطعــــــــــــــــــــــــــة رق

  .39من القطعة  31-26-25-21-20-1والقسائم  38
  .عتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالنلال

ــــــــــــة  ـــــــع أصــــــــــــحاب الحقــــــــــــوق فــــــــــــي األراضــــــــــــي واألبنی وعلیــــــــــــه فانــــــــــــه یجــــــــــــوز لجمیـــــ
ـــــــــــــى خارطـــــــــــــة  واألمـــــــــــــالك األخـــــــــــــرى المشـــــــــــــمولة بهـــــــــــــذا المشـــــــــــــروع اإلطـــــــــــــالع عل
المشــــــــــــروع مجانــــــــــــًا خــــــــــــالل ســـــــــــــاعات الــــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقــــــــــــدیم االعتراضـــــــــــــات 

ــــــــــــاء والتنظــــــــــــی ــــــــــــة للبن ــــــــــــة المحلی ــــــــــــب اللجن ــــى مكت ــــــــ ــــــــــــة خــــــــــــانیونس علیــــــــــــه إل م ببلدی
  .ومكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة القرارة

  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((
  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم 

  )خانیونس والقرارة: (بمنطقة                                         
  : االسم                                         

  : الصفة          
  : التوقیع                                           

  :خاتم اللجنة المحلیة 
 
 



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     

 

 

- 307  - 
 

 
  

  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم غزة
  680من القطعة  25بإیداع مخطط تفصیلي للشارع التنظیمي المار بالقسیمة رقم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

ــــــــاء والتنظـــــــــیم ببلدیـــــــــة غـــــــــزة عـــــــــن إیـــــــــداع المخطـــــــــط  تعلـــــــــن اللجنـــــــــة المحلیـــــــــة للبنـ
مــــــــــــن  25التفصــــــــــــیلي لمســـــــــــــار الشــــــــــــارع  التنظیمــــــــــــي والمــــــــــــار بالقســــــــــــیمة رقــــــــــــم 

  .680القطعة رقم 
  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن

ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجم ـــــــــــة وعلیـــــــــــه فان ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ی
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة غزة
  )).وسوف لن یلتفت ألي اعتـراض یرد بعد هذا التاریــخ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم 
  )غزة: (بمنطقة                                          

  : االسم                                          
  : الصفة           

  : التوقیع                                          
  :خاتم اللجنة المحلیة 
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم جبالیا

-R18-R17-R16-R15-R14-R13-R12بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
R11-R10   

  1936لسنة )  28(قانون تنظیم المدن رقم 
تعلـــن اللجنـــة المحلیـــة للبنـــاء والتنظـــیم ببلدیـــة جبالیـــا عـــن إیـــداع المخطـــط التفصـــیلي 

والمـــار  R18-R17-R16-R15-R14-R13-R12-R11-R10 لمســــار الشـــارع 
-26-25-24-23-20-17-16-15-14-13-12-11-10-9-1بالقســــــــــــــــائم 

27-29-30-31-32-33-34-35-36-42-43-45-47-50-51-54-
55-58-5-10-11-12-13-17-18-19-20-21-23-24-25-27-28-
29-31-32-33-34-35-38-39-40-42-46-47-48-56-55-57-
  .1818-1805عة رقم من القط -59-60

  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن
وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى 
المشـمولة بهـذا المشـروع اإلطـالع علـى خارطـة المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام 

لمحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة الرســمي وتقــدیم االعتراضــات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة ا
  .جبالیا

  )).اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـخوســوف لن یلتفـــت ألي ((
  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم 

  )جبالیا: (نطقةبم                                         
  : االسم                                         
  : فةالص         

  : التوقیع                                         
  :خاتم اللجنة المحلیة  
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم جبالیا
 R3*-R3 - R2بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 

  1936لسنة )  28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

بنـــاء والتنظـــیم ببلدیـــة جبالیـــا عـــن إیـــداع المخطـــط التفصـــیلي تعلـــن اللجنـــة المحلیـــة لل
-25-24-22-20-18-14-13والمـــار بالقســـائم  R3*-R3-R2لمســــار الشـــارع 

27-34-37-38-39-40-41-81-10-13-14-15-19-20-33-36-
مــــــــــــــــــــــــــــن  37-38-39-40-42-51-52-54-55-22-23-24-36-37-43

  .1797-1798-1804القطعة رقم 
  .هرین  من تاریخ هذا اإلعالنلالعتراض خالل مدة ش

وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى 
المشـمولة بهـذا المشـروع اإلطـالع علـى خارطـة المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام 
الرســمي وتقــدیم االعتراضــات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة 

  .جبالیا
  )).اعتــراض یــرد بعد هذا التاریــخوســوف لن یلتفـــت ألي ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم 
  )جبالیا: (بمنطقة                                         

  : االسم                                         
  : الصفة        

  : التوقیع                                        
  :خاتم اللجنة المحلیة                                        
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  بإیداع مشروع تنظیمي عمراني تفصیلي لحي األمل
  خانیونس  - منطقة تنظیم 
  م1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلــن اللجنــة المركزیــة لألبنیــة وتنظــیم المــدن بمحافظــات غــزة أنهــا قــد قــررت بجلســتها رقــم 
م إیــــداع المشــــروع التنظیمــــي العمرانــــي التفصــــیلي 4/8/2010المنعقــــدة بتــــاریخ  15/2010

لمنطقــة حــي األمــل الــذي أعدتــه اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم فــي بلدیــة خــانیونس والــذي 
  :التالیةیشمل القطع والقسائم 

 المساحة اإلجمالیة رقم القسیمة رقم القطعة

 23- 5-22جزء من  43

 .دونم 831.5

 7- 6-5- 4-3جزء من  46

 17-16- 15أجزاء من  89

 2-1أجزاء من  88

 كامالً   53- 51-52- 50

وعلیــه ووفقــًا .1936لســنة ) 28(تنظـیم المــدن رقــم مــن قــانون ) 16(وذلـك وفقــًا لــنص المــادة 
ـــع أصـــحاب الحقـــوق فـــي األراضـــي ) 17( لـــنص المـــادة ـــه یجـــوز لجمی ـــانون فإن مـــن ذات الق

واألبنیـة واألمـالك األخــرى المشـمولة بهــذا المشـروع أو بـأي مشــروع آخـر ســواء بصـفتهم مــن 
أصــحاب هــذه األمــالك أو بأیــة صــفة أخــرى االطــالع مجانــًا علــى المشــروع المــودع  لــدى 

ـــاء والتنظـــیم بمقرهـــا ـــة المحلیـــة للبن ـــة خـــانیونس مكتـــب اللجن خـــالل ســـاعات الـــدوام  فـــي بلدی
الرســمي وتقـــدیم االعتراضـــات علیــه خـــالل مـــدة شــهرین مـــن تاریــــخ نشــر هـــذا اإلعـــالن فـــي 

  .فتین یومیتین محلیتین أیهما أقربالجریدة الرسمیة أو في صحی
  )).وسـوف لن یلتفت ألي اعتـراض یـرد بعــد هـذا التاریــخ ((

  
  یم المدن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظ

  بمحافظات غـزة                                                



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     

 

 

- 311  - 
 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
  بإیداع مشروع تنظیمي عمراني تفصیلي لمشروع إسكان البراق

  خانیونس - منطقة تنظیم 
  م1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة أنهـا قـد قـررت بجلسـتها رقـم 
م إیـداع المشـروع التنظیمـي العمرانـي التفصـیلي 4/8/2010المنعقدة بتاریخ  15/2010

لمشــروع إســكان البــراق الــذي أعدتــه اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم فــي بلدیــة خــانیونس 
  :سائم التالیةوالذي یشمل القطع والق

 المساحة اإلجمالیة رقم القسیمة رقم القطعة

-16-15أجزاء من  88
  .دونم 864 17

- 2-10أجزاء من  89
17 

  .1936لسنة ) 28(من قانون تنظیم المدن رقم ) 16(وذلك وفقًا لنص المادة 
من ذات القانون فإنه یجوز لجمیع أصحاب الحقوق في ) 17(وعلیه ووفقًا لنص المادة 

راضي واألبنیة واألمالك األخرى المشـمولة بهـذا المشـروع أو بـأي مشـروع آخـر سـواء األ
بصفتهم من أصحاب هـذه األمـالك أو بأیـة صـفة أخـرى االطـالع مجانـًا علـى المشـروع 

خــالل  المــودع  لــدى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم بمقرهــا فــي بلدیــة خــانیونس
راضات علیه خالل مدة شهرین من تاریـخ نشـر هـذا ساعات الدوام الرسمي وتقدیم االعت

  .اإلعالن في الجریدة الرسمیة أو في صحیفتین یومیتین محلیتین أیهما أقرب 
                                                                                     )).ض یـرد بعــد هـذا التاریــخوسـوف لن یلتفت ألي اعتـرا((

  اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن 
  بمحافظات غـزة                                                    
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم رفح
بعرض " صالة ریماس " بإیداع مخطط تفصیلي للشارع التنظیمي بخربة العدس 

  م 10
  1936لسنة )  28(قانون تنظیم المدن رقم 

  
تعلـــــــــن اللجنـــــــــة المحلیـــــــــة للبنـــــــــاء والتنظـــــــــیم ببلدیـــــــــة رفـــــــــح عـــــــــن إیـــــــــداع المخطـــــــــط 

ـــــــیلي لمســــــــــــار الشـــــــــــارع التنظیمـــــــــــي بخربـــــــــــة العـــــــــــدس  " صـــــــــــالة ریمـــــــــــاس " التفصــــ
   6من القطعة رقم  3م  والمار بالقسیمة رقم 10بعرض 

  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن
ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة رفح
  )).یرد بعد هذا التاریـخ وسوف لن یلتفت ألي اعتــراض((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم 
  )رفح: (بمنطقة                                         

  : السما                                         
  : الصفة         

  : التوقیع                                         
  :خاتم اللجنة المحلیة
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم رفح
  م 6بإیداع مخطط تفصیلي للشارع التنظیمي بالحي اإلداري بعرض 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

تعلـــــــــن اللجنـــــــــة المحلیـــــــــة للبنـــــــــاء والتنظـــــــــیم ببلدیـــــــــة رفـــــــــح عـــــــــن إیـــــــــداع المخطـــــــــط 
م 6التنظیمــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــالحي اإلداري بعــــــــــــــــــرض التفصــــــــــــــــــیلي لمســـــــــــــــــــار الشــــــــــــــــــارع 

  . 9من القطعة رقم  32والمار بالقسیمة رقم 
  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن

ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 

الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــــــالل ســـــــــــاعات 
  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة رفح

  )).ف لن یلتفت ألي اعتراض یــرد بعد هذا التاریـخو وس((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم 
  )رفح: (بمنطقة                                         

  : االسم                                         
  : الصفة          

  : التوقیع                                          
  :خاتم اللجنة المحلیة 
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم رفح
بعرض ) مطاربركة میاه األ(بإیداع مخطط تفصیلي للشارع التنظیمي بخربة العدس 

  م 12
  1936لسنة ) 28(ن رقم قانون تنظیم المد

تعلـــــــــن اللجنـــــــــة المحلیـــــــــة للبنـــــــــاء والتنظـــــــــیم ببلدیـــــــــة رفـــــــــح عـــــــــن إیـــــــــداع المخطـــــــــط 
ــــــــــــــار الشــــــــــــــارع التنظیمــــــــــــــي بخربــــــــــــــة العــــــــــــــدس  بركــــــــــــــة میــــــــــــــاه (التفصــــــــــــــیلي لمسـ

-3-1-10-9-8-7-6م والمـــــــــــــــــــــــار بالقســـــــــــــــــــــــائم 12بعـــــــــــــــــــــــرض ) األمطــــــــــــــــــــــار
  . 27من القطعة رقم  2-4

  .مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن لالعتراض خالل
ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .فحعلیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة ر 
  )).عتراض یرد بعد هذا التاریـخت ألي اوسوف لن یلتف((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم 
  )رفح: (بمنطقة                                          

  : االسم                                          
  : الصفة           

  : التوقیع                                          
  :خاتم اللجنة المحلیة 
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم رفح
   36بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

تعلـــــــــن اللجنـــــــــة المحلیـــــــــة للبنـــــــــاء والتنظـــــــــیم ببلدیـــــــــة رفـــــــــح عـــــــــن إیـــــــــداع المخطـــــــــط 
مـــــــــــن القطعـــــــــــة  2-5والمـــــــــــار بالقســـــــــــائم  36ســــــــــــار الشـــــــــــارع رقـــــــــــم التفصـــــــــــیلي لم

  . 2363رقم 
  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن

ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 

ي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــم
  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة رفح

  )).وسوف لن یلتفت ألي اعتراض یرد بعد هذا التاریــخ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم 
  )رفح: (بمنطقة                                          

  : االسم                                         
  : الصفة          

  : التوقیع                                         
  :خاتم اللجنة المحلیة
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم القرارة
   57بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

ـــــــــــــن اللجنـــــــــــــة المحلیـــــــــــــة للبنـــــــــــــاء والتنظـــــــــــــیم ببلدیـــــــــــــة القـــــــــــــرارة عـــــــــــــن إیـــــــــــــداع  تعل
-85والمــــــــــــــار بالقســــــــــــــائم  57المخطــــــــــــــط التفصــــــــــــــیلي لمســـــــــــــــار الشــــــــــــــارع رقــــــــــــــم 

  .37رقم  من القطعة 25-37-38
  .لالعتراض خالل مدة خمسة عشر یومًا من تاریخ هذا اإلعالن

ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
ألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة وا

ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ
  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة القرارة

  )).وسوف لن یلتفت ألي اعتراض یرد بعد هذا التاریـخ((
  

  لتنظیم رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء وا
  )القرارة: (بمنطقة                                         

  : االسم                                         
  : الصفة          

  : التوقیع                                         
  :خاتم اللجنة المحلیة 
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  تنظیم المدن بمحافظات غزةصادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة و 
 A4بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع 

  عبسان الجدیدة –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  
ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ

النهـــائي علـــى المخطـــط  م التصـــدیق18/8/2010المنعقـــدة  16/2010بجلســـتها رقـــم 
-39-37-36-35م والمـار بالقســائم 11بعــرض  A4التفصـیلي لمسـار الشــارع رقـم 

  . 232من القطعة  38-22
والـذي نشـر السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة 

  .م3/6/2010في جریدة فلسطین بتاریخ 
موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع 

من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یوماً 
  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن) 18(ادة وذلك وفقًا لنص الم

  
  اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن 

  بمحافظات غـزة                                               
  

  

  
  
  



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     

 

 

- 318  - 
 

 
  

  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم بیت حانون
وشوارع  21وشارع رقم  12رقم " رفیق المصري. د"بإیداع مخطط تفصیلي لشارع 

  أخري 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  
یـــــــــت حــــــــــانون عـــــــــن إیــــــــــداع تعلـــــــــن اللجنـــــــــة المحلیــــــــــة للبنـــــــــاء والتنظــــــــــیم ببلدیـــــــــة ب

 12رقــــــــــــــــم " رفیــــــــــــــــق المصــــــــــــــــري. د"شــــــــــــــــارع المخطــــــــــــــــط التفصــــــــــــــــیلي لمســـــــــــــــــار 
مــــــــــن القطعــــــــــة رقــــــــــم  19وشــــــــــوارع أخــــــــــري والمــــــــــار بالقســــــــــیمة  21وشــــــــــارع رقــــــــــم 

583.  
  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن

ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
ولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــم

ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ
  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة بیت حانون

  )).وسوف لن یلتفت ألي اعتراض یرد بعد هذا التاریــخ((
  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم 

  )بیت حانون: (بمنطقة                                         
  : االسم                                         

  : الصفة          
  : التوقیع                                         

  :خاتم اللجنة المحلیة 
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  ظیم بیت حانونصادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تن
  "الفرطة "  24بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

ــــــاء والتنظــــــــــیم ببلدیـــــــــة بیـــــــــت حــــــــــانون عـــــــــن إیــــــــــداع  تعلـــــــــن اللجنـــــــــة المحلیــــــــــة للبنـــ
ــــــــــــــــم  ــــــــط التفصــــــــــــــــیلي لمســـــــــــــــــار الشــــــــــــــــارع رق والمــــــــــــــــار " الفرطــــــــــــــــة "  24المخطــــــــ

طعــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــن الق 17-16-15-14-13-12-9-8-6-5-2بالقســــــــــــــــــــــــــــائم 
  .583من القطعة  10-9-8والقسائم  584رقم 

  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن
ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 

ـــــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــ ات المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خـــــ
  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة بیت حانون

  )).ختــراض یرد بعد هذا التاریـت ألي اعوف لن یلتفوس((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم 
  )بیت حانون: (بمنطقة                                         

  : االسم                                         
  : الصفة         

  : التوقیع                                         
  :خاتم اللجنة المحلیة
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم بني سهیال
  م ارتداد 3+م18بعرض  23بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  1936لسنة )  28( قانون تنظیم المدن رقم

  
ــــاء والتنظــــــــــیم ببلدیــــــــــة بنــــــــــي ســــــــــهیال عــــــــــن إیــــــــــداع  تعلــــــــــن اللجنــــــــــة المحلیــــــــــة للبنــــــ

-15والمــــــــــــار بالقســــــــــــائم  23المخطــــــــــــط التفصــــــــــــیلي لمســـــــــــــار الشــــــــــــارع رقــــــــــــم 
  .222من القطعة رقم  16-17-18

  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن
ـــــــــــي األرا ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی ـــــــــــة وعلیـــــــــــه فان ضـــــــــــي واألبنی

واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة بني سهیال
  )).وسوف لن یلتفت ألي اعراض یرد بعد هذا التاریـخ((
  

  محلیة للبناء والتنظیم رئیـس اللجنـة ال
  )بني سهیال: (بمنطقة                                          

  : االسم                                          
  : الصفة            

  : التوقیع                                          
  :خاتم اللجنة المحلیة  
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  لجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم القرارةصادر عن ال
  20بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 

  1936لسنة ) 28(نظیم المدن رقم قانون ت
  

ـــــــــــــن اللجنـــــــــــــة المحلیـــــــــــــة للبنـــــــــــــاء والتنظـــــــــــــیم ببلدیـــــــــــــة القـــــــــــــرارة عـــــــــــــن إیـــــــــــــداع  تعل
ـــــــــــم  والمـــــــــــار بالقســـــــــــائم أراضـــــــــــي  20المخطـــــــــــط التفصـــــــــــیلي لمســــــــــــار الشـــــــــــارع رق

  .قم أراضي سبعسبع من القطعة ر 
  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن

ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .یة للبناء والتنظیم ببلدیة القرارةعلیه إلى مكتب اللجنة المحل
  )).خرد بعد هذا التاریـوسوف لن یلتفت ألي اعتراض ی((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم 
  )القرارة: (بمنطقة                                         

  : االسم                                         
  : الصفة          

  : التوقیع                                         
  :خاتم اللجنة المحلیة 
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم الزوایدة
  3/8 – 2/8 – 1/8بإیداع مخطط تفصیلي للشوارع رقم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

اء والتنظــــــــــــیم ببلدیـــــــــــــة الزوایــــــــــــدة عــــــــــــن إیـــــــــــــداع تعلــــــــــــن اللجنــــــــــــة المحلیـــــــــــــة للبنــــــــــــ
والمــــــــــــــار  3/8 – 2/8 – 1/8المخطـــــــــــــط التفصــــــــــــــیلي لمســـــــــــــــار للشـــــــــــــوارع رقــــــــــــــم 

  .2333من القطعة رقم  39-30-16-12-11-10بالقسائم 
  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن

ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
خــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة واألمــــــــــــالك األ

ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ
  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة الزوایدة

  )).وسوف لن یلتفت ألي اعتراض یرد بعد هذا التاریـخ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم 
  )الزوایدة: (بمنطقة                                         

  : االسم                                         
  : الصفة         

  : التوقیع                                         
  :خاتم اللجنة المحلیة 
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  ن بمحافظات غزةصادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المد

  بإیداع مشروع تنظیمي عمراني تفصیلي لحي المحطة لالعتراض
  خانیونس - منطقة تنظیم 
  م1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  

تعلـن اللجنــة المركزیــة لألبنیــة وتنظــیم المــدن بمحافظــات غــزة أنهــا قــد قــررت بجلســتها 
التنظیمــــي العمرانـــــي  إیـــــداع المشــــروع 1/9/2010المنعقــــدة بتــــاریخ  17/2010رقــــم 

التفصیلي لمنطقة حـي المحطـة الـذي أعدتـه اللجنـة المحلیـة للبنـاء والتنظـیم فـي بلدیـة 
  :خانیونس والذي یشمل القطع والقسائم التالیة

  

رقم 
 القطعة

المساحة  رقم القسیمة
 اإلجمالیة

44 48-47-46-45-42-41-40-39-38-37-
36-34-33-32-31-30-29-65-64-63-
62-61-60-58-57-56-55-54-53-52-
51-50-49-71-70-68-67-66 

دونـــــــــــــــــــم  14834
 تقریباً 

 كامالً  45
 كامالً  48
49 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-

13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-
-44جـــــزء مـــــن القســـــیمة -23-24-39-40-41

 .45جزء من القسیمة 
   كامالً   50

  .1936لسنة ) 28(لمدن رقم من قانون تنظیم ا) 16(وذلك وفقًا لنص المادة 
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من ذات القانون فإنه یجوز لجمیـع أصـحاب الحقـوق ) 17(وعلیه ووفقًا لنص المادة  
في األراضي واألبنیة واألمالك األخرى المشمولة بهذا المشـروع أو بـأي مشـروع آخـر 
سـواء بصــفتهم مــن أصــحاب هـذه األمــالك أو بأیــة صــفة أخـرى االطــالع مجانــًا علــى 

ــــة المشــــروع المــــود ــــاء والتنظــــیم بمقرهــــا فــــي بلدی ــــة للبن ــــة المحلی ــــدى مكتــــب اللجن ع  ل
خالل ساعات الـدوام الرسـمي وتقـدیم االعتراضـات علیـه خـالل مـدة شـهرین  خانیونس

من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسـمیة أو فـي صـحیفتین یـومیتین محلیتـین 
  .أیهما أقرب 

  )).د هـذا التاریــختـراض یـرد بعــوسـوف لن یلتفت ألي اع((
                                                                                                         

  اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن 
  بمحافظات غـزة                                            
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  عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزةصادر 
من القطعة  17بالمصادقة على المخطط التفصیلي لممر المشاة المار بالقسیمة رقم 

   140رقم 
  دیر البلح –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قم قانون تنظیم المدن ر 

  
ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة ل لعمــوم أنهــا قــد قـــررت تعلــن اللجنــة المركزیـ

ـــــدة بتـــــاریخ  17/2010بجلســـــتها رقـــــم  م التصـــــدیق النهـــــائي علـــــى 1/9/2010المنعق
  .140من القطعة  17المار بالقسیمة المخطط التفصیلي لممر المشاة و 

والـذي نشـر السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة 
  .م29/5/2010في جریدة فلسطین بتاریخ 

كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یوماً 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن) 18(لنص المادة  وذلك وفقاً 

  
  اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن 

  بمحافظات غـزة                                             
  
  
  
  
  



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     

 

 

- 326  - 
 

 
  

  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم عبسان الجدیدة
  بحي الصحابة  4بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

نظــــــــــــیم ببلدیــــــــــــة عبســــــــــــان الجدیــــــــــــدة عــــــــــــن تعلــــــــــــن اللجنــــــــــــة المحلیــــــــــــة للبنــــــــــــاء والت
ـــــــــــــم  ـــــــــــــداع المخطـــــــــــــط التفصـــــــــــــیلي لمســــــــــــــار الشـــــــــــــارع رق بحـــــــــــــي الصـــــــــــــحابة  4إی

  .244من القطعة رقم  5-4-3والمار بالقسائم 
  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن

ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا 

ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ
علیــــــــــــه إلــــــــــــى مكتـــــــــــــب اللجنــــــــــــة المحلیــــــــــــة للبنـــــــــــــاء والتنظــــــــــــیم ببلدیــــــــــــة عبســـــــــــــان 

  .الجدیدة
  )).وسوف لن یلتفت ألي اعتراض یرد بعد هذا التاریـخ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم 
  )عبسان الجدیدة: (بمنطقة                                         

  : االسم                                         
  : الصفة          

  : التوقیع                                         
  :خاتم اللجنة المحلیة 
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  یم جبالیاصادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظ
  بإیداع مخطط تفصیلي للشوارع مدرسة الجرن 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

ـــــــــــــا عـــــــــــــن إیـــــــــــــداع  ـــــــــــــة للبنـــــــــــــاء والتنظـــــــــــــیم ببلدیـــــــــــــة جبالی ـــــــــــــن اللجنـــــــــــــة المحلی تعل
ــــار شــــــــــــوارع مدرســــــــــــة الجــــــــــــرن والمــــــــــــار بالقســــــــــــائم  المخطــــــــــــط التفصــــــــــــیلي لمســـــــــ

 1794مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن القطعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة رقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  2-3-4-5-32-33-23-16-6
  .1783من القطعة  5-6-7-21-22-18-12-11والقسائم 

  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن
ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة جبالیاعلیه 
  )).ت ألي اعتراض یرد بعد هذا التاریـخوف لن یلتفوس((

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم 
  )جبالیا: (بمنطقة                                         

  : االسم                                         
  : الصفة          

  : التوقیع                                         
  :خاتم اللجنة المحلیة
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم جبالیا

  الواصل بین شارع الفالوجا غربًا " الحاكمیة" 31رقم بإیداع مخطط تفصیلي للشارع 
  وشارع العودة غربًا 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
ـــــــــــــا عـــــــــــــن إیـــــــــــــداع  ـــــــــــــة للبنـــــــــــــاء والتنظـــــــــــــیم ببلدیـــــــــــــة جبالی ـــــــــــــن اللجنـــــــــــــة المحلی تعل

الواصــــــــــــــل " الحاكمیــــــــــــــة "  31المخطــــــــــــــط التفصــــــــــــــیلي لمســـــــــــــــار الشــــــــــــــارع رقــــــــــــــم 
ــــــــًا والمــــــــار بالقســــــــیمة  ــــــــًا وشــــــــارع العــــــــودة غرب مــــــــن  43بــــــــین شــــــــارع الفالوجــــــــا غرب

والقســــــــــــــــیمة  1811طعــــــــــــــــة مــــــــــــــــن الق 3 – 4والقســــــــــــــــائم  1787القطعـــــــــــــــة رقــــــــــــــــم 
  .1808من القطعة  1رقم 

  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن
ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة جبالیا
  )).وسوف لن یلتفت ألي اعتراض یرد بعد هذا التاریـخ((

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم 
  )جبالیا: (بمنطقة                                         

  : االسم                                         
  : الصفة          

  : التوقیع                                          
  :خاتم اللجنة المحلیة 
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم وادي غزة
  م 8بعرض  24بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 

  1936لسنة )  28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

اللجنـــــــــــة المحلیـــــــــــة للبنـــــــــــاء والتنظـــــــــــیم ببلدیـــــــــــة وادي غـــــــــــزة عـــــــــــن إیـــــــــــداع  تعلـــــــــــن
 18 – 15والمـــــــــــــــار بالقســـــــــــــــائم  24المخطـــــــــــــــط التفصـــــــــــــــیلي لمســــــــــــــــار الشـــــــــــــــارع 

  .881من القطعة رقم 
  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن

ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
ولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــم

ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ
  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة وادي غزة

  )).تراض یرد بعد هذا التاریـخت ألي اعوسوف لن یلتف((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم 
  )وادي غزة: (بمنطقة                                         

  : االسم                                         
  : الصفة          

  : التوقیع                                         
  :خاتم اللجنة المحلیة
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  ات غزةصادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظ
  بالمصادقة على المشروع التنظیمي العمراني الهیكلي 

  لمنطقة تنظیم الزهراء
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  
عمــوم أنهــا قــد قـــررت تعلــن اللجنــة المركزیــة لألبنیــة وتنظــیم المــدن بمحافظــات غــزة لل

ــــاریخ  18/2010 بجلســـــتها رقــــم ــــى م التصــــدیق النهــــائي ع22/9/2010المنعقــــدة بت ل
المشــروع التنظیمــي العمرانــي الهیكلــي لمنطقــة تنظــیم الزهــراء والنظــام الخــاص بــه مــع 
وضعه موضع التنفیذ بعد مرور خمسة عشـر یومـًا مـن تـاریخ نشـر هـذا اإلعـالن فـي 

  .تین یومیتیـن محلیتین أیهما أقربالجریدة الرسمیة أو في صحـیف
  .من قانون تنظیم المدن) 18(لمادة وذلك وفقًا لنص ا

                                                                             

  اللجنـة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن 
  بمحافظات غـزة                                       
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم رفح
  م ارتداد3+م15بعرض  61بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  
تعلـــــــــن اللجنـــــــــة المحلیـــــــــة للبنـــــــــاء والتنظـــــــــیم ببلدیـــــــــة رفـــــــــح عـــــــــن إیـــــــــداع المخطـــــــــط 

اد والمــــــــــــــار م ارتــــــــــــــد3+م15بعــــــــــــــرض  61التفصـــــــــــــیلي لمســـــــــــــــار الشــــــــــــــارع رقـــــــــــــم 
ـــــــــــــــــم  6مـــــــــــــــــن القطعـــــــــــــــــة رقـــــــــــــــــم  11-10-9-8-6-5بالقســـــــــــــــــائم  والقســـــــــــــــــائم رق

  .7من القطعة  19-17-18-16-15
  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن

ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 

ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات المشـــــــــــروع  مجانـــــــــــًا خــــــــ
  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة رفح

  )).یرد بعد هذا التاریـخراض وسوف لن یلتفت ألي اعت((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم 
  )رفح: (بمنطقة                                         

  : االسم                                         
  : الصفة          

  : التوقیع                                         
  :خاتم اللجنة المحلیة                                         
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم رفح
   39المحصور بین شارع رقم  26مخطط تفصیلي للشارع رقم بإیداع 

   28وشارع رقم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلـــــــــن اللجنـــــــــة المحلیـــــــــة للبنـــــــــاء والتنظـــــــــیم ببلدیـــــــــة رفـــــــــح عـــــــــن إیـــــــــداع المخطـــــــــط 
ــــــــــــــــیلي لمســــــــــــــــــــــار الشـــــــــــــــــــــارع رقـــــــــــــــــــــم  م 3)+12-15-18(بعـــــــــــــــــــــرض  26التفصـــــ

ــــــــــم  ــــــــــم 2ارتــــــــــداد والمــــــــــار بالقســــــــــیمة رق ــــــــــم  2366 مــــــــــن القطعــــــــــة رق والقســــــــــائم رق
 24مــــــــــــــــن القطعــــــــــــــــة  5-4-1والقســــــــــــــــائم  20مــــــــــــــــن القطعــــــــــــــــة رقــــــــــــــــم  9-5-7

  .2364من القطعة رقم  13وقسیمة رقم 
  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن

ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
خارطــــــــــــة واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى 

ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ
  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة رفح

  )).ـت ألي اعتراض یرد بعد هذا التاریـخوف لن یلتفـوس((
  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم 

  )رفح: (منطقةب                                          
  : االسم                                          

  : الصفة           
  : التوقیع                                           

  :خاتم اللجنة المحلیة  
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم غزة
  وضم االرتداد الجانبي للشارع 26لمجدل بعرض بإیداع مخطط تفصیلي لشارع ا

  1936لسنة ) 28(تنظیم المدن رقم  قانون
ــــــــاء والتنظـــــــــیم ببلدیـــــــــة غـــــــــزة عـــــــــن إیـــــــــداع المخطـــــــــط  تعلـــــــــن اللجنـــــــــة المحلیـــــــــة للبنـ

ــــــــــداد األمــــــــــامي  26التفصــــــــــیلي لمســـــــــــار لشــــــــــارع المجــــــــــدل بعــــــــــرض  وضــــــــــم االرت
ـــــــــــــــــــــارع والمــــــــــــــــــــــــــــــار بالقســــــــــــــــــــــــــــــائم  -69- 72-73-76-77-81-82-85للشـــــــــ

 727مـــــــــــــــــــــــــــــــن القطعـــــــــــــــــــــــــــــــة رقـــــــــــــــــــــــــــــــم  68-58-624-539-591-590-589
-123-122-41-42-21-22-110-95-96والقســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائم رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

  .706من القطعة  25-112
  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن

ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
طــــــــــــة واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خار 

ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ
  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة غزة

  )).وسوف لن یلتفت ألي اعتراض یرد بعد هذا التاریـخ((
  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم 

  )غزة( :بمنطقة                                         
  : االسم                                         

  : الصفة         
  : التوقیع                                         

  :خاتم اللجنة المحلیة 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة 

ي إلى سكني ضمن مخطط تفصیلي تل إیداع تغییر هدف استخدام أرض من تعلیم
   680من القطعة  19- 18الهوا المعتمد على أرض القسیمة رقم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

تعلن اللجنـة المركزیـة لألبنیـة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غـزة للجمهـور الكـریم أنهـا قـد 
اع مشــروع تغییــر م إیــد22/9/2010المنعقــدة بتــاریخ  18/2010قــررت بجلســتها رقــم 

أرض مــــن تعلیمــــي إلــــى ســــكني ضــــمن مخطــــط تفصــــیلي تــــل الهــــوا هــــدف اســــتخدام 
وذلــك طبقــًا للمخطــط  – 680مــن القطعــة  19-18المعتمــد علــى أرض القســیمة رقــم 

المودع بمقر لجنـة التنظـیم لبلدیـة غـزة تطبیقـًا لـنص المـادة السادسـة عشـر مـن قـانون 
  .تهوتعدیال 1936لسنة ) 28(ن رقم تنظیم المد

◌ً لنص المادة السابعة عشر من ذات القانون فانـه یجـوز لجمیـع ذوي   وعلیه واستنادًا
الحقوق في األراضي واألمالك واألبنیة المشمولة بهذا المشـروع أو بـأي مشـروع آخـر 
أودع بمقتضــي المــادة السادســة عشــر ســواء بصــفتهم مــن أصــحاب األمــالك أو بأیــة 

دع وتقـــدیم اعتراضـــاتهم علیــه إلـــى مكتـــب صــفة أخـــرى االطــالع علـــى المخطـــط المــو 
مـــن   ◌ً خـــالل ســـاعات الـــدوام الرســـمي ولمـــدة ســـتین یومـــالبلدیـــة غـــزة اللجنـــة المحلیـــة 

  .تاریـخ نشر هذا اإلعالن 
  )).وسـوف لـن یلتفت ألي اعتـراض یـرد بعــد التاریــخ المحدد (( 
  

  اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن
  بمحافظات غـزة
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة 

إیداع تغییر هدف استخدام أرض من مرافق عامة إلى سكني على أرض القسیمة 
  عبد الرحمن حسین/ باسم  966من القطعة  78رقم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

بمحافظـات غـزة للجمهـور الكـریم أنهـا قـد تعلن اللجنـة المركزیـة لألبنیـة وتنظـیم المـدن 
م إیــداع مشــروع تغییــر 22/9/2010المنعقــدة بتــاریخ  18/2010قــررت بجلســتها رقــم 

مــن  78أرض مــن مرافــق عامــة إلــى ســكني علــى أرض القســیمة رقــم هــدف اســتخدام 
وذلـك طبقـًا للمخطـط المـودع بمقـر لجنـة  –عبـد الـرحمن حسـین / باسم  966القطعة 

بیت الهیا تطبیقـًا لـنص المـادة السادسـة عشـر مـن قـانون تنظـیم المـدن  التنظیم لبلدیة
  .وتعدیالته 1936لسنة )  28( رقم 

◌ً لنص المادة السابعة عشر من ذات القانون فانـه یجـوز لجمیـع ذوي   وعلیه واستنادًا
الحقوق في األراضي واألمالك واألبنیة المشمولة بهذا المشـروع أو بـأي مشـروع آخـر 

ي المــادة السادســة عشــر ســواء بصــفتهم مــن أصــحاب األمــالك أو بأیــة أودع بمقتضــ
صــفة أخـــرى االطــالع علـــى المخطـــط المــودع وتقـــدیم اعتراضـــاتهم علیــه إلـــى مكتـــب 

  ◌ً خــالل ســاعات الــدوام الرســمي ولمــدة ســتین یومــالبلدیــة بیــت الهیــا اللجنــة المحلیــة 

  .من تاریـخ نشر هذا اإلعالن 
  )).ض یـرد بعــد التاریــخ المحددراوسـوف لـن یلتفت ألي اعتـ((
  

  اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن
  بمحافظات غـزة
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم دیر البلح
 26غربًا و 30الواصل بین شارع رقم  يبإیداع مخطط تفصیلي للشارع التنظیم

  م10شرقًا بعرض 
  1936لسنة ) 28(م المدن رقم قانون تنظی

  
تعلــــــــــن اللجنــــــــــة المحلیــــــــــة للبنــــــــــاء والتنظــــــــــیم ببلدیــــــــــة دیــــــــــر الــــــــــبلح عــــــــــن إیــــــــــداع 

ــــــیلي لمســــــــــار الشــــــــــارع الواصـــــــــل بــــــــــین شـــــــــارع رقــــــــــم  غربــــــــــًا  30المخطـــــــــط التفصــــ
ـــــــــــــم  19، 18م والمـــــــــــــار بالقســـــــــــــائم 10شـــــــــــــرقًا بعـــــــــــــرض  26و مـــــــــــــن القطعـــــــــــــة رق

134.  
  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن

ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة دیر البلح
  )).راض یـرد بعد هذا التاریــخوسوف لن یلتفت ألي اعت((

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم 
  )دیر البلح: (بمنطقة                                         

  : االسم                                         
  : الصفة         

  : التوقیع                                         
  :ة المحلیةجنخاتم الل 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

من القطعة  23بإیداع مشروع تقسیم ارض لغایات السكن على أرض القسیمة رقم 
1742   

  على محمد موسى أبو وردة وشركاه/ باسم 
  بیت الهیا  –منطقة تنظیم 

  3619لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
تعلن اللجنة المركزیـــة لألبنیـة وتنظیــم المـدن بمحافظـات غـزة أنهـا قـد قــررت بجلسـتها 

إیـــداع مشــــروع تقسیــــم أرض القســـیمة  6/10/2010المنعقـــدة بتـــاریخ  19/2010رقـــم 
  .دونم 8.026لمساحة ) بیت الهیا(بموقع  1742من القطعة رقم  23رقم 

  بیـــت الهیـــا ـاء والتنظـــیم فـــي بلدیـــــةوذلـــك بنـــاء علـــى طلـــب مـــن اللجنـــة المحلیـــة للبنـــ
  .م29/9/2010المؤرخ  452/ب دبكتابها رقـم 

فانـه  1936لسـنة ) 28(من قانون تنظـیم المـدن رقـم ) 20(وعلیه ووفقًا لنص المادة  
یجوز ألي شخص من ذوي الحقوق في األراضي أو األمالك األخرى الواقعـة ضـمن 

ألمــــالك أو بأیــــة صــــفة أخــــرى ارض المشــــروع ســــواء بصــــفتهم مــــن أصــــحاب هــــذه ا
االطالع على خرائط المشروع المودعة بمكتب اللجنـة المحلیـة للبنـاء والتنظـیم بمقرهـا  

خـــالل ســـاعات الــدوام الرســـمي ولمـــدة خمســـة عشـــر یومـــًا مـــن   بیـــت الهیـــافــي بلدیـــة 
تاریـــخ نشــر هــذا اإلعــالن فــي الجریـــدة الرســـمیة أو فــي صــحیفتین یــومیتین محلیتــین 

ومــن ثــم تقــدیم االعتراضــات علیــه خــالل هــذه المــدة إلــى مكتــب اللجنــة . ب أیهمــا أقـــر 
  . المحلیة بصورة رسمیة

  )).اعتـراض یـرد بعــد هـذا التاریخوسـوف لـن یلتفــت ألي (( 
   اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن

  بمحافظات غـزة
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قة تنظیم دیر البلح ومنطقة تنظیم صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنط

  الزوایدة
  م 15بعرض  5بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
ــــــــة  ــــــــة المحلی ــــــــر الــــــــبلح واللجن ــــــــة المحلیــــــــة للبنــــــــاء والتنظــــــــیم ببلدیــــــــة دی تعلــــــــن اللجن

ـــــــــــــة الزوایـــــــــــــدة عـــــــــــــن إیـــــــــــــداع المخطـــــــــــــط التفصـــــــــــــیلي لمســــــــــــــار الشـــــــــــــارع   5لبلدی
 42والقســــــــــــــــــائم  128مــــــــــــــــــن القطعــــــــــــــــــة  19-18-17-15قســــــــــــــــــائم والمــــــــــــــــــار بال

والقســــــــــــائم  2338مــــــــــــن القطعـــــــــــة رقـــــــــــم  39-38والقســـــــــــائم  146مـــــــــــن القطعـــــــــــة 
  . 2339من القطعة  27-28-30-41-42

  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن
ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان

ولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــم
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ
ــــــــــر الــــــــــبلح  ــــــــــاء والتنظــــــــــیم ببلدیــــــــــة دی ــــــــــة المحلیــــــــــة للبن ــــــــــى مكتــــــــــب اللجن ــــــــــه إل علی

  .وبلدیة الزوایدة
  )).خ وسوف لن یلتفت ألي اعتراض یرد بعد هذا التاریـ((
  

  رئیس اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم نظیم          رئیس اللجنة المحلیة للبناء والت
  )دیر البلح: (بمنطقة                 )        الزوایدة: (بمنطقة 
  :االسم                :                      االسم 
  :الصفة               :                      الصفة 
  :التوقیع        :                             التوقیع 

  :خاتم اللجنة المحلیة                 :        خاتم اللجنة المحلیة
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم رفح

  )4، 2(رع طه حسین المحصور بین شارعي بإیداع مخطط تفصیلي لشا
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

جنـــــــــة المحلیـــــــــة للبنـــــــــاء والتنظـــــــــیم ببلدیـــــــــة رفـــــــــح عـــــــــن إیـــــــــداع المخطـــــــــط تعلـــــــــن الل
ـــار شـــــــــــــارع  طـــــــــــــه حســـــــــــــین والمـــــــــــــار بالقســـــــــــــائم   13-12-10التفصـــــــــــــیلي لمســـــــــــ

 15مـــــــــــــــــــــن القطعـــــــــــــــــــــة  7-8-11-13-16والقســـــــــــــــــــــائم  14مـــــــــــــــــــــن القطعـــــــــــــــــــــة 
 6-5-4-3-2-1والقســــــــــــــــــــــائم  16مــــــــــــــــــــــن القطعــــــــــــــــــــــة  4-3-2-1والقســــــــــــــــــــــائم 

القســــــــــــــائم و  6مــــــــــــــن القطعــــــــــــــة  27-15-8-6-3والقســــــــــــــائم  28مــــــــــــــن القطعــــــــــــــة 
-5-10-12-19-20-25-30والقســــــــــــــــــــــــــــــائم  27مــــــــــــــــــــــــــــــن القطعــــــــــــــــــــــــــــــة  4-6
  . 17من القطعة رقم  4-3

  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن
ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 

اعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــــــالل ســـــــــــ
  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة رفح

  )).وسـوف لن یلتفـت ألي اعتراض یرد بعد هذا التاریـخ((
  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم 

  )رفح: (بمنطقة                                         
  : االسم                                         

  : الصفة          
  : التوقیع                                          

  :اللجنة المحلیةخاتم  
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
  بإیداع مجدد لمشروع تنظیمي عمراني هیكلي لالعتراض

  غزة -  یممنطقة تنظ
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  
تعلن اللجنة المركزیـــة لألبنیـة وتنظیــم المـدن بمحافظـات غـزة أنهـا قـد قــررت بجلسـتها 

م إعــــادة إیــــداع المشــــروع التنظیمــــي 6/10/2010المنعقــــدة بتــــاریخ  19/2010رقــــم  
لمبینـــة تفاصـــیلها وا العمرانـــي التفصـــیلي للقطـــع والقســـائم الواقعـــة بمنطقـــة تنظـــیم غـــزة

م إیــــداعًا 18/1/2010بتــــاریخ  بقـــرار اإلیــــداع الســـابق المنشــــور فـــي جریــــدة فلســـطین
مــن تــاریخ نشــر هـذا اإلعــالن فــي صــحیفتین یــومیتین  خمســة عشــر یومـاً مجـددًا لمــدة 

  .محلیتین 
◌ً لــنص المــادة    1936لســنة ) 28(مــن قــانون تنظــیم المــدن رقــم ) 17(وعلیــه ووفقــًا

صـــــحاب الحقـــــوق فـــــي األراضـــــي واألبنیـــــة واألمـــــالك األخـــــرى فانـــــه یجـــــوز لجمیـــــع أ
المشــــمولة بهــــذا المشــــروع أو بــــأي مشــــروع آخــــر ســــواء بصــــفتهم مــــن أصــــحاب هــــذه 
األمـــالك أو بأیـــة صـــفة أخـــرى اإلطـــالع مجانـــًا علـــى المشـــروع المعـــدل لـــدى مكتـــب 

قـدیم خـالل سـاعات الـدوام الرسـمي وت اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم بمقرها ببلدیة غزة
من تاریـخ نشر هـذا اإلعـالن فـي الجریـدة  خمسة عشر یوماً االعتراضات علیه خالل 

  .تین محلیتین أیهما أقربالرسمیة أو في صحیفتین یومی
  .تـراض یـرد بعــد هـذا التاریــخوسـوف لـن یلتفت ألي اع

  
  اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن 

  بمحافظات غـزة                                              
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
  15002-15001-88بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشوارع رقم 

  خانیونس –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  
ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــ دن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت تعلــن اللجنــة المركزیـ

م التصـــدیق النهـــائي علـــى 20/10/2010المنعقـــدة بتـــاریخ  20/2010بجلســـتها رقـــم 
-14والمـار بالقسـائم  15002-15001-88المخطط التفصیلي لمسار الشوارع رقم 

  .47من القطعة  38-29-28-26-25-4والقسائم  46من القطعة  21-22-23
والـذي نشـر ض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة السابق إیداعه لالعترا

  .15/7/2010م وجریدة الرسالة بتاریخ 2010/ 14/7في جریدة فلسطین بتاریخ 
كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 

ومیتین من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـ عشر یوماً 
  . محلیتین أیهما أقـرب

  .نظیم المدنمن قانون ت) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
  

  اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن 
  بمحافظات غـزة                                                
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
، 36(ظیمي المحصور بین شارعي بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع التن

40 (  
  دیر البلح  –منطقة تنظیم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ
م التصـــدیق النهـــائي علـــى 20/10/2010المنعقـــدة بتـــاریخ  20/2010بجلســـتها رقـــم 

) 40، 36(المخطــــط التفصــــیلي لمســــار الشــــارع التنظیمــــي المحصــــور بــــین شــــارعي 
  .141من القطعة ) 18، 16(والمار بالقسائم 

والـذي نشـر السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة 
  .م25/7/2010في جریدة فلسطین بتاریخ 

المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة  كمـــا قـــررت اللجنـــة
من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یوماً 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 

  
  اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن 

  بمحافظات غـزة                                              
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
   67بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع 

  دیر البلح  –منطقة تنظیم 
  1936لسنة ) 28(انون تنظیم المدن رقم ق

  
ـــة لألبنیــة وت نظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت تعلــن اللجنــة المركزیـ

م التصـــدیق النهـــائي علـــى 20/10/2010المنعقـــدة بتـــاریخ  20/2010بجلســـتها رقـــم 
-63-62-61-50-49والمـار بالقسـائم  67المخطط التفصیلي لمسـار الشـارع رقـم 

  .127من القطعة  66-74-75
والـذي نشـر نـة المركزیـة السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللج

  .م20/7/2010في جریدة فلسطین بتاریخ 
كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 

من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یوماً 
  . محلیتین أیهما أقـرب

  .ن تنظیم المدن من قانو ) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
  

  اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن 
  بمحافظات غـزة                                            
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم دیر البلح
  ) 20،30(بإیداع مخطط تفصیلي للشارع الواصل بین شارعي 

  1936لسنة ) 28(ظیم المدن رقم قانون تن
  

تعلــــــــــن اللجنــــــــــة المحلیــــــــــة للبنــــــــــاء والتنظــــــــــیم ببلدیــــــــــة دیــــــــــر الــــــــــبلح عــــــــــن إیــــــــــداع 
ــــــــــــــین شــــــــــــــارعي   30،20المخطــــــــــــــط التفصــــــــــــــیلي لمســـــــــــــــار الشــــــــــــــارع الواصــــــــــــــل ب

  .148من القطعة رقم  42-39-38-36-7والمار بالقسائم 
  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن

ـــــــــــه یجـــــــــــوز ـــــــــــة  وعلیـــــــــــه فان ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق لجمی
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة دیر البلح
  )).التاریـخوسوف لن یلتفت ألي اعتراض یرد بعد هذا ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم 
  )دیر البلح: (بمنطقة                                         

  : االسم                                         
  : الصفة         

  : لتوقیع                                         
  :خاتم اللجنة المحلیة                                        
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
من  5-1بالمصادقة النهائیة على مشروع تغییر هدف استخدام أرض القسائم 

  من زراعي وساحات ریاضیة إلى مرافق عامة  2356القطعة 
  دیر البلح  –منطقة تنظیم 

  1936لسنة ) 28(تنظیم المدن رقم قانون 
  

تعلـن اللجنـة المركزیـة لألبنیــة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غــزة أنهـا قـد قــررت بجلســـتها 
م التصــــدیق النهــــائي علــــى مشــــروع 20/10/2010المنعقــــدة بتــــاریخ  20/2010رقــــم 

عــي وســاحات مــن زرا 2356مــن القطعــة  5-1تغییــر هــدف اســتخدام أرض القســائم 
السـابق إیداعـه لالعتـراض بموجـب اإلعـالن الصـادر عـن . ق عامـةریاضیة إلـى مرافـ

اللجنــــــــــة المركزیــــــــــة والمنشــــــــــور فــــــــــي جریــــــــــدة فلســــــــــطین                  بتـــــــــــاریخ 
م مــع وضــعه موضــع التنفیــذ بعــد مــرور خمســة عشــر یومــًا مــن تــاریخ 17/7/2010

ا نشــر هـــذا اإلعــالن فـــي الجریـــدة الرســمیة أو فـــي صحــــیفتین یومیتیـــن محلیتـــین أیهمـــ
  .من قانون تنظیم المدن) 18(لمادة أقرب ، وذلك وفقًا لنص ا

                                                                
                                                                                                            

  تنظیم المدناللجنـة المركزیة لألبنیة و 
  بمحافظات غـزة
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم خانیونس
   23بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

ـــــاء والتنظــــــــــــیم ببلدیــــــــــــة خــــــــــــانیونس عــــــــــــن إیــــــــــــداع  تعلــــــــــــن اللجنــــــــــــة المحلیــــــــــــة للبنـــــــ
-11-9والمــــــــــــــــار بالقســـــــــــــــــائم  23مســـــــــــــــــار الشـــــــــــــــــارع المخطــــــــــــــــط التفصـــــــــــــــــیلي ل

 13-12-11-10-2والقســــــــــــــــــــــائم  48مــــــــــــــــــــــن القطعــــــــــــــــــــــة رقــــــــــــــــــــــم  15-16-17
  .49من القطعة 

  .لالعتراض خالل مدة خمسة عشر یومًا من تاریخ هذا اإلعالن
ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان

علــــــــــــى خارطــــــــــــة واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة خانیونس
  )).وسوف لن یلتفت ألي اعتراض یرد بعد هذا التاریـخ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم 
  )خانیونس: (بمنطقة                                         

  : االسم                                         
  : الصفة          

  : التوقیع                                         
  :خاتم اللجنة المحلیة                                         
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  المدن بمحافظات غزةصادر عن اللجنة المركزیة للتنظیم وبناء 
 

  
تعلـــــن اللجنـــــة المركزیـــــة للتنظــــــیم وبنـــــاء المـــــدن بمحافظــــــات غـــــزة للجمهـــــور الكــــــریم 

  .   م3/11/2010المنعقدة بتاریخ  21/2010بأنها قد قررت بجلستها رقم 
  910

28577
 

ـــق لجمیـــــــع ذوي الشـــــــأن فـــــــي األراضـــــــي واألبنیـــــــة واألمـــــــالك األخـــــــرى   ـــــــه یحــــ وعلی
ــــــأي صــــــفة أخــــــرى أن  ــــــة بصــــــفتهم مــــــن أصــــــحاب األمــــــالك أو ب المشــــــمولة بالمنطق

مــــــن تــــــاریخ  )یــــــوم 30(هم علــــــى المشــــــروع وذلــــــك خــــــالل مــــــدة یتقــــــدموا باعتراضــــــات
  .نشر هذا اإلعالن

ـــدى مكتـــــــب اللجنـــــــة المحلیـــــــة للبنـــــــاء والتنظـــــــیم بمقرهـــــــا فـــــــي  تقـــــــدم االعتراضـــــــات لــــ
ســـــــكرتیر اللجنــــــة المركزیـــــــة بمكتبـــــــه بـــــــوزارة الحكـــــــم / بلدیــــــة بیـــــــت حـــــــانون وللســـــــید 

  .المحلي خالل ساعات الدوام الرسمي
 
  

 
 
 
 
 
  



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     

 

 

- 348  - 
 

 
  

  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
قة على المشروع التنظیمي العمراني التفصیلي لمنطقة عباد الرحمن بالمصاد

  لالعتراض 
  

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

قـد قــررت بجلســـتها تعلـن اللجنـة المركزیـة لألبنیــة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غــزة أنهـا 
ــــى المشــــروع 3/11/2010المنعقــــدة بتــــاریخ  21/2010رقــــم  م التصــــدیق النهــــائي عل

لتنظیمــــي العمرانــــي التفصـــــیلي لمنطقــــة عبـــــاد الــــرحمن الســـــابق إیداعــــه لالعتـــــراض ا
بموجـب اإلعــالن الصـادر عــن اللجنــة المركزیـة والمنشــور فــي جریـدة فلســطین بتــاریخ 

م مــع وضــعه موضــع التنفیــذ بعــد مــرور خمســة عشــر یومــًا مــن تــاریخ 17/8/2010
ومیتیـــن محلیتـــین أیهمـــا تین ینشــر هـــذا اإلعــالن فـــي الجریـــدة الرســمیة أو فـــي صحــــیف

  .من قانون تنظیم المدن) 18(لمادة ، وذلك وفقًا لنص اأقرب
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم دیر البلح
  م12بعرض  A0بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 

  1936لسنة   28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

ــــــــــداع  ــاء والتنظــــــــــیم ببلدیــــــــــة دیــــــــــر الــــــــــبلح  عــــــــــن إی تعلــــــــــن اللجنــــــــــة المحلیــــــــــة للبنــــــــ
ـــــــــــــــــط التفصــــــــــــــــــــیلي لمســــــــــــــــــــار الشــــــــــــــــــــارع  م والمــــــــــــــــــــار 12بعـــــــــــــــــــرض  A0المخطــ

-17-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4بالقســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائم 
  .138من القطعة رقم  18-45

  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن
ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 

ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــاً  خــــــــ
  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة دیر البلح 

  )).وســوف لن یلتفت ألي اعتراض یرد بعد هذا التاریـخ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                          
  )دیر البلح: (بمنطقة                                         

  : االسم                                         
  : الصفة          

  : التوقیع                                         
  :تم اللجنة المحلیةخا                                         
 



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     

 

 

- 350  - 
 

 
  

  المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة صادر عن اللجنة
  م 12بعرض  47بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 

  القرارة –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  
ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ

ــــاریخ  21/2010بجلســــتها رقــــم  م التصــــدیق النهــــائي علــــى 3/11/2010المنعقــــدة بت
م والمـار بالقسـائم أراضـي سـبع 12بعـرض  47المخطط التفصیلي لمسار الشارع رقـم 

  .من القطعة أراضي سبع 
والـذي نشـر السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة 

  .م28/4/2010في جریدة فلسطین بتاریخ 
اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة  كمـــا قـــررت
من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یوماً 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن ) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
المحصور بین  630بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع التنظیمي رقم 

  )4، 69(شارعي 
  خانیونس –منطقة تنظیم

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

ـــة لألبنیــة وتنظ یـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت تعلــن اللجنــة المركزیـ
ــــاریخ  21/2010بجلســــتها رقــــم  م التصــــدیق النهــــائي علــــى 3/11/2010المنعقــــدة بت

ر والمـا) 4، 69(المحصـور بـین شـارعي  630ع رقم المخطط التفصیلي لمسار الشار 
  .53من القطعة  12-11-9بالقسائم 

والـذي نشـر عن اللجنـة المركزیـة السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر 
  .م17/5/2010في جریدتي فلسطین والرسالة بتاریخ 

كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یوماً 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن) 18(مادة لوذلك وفقًا لنص ا
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
م 3+م16عرض ب  45B – 45A رقم   للشوارعبالمصادقة على المخطط التفصیلي 

  ارتداد
  القرارة  –منطقة تنظیم

  1936لسنة ) 28(ن رقم قانون تنظیم المد
  

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ
ــــاریخ  21/2010بجلســــتها رقــــم  م التصــــدیق النهــــائي علــــى 3/11/2010المنعقــــدة بت

ــــداد3+م16عــــرض ب  45B – 45A رقــــم المخطــــط التفصــــیلي لمســــار الشــــارع   م ارت
 27-25-24-23لقســـائم بالقســائم أراضــي ســبع مـــن القطعــة أراضــي ســبع واوالمــار 

  .39من القطعة 
والـذي نشـر السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة 

  .م29/4/2010في جریدة فلسطین بتاریخ 
كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 

من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  ماً عشر یو 
  . محلیتین أیهما أقـرب

  .من قانون تنظیم المدن ) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  تنظیم خانیونس صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة
  م16بعرض  89بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

ـــــاء والتنظــــــــــــیم ببلدیــــــــــــة خــــــــــــانیونس عــــــــــــن إیــــــــــــداع  تعلــــــــــــن اللجنــــــــــــة المحلیــــــــــــة للبنـــــــ
-3-2والمـــــــــــــار بالقســـــــــــــائم  89المخطـــــــــــــط التفصـــــــــــــیلي لمســــــــــــــار الشـــــــــــــارع رقـــــــــــــم 

-5-4-2-1والقســــــــــــــــــــائم  72مـــــــــــــــــــن القطعــــــــــــــــــــة رقـــــــــــــــــــم  7-8-9-10-11-12
  .76من القطعة  6

  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن
ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .ة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة خانیونسعلیه إلى مكتب اللجن
  )).وسوف لن یلتفت ألي اعتراض یرد بعد هذا التاریـخ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                         
  )خانیونس: (بمنطقة                                         

  : االسم                                         
  : الصفة         

  : التوقیع                                         
  :خاتم اللجنة المحلیة                                         
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم خانیونس
  م 30بعرض  5رقم  بإیداع مخطط تفصیلي للشارع

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

ـــــاء والتنظــــــــــــیم ببلدیــــــــــــة خــــــــــــانیونس عــــــــــــن إیــــــــــــداع  تعلــــــــــــن اللجنــــــــــــة المحلیــــــــــــة للبنـــــــ
ـــــــــــــم  -6-5والمـــــــــــــار بالقســـــــــــــائم  5المخطـــــــــــــط التفصـــــــــــــیلي لمســــــــــــــار الشـــــــــــــارع  رق

-1والقســــــــــــــــــــــائم  43مـــــــــــــــــــــن القطعــــــــــــــــــــــة رقــــــــــــــــــــــم  7-11-12-13-14-15-25
  .  89القطعة من 15والقسیمة  44من القطعة  7-8-9-10

  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن
ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .ة للبناء والتنظیم ببلدیة خانیونسعلیه إلى مكتب اللجنة المحلی
  )).لتاریـخرد بعد هذا اوسوف لن یلتفت ألي اعتراض ی((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                         
  )خانیونس: (بمنطقة                                         

  : االسم                                         
  : الصفة         

  : التوقیع                                         
  :خاتم اللجنة المحلیة                                         
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
  م12بعرض  37رقم  بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع

  القرارة –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  
ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ

م التصـــدیق النهـــائي علـــى 24/11/2010المنعقـــدة بتـــاریخ  22/2010بجلســـتها رقـــم 
-49-37-36-23-16والمـار بالقسـائم  37المخطط التفصیلي لمسـار الشـارع رقـم 

والقسـائم أراضــي  2355مـن القطعـة رقــم  32-31والقســائم  37مـن القطعـة  50-85
  .أراضي سبعسبع من القطعة 

والـذي نشـر السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة 
  .م1/5/2010في جریدة فلسطین بتاریخ 
یـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة كمـــا قـــررت اللجنـــة المركز 

من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یوماً 
  . محلیتین أیهما أقـرب

  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

شركة /  مباس )صناعیة –تجاریة  –سكنیة (بإیداع مشروع تقسیم ارض لغایات 
  حرز اهللا وشركاؤه

  النصیرات -منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(تنظیم المدن رقم  قانون

افظـات غـزة أنهـا قـد قــررت بجلسـتها تعلن اللجنة المركزیـــة لألبنیـة وتنظیــم المـدن بمح
لغایــات م إیـداع مشـــروع تقسیــم أرض 24/11/2010المنعقـدة بتــاریخ  22/2010رقـم 

بموقـــــع  662مـــــن القطعـــــة رقـــــم  10القســـــیمة رقـــــم  )صـــــناعیة –تجاریـــــة  –ســـــكنیة (
  .دونم 272.600لمساحة ) النصیرات(

  النصــــیرات بلدیــــــةوذلـــك بنــــاء علــــى طلـــب مــــن اللجنــــة المحلیـــة للبنـــــاء والتنظــــیم فـــي 
  .م1/11/2010المؤرخ  07/727بكتابها رقـم  

فانـه  1936لسـنة ) 28(من قانون تنظـیم المـدن رقـم ) 20(وعلیه ووفقًا لنص المادة  
یجوز ألي شخص من ذوي الحقوق في األراضي أو األمالك األخرى الواقعـة ضـمن 

ة أخــــرى ارض المشــــروع ســــواء بصــــفتهم مــــن أصــــحاب هــــذه األمــــالك أو بأیــــة صــــف
االطالع على خرائط المشروع المودعة بمكتب اللجنـة المحلیـة للبنـاء والتنظـیم بمقرهـا  

ً مـن تاریــخ نشـر   في بلدیة النصیرات خالل ساعات الـدوام الرسـمي ولمـدة سـتة أسـابیع
. هذا اإلعـالن فـي الجریــدة الرســمیة أو فـي صـحیفتین یـومیتین محلیتـین أیهمـا أقــرب 

تراضـات علیـه خـالل هـذه المـدة إلـى مكتـب اللجنـة المحلیـة بصـورة ومن ثم تقدیم االع
  . رسمیة

  )).اعتـراض یـرد بعـد هـذا التاریـخت ألي وسـوف لـن یلتفـ(( 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
  م14بعرض  16بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 

  القرارة –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(م قانون تنظیم المدن رق

  
ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ

م التصـــدیق النهـــائي علـــى 24/11/2010المنعقـــدة بتـــاریخ  22/2010بجلســـتها رقـــم 
م أراضــي سـبع مــن القطعــة والمــار بالقسـائ 16المخطـط التفصــیلي لمسـار الشــارع رقـم 

  .أراضي سبع
والـذي نشـر السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة 

  .م1/5/2010في جریدة فلسطین بتاریخ 
كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 

من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یوماً 
  . محلیتین أیهما أقـرب

  .من قانون تنظیم المدن ) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
  م 16بعرض  15بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 

  المغراقة –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  
ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحا فظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت تعلــن اللجنــة المركزیـ

م التصـــدیق النهـــائي علـــى 24/11/2010المنعقـــدة بتـــاریخ  22/2010بجلســـتها رقـــم 
-54-53-50-49-48والمـار بالقسـائم  15المخطط التفصیلي لمسـار الشـارع رقـم 

  .667من القطعة  55-68
شـر والـذي نالسابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة 

  .م19/8/2010في جریدة فلسطین بتاریخ 
كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 

من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یوماً 
  . محلیتین أیهما أقـرب

  .من قانون تنظیم المدن ) 18(المادة وذلك وفقًا لنص 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
  م 16بعرض  18بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 

  المغراقة  –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  
ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت تعلــن اللجنــة الم ركزیـ
م التصـــدیق النهـــائي علـــى 24/11/2010المنعقـــدة بتـــاریخ  22/2010بجلســـتها رقـــم 

-31-28-26-25-19والمـار بالقسـائم  18المخطط التفصیلي لمسـار الشـارع رقـم 
  .667من القطعة  32-13-12-11-10-34-35-16-15-36-27

والـذي نشـر داعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة السابق إی
  .م19/8/2010في جریدة فلسطین بتاریخ 

كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یوماً 

  . أقـربمحلیتین أیهما 
  .من قانون تنظیم المدن) 18(المادة وذلك وفقًا لنص 

  
 

 
  

  

  
  



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     

 

 

- 360  - 
 

 
  

  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
  م16بعرض  11بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 

  اقةالمغر  –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  
ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ

م التصـــدیق النهـــائي علـــى 24/11/2010المنعقـــدة بتـــاریخ  22/2010بجلســـتها رقـــم 
-56-30-29-28-26والمـار بالقسـائم  11المخطط التفصیلي لمسـار الشـارع رقـم 

  .667من القطعة  58-59-60-61-62-63
والـذي نشـر السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة 

  .م19/8/2010في جریدة فلسطین بتاریخ 
كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 

الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة  عشر یوماً 
  . محلیتین أیهما أقـرب

  .نون تنظیم المدنمن قا) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
  م 20بعرض  20لي للشارع رقم بالمصادقة على المخطط التفصی
  المغراقة –منطقة تنظیم

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ
م التصـــدیق النهـــائي علـــى 24/11/2010المنعقـــدة بتـــاریخ  22/2010بجلســـتها رقـــم 

-10-7-5-4-3-2-1والمـار بالقسـائم  20الشـارع رقـم المخطط التفصیلي لمسار 
مـــــــــن  43-33-32-31والقســـــــــائم  667مـــــــــن القطعـــــــــة  8-34-35-36-31-38

  .659 من القطعة رقم 43-38-37والقسائم  668القطعة رقم 
والـذي نشـر السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة 

  .م19/8/2010في جریدة فلسطین بتاریخ 
كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 

من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یوماً 
  . محلیتین أیهما أقـرب

  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
  م16بعرض  14بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 

  المغراقة  –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  
ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ

م التصـــدیق النهـــائي علـــى 24/11/2010المنعقـــدة بتـــاریخ  22/2010بجلســـتها رقـــم 
-48-55-56-63-64والمـار بالقسـائم  14المخطط التفصیلي لمسـار الشـارع رقـم 

47-46-27-37-69-24-39-25-26-30-31-32-13-12-11-10-
  . 667من القطعة رقم  34-35-36-33-38

والـذي نشـر ه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة السابق إیداع
  .م19/8/2010في جریدة فلسطین بتاریخ 

كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یوماً 

  . ربمحلیتین أیهما أقـ
  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
  م16بعرض  19بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 

  ةالمغراق –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(لمدن رقم قانون تنظیم ا

  
ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ

م التصـــدیق النهـــائي علـــى 24/11/2010المنعقـــدة بتـــاریخ  22/2010بجلســـتها رقـــم 
عــة مـن القط 11-10والمـار بالقسـائم رقـم  19المخطـط التفصـیلي لمسـار الشـارع رقـم 

  .667رقم 
والـذي نشـر السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة 

  .م19/8/2010في جریدة فلسطین بتاریخ 
كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 

ومیتین من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـ عشر یوماً 
  . محلیتین أیهما أقـرب

  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم غزة
  م12بإیداع مخطط تفصیلي لشارع جنید بعرض 

  1936لسنة ) 28(م المدن رقم قانون تنظی
  

ــــــــاء والتنظـــــــــیم ببلدیـــــــــة غـــــــــزة عـــــــــن إیـــــــــداع المخطـــــــــط  تعلـــــــــن اللجنـــــــــة المحلیـــــــــة للبنـ
مــــــــــن القطعــــــــــة  16التفصــــــــــیلي لمســـــــــــار شــــــــــارع  جنیــــــــــد والمــــــــــار بالقســــــــــیمة رقــــــــــم 

  .753رقم 
  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن

ـــــــــــي األراضـــــــــــي واأل ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی ـــــــــــة وعلیـــــــــــه فان بنی
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة غزة
  )).وسوف لن یلتفت ألي اعتراض یرد بعد هذا التاریـخ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                         
  )غزة: (بمنطقة                                         

  : االسم                                         
  : الصفة          

  : التوقیع                                         
  :خاتم اللجنة المحلیة 
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم الزوایدة
  م10بعرض ) 11/2B(بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

ــاء والتنظــــــــــــیم ببلدیـــــــــــــة الزوایــــــــــــدة عــــــــــــن إیـــــــــــــداع  تعلــــــــــــن اللجنــــــــــــة المحلیـــــــــــــة للبنــــــــــ
والمـــــــــــــار بالقســـــــــــــیمة  )11/2B(المخطـــــــــــــط التفصـــــــــــــیلي لمســــــــــــــار الشـــــــــــــارع رقـــــــــــــم 

  . 2343من القطعة رقم  2رقم 
  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن

ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 

ضــــــــــــات المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعترا
  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة الزوایدة

  )).وسوف لن یلتفت ألي اعتراض یرد بعد هذا التاریـخ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                        
  )الزوایدة: (بمنطقة                                        

  : االسم                                        
  : الصفة        

  : التوقیع                                        
  :خاتم اللجنة المحلیة                                        
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم خانیونس
  م 16بعرض  93ع مخطط تفصیلي للشارع رقم بإیدا

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

ـــــاء والتنظــــــــــــیم ببلدیــــــــــــة خــــــــــــانیونس عــــــــــــن إیــــــــــــداع  تعلــــــــــــن اللجنــــــــــــة المحلیــــــــــــة للبنـــــــ
-13-11والمـــــــــــــــار بالقســـــــــــــــائم  93المخطــــــــــــــط التفصـــــــــــــــیلي لمســــــــــــــــار الشــــــــــــــارع  

  .77من القطعة رقم  14-15-16-18-19-21-22-23
  .ن  من تاریخ هذا اإلعالنلالعتراض خالل مدة شهری

ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة خانیونس
  )).وسوف لن یلتفت ألي اعتراض یرد بعد هذا التاریـخ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                      
  )خانیونس: (بمنطقة                                       

  : االسم                                       
  : الصفة      

  : التوقیع                                       
  :خاتم اللجنة المحلیة                                       
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
من  25بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع التنظیمي المار بالقسیمة رقم 

  680القطعة 
  غزة –طقة تنظیممن

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ
ــــاریخ  23/2010بجلســــتها رقــــم  م التصــــدیق النهــــائي علــــى 8/12/2010المنعقــــدة بت

مـــن القطعـــة  25المخطـــط التفصـــیلي لمســـار الشـــارع التنظیمـــي المـــار بالقســـیمة رقـــم 
680.  

والـذي نشـر السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة 
  .م19/8/2010في جریدة الرسالة بتاریخ 

كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
یفتین یـومیتین من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـح عشر یوماً 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم خانیونس
   7065بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 

  1936لسنة ) 28(ون تنظیم المدن رقم قان
  

ـــــاء والتنظــــــــــــیم ببلدیــــــــــــة خــــــــــــانیونس عــــــــــــن إیــــــــــــداع  تعلــــــــــــن اللجنــــــــــــة المحلیــــــــــــة للبنـــــــ
م والمـــــــــــــار 10بعـــــــــــــرض  7065المخطــــــــــــط التفصـــــــــــــیلي لمســــــــــــــار الشــــــــــــارع رقـــــــــــــم 

  .56من القطعة رقم  2-1بالقسائم 
  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن

ـــــــــــع أصـــــــــــحاب  ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی ـــــــــــة وعلیـــــــــــه فان ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف الحق
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة خانیونس
  )).وسوف لن یلتفـت ألي اعتراض یـرد بعد هذا التاریـخ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                        
  )خانیونس: (بمنطقة                                        

  : االسم                                        
  : الصفة        

  : التوقیع                                        
  :للجنة المحلیةخاتم ا

  

 



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     

 

 

- 369  - 
 

 
  

  صادر عن اللجنة المركزیة للتنظیم وبناء المدن بمحافظات غزة
  محمد حسن أحمد/ بإیداع مشروع ترخیص محطة وقود فئة ج باسم / بشأن 

  
تعلـــــن اللجنـــــة المركزیـــــة للتنظــــــیم وبنـــــاء المـــــدن بمحافظــــــات غـــــزة للجمهـــــور الكــــــریم 

     م8/12/2010لمنعقدة بتاریخ ا 23/2010بأنها قد قررت بجلستها رقم 
مـــــن القطعـــــة  4إیـــــداع تـــــرخیص محطـــــة وقـــــود فئـــــة ج علـــــى أرض القســـــیمة رقـــــم   

محمـــــد حســـــن / باســـــم الســـــید مـــــن أراضـــــي النصـــــیرات المقدمـــــة للجنـــــة  2426رقـــــم 
  .أحمد

ـــق لجمیـــــــع ذوي الشـــــــأن فـــــــي األراضـــــــي واألبنیـــــــة واألمـــــــالك األخـــــــرى   ـــــــه یحــــ وعلی
ــــــة بصــــــفتهم مــــــن أصــــــحاب ــــــأي صــــــفة أخــــــرى أن  المشــــــمولة بالمنطق األمــــــالك أو ب

مـــــن تــــــاریخ ) یـــــوم 30( یتقـــــدموا باعتراضـــــاتهم علـــــى المشـــــروع وذلــــــك خـــــالل مـــــدة 
  .نشر هذا اإلعالن

ـــدى مكتـــــــب اللجنـــــــة المحلیـــــــة للبنـــــــاء والتنظـــــــیم بمقرهـــــــا فـــــــي  تقـــــــدم االعتراضـــــــات لــــ
ــــــــوزارة الحكــــــــم / بلدیــــــــة النصــــــــیرات وللســــــــید  ــــــــه ب ــــــــة بمكتب ســــــــكرتیر اللجنــــــــة المركزی

  .اعات الدوام الرسميالمحلي خالل س
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم الفخاري
   8بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 

  1936لسنة ) 28(تنظیم المدن رقم  قانون
  

ـــــاء والتنظــــــــــــیم ببلدیــــــــــــة الفخــــــــــــاري عــــــــــــن إیــــــــــــداع  ـــــــ ــــــــــــة المحلیــــــــــــة للبن ــــــــــــن اللجن تعل
ـــــــــــــم  ـــــــــــــداد 3+م16بعـــــــــــــرض  8المخطـــــــــــــط التفصـــــــــــــیلي لمســــــــــــــار الشـــــــــــــارع رق م ارت
  .والمار بالقسائم أراضي سبع من القطع أراضي سبع

  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن
ـــــــــــه یجـــــــــــوز ـــــــــــة  وعلیـــــــــــه فان ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق لجمی

واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة الفخاري
  )).التاریـخوسوف لن یلتفـت ألي اعتراض یـرد بعد هذا ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                          
  )الفخاري: (بمنطقة                                         

  : االسم                                         
  : الصفة         

  : التوقیع                                         
  :خاتم اللجنة المحلیة 
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم جبالیا
  NZ4بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

ـــــــــــــا عـــــــــــــن إیـــــــــــــداع  ـــــــــــــة للبنـــــــــــــاء والتنظـــــــــــــیم ببلدیـــــــــــــة جبالی ـــــــــــــن اللجنـــــــــــــة المحلی تعل
م 3+م12بعــــــــــــــــرض  NZ4ي لمســـــــــــــــــار الشـــــــــــــــارع رقـــــــــــــــم المخطـــــــــــــــط التفصـــــــــــــــیل

 45-27-26-25-24-10-16-14-13ارتــــــــــــــــــــــــــــداد والمــــــــــــــــــــــــــــار بالقســــــــــــــــــــــــــــائم 
-15-14-13-7-6-5-4-3-2والقســـــــــــــــــــــــــــــــائم  1789مـــــــــــــــــــــــــــــــن القطعـــــــــــــــــــــــــــــــة 

  .1790من القطعة  24-27-34
  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن

ـــــــــــ ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی ة وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة جبالیا
  )).هذا التاریـخ رد بعدوسوف لن یلتفت ألي اعتراض ی((

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                         
  )جبالیا: (بمنطقة                                         

  : االسم                                          
  : الصفة          

  : التوقیع                                         
  :خاتم اللجنة المحلیة 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
م المحصور بین 34بالمصادقة على المخطط التفصیلي لشارع الحریة بعرض 

  ) 16-4(شارعي رقم 
  المغازي -الزهراء  –غزة  –منطقة تنظیم

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

ـــة لألبنیــة وت نظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت تعلــن اللجنــة المركزیـ
ــــاریخ  23/2010بجلســــتها رقــــم  م التصــــدیق النهــــائي علــــى 8/12/2010المنعقــــدة بت

مــــن  8-2م والمــــار بالقســــائم 34المخطــــط التفصــــیلي لمســــار شــــارع الحریــــة بعــــرض 
مـــن  14-11-13-12والقســـائم  2366مـــن القطعـــة  2-1والقســـائم  2305القطعـــة 
 8-17-10-13والقســــائم  673مــــن القطعــــة  17-4-2-1لقســــائم وا 669القطعــــة 

 1والقسـائم  670من القطعـة  117-118-99-98-121والقسائم  674من القطعة 
  .المغازي -الزهراء  –أراضي غزة  – 671من القطعة  2-

والـذي نشـر السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة 
  .م19/7/2010تاریخ في جریدة فلسطین ب

كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یوماً 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

عادة إفراز عده قسائم   ضمن مشروع حي النزهة –بإیداع مشروع دمج وإ
  بیت الهیا –منطقة تنظیم 

  1936لسنة ) 28(تنظیم المدن رقم  قانون
یـم المدن بمحافظات غزة أنها قد قـررت بجلستها رقـم تعلن اللجنة المركزیــة لألبنیة وتنظ

عادة إفـراز القسـائم رقـم 8/12/2010المنعقدة بتاریخ  23/2010 م إیداع مشروع دمج وإ
ــــــم  -191-190-192-233-232-189-188-187-259  1776مــــــن القطعــــــة رق

بمســـاحة  1745مـــن القطعـــة  -208-209-234-235والقســـائم  2م22102 بمســـاحة
  .بیت الهیا باسم سلطة األراضي –مشروع حي النزهة ضمن  2م32626

وذلك بناء على طلـب مـن اللجنـة المحلیـة للبنــاء والتنظـیم فـي بلدیـــة بیـت الهیـا بكتابهـا 
  .م 30/11/2010المؤرخ  555رقـم 

فانــه  1936لســنة ) 28(مــن قــانون تنظــیم المــدن رقــم ) 20(وعلیــه ووفقــًا لــنص المــادة  
حقــوق فــي األراضــي أو األمــالك األخــرى الواقعــة ضــمن یجــوز ألي شــخص مــن ذوي ال

ارض المشروع سواء بصفتهم مـن أصـحاب هـذه األمـالك أو بأیـة صـفة أخـرى االطـالع 
على خرائط المشروع المودعة بمكتـب اللجنـة المحلیـة للبنـاء والتنظـیم بمقرهـا  فـي بلدیـة 

ً◌ مـــن تاریـــ ـــا خـــالل ســـاعات الـــدوام الرســـمي ولمـــدة ســـتین یومـــًا ـخ نشـــر هـــذا بیـــت الهی
ومـن ثـم . تین یـومیتین محلیتـین أیهمـا أقــرباإلعالن في الجریـدة الرسـمیة أو في صـحیف

  . تقدیم االعتراضات علیه خالل هذه المدة إلى مكتب اللجنة المحلیة بصورة رسمیة
  )).اعتـراض یـرد بعــد هـذا التاریـخت ألي وسـوف لـن یلتفـ(( 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

ضمن مشروع حي  – 1745من القطعة  238بإیداع مشروع إفراز القسیمة رقم 
  النزهة

  بیت الهیا –منطقة تنظیم 
  1936لسنة ) 28(تنظیم المدن رقم قانون 

تعلن اللجنة المركزیـــة لألبنیـة وتنظیــم المـدن بمحافظـات غـزة أنهـا قـد قــررت بجلسـتها 
مشــــروع إفــــراز القســــیمة رقــــم م إیــــداع 8/12/2010المنعقــــدة بتــــاریخ  23/2010رقــــم 
بیـت الهیـا  -ضمن مشروع حي النزهـة 2م74688بمساحة  1745من القطعة  238

  .ألراضيباسم سلطة ا
بیـت الهیـا بكتابهـا  وذلك بناء على طلب من اللجنة المحلیة للبنـاء والتنظیم في بلدیــة

  .م30/11/2010المؤرخ  555رقـم 
فانـه  1936لسـنة ) 28(من قانون تنظـیم المـدن رقـم ) 20(وعلیه ووفقًا لنص المادة  

ة ضـمن یجوز ألي شخص من ذوي الحقوق في األراضي أو األمالك األخرى الواقعـ
ارض المشــــروع ســــواء بصــــفتهم مــــن أصــــحاب هــــذه األمــــالك أو بأیــــة صــــفة أخــــرى 
االطالع على خرائط المشروع المودعة بمكتب اللجنـة المحلیـة للبنـاء والتنظـیم بمقرهـا  
في بلدیة بیت الهیـا خـالل سـاعات الـدوام الرسـمي ولمـدة سـتین یومـًا مـن تاریــخ نشـر 

. و فـي صـحیفتین یـومیتین محلیتـین أیهمـا أقــرب هذا اإلعـالن فـي الجریــدة الرســمیة أ
ومن ثم تقدیم االعتراضـات علیـه خـالل هـذه المـدة إلـى مكتـب اللجنـة المحلیـة بصـورة 

  . رسمیة
  )).اعتـراض یـرد بعــد هـذا التاریـخـت ألي وسـوف لـن یلتف(( 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

عادة إفراز عده قسائم   ضمن مشروع حي النزهة –بإیداع مشروع دمج وإ
  بیت الهیا –منطقة تنظیم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
علن اللجنة المركزیـــة لألبنیـة وتنظیــم المـدن بمحافظـات غـزة أنهـا قـد قــررت بجلسـتها ت

عــــادة إفــــراز م إیــــداع 8/12/2010المنعقــــدة بتــــاریخ  23/2010رقــــم  مشــــروع دمــــج وإ
 2م 3544بمســاحة  1776مــن القطعــة رقــم  -248-249-250-251القســائم رقــم 

 -ن مشروع حـي النزهـةضم 2م239بمساحة  1745من القطعة  154-155القسائم 
  .سلطة األراضي/ بیت الهیا باسم 

ت الهیـا بكتابهـا بیـ وذلك بناء على طلب من اللجنة المحلیة للبنـاء والتنظیم في بلدیــة
  .م30/11/2010المؤرخ  555 رقـم

فانـه  1936لسـنة ) 28(من قانون تنظـیم المـدن رقـم ) 20(وعلیه ووفقًا لنص المادة  
الحقوق في األراضي أو األمالك األخرى الواقعـة ضـمن یجوز ألي شخص من ذوي 

ارض المشــــروع ســــواء بصــــفتهم مــــن أصــــحاب هــــذه األمــــالك أو بأیــــة صــــفة أخــــرى 
االطالع على خرائط المشروع المودعة بمكتب اللجنـة المحلیـة للبنـاء والتنظـیم بمقرهـا  

◌ً مـن تا ریــخ نشـر في بلدیة بیت الهیا خالل ساعات الدوام الرسمي ولمدة ستین یومـًا
. تین یــومیتین محلیتــین أیهمــا أقـــربهــذا اإلعــالن فــي الجریـــدة الرســـمیة أو فــي صــحیف

ومن ثم تقدیم االعتراضـات علیـه خـالل هـذه المـدة إلـى مكتـب اللجنـة المحلیـة بصـورة 
  . رسمیة

  )).اعتـراض یـرد بعـد هـذا التاریـخت ألي وسوف لـن یلتفـ(( 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
  بإیداع مشروع تنظیمي عمراني تفصیلي إلسكان حي الفرقان

  رفح  -منطقة تنظیم
  م3619لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلـن اللجنــة المركزیــة لألبنیــة وتنظــیم المــدن بمحافظــات غــزة أنهــا قــد قــررت بجلســتها 
إیـــداع المشـــروع التنظیمـــي العمرانــــي  8/12/2010المنعقـــدة بتـــاریخ  23/2010رقـــم 

التفصـیلي إلسـكان حـي الفرقـان الـذي أعدتـه اللجنـة المحلیـة للبنـاء والتنظـیم فـي بلدیــة 
  :م التالیةرفح والذي یشمل القطع والقسائ

 المساحة اإلجمالیة رقم القسیمة رقم القطعة

 3جزء من  2366
 .دونم 223.643

 4جزء من  2372

  .1936لسنة ) 28(من قانون تنظیم المدن رقم ) 16(وذلك وفقًا لنص المادة 
من ذات القانون فإنه یجوز لجمیـع أصـحاب الحقـوق ) 17(وعلیه ووفقًا لنص المادة  

نیة واألمالك األخرى المشمولة بهذا المشـروع أو بـأي مشـروع آخـر في األراضي واألب
سـواء بصــفتهم مــن أصــحاب هـذه األمــالك أو بأیــة صــفة أخـرى االطــالع مجانــًا علــى 
المشــروع المــودع  لــدى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم بمقرهــا فــي بلدیــة رفــح 

مـدة شـهرین مـن تاریــخ  خالل ساعات الدوام الرسمي وتقدیم االعتراضات علیه خـالل
نشـــر هـــذا اإلعـــالن فـــي الجریـــدة الرســـمیة أو فـــي صـــحیفتین یـــومیتین محلیتـــین أیهمـــا 

  .أقرب 
  )).تـراض یـرد بعــد هـذا التاریــخوسـوف لن یلتفت ألي اع((
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم بیت الهیا

  م14بعرض  29Cبإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ــــــن اللجنـــــــــــة المحلیـــــــــــة للبنـــــــــــاء والتنظـــــــــــیم ببلدیـــــــــــة بیـــــــــــت الهیـــــــــــا عـــــــــــن إیـــــــــــداع  تعلـــــ
 1-2-3ار بالقســـــــــــائم والمـــــــــــ 29Cالمخطـــــــــــط التفصـــــــــــیلي لمســــــــــــار الشـــــــــــارع رقـــــــــــم 

مـــــــــــــــــن  9-10-11-28-33-32-31والقســـــــــــــــــائم  1754 مـــــــــــــــــن القطعـــــــــــــــــة رقـــــــــــــــــم
-34-33-31-28-27-51-48-47-46والقســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائم  968القطعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 36-35-33-32-3-2-1والقســــــــــــــــــــــــــائم  967مــــــــــــــــــــــــــن القطعــــــــــــــــــــــــــة  40-49-44
-17-24-21-22-26-43-46-47والقســــــــــــــــــــــــــــــائم  966مــــــــــــــــــــــــــــــن القطعــــــــــــــــــــــــــــــة 

-39-38-27-26-22-21-1والقســـــــــــــــــــــــــــــائم  971مــــــــــــــــــــــــــــن القطعــــــــــــــــــــــــــــة  15-5
مــــــــــــــــــــــــــن  52-51والقســــــــــــــــــــــــــائم  972القطعــــــــــــــــــــــــــة ن مــــــــــــــــــــــــــ 40-41-55-57-58

  .973القطعة 
  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن

ــــــــــــة  ـــــــع أصــــــــــــحاب الحقــــــــــــوق فــــــــــــي األراضــــــــــــي واألبنی وعلیــــــــــــه فانــــــــــــه یجــــــــــــوز لجمیـــــ
ـــــــــــــى خارطـــــــــــــة واألمـــــــــــــالك األخـــــــــــــرى المشـــــــــــــمولة بهـــــــــــــذ ا المشـــــــــــــروع اإلطـــــــــــــالع عل

المشــــــــــــروع مجانــــــــــــًا خــــــــــــالل ســـــــــــــاعات الــــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقــــــــــــدیم االعتراضـــــــــــــات 
  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة بیت الهیا

  )).راض یرد بعد هذا التاریخـت ألي اعتــوسوف لن یلتف((
  یة للبناء والتنظیم رئیـس اللجنـة المحل                                   

  )بیت الهیا: (بمنطقة                                      
  : االسم                                        
  : الصفة   

  :التوقیع                                       
  :خاتم اللجنة المحلیة                                       
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم خانیونس
  م24بعرض  6بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 

  1936لسنة ) 28(ظیم المدن رقم قانون تن
ـــــاء والتنظــــــــــــیم ببلدیــــــــــــة خــــــــــــانیونس عــــــــــــن إیــــــــــــداع  تعلــــــــــــن اللجنــــــــــــة المحلیــــــــــــة للبنـــــــ

-17-16والمــــــــــــــــار بالقســـــــــــــــــائم  6المخطــــــــــــــــط التفصـــــــــــــــــیلي لمســـــــــــــــــار الشـــــــــــــــــارع 
-17-15-1والقســــــــــــــــــــائم  78مــــــــــــــــــــن القطعــــــــــــــــــــة رقــــــــــــــــــــم  18-19-20-21-22
 81مـــــــــــــــــــن القطعـــــــــــــــــــة  5-3-2والقســـــــــــــــــــائم  79مـــــــــــــــــــن القطعـــــــــــــــــــة  19-20-26

 84مــــــــــــــــــــــــــــــــــن القطعــــــــــــــــــــــــــــــــــة  14-13-12-11-10-9-5-7-6والقســـــــــــــــــــــــــــــــــائم 
  .85من القطعة  12-11-10والقسائم 

  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن
ـــــــــــو  ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی ـــــــــــة وعلیـــــــــــه فان ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ق ف

واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة خانیونس
  )).وســوف لن یلتفـت ألي اعتراض رد بد هذا التاریـخ((

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                         
  )خانیونس: (بمنطقة                                         
  : االسم                                         

  : الصفة         
  : التوقیع                                         

  :جنة المحلیةخاتم الل
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم خانیونس
  م6بعرض  12088بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

ـــــاء والتنظــــــــــــیم ببلدیــــــــــــة خــــــــــــانیونس عــــــــــــن إیــــــــــــداع  تعلــــــــــــن اللجنــــــــــــة المحلیــــــــــــة للبنـــــــ
والمــــــــــــــار بالقســــــــــــــائم   12088شــــــــــــــارع رقــــــــــــــم المخطــــــــــــــط التفصــــــــــــــیلي لمســـــــــــــــار ال

  .44من القطعة رقم  61-65-66-67-68
  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن

ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 

الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام 
  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة خانیونس

  )).ذا التاریـخرد بعد هوسـوف لن یلتفـت ألي اعتراض ی((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                          
  )خانیونس: (بمنطقة                                         

  : االسم                                         
  : الصفة          

  : التوقیع                                         
  :خاتم اللجنة المحلیة
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم رفح
  م 15بعرض  60شارع رقم بإیداع مخطط تفصیلي لل

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

تعلـــــــــن اللجنـــــــــة المحلیـــــــــة للبنـــــــــاء والتنظـــــــــیم ببلدیـــــــــة رفـــــــــح عـــــــــن إیـــــــــداع المخطـــــــــط 
ــــــــــــم  مــــــــــــن القطعــــــــــــة  6والمــــــــــــار بالقســــــــــــیمة  60التفصــــــــــــیلي لمســـــــــــــار الشــــــــــــارع رق

  .4من القطعة  3والقسیمة  6رقم 
  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن

ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة رفح
  )).یـرد بعد هذا التاریـخوسوف لن یلتفـت ألي اعتراض ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                    
  )رفح: (بمنطقة                                      

  : االسم                                      
  : الصفة   

  : التوقیع                                      
  :خاتم اللجنة المحلیة                                      
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة 

من زراعي إلى  250من القطعة  24القسیمة رقم  ضإیداع تغییر هدف استخدام أر 
  "مدرسة"مرفق عام 
  3619لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  

تعلن اللجنـة المركزیـة لألبنیـة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غـزة للجمهـور الكـریم أنهـا قـد 
م إیـداع مشـروع تغییـر 22/12/2010المنعقدة بتاریخ  24/2010قررت بجلستها رقم 

مـن زراعــي إلـى مرفـق عــام  250مـن القطعـة  24القسـیمة رقــم  ضأر هـدف اسـتخدام 
وذلك طبقًا للمخطط المودع بمقـر لجنـة  –ة ضمن عبسان الكبیرة اإلقلیمی -"مدرسة "

مـدن رقـم التنظیم لبلدیة خزاعة تطبیقًا لنص المادة السادسـة عشـر مـن قـانون تنظـیم ال
  .وتعدیالته 1936لسنة ) 28(
◌ً لنص المادة السابعة عشر من ذات القانون فانـه یجـوز لجمیـع ذوي   وعلیه واستنادًا

مشمولة بهذا المشـروع أو بـأي مشـروع آخـر الحقوق في األراضي واألمالك واألبنیة ال
أودع بمقتضــي المــادة السادســة عشــر ســواء بصــفتهم مــن أصــحاب األمــالك أو بأیــة 
صــفة أخـــرى االطــالع علـــى المخطـــط المــودع وتقـــدیم اعتراضـــاتهم علیــه إلـــى مكتـــب 

لبلدیـــة خزاعــــة ومكتــــب ســـكرتیر اللجنــــة المركزیـــة بمقــــر وزارة الحكــــم اللجنـــة المحلیــــة 
مــــن تاریـــــخ نشــــر هــــذا   ◌ً ل ســــاعات الــــدوام الرســــمي ولمــــدة ســــتین یومــــاخــــالالمحلــــي 
  .اإلعالن 

  )).ــد التاریــخ المحددوسـوف لـن یلتفت ألي اعتـراض یـرد بع((
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة 

من مستوصف مرفق  680من قطعة  18أرض القسیمة داع تغییر هدف استخدام إی
  عام إلى سكني

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

تعلن اللجنـة المركزیـة لألبنیـة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غـزة للجمهـور الكـریم أنهـا قـد 
ع تغییـر م إیـداع مشـرو 22/12/2010المنعقدة بتاریخ  24/2010قررت بجلستها رقم 

مــن مستوصــف مرفــق عــام إلــى  680مــن القطعــة  18هـدف اســتخدام أرض القســیمة 
وذلــك طبقــًا للمخطــط المــودع بمقــر لجنــة التنظــیم لبلدیــة غــزة تطبیقــًا لــنص  –ســكني 

  .وتعدیالته 1936لسنة ) 28(ر من قانون تنظیم المدن رقم المادة السادسة عش
◌ً لنص المادة السابعة عشر   من ذات القانون فانـه یجـوز لجمیـع ذوي وعلیه واستنادًا

الحقوق في األراضي واألمالك واألبنیة المشمولة بهذا المشـروع أو بـأي مشـروع آخـر 
أودع بمقتضــي المــادة السادســة عشــر ســواء بصــفتهم مــن أصــحاب األمــالك أو بأیــة 
صــفة أخـــرى االطــالع علـــى المخطـــط المــودع وتقـــدیم اعتراضـــاتهم علیــه إلـــى مكتـــب 

مـــن   ◌ً خـــالل ســـاعات الـــدوام الرســـمي ولمـــدة ســـتین یومـــالبلدیـــة غـــزة لیـــة اللجنـــة المح
  .تاریـخ نشر هذا اإلعالن 

  )).راض یـرد بعــد التاریــخ المحددوسـوف لـن یلتفت ألي اعتـ(( 
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  مدن بمحافظات غزةصادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم ال

  بإیداع مشروع تنظیمي عمراني تفصیلي لحي البطن السمین لالعتراض
  خانیونس - منطقة تنظیم 
  م1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلـن اللجنــة المركزیــة لألبنیــة وتنظــیم المــدن بمحافظــات غــزة أنهــا قــد قــررت بجلســتها 
ع المشــروع التنظیمــي العمرانــي إیــدا 22/12/2010المنعقــدة بتــاریخ  24/2010رقــم 

التفصیلي لمنطقة حي البطن السمین الـذي أعدتـه اللجنـة المحلیـة للبنـاء والتنظـیم فـي 
  -:بلدیة خانیونس والذي یشمل القطع والقسائم التالیة

رقم 
 القطعة

المساحة  رقم القسیمة
 اإلجمالیة

59 1-2-3-4-5-6-8-19-22-25-26-27-28-29-
  24جزء من قسیمة +30

 2م1408884

 26جزء من قسیمة )+33إلى  27من ) ( 25إلى  1من ( 62
 جمیع القسائم 63
 جمیع القسائم 64
  )41إلى  34من ) (29إلى  26من ( 21-)15إلي  1من (  67

  جمیع القسائم  101
102  1-3-4-1/27-2/27-1/6-2/6-3/6-4/6-8-10-

جــــــــزء مــــــــن +9-1/11-2/11-3/11-4/11-24-28-30
  3/12القسیمة 

إلــى  90مــن ) (19إلــى  15مــن ) (12إلــى  6مــن ( 1-3-4  109
93(  
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  .1936لسنة ) 28(من قانون تنظیم المدن رقم ) 16(وذلك وفقًا لنص المادة 
من ذات القانون فإنه یجوز لجمیـع أصـحاب الحقـوق ) 17(وعلیه ووفقًا لنص المادة  

لمشـروع أو بـأي مشـروع آخـر في األراضي واألبنیة واألمالك األخرى المشمولة بهذا ا
سـواء بصــفتهم مــن أصــحاب هـذه األمــالك أو بأیــة صــفة أخـرى االطــالع مجانــًا علــى 
ــــاء والتنظــــیم بمقرهــــا فــــي بلدیــــة  ــــة للبن ــــة المحلی ــــدى مكتــــب اللجن المشــــروع المــــودع  ل

خالل ساعات الـدوام الرسـمي وتقـدیم االعتراضـات علیـه خـالل مـدة شـهرین  خانیونس
فتین یـومیتین محلیتـین عالن في الجریدة الرسـمیة أو فـي صـحیمن تاریـخ نشر هذا اإل

  .أیهما أقرب
  )).وسـوف لن یلتفت ألي اعتـراض یـرد بعــد هـذا التاریــخ ((
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
  14Bبالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 

  القرارة –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  
مـــــدن بمحافظـــــات غـــــزة للعمـــــوم أنهـــــا قـــــد تعلـــــن اللجنـــــة المركزیـــــــة لألبنیـــــة وتنظیــــــم ال

م التصـــــــــدیق 22/12/2010المنعقــــــــدة بتــــــــاریخ  24/2010قـــــــــررت بجلســــــــتها رقـــــــــم 
والمــــــار بالقســــــائم  14Bالنهــــــائي علــــــى المخطــــــط التفصــــــیلي لمســــــار الشــــــارع رقــــــم 

  . 37من القطعة  16-17-23-82
ــــه لالعتـــــــراض بموجـــــــب اإلعـــــــالن الصـــــــادر عـــــــن اللجنـــــــة المركزیـــــــة  الســـــــابق إیداعـــ

  .م5/2010/ 1شر في جریدة فلسطین بتاریخ والذي ن
ــــة المركزیــــــة وضــــــع هــــــذا المشــــــروع موضــــــع التنفیــــــذ بعــــــد مــــــرور  كمــــــا قــــــررت اللجنــ

ـــــدة الرســـــمیة وفـــــي  خمســـــة عشـــــر یومـــــاً  ــــــخ نشـــــر هـــــذا اإلعـــــالن فـــــي الجری مـــــن تاری
  . صحیفتین یومیتین محلیتین أیهما أقـرب

  .م المدنمن قانون تنظی) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  بإیداع مشروع تنظیمي عمراني تفصیلي لحي المرابطین لالعتراض
  غزة  - منطقة تنظیم 
  م1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

یــة لألبنیــة وتنظــیم المــدن بمحافظــات غــزة أنهــا قــد قــررت بجلســتها تعلـن اللجنــة المركز 
إیــداع المشــروع التنظیمــي العمرانــي  22/12/2010المنعقــدة بتــاریخ  24/2010رقــم 

التفصیلي لمنطقة حي المرابطین الذي أعدته اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم فـي بلدیـة 
  :غزة والذي یشمل القطع والقسائم التالیة

 المساحة اإلجمالیة رقم القسیمة عةرقم القط
 دونم 131.7 1373 978

  .1936لسنة ) 28(من قانون تنظیم المدن رقم ) 16(وذلك وفقًا لنص المادة 
من ذات القانون فإنه یجوز لجمیـع أصـحاب الحقـوق ) 17(وعلیه ووفقًا لنص المادة  

و بـأي مشـروع آخـر في األراضي واألبنیة واألمالك األخرى المشمولة بهذا المشـروع أ
سـواء بصــفتهم مــن أصــحاب هـذه األمــالك أو بأیــة صــفة أخـرى االطــالع مجانــًا علــى 
المشــروع المــودع  لــدى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم بمقرهــا فــي بلدیــة غــزة 
خالل ساعات الدوام الرسمي وتقدیم االعتراضات علیه خـالل مـدة شـهرین مـن تاریــخ 

ریـــدة الرســـمیة أو فـــي صـــحیفتین یـــومیتین محلیتـــین أیهمـــا نشـــر هـــذا اإلعـــالن فـــي الج
  .أقرب 

  )).تـراض یـرد بعــد هـذا التاریــخوسـوف لن یلتفت ألي اع((
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  جمیل جابر سلیمان بركة وشركاه / بإیداع مشروع تقسیم ارض لغایات السكن باسم 
  دیر البلح –منطقة تنظیم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
یــم المـدن بمحافظـات غـزة أنهـا قـد قــررت بجلسـتها تعلن اللجنة المركزیـــة لألبنیـة وتنظ

م إیـداع مشــروع تقسیــم أرض القسـیمة 22/12/2010المنعقدة بتاریخ  24/2010رقم 
  .2م82546بمساحة ) القطر وبوبع(بموقع  130من القطعة رقم  31رقم 

ابهـا بكت  دیـر الـبلح وذلك بناء على طلب من اللجنة المحلیة للبنـاء والتنظیم في بلدیـــة
  . 16/12/2010المؤرخ  646/ب د رقـم

فانـه  1936لسـنة ) 28(من قانون تنظـیم المـدن رقـم ) 20(وعلیه ووفقًا لنص المادة  
یجوز ألي شخص من ذوي الحقوق في األراضي أو األمالك األخرى الواقعـة ضـمن 
ارض المشــــروع ســــواء بصــــفتهم مــــن أصــــحاب هــــذه األمــــالك أو بأیــــة صــــفة أخــــرى 

رائط المشروع المودعة بمكتب اللجنـة المحلیـة للبنـاء والتنظـیم بمقرهـا  االطالع على خ
في بلدیة دیر البلح خـالل سـاعات الـدوام الرسـمي ولمـدة سـتة أسـابیع مـن تاریــخ نشـر 

. تین یــومیتین محلیتــین أیهمــا أقـــربهــذا اإلعــالن فــي الجریـــدة الرســـمیة أو فــي صــحیف
لمـدة إلـى مكتـب اللجنـة المحلیـة بصـورة ومن ثم تقدیم االعتراضـات علیـه خـالل هـذه ا

  . رسمیة
  )).اعتـراض یـرد بعــد هـذا التاریـخ وسـوف لـن یلتفــت ألي(( 
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  ألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزةصادر عن اللجنة المركزیة ل

  لالعتراض" الزیتون الغربي" 5ي عمراني تفصیلي للمنطقة رقم بإیداع مشروع تنظیم
  غزة  - منطقة تنظیم 
  م1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلـن اللجنــة المركزیــة لألبنیــة وتنظــیم المــدن بمحافظــات غــزة أنهــا قــد قــررت بجلســتها 
إیــداع المشــروع التنظیمــي العمرانــي  22/12/2010عقــدة بتــاریخ المن 24/2010رقــم 

ــــاء " الزیتــــون الغربــــي "  5التفصــــیلي لمنطقــــة رقــــم  ــــة للبن ــــة المحلی ــــه اللجن الــــذي أعدت
  :والتنظیم في بلدیة غزة والذي یشمل القطع والقسائم التالیة

رقم 
 القطعة

 المساحة اإلجمالیة رقم القسیمة

 دونم 5432.844 )31إلى  26من ( 24-)22إلى  1من ( 627

 )40إلى  32من ) (30إلى  18من ( 633

639 1-2-3-4-5-6 

 )25إلى  2من ( 640

  )50إلى  47من ) (45إلى  17من (  641
642  1-2-3-4  
643  1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16  
  )39إلى  1من (  644
  )7-6-5-4-1(أجزاء من القسائم   682
  )28إلى  4من ) (1-2(  683

 25-) 23إلــــى  21مــــن ) (18إلــــى  10مــــن ( 2-4-6-7-8  684
  )38إلى  28من (

  .1936لسنة ) 28(من قانون تنظیم المدن رقم ) 16(وذلك وفقًا لنص المادة  
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من ذات القانون فإنه یجوز لجمیـع أصـحاب الحقـوق ) 17(وعلیه ووفقًا لنص المادة  
رى المشمولة بهذا المشـروع أو بـأي مشـروع آخـر في األراضي واألبنیة واألمالك األخ

سـواء بصــفتهم مــن أصــحاب هـذه األمــالك أو بأیــة صــفة أخـرى االطــالع مجانــًا علــى 
ــــاء والتنظــــیم بمقرهــــا فــــي بلدیــــة  ــــة للبن ــــة المحلی ــــدى مكتــــب اللجن المشــــروع المــــودع  ل

خالل ساعات الـدوام الرسـمي وتقـدیم االعتراضـات علیـه خـالل مـدة شـهرین  خانیونس
تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسـمیة أو فـي صـحیفتین یـومیتین محلیتـین  من

  .أیهما أقرب 
  )).تـراض یـرد بعــد هـذا التاریــخوسـوف لن یلتفت ألي اع((
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
السرساوي  27بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع الواصل بین شارع رقم 

  شارع النصر  7شماًال والشارع المساحي المار في القسیمة رقم 
  جبالیا –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  
ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ

ـــــدة بتـــــاریخ  1/2011بجلســـــتها رقـــــم  م التصـــــدیق النهـــــائي علـــــى 12/1/2011المنعق
لسرســـاوي شــــماًال ا 27المخطـــط التفصـــیلي لمســـار الشــــارع الواصـــل بـــین شــــارع رقـــم 

-9-8شـــارع النصـــر والمـــار بالقســـائم  7والشـــارع المســـاحي المـــار فـــي القســـیمة رقـــم 
  .1814من القطعة   10-12-23-32-94

والـذي نشـر السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة 
  .م16/2/2010في جریدة فلسطین بتاریخ 

ا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذ
من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یوماً 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن )  18( وذلك وفقًا لنص المادة 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
   20بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 

  القرارة  –منطقة تنظیم
  1936لسنة )  28( قانون تنظیم المدن رقم 

  
ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت تعلــن اللجنــة المر  كزیـ

م التصــدیق النهــائي علــى المخطــط 12/1/2011المنعقــدة بتــاریخ  1/2011بجلســتها 
والمــار بالقســائم أراضــي ســبع مــن القطعــة أراضــي  20التفصــیلي لمســار الشــارع رقــم 

  .سبع
والـذي نشـر للجنـة المركزیـة السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن ا

  .م16/9/2010في جریدة فلسطین بتاریخ 
كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 

من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یوماً 
  . محلیتین أیهما أقـرب

  .قانون تنظیم المدن  من)  18( وذلك وفقًا لنص المادة 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
  "خدیجة بنت خویلد "  101ع رقم بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشار 

  رفح –منطقة تنظیم
  1936لسنة )  28( قانون تنظیم المدن رقم 

  
ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ

ـــــدة بتـــــاریخ  1/2011بجلســـــتها رقـــــم  م التصـــــدیق النهـــــائي علـــــى 12/1/2011المنعق
والمـار بالقسـیمة " خدیجة بنت خویلـد "  101لشارع رقم المخطط التفصیلي لمسار ا

  . 9من القطعة رقم  32
والـذي نشـر السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة 

  .م28/8/2010في جریدة فلسطین بتاریخ 
كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 

من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یوماً 
  . محلیتین أیهما أقـرب

  .من قانون تنظیم المدن )  18( وذلك وفقًا لنص المادة 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
بركة میاه (بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع التنظیمي بخربة العدس 

  م12بعرض ) األمطار
  رفح  –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  
ـــة لأل بنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت تعلــن اللجنــة المركزیـ

ـــــدة بتـــــاریخ  1/2011بجلســـــتها رقـــــم  م التصـــــدیق النهـــــائي علـــــى 12/1/2011المنعق
) بركـــة میـــاه األمطـــار(المخطـــط التفصـــیلي لمســـار للشـــارع التنظیمـــي بخربـــة العـــدس 

  . 27من القطعة  4-2-3-1-10-9-8-7-6م والمار بالقسائم 12بعرض 
والـذي نشـر إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة السابق 

  .م28/8/2010في جریدة فلسطین بتاریخ 
كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 

من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یوماً 
  . ا أقـربمحلیتین أیهم

  .من قانون تنظیم المدن )  18( وذلك وفقًا لنص المادة 
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  جبالیا صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم
  وشارع الفالوجا 23بإیداع مخطط تفصیلي للشارع التنظیمي الرابط بین شارع 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

ـــــــــــــا عـــــــــــــن إیـــــــــــــداع  ـــــــــــــة للبنـــــــــــــاء والتنظـــــــــــــیم ببلدیـــــــــــــة جبالی ـــــــــــــن اللجنـــــــــــــة المحلی تعل
ــــــــــار الشـــــــــــارع التنظیمـــــــــــي الـــــــــــرابط بـــــــــــین شــــــــــــارع   23المخطـــــــــــط التفصـــــــــــیلي لمســ

مـــــــــــــن القطعــــــــــــة رقـــــــــــــم  31-40-26-17لقســــــــــــائم وشــــــــــــارع الفالوجــــــــــــا والمـــــــــــــار با
مـــــــــــــــــــن  29-28والقســـــــــــــــــــیمة  963مـــــــــــــــــــن القطعـــــــــــــــــــة  22-21والقســـــــــــــــــــائم  977

  . 962القطعة 
  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن

ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 

ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات ا لمشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ
  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة جبالیا

  )).وسـوف لن یلتـفت ألي اعـراض یرد بعد هذا التاریـخ((
  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                    

  )جبالیا: (بمنطقة                                      
  : االسم                                      
  : الصفة   
  : التوقیع                                      
  :خاتم اللجنة المحلیة                                      
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  تنظیم بمنطقة تنظیم القرارةصادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة وال
  ) 5،36(في الجزء المحصور بین شارعي  3بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

ـــــــــــــن اللجنـــــــــــــة المحلیـــــــــــــة للبنـــــــــــــاء والتنظـــــــــــــیم ببلدیـــــــــــــة القـــــــــــــرارة عـــــــــــــن إیـــــــــــــداع  تعل
فــــــــــي الجــــــــــزء المحصــــــــــور بــــــــــین  3المخطــــــــــط التفصــــــــــیلي لمســـــــــــار الشــــــــــارع رقــــــــــم 

والمـــــــــــار بالقســـــــــــائم أراضـــــــــــي ســـــــــــبع مـــــــــــن القطعـــــــــــة أراضـــــــــــي )  5،36(شـــــــــــارعي 
  .سبع 

  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن
ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 

دیم االعتراضــــــــــــات المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــ
  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة القرارة

  )).وسوف لن یلتفـت ألي اعتراض یرد بعد هذا التاریـخ ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                          
  )القرارة: (ةبمنطق                                         

  : االسم                                         
  : الصفة         
  : التوقیع                                         

  :خاتم اللجنة المحلیة
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم خانیونس
822826830834817281358139بإیداع مخطط تفصیلي للشوارع 

   84من القطعة رقم  1في القسیمة رقم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  

ـــــاء والتنظــــــــــــیم ببلدیــــــــــــة خــــــــــــانیونس عــــــــــــن إیــــــــــــداع  تعلــــــــــــن اللجنــــــــــــة المحلیــــــــــــة للبنـــــــ
ــــــــــــــــــط التفصــــــــــــــــــــــــــــــــیلي للشــــــــــــــــــــــــــــــــوارع  -8172-834-830-826-822المخطــــــــــــــ

  .84من القطعة رقم  1في القسیمة رقم  8135-8139
  .تراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالنلالع

ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .ببلدیة خانیونس علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم
  )).وسوف لن یلتفـت ألي اعتراض یـرد بعد هذا التاریـخ ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                         
  )خانیونس: (بمنطقة                                        
  : االسم                                        

  : الصفة       
  : التوقیع                                        

  :خاتم اللجنة المحلیة
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم خانیونس

 85،4في الجزء المحصور بین شارعي  2بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  95،101والجزء المحصور بین شارعي 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
ـــــاء والتنظــــــــــــیم ببلدیــــــــــــة خــــــــــــانیونس عــــــــــــن إیــــــــــــداع  تعلــــــــــــن اللجنــــــــــــة المحلیــــــــــــة للبنـــــــ

فــــــــــي الجــــــــــزء المحصــــــــــور بــــــــــین  2المخطــــــــــط التفصــــــــــیلي لمســـــــــــار الشــــــــــارع رقــــــــــم 
ـــــــــــــــم  6-5-3-2والمـــــــــــــــار بالقســـــــــــــــائم  4،  85شـــــــــــــــارعي   75مـــــــــــــــن القطعـــــــــــــــة رق

والجــــــــــــــــــــــــــــزء  76مــــــــــــــــــــــــــــن القطعــــــــــــــــــــــــــــة  17-16-15-9-8-7-5والقســــــــــــــــــــــــــــائم 
-8-7-6-5والمـــــــــــــــــار بالقســـــــــــــــــائم ) 101، 95(المحصـــــــــــــــــور بـــــــــــــــــین شـــــــــــــــــارعي 

  .80من القطعة  10
  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن

ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 

وام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــد
  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة خانیونس

  )).وسوف لن یلتفـت ألي اعتراض یـرد بعد هذا التاریـخ((
  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                        

  )خانیونس: (بمنطقة                                        
  : االسم                                        
  : الصفة       
  : التوقیع                                        

  :خاتم اللجنة المحلیة
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
  نبیه النونو / السكن باسم یات بإیداع مشروع تقسیم ارض لغا
  دیر البلح  -منطقة تنظیم

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
تعلن اللجنة المركزیـــة لألبنیـة وتنظیــم المـدن بمحافظـات غـزة أنهـا قـد قــررت بجلسـتها 

م إیداع مشـروع تقسیــم أرض القسـائم رقـم 12/1/2011المنعقدة بتاریخ  1/2011رقم 
  .2م12424لمساحة ) القطعة(بموقع  135القطعة رقم  من 31-32-33

بكتابهـا   دیـر الـبلح وذلك بناء على طلب من اللجنة المحلیة للبنـاء والتنظیم في بلدیـــة
  .2/1/2011المؤرخ  2/رقـم  ب د

فانـه  1936لسـنة ) 28(من قانون تنظـیم المـدن رقـم ) 20(وعلیه ووفقًا لنص المادة  
حقوق في األراضي أو األمالك األخرى الواقعـة ضـمن یجوز ألي شخص من ذوي ال

ارض المشــــروع ســــواء بصــــفتهم مــــن أصــــحاب هــــذه األمــــالك أو بأیــــة صــــفة أخــــرى 
االطالع على خرائط المشروع المودعة بمكتب اللجنـة المحلیـة للبنـاء والتنظـیم بمقرهـا  

خ نشـر في بلدیة دیر البلح خـالل سـاعات الـدوام الرسـمي ولمـدة سـتة أسـابیع مـن تاریــ
. هذا اإلعـالن فـي الجریــدة الرســمیة أو فـي صـحیفتین یـومیتین محلیتـین أیهمـا أقــرب 

ومن ثم تقدیم االعتراضـات علیـه خـالل هـذه المـدة إلـى مكتـب اللجنـة المحلیـة بصـورة 
  . رسمیة

  )).وسـوف لـن یلتفـت ألي اعتـراض یـرد بعـد هـذا التاریـخ((
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
  توفیق أبو جبر وشركاه / ع مشروع تقسیم ارض لغایات السكن باسم بإیدا

  دیر البلح  -منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلن اللجنة المركزیـــة لألبنیـة وتنظیــم المـدن بمحافظـات غـزة أنهـا قـد قــررت بجلسـتها 
ـــ12/1/2011المنعقـــدة بتـــاریخ  1/2011رقـــم  ـم أرض القســـیمة م إیـــداع مشــــروع تقسی

لمســـاحة ) حلفـــا وقباجـــة(بموقـــع  141مـــن القطعـــة رقـــم  91-92-93رقـــم جـــزء مـــن 
  .2م8118

بكتابهـا   دیـر الـبلح وذلك بناء على طلب من اللجنة المحلیة للبنـاء والتنظیم في بلدیـــة
  . 2/1/2011المؤرخ  1/رقـم  ب د

فانـه  1936لسـنة ) 28(من قانون تنظـیم المـدن رقـم ) 20(وعلیه ووفقًا لنص المادة  
یجوز ألي شخص من ذوي الحقوق في األراضي أو األمالك األخرى الواقعـة ضـمن 
ارض المشــــروع ســــواء بصــــفتهم مــــن أصــــحاب هــــذه األمــــالك أو بأیــــة صــــفة أخــــرى 
االطالع على خرائط المشروع المودعة بمكتب اللجنـة المحلیـة للبنـاء والتنظـیم بمقرهـا  

ات الـدوام الرسـمي ولمـدة سـتة أسـابیع مـن تاریــخ نشـر في بلدیة دیر البلح خـالل سـاع
. هذا اإلعـالن فـي الجریــدة الرســمیة أو فـي صـحیفتین یـومیتین محلیتـین أیهمـا أقــرب 

ومن ثم تقدیم االعتراضـات علیـه خـالل هـذه المـدة إلـى مكتـب اللجنـة المحلیـة بصـورة 
  . رسمیة

  )).التاریـخوسـوف لـن یلتفــت ألي اعتـراض یـرد بعــد هـذا (( 
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم خانیونس
  ) 8127- 8126-8125(للشوارع أرقام بإیداع مخطط تفصیلي 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

ـــــاء والتنظــــــــــــیم ببلدیــــــــــــة خــــــــــــانیونس عــــــــــــن إیــــــــــــداع  تعلــــــــــــن اللجنــــــــــــة المحلیــــــــــــة للبنـــــــ
) 8127-8126-8125(المخطـــــــــــــــــط التفصـــــــــــــــــیلي لمســــــــــــــــــار للشـــــــــــــــــوارع أرقـــــــــــــــــام 

  . 86من القطعة رقم  2في القسیمة رقم 
  .ا اإلعالنلالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذ

ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة خانیونس
  )).ت ألي اعتراض یرد بعد هذا التاریــخوسـوف لن یلتف((

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                         
  )خانیونس: (بمنطقة                                         

  : االسم                                         
  : الصفة         

  : التوقیع                                         
  :خاتم اللجنة المحلیة 
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  صادر عن اللجنة المركزیة للتنظیم وبناء المدن بمحافظات غزة
 

  
مهـــــور الكــــــریم تعلـــــن اللجنـــــة المركزیـــــة للتنظــــــیم وبنـــــاء المـــــدن بمحافظــــــات غـــــزة للج

     .م12/1/2011المنعقدة بتاریخ  )1/2011(بأنها قد قررت بجلستها رقم 
مـــن القطعـــة  1علـــى أرض القســـیمة رقـــم إیـــداع تـــرخیص   

/ مـــن أراضـــي غـــزة المقدمـــة للجنـــة باســـم الســـید  639رقـــم 
  

ـــــــه یحـــــــق لجمیـــــــع ذوي الشـــــــأن فـــــــي األراضـــــــي واألبنیـــــــ  ة واألمـــــــالك األخـــــــرى وعلی
ــــــأي صــــــفة أخــــــرى أن  ــــــة بصــــــفتهم مــــــن أصــــــحاب األمــــــالك أو ب المشــــــمولة بالمنطق

مــــــن تــــــاریخ  )یــــــوم 30(یتقــــــدموا باعتراضــــــاتهم علــــــى المشــــــروع وذلــــــك خــــــالل مــــــدة 
  .نشر هذا اإلعالن

ـــدى مكتـــــــب اللجنـــــــة المحلیـــــــة للبنـــــــاء والتنظـــــــیم بمقرهـــــــا فـــــــي  تقـــــــدم االعتراضـــــــات لــــ
نـــــــة المركزیــــــة بمكتبــــــه بــــــوزارة الحكــــــم المحلـــــــي ســــــكرتیر اللج/ بلدیــــــة غــــــزة وللســــــید 

  .خالل ساعات الدوام الرسمي
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  صادر عن اللجنة المركزیة للتنظیم وبناء المدن بمحافظات غزة


 
  

تعلـــــن اللجنـــــة المركزیـــــة للتنظــــــیم وبنـــــاء المـــــدن بمحافظــــــات غـــــزة للجمهـــــور الكــــــریم 
  .   26/1/2011المنعقدة بتاریخ  2/2011بجلستها رقم  بأنها قد قررت

مـــــن القطعـــــة رقـــــم  214إیــــداع تـــــرخیص محطـــــة وقـــــود علـــــى أرض القســـــیمة رقـــــم   
شـــــــركة فـــــــارس للبتـــــــرول عنهـــــــا / باســـــــم مـــــــن أراضـــــــي غـــــــزة المقدمـــــــة للجنـــــــة  727

  .سعید محمد فارس
ـــق لجمیـــــــع ذوي الشـــــــأن فـــــــي األراضـــــــي واألبنیـــــــة واألمـــــــالك األخـــــــرى   ـــــــه یحــــ وعلی

ــــــأي صــــــفة أخــــــرى أن المشــــــ ــــــة بصــــــفتهم مــــــن أصــــــحاب األمــــــالك أو ب مولة بالمنطق
مــــــن تــــــاریخ  )یــــــوم 30(یتقــــــدموا باعتراضــــــاتهم علــــــى المشــــــروع وذلــــــك خــــــالل مــــــدة 

  .نشر هذا اإلعالن
ـــدى مكتـــــــب اللجنـــــــة المحلیـــــــة للبنـــــــاء والتنظـــــــیم بمقرهـــــــا فـــــــي  تقـــــــدم االعتراضـــــــات لــــ

ارة الحكــــــم المحلـــــــي ســــــكرتیر اللجنـــــــة المركزیــــــة بمكتبــــــه بــــــوز / بلدیــــــة غــــــزة وللســــــید 
  .خالل ساعات الدوام الرسمي

 
  

 
 

  
 



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     

 

 

- 403  - 
 

 
  

  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم وادي السلقا
  م ارتداد 3+م16بعرض ) 5(بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  
ـــــــــاء والتنظـــــــــــیم ببلدیــــــــــة وادي الســــــــــلقا عــــــــــن إیـــــــــــداع  تعلــــــــــن اللجنــــــــــة المحلیــــــــــة للبنـ

والمـــــــــــار بالقســـــــــــائم أراضـــــــــــي ) 5( المخطـــــــــــط التفصـــــــــــیلي لمســــــــــــار الشـــــــــــارع رقـــــــــــم
  .سبع من القطعة رقم أراضي سبع

  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن
ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 

قـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وت
  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة وادي السلقا

  )).وسوف لن یلتفــت ألي اعتراض یرد بعد هذا التاریـخ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                      
  )وادي السلقا: (بمنطقة                                       

  : االسم                                       
  : الصفة      
  : التوقیع                                        

  :خاتم اللجنة المحلیة
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

    مهرمان محمد أبو سلیم وأخواتها/ باسم  بإیداع مشروع تقسیم ارض لغایات السكن
  دیر البلح  -منطقة تنظیم

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
تعلن اللجنة المركزیـــة لألبنیـة وتنظیــم المـدن بمحافظـات غـزة أنهـا قـد قــررت بجلسـتها 

ــــم علـــى جـــزء مـــن  26/1/2011بتـــاریخ المنعقـــدة  2/2011رقـــم  إیـــداع مشــــروع تقسی
لمســاحة ) الســبخة ومواصــي(بموقــع  2337مــن القطعــة رقــم  25ســیمة رقــم أرض الق
  .2م22848

بكتابهـا   دیـر الـبلح وذلك بناء على طلب من اللجنة المحلیة للبنـاء والتنظیم في بلدیـــة
  . 16/12/2010المؤرخ  728/رقـم ب د

انـه ف 1936لسـنة ) 28(من قانون تنظـیم المـدن رقـم ) 20(وعلیه ووفقًا لنص المادة  
یجوز ألي شخص من ذوي الحقوق في األراضي أو األمالك األخرى الواقعـة ضـمن 
ارض المشــــروع ســــواء بصــــفتهم مــــن أصــــحاب هــــذه األمــــالك أو بأیــــة صــــفة أخــــرى 
االطالع على خرائط المشروع المودعة بمكتب اللجنـة المحلیـة للبنـاء والتنظـیم بمقرهـا  

ي ولمـدة سـتة أسـابیع مـن تاریــخ نشـر خالل سـاعات الـدوام الرسـم  في بلدیة دیر البلح
. هذا اإلعـالن فـي الجریــدة الرســمیة أو فـي صـحیفتین یـومیتین محلیتـین أیهمـا أقــرب 

ومن ثم تقدیم االعتراضـات علیـه خـالل هـذه المـدة إلـى مكتـب اللجنـة المحلیـة بصـورة 
  . رسمیة

  )).وسوف لـن یلتفـت ألي اعتـراض یـرد بعــد هـذا التاریــخ(( 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
  م ارتداد3+م16بعرض  23بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 

  بني سهیال –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  
ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ

ـــــدة بتـــــاریخ  2/2011بجلســـــتها رقـــــم  م التصـــــدیق النهـــــائي علـــــى 26/1/2011المنعق
مــن  18-17-16-15والمــار بالقســائم  23المخطــط التفصــیلي لمســار الشــارع رقــم 

  .222القطعة 
والـذي نشـر السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة 

  .م21/9/2010في جریدة فلسطین بتاریخ 
كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 

ي الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین من تاریـخ نشر هذا اإلعالن ف عشر یوماً 
  . محلیتین أیهما أقـرب

  .من قانون تنظیم المدن ) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
  

 
 

  
  

 
  
  



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     

 

 

- 406  - 
 

 
  

  ادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزةص
من القطعة  78بالمصادقة النهائیة على مشروع تغییر هدف استخدام أرض القسائم 

  عبد الرحمن حسین / من مرفق عام إلى سكني باسم  966
  بیت الهیا  –منطقة تنظیم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

ركزیـة لألبنیــة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غــزة أنهـا قـد قــررت بجلســـتها تعلـن اللجنـة الم
التصــدیق النهــائي علــى مشــروع تغییــر  26/1/2011المنعقــدة بتــاریخ  2/2011رقــم 

مـــن مرفـــق عـــام إلـــى  966مـــن القطعـــة رقـــم  78هـــدف اســـتخدام أرض القســـیمة رقـــم 
موجـــــب عبـــــد الـــــرحمن حســــین الســـــابق إیداعــــه لالعتـــــراض ب/ منطقــــة ســـــكنیة باســــم 

ـــــــــدة فلســـــــــطین                   ـــــــــي جری ـــــــــة والمنشـــــــــور ف ـــة المركزی ــــــ اإلعـــــــــالن الصـــــــــادر عـــــــــن اللجن
م مـع وضـعه موضـع التنفیـذ بعـد مـرور خمسـة عشـر یومـًا مـن 22/10/2010بتاریخ 

تــاریخ نشــر هــذا اإلعــالن فــي الجریـــدة الرســمیة أو فــي صحـــیفتین یومیتیـــن محلیتـــین 
  .من قانون تنظیم المدن ) 18(أیهما أقرب ، وذلك وفقًا لنص المادة 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة 

من مرفق عام  583من القطعة  19- 20إیداع تغییر هدف استخدام أرض القسائم 
  محمد یونس عودة / إلى منطقة سكنیة باسم 

  1936لسنة ) 28(ن تنظیم المدن رقم قانو 
  

تعلن اللجنـة المركزیـة لألبنیـة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غـزة للجمهـور الكـریم أنهـا قـد 
إیـــداع مشـــروع تغییـــر   26/1/2011المنعقـــدة بتـــاریخ  2/2011قـــررت بجلســـتها رقـــم 

مـن مرفــق عــام إلــى منطقــة  583مــن القطعــة  19-20أرض القســائم  هـدف اســتخدام
وذلـك طبقـًا للمخطـط المـودع بمقـر لجنـة التنظـیم  –محمد یونس عـودة / م باس سكنیة

بلدیــة بیــت حــانون تطبیقــًا لــنص المــادة السادســة عشــر مــن قــانون تنظــیم المــدن رقــم 
  .وتعدیالته 1936لسنة ) 28(
◌ً لنص المادة السابعة عشر من ذات القانون فانـه یجـوز لجمیـع ذوي   وعلیه واستنادًا

واألمالك واألبنیة المشمولة بهذا المشـروع أو بـأي مشـروع آخـر الحقوق في األراضي 
أودع بمقتضــي المــادة السادســة عشــر ســواء بصــفتهم مــن أصــحاب األمــالك أو بأیــة 
صــفة أخـــرى االطــالع علـــى المخطـــط المــودع وتقـــدیم اعتراضـــاتهم علیــه إلـــى مكتـــب 

  ◌ً ین یومــاخــالل ســاعات الــدوام الرســمي ولمــدة ســتبلدیــة بیــت حــانون اللجنــة المحلیــة 

  .من تاریـخ نشر هذا اإلعالن 
  )).وسـوف لـن یلتفت ألي اعتـراض یـرد بعــد التاریــخ المحدد(( 
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  المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم الزوایدة صادر عن اللجنة
م12بعرض  2/1 –م 10بعرض  5/1بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم   

    
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  
ــاء والتنظــــــــــــیم ببلدیـــــــــــــة الزوایــــــــــــدة عــــــــــــن إیـــــــــــــداع  تعلــــــــــــن اللجنــــــــــــة المحلیـــــــــــــة للبنــــــــــ

لقســـــــــــــــــائم والمـــــــــــــــــار با 5/1 – 1/2المخطـــــــــــــــــط التفصـــــــــــــــــیلي لمســــــــــــــــــار الشـــــــــــــــــارع 
  . 2339من القطعة رقم  41-42-25-27-28-29

  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن
ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 

راضــــــــــــات المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعت
  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة الزوایدة

  )).وسوف لن یلتفـت ألي اعتـراض یرد بعد هذا التاریـخ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                  
  )الزوایدة: (بمنطقة                                     

  : االسم                                     
  : الصفة 
  : التوقیع                                     
  :خاتم اللجنة المحلیة                                     
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
  م ارتداد3+م18بعرض  26لشارع رقم بالمصادقة على المخطط التفصیلي ل

  رفح –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  
ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ

م التصــــــدیق النهــــــائي علــــــى  8/2/2011المنعقــــــدة بتــــــاریخ  3/2011بجلســــــتها رقــــــم 
م ارتــداد والمــار بالقســیمة 3+م18بعــرض  26شــارع رقــم المخطــط التفصــیلي لمســار ال

 20مــــن القطعــــة رقــــم    7،  5،  6والقســــائم رقــــم  2366مــــن القطعــــة رقــــم  2رقــــم 
  .2364من القطعة  13والقسیمة رقم  24من القطعة رقم  5،  4،  1والقسائم 

والـذي نشـر السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة 
  .م6/10/2010ي جریدة فلسطین بتاریخ ف

كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یوماً 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن ) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
م 25بعرض ) طه حسین سابقاً (بالمصادقة على المخطط التفصیلي لشارع جنین 
  بدون ارتداد 

  رفح –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  
ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ

ــــــاریخ  3/2011بجلســــــتها رقــــــم  م التصــــــدیق النهــــــائي علــــــى 8/2/2011المنعقــــــدة بت
م بـدون ارتـداد 25بعـرض ) طه حسـین سـابقاً (المخطط التفصیلي لمسار لشارع جنین 

مـــــن  7-8-11-13-16والقســــائم  14مــــن القطعــــة  13-12-10والمــــار بالقســــائم 
مـــن  6-5-4-3-2-1والقســـائم  16مـــن القطعـــة  4-3-2-1والقســـائم  15القطعـــة 
مـــــن  6-4والقســـــائم  6مـــــن القطعـــــة رقـــــم  27-15-8-6-3والقســـــائم  28القطعـــــة 
  .17من القطعة  3-4-5-10-12-19-20-25-30والقسائم  27القطعة 

والـذي نشـر السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة 
  .م10/11/2010في جریدة فلسطین بتاریخ 

كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
سمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الر  عشر یوماً 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  بنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم غزةصادر عن اللجنة المحلیة لأل

 -  821،  53بإیداع مخطط تفصیلي للشارع التنظیمي الواصل بین شارعي رقم 
  إجدیدة الشرقیة 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
ــــاء والتنظــــــــــیم ببلدیـــــــــة غـــــــــزة عــــــــــن إیـــــــــداع المخطــــــــــط  تعلـــــــــن اللجنـــــــــة المحلیــــــــــة للبنـــــ

شـــــــــماًال حتـــــــــي  53ن شـــــــــارع التفصـــــــــیلي لمســــــــــار الشـــــــــارع التنظیمـــــــــي الواصـــــــــل بـــــــــی
ـــــــــــم  ـــــــــــم  909نهایـــــــــــة حـــــــــــدود القطعـــــــــــة رق مـــــــــــن  5،1جنوبـــــــــــًا والمـــــــــــار بالقســـــــــــائم رق

ـــــــــــم 16بعـــــــــــرض  909القطعـــــــــــة  ـــــــــــین شـــــــــــارع رق م والشـــــــــــارع التنظیمـــــــــــي الواصـــــــــــل ب
مــــــــــــن  1م والمــــــــــــار بالقســــــــــــیمة 12والشــــــــــــارع التنظیمــــــــــــي المقتــــــــــــرح بعــــــــــــرض  821

مــــــــــــن ) 44، 45مــــــــــــن (والقســــــــــــائم ) 15حتـــــــــــى  2مــــــــــــن (والقســــــــــــائم  909القطعـــــــــــة 
  .910لقطعة رقم ا

  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن
ــــــــــــة  ـــــــع أصــــــــــــحاب الحقــــــــــــوق فــــــــــــي األراضــــــــــــي واألبنی وعلیــــــــــــه فانــــــــــــه یجــــــــــــوز لجمیـــــ
ـــــــــــــى خارطـــــــــــــة  واألمـــــــــــــالك األخـــــــــــــرى المشـــــــــــــمولة بهـــــــــــــذا المشـــــــــــــروع اإلطـــــــــــــالع عل
المشــــــــــــروع مجانــــــــــــًا خــــــــــــالل ســـــــــــــاعات الــــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقــــــــــــدیم االعتراضـــــــــــــات 

  .لیة للبناء والتنظیم ببلدیة غزةعلیه إلى مكتب اللجنة المح
  )).وسوف لن یلتفت ألي اعتراض یرد بعد هذا التاریـخ ((

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                         
  )غزة: (بمنطقة                                        
  : االسم                                        

  : الصفة        
  : التوقیع                                          
  :خاتم اللجنة المحلیة                                          
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
دام أرض من مؤسسة تعلیمیة بالمصادقة النهائیة على مشروع تغییر هدف استخ
  إلى منطقة سكنیة 

  غزة   - منطقة تنظیم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  
تعلـن اللجنـة المركزیـة لألبنیــة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غــزة أنهـا قـد قــررت بجلســـتها 

التصـــدیق النهـــائي علـــى مشـــروع تغییـــر  8/2/2011المنعقـــدة بتـــاریخ  3/2011رقـــم 
مــن تعلیمــي إلــى  680مــن القطعــة رقــم  19 – 18م أرض القســائم رقــم هـدف اســتخدا

  .سكني 
الســابق إیداعــه لالعتــراض بموجــب اإلعــالن الصــادر عــن اللجنــة المركزیــة والمنشــور 

م مـــع وضـــعه موضــــع التنفیـــذ بعـــد مــــرور 9/11/2010فـــي جریـــدة فلســـطین بتــــاریخ 
میة أو فـــــي خمســــة عشــــر یومـــــًا مــــن تــــاریخ نشـــــر هــــذا اإلعــــالن فـــــي الجریــــدة الرســــ

مــن قــانون ) 18(صحـــیفتین یومیتیـــن محلیتــین أیهمــا أقــرب، وذلــك وفقــًا لــنص المــادة 
  .تنظیم المدن 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة 

من مؤسسة تعلیمیة  751قطعة  23إیداع تغییر هدف استخدام جزء من القسیمة 
  لمنطقة سكنیة 

  1936لسنة ) 28(رقم  قانون تنظیم المدن
  

تعلن اللجنـة المركزیـة لألبنیـة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غـزة للجمهـور الكـریم أنهـا قـد 
م  إیـــداع مشـــروع تغییـــر 8/2/2011المنعقـــدة بتـــاریخ  3/2011قـــررت بجلســـتها رقـــم 

من مؤسسـة تعلیمیـة لمنطقـة سـكنیة  751قطعة  23جزء من القسیمة  هدف استخدام
المــودع بمقــر لجنــة التنظــیم  لبلدیــة غــزة تطبیقــًا لــنص المــادة  وذلــك طبقــًا للمخطــط –

  .وتعدیالته 1936لسنة ) 28(السادسة عشر من قانون تنظیم المدن رقم 
◌ً لنص المادة السابعة عشر من ذات القانون فانـه یجـوز لجمیـع ذوي   وعلیه واستنادًا

بـأي مشـروع آخـر  الحقوق في األراضي واألمالك واألبنیة المشمولة بهذا المشـروع أو
أودع بمقتضــي المــادة السادســة عشــر ســواء بصــفتهم مــن أصــحاب األمــالك أو بأیــة 
صــفة أخـــرى االطــالع علـــى المخطـــط المــودع وتقـــدیم اعتراضـــاتهم علیــه إلـــى مكتـــب 

مـــن   ◌ً خـــالل ســـاعات الـــدوام الرســـمي ولمـــدة ســـتین یومـــالبلدیـــة غـــزة اللجنـــة المحلیـــة 
  .تاریـخ نشر هذا اإلعالن 

  )).لـن یلتفت ألي اعتـراض یـرد بعــد التاریــخ المحدد وسـوف (( 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
  م ارتداد 3+م15بعرض  61بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 

  رفح  –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  
ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ

ــــــاریخ  3/2011بجلســــــتها رقــــــم  ائي علــــــى م التصــــــدیق النهــــــ8/2/2011المنعقــــــدة بت
م ارتــداد والمــار بالقســائم 3+م15بعــرض  61المخطــط التفصــیلي لمســار الشــارع رقــم 

،  18،  17،  19والقسـائم رقــم  6مــن القطعـة رقــم  11،  10،  9،  8،  6،  5رقـم 
  . 7من القطعة رقم  15،  16

والـذي نشـر السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة 
  .م6/10/2010دة فلسطین بتاریخ في جری

كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یوماً 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
بعرض  21رفیق المصري رقم . للشوارع د بالمصادقة على المخطط التفصیلي 

  ارتداد م 3+م8
  م ارتداد وشوارع أخري 3+م15بعرض  12وشارع رقم 

   بیت حانون –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  
ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ

ــــــاریخ  3/2011بجلســــــتها رقــــــم  لــــــى م التصــــــدیق النهــــــائي ع8/2/2011المنعقــــــدة بت
م ارتــداد 3+م8بعــرض  21رفیــق المصــري رقــم . شــوارع دالمخطــط التفصــیلي لمســار 

مــن  19وشــوارع أخــري المــار بالقســیمة رقــم  م ارتــداد3+م15بعــرض  12وشــارع رقــم 
  . 583القطعة رقم 

والـذي نشـر السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة 
  .م 27/9/2010في جریدة فلسطین بتاریخ 

كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یوماً 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن ) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم الزوایدة
  م ارتداد 3+م10بعرض  14/1بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  1936 لسنة) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  
ــاء والتنظــــــــــــیم ببلدیـــــــــــــة الزوایــــــــــــدة عــــــــــــن إیـــــــــــــداع  تعلــــــــــــن اللجنــــــــــــة المحلیـــــــــــــة للبنــــــــــ

والمــــــــــــار بالقســــــــــــائم رقــــــــــــم  14/1المخطــــــــــــط التفصــــــــــــیلي لمســـــــــــــار الشــــــــــــارع رقــــــــــــم 
  .2336من القطعة رقم  60جزء من  1-2

  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن
ـــــــــــي األراضـــــــــــي وا ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی ـــــــــــة وعلیـــــــــــه فان ألبنی

واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة الزوایدة 
  )).وسوف لن یلتفـت ألي اعتراض یرد بعد هذا التاریــخ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                         
  )الزوایدة: (بمنطقة                                        

  : االسم                                        
  : الصفة       
  : التوقیع                                        

  :خاتم اللجنة المحلیة
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
الفاصل بین بلدیتي ) 5(بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع الهیكلي رقم 

  م بدون ارتداد  15دیر البلح و الزوایدة بعرض 
  دیر البلح و الزوایدة  –منطقة تنظیم

  3619لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ
ــــــاریخ  3/2011بجلســــــتها رقــــــم  م التصــــــدیق النهــــــائي علــــــى 8/2/2011المنعقــــــدة بت

الفاصـل بـین بلـدیتي دیـر الـبلح و الزوایـدة ) 5(المخطط التفصیلي لمسار الشـارع رقـم 
 128مــــن القطعــــة  19-18-17-15قســــائم م بــــدون ارتــــداد  والمــــار بال15بعــــرض 

والقســــائم  2338مــــن القطعــــة  39 – 38والقســــائم  146مــــن القطعــــة  42والقســــیمة 
  . 2339من القطعة  27-28-30-41-42

والـذي نشـر السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة 
  .م21/11/2010في جریدة فلسطین بتاریخ 

المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة كمـــا قـــررت اللجنـــة 
من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یوماً 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم جبالیا

بعرض  E1  ،E2  ،E3  ،E4  ،E5بإیداع مخطط تفصیلي للشوارع رقم 
  جبالیا   – م ارتداد3+م10

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
تعلن اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة جبالیا عن إیداع المخطط التفصیلي 

م ارتداد  والمار 3+م10بعرض  E1  ،E2  ،E3  ،E4  ،E5لمسـار الشارع رقم 
من (والقسائم  914من القطعة رقم ) 71،  70والقسائم  67حتى  35من (بالقسائم 

والقسائم  915من القطعة رقم ) 81،  79،  50،  49،  48والقسائم  34حتى  1
 10من (والقسائم  916من القطعة ) 33،  32،  17والقسائم  15حتى  1من (

  . 917من القطعة ) 30حتى  23والقسائم  21حتى 
  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن

الك األخرى وعلیه فانه یجوز لجمیع أصحاب الحقوق في األراضي واألبنیة واألم
المشمولة بهذا المشروع اإلطالع على خارطة المشروع مجانًا خالل ساعات الدوام 
الرسمي وتقدیم االعتراضات علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة 

  .جبالیا
  )).وسوف لن یلتفت ألي اعتـراض یرد بعد هذا التاریــخ((

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                          
  )جبالیا: (بمنطقة                                         

  : االسم                                         
  : الصفة         
  : التوقیع                                         
  :خاتم اللجنة المحلیة 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
غربًا  30بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع التنظیمي الواصل بین شارع 

   م ارتداد3+م10شرقًا بعرض  26وشارع رقم 
  دیر البلح  –منطقة تنظیم

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

ـــة ل ألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت تعلــن اللجنــة المركزیـ
ــــــاریخ  3/2011بجلســــــتها رقــــــم  م التصــــــدیق النهــــــائي علــــــى 8/2/2011المنعقــــــدة بت

غربـًا وشـارع رقـم  30التنظیمـي الواصـل بـین شـارع المخطط التفصیلي لمسار الشارع 
  .134من القطعة  19-18والمار بالقسائم  م ارتداد3+م10شرقًا بعرض  26

والـذي نشـر السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة 
  .م21/11/2010في جریدة فلسطین بتاریخ 

كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یوماً 

  . لیتین أیهما أقـربمح
  .من قانون تنظیم المدن ) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  ن بمحافظات غزةصادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المد
  م ارتداد3+م12بعرض  A0بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 

  دیر البلح  –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  
ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ

ــــــاریخ  3/2011بجلســــــتها رقــــــم  م التصــــــدیق النهــــــائي علــــــى 8/2/2011المنعقــــــدة بت
م ارتـداد والمـار بالقسـائم 3+ م12بعـرض  A0رقـم المخطط التفصیلي لمسـار الشـارع 

  .138من القطعة   4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-18-45
والـذي نشـر السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة 

  .م21/11/2010في جریدة فلسطین بتاریخ 
كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 

من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یوماً 
  . محلیتین أیهما أقـرب

  .من قانون تنظیم المدن ) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  " أرض الغلبان " بإیداع مشروع تقسیم ارض لغایات السكن 
  الشوكة  - منطقة تنظیم 

  1936لسنة ) 28(ظیم المدن رقم قانون تن
تعلن اللجنة المركزیـــة لألبنیـة وتنظیــم المـدن بمحافظـات غـزة أنهـا قـد قــررت بجلسـتها 

إیـداع مشــروع تقسیــم أرض القسـیمة رقـم  23/2/2011المنعقدة بتاریخ  4/2011رقم 
لمسـاحة ") أرض الغلبـان " الشـوكة (أراضي سبع من القطعة رقم أراضي سبع بموقـع 

  .2م199177
بكتابهــا   الشـوكة وذلـك بنـاء علــى طلـب مـن اللجنــة المحلیـة للبنـــاء والتنظـیم فـي بلدیــــة

  . 6/1/2011المؤرخ 
فانـه  1936لسـنة ) 28(من قانون تنظـیم المـدن رقـم ) 20(وعلیه ووفقًا لنص المادة  

یجوز ألي شخص من ذوي الحقوق في األراضي أو األمالك األخرى الواقعـة ضـمن 
شــــروع ســــواء بصــــفتهم مــــن أصــــحاب هــــذه األمــــالك أو بأیــــة صــــفة أخــــرى ارض الم

االطالع على خرائط المشروع المودعة بمكتب اللجنـة المحلیـة للبنـاء والتنظـیم بمقرهـا  
خالل ساعات الدوام الرسمي ولمدة ستة أسابیع من تاریــخ نشـر هـذا  في بلدیة الشوكة

ومـن . یتین محلیتـین أیهمـا أقــرب اإلعالن في الجریـدة الرسـمیة أو في صحیفتین یـوم
ثـــم تقـــدیم االعتراضـــات علیـــه خـــالل هـــذه المـــدة إلـــى مكتـــب اللجنـــة المحلیـــة بصـــورة 

  . رسمیة
  )).وسـوف لـن یلتفــت ألي اعتـراض یـرد بعــد هـذا التاریـخ(( 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
  هایل أبو الحصین / ض لغایات السكن باسم بإیداع مشروع تقسیم ار 

  المغازي  - منطقة تنظیم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلن اللجنة المركزیـــة لألبنیـة وتنظیــم المـدن بمحافظـات غـزة أنهـا قـد قــررت بجلسـتها 
ــــم أرض القســـیمة 23/2/2011المنعقـــدة بتـــاریخ  4/2011رقـــم  م إیـــداع مشــــروع تقسی
بموقـــــع ) ســــبع(أراضــــي مالیـــــة  14مـــــن القطعــــة رقـــــم ) ســــبع(راضــــي مالیـــــة أ 6رقــــم 

  .2م8810لمساحة ) المغازي(
بكتابهــا  المغــازي وذلـك بنــاء علــى طلـب مــن اللجنــة المحلیـة للبنـــاء والتنظــیم فـي بلدیــــة

  . 26/9/2010المؤرخ  104/2010م . رقـم  ب 
فانـه  1936لسـنة ) 28(م من قانون تنظـیم المـدن رقـ) 20(وعلیه ووفقًا لنص المادة  

یجوز ألي شخص من ذوي الحقوق في األراضي أو األمالك األخرى الواقعـة ضـمن 
ارض المشــــروع ســــواء بصــــفتهم مــــن أصــــحاب هــــذه األمــــالك أو بأیــــة صــــفة أخــــرى 
االطالع على خرائط المشروع المودعة بمكتب اللجنـة المحلیـة للبنـاء والتنظـیم بمقرهـا  

ات الــدوام الرســمي ولمــدة ســتة أســابیع مــن تاریـــخ نشــر خــالل ســاع فــي بلدیــة المغــازي
. هذا اإلعـالن فـي الجریــدة الرســمیة أو فـي صـحیفتین یـومیتین محلیتـین أیهمـا أقــرب 

ومن ثم تقدیم االعتراضـات علیـه خـالل هـذه المـدة إلـى مكتـب اللجنـة المحلیـة بصـورة 
  . رسمیة

  )).التاریـخ وسـوف لـن یلتفــت ألي اعتـراض یـرد بعــد هـذا (( 
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  طقة تنظیم المغازيصادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمن
  م ارتداد3+م12بعرض  34بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  
ــــــــــــاء والتنظــــــــــــیم ببلدیــــــــــــة المغــــــــــــازي عــــــــــــن إیــــــــــــداع  ــــــــــــة المحلیــــــــــــة للبن ــــــــــــن اللجن تعل

ــــــــــــم  ــــــــــــداد 3+م12بعــــــــــــرض  34المخطــــــــــــط التفصــــــــــــیلي لمســـــــــــــار الشــــــــــــارع رق م ارت
  .طعة رقم أراضي سبعوالمار بالقسائم أراضي سبع من الق

  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن
ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة المغازيعلیه إلى مكتب اللجنة 
  )).وسوف لن یلتفـت ألي اعتراض یـرد بعد هذا التاریـخ((

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                    
  )المغازي: (بمنطقة                                      

  : االسم                                      
  : الصفة    
  : التوقیع                                      
  :خاتم اللجنة المحلیة                                      
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
  م10رض بع 2B/11بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 

  الزوایدة –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  
ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ

ـــــدة بتـــــاریخ  4/2011بجلســـــتها رقـــــم  م التصـــــدیق النهـــــائي علـــــى 23/2/2011المنعق
من القطعـة رقـم  2ر بالقسیمة رقم والما 2B/11المخطط التفصیلي لمسار الشارع رقم 

2343 .  
والـذي نشـر السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة 

  .م31/11/2010في جریدة فلسطین بتاریخ 
كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 

جریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في ال عشر یوماً 
  . محلیتین أیهما أقـرب

  .من قانون تنظیم المدن ) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزةصادر 
م 2+م18بعرض " الحریة "  36بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 

  ارتداد 
  رفح –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  
ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد  قـــررت تعلــن اللجنــة المركزیـ

ـــــدة بتـــــاریخ  4/2011بجلســـــتها رقـــــم  م التصـــــدیق النهـــــائي علـــــى 23/2/2011المنعق
مــــن  2-5والمــــار بالقســــائم " الحریــــة "  36المخطــــط التفصــــیلي لمســــار الشــــارع رقــــم 

  . 2363القطعة رقم 
والـذي نشـر السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة 

  .م28/8/2010في جریدة فلسطین بتاریخ 
كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 

من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یوماً 
  . محلیتین أیهما أقـرب

  .من قانون تنظیم المدن ) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
  م بدون ارتداد12بعرض  52بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 

  خانیونس  –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(تنظیم المدن رقم قانون 

  
ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ

ـــــدة بتـــــاریخ  4/2011بجلســـــتها رقـــــم  م التصـــــدیق النهـــــائي علـــــى 23/2/2011المنعق
مــن القطعــة رقــم  9والمــار بالقســیمة رقــم  52المخطــط التفصــیلي لمســار الشــارع رقــم 

87 .  
والـذي نشـر سابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة ال

  .م16/6/2010في جریدة فلسطین بتاریخ 
كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 

من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یوماً 
  . أیهما أقـرب محلیتین

  .من قانون تنظیم المدن ) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  ن بمحافظات غزةصادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المد
م 3+م12بعرض " الفرطة "  24بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 

  ارتداد
  بیت حانون –منطقة تنظیم

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ
ـــــدة 4/2011بجلســـــتها رقـــــم  م التصـــــدیق النهـــــائي علـــــى 23/2/2011بتـــــاریخ  المنعق

-8-6-5-2والمـار بالقسـائم "  الفرطـة "  24المخطط التفصیلي لمسار الشارع رقـم 
مـــن القطعـــة  10-9-8والقســـائم  584مـــن القطعـــة  9-12-13-14-15-16-17

583 .  
والـذي نشـر السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة 

  .م27/9/2010دة فلسطین بتاریخ في جری
كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 

من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یوماً 
  . محلیتین أیهما أقـرب

  .من قانون تنظیم المدن ) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم وادي غزة
  م بدون ارتداد 10بعرض  30،  28بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 

  1936لسنة ) 28(تنظیم المدن رقم  قانون
  

تعلـــــــــــن اللجنـــــــــــة المحلیـــــــــــة للبنـــــــــــاء والتنظـــــــــــیم ببلدیـــــــــــة وادي غـــــــــــزة عـــــــــــن إیـــــــــــداع 
ـــط التفصـــــــــــــــــیلي لمســـــــــــــــــــار الشـــــــــــــــــارع رقـــــــــــــــــم  م 10بعــــــــــــــــــرض  30،  28المخطــــــــــــــ

  .881من القطعة رقم  14-10-11بدون ارتداد والمار بالقسائم  
  .لالعتراض خالل خمسة عشر یومًا من تاریخ هذا اإلعالن

ـــــــــــة وعل ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی یـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة وادي غزة
  )).یـرد بعد هذا التاریـخوسوف لن یلتفـت ألي اعتراض ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                     
  )وادي غزة: (بمنطقة                                       
  : االسم                                       

  : الصفة      
  : التوقیع                                       

  :خاتم اللجنة المحلیة                                       
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم خانیونس
  م بدون ارتداد 20بعرض  60بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  
ـــــاء والتنظــــــــــــیم ببلدیــــــــــــة خــــــــــــانیونس عــــــــــــن إیــــــــــــداع تعلــــــــــــن اللجنــــــــــــة ا لمحلیــــــــــــة للبنـــــــ

ــــــــــــط التفصـــــــــــــــیلي لمســــــــــــــــار الشـــــــــــــــارع رقـــــــــــــــم  م بـــــــــــــــدون 20بعـــــــــــــــرض  60المخطـــ
مــــــــــــــــــــــــــــن  23-22-17-16-6-11-5-1ارتـــــــــــــــــــــــــــداد والمــــــــــــــــــــــــــــار بالقســــــــــــــــــــــــــــائم 

  . 55القطعة رقم 
  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن

ـــــــــــي األراضـــــــــــي وا ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی ـــــــــــة وعلیـــــــــــه فان ألبنی
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة خانیونس
  )).وسوف لن یلتفـت ألي اعتراض یـرد بعد هذا التاریـخ((

  
  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                         

  )خانیونس: (بمنطقة                                        
  : االسم                                        
  : الصفة       
  : التوقیع                                        

  :خاتم اللجنة المحلیة
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم رفح
  م 8بإیداع مخطط تفصیلي للشارع التنظیمي بحي السالم بعرض 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

تعلـــــــــن اللجنـــــــــة المحلیـــــــــة للبنـــــــــاء والتنظـــــــــیم ببلدیـــــــــة رفـــــــــح عـــــــــن إیـــــــــداع المخطـــــــــط 
م  والمـــــــــــار 8حــــــــــي الســــــــــالم بعــــــــــرض التفصــــــــــیلي لمســـــــــــار الشــــــــــارع التنظیمـــــــــــي ب

  . 12من القطعة رقم  11-10بالقسائم  رقم 
  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن

ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 

الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام 
  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة رفح

  )).وسوف لن یلتفـت ألي اعتراض یـرد بعد هذا التاریـخ((
  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                         

  )رفح: (منطقةب                                         
  : االسم                                         
  : الصفة          
  : التوقیع                                          
  :خاتم اللجنة المحلیة  
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  القرارة+ صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم خانیونس 

ببلدیة القرارة بعرض  55ببلدیة خانیونس و 15صیلي للشارع رقم بإیداع مخطط تف
  م ارتداد 3+م 24

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
ــــــــــة خــــــــــانیونس  ــــــــــاء والتنظــــــــــیم ببلدی ــــــــــة للبن ــــــــــن اللجنــــــــــة المحلی ــــــــــرارة عــــــــــن + تعل الق

ـــداع المخطــــــــــــط التفصــــــــــــیلي لمســـــــــــــار الشــــــــــــارع رقــــــــــــم  ببلدیــــــــــــة خــــــــــــانیونس  15إیـــــــــ
م ارتــــــــــــداد والمــــــــــــار بالقســــــــــــائم أراضــــــــــــي 3+م 24 ببلدیــــــــــــة القــــــــــــرارة بعــــــــــــرض 55و

ــــــبع مــــــــن القطعــــــــة رقــــــــم أراضــــــــي ســـــــبع والقســــــــیمة رقــــــــم  مــــــــن القطعــــــــة رقــــــــم  13سـ
مــــــــــن القطعــــــــــة رقــــــــــم  33-38ضــــــــــمن نفــــــــــوذ بلدیــــــــــة القــــــــــرارة والقســــــــــائم رقــــــــــم  39
  .ضمن نفوذ بلدیة خانیونس 42

  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن
ـــــــــــع أصـــــــــــحاب ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی ـــــــــــة  وعلیـــــــــــه فان ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف الحق

واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

ــــــــــة خــــــــــانیونس  ــــــــــاء والتنظــــــــــیم ببلدی ــــــــــة للبن ــــــــــب اللجنــــــــــة المحلی ــــــــــى مكت ــــــــــه إل + علی
  .القرارة

  )).ریـخوسوف لن یلتفت ألي اعتراض یرد بعد هذا التا((
  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم    رئیس اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم 
  )القرارة: (بمنطقة)                       خانیونس: (بمنطقة 
  :االسم:                                    االسم  
  :الصفة:                                   الصفة  
  :التوقیع                                   :التوقیع  
  :خاتم اللجنة المحلیة:                       خاتم اللجنة المحلیة  
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم المغازي
  م ارتداد 3+م15بعرض  16بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 

  1936لسنة ) 28(رقم قانون تنظیم المدن 
  

ــــــــــــاء والتنظــــــــــــیم ببلدیــــــــــــة المغــــــــــــازي عــــــــــــن إیــــــــــــداع  ــــــــــــة المحلیــــــــــــة للبن ــــــــــــن اللجن تعل
ــــــــــــم  ــــــــــــداد 3+م15بعــــــــــــرض  16المخطــــــــــــط التفصــــــــــــیلي لمســـــــــــــار الشــــــــــــارع رق م ارت
  .والمار بالقسائم أراضي سبع من القطعة أراضي سبع

  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن
ـــــــــــع أصـــــــــــحا ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی ـــــــــــة وعلیـــــــــــه فان ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ب الحق

واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة المغازي
  )).وسوف لن یلتفت ألي اعتراض یـرد بعد هذا التاریــخ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                     
  )المغازي: (بمنطقة                                       

  : االسم                                        
  : الصفة       
  : التوقیع                                        

  :نة المحلیةخاتم اللج
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم غزة
  م 6بإیداع مخطط تفصیلي لشارع البطش بعرض 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

ــــــــاء والتنظـــــــــیم ببلدیـــــــــة غـــــــــزة عـــــــــن إیـــــــــداع المخطـــــــــط  تعلـــــــــن اللجنـــــــــة المحلیـــــــــة للبنـ
ــــــــــــبطش بعــــــــــــرض ــــــــــــم 6 التفصــــــــــــیلي لمســـــــــــــار شــــــــــــارع ال م  والمــــــــــــار بالقســــــــــــیمة رق

ــــــــــــم  23 ــــــــــــم  17، 16والقســــــــــــائم رقــــــــــــم  751مــــــــــــن القطعــــــــــــة رق مــــــــــــن القطعــــــــــــة رق
721.  

  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن
ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 

ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــاً  خــــــــ
  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة غزة

  )).وسوف لن یلتفت ألي اعتراض یرد بعد هذا التاریـخ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                     
  )غزة: (بمنطقة                                       

  : االسم                                       
  : الصفة      
  : التوقیع                                        

  :خاتم اللجنة المحلیة
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم المغراقة
  م ارتداد3+م16بعرض  17Aشارع رقم بإیداع مخطط تفصیلي لل

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

ــــــــــــة المغراقــــــــــــة عــــــــــــن إیــــــــــــداع  ــــــــــــاء والتنظــــــــــــیم ببلدی ــــــــــــة المحلیــــــــــــة للبن ــــــــــــن اللجن تعل
ـــــــــــــــــم  ــــط التفصـــــــــــــــــیلي لمســــــــــــــــــار الشـــــــــــــــــارع رق م 3+م16بعـــــــــــــــــرض  17Aالمخطـــــــــــــ

ــــــــــــــــــــداد والمــــــــــــــــــــار بالقســــــــــــــــــــائم رقــــــــــــــــــــم  -20-19-17-16-15-13-12-11ارت
21-22-24-25-26-27-34-36-37-38-39-40-41-
  . 670من القطعة رقم  42-51-60-61

  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن
ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 

تراضــــــــــــات المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االع
  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة المغراقة

  )).وسوف لن یلتفت ألي اعتراض یرد بعد هذا التاریـخ((
  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                          

  )قةالمغرا: (بمنطقة                                         
  : االسم                                         
  : الصفة         
  : التوقیع                                         
  :خاتم اللجنة المحلیة 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
" المجمع اإلسالمي "  12099 بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم

  م بدون ارتداد 12بعرض 
  خانیونس  –منطقة تنظیم

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ
ــــــاریخ  5/2011بجلســــــتها رقــــــم  م التصــــــدیق النهــــــائي علــــــى 9/3/2011المنعقــــــدة بت

م 12بعــرض " المجمــع اإلســالمي "  12099خطــط التفصــیلي لمســار الشــارع رقــم الم
  . 50من القطعة رقم  32-31-30-29بدون ارتداد والمار بالقسائم 

والـذي نشـر السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة 
  .م17/5/2010في جریدة فلسطین بتاریخ 

وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة  كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة
من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یوماً 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن ) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
  م ارتداد 3+م16بعرض  93بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 

  خانیونس  –منطقة تنظیم
  1936سنة ل) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  
ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ

ــــــاریخ  5/2011بجلســــــتها رقــــــم  م التصــــــدیق النهــــــائي علــــــى 9/3/2011المنعقــــــدة بت
م ارتــداد والمــار بالقســائم 3+م16بعــرض  93المخطــط التفصــیلي لمســار الشــارع رقــم 

  .77من القطعة رقم  23-22-21-19-18-16-15-14-13-11رقم 
والـذي نشـر السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة 

  .م27/12/2010بتاریخ  في جریدتي 
كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 

لرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة ا عشر یوماً 
  . محلیتین أیهما أقـرب

  .من قانون تنظیم المدن ) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  للجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزةصادر عن ا
  م بدون ارتداد 30بعرض  9بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 

  خانیونس  –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  
ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ

ــــــاریخ  5/2011ســــــتها رقــــــم بجل م التصــــــدیق النهــــــائي علــــــى 9/3/2011المنعقــــــدة بت
م بــدون ارتــداد والمــار بالقســائم 30بعــرض  9المخطــط التفصــیلي لمســار الشــارع رقــم 

 28والقسیمة رقـم  65من القطعة رقم  34-32-17-16-15-10-8-7-6-4رقم 
مــن  14ة رقــم والقسـیم 87مــن القطعـة رقــم  15-9والقســائم رقـم  64مـن القطعــة رقـم 

  .88القطعة رقم 
والـذي نشـر السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة 

  .17/10/2010م وجریدة الرسالة بتاریخ 16/6/2010في جریدة فلسطین بتاریخ 
كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 

نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین من تاریـخ  عشر یوماً 
  . محلیتین أیهما أقـرب

  .من قانون تنظیم المدن ) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
م بدون 12بعرض " األرنب "  12091بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 

  ارتداد 
  خانیونس  –منطقة تنظیم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحاف ظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت تعلــن اللجنــة المركزیـ
ــــــاریخ  5/2011بجلســــــتها رقــــــم  م التصــــــدیق النهــــــائي علــــــى 9/3/2011المنعقــــــدة بت

م بـدون ارتـداد 12بعـرض " األرنـب "  12091لمسار الشارع رقـم المخطط التفصیلي 
-1والقســائم رقــم  44مــن القطعــة رقــم   65-64-63-53-52بالقســائم رقــم والمــار 

  .48من القطعة  2-3-4-6-8-9
والـذي نشـر السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة 

  .م22/7/2010فلسطین بتاریخ + في جریدتي    الرسالة 
كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 

تین یـومیتین من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیف عشر یوماً 
  . محلیتین أیهما أقـرب

  .من قانون تنظیم المدن ) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  تنظیم وبناء المدن بمحافظات غزةصادر عن اللجنة المركزیة لل
 

 

تعلـــــن اللجنـــــة المركزیـــــة للتنظــــــیم وبنـــــاء المـــــدن بمحافظــــــات غـــــزة للجمهـــــور الكــــــریم 
  .    9/3/2011المنعقدة بتاریخ ) 2011/  5(بأنها قد قررت بجلستها رقم 

مـــــــن  6م علـــــــى أرض القســـــــیمة رقـــــــ" ج " إیـــــــداع تـــــــرخیص محطـــــــة وقـــــــود فئـــــــة   
ـــــة  87القطعـــــة رقـــــم  مـــــن أراضـــــي خـــــانیونس المقدمـــــة للجن

.  
ـــق لجمیـــــــع ذوي الشـــــــأن فـــــــي األراضـــــــي واألبنیـــــــة واألمـــــــالك األخـــــــرى   ـــــــه یحــــ وعلی

ــــــأي صــــــفة أخــــــرى أن  ــــــة بصــــــفتهم مــــــن أصــــــحاب األمــــــالك أو ب المشــــــمولة بالمنطق
ـــــك خـــــالل مـــــدة یتقـــــدموا باعتراضـــــاته ـــــى المشـــــروع وذل ـــــوم  30( م عل ـــــاریخ  )ی مـــــن ت

  .نشر هذا اإلعالن
ـــدى مكتـــــــب اللجنـــــــة المحلیـــــــة للبنـــــــاء والتنظـــــــیم بمقرهـــــــا فـــــــي  تقـــــــدم االعتراضـــــــات لــــ

ســــــــكرتیر اللجنـــــــــة المركزیــــــــة بمكتبــــــــه بــــــــوزارة الحكـــــــــم / بلدیــــــــة خــــــــانیونس وللســــــــید 
  .المحلي خالل ساعات الدوام الرسمي
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
م بدون 26بعرض  21ة على المخطط التفصیلي لشارع المجدل رقم بالمصادق

  ارتداد  
  غزة  –منطقة تنظیم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  
ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ

ــــــاریخ  5/2011بجلســــــتها رقــــــم  نهــــــائي علــــــى م التصــــــدیق ال9/3/2011المنعقــــــدة بت
م بـدون ارتـداد  والمـار 26بعـرض  21المخطط التفصیلي لمسار الشارع المجدل رقـم 

-591-539-624-58-68-69-72-73-76-77-81-82-85بالقســــــــــــــــــــــــائم 
-41-42-22-110-95-96والقســـــائم رقـــــم  727مـــــن القطعـــــة رقـــــم  590-589
  . 706من القطعة رقم  122-123-25-112

والـذي نشـر إلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة السابق إیداعه لالعتراض بموجب ا
  .7/10/2010م وجریدة الرسالة بتاریخ 6/10/2010في جریدة فلسطین بتاریخ 

كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یوماً 

  . یتین أیهما أقـربمحل
  .من قانون تنظیم المدن ) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  منطقة تنظیم المغراقةصادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم ب
  م ارتداد 3+م16بعرض  8بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

ــــــــــــة المغراقــــــــــــة عــــــــــــن إیــــــــــــداع  ــــــــــــاء والتنظــــــــــــیم ببلدی ــــــــــــة المحلیــــــــــــة للبن ــــــــــــن اللجن تعل
ـــــــــــــم  ـــــــــــــداد 3+م16بعـــــــــــــرض  8المخطـــــــــــــط التفصـــــــــــــیلي لمســــــــــــــار الشـــــــــــــارع رق م ارت

 62-61-51-50-48-46-45-44-42-38والمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار بالقســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائم 
  . 670من القطعة رقم 

  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن
ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .ه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة المغراقةعلی
  )).وسوف لن یلتفت ألي اعتراض یـرد بعد هذا التاریـخ ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                    
  )المغراقة: (بمنطقة                                       

  : االسم                                       
  : الصفة     
  : التوقیع                                       
  :خاتم اللجنة المحلیة                                       
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  صادر عن اللجنة المركزیة للتنظیم وبناء المدن بمحافظات غزة
 

  
تعلـــــن اللجنـــــة المركزیـــــة للتنظــــــیم وبنـــــاء المـــــدن بمحافظــــــات غـــــزة للجمهـــــور الكــــــریم 

     .م 9/3/2011 المنعقدة بتاریخ   )5/2011(بأنها قد قررت بجلستها رقم 
 5علـــــى جـــــزء مـــــن أرض المقســـــم رقـــــم " ج " إیـــــداع تـــــرخیص محطـــــة وقـــــود فئـــــة   

ـــــــم  8+7رقـــــــم  ضـــــــمن مشـــــــروع تقســـــــیم القســـــــائم 2م700بمســـــــاحة  مـــــــن القطعـــــــة رق
مــــن أراضــــي جبالیــــا المقدمــــة للجنــــة باســــم  1809

.  
ـــق لجمیـــــــع ذوي الشـــــــأن فـــــــي األراضـــــــي واألبنیـــــــة واألمـــــــالك األخـــــــرى   ـــــــه یحــــ وعلی

ــــــأي صــــــفة أخــــــرى أن  ــــــة بصــــــفتهم مــــــن أصــــــحاب األمــــــالك أو ب المشــــــمولة بالمنطق
ـــــ ـــــى المشـــــروع وذل ـــــوم  30( ك خـــــالل مـــــدة یتقـــــدموا باعتراضـــــاتهم عل ـــــاریخ  )ی مـــــن ت

  .نشر هذا اإلعالن
ـــدى مكتـــــــب اللجنـــــــة المحلیـــــــة للبنـــــــاء والتنظـــــــیم بمقرهـــــــا فـــــــي  تقـــــــدم االعتراضـــــــات لــــ

ســــــكرتیر اللجنــــــة المركزیـــــة بمكتبــــــه بـــــوزارة الحكــــــم المحلــــــي / بلدیـــــة جبالیــــــا وللســـــید 
  .خالل ساعات الدوام الرسمي
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وشارع رقم  20تفصیلي للشارع الواصل بین شارع رقم بالمصادقة على المخطط ال

30  
  دیر البلح –منطقة تنظیم

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ
ـــــدة بتـــــاریخ  6/2011بجلســـــتها رقـــــم  م التصـــــدیق النهـــــائي علـــــى 23/3/2011المنعق

وشــارع رقــم  20المخطـط التفصــیلي لمســار الشــارع التنظیمــي الواصـل بــین شــارع رقــم 
  . 148من القطعة رقم  42-39-38-36-7والمار بالقسائم  30

والـذي نشـر السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة 
  .م21/11/2011في جریدة فلسطین بتاریخ 
ة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــ

من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یوماً 
  . محلیتین أیهما أقـرب

  .من قانون تنظیم المدن ) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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15 
38 

  

یـــــة للتنظــــــیم وبنـــــاء المـــــدن بمحافظــــــات غـــــزة للجمهـــــور الكــــــریم تعلـــــن اللجنـــــة المركز 
     .2011/ 23/3المنعقدة بتاریخ   )2011/  6(بأنها قد قررت بجلستها رقم 

مـــــن  15علـــــى أرض القســـــیمة رقـــــم  إیـــــداع   
مــــن أراضــــي خــــانیونس المقدمــــة للجنـــــة باســــم  38القطعــــة رقــــم 
.  

ـــــــ  ـــق لجمیـــــــع ذوي الشـــــــأن فـــــــي األراضـــــــي واألبنیـــــــة واألمـــــــالك األخـــــــرى وعلی ه یحــــ
ــــــأي صــــــفة أخــــــرى أن  ــــــة بصــــــفتهم مــــــن أصــــــحاب األمــــــالك أو ب المشــــــمولة بالمنطق

ـــــك خـــــالل مـــــدة  ـــــى المشـــــروع وذل ـــــوم  30( یتقـــــدموا باعتراضـــــاتهم عل ـــــاریخ  )ی مـــــن ت
  .نشر هذا اإلعالن

م بمقرهـــــــا فـــــــي تقـــــــدم االعتراضـــــــات لـــــــدى مكتـــــــب اللجنـــــــة المحلیـــــــة للبنـــــــاء والتنظـــــــی
ســــــــكرتیر اللجنـــــــــة المركزیــــــــة بمكتبــــــــه بــــــــوزارة الحكـــــــــم / بلدیــــــــة خــــــــانیونس وللســــــــید 

  .المحلي خالل ساعات الدوام الرسمي
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة 

من  1777من القطعة رقم  90إیداع تغییر هدف استخدام أرض القسیمة رقم 
  ) روضة أطفال ( زراعي إلى مرافق عامة 
  3619لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  

تعلن اللجنـة المركزیـة لألبنیـة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غـزة للجمهـور الكـریم أنهـا قـد 
م إیـــداع مشـــروع تغییـــر 23/3/2011المنعقـــدة بتـــاریخ  6/2011قـــررت بجلســـتها رقـــم 

مـن زراعـي إلـى مرافـق  1777من القطعة رقم  90أرض القسیمة رقم  هدف استخدام
لجنـــة التنظـــیم بلدیـــة أم النصـــر تطبیقـــًا  وذلـــك طبقـــًا للمخطـــط المـــودع بمقـــر – عامـــة

ــــنص المــــادة السادســــة عشــــر مــــن قــــانون تنظــــیم المــــدن رقــــم   1936لســــنة )  28( ل
  .وتعدیالته

◌ً لنص المادة السابعة عشر من ذات القانون فانـه یجـوز لجمیـع ذوي   وعلیه واستنادًا
روع آخـر الحقوق في األراضي واألمالك واألبنیة المشمولة بهذا المشـروع أو بـأي مشـ

أودع بمقتضــي المــادة السادســة عشــر ســواء بصــفتهم مــن أصــحاب األمــالك أو بأیــة 
صــفة أخـــرى االطــالع علـــى المخطـــط المــودع وتقـــدیم اعتراضـــاتهم علیــه إلـــى مكتـــب 

مـن   ◌ً خالل ساعات الدوام الرسمي ولمدة سـتین یومـاببلدیة أم النصر اللجنة المحلیة 
  .تاریـخ نشر هذا اإلعالن 

  )).یلتفت ألي اعتـراض یـرد بعــد التاریــخ المحدد وسـوف لـن((
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  قة على المخطط التفصیلي لشوارع مدرسة الجرن بالمصاد

  جبالیا –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  
ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ

ـــــدة بتـــــاریخ  6/2011بجلســـــتها رقـــــم  م التصـــــدیق النهـــــائي علـــــى 23/3/2011المنعق
-32-5-4-3-2فصــیلي لمســار شــوارع مدرســة الجــرن والمــار بالقســائم المخطــط الت

-7-21-22-18-12-11والقســائم رقــم  1794مــن القطعــة رقــم  33-23-16-6
  . 1783من القطعة  6-5

والـذي نشـر السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة 
  .م21/9/2010في جریدة فلسطین بتاریخ 

للجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة كمـــا قـــررت ا
من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یوماً 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن ) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
  م 12بالمصادقة على المخطط التفصیلي لشارع جنید بعرض 

  غزة –منطقة تنظیم
  1936نة لس) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  
ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ

ـــــدة بتـــــاریخ  6/2011بجلســـــتها رقـــــم  م التصـــــدیق النهـــــائي علـــــى 23/3/2011المنعق
مـــن  16م والمــار بالقســـیمة رقــم 12المخطــط التفصــیلي لمســـار لشــارع جنیـــد بعــرض 

  . 753القطعة رقم 
والـذي نشـر عتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة السابق إیداعه لال

  .م16/12/2010في جریدة فلسطین بتاریخ 
كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 

من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یوماً 
  . محلیتین أیهما أقـرب

  .من قانون تنظیم المدن ) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  غزة صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات
  م بدون ارتداد24بعرض  23بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 

  خانیونس –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  
ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ

ـــــدة بتـــــاریخ  6/2011بجلســـــتها رقـــــم  تصـــــدیق النهـــــائي علـــــى م ال23/3/2011المنعق
م بـدون ارتـداد والمـار بالقسـائم 24بعـرض  23المخطط التفصیلي لمسـار الشـارع رقـم 

 13-12-11-10-2والقســائم رقــم  48مــن القطعــة رقــم  17-16-15-11-9رقــم 
  .49من القطعة رقم 

والـذي نشـر السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة 
  .م4/11/2010والرسالة بتاریخ  3/11/2010طین بتاریخ في جریدة فلس

كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یوماً 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .المدن من قانون تنظیم ) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم المغراقة
  اد من كال الجانبین م ارتد3+م16بعرض  13بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

ــــــــــــة المغراقــــــــــــة عــــــــــــن إیــــــــــــداع  ــــــــــــاء والتنظــــــــــــیم ببلدی ــــــــــــة المحلیــــــــــــة للبن ــــــــــــن اللجن تعل
م ارتــــــــــــداد 3+م16بعـــــــــــرض  13المخطـــــــــــط التفصـــــــــــیلي لمســــــــــــار الشــــــــــــارع  رقـــــــــــم 

ـــــــــــــــــال الجـــــــــــــــــــانبین والمـــــــــــــــــــار بالقســـــــــــــــــــائم  -17-16-15-14-12-11مـــــــــــــــــــن كــ
  .670القطعة رقم من  18-19-20-21-22-36-38-45-55

  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن
ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .حلیة للبناء والتنظیم ببلدیة المغراقةعلیه إلى مكتب اللجنة الم
  )).وسوف لن یلتفت ألي اعتراض یرد بعد هذا التاریـخ((

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                          
  )المغراقة: (بمنطقة                                         

  : االسم                                          
  : الصفة           
  : التوقیع                                          
  :خاتم اللجنة المحلیة  
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
فراز أرض ضمن مشروع حي النزهة باسم   سلطة/ بالمصادقة على مشروع دمج وإ

  األراضي 
  منطقة تنظیم بیت الهیا

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

تعلن اللجنة المركزیـــة لألبنیـة وتنظیــم المـدن بمحافظـات غـزة أنهـا قـد قــررت بجلسـتها 
م واســتنادًا إلــى صــالحیاتها المنصــوص 23/3/2011المنعقــدة بتــاریخ  6/2011رقــم 

لســنة ) 28(مــن قــانون تنظــیم المــدن رقــم ) 20(علیهــا فــي الفقــرة الســابعة مــن المــادة 
فــراز أرض القســائم رقــم  1936 -208-243التصــدیق النهــائي علــى مشــروع دمــج وإ
-250-251والقســـائم رقـــم      1745مـــن القطعـــة  209-235-238-155-154
الســابق  1776مــن القطعــة رقــم  249-248-191-190-189-188-187-259

م وذلـك بنـاء علـى طلـب 30/12/2010اریخ نشر قرار إیداعـه فـي جریـدة فلسـطین بتـ
المـــؤرخ  137مـــن اللجنـــة المحلیـــة للبنـــاء والتنظـــیم فـــي بلدیـــة بیـــت الهیـــا بكتابهـــا رقـــم 

7/3/2011  .  
كمــا قــررت أن یــتم وضــع المشــروع موضــع التنفیــذ بعــد خمســة عشــر یومــًا مــن تــاریخ 

  .من دائرة المساحة العامة) اإلفراز(تصدیق خارطة الحدود المساحیة 
ینشــر هــذا اإلعــالن علــى نفقــة المالــك فــي صــحیفتین یــومیتین محلیتــین وینشــر فــي و 

  .الجریدة الرسمیة حسب األصول
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  ركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة صادر عن اللجنة الم

من مركز  53من القطعة رقم  65إیداع تغییر هدف استخدام أرض القسیمة رقم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم ثقافي إلى سكني 

  

تعلن اللجنـة المركزیـة لألبنیـة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غـزة للجمهـور الكـریم أنهـا قـد 
م إیـــداع مشـــروع تغییـــر 23/3/2011المنعقـــدة بتـــاریخ  6/2011 قـــررت بجلســـتها رقـــم

مـــن مركـــز ثقـــافي إلـــى  53مـــن القطعـــة رقـــم  65أرض القســـیمة رقـــم  هـــدف اســـتخدام
وذلــك طبقــًا للمخطــط المــودع بمقــر لجنــة التنظــیم  خــانیونس تطبیقــًا لــنص  – ســكني

  .تهوتعدیال 1936لسنة ) 28(المادة السادسة عشر من قانون تنظیم المدن رقم 
◌ً لنص المادة السابعة عشر من ذات القانون فانـه یجـوز لجمیـع ذوي   وعلیه واستنادًا

الحقوق في األراضي واألمالك واألبنیة المشمولة بهذا المشـروع أو بـأي مشـروع آخـر 
أودع بمقتضــي المــادة السادســة عشــر ســواء بصــفتهم مــن أصــحاب األمــالك أو بأیــة 

ع وتقـــدیم اعتراضـــاتهم علیــه إلـــى مكتـــب صــفة أخـــرى االطــالع علـــى المخطـــط المــود
مـن   ◌ً خالل ساعات الـدوام الرسـمي ولمـدة سـتین یومـاببلدیة خانیونس اللجنة المحلیة 

  .تاریـخ نشر هذا اإلعالن 
  )).وسـوف لـن یلتفت ألي اعتـراض یـرد بعــد التاریــخ المحدد((
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم الزوایدة
  م ارتداد3+م16بعرض  A11بإیداع مخطط تفصیلي للشارع الهیكلي رقم 

  1936لسنة )  28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

ــاء والتنظــــــــــــیم ببلدیـــــــــــــة الزوایــــــــــــدة عــــــــــــن إیـــــــــــــداع تعلــــــــــــن ال لجنــــــــــــة المحلیـــــــــــــة للبنــــــــــ
ـــــــــــــــم  ـــــــــــــــي رق ــــــــــیلي لمســــــــــــــــار الشـــــــــــــــارع  الهیكل بعـــــــــــــــرض  A11المخطـــــــــــــــط التفصـــــ

مـــــــــــــــــــن  34-33-30-21-16م ارتـــــــــــــــــــداد والمـــــــــــــــــــار بالقســـــــــــــــــــائم رقـــــــــــــــــــم 3+م16
  .2341من القطعة رقم  8-7-1والقسائم رقم  2333القطعة رقم 

  .نلالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعال
ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة الزوایدة
  )).اعتراض یرد بعد هذا التاریـخ وسـوف لن یلتفـت ألي((

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                       
  )الزوایدة: (بمنطقة                                        

  : االسم                                        
  : الصفة        

  : التوقیع                                         
  :خاتم اللجنة المحلیة 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة 

عبسان  - م ارتداد3+م12بعرض  B19إیداع مخطط تفصیلي للشارع الهیكلي رقم 
  الكبیرة اإلقلیمیة  

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

نـة المركزیـة لألبنیـة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غـزة للجمهـور الكـریم أنهـا قـد تعلن اللج
 م  إیـداع مخطـط تفصـیلي 6/4/2011المنعقدة بتـاریخ  7/2011قررت بجلستها رقم 

-19-18م ارتـــداد والمـــار بالقســـائم رقـــم 3+م12بعـــرض  B19للشـــارع الهیكلـــي رقـــم 
مخطـط المـودع بمقـر وذلـك طبقـًا لل –  247من القطعة رقم  25-26-27-28-29

لجنة التنظیم بلدیـة عبسـان الكبیـرة ولجنـة التنظـیم المركزیـة بـوزارة الحكـم المحلـي بغـزة 
 1936لســنة ) 28(تطبیقــًا لــنص المــادة السادســة عشــر مــن قــانون تنظــیم المــدن رقــم 

  .وتعدیالته
◌ً لنص المادة السابعة عشر من ذات القانون فانـه یجـوز لجمیـع ذوي   وعلیه واستنادًا

الحقوق في األراضي واألمالك واألبنیة المشمولة بهذا المشـروع أو بـأي مشـروع آخـر 
أودع بمقتضــي المــادة السادســة عشــر ســواء بصــفتهم مــن أصــحاب األمــالك أو بأیــة 
صــفة أخـــرى االطــالع علـــى المخطـــط المــودع وتقـــدیم اعتراضـــاتهم علیــه إلـــى مكتـــب 

كرتیر اللجنـة المركزیـة بمكتبـه بـوزارة سـ/ وللسـید اللجنة المحلیـة لبلدیـة عبسـان الكبیـرة 
مـن تاریــخ نشـر هـذا   ◌ً خالل سـاعات الـدوام الرسـمي ولمـدة سـتین یومـاالحكم المحلي 

  .اإلعالن 
  )).وسـوف لـن یلتفت ألي اعتـراض یـرد بعــد التاریــخ المحدد((
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  للجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم غزةصادر عن ا
م بدون 8بإیداع مخطط تفصیلي للشارع الواقع شرق مدرسة فهد الصباح بعرض 

  ارتداد 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  
ــــــــة غــــــــزة  عــــــــن إیــــــــداع المخطــــــــط  ــــــــن اللجنــــــــة المحلیــــــــة للبنــــــــاء والتنظــــــــیم ببلدی تعل

رق مدرســــــــــة فهــــــــــد الصــــــــــباح بعــــــــــرض التفصــــــــــیلي لمســـــــــــار الشــــــــــارع الواقــــــــــع شــــــــــ
  .718من القطعة رقم  40م بدون ارتداد والمار بالقسیمة رقم 8

  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن
ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 

الل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــــــ
  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة غزة 

  )).وسوف لن یلتفـت ألي اعتراض یـرد بعد هذا التاریـخ((
  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                     

  )غزة: (بمنطقة                                       
  : االسم                                       
  : الصفة     
  : التوقیع                                       
  :خاتم اللجنة المحلیة                                       
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  تنظیم الزوایدةصادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة 
  م ارتداد 3+م10بعرض  8/1بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  
ــاء والتنظــــــــــــیم ببلدیـــــــــــــة الزوایــــــــــــدة عــــــــــــن إیـــــــــــــداع  تعلــــــــــــن اللجنــــــــــــة المحلیـــــــــــــة للبنــــــــــ

ـــط التفصـــــــــــــــــیلي لمســــــــــــــــــار الشـــــــــــــــــارع  رقـــــــــــــــــم  م 3+م10بعـــــــــــــــــرض  8/1المخطــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــن  39-34-29-28-13-12والمــــــــــــــــــــــار بالقســــــــــــــــــــــائم  القطعــــــــــــــــــــــة رق

2333.  
  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن

ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .محلیة للبناء والتنظیم ببلدیة الزوایدةعلیه إلى مكتب اللجنة ال
  )).وسوف لن یلتفـت ألي اعتراض یـرد بعد هذا التاریـخ((

  
  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                         

  )الزوایدة: (بمنطقة                                         
  : االسم                                         

  : الصفة         
  : التوقیع                                         

  :خاتم اللجنة المحلیة
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  لالعتراض ZONe1 بإیداع مشروع تنظیمي عمراني تفصیلي للمنطقة
  الزوایدة - منطقة تنظیم 
  م1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلـن اللجنــة المركزیــة لألبنیــة وتنظــیم المــدن بمحافظــات غــزة أنهــا قــد قــررت بجلســتها 
إیـــــداع المشــــــروع التنظیمـــــي العمرانــــــي  6/4/2011المنعقـــــدة بتــــــاریخ  7/2011رقـــــم 

ي بلدیــة الــذي أعدتــه اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم فــ ZONe التفصــیلي لمنطقــة
  :الزوایدة والذي یشمل القطع والقسائم التالیة

 المساحة اإلجمالیة رقم القسیمة رقم القطعة

 39حتى  1من  2333

  8،  7،  5 2332 دونم 1179
 37حتي  8من  2342

  .1936لسنة ) 28(من قانون تنظیم المدن رقم ) 16(وذلك وفقًا لنص المادة 
من ذات القانون فإنه یجوز لجمیـع أصـحاب الحقـوق ) 17(وعلیه ووفقًا لنص المادة  

في األراضي واألبنیة واألمالك األخرى المشمولة بهذا المشـروع أو بـأي مشـروع آخـر 
سـواء بصــفتهم مــن أصــحاب هـذه األمــالك أو بأیــة صــفة أخـرى االطــالع مجانــًا علــى 

دیـة الزوایـدة المشروع المودع  لدى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم بمقرهـا فـي بل
خالل ساعات الدوام الرسمي وتقدیم االعتراضات علیه خـالل مـدة شـهرین مـن تاریــخ 
نشـــر هـــذا اإلعـــالن فـــي الجریـــدة الرســـمیة أو فـــي صـــحیفتین یـــومیتین محلیتـــین أیهمـــا 

  .أقرب 
  )).وسـوف لن یلتفت ألي اعتـراض یـرد بعــد هـذا التاریــخ ((
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم القرارة

إلى المركز  2م من شارع رقم 10بعرض  4/1بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  بدون ارتداد  37م من المركز الثقافي إلى شارع رقم 8الثقافي وعرض 

  9361لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
تعلـــــــــــــن اللجنـــــــــــــة المحلیـــــــــــــة للبنـــــــــــــاء والتنظـــــــــــــیم ببلدیـــــــــــــة القـــــــــــــرارة  عـــــــــــــن إیـــــــــــــداع 

م مـــــــــــن شـــــــــــارع 10بعـــــــــــرض  4/1المخطــــــــــط التفصـــــــــــیلي لمســــــــــــار الشـــــــــــارع رقــــــــــم 
م مــــــــــــن المركــــــــــــز الثقــــــــــــافي إلــــــــــــى 8إلــــــــــــى المركــــــــــــز الثقــــــــــــافي وعــــــــــــرض  2رقــــــــــــم 

 82-23-17-16بـــــــــــــدون ارتـــــــــــــداد والمـــــــــــــار بالقســـــــــــــائم رقـــــــــــــم  37شـــــــــــــارع رقـــــــــــــم 
  .37من القطعة رقم 

  .ض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالنلالعترا
ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .لدیة القرارةعلیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم بب
  )).وسوف لن یلتفـت ألي اعتراض یـرد بعد هذا التاریـخ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                          
  )القرارة: (بمنطقة                                         
  : االسم                                         

  : الصفة          
  : التوقیع                                          
  :خاتم اللجنة المحلیة  
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  صادر عن اللجنة المركزیة للتنظیم وبناء المدن بمحافظات غزة
 

  
للجمهـــــور الكــــــریم تعلـــــن اللجنـــــة المركزیـــــة للتنظــــــیم وبنـــــاء المـــــدن بمحافظــــــات غـــــزة 

    6/4/2011المنعقدة بتاریخ  7/2011بأنها قد قررت بجلستها رقم 
ــــداع تــــرخیص    ــــى أرض القســــائم رقــــم  إی مــــن   3،  2عل

ــــــم  ــــــة  النصــــــیراتمــــــن أراضــــــي  2320القطعــــــة رق المقدمــــــة للجن
.  

ـــــــه یحـــــــق لجمیـــــــع ذوي الشـــــــأن فـــــــ  ي األراضـــــــي واألبنیـــــــة واألمـــــــالك األخـــــــرى وعلی
ــــــأي صــــــفة أخــــــرى أن  ــــــة بصــــــفتهم مــــــن أصــــــحاب األمــــــالك أو ب المشــــــمولة بالمنطق

ـــــك خـــــالل مـــــدة  ـــــى المشـــــروع وذل ـــــوم  30( یتقـــــدموا باعتراضـــــاتهم عل ـــــاریخ  )ی مـــــن ت
  .نشر هذا اإلعالن

ـــدى مكتـــــــب اللجنـــــــة المحلیـــــــة للبنـــــــاء والتنظـــــــیم بمقرهـــــــا فـــــــي  تقـــــــدم االعتراضـــــــات لــــ
ــــــــوزارة الحكــــــــم / رات وللســــــــید بلدیــــــــة النصــــــــی ــــــــه ب ــــــــة بمكتب ســــــــكرتیر اللجنــــــــة المركزی

  .المحلي خالل ساعات الدوام الرسمي
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  والتنظیم بمنطقة تنظیم خانیونسصادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة 

  خانیونس - م بدون ارتداد10بعرض  897بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــــاء والتنظــــــــــــیم ببلدیــــــــــــة خــــــــــــانیونس عــــــــــــن إیــــــــــــداع  تعلــــــــــــن اللجنــــــــــــة المحلیــــــــــــة للبنـــــــ
ـــــــــــــط التفصـــــــــــــــیلي لمســــــــــــــــار الشـــــــــــــــارع رقـــــــــــــــم ـــــــــــــــدون 10بعـــــــــــــــرض  897المخطــ م ب

ـــــــــــداد والمحصـــــــــــو  ـــــــــــم    ارت ـــــــــــد الناصـــــــــــر )  12( ر بـــــــــــین شـــــــــــارعي رق جمـــــــــــال عب
  . 86من القطعة رقم  3أسامة النجار والمار بالقسیمة رقم ) 54(و

  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن
ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان

رطــــــــــــة واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خا
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة خانیونس
  )).وسوف لن یلتفـت ألي اعتراض یـرد بعد هذا التاریـخ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                      
  )خانیونس: (بمنطقة                                       

  : االسم                                       
  : الصفة      
  : التوقیع                                        

  :خاتم اللجنة المحلیة
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  غزة صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات 

) 978(من القطعة رقم ) 1471(إیداع تغییر هدف استخدام ارض القسیمة رقم 
  ضمن نفوذ بلدیة جبالیا 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

تعلن اللجنـة المركزیـة لألبنیـة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غـزة للجمهـور الكـریم أنهـا قـد 
إیـــداع مشــــروع تغییــــر م 6/4/2011المنعقــــدة بتــــاریخ  7/2011قـــررت بجلســــتها رقـــم 

ضـــمن نفـــوذ ) 978(مـــن القطعـــة رقـــم ) 1471(هـــدف اســـتخدام ارض القســـیمة رقـــم 
للمخطــط المــودع بمقـر لجنــة التنظــیم ببلدیــة جبالیــا تطبیقــًا  وذلــك طبقــاً  –بلدیـة جبالیــا 

 1936لســـــنة ) 28(لـــــنص المـــــادة السادســـــة عشـــــر مـــــن قـــــانون تنظـــــیم المـــــدن رقـــــم 
  .وتعدیالته

  ً◌ لنص المادة السابعة عشر من ذات القانون فانـه یجـوز لجمیـع ذوي  وعلیه واستنادًا
الحقوق في األراضي واألمالك واألبنیة المشمولة بهذا المشـروع أو بـأي مشـروع آخـر 
أودع بمقتضــي المــادة السادســة عشــر ســواء بصــفتهم مــن أصــحاب األمــالك أو بأیــة 

علیــه إلـــى مكتـــب  صــفة أخـــرى االطــالع علـــى المخطـــط المــودع وتقـــدیم اعتراضـــاتهم
مــن   ◌ً اللجنــة المحلیــة لبلدیــة جبالیــا خــالل ســاعات الــدوام الرســمي ولمــدة ســتین یومــا

  .تاریـخ نشر هذا اإلعالن 
  )).وسـوف لـن یلتفت ألي اعتـراض یـرد بعــد التاریــخ المحدد((
  

 
 

  



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     

 

 

- 461  - 
 

 
  المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم النصیرات صادر عن اللجنة

  م بدون ارتداد 18بعرض  8بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــــــــاء والتنظـــــــــــیم ببلدیـــــــــــة النصـــــــــــیرات عـــــــــــن إیـــــــــــداع  ــ ـــــــــــن اللجنـــــــــــة المحلیـــــــــــة للبن تعل
 م بـــــــــــدون ارتـــــــــــداد18بعـــــــــــرض  8المخطـــــــــــط التفصـــــــــــیلي لمســــــــــــار الشـــــــــــارع رقـــــــــــم 

مـــــــــــــــــــــــن القطعـــــــــــــــــــــــة  2-31-30-15-14-13-12-10والمــــــــــــــــــــــار بالقســـــــــــــــــــــــائم 
  .2323من القطعة رقم  11- 10بالقسیمة رقم  2345رقم 

  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن
ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
 واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة النصیرات
  )).وسوف لن یلتفت ألي اعتراض یرد بعد هذا التاریـخ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                         
  )النصیرات: (بمنطقة                                         

  : االسم                                         
  : الصفة          
  : التوقیع                                         

  :خاتم اللجنة المحلیة  
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  طقة تنظیم جبالیا صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمن

  م ارتداد 3+م12بعرض  56بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ــــــاء والتنظـــــــــیم ببلدیــــــــة جبالیـــــــــا عــــــــن إیـــــــــداع المخطـــــــــط  تعلــــــــن اللجنـــــــــة المحلیــــــــة للبنـــ
م ارتـــــــــــــداد ایـــــــــــــداعًا مجـــــــــــــددًا 3+م12بعـــــــــــــرض  56التفصـــــــــــــیلي لمســــــــــــــار الشـــــــــــــارع 

 754مـــــــــــــــــــن القطعـــــــــــــــــــة رقـــــــــــــــــــم  80-79-77-76-75-74والمـــــــــــــــــــار بالقســـــــــــــــــــائم 
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  71-67-65-59-58-57-56-55-38-37-35والقســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائم 

ــــــــــــــــــــم  مــــــــــــــــــــن  28-26-25-24-23-21-20-19والقســــــــــــــــــــائم  755القطعــــــــــــــــــــة رق
مــــــــــــن القطعـــــــــــــة ) 99حتــــــــــــى  87مـــــــــــــن (والقســــــــــــائم  83والقســــــــــــیمة  916القطعــــــــــــة 

-18-17-15-13والقســـــــــــــــــائم )  11حتـــــــــــــــــى  1مـــــــــــــــــن (والقســـــــــــــــــائم  915رقـــــــــــــــــم 
  . 919من القطعة ) 34حتى  27من ( والقسائم 19-20-22-24

  .لالعتراض خالل مدة خمسة عشر یومًا من تاریخ هذا اإلعالن
ــــــــــــة  ـــــــع أصــــــــــــحاب الحقــــــــــــوق فــــــــــــي األراضــــــــــــي واألبنی وعلیــــــــــــه فانــــــــــــه یجــــــــــــوز لجمیـــــ
ـــــــــــــى خارطـــــــــــــة  واألمـــــــــــــالك األخـــــــــــــرى المشـــــــــــــمولة بهـــــــــــــذا المشـــــــــــــروع اإلطـــــــــــــالع عل
المشــــــــــــروع مجانــــــــــــًا خــــــــــــالل ســـــــــــــاعات الــــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقــــــــــــدیم االعتراضـــــــــــــات 

  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة جبالیا
  )).وسوف لن یلتفـت ألي اعتراض یـرد بعد هذا التاریـخ((

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                         
  )جبالیا: (بمنطقة                                         

  : االسم                                         
  : الصفة           
  : التوقیع                                           
  :خاتم اللجنة المحلیة 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
  م ارتداد  3+ م 15رض بع 60بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 

  رفح  –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ
التصـــــدیق النهـــــائي علـــــى   20/4/2011المنعقـــــدة بتـــــاریخ  8/2011بجلســـــتها رقـــــم 

م ارتــــــداد والمــــــار 3+ م 15بعــــــرض  60المخطــــــط التفصــــــیلي لمســــــار الشــــــارع رقــــــم 
  . 4من القطعة رقم  3والقسیمة رقم  6من القطعة رقم   6بالقسیمة رقم 

والـذي نشـر السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة 
  .12/1/2011في جریدة فلسطین بتاریخ 

عـــد مـــرور خمســـة كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ ب
من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یوماً 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم جبالیاصادر عن اللجنة المحلیة 
    R24حتى   R10بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم من 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

ـــــــــــــا عـــــــــــــن إیـــــــــــــداع  ـــــــــــــة للبنـــــــــــــاء والتنظـــــــــــــیم ببلدیـــــــــــــة جبالی ـــــــــــــن اللجنـــــــــــــة المحلی تعل
إیــــــــــــــداعًا   R24حتـــــــــــــى  R10المخطـــــــــــــط التفصـــــــــــــیلي لمســــــــــــــار الشــــــــــــــارع مـــــــــــــن 

و  1805مـــــــــــــــن القطعـــــــــــــــة ) 58حتــــــــــــــى  1مـــــــــــــــن (ئم مجــــــــــــــددًا والمـــــــــــــــار بالقســــــــــــــا
  . 1818من القطعة رقم ) 60حتى  1من (القسائم 

  .لالعتراض خالل خمسة عشر یومًا من تاریخ هذا اإلعالن
ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 

ل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــــــال
  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة جبالیا

  )).وسوف لن یلتفـت ألي اعتراض یـرد بعد هذا التاریـخ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                         
  )جبالیا: (بمنطقة                                         

  : االسم                                         
  : الصفة          
  : التوقیع                                          
  :خاتم اللجنة المحلیة  
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
  صالح حرز اهللا وشركاه / ع مشروع تقسیم ارض لغایات السكن بإسمبإیدا

  غزة  –منطقة تنظیم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  
تعلن اللجنة المركزیـــة لألبنیـة وتنظیــم المـدن بمحافظـات غـزة أنهـا قـد قــررت بجلسـتها 

ــــم أر   20/4/2011 المنعقـــدة بتـــاریخ 8/2011رقـــم  ض القســـیمة إیـــداع مشــــروع تقسی
   2م13440لمساحة ) غزة(بموقع  700من القطعة رقم  7رقم 

بكتابهـــا   غـــزة وذلـــك بنـــاء علـــى طلـــب مـــن اللجنـــة المحلیـــة للبنــــاء والتنظـــیم فـــي بلدیـــــة
  .م 13/1/2011المؤرخ 

فانـه  1936لسـنة ) 28(من قانون تنظـیم المـدن رقـم ) 20(وعلیه ووفقًا لنص المادة  
حقوق في األراضي أو األمالك األخرى الواقعـة ضـمن یجوز ألي شخص من ذوي ال

ارض المشــــروع ســــواء بصــــفتهم مــــن أصــــحاب هــــذه األمــــالك أو بأیــــة صــــفة أخــــرى 
االطالع على خرائط المشروع المودعة بمكتب اللجنـة المحلیـة للبنـاء والتنظـیم بمقرهـا  

هــذا  خــالل سـاعات الــدوام الرســمي ولمـدة ســتة أسـابیع مــن تاریــخ نشــر  فـي بلدیــة غـزة
ومـن . اإلعالن في الجریـدة الرسـمیة أو في صحیفتین یـومیتین محلیتـین أیهمـا أقــرب 

ثـــم تقـــدیم االعتراضـــات علیـــه خـــالل هـــذه المـــدة إلـــى مكتـــب اللجنـــة المحلیـــة بصـــورة 
  . رسمیة

  )).وسـوف لـن یلتفـت ألي اعتـراض یـرد بعــد هـذا التاریــخ(( 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
  صالح حرز اهللا وشركاه / بإیداع مشروع تقسیم ارض لغایات السكن باسم
  منطقة تنظیم غزة 

  1936لسنة ) 28(قم قانون تنظیم المدن ر 
تعلن اللجنة المركزیـــة لألبنیـة وتنظیــم المـدن بمحافظـات غـزة أنهـا قـد قــررت بجلسـتها 

ــــم أرض القســـیمة  20/4/2011رقـــم المنعقـــدة بتـــاریخ  2011/ 8 إیـــداع مشــــروع تقسی
  .  2م 38527لمساحة ) غزة(بموقع  699من القطعة رقم  46-76رقم 

بكتابهـــا   غـــزة لمحلیـــة للبنــــاء والتنظـــیم فـــي بلدیـــــةوذلـــك بنـــاء علـــى طلـــب مـــن اللجنـــة ا
  . 22/1/2011المؤرخ 

فانـه  1936لسـنة ) 28(من قانون تنظـیم المـدن رقـم ) 20(وعلیه ووفقًا لنص المادة  
یجوز ألي شخص من ذوي الحقوق في األراضي أو األمالك األخرى الواقعـة ضـمن 

و بأیــــة صــــفة أخــــرى ارض المشــــروع ســــواء بصــــفتهم مــــن أصــــحاب هــــذه األمــــالك أ
االطالع على خرائط المشروع المودعة بمكتب اللجنـة المحلیـة للبنـاء والتنظـیم بمقرهـا  

خـالل سـاعات الـدوام الرسـمي ولمـدة سـتة أسـابیع مـن تاریــخ نشـر هـذا  فـي بلدیـة غـزة 
ومـن . اإلعالن في الجریـدة الرسـمیة أو في صحیفتین یـومیتین محلیتـین أیهمـا أقــرب 

العتراضـــات علیـــه خـــالل هـــذه المـــدة إلـــى مكتـــب اللجنـــة المحلیـــة بصـــورة ثـــم تقـــدیم ا
  . رسمیة

  )).وسـوف لـن یلتفــت ألي اعتـراض یـرد بعــد هـذا التاریـخ(( 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
  صالح حرز اهللا وشركاه  / بإیداع مشروع تقسیم ارض لغایات السكن باسم 

  غزة  - منطقة تنظیم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  
سـتها تعلن اللجنة المركزیـــة لألبنیـة وتنظیــم المـدن بمحافظـات غـزة أنهـا قـد قــررت بجل

م إیـــداع مشـــروع تقسیـــم أرض القســـیمة 20/4/2011رقــم المنعقــدة بتــاریخ  2011/ 8
  .        2م58903لمساحة ) غزة(بموقع  700من القطعة رقم  26رقم 

بكتابهـــا   غـــزة وذلـــك بنـــاء علـــى طلـــب مـــن اللجنـــة المحلیـــة للبنــــاء والتنظـــیم فـــي بلدیـــــة
  . 5/12/2010المؤرخ 

فانـه  1936لسـنة ) 28(من قانون تنظـیم المـدن رقـم ) 20(ة وعلیه ووفقًا لنص الماد 
یجوز ألي شخص من ذوي الحقوق في األراضي أو األمالك األخرى الواقعـة ضـمن 
ارض المشــــروع ســــواء بصــــفتهم مــــن أصــــحاب هــــذه األمــــالك أو بأیــــة صــــفة أخــــرى 

رهـا  االطالع على خرائط المشروع المودعة بمكتب اللجنـة المحلیـة للبنـاء والتنظـیم بمق
خـالل سـاعات الـدوام الرسـمي ولمـدة سـتة أسـابیع مـن تاریــخ نشـر هـذا  فـي بلدیـة غـزة 

ومـن . اإلعالن في الجریـدة الرسـمیة أو في صحیفتین یـومیتین محلیتـین أیهمـا أقــرب 
ثـــم تقـــدیم االعتراضـــات علیـــه خـــالل هـــذه المـــدة إلـــى مكتـــب اللجنـــة المحلیـــة بصـــورة 

  . رسمیة
  )).ي اعتـراض یـرد بعــد هـذا التاریـخ وسـوف لـن یلتفــت أل(( 
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم غزة
   م 30بعرض  10رقم  بإیداع مخطط تفصیلي جزء من الشارع

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
ــــــــاء والتنظـــــــــیم ببلدیـــــــــة غـــــــــزة عـــــــــن إیـــــــــداع المخطـــــــــط  تعلـــــــــن اللجنـــــــــة المحلیـــــــــة للبنـ

ـــــــــــــم  ـــــــیلي لجـــــــــــــزء مـــــــــــــن مســــــــــــــار الشـــــــــــــارع رق م والمـــــــــــــار 30بعـــــــــــــرض  10التفصــــــ
 7والقســـــــــــــــیمة رقـــــــــــــــم  680مـــــــــــــــن القطعـــــــــــــــة رقـــــــــــــــم  19-17-16-15بالقســـــــــــــــائم 

  . 682من القطعة  1 والقسیمة رقم 681من القطعة رقم 
  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن

ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

ـــــــــــب اللجنـــــــــــة  ـــــــــــى مكت ـــــــــــه إل ـــــــــــة غـــــــــــزة لـــــــــــن علی ـــــــــــاء والتنظـــــــــــیم ببلدی ـــــــــــة للبن المحلی
  )).یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ

  
  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                         

  )غزة: (بمنطقة                                         
  : االسم                                         

  : الصفة         
  : التوقیع                                         
  :خاتم اللجنة المحلیة 
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم دیر البلح 
  م ارتداد 3+م12بعرض  8بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 

  1936لسنة ) 28(رقم قانون تنظیم المدن 
  

عــــــــــن إیــــــــــداع  حتعلــــــــــن اللجنــــــــــة المحلیــــــــــة للبنــــــــــاء والتنظــــــــــیم ببلدیــــــــــة دیــــــــــر الــــــــــبل
م ارتـــــــــــــداد 3+م12بعــــــــــــرض  8المخطــــــــــــط التفصــــــــــــیلي لمســــــــــــــار الشــــــــــــارع  رقـــــــــــــم 

-40-39-37-36-26-24-23-22-21-20والمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار بالقســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائم 
  .128من القطعة رقم  41-47-61-62-64-65

  .ذا اإلعالنلالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ ه
ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة دیر البلح
  )).تفت ألي اعتراض یـرد بعد هذا التاریــخ وسوف لن یل((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                          
  )دیر البلح: (بمنطقة                                          

  : االسم                                           
  : الصفة             
  : التوقیع                                           
  :خاتم اللجنة المحلیة   
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم وادي السلقا
  م ارتداد 3+م12بعرض  21بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  
ـــــــــاء والتنظـــــــــــیم ببلدیــــــــــة وادي الســــــــــلقا عــــــــــن إیـــــــــــداع تعلــــــــــن ال لجنــــــــــة المحلیــــــــــة للبنـ

ــــــط التفصــــــــــــــــیلي لمســــــــــــــــــار الشــــــــــــــــارع  رقــــــــــــــــم  م 3+م12م  بعـــــــــــــــــرض 21المخطــــــــــ
  .ارتداد والمار بالقسائم  أراضي سبع من القطعة أراضي سبع 

  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن
ـــــــــــي األراضـــــــــــ ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی ـــــــــــة وعلیـــــــــــه فان ي واألبنی

واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة وادي السلقا 
  )).وسوف لن یلتفت ألي اعتراض یــرد بعد هذا التاریـخ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                       
  )وادي السلقا: (بمنطقة                                        
  : االسم                                        

  : الصفة        
  : التوقیع                                        

  :محلیةخاتم اللجنة ال
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم خانیونس
  29بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

ـــــاء والتنظــــــــــــیم ببلدیــــــــــــة خــــــــــــانیونس عــــــــــــن إیــــــــــــداع  تعلــــــــــــن اللجنــــــــــــة المحلیــــــــــــة للبنـــــــ
 11ار بالقســــــــــیمة رقـــــــــــم والمــــــــــ 29المخطــــــــــط التفصــــــــــیلي لمســـــــــــار الشـــــــــــارع رقــــــــــم 

  .63من القطعة رقم 
  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن

ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .ه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة خانیونس علی
  )).وسوف لن یلتفت ألي اعتراض یرد بعد هذا التاریـخ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                         
  )خانیونس: (بمنطقة                                        

  : االسم                                        
  : الصفة        
  : التوقیع                                         
  :خاتم اللجنة المحلیة 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

عادة إفراز قسائم لغایات السكن باسم عبد العزیز محمد أحمد  /بإیداع مشروع دمج وإ
  العزایزة 

  دیر البلح –منطقة تنظیم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلن اللجنة المركزیـــة لألبنیـة وتنظیــم المـدن بمحافظـات غـزة أنهـا قـد قــررت بجلسـتها 
عـادة إفـراز قسـائم إیـداع   20/4/2011المنعقدة بتاریخ  8/2011رقم  مشـروع دمـج وإ

مـن  70-63-62علـى أرض القسـائم رقـم ضمن منطقـة دیـر الـبلح  –كن لغایات الس
  .                    2م27528بمساحة ) البركة الشمالیة(بموقع  139القطعة رقم 

دیـر الـبلح بكتابهـا  وذلك بناء على طلب من اللجنة المحلیة للبنـاء والتنظـیم فـي بلدیـــة
  .  6/4/2011المؤرخ في  238/ رقـم ب د 

فانـه  1936لسـنة ) 28(من قانون تنظـیم المـدن رقـم ) 20(ه ووفقًا لنص المادة وعلی 
یجوز ألي شخص من ذوي الحقوق في األراضي أو األمالك األخرى الواقعـة ضـمن 
ارض المشــــروع ســــواء بصــــفتهم مــــن أصــــحاب هــــذه األمــــالك أو بأیــــة صــــفة أخــــرى 

لبنـاء والتنظـیم بمقرهـا  االطالع على خرائط المشروع المودعة بمكتب اللجنـة المحلیـة ل
في بلدیة دیر البلح خـالل سـاعات الـدوام الرسـمي ولمـدة سـتة أسـابیع مـن تاریــخ نشـر 
. هذا اإلعـالن فـي الجریــدة الرســمیة أو فـي صـحیفتین یـومیتین محلیتـین أیهمـا أقــرب 

ومن ثم تقدیم االعتراضـات علیـه خـالل هـذه المـدة إلـى مكتـب اللجنـة المحلیـة بصـورة 
  . رسمیة

  )).وسـوف لـن یلتفــت ألي اعتـراض یـرد بعــد هـذا التاریـخ (( 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
" قة النهائیة على مشروع تغییر هدف استخدام أرض من مرفق عام بالمصاد

  إلى منطقة سكنیة " مستوصف 
  غزة  - منطقة تنظیم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  
تعلـن اللجنـة المركزیـة لألبنیــة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غــزة أنهـا قـد قــررت بجلســـتها 

التصــدیق النهــائي علــى مشــروع تغییــر  20/4/2011المنعقــدة بتــاریخ  8/2011رقــم 
مـن مرفـق عـام  680من القطعـة رقـم  18هدف استخدام جزء من أرض القسیمة رقم 

  .إلى سكني" مستوصف " 
الســابق إیداعــه لالعتــراض بموجــب اإلعــالن الصــادر عــن اللجنــة المركزیــة والمنشــور 

ذ بعــد م مـع وضــعه موضــع التنفیــ27/1/2011فـي جریــدتي فلســطین والرســالة بتــاریخ 
مــرور خمســة عشــر یومــًا مــن تــاریخ نشــر هــذا اإلعــالن فــي الجریــدة الرســمیة أو فــي 

مــن قــانون ) 18(صحــیفتین یومیتیـــن محلیتــین أیهمــا أقــرب ، وذلــك وفقــًا لــنص المــادة 
  .تنظیم المدن 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  بإیداع مشروع تنظیمي عمراني تفصیلي حي بیسان
  بیت الهیا اإلقلیمیة  –منطقة تنظیم 

  م1936لسنة ) 28(م قانون تنظیم المدن رق
تعلن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة أنهـا قـد قـررت بجلسـتها رقـم 

إیــداع المشــروع التنظیمــي العمرانــي التفصــیلي  20/4/2011المنعقــدة بتــاریخ  8/2011
لمنطقــة حــي بیســان الــذي أعدتــه وزارة األشــغال واإلســكان والــذي یشــمل القطــع والقســائم 

  :التالیة
 المساحة اإلجمالیة رقم القسیمة رقم القطعة

 دونم 606 8جزء من  575
1777 105-107-111-112-142-143-144-145-

146-147-148-149-150-151 
1778 21-23-12-16 

  .1936لسنة ) 28(من قانون تنظیم المدن رقم ) 16(وذلك وفقًا لنص المادة 
انون فإنـه یجــوز لجمیـع أصــحاب الحقــوق مـن ذات القــ) 17(وعلیـه ووفقــًا لـنص المــادة  

فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى المشــمولة بهــذا المشــروع أو بــأي مشــروع آخــر 
ســواء بصــفتهم مــن أصــحاب هــذه األمــالك أو بأیــة صــفة أخــرى االطــالع مجانــًا علـــى 

 ســكرتیر اللجنــة المركزیــة بــوزارة الحكــم المحلــي/ المشــروع المــودع  لــدى مكتــب الســید 
ل ســاعات الــدوام الرســمي وتقــدیم االعتراضــات علیــه خــالل مــدة شــهرین مــن تاریـــخ خــال

  .نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة أو في صحیفتین یومیتین محلیتین أیهما أقرب
)).                                                   وسـوف لن یلتفت ألي اعتـراض یـرد بعــد هـذا التاریــخ((
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

ضمن ( 821-53بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع الواصل بین شارعي رقم 
  )ةالمنطقة الشرقی

  غزة  –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ
ــــــدة بتــــــاریخ  9/2011بجلســــــتها رقــــــم  ــــــى  11/5/2011المنعق التصــــــدیق النهــــــائي عل

ــــین شــــارعي رقــــم المخطــــط التفصــــیلي لمســــار الشــــارع  ضــــمن ( 821-53الواصــــل ب
 5-4-3-1والقســائم  751مــن القطعــة  1والمــار بالقســیمة  )منطقــة إجدیــدة الشــرقیة

-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1والقســــائم  909مـــن القطعــــة 
  .  910من القطعة  15-44-45

والـذي نشـر السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة 
  . 24/2/2011خ في جریدة فلسطین بتاری

كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یوماً 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن ) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
  م ارتداد 3+م16بعرض  5بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 

  وادي السلقا –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  
ـــة لألبنیــ ة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت تعلــن اللجنــة المركزیـ

م التصـــــدیق النهـــــائي علـــــى  11/5/2011المنعقـــــدة بتـــــاریخ  9/2011بجلســـــتها رقـــــم 
م ارتـــداد والمـــار بالقســـائم 3+م16بعـــرض  5المخطـــط التفصـــیلي لمســـار الشـــارع رقـــم 

  .أراضى سبع من القطعة أراضى سبع 
والـذي نشـر الصادر عن اللجنـة المركزیـة السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن 

  . 12/2/2011في جریدة فلسطین بتاریخ 
كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 

من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یوماً 
  . محلیتین أیهما أقـرب

  .من قانون تنظیم المدن ) 18(ة وذلك وفقًا لنص الماد
  

 
 

  
  
  
  
  
  



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     

 

 

- 477  - 
 

 
  

  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم رفح
- 8(م المحصور بین شارعي 20بعرض  12بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 

31 (  
  1936نة لس) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  
تعلـــــــــن اللجنـــــــــة المحلیـــــــــة للبنـــــــــاء والتنظـــــــــیم ببلدیـــــــــة رفـــــــــح عـــــــــن إیـــــــــداع المخطـــــــــط 

ـــــــــــــــم  م المحصـــــــــــــــور بـــــــــــــــین 20بعـــــــــــــــرض  12التفصـــــــــــــــیلي لمســــــــــــــــار الشـــــــــــــــارع رق
مـــــــــــــــــــــــــن  25-15-13-12-11والمـــــــــــــــــــــــــار بالقســـــــــــــــــــــــــائم )  31-8(شـــــــــــــــــــــــــارعي 
  .7القطعة رقم 

  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن
ـــــــــــع أصـــــــــــ ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی ـــــــــــة وعلیـــــــــــه فان ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف حاب الحق

واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة رفح
  )).وسوف لن یلتفـت ألي اعتراض یـرد بعد هذا التاریـخ((

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                    
  )رفح: (بمنطقة                                      
  : االسم                                      
  : الصفة   
  : التوقیع                                      

  :خاتم اللجنة المحلیة                                      
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم رفح
  م 20بعرض  104بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

تعلـــــــــن اللجنـــــــــة المحلیـــــــــة للبنـــــــــاء والتنظـــــــــیم ببلدیـــــــــة رفـــــــــح عـــــــــن إیـــــــــداع المخطـــــــــط 
م  والمـــــــــــــار بالقســــــــــــــائم 20بعـــــــــــــرض  104لي لمســــــــــــــار الشـــــــــــــارع رقــــــــــــــم التفصـــــــــــــی

  . 2365من القطعة رقم  5-2-3-1-4
  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن

ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 

الل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــــــ
  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة رفح 

  )).وسوف لن یلتفـت ألي اعتراض یـرد بعد هذا التاریـخ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                     
  )رفح: (بمنطقة                                       

  : االسم                                       
  : الصفة      
  : التوقیع                                        

  :خاتم اللجنة المحلیة
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  صادر عن اللجنة المركزیة للتنظیم وبناء المدن بمحافظات غزة
 

  
تعلـــــن اللجنـــــة المركزیـــــة للتنظــــــیم وبنـــــاء المـــــدن بمحافظــــــات غـــــزة للجمهـــــور الكــــــریم 

  .   11/5/2011المنعقدة بتاریخ  9/2011بأنها قد قررت بجلستها رقم 
مـــــن القطعـــــة رقــــــم  17إیـــــداع تـــــرخیص صـــــالة أفــــــراح علـــــى أرض القســـــیمة رقــــــم   

  .من أراضي خانیونس المقدمة للجنة  44
ـــق لجمیـــــــع ذوي الشـــــــأن فـــــــي األراضـــــــي واألبنیـــــــة واألمـــــــالك األخـــــــرى   ـــــــه یحــــ وعلی

ــــــأي صــــــفة أخــــــرى أن  ــــــة بصــــــفتهم مــــــن أصــــــحاب األمــــــالك أو ب المشــــــمولة بالمنطق
ــــــك خــــــالل مــــــدة  مــــــن  )ثالثــــــین یومــــــًا ( یتقــــــدموا باعتراضــــــاتهم علــــــى المشــــــروع وذل

  .تاریخ نشر هذا اإلعالن
ـــدى مكتـــــــب اللجنـــــــة المحلیـــــــة للبنـــــــاء والتنظـــــــیم بمقرهـــــــا فـــــــي  تقـــــــدم االعتراضـــــــات لــــ

ســــــــكرتیر اللجنـــــــــة المركزیــــــــة بمكتبــــــــه بــــــــوزارة الحكـــــــــم / وللســــــــید  خــــــــانیونسبلدیــــــــة 
  .المحلي خالل ساعات الدوام الرسمي
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  بلدیة المصدر / بإیداع مشروع تقسیم ارض لغایات السكن باسم
  المصدر  - منطقة تنظیم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

ات غـزة أنهـا قـد قــررت بجلسـتها تعلن اللجنة المركزیـــة لألبنیـة وتنظیــم المـدن بمحافظـ
م إیـداع مشــروع تقسیــم أرض القسـیمة  11/5/2011المنعقدة بتـاریخ ) 9/2011(رقم 
لمسـاحة ) المصـدر(بموقـع ) سـبع(أراضـي  26مـن القطعـة رقـم ) سـبع(أراضى  7رقم 

  . 2م5524
بهـا بكتا  المصـدر وذلك بناء على طلب من اللجنـة المحلیـة للبنــاء والتنظـیم فـي بلدیـــة

  . 9/3/2011المؤرخ 
فانـه  1936لسـنة ) 28(من قانون تنظـیم المـدن رقـم ) 20(وعلیه ووفقًا لنص المادة  

یجوز ألي شخص من ذوي الحقوق في األراضي أو األمالك األخرى الواقعـة ضـمن 
ارض المشــــروع ســــواء بصــــفتهم مــــن أصــــحاب هــــذه األمــــالك أو بأیــــة صــــفة أخــــرى 

ودعة بمكتب اللجنـة المحلیـة للبنـاء والتنظـیم بمقرهـا  االطالع على خرائط المشروع الم
خـالل سـاعات الــدوام الرسـمي ولمــدة سـتة أسـابیع مــن تاریــخ نشــر   فـي بلدیـة المصــدر

. هذا اإلعـالن فـي الجریــدة الرســمیة أو فـي صـحیفتین یـومیتین محلیتـین أیهمـا أقــرب 
جنـة المحلیـة بصـورة ومن ثم تقدیم االعتراضـات علیـه خـالل هـذه المـدة إلـى مكتـب الل

  . رسمیة
  )).وسوف لن یلتفـت ألي اعتراض یـرد بعد هذا التاریـخ((
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  نظیم المدن بمحافظات غزةصادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وت

  بإیداع مشروع تنظیمي عمراني هیكلي للمخطط عبر القطاعي لمحافظة خانیونس 
  محافظة خانیونس – منطقة تنظیم

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
تعلــن اللجنــة المركزیــة لألبنیــة وتنظــیم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قــررت 

ــــاریخ الم 9/2011بجلســــتها رقــــم  م إیــــداع المشــــروع التنظیمــــي 11/5/2011نعقــــدة بت
العمرانــــي الهیكلـــــي للمخطـــــط عبـــــر القطــــاعي بمحافظـــــة خـــــانیونس ضـــــمن البلـــــدیات 

) خزاعـــة-الفخــاري-عبســان الجدیــدة-عبســـان الكبیــرة-بنــي ســهیال-القــرارة-خــانیونس(
لمـادة الذي أعدته وزارة التخطیط ووزارة الحكم المحلـي بالمنطقـة المـذكورة وفقـًا لـنص ا

  .1936لسنة ) 28(من قانون تنظیم المدن رقم ) 16(
من ذات القانون فانه یجوز لجمیـع أصـحاب الحقـوق ) 17(وعلیه ووفقًا لنص المادة  

فــي األراضــي واألبنیــة أو األمــالك األخــرى المشــمولة بهــذا المشــروع أو بــأي مشــروع 
طــالع مجانــًا آخــر ســواء بصــفتهم مــن أصــحاب هــذه األمــالك أو بأیــة صــفة أخــرى اال

علــــى المشــــروع المــــودع بموجــــب هــــذا اإلعــــالن لــــدى مكتــــب اللجــــان المحلیــــة للبنــــاء 
عبســـان -عبســـان الكبیـــرة-بنـــي ســـهیال-القـــرارة-خـــانیونس(والتنظـــیم بمقرهـــا فـــي بلدیـــة 

ســـكرتیر اللجنـــة المركزیـــة بمقرهـــا بـــوزارة / ومكتـــب الســـید ) خزاعـــة-الفخـــاري-الجدیـــدة
الرســمي وتقــدیم االعتراضــات علیــه خــالل مــدة  الحكــم المحلــي خــالل ســاعات الــدوام

شـهرین  مـن تاریــخ نشـر هـذا اإلعـالن فـي الجریـدة الرسـمیة أوفـي صـحیفتین یـومیتین 
  .محلیتین أیهما أقرب

  )).وسـوف لن یلتفت ألي اعتـراض یـرد بعــد هـذا التاریــخ (( 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
  بإیداع مشروع تنظیمي عمراني تفصیلي لمدینة العودة لالعتراض

  غزة  - منطقة تنظیم 
  م1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلـن اللجنــة المركزیــة لألبنیــة وتنظــیم المــدن بمحافظــات غــزة أنهــا قــد قــررت بجلســتها 
إیـــــداع المشــــروع التنظیمــــي العمرانـــــي  11/5/2011المنعقــــدة بتــــاریخ  9/2011رقــــم 

التفصیلي لمنطقة مدینـة العـودة الـذي أعدتـه اللجنـة المحلیـة للبنـاء والتنظـیم فـي بلدیـة 
  :غزة والذي یشمل القطع والقسائم التالیة

 المساحة اإلجمالیة رقم القسیمة رقم القطعة
  دونم 141 1372 978

 
  .1936لسنة ) 28(من قانون تنظیم المدن رقم ) 16(نص المادة وذلك وفقًا ل

من ذات القانون فإنه یجوز لجمیـع أصـحاب الحقـوق ) 17(وعلیه ووفقًا لنص المادة  
في األراضي واألبنیة واألمالك األخرى المشمولة بهذا المشـروع أو بـأي مشـروع آخـر 

الطــالع مجانــًا علــى سـواء بصــفتهم مــن أصــحاب هـذه األمــالك أو بأیــة صــفة أخـرى ا
ــــاء والتنظــــیم بمقرهــــا فــــي بلدیــــة  ــــة للبن ــــة المحلی ــــدى مكتــــب اللجن المشــــروع المــــودع  ل

خالل ساعات الـدوام الرسـمي وتقـدیم االعتراضـات علیـه خـالل مـدة شـهرین  خانیونس
من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسـمیة أو فـي صـحیفتین یـومیتین محلیتـین 

  .أیهما أقرب 
  )).لن یلتفت ألي اعتـراض یـرد بعــد هـذا التاریــخ  وسـوف((
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  نظیم المدن بمحافظات غزةصادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وت

   6بإیداع مشروع تنظیمي عمراني تفصیلي لمنطقة الزیتون الشرقي منطقة رقم 
  غزة  - منطقة تنظیم 
  م1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلـن اللجنــة المركزیــة لألبنیــة وتنظــیم المــدن بمحافظــات غــزة أنهــا قــد قــررت بجلســتها 
إیـــــداع المشــــروع التنظیمــــي العمرانـــــي  11/5/2011المنعقــــدة بتــــاریخ  9/2011رقــــم 

الــذي أعدتــه اللجنــة المحلیــة للبنــاء  6التفصــیلي لمنطقــة الزیتــون الشــرقي منطقــة رقــم 
  :والتنظیم في بلدیة غزة والذي یشمل القطع والقسائم التالیة

 المساحة اإلجمالیة رقم القسیمة رقم القطعة
أجـــزاء و ) 47-1(كامــل القطعـــة مـــا عـــدا القســـائم مـــن  634

 ).53-52-51(من القسائم 

  2م3535

والقســـائم ) 6-1(كامـــل القطعـــة مـــا عـــدا القســـائم مـــن  635
ومــــن ) 105-89(وكــــذلك مــــن القســــائم ) 8-9-10(

وكـــــــذلك أجـــــــزاء مـــــــن  112-110ومـــــــن ) 094-97
 .91-90-89-87-86والقسیمة  88-85القسائم 

 .كامل القطعة 636
-14-13(ائم كامــل القطعــة مــا عــدا أجــزاء مــن القســ 638

وكـــــذلك القســـــیمة رقـــــم ) 31-47-48-50-54-59
30-75-67-49-72-73-74( 

  9-1كامل القطعة ما عدا القسیمة من   639

  .1936لسنة ) 28(من قانون تنظیم المدن رقم ) 16(وفقًا لنص المادة  6وذلك
من ذات القانون فإنه یجوز لجمیـع أصـحاب الحقـوق ) 17(وعلیه ووفقًا لنص المادة  
ي األراضي واألبنیة واألمالك األخرى المشمولة بهذا المشـروع أو بـأي مشـروع آخـر ف
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سـواء بصــفتهم مــن أصــحاب هـذه األمــالك أو بأیــة صــفة أخـرى االطــالع مجانــًا علــى 
ــــاء والتنظــــیم بمقرهــــا فــــي بلدیــــة  ــــة للبن ــــة المحلی ــــدى مكتــــب اللجن المشــــروع المــــودع  ل

العتراضـات علیـه خـالل مـدة شـهرین خالل ساعات الـدوام الرسـمي وتقـدیم ا خانیونس
من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسـمیة أو فـي صـحیفتین یـومیتین محلیتـین 

  .أیهما أقرب 
  )).وسـوف لن یلتفت ألي اعتـراض یـرد بعــد هـذا التاریــخ ((
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم جبالیا
بإیداع مخطط تفصیلي للشارع المتفرع من شارع الصفطاوي ناحیة الشرق ضمن 

  ة مشروع القرعة الخامس
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــــــــــــا عـــــــــــــن إیـــــــــــــداع  ـــــــــــــة للبنـــــــــــــاء والتنظـــــــــــــیم ببلدیـــــــــــــة جبالی ـــــــــــــن اللجنـــــــــــــة المحلی تعل
ــــــــــــرع مــــــــــــن شــــــــــــارع الصــــــــــــفطاوي  ــــــار الشــــــــــــارع المتف المخطــــــــــــط التفصــــــــــــیلي لمســـــــ

ـــــــــــة الشـــــــــــرق ضـــــــــــمن مشـــــــــــروع القرعـــــــــــة الخامســـــــــــة والمـــــــــــار القســـــــــــیمة   700ناحی
  . 975من القطعة رقم 

  .ن تاریخ هذا اإلعالنلالعتراض خالل مدة شهرین  م
ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة جبالیا
  )).لن یلتفـت ألي اعتراض یـرد بعد هذا التاریـخ وسوف((

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                          
  )جبالیا: (بمنطقة                                         
  : االسم                                         

  : الصفة         
  : التوقیع                                         

  :خاتم اللجنة المحلیة 
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  صادر عن اللجنة المركزیة للتنظیم وبناء المدن بمحافظات غزة
 

  
تعلـــــن اللجنـــــة المركزیـــــة للتنظــــــیم وبنـــــاء المـــــدن بمحافظــــــات غـــــزة للجمهـــــور الكــــــریم 

     .1152011المنعقدة  92011قررت بجلستها رقم بأنها قد 
مـــن القطعـــة  1علـــى أرض القســـیمة رقـــم  إیـــداع تـــرخیص   

ــــة باســــم الســــید  مــــن أراضــــي  754رقــــم  /  المقدمــــة للجن
  

ـــق لجمیـــــــع ذوي الشـــــــأن فـــــــي األراضـــــــي واألبنیـــــــة واألمـــــــالك األخـــــــرى   ـــــــه یحــــ وعلی
ــــــأي صــــــفة أخــــــرى أن  ــــــة بصــــــفتهم مــــــن أصــــــحاب األمــــــالك أو ب المشــــــمولة بالمنطق

ـــــك خـــــالل مـــــدة  ـــــى المشـــــروع وذل ـــــوم  30( یتقـــــدموا باعتراضـــــاتهم عل ـــــاریخ  )ی مـــــن ت
  .نشر هذا اإلعالن

ـــدى مكتـــــــب اللجنـــــــة المحلیـــــــة للبنـــــــاء والتنظـــــــیم بمقرهـــــــا فـــــــي  تقـــــــدم االعتراضـــــــات لــــ
ـــــ/ وللســـــید  بلدیـــــة  ـــــوزارة الحكـــــم ســـــكرتیر اللجن ـــــه ب ـــــة بمكتب ة المركزی

  .المحلي خالل ساعات الدوام الرسمي
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  ةصادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم غز 
  م 8بإیداع مخطط تفصیلي لشارع القطاع بعرض 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

ــــــــاء والتنظـــــــــیم ببلدیـــــــــة غـــــــــزة عـــــــــن إیـــــــــداع المخطـــــــــط  تعلـــــــــن اللجنـــــــــة المحلیـــــــــة للبنـ
 5م والمـــــــــــار بالقســـــــــــیمة رقـــــــــــم 8التفصـــــــــــیلي لمســــــــــــار شـــــــــــارع القطـــــــــــاع بعـــــــــــرض 

  . 715من القطعة رقم 
  .هذا اإلعالنلالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ 

ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة غزة
  )).ألي اعتراض یـرد بعد هذا التاریـخوسوف لن یلتفـت ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                         
  )غزة: (بمنطقة                                         

  : االسم                                         
  : الصفة        

  : التوقیع                                        
  :خاتم اللجنة المحلیة
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  662من القطعة رقم  9بإیداع مشروع تنظیمي عمراني تفصیلي للقسیمة رقم 
  النصیرات - منطقة تنظیم 

  م1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
اللجنــة المركزیــة لألبنیــة وتنظــیم المــدن بمحافظــات غــزة أنهــا قــد قــررت بجلســتها تعلـن 
إیـــداع المشـــروع التنظیمـــي العمرانــــي  25/5/2011المنعقـــدة بتـــاریخ  10/2011رقـــم 

التفصـــیلي لمنطقـــة أبـــو ســـتة الـــذي أعدتـــه اللجنـــة المحلیـــة للبنـــاء والتنظـــیم فـــي بلدیـــة 
  :یةالنصیرات والذي یشمل القطع والقسائم التال

 المساحة اإلجمالیة رقم القسیمة رقم القطعة

 دونم تقریباً  106.6 9 662

  .1936لسنة ) 28(من قانون تنظیم المدن رقم ) 16(وذلك وفقًا لنص المادة 
من ذات القانون فإنه یجوز لجمیـع أصـحاب الحقـوق ) 17(وعلیه ووفقًا لنص المادة  

لة بهذا المشـروع أو بـأي مشـروع آخـر في األراضي واألبنیة واألمالك األخرى المشمو 
سـواء بصــفتهم مــن أصــحاب هـذه األمــالك أو بأیــة صــفة أخـرى االطــالع مجانــًا علــى 
ــــاء والتنظــــیم بمقرهــــا فــــي بلدیــــة  ــــة للبن ــــة المحلی ــــدى مكتــــب اللجن المشــــروع المــــودع  ل

خالل ساعات الدوام الرسمي وتقدیم االعتراضـات علیـه خـالل مـدة شـهرین  النصیرات
نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسـمیة أو فـي صـحیفتین یـومیتین محلیتـین من تاریـخ 

  .أیهما أقرب 
  )).وسـوف لن یلتفت ألي اعتـراض یـرد بعــد هـذا التاریــخ ((
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم دیر البلح
  "الشارع التجاري "  22بإیداع مخطط تفصیلي للشارع التجاري رقم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

دیــــــــــر الــــــــــبلح عــــــــــن إیــــــــــداع  تعلــــــــــن اللجنــــــــــة المحلیــــــــــة للبنــــــــــاء والتنظــــــــــیم ببلدیــــــــــة
ــــــــــــــــم  ـــــــیلي لمســـــــــــــــــار الشــــــــــــــــارع التجــــــــــــــــاري رق الشــــــــــــــــارع "  22المخطــــــــــــــــط التفصـــــــــ

  .148من القطعة رقم ) 19إلى  1من (والمار بالقسائم " التجاري 
  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن

ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
ولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــم

ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ
  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة دیر البلح

  )).وسـوف لن یلتفت ألي اعتـراض یـرد بعــد هـذا التاریــخ((
  

  ـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم رئی                                      
  )دیر البلح: (بمنطقة                                        
  : االسم                                        

  : الصفة        
  : التوقیع                                        

  :خاتم اللجنة المحلیة
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  لجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم رفحصادر عن ال
  م ارتداد3+م15المرحلة الثانیة بعرض  43بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

تعلـــــــــن اللجنـــــــــة المحلیـــــــــة للبنـــــــــاء والتنظـــــــــیم ببلدیـــــــــة رفـــــــــح عـــــــــن إیـــــــــداع المخطـــــــــط 
 5ثانیــــــــــة والمــــــــــار بالقســـــــــــیمة المرحلــــــــــة ال 43التفصــــــــــیلي لمســـــــــــار الشــــــــــارع رقــــــــــم 

  .21من القطعة رقم 
  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن

ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 

ــــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــا ت المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــ
  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة رفح

  )).وسوف لن یلتفـت ألي اعتراض یـرد بعد هذا التاریـخ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                          
  )رفح: (بمنطقة                                         

  :                           االسم                                         
  : الصفة          
  : التوقیع                                          
  :خاتم اللجنة المحلیة  
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة 

ام أرض من منطقة خضراء إلى منطقة سكنیة على أرض إیداع تغییر هدف استخد
  دیر البلح  –129من القطعة رقم  27القسیمة 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

تعلن اللجنـة المركزیـة لألبنیـة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غـزة للجمهـور الكـریم أنهـا قـد 
داع مشــروع تغییــر إیــ 25/5/2011المنعقــدة بتــاریخ  10/2011قــررت بجلســتها رقــم 

 27أرض من منطقة خضـراء إلـى منطقـة سـكنیة علـى أرض القسـیمة هدف استخدام 
دیــر الــبلح وذلــك طبقــًا للمخطــط المــودع بمقــر لجنــة التنظــیم  –129مــن القطعــة رقــم 

 1936لسـنة )  28( تطبیقًا لنص المادة السادسة عشـر مـن قـانون تنظـیم المـدن رقـم 
  .وتعدیالته

  ً◌ لنص المادة السابعة عشر من ذات القانون فانـه یجـوز لجمیـع ذوي وعلیه واستنادًا
الحقوق في األراضي واألمالك واألبنیة المشمولة بهذا المشـروع أو بـأي مشـروع آخـر 
أودع بمقتضــي المــادة السادســة عشــر ســواء بصــفتهم مــن أصــحاب األمــالك أو بأیــة 

یــه إلـــى مكتـــب صــفة أخـــرى االطــالع علـــى المخطـــط المــودع وتقـــدیم اعتراضـــاتهم عل
مـن تاریــخ   ◌ً اللجنة المحلیة دیر البلح خالل ساعات الدوام الرسمي ولمـدة سـتین یومـا

  .نشر هذا اإلعالن 
  )).وسـوف لـن یلتفت ألي اعتـراض یـرد بعــد التاریــخ المحدد((
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  یة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزةصادر عن اللجنة المركز 

من القطعة رقم  27- 26بإیداع مشروع تقسیم ارض لغایات السكن على أرض القسائم 
129   

  جهاد جابر بشیر وشركاه / باسم 
  دیر البلح  –منطقة تنظیم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
ظات غزة أنها قد قـررت بجلستها رقـم تعلن اللجنة المركزیــة لألبنیة وتنظیـم المدن بمحاف

-26إیداع مشـروع تقسیـم أرض القسیمة رقم  25/5/2011المنعقدة بتاریخ  10/2011
  .دونم 10.157لمساحة ) الحمرة والرسم(بموقع  129من القطعة رقم  27

بكتابهـا  وذلك بناء على طلب من اللجنـة المحلیـة للبنــاء والتنظـیم فـي بلدیـــة دیـر الـبلح 
  .16/5/2011المؤرخ  329/ م ب د رقـ
فانــه  1936لســنة ) 28(مــن قــانون تنظــیم المــدن رقــم ) 20(وعلیــه ووفقــًا لــنص المــادة  

یجــوز ألي شــخص مــن ذوي الحقــوق فــي األراضــي أو األمــالك األخــرى الواقعــة ضــمن 
ارض المشروع سواء بصفتهم مـن أصـحاب هـذه األمـالك أو بأیـة صـفة أخـرى االطـالع 

شروع المودعة بمكتـب اللجنـة المحلیـة للبنـاء والتنظـیم بمقرهـا  فـي بلدیـة على خرائط الم
خالل سـاعات الـدوام الرسـمي ولمـدة خمسـة عشـر یومـًا مـن تاریــخ نشـر هـذا   دیر البلح

اإلعالن في الجریـدة الرسـمیة أو في صـحیفتین یـومیتین محلیتـین أیهمـا أقــرب  ومـن ثـم 
  . ة إلى مكتب اللجنة المحلیة بصورة رسمیةتقدیم االعتراضات علیه خالل هذه المد

  )).وسـوف لـن یلتفــت ألي اعتـراض یـرد بعــد هـذا التاریـخ(( 
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  یة والتنظیم بمنطقة تنظیم دیر البلحصادر عن اللجنة المحلیة لألبن

  ) شارع السلطان العثماني( 66بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  
ــــــــــداع  ــاء والتنظــــــــــیم ببلدیــــــــــة دیــــــــــر الــــــــــبلح  عــــــــــن إی تعلــــــــــن اللجنــــــــــة المحلیــــــــــة للبنــــــــ

ـــــــــــــــــم  ــــط التفصـــــــــــــــــیلي لمســــــــــــــــــار الشـــــــــــــــــارع رق شـــــــــــــــــارع الســـــــــــــــــلطان ( 66المخطـــــــــــــ
-23-22-20-19-17-16-2-1المــــــــــــــــــــــــــــــــار بالقســــــــــــــــــــــــــــــــائم و ) العثمــــــــــــــــــــــــــــــــاني

-49-48-19-18والقســــــــــــــــــــــائم  125مــــــــــــــــــــــن القطعــــــــــــــــــــــة رقــــــــــــــــــــــم  26-32-33
مـــــــــــــن القطعـــــــــــــة رقـــــــــــــم  68والقســـــــــــــیمة رقـــــــــــــم  126مـــــــــــــن القطعـــــــــــــة  50-51-52

127.  
  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن

ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
خــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة واألمــــــــــــالك األ

ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ
  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة دیر البلح

  )).وسوف لن یلتفت ألي اعتـراض یرد بعد هذا التاریــخ((
  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                        
  )دیر البلح: (بمنطقة                                        
  :                االسم                                        

  : الصفة       
  : التوقیع                                        

  :خاتم اللجنة المحلیة
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة 

 5050إیداع تغییر هدف استخدام أرض القسائم رقم أراضي سبع من القطعة 
 –الفخاري   –أراضي سبع من زراعي إلى أحواض ترشیح للمیاه العادمة المعالجة

  محافظة خانیونس 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  

تعلن اللجنـة المركزیـة لألبنیـة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غـزة للجمهـور الكـریم أنهـا قـد 
إیــداع مشــروع تغییــر  25/5/2011المنعقــدة بتــاریخ  10/2011قــررت بجلســتها رقــم 

أراضــي سـبع مــن  5050أرض القســائم رقـم أراضــي سـبع مــن القطعـة  هـدف اسـتخدام
وذلــك طبقــًا للمخطــط المــودع  –الجــةزراعــي إلــى أحــواض ترشــیح للمیــاه العادمــة المع

تطبیقـــًا لـــنص المـــادة السادســـة عشـــر مـــن قـــانون ببلدیـــة الفخـــاري بمقـــر لجنـــة التنظـــیم 
  .وتعدیالته 1936لسنة ) 28(تنظیم المدن رقم 

◌ً لنص المادة السابعة عشر من ذات القانون فانـه یجـوز لجمیـع ذوي   وعلیه واستنادًا
ة المشمولة بهذا المشـروع أو بـأي مشـروع آخـر الحقوق في األراضي واألمالك واألبنی

أودع بمقتضــي المــادة السادســة عشــر ســواء بصــفتهم مــن أصــحاب األمــالك أو بأیــة 
صــفة أخـــرى االطــالع علـــى المخطـــط المــودع وتقـــدیم اعتراضـــاتهم علیــه إلـــى مكتـــب 

مـن   ◌ً اللجنة المحلیـة ببلدیـة الفخـاري خـالل سـاعات الـدوام الرسـمي ولمـدة سـتین یومـا
  .ـخ نشر هذا اإلعالن تاری
  )).وسـوف لـن یلتفت ألي اعتـراض یـرد بعــد التاریــخ المحدد((
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15

38 
 

  

تعلـــــن اللجنـــــة المركزیـــــة للتنظــــــیم وبنـــــاء المـــــدن بمحافظــــــات غـــــزة للجمهـــــور الكــــــریم 
  .   23/3/2011المنعقدة بتاریخ  62011بأنها قد قررت بجلستها رقم 

مــــــن  15علــــــى أرض القســـــیمة رقــــــم إیـــــداع تــــــرخیص   
نس المقدمـــة للجنــــة مـــن أراضــــي خــــانیو  38القطعـــة رقــــم 

.  
ـــق لجمیـــــــع ذوي الشـــــــأن فـــــــي األراضـــــــي واألبنیـــــــة واألمـــــــالك األخـــــــرى   ـــــــه یحــــ وعلی

ــــــأي صــــــفة أخــــــرى أن  ــــــة بصــــــفتهم مــــــن أصــــــحاب األمــــــالك أو ب المشــــــمولة بالمنطق
مـــــن تــــــاریخ  )یـــــوم 15( یتقـــــدموا باعتراضـــــاتهم علـــــى المشـــــروع وذلــــــك خـــــالل مـــــدة 

  .نشر هذا اإلعالن
ـــدى مكتـــــــب اللجنـــــــة المحلیـــــــة للبنـــــــاء والتنظـــــــیم بمقرهـــــــا فـــــــي تقـــــــدم اال عتراضـــــــات لــــ

ســــــــكرتیر اللجنـــــــــة المركزیــــــــة بمكتبــــــــه بــــــــوزارة الحكـــــــــم / بلدیــــــــة خــــــــانیونس وللســــــــید 
  .المحلي خالل ساعات الدوام الرسمي
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45 
 

  

كــــــریم تعلـــــن اللجنـــــة المركزیـــــة للتنظــــــیم وبنـــــاء المـــــدن بمحافظــــــات غـــــزة للجمهـــــور ال
  .   25/5/2011المنعقدة بتاریخ  102011بأنها قد قررت بجلستها رقم 

مــــــن  10علــــــى أرض القســــــیمة رقــــــم إیــــــداع تــــــرخیص   
المقدمـــــــة ) حـــــــي الربـــــــوات الشـــــــرقیة ( مـــــــن أراضـــــــي خـــــــانیونس  45القطعـــــــة رقـــــــم 

  .للجنة 
ـــــــه یحـــــــق لجمیـــــــع ذوي الشـــــــأن فـــــــي األراضـــــــ  ي واألبنیـــــــة واألمـــــــالك األخـــــــرى وعلی

ــــــأي صــــــفة أخــــــرى أن  ــــــة بصــــــفتهم مــــــن أصــــــحاب األمــــــالك أو ب المشــــــمولة بالمنطق
ـــــك خـــــالل مـــــدة  ـــــى المشـــــروع وذل ـــــوم  30( یتقـــــدموا باعتراضـــــاتهم عل ـــــاریخ  )ی مـــــن ت

  .نشر هذا اإلعالن
ـــدى مكتـــــــب اللجنـــــــة المحلیـــــــة للبنـــــــاء والتنظـــــــیم بمقرهـــــــا فـــــــي  تقـــــــدم االعتراضـــــــات لــــ

ســــــــكرتیر اللجنـــــــــة المركزیــــــــة بمكتبــــــــه بــــــــوزارة الحكـــــــــم / د بلدیــــــــة خــــــــانیونس وللســــــــی
  .المحلي خالل ساعات الدوام الرسمي
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  بمنطقة تنظیم غزةصادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم 
  م 8بإیداع مخطط تفصیلي لشارع رقم البورنو بعرض 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

ــــــــاء والتنظـــــــــیم ببلدیـــــــــة غـــــــــزة عـــــــــن إیـــــــــداع المخطـــــــــط  تعلـــــــــن اللجنـــــــــة المحلیـــــــــة للبنـ
-46م والمــــــــــــــار بالقســــــــــــــائم 8التفصــــــــــــــیلي لمســـــــــــــــار شــــــــــــــارع البورنــــــــــــــو بعــــــــــــــرض 

  .620من القطعة رقم  47-48
  .ل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالنلالعتراض خال

ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .غزة علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة
  )).وسوف لن یلتفـت ألي اعتراض یـرد بعد هذا التاریـخ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                       
  )غزة: (بمنطقة                                        
  : االسم                                        

  : الصفة        
  : التوقیع                                        

  :خاتم اللجنة المحلیة
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  بإیداع مشروع تنظیمي عمراني تفصیلي لمشروع اإلسكان حي اإلسراء
  خانیونس - منطقة تنظیم 
  م1936 لسنة) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلـن اللجنــة المركزیــة لألبنیــة وتنظــیم المــدن بمحافظــات غــزة أنهــا قــد قــررت بجلســتها 
إیـــداع المشـــروع التنظیمـــي العمرانــــي  25/5/2011المنعقـــدة بتـــاریخ  10/2011رقـــم 

التفصیلي لمنطقة إسكان حي اإلسراء الذي أعدته اللجنـة المحلیـة للبنـاء والتنظـیم فـي 
  :القطع والقسائم التالیةبلدیة خانیونس والذي یشمل 

 المساحة اإلجمالیة رقم القسیمة رقم القطعة

 .دونم 517 3جزء من القسیمة رقم  89

  .1936لسنة ) 28(من قانون تنظیم المدن رقم ) 16(وذلك وفقًا لنص المادة 
من ذات القانون فإنه یجوز لجمیـع أصـحاب الحقـوق ) 17(وعلیه ووفقًا لنص المادة  

ألبنیة واألمالك األخرى المشمولة بهذا المشـروع أو بـأي مشـروع آخـر في األراضي وا
سـواء بصــفتهم مــن أصــحاب هـذه األمــالك أو بأیــة صــفة أخـرى االطــالع مجانــًا علــى 
ــــاء والتنظــــیم بمقرهــــا فــــي بلدیــــة  ــــة للبن ــــة المحلی ــــدى مكتــــب اللجن المشــــروع المــــودع  ل

یـه خـالل مـدة شـهرین خانیونس خالل ساعات الـدوام الرسـمي وتقـدیم االعتراضـات عل
من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسـمیة أو فـي صـحیفتین یـومیتین محلیتـین 

  .أیهما أقرب 
  )).وسـوف لن یلتفت ألي اعتـراض یـرد بعــد هـذا التاریــخ((
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
بالمصادقة على المشروع التنظیمي العمراني التفصیلي لمشروع إسكان حي البراق 

  بخانیونس
  

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

تعلـن اللجنـة المركزیـة لألبنیــة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غــزة أنهـا قـد قــررت بجلســـتها 
التصـــــدیق النهـــــائي علـــــى المشـــــروع  25/5/2011المنعقـــــدة بتـــــاریخ  10/2011رقـــــم 

  .بخانیونس  -التنظیمي العمراني التفصیلي لمشروع اإلسكان حي البراق 
ن اللجنــة المركزیــة والمنشــور الســابق إیداعــه لإلعتــراض بموجــب اإلعــالن الصــادر عــ

مــع وضــعه موضــع التنفیــذ بعــد  23/8/2011فــي جریــدتي فلســطین والرســالة بتــاریخ 
مــرور خمســة عشــر یومــًا مــن تــاریخ نشــر هــذا اإلعــالن فــي الجریــدة الرســمیة أو فــي 

مــن قــانون ) 18(صحــیفتین یومیتیـــن محلیتــین أیهمــا أقــرب ، وذلــك وفقــًا لــنص المــادة 
  .تنظیم المدن 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

   140قطعة  36شروع إفراز مساحي على جزء من أرض القسیمة رقم بإیداع م
  فتحي یحیى فیاض وشركاه / باسم 

  دیر البلح  –منطقة تنظیم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلن اللجنة المركزیـــة لألبنیـة وتنظیــم المـدن بمحافظـات غـزة أنهـا قـد قــررت بجلسـتها 
إیــــداع مشــــــروع إفـــــراز  علـــــى أرض  25/5/2011 المنعقـــــدة بتـــــاریخ 10/2011رقــــم 

  .2م 46673لمساحة ) دیر البلح(بموقع  140من القطعة رقم  36القسیمة رقم 
بكتابهـا   دیـر الـبلح وذلك بناء على طلب من اللجنة المحلیة للبنـاء والتنظیم في بلدیـــة

  .26/4/2011المؤرخ  279/ رقـم  ب د 
فانـه  1936لسـنة ) 28(قانون تنظـیم المـدن رقـم  من) 20(وعلیه ووفقًا لنص المادة  

یجوز ألي شخص من ذوي الحقوق في األراضي أو األمالك األخرى الواقعـة ضـمن 
ارض المشــــروع ســــواء بصــــفتهم مــــن أصــــحاب هــــذه األمــــالك أو بأیــــة صــــفة أخــــرى 
االطالع على خرائط المشروع المودعة بمكتب اللجنـة المحلیـة للبنـاء والتنظـیم بمقرهـا  

خالل ساعات الدوام الرسـمي ولمـدة سـتة أسـابیع مـن تاریــخ نشـر   دیر البلحلدیة في ب
هــذا اإلعــالن فــي الجریـــدة الرســـمیة أو فــي صــحیفتین یــومیتین محلیتــین أیهمــا أقـــرب  
ومن ثم تقدیم االعتراضـات علیـه خـالل هـذه المـدة إلـى مكتـب اللجنـة المحلیـة بصـورة 

  . رسمیة
  )).عتـراض یـرد بعــد هـذا التاریــخوسـوف لـن یلتفــت ألي ا(( 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

من القطعة  13ع تقسیم ارض لغایات السكن على أرض القسیمة رقم بإیداع مشرو 
  صبحي أبو عودة / باسم   581رقم 

  بیت حانون  –منطقة تنظیم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلن اللجنة المركزیـــة لألبنیـة وتنظیــم المـدن بمحافظـات غـزة أنهـا قـد قــررت بجلسـتها 
إیـــداع مشــــروع تقسیــــم أرض القســـیمة  25/5/2011یخ المنعقـــدة بتـــار  10/2011رقـــم 
  .دونم 30.339لمساحة ) بیت حانون(بموقع  581من القطعة رقم  13رقم 

ــــة بیـــت حـــانون  وذلـــك بنـــاء علـــى طلـــب مـــن اللجنـــة المحلیـــة للبنــــاء والتنظـــیم فـــي بلدیـ
  .25/4/2011المؤرخ  273بكتابها رقـم 

فانـه  1936لسـنة ) 28(تنظـیم المـدن رقـم من قانون ) 20(وعلیه ووفقًا لنص المادة  
یجوز ألي شخص من ذوي الحقوق في األراضي أو األمالك األخرى الواقعـة ضـمن 
ارض المشــــروع ســــواء بصــــفتهم مــــن أصــــحاب هــــذه األمــــالك أو بأیــــة صــــفة أخــــرى 
االطالع على خرائط المشروع المودعة بمكتب اللجنـة المحلیـة للبنـاء والتنظـیم بمقرهـا  

ت حــانون خــالل ســاعات الــدوام الرســمي ولمــدة ســتة أســابیع مــن تاریـــخ فــي بلدیــة بیــ
نشــر هـــذا اإلعــالن فـــي الجریــــدة الرســـمیة أو فـــي صـــحیفتین یــومیتین محلیتـــین أیهمـــا 
أقـرب  ومن ثـم تقـدیم االعتراضـات علیـه خـالل هـذه المـدة إلـى مكتـب اللجنـة المحلیـة 

  . بصورة رسمیة
  )).ـرد بعــد هـذا التاریـخوسـوف لـن یلتفــت ألي اعتـراض ی(( 
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم وادي غزة

   15بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  1936لسنة ) 28(نظیم المدن رقم قانون ت

  
تعلـــــــــــن اللجنـــــــــــة المحلیـــــــــــة للبنـــــــــــاء والتنظـــــــــــیم ببلدیـــــــــــة وادي غـــــــــــزة عـــــــــــن إیـــــــــــداع 

-17-13والمـــــــــــــــار بالقســـــــــــــــائم   15المخطــــــــــــــط التفصـــــــــــــــیلي لمســــــــــــــــار الشــــــــــــــارع 
  .658من القطعة  16

  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن
ـــــــــــي األرا ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی ـــــــــــة وعلیـــــــــــه فان ضـــــــــــي واألبنی

واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة وادي غزة
  )).وسوف لن یلتفت ألي اعتراض یــرد بعد هذا التاریـخ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                         
  )وادي غزة: (بمنطقة                                         

  : االسم                                         
  : الصفة         
  : التوقیع                                         
  :لمحلیةخاتم اللجنة ا 
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم الشوكة اإلقلیمیة
  م 3+م16بعرض  53بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

ــــــــــم  ــــــــــة وتنظــــــــــیم المــــــــــدن بجلســــــــــتها رق ــــــــــة المركزیــــــــــة لألبنی  11/2011تعلــــــــــن اللجن
عـــــــــــــن إیـــــــــــــداع المخطـــــــــــــط التفصـــــــــــــیلي لمســــــــــــــار الشــــــــــــــارع  8/6/2011بتـــــــــــــاریخ 

  .والمار بالقسیمة أراضي سبع من القطعة رقم أراضي سبع  53
  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن

ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 

ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات الم شـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ
ــــــــة الشــــــــوكة والســــــــید  ــــــــاء والتنظــــــــیم ببلدی ــــــــة للبن ــــــة المحلی ــ ــــــــب اللجن ــــــــى مكت ــــــــه إل علی

  .سكرتیر اللجنة المركزیة بمكتبه بوزارة الحكم المحلي بغزة / 
  )).وسوف لن یلتفت ألي اعتراض یـرد بعد هذا التاریــخ((
  

 
 

  
  
  
  

 
 



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     

 

 

- 504  - 
 

 
  

  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم وادي غزة
  م ارتداد 3+م12بعرض  4بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  
ـــــــــــة للبنـــــــــــاء والتنظـــــــــــیم ببلدیـــــــــــة وادي غـــــــــــزة عـــــــــــ ن إیـــــــــــداع تعلـــــــــــن اللجنـــــــــــة المحلی

- 16والمــــــــــــار بالقســــــــــــیمة رقــــــــــــم  4المخطــــــــــــط التفصــــــــــــیلي لمســـــــــــــار الشــــــــــــارع 
  .881من القطعة رقم  17

  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن
ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 

ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات المشـــــــــــروع مج انـــــــــــًا خــــــــ
  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة وادي غزة

  )).وسوف لن یلتفت ألي اعتراض یـرد بعد هذا التاریــخ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                       
  )وادي غزة: (بمنطقة                                       

  : االسم                                       
  : الصفة      
  : التوقیع                                        

  :خاتم اللجنة المحلیة
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة 

   662من القطعة رقم  9غییر هدف استخدام أرض جزء من القسیمة رقم إیداع ت
  " مسبح عام " من مرفق سكني إلى مرفق سیاحي 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

تعلن اللجنـة المركزیـة لألبنیـة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غـزة للجمهـور الكـریم أنهـا قـد 
إیـــداع مشـــروع تغییـــر  8/6/2011ریخ المنعقـــدة بتـــا 11/2011قـــررت بجلســـتها رقـــم 

مـن مرفـق سـكني  662من القطعة رقم  9أرض جزء من القسیمة رقم  هدف استخدام
وذلــك طبقــًا للمخطــط  –لــؤي عرنــدس / إلنشــاء مســبح عــام باســم إلــى مرفــق ســیاحي

المـودع بمقـر لجنــة التنظـیم النصــیرات تطبیقـًا لـنص المــادة السادسـة عشــر مـن قــانون 
  .وتعدیالته 1936لسنة ) 28(تنظیم المدن رقم 

◌ً لنص المادة السابعة عشر من ذات القانون فانـه یجـوز لجمیـع ذوي   وعلیه واستنادًا
الحقوق في األراضي واألمالك واألبنیة المشمولة بهذا المشـروع أو بـأي مشـروع آخـر 
أودع بمقتضــي المــادة السادســة عشــر ســواء بصــفتهم مــن أصــحاب األمــالك أو بأیــة 

طــالع علـــى المخطـــط المــودع وتقـــدیم اعتراضـــاتهم علیــه إلـــى مكتـــب صــفة أخـــرى اال
مـن تاریــخ   ◌ً خالل ساعات الدوام الرسمي ولمدة ستین یومـاالنصیرات اللجنة المحلیة 

  .نشر هذا اإلعالن 
  )).وسـوف لـن یلتفت ألي اعتـراض یـرد بعــد التاریــخ المحدد (( 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  أراضي سبع 3بإیداع مشروع تقسیم ارض لغایات السكن على أرض القسیمة رقم
  هایل أبو الحصین / أراضي سبع باسم 5016من القطعة رقم  

  المغازي  - منطقة تنظیم 
  1936 لسنة) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلن اللجنة المركزیـــة لألبنیـة وتنظیــم المـدن بمحافظـات غـزة أنهـا قـد قــررت بجلسـتها 
إیـداع مشــروع تقسیــم أرض القسـیمة رقـم  8/6/2011المنعقدة بتاریخ  11/2011رقم 

لمســــاحة ) المغــــازي(أراضــــي ســــبع بموقــــع  5016أراضــــي ســــبع مــــن القطعــــة رقــــم  3
  .2م14375

المغـازي بكتابهــا  جنـة المحلیـة للبنــاء والتنظـیم فـي بلدیـــةوذلـك بنـاء علـى طلـب مـن الل
  .26/4/2011المؤرخ  51/ رقـم ب م 

فانـه  1936لسـنة ) 28(من قانون تنظـیم المـدن رقـم ) 20(وعلیه ووفقًا لنص المادة  
یجوز ألي شخص من ذوي الحقوق في األراضي أو األمالك األخرى الواقعـة ضـمن 

ن أصــــحاب هــــذه األمــــالك أو بأیــــة صــــفة أخــــرى ارض المشــــروع ســــواء بصــــفتهم مــــ
االطالع على خرائط المشروع المودعة بمكتب اللجنـة المحلیـة للبنـاء والتنظـیم بمقرهـا  
فــي بلدیــة المغــازي خــالل ســاعات الــدوام الرســمي ولمــدة ســتة أســابیع مــن تاریـــخ نشــر 

ا أقـــرب  هــذا اإلعــالن فــي الجریـــدة الرســـمیة أو فــي صــحیفتین یــومیتین محلیتــین أیهمــ
ومن ثم تقدیم االعتراضـات علیـه خـالل هـذه المـدة إلـى مكتـب اللجنـة المحلیـة بصـورة 

  . رسمیة
  )).وسـوف لـن یلتفــت ألي اعتـراض یـرد بعــد هـذا التاریـخ(( 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  أراضي سبع 3بإیداع مشروع تقسیم ارض لغایات السكن على أرض القسیمة رقم
  خالد الحمري / أراضي سبع باسم  5023من القطعة رقم  

  المغازي  - منطقة تنظیم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلن اللجنة المركزیـــة لألبنیـة وتنظیــم المـدن بمحافظـات غـزة أنهـا قـد قــررت بجلسـتها 
إیـداع مشــروع تقسیــم أرض القسـیمة رقـم  8/6/2011المنعقدة بتاریخ  11/2011رقم 

لمســــاحة ) المغــــازي(أراضــــي ســــبع بموقــــع  5023أراضــــي ســــبع مــــن القطعــــة رقــــم  3
  .2م5772

المغـازي بكتابهــا  حلیـة للبنــاء والتنظـیم فـي بلدیـــةوذلـك بنـاء علـى طلـب مـن اللجنـة الم
  .26/4/2011المؤرخ  50/ رقـم ب م 

فانـه  1936لسـنة ) 28(من قانون تنظـیم المـدن رقـم ) 20(وعلیه ووفقًا لنص المادة  
یجوز ألي شخص من ذوي الحقوق في األراضي أو األمالك األخرى الواقعـة ضـمن 

هــــذه األمــــالك أو بأیــــة صــــفة أخــــرى  ارض المشــــروع ســــواء بصــــفتهم مــــن أصــــحاب
االطالع على خرائط المشروع المودعة بمكتب اللجنـة المحلیـة للبنـاء والتنظـیم بمقرهـا  
فــي بلدیــة المغــازي خــالل ســاعات الــدوام الرســمي ولمــدة ســتة أســابیع مــن تاریـــخ نشــر 
  هــذا اإلعــالن فــي الجریـــدة الرســـمیة أو فــي صــحیفتین یــومیتین محلیتــین أیهمــا أقـــرب
ومن ثم تقدیم االعتراضـات علیـه خـالل هـذه المـدة إلـى مكتـب اللجنـة المحلیـة بصـورة 

  . رسمیة
  )).وسـوف لـن یلتفــت ألي اعتـراض یـرد بعــد هـذا التاریـخ(( 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  أراضي سبع 17بإیداع مشروع إفراز مساحي على أرض القسیمة رقم 
  أراضي سبع  9من القطعة رقم  

  النصر  - منطقة تنظیم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

لمـدن بمحافظـات غـزة أنهـا قـد قــررت بجلسـتها تعلن اللجنة المركزیـــة لألبنیـة وتنظیــم ا
ــــاریخ  11/2011رقــــم  إیــــداع مشـــــروع إفــــراز مســــاحي أرض  8/6/2011المنعقــــدة بت

) النصــــر(أراضــــي ســــبع بموقــــع  9أراضــــي ســــبع مــــن القطعـــة رقــــم  17القســـیمة رقــــم 
  .2م3800لمساحة 

بكتابهــا  النصــر وذلــك بنــاء علــى طلــب مــن اللجنــة المحلیــة للبنـــاء والتنظــیم فــي بلدیــــة
  .23/5/2011المؤرخ  2011-16/ رقـم  ص د 

فانـه  1936لسـنة ) 28(من قانون تنظـیم المـدن رقـم ) 20(وعلیه ووفقًا لنص المادة  
یجوز ألي شخص من ذوي الحقوق في األراضي أو األمالك األخرى الواقعـة ضـمن 
ارض المشــــروع ســــواء بصــــفتهم مــــن أصــــحاب هــــذه األمــــالك أو بأیــــة صــــفة أخــــرى 

ع على خرائط المشروع المودعة بمكتب اللجنـة المحلیـة للبنـاء والتنظـیم بمقرهـا  االطال
خــالل ســاعات الــدوام الرســمي ولمــدة ســتة أســابیع مــن تاریـــخ نشــر  النصــرفــي بلدیــة 

هــذا اإلعــالن فــي الجریـــدة الرســـمیة أو فــي صــحیفتین یــومیتین محلیتــین أیهمــا أقـــرب  
ذه المـدة إلـى مكتـب اللجنـة المحلیـة بصـورة ومن ثم تقدیم االعتراضـات علیـه خـالل هـ

  . رسمیة
  )).وسـوف لـن یلتفــت ألي اعتـراض یـرد بعــد هـذا التاریـخ(( 
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  لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم خانیونس صادر عن اللجنة المحلیة
   89بإیداع مجدد للمخطط تفصیلي للشارع رقم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

ـــــاء والتنظــــــــــــیم ببلدیــــــــــــة خــــــــــــانیونس عــــــــــــن إیــــــــــــداع  تعلــــــــــــن اللجنــــــــــــة المحلیــــــــــــة للبنـــــــ
-7-3-2والمــــــــــــــار بالقســـــــــــــــائم   89المخطــــــــــــــط التفصــــــــــــــیلي لمســــــــــــــــار الشــــــــــــــارع 

مــــــــــــــــــــن   6-5-4-2-1والقســــــــــــــــــــائم  72 مــــــــــــــــــــن القطعــــــــــــــــــــة 8-9-10-11-12
  .76القطعة رقم 

  .لالعتراض خالل مدة خمسة عشر یومًا من تاریخ هذا اإلعالن
ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 

العتراضــــــــــــات المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم ا
  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة خانیونس

  )).وسوف لن یلتفـت ألي اعتراض یـرد بعد هذا التاریـخ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                       
  )نسخانیو : (بمنطقة                                        
  : االسم                                        

  : الصفة        
  : التوقیع                                         
  :خاتم اللجنة المحلیة 
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم وادي السلقا
   8بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 

  1936لسنة ) 28(نون تنظیم المدن رقم قا
  

ـــــــــاء والتنظـــــــــــیم ببلدیــــــــــة وادي الســــــــــلقا عــــــــــن إیـــــــــــداع  تعلــــــــــن اللجنــــــــــة المحلیــــــــــة للبنـ
مــــــــــــــــن  8والمــــــــــــــــار بالقســــــــــــــــیمة   8المخطــــــــــــــــط التفصــــــــــــــــیلي لمســـــــــــــــــار الشــــــــــــــــارع 

  .والقسائم أراضي سبع من القطعة أراضي سبع  131القطعة 
  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن

ـــــــــــة وعل ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی یـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة وادي السلقا
  )).اض یرد بعد هذا التاریــخ وسوف لن یلتفـت ألي اعتر ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                          
  )وادي السلقا: (بمنطقة                                         
  : االسم                                         

  : الصفة          
  : التوقیع                                          

  :خاتم اللجنة المحلیة  
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  بإیداع مشروع تنظیمي عمراني تفصیلي لالعتراض
  المغراقة - منطقة تنظیم 
  م1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

لألبنیــة وتنظــیم المــدن بمحافظــات غــزة أنهــا قــد قــررت بجلســتها  تعلـن اللجنــة المركزیــة
إیـــــداع المشــــروع التنظیمــــي العمرانـــــي  8/6/2011المنعقــــدة بتــــاریخ  11/2011رقــــم 

الــــذي أعدتــــه اللجنــــة المحلیــــة للبنــــاء 669مــــن القطعــــة  14-10التفصــــیلي للقســــائم 
  :والتنظیم في بلدیة المغراقة والذي یشمل القطع والقسائم التالیة

 المساحة اإلجمالیة رقم القسیمة رقم القطعة
 دونم 160 14-10 669

  .1936لسنة ) 28(من قانون تنظیم المدن رقم ) 16(وذلك وفقًا لنص المادة 
من ذات القانون فإنه یجوز لجمیـع أصـحاب الحقـوق ) 17(وعلیه ووفقًا لنص المادة  

مشـروع أو بـأي مشـروع آخـر في األراضي واألبنیة واألمالك األخرى المشمولة بهذا ال
سـواء بصــفتهم مــن أصــحاب هـذه األمــالك أو بأیــة صــفة أخـرى االطــالع مجانــًا علــى 
المشروع المودع  لدى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم بمقرها في بلدیـة المغراقـة 
خالل ساعات الدوام الرسمي وتقدیم االعتراضات علیه خـالل مـدة شـهرین مـن تاریــخ 

عـــالن فـــي الجریـــدة الرســـمیة أو فـــي صـــحیفتین یـــومیتین محلیتـــین أیهمـــا نشـــر هـــذا اإل
  .أقرب 

  )).وسـوف لن یلتفت ألي اعتـراض یـرد بعــد هـذا التاریــخ ((
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم غزة
  م بدون ارتداد18بإیداع مخطط تفصیلي للشارع سعید العاص بعرض 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
ــــــــاء والتنظــــــــیم ببلدیــــــــة غــــــــزة عــــــــن إیــــــــداع المخطــــــــط ة للبن ــــــــن اللجنــــــــة المحلیــــــــ التفصــــــــیلي  تعل

-693-692-691-789-931لمســــــــــــــار الشـــــــــــــارع ســـــــــــــعید العـــــــــــــاص والمـــــــــــــار بالقســـــــــــــائم 
712-713-714-715-716-732-733-734-735-1015-1016-

1017-1018-1055-1054-1053-619-618-617-616-615-
-381-382-391-392-393والقســــــــــــــــــــــــــــــــائم  724مـــــــــــــــــــــــــــــــن  القطعــــــــــــــــــــــــــــــــة  614-600
372-362-361-352-1118-1113-1112-1103-349-350-
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  345-330-329-316-315-302-301-288-287-274-273

ــــــــــــــــــــــن  1081-1082-1095-1102-259-266والقســــــــــــــــــــــائم  978القطعــــــــــــــــــــــة رقــــــــــــــــــــــم  م
  .978القطعة 

  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن
ــــــــــة واألمــــــــــالك  ــــــــــي األراضــــــــــي واألبنی ع أصــــــــــحاب الحقــــــــــوق ف ــــــــــه فانــــــــــه یجــــــــــوز لجمیــــــــــ وعلی

ـــــــــذا المشـــــــــروع  ـــــــــًا خـــــــــالل األخـــــــــرى المشـــــــــمولة به ـــــــــى خارطـــــــــة المشـــــــــروع مجان اإلطـــــــــالع عل
ســـــــــاعات الــــــــــدوام الرســــــــــمي وتقــــــــــدیم االعتراضــــــــــات علیــــــــــه إلــــــــــى مكتــــــــــب اللجنــــــــــة المحلیــــــــــة 

  .للبناء والتنظیم ببلدیة غزة
  )).وسوف لن یلتفـت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((

  والتنظیم  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء                                    
  )غزة: (بمنطقة                                       
  : االسم                                       

  : الصفة      
  : التوقیع                                        
  : خاتم اللجنة المحلیة                                       
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  ن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزةصادر ع
  بإیداع مجدد لمشروع تنظیمي عمراني هیكلي لالعتراض

  غزة -  منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  
تعلن اللجنة المركزیـــة لألبنیـة وتنظیــم المـدن بمحافظـات غـزة أنهـا قـد قــررت بجلسـتها 

م إعـــــادة إیـــــداع المشـــــروع التنظیمـــــي 8/6/2011ة بتـــــاریخ المنعقـــــد 11/2011رقـــــم  
والمبینـــة تفاصـــیلها  العمرانـــي التفصـــیلي للقطـــع والقســـائم الواقعـــة بمنطقـــة تنظـــیم غـــزة

م إیـــداعًا 22/11/2010بتـــاریخ  بقـــرار اإلیـــداع الســـابق المنشـــور فـــي جریـــدة فلســـطین
ین یــومیتین مــن تــاریخ نشــر هـذا اإلعــالن فــي صــحیفت خمســة عشــر یومـاً مجـددًا لمــدة 

  .محلیتین 
◌ً لــنص المــادة    1936لســنة ) 28(مــن قــانون تنظــیم المــدن رقــم ) 17(وعلیــه ووفقــًا

فانـــــه یجـــــوز لجمیـــــع أصـــــحاب الحقـــــوق فـــــي األراضـــــي واألبنیـــــة واألمـــــالك األخـــــرى 
المشــــمولة بهــــذا المشــــروع أو بــــأي مشــــروع آخــــر ســــواء بصــــفتهم مــــن أصــــحاب هــــذه 

انـــًا علـــى المشـــروع المعـــدل لـــدى مكتـــب األمـــالك أو بأیـــة صـــفة أخـــرى اإلطـــالع مج
خـالل سـاعات الـدوام الرسـمي وتقـدیم  اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم بمقرها ببلدیة غزة

من تاریـخ نشر هـذا اإلعـالن فـي الجریـدة  خمسة عشر یوماً االعتراضات علیه خالل 
  .الرسمیة أو في صحیفتین یومیتین محلیتین أیهما أقرب 

  .ي اعتـراض یـرد بعــد هـذا التاریــخ وسـوف لـن یلتفت أل
  

  اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن 
  بمحافظات غـزة
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
  محمد إبراهیم أبو عمشة / بإیداع مشروع تقسیم ارض لغایات السكن باسم 

  بیت حانون  –منطقة تنظیم 
  1936لسنة ) 28(نون تنظیم المدن رقم قا

تعلن اللجنة المركزیـــة لألبنیـة وتنظیــم المـدن بمحافظـات غـزة أنهـا قـد قــررت بجلسـتها 
ــــم أرض القســـائم  22/6/2011المنعقـــدة بتـــاریخ  12/2011رقـــم  إیـــداع مشــــروع تقسی
  .2م78127لمساحة ) أبو غزالة(بموقع  583من القطعة رقم  20+19رقم 

ــــة وذلـــك بنـــاء   بیـــت حـــانون علـــى طلـــب مـــن اللجنـــة المحلیـــة للبنــــاء والتنظـــیم فـــي بلدیـ
  9/6/2011المؤرخ  364/2011بكتابها رقـم  

فانـه  1936لسـنة ) 28(من قانون تنظـیم المـدن رقـم ) 20(وعلیه ووفقًا لنص المادة  
یجوز ألي شخص من ذوي الحقوق في األراضي أو األمالك األخرى الواقعـة ضـمن 

روع ســــواء بصــــفتهم مــــن أصــــحاب هــــذه األمــــالك أو بأیــــة صــــفة أخــــرى ارض المشــــ
االطالع على خرائط المشروع المودعة بمكتب اللجنـة المحلیـة للبنـاء والتنظـیم بمقرهـا  

خــالل ســاعات الــدوام الرســمي ولمــدة ســتة أســابیع  مــن تاریـــخ   فــي بلدیــة بیــت حــانون
یــومیتین محلیتـــین أیهمـــا  نشــر هـــذا اإلعــالن فـــي الجریــــدة الرســـمیة أو فـــي صـــحیفتین

أقـرب  ومن ثـم تقـدیم االعتراضـات علیـه خـالل هـذه المـدة إلـى مكتـب اللجنـة المحلیـة 
  . بصورة رسمیة

  )).وسـوف لـن یلتفــت ألي اعتـراض یـرد بعــد هـذا التاریـخ (( 
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم بیت حانون
  م بدون ارتداد 16بعرض " النزازة "  25بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

ـــــــــاء والتنظـــــــــیم ببلدیـــــــــة  ـــــــــة المحلیـــــــــة للبن ـــــــــداع تعلـــــــــن اللجن ـــــــــت حـــــــــانون  عـــــــــن إی بی
ــــط التفصـــــــــــــــــیلي لمســــــــــــــــــار الشـــــــــــــــــارع رقـــــــــــــــــم  والمـــــــــــــــــار " النـــــــــــــــــزارة "  25المخطـــــــــــــ

مــــــــــــــــــــــــــــــن القطعــــــــــــــــــــــــــــــة  35-33-32-29-28-26-25-24-23بالقســــــــــــــــــــــــــــــائم 
  .585من القطعة  9-8-7-6-2والقسائم  584رقم 

  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن
ـــــــــــي األراضـــــــــــي ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی ـــــــــــة  وعلیـــــــــــه فان واألبنی

واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة بیت حانون 
  )).وسوف لن یلتفـت ألي اعتراض یـرد بعد هذا التاریـخ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                        
  )بیت حانون: (بمنطقة                                        

  : االسم                                        
  : الصفة        
  : التوقیع                                        

  :خاتم اللجنة المحلیة                                        
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  بإیداع مشروع تنظیمي عمراني تفصیلي أرض أبو جبر
  النصیرات - منطقة تنظیم 

  م1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
م المــدن بمحافظــات غــزة أنهــا قــد قــررت بجلســتها تعلـن اللجنــة المركزیــة لألبنیــة وتنظــی

إیـــداع المشـــروع التنظیمـــي العمرانــــي  22/6/2011المنعقـــدة بتـــاریخ  12/2011رقـــم 
التفصـــیلي لمنطقـــة أرض أبـــو جبـــر الـــذي أعدتـــه اللجنـــة المحلیـــة للبنـــاء والتنظـــیم فـــي 

  :بلدیة النصیرات والذي یشمل القطع والقسائم التالیة
 المساحة اإلجمالیة ةرقم القسیم رقم القطعة

 2م46389 2 2346

  .1936لسنة ) 28(من قانون تنظیم المدن رقم ) 16(وذلك وفقًا لنص المادة 
من ذات القانون فإنه یجوز لجمیـع أصـحاب الحقـوق ) 17(وعلیه ووفقًا لنص المادة  

في األراضي واألبنیة واألمالك األخرى المشمولة بهذا المشـروع أو بـأي مشـروع آخـر 
اء بصــفتهم مــن أصــحاب هـذه األمــالك أو بأیــة صــفة أخـرى االطــالع مجانــًا علــى سـو 

ــــة  ــــاء والتنظــــیم بمقرهــــا فــــي بلدی ــــة للبن ــــة المحلی ــــدى مكتــــب اللجن المشــــروع المــــودع  ل
خالل ساعات الدوام الرسمي وتقدیم االعتراضـات علیـه خـالل مـدة شـهرین  النصیرات

أو فـي صـحیفتین یـومیتین محلیتـین من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسـمیة 
  .أیهما أقرب 

  )).وسـوف لن یلتفت ألي اعتـراض یـرد بعــد هـذا التاریــخ ((
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم رفح
  م ارتداد 3+م15بعرض  45بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  
تعلـــــــــن اللجنـــــــــة المحلیـــــــــة للبنـــــــــاء والتنظـــــــــیم ببلدیـــــــــة رفـــــــــح عـــــــــن إیـــــــــداع المخطـــــــــط 

م ارتــــــــــــــــــداد  والمــــــــــــــــــار 3+م15رض بعــــــــــــــــــ 45التفصــــــــــــــــــیلي لمســـــــــــــــــــار الشــــــــــــــــــارع 
-11-8-7-6-3-2والقســــــــــــــــائم  5مــــــــــــــــن القطعـــــــــــــــة رقــــــــــــــــم  6-5-4بالقســـــــــــــــائم 

  .19من القطعة رقم  12-13-14-15
  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن

ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
علــــــــــــى خارطــــــــــــة واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع 

ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ
  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة رفح

  )).وسوف لن یلتفـت ألي اعتراض یـرد بعد هذا التاریـخ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                       
  )رفح: (بمنطقة                                        

  : االسم                                        
  : الصفة       
  : التوقیع                                        

  :خاتم اللجنة المحلیة
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  رفحصادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم 
  م ارتداد 3+م18بعرض  40بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  
تعلـــــــــن اللجنـــــــــة المحلیـــــــــة للبنـــــــــاء والتنظـــــــــیم ببلدیـــــــــة رفـــــــــح عـــــــــن إیـــــــــداع المخطـــــــــط 

م ارتــــــــــــــــــداد  والمــــــــــــــــــار 3+م18بعــــــــــــــــــرض  40التفصــــــــــــــــــیلي لمســـــــــــــــــــار الشــــــــــــــــــارع 
قســــــــــــــــــــائم وال 2مــــــــــــــــــــن القطعــــــــــــــــــــة رقــــــــــــــــــــم  77-8-11-12-24-23بالقســــــــــــــــــــائم 

  .2363من القطعة رقم  12-13-14-15-17
  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن

ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ـــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خـــــــ

  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة رفح
  )).وسوف لن یلتفـت ألي اعتراض یـرد بعد هذا التاریـخ((

                                           
  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                          

  )رفح: (بمنطقة                                         
  : االسم                                         

  : الصفة          
  : التوقیع                                          
  :خاتم اللجنة المحلیة 
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم رفح
  م 18بعرض  50تفصیلي للشارع رقم  بإیداع مخطط

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

تعلـــــــــن اللجنـــــــــة المحلیـــــــــة للبنـــــــــاء والتنظـــــــــیم ببلدیـــــــــة رفـــــــــح عـــــــــن إیـــــــــداع المخطـــــــــط 
ــــــــــــم 18بعــــــــــــرض  50التفصــــــــــــیلي لمســـــــــــــار الشــــــــــــارع   10م والمــــــــــــار بالقســــــــــــیمة رق

  .3من القطعة رقم 
  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن

ـــــــــــة و  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی علیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة رفح
  )).د بعد هذا التاریـخوسوف لن یلتفـت ألي اعتراض یـر ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                          
  )رفح: (بمنطقة                                         

  : االسم                                         
  : الصفة         

  : التوقیع                                         
  :خاتم اللجنة المحلیة 
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم وادي غزة
  م ارتداد 3+م14بعرض  6بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

ــن اللجنـــــــــــة المحلیـــــــــــة للبنـــــــــــاء والتنظـــــــــــیم ببلدیـــــــــــة وادي غـــــــــــزة عـــــــــــن إیـــــــــــداع  تعلـــــــــ
م ارتــــــــــــــــــداد 3+م14بعــــــــــــــــــرض  6المخطــــــــــــــــــط التفصــــــــــــــــــیلي لمســـــــــــــــــــار الشــــــــــــــــــارع 

-40-39-38-37-36والقســــــــــــــــائم ) 26حتــــــــــــــــي 1(والمــــــــــــــــار بالقســــــــــــــــائم مــــــــــــــــن 
  .881من القطعة رقم  50

  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن
ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان

ى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة واألمــــــــــــالك األخــــــــــــر 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة وادي غزة
  )).وسـوف لن یلتفـت ألي اعتراض یرد بعد هذا التاریـخ ((
  

  اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم  رئیـس                                  
  )وادي غزة: (بمنطقة                                      
  : االسم                                      
  : الصفة   
  : التوقیع                                      
  :خاتم اللجنة المحلیة                                      
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم البریج
  م 25بعرض  7بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

ـــــــــــــریج عـــــــــــــن إیـــــــــــــداع  ـــــــــــــة الب ـــــــــــــاء والتنظـــــــــــــیم ببلدی ـــــــــــــة للبن ـــــــــــــة المحلی ـــــــــــــن اللجن تعل
ــــــــط التفصــــــــــــــــیلي لمســـــــــــــــــار الشــــــــــــــــارع رقــــــــــــــــم  م والمــــــــــــــــار 25بعــــــــــــــــرض  7المخطــــــــ

  ).أراضي سبع(من القطعة  ) أراضي سبع(بالقسائم 
  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن

ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 

یم االعتراضــــــــــــات المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــد
  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة البریج

  )).وسوف لن یلتفت ألي اعتراض یرد بعد هذا التاریــخ ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                       
  )بریجال: (بمنطقة                                        

  : االسم                                        
  : الصفة        
  : التوقیع                                         

  :خاتم اللجنة المحلیة
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
  محمد الحساینة /  بإیداع مشروع تقسیم ارض لغایات السكن باسم

  النصیرات  - منطقة تنظیم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلن اللجنة المركزیـــة لألبنیـة وتنظیــم المـدن بمحافظـات غـزة أنهـا قـد قــررت بجلسـتها 
إیـــداع مشــــروع تقسیــــم أرض القســـیمة  22/6/2011المنعقـــدة بتـــاریخ  12/2011رقـــم 
  .2م15173لمساحة ) زرنوق جاد اهللا(موقع ب 2320من القطعة رقم  14رقم 

النصـیرات بكتابهـا  وذلك بناء على طلب من اللجنة المحلیة للبنـاء والتنظیم فـي بلدیـــة
  .4/6/2011المؤرخ  07/277رقـم  

فانـه  1936لسـنة ) 28(من قانون تنظـیم المـدن رقـم ) 20(وعلیه ووفقًا لنص المادة  
راضي أو األمالك األخرى الواقعـة ضـمن یجوز ألي شخص من ذوي الحقوق في األ

ارض المشــــروع ســــواء بصــــفتهم مــــن أصــــحاب هــــذه األمــــالك أو بأیــــة صــــفة أخــــرى 
االطالع على خرائط المشروع المودعة بمكتب اللجنـة المحلیـة للبنـاء والتنظـیم بمقرهـا  
في بلدیة النصیرات خالل ساعات الـدوام الرسـمي ولمـدة سـتة أسـابیع مـن تاریــخ نشـر 

إلعــالن فــي الجریـــدة الرســـمیة أو فــي صــحیفتین یــومیتین محلیتــین أیهمــا أقـــرب  هــذا ا
ومن ثم تقدیم االعتراضـات علیـه خـالل هـذه المـدة إلـى مكتـب اللجنـة المحلیـة بصـورة 

  . رسمیة
  )).وسـوف لـن یلتفــت ألي اعتـراض یـرد بعــد هـذا التاریـخ (( 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
  م10بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع التنظیمي ریماس بعرض 

  رفح  –منطقة تنظیم
  9361لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  
ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ

ــــاریخ  12/2011بجلســــتها رقــــم   التصــــدیق النهــــائي علــــى  22/6/2011المنعقــــدة بت
م والمـــار بالقســـیمة 10المخطــط التفصـــیلي لمســـار الشـــارع التنظیمـــي ریمـــاس بعـــرض 

  . 6من القطعة رقم  3رقم 
والـذي نشـر ه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة السابق إیداع

  .6/9/2010في جریدة فلسطین بتاریخ 
كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 

من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یوماً 
  . محلیتین أیهما أقـرب

  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
  م ارتداد3+م15بعرض  16بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 

  المغازي  –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  
ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ

ــــاریخ  12/2011بجلســــتها رقــــم   التصــــدیق النهــــائي علــــى  22/6/2011المنعقــــدة بت
القســائم م ارتــداد والمــار ب3+م15بعــرض  16المخطــط التفصــیلي لمســار الشــارع رقــم 

  .أراضي سبع من القطعة أراضي سبع
والـذي نشـر السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة 

  .7/4/2011في جریدة فلسطین بتاریخ 
كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 

یدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجر  عشر یوماً 
  . محلیتین أیهما أقـرب

  .من قانون تنظیم المدن ) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة 

من مرفق  727من القطعة  613م أرض القسیمة رقم إیداع تغییر هدف استخدا
  عام إلى سكني 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

تعلن اللجنـة المركزیـة لألبنیـة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غـزة للجمهـور الكـریم أنهـا قـد 
إیــداع مشــروع تغییــر  22/6/2011المنعقــدة بتــاریخ  12/2011قــررت بجلســتها رقــم 

 مـن مرفـق عـام إلـى سـكني 727مـن القطعـة  613رض القسیمة رقم أ هدف استخدام
وذلـك طبقـًا للمخطـط المــودع بمقـر لجنـة التنظـیم المحلیــة بغـزة تطبیقـًا لـنص المــادة  –

  .وتعدیالته 1936لسنة )  28( السادسة عشر من قانون تنظیم المدن رقم 
◌ً لنص المادة السابعة عشر من ذات القانون فانـه  یجـوز لجمیـع ذوي  وعلیه واستنادًا

الحقوق في األراضي واألمالك واألبنیة المشمولة بهذا المشـروع أو بـأي مشـروع آخـر 
أودع بمقتضــي المــادة السادســة عشــر ســواء بصــفتهم مــن أصــحاب األمــالك أو بأیــة 
صــفة أخـــرى االطــالع علـــى المخطـــط المــودع وتقـــدیم اعتراضـــاتهم علیــه إلـــى مكتـــب 

مـن تاریــخ نشـر   ◌ً الدوام الرسـمي ولمـدة سـتین یومـاخالل ساعات غزة اللجنة المحلیة 
  .هذا اإلعالن 

  )).وسـوف لـن یلتفت ألي اعتـراض یـرد بعــد التاریــخ المحدد (( 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
  م ارتداد3+م16بعرض  17Aدقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم بالمصا

  المغراقة  –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  
ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ

ــــاریخ  12/2011بجلســــتها رقــــم   هــــائي علــــى التصــــدیق الن 22/6/2011المنعقــــدة بت
م ارتـداد والمـار بالقسـائم 3+م16بعـرض  17Aالمخطط التفصیلي لمسار الشارع رقم 

11-12-13-15-16-17-19-20-21-22-24-25-26-27-34-36-
  . 670من القطعة  37-38-39-40-41-42-51-60-61

والـذي نشـر السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة 
  .6/4/2011سطین بتاریخ في جریدة فل

كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یوماً 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن ) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
  م ارتداد3+م16بعرض  8بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 

  المغراقة  –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  
ـــة لأل بنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت تعلــن اللجنــة المركزیـ

ــــاریخ  12/2011بجلســــتها رقــــم   التصــــدیق النهــــائي علــــى  22/6/2011المنعقــــدة بت
م ارتـــداد والمـــار بالقســـائم 3+م16بعـــرض  8المخطـــط التفصـــیلي لمســـار الشـــارع رقـــم 

  . 670من القطعة  38-42-44-45-46-48-50-51-61
والـذي نشـر بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة  السابق إیداعه لالعتراض

  .6/4/2011في جریدة فلسطین  بتاریخ 
كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 

من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یوماً 
  . محلیتین أیهما أقـرب

  .من قانون تنظیم المدن ) 18(فقًا لنص المادة وذلك و 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  " أرض الغلبان " بإیداع مشروع تقسیم ارض لغایات السكن 
  الشوكة  - منطقة تنظیم 

  1936لسنة ) 28(یم المدن رقم قانون تنظ
تعلن اللجنة المركزیـــة لألبنیـة وتنظیــم المـدن بمحافظـات غـزة أنهـا قـد قــررت بجلسـتها 

ــــم أرض القســـیمة 7/7/2011المنعقـــدة بتـــاریخ  13/2011رقـــم  م إیـــداع مشــــروع تقسی
لمســــاحة ) أرض الغلبــــان(رقــــم أراضــــي ســــبع مــــن القطعــــة رقــــم أراضــــي ســــبع بموقــــع 

  .2م199177
الشــوكة بكتابهــا  ك بنــاء علــى طلــب مــن اللجنــة المحلیــة للبنـــاء والتنظــیم فــي بلدیــــةوذلــ
  .14/6/2011المؤرخ  603/2011رقـم 

فانـه  1936لسـنة ) 28(من قانون تنظـیم المـدن رقـم ) 20(وعلیه ووفقًا لنص المادة  
یجوز ألي شخص من ذوي الحقوق في األراضي أو األمالك األخرى الواقعـة ضـمن 

لمشــــروع ســــواء بصــــفتهم مــــن أصــــحاب هــــذه األمــــالك أو بأیــــة صــــفة أخــــرى ارض ا
االطالع على خرائط المشروع المودعة بمكتب اللجنـة المحلیـة للبنـاء والتنظـیم بمقرهـا  
فـي بلدیــة الشــوكة خــالل ســاعات الــدوام الرســمي ولمــدة خمســة عشــر یومــًا مــن تاریـــخ 

ین یــومیتین محلیتـــین أیهمـــا نشــر هـــذا اإلعــالن فـــي الجریــــدة الرســـمیة أو فـــي صـــحیفت
أقـرب  ومن ثـم تقـدیم االعتراضـات علیـه خـالل هـذه المـدة إلـى مكتـب اللجنـة المحلیـة 

  . بصورة رسمیة
  )).وسوف لـن یلتفــت ألي اعتـراض یـرد بعــد هـذا التاریــخ(( 

                                                              
  

  
  



  2011)دیسمبر( كانون أول           )الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( ون        والسبع التاسع العـدد     

 

 

- 529  - 
 

 
  

  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم القرارة
  م 18بعرض  1بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 

  1936لسنة )  28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

ـــــــــــــن اللجنـــــــــــــة المحلیـــــــــــــة للبنـــــــــــــاء والتنظـــــــــــــیم ببلدیـــــــــــــة القـــــــــــــرارة عـــــــــــــن إیـــــــــــــداع  تعل
م  والمــــــــــــار بالقســــــــــــائم 18بعــــــــــــرض  1لتفصــــــــــــیلي لمســـــــــــــار الشــــــــــــارع المخطــــــــــــط ا

  .أراضي سبع من القطعة رقم أراضي سبع
  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن

ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 

ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــاً  خــــــــ
  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة القرارة

  )).وسوف لن یلتفت ألي اعتراض یرد بعد هذا التاریــخ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                          
  )القرارة: (بمنطقة                                         

  : االسم                                         
  : الصفة         
  : التوقیع                                         
  :خاتم اللجنة المحلیة 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
المصادقة النهائیة على مشروع تغییر هدف استخدام جزء من أرض القسیمة رقم ب

  التفاح الشرقي  –من تعلیمي إلى سكني  751من القطعة  23
  غزة   - منطقة تنظیم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  
ا تعلـن اللجنـة المركزیـة لألبنیــة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غــزة أنهـا قـد قــررت بجلســـته

التصــدیق النهــائي علــى مشــروع تغییــر  7/7/2011المنعقــدة بتــاریخ  13/2011رقــم 
مــن تعلیمــي إلـــى  751مــن القطعـــة 23هــدف اســتخدام جــزء مـــن أرض القســیمة رقــم 

  .التفاح الشرقي –سكني 
لالعتــراض بموجــب اإلعــالن الصــادر عــن اللجنــة المركزیــة والمنشــور فــي جریــدتي  

مــع وضــعه موضـع التنفیــذ بعــد مــرور خمســة  24/2/2011فلسـطین والرســالة بتــاریخ 
عشـــر یومـــًا مـــن تـــاریخ نشـــر هـــذا اإلعـــالن فـــي الجریـــدة الرســـمیة أو فـــي صحــــیفتین 

مـــن قـــانون تنظـــیم ) 18(یومیتیــــن محلیتـــین أیهمـــا أقـــرب ، وذلـــك وفقـــًا لـــنص المـــادة 
  .المدن
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
-8117- 8127-8126-8125بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشوارع 

8111  
  خانیونس  –منطقة تنظیم

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ
التصـــــدیق النهـــــائي علـــــى  7/7/2011المنعقـــــدة بتـــــاریخ  13/2011بجلســـــتها رقـــــم  

والمـــار  8111-8117-8127-8126-8125المخطـــط التفصـــیلي لمســـار الشـــوارع 
  .86من القطعة رقم  2بالقسیمة رقم 

والـذي نشـر السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة 
  .30/3/2011في جریدة فلسطین بتاریخ 

كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
لرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة ا عشر یوماً 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
  م بدون ارتداد20بعرض  60للشارع رقم  بالمصادقة على المخطط التفصیلي

  خانیونس  –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  
ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ

التصـــــدیق النهـــــائي علـــــى  7/7/2011المنعقـــــدة بتـــــاریخ  13/2011بجلســـــتها رقـــــم  
م بـدون ارتـداد والمـار بالقسـائم 20بعـرض  60لمسـار الشـارع رقـم  المخطط التفصیلي

  . 55من القطعة  1-5-6-11-16-17-22-23
والـذي نشـر السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة 

  .25/4/2011في جریدة فلسطین بتاریخ 
عـــد مـــرور خمســـة كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ ب

من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یوماً 
  . محلیتین أیهما أقـرب

  .من قانون تنظیم المدن ) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة صادر عن اللجنة المركزیة
  م ارتداد3+م12بعرض  B 19بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع 

  عبسان الكبیرة  –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  
ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ

التصـــــدیق النهـــــائي علـــــى  7/7/2011المنعقـــــدة بتـــــاریخ  13/2011بجلســـــتها رقـــــم  
ـــــداد والمـــــار 3+م12بعـــــرض  B 19المخطـــــط التفصـــــیلي لمســـــار الشـــــارع رقـــــم  م ارت

  .247من القطعة  29-28-27-26-25-19-18بالقسائم 
والـذي نشـر السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة 

  .24/4/2011في جریدة فلسطین بتاریخ 
كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 

من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یوماً 
  . محلیتین أیهما أقـرب

  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
والسكة الحدید رقم  26بعرض  12بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 

  م30بعرض  10
  خانیونس  –منطقة تنظیم

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

ـــــــــة الم ــــــــــم المـــــــــدن بمحافظـــــــــات غـــــــــزة للعمـــــــــوم أنهـــــــــا قـــــــــد تعلـــــــــن اللجن ـــــــــة وتنظی ــــــــــة لألبنی ركزیـ
ـــــــــــم   ــــــــــــررت بجلســـــــــــتها رق ـــــــــــاریخ  13/2011ق التصـــــــــــدیق النهـــــــــــائي  7/7/2011المنعقـــــــــــدة بت

ــــــــم  ــــــــى المخطــــــــط التفصــــــــیلي لمســــــــار الشــــــــارع رق ــــــــرض  12عل ــــــــم  26بع ــــــــد رق والســــــــكة الحدی
ـــــــــــــرض  10 ـــــــــــــن 30بع -16-15-13والقســـــــــــــائم )  10حتـــــــــــــي  1( م والمـــــــــــــار بالقســـــــــــــائم م
 31-26-25-21-20-1والقســـــــــــــــــــــــــــــائم  38مــــــــــــــــــــــــــــن القطعــــــــــــــــــــــــــــة  21-22-23-24-25

  . 39من القطعة 
ــــــــذي  ــــــــة وال ــــــــة المركزی ــــــــراض بموجــــــــب اإلعــــــــالن الصــــــــادر عــــــــن اللجن الســــــــابق إیداعــــــــه لالعت

  .20/9/2010نشر في جریدة فلسطین بتاریخ 
كمـــــــا قـــــــررت اللجنـــــــة المركزیـــــــة وضـــــــع هـــــــذا المشـــــــروع موضـــــــع التنفیـــــــذ بعـــــــد مـــــــرور خمســـــــة 

ـر هــــــــذا اإلعــــــــالن فــــــــي الجریــــــــدة الرســــــــمیة وفــــــــي صــــــــحیفتین عشــــــــر یومــــــــًا مــــــــن ت ـــــــــخ نشـــــــ اری
  . یومیتین محلیتین أیهما أقـرب

  .من قانون تنظیم المدن )  18( وذلك وفقًا لنص المادة 
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  ت غزةصادر عن اللجنة المركزیة للتنظیم وبناء المدن بمحافظا
 

  
تعلـــــن اللجنـــــة المركزیـــــة للتنظــــــیم وبنـــــاء المـــــدن بمحافظــــــات غـــــزة للجمهـــــور الكــــــریم 

  .   م7/7/2011المنعقدة بتاریخ  13/2011بأنها قد قررت بجلستها رقم 
مـــن القطعــــة  4علــــى أرض القســـیمة رقــــم  إیـــداع   

نــــي ســــهیال المقدمــــة للجنــــة مــــن أراضــــي ب 221رقــــم 
.  

ـــق لجمیـــــــع ذوي الشـــــــأن فـــــــي األراضـــــــي واألبنیـــــــة واألمـــــــالك األخـــــــرى   ـــــــه یحــــ وعلی
ــــــأي صــــــفة أخــــــرى أن  ــــــة بصــــــفتهم مــــــن أصــــــحاب األمــــــالك أو ب المشــــــمولة بالمنطق

ـــــك خـــــالل مـــــدة  ـــــى المشـــــروع وذل ـــــوم  30( یتقـــــدموا باعتراضـــــاتهم عل ـــــاریخ  )ی مـــــن ت
  .ا اإلعالننشر هذ

ـــدى مكتـــــــب اللجنـــــــة المحلیـــــــة للبنـــــــاء والتنظـــــــیم بمقرهـــــــا فـــــــي  تقـــــــدم االعتراضـــــــات لــــ
ســـــــكرتیر اللجنـــــــة المركزیـــــــة بمكتبـــــــه بـــــــوزارة الحكـــــــم / بلدیـــــــة بنـــــــي ســـــــهیال وللســـــــید 

  .المحلي خالل ساعات الدوام الرسمي
  )).وسوف لن یلتفت ألي اعتراض یرد بعد هذا التاریــخ((
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  عبد العزیز الخالدي / بإیداع مشروع تقسیم ارض لغایات السكن باسم 
  جبالیا  - منطقة تنظیم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  
نظیــم المـدن بمحافظـات غـزة أنهـا قـد قــررت بجلسـتها تعلن اللجنة المركزیـــة لألبنیـة وت

ــــاریخ  13/2011رقــــم  إیــــداع مشـــــروع تقسیـــــم أرض لغایــــات  7/7/2011المنعقــــدة بت
لمســاحة ) الغابـة(بموقــع  978مـن القطعــة رقـم  112السـكن علــى أرض القسـیمة رقــم 

  .2م17533
ـــ بكتابهــا   جبالیــا ةوذلــك بنــاء علــى طلــب مــن اللجنــة المحلیــة للبنـــاء والتنظــیم فــي بلدیـ

  .م1/7/2009المؤرخ  329/2009رقـم 
فانـه  1936لسـنة ) 28(من قانون تنظـیم المـدن رقـم ) 20(وعلیه ووفقًا لنص المادة  

یجوز ألي شخص من ذوي الحقوق في األراضي أو األمالك األخرى الواقعـة ضـمن 
ارض المشــــروع ســــواء بصــــفتهم مــــن أصــــحاب هــــذه األمــــالك أو بأیــــة صــــفة أخــــرى 

الطالع على خرائط المشروع المودعة بمكتب اللجنـة المحلیـة للبنـاء والتنظـیم بمقرهـا  ا
خالل ساعات الدوام الرسمي ولمدة سـتة أسـابیع مـن تاریــخ نشـر هـذا   في بلدیة جبالیا

اإلعالن فـي الجریــدة الرســمیة أو فـي صـحیفتین یـومیتین محلیتـین أیهمـا أقــرب  ومـن 
خـــالل هـــذه المـــدة إلـــى مكتـــب اللجنـــة المحلیـــة بصـــورة ثـــم تقـــدیم االعتراضـــات علیـــه 

  . رسمیة
  )).وسـوف لـن یلتفــت ألي اعتـراض یـرد بعــد هـذا التاریــخ((
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  محلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم غزةصادر عن اللجنة ال

م بدون ارتداد في الجزء المحصور 26بإیداع مخطط تفصیلي للشارع الثورة بعرض 
  )وعز الدین القسام- الیرموك(بین شارعي 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

ي لمسـار  تعلن اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة غزة عن إیداع المخطط التفصیل
وعز  -الیرموك(م بدون ارتداد في الجزء المحصور بین شارعي  26الشارع الثورة بعرض 

والقسائم  693من القطعة رقم  99-98-96- 73-72-71والمار بالقسائم  )الدین القسام
  15-22- 23-33- 46-47- 54-55-63- 64-74- 73- 86-87- 95- 96م رق

- 50-49-48- 46-41- 40-37-36والقسائم رقم  835من القطعة رقم  104- 14
القطعة رقم من  138- 107-102- 108- 119-117- 125- 130-129-126- 51

  والقسائم 704من القطعة رقم  62-57والقسائم رقم  702
- 31-32-33- 35-71- 72-73-74- 75-77- 110- 170-114-115- 120رقم 

  .705من القطعة رقم  151- 30
  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن

 المشمولةصحاب الحقوق في األراضي واألبنیة واألمالك األخرى لیه فانه یجوز لجمیع أوع
وتقدیم مجانًا خالل ساعات الدوام الرسمي بهذا المشروع اإلطالع على خارطة المشروع 

  .االعتراضات علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة غزة 
  )).د بعد هذا التاریـخوسـوف لن یلتفـت ألي اعتراض یر ((

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                         
  )غزة: (بمنطقة                                                   
  : االسم                                                  

  : الصفة            
  : التوقیع                                              

  :خاتم اللجنة المحلیة                                               
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
  م بدون ارتداد18بعرض  8بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 

  النصیرات  –ظیممنطقة تن
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  
ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ

ــــاریخ  14/2011بجلســــتها رقــــم   التصــــدیق النهــــائي علــــى  21/7/2011المنعقــــدة بت
المــار بالقســائم م بــدون ارتــداد و 18بعــرض  8المخطــط التفصــیلي لمســار الشــارع رقــم 

مــن  11-10والقســائم رقــم  2345مــن القطعــة  10-12-13-14-15-30-31-2
  . 2323القطعة رقم 

والـذي نشـر السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة 
  .م30/4/2011-29في جریدة فلسطین بتاریخ 

ذ بعـــد مـــرور خمســـة كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــ
من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یوماً 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن ) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  ة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزةصادر عن اللجنة المركزی
  م6بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع البطش بعرض 

  غزة  –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  
ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ

ــــار  14/2011بجلســــتها رقــــم   التصــــدیق النهــــائي علــــى  21/7/2011یخ المنعقــــدة بت
مــن  17-16م والمــار بالقســائم 6المخطــط التفصــیلي لمســار الشــارع الــبطش بعــرض 

  . 751من القطعة رقم  23والقسیمة رقم  721القطعة 
والـذي نشـر السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة 

  .م7/4/2011في جریدة فلسطین بتاریخ 
مـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة ك

من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یوماً 
  . محلیتین أیهما أقـرب

  .من قانون تنظیم المدن ) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم جبالیا
   52بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

ـــــــــــــا عـــــــــــــن إیـــــــــــــداع  ـــــــــــــة للبنـــــــــــــاء والتنظـــــــــــــیم ببلدیـــــــــــــة جبالی ـــــــــــــن اللجنـــــــــــــة المحلی تعل
ـــــــــــــم  -64والمـــــــــــــار بالقســـــــــــــائم   52المخطـــــــــــــط التفصـــــــــــــیلي لمســــــــــــــار الشـــــــــــــارع رق

  .754من القطعة رقم  71-110-117
  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن

ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 

االعتراضــــــــــــات المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم 
  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة جبالیا 

  )).وسوف لن یلتفـت ألي اعتراض یـرد بعد هذا التاریـخ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                     
  )جبالیا: (بمنطقة                                        
  : االسم                                        
  : الصفة      
  : التوقیع                                        
  :خاتم اللجنة المحلیة                                       
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم جبالیا
ضمن مشروع حي  -  E17-14◌ُ الواصل بین شارعي E15مخطط تفصیلي للشارع رقم  بإیداع

  عباد الرحمن
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  
ـــــــــــــا عـــــــــــــن إیـــــــــــــداع  ـــــــــــــة للبنـــــــــــــاء والتنظـــــــــــــیم ببلدیـــــــــــــة جبالی ـــــــــــــن اللجنـــــــــــــة المحلی تعل

م والمـــــــــــــار 10بعــــــــــــرض  ◌ُ E15المخطــــــــــــط التفصــــــــــــیلي لمســـــــــــــار الشـــــــــــــارع رقــــــــــــم 
  .975ة رقم من القطع 69-15بالقسائم 

  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن
ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .للبناء والتنظیم ببلدیة جبالیاعلیه إلى مكتب اللجنة المحلیة 
  )).وسوف لن یلتفـت ألي اعتراض یـرد بعد هذا التاریـخ ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                   
  )جبالیا: (بمنطقة                                      
  : ماالس                                      
  : الصفة   
  : التوقیع                                      
  :خاتم اللجنة المحلیة                                      
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
  دم ارتدا3+م12بعرض  34بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 

  المغازي  –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  
ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ

ــــاریخ  14/2011بجلســــتها رقــــم   التصــــدیق النهــــائي علــــى  21/7/2011المنعقــــدة بت
ارتــداد والمــار بالقســائم م 3+م12بعــرض  34المخطــط التفصــیلي لمســار الشــارع رقــم 

  .أراضي سبع من القطعة أراضي سبع 
والـذي نشـر السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة 

  .3/4/2011في جریدة فلسطین بتاریخ 
كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 

اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  من تاریـخ نشر هذا عشر یوماً 
  . محلیتین أیهما أقـرب

  .من قانون تنظیم المدن ) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
  دقة على المشروع التنظیمي العمراني التفصیلي لحي األمل بالمصا

  

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

تعلـن اللجنـة المركزیـة لألبنیــة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غــزة أنهـا قـد قــررت بجلســـتها 
التصـــــدیق النهـــــائي علـــــى المشـــــروع  21/7/2011المنعقـــــدة بتـــــاریخ  14/2011رقـــــم 

  .لتفصیلي لحي األمل بخانیونسالتنظیمي العمراني ا
الســابق إیداعــه لإلعتــراض بموجــب اإلعــالن الصــادر عــن اللجنــة المركزیــة والمنشــور 

مع وضعه موضع التنفیـذ بعـد مـرور خمسـة  19/8/2011في جریدة فلسطین بتاریخ 
عشـــر یومـــًا مـــن تـــاریخ نشـــر هـــذا اإلعـــالن فـــي الجریـــدة الرســـمیة أو فـــي صحــــیفتین 

مـــن قـــانون تنظـــیم ) 18(همـــا أقـــرب ، وذلـــك وفقـــًا لـــنص المـــادة یومیتیــــن محلیتـــین أی
  .المدن
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة 

في  2م500إیداع تغییر هدف استخدام أرض من مرفق عام إلى سكني بمساحة 
  هارون أبو مدین/ ضمن مشروع ) سبع( 2من القطعة رقم ) سبع( 29القسیمة رقم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

یـة لألبنیـة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غـزة للجمهـور الكـریم أنهـا قـد تعلن اللجنـة المركز 
إیــداع مشــروع تغییــر  21/7/2011المنعقــدة بتــاریخ  14/2011قــررت بجلســتها رقــم 

فــي القســیمة رقــم  2م500أرض مــن مرفــق عــام إلــى ســكني بمســاحة  هــدف اســتخدام
ذلــك و  – هــارون أبــو مــدین/ ضــمن مشــروع )  ســبع( 2مــن القطعــة رقــم ) ســبع( 29

  .طبقًا للمخطط المودع بمقر لجنة التنظیم البریج
 1936لســنة ) 28(تطبیقــًا لــنص المــادة السادســة عشــر مــن قــانون تنظــیم المــدن رقــم 

  .وتعدیالته
◌ً لنص المادة السـابعة عشـر مـن ذات القـانون فانـه یجـوز لجمیـع ذوي  وعلیه واستنادًا

المشـروع أو بـأي مشـروع آخـر  الحقوق في األراضي واألمالك واألبنیة المشمولة بهذا
أودع بمقتضــي المــادة السادســة عشــر ســواء بصــفتهم مــن أصــحاب األمــالك أو بأیــة 
صــفة أخـــرى االطــالع علـــى المخطـــط المــودع وتقـــدیم اعتراضـــاتهم علیــه إلـــى مكتـــب 

مــن تاریـــخ   ◌ً خــالل ســاعات الــدوام الرســمي ولمــدة ســتین یومــاالبــریج اللجنــة المحلیــة 
  .نشر هذا اإلعالن 

  )).وسـوف لـن یلتفت ألي اعتـراض یـرد بعــد التاریــخ المحدد  ((
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
  م10بعرض  NZ4بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع 

  جبالیا  –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  
ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ

ــــاریخ  14/2011بجلســــتها رقــــم   التصــــدیق النهــــائي علــــى  21/7/2011المنعقــــدة بت
-10م والمـــار بالقســــائم 10بعـــرض  NZ4المخطـــط التفصـــیلي لمســـار الشــــارع رقـــم 

-5-4-3-2والقســـــائم  1789مـــــن القطعـــــة  13-14-16-24-25-26-27-45
  . 1790من القطعة  6-7-13-14-15-24-27-34

والـذي نشـر السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة 
  .5/1/2011في جریدة فلسطین بتاریخ 

ر خمســـة كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرو 
من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یوماً 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن ) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  وتنظیم المدن بمحافظات غزة صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة

   E1_E2_E3_E4_E5بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشوارع
  جبالیا الشرقیة  –منطقة تنظیم

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ
ــــاریخ المنعقــــدة  14/2011بجلســــتها رقــــم   التصــــدیق النهــــائي علــــى  21/7/2011بت

والمــار بالقســائم   E1_E2_E3_E4_E5  المخطــط التفصــیلي لمســار الشــوارع رقــم
حتــى  1مــن (والقســائم  914مــن القطعــة رقــم ) 71،  70والقســائم  67حتــى  35مــن(

) 15حتــى  1(والقســائم مــن  915مــن القطعــة ) 50-79-81-49-48والقســائم  34
والقســـائم )  21حتـــي  10مـــن (والقســـائم  916مـــن القطعـــة  )33-32-17(والقســـائم 

  . 917من القطعة ) 30حتى  23
والـذي نشـر السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة 

  .16/6/2011في جریدة فلسطین بتاریخ 
كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 

من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  وماً عشر ی
  . محلیتین أیهما أقـرب

  .من قانون تنظیم المدن ) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  محافظات غزةصادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن ب
  بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع التنظیمي الواصل بین شارعي 

  م بدون ارتداد12بعرض ) 23-24(
  جبالیا  –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  
ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ

ــــاریخ  14/2011بجلســــتها رقــــم   التصــــدیق النهــــائي علــــى  21/7/2011المنعقــــدة بت
م 12بعــرض ) 24-23(المخطــط التفصــیلي للشــارع التنظیمــي الواصــل بــین شــارعي 

مـن القطعـة  22-21والقسائم  962من القطعة  29-28بدون ارتداد والمار بالقسائم 
  .977من القطعة رقم  40-31-26-17والقسائم  963رقم 

والـذي نشـر العتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة السابق إیداعه ل
  .7/2/2011في جریدة فلسطین بتاریخ 

كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یوماً 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن ) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  صادر عن اللجنة المركزیة للتنظیم وبناء المدن بمحافظات غزة


  
ركزیـــــة للتنظــــــیم وبنـــــاء المـــــدن بمحافظــــــات غـــــزة للجمهـــــور الكــــــریم تعلـــــن اللجنـــــة الم

  م   11/8/2011المنعقدة بتاریخ  152011بأنها قد قررت بجلستها رقم 
مـــن القطعـــة ) 2(علـــى أرض القســـیمة رقـــم إیـــداع   

المقدمــــة للجنــــة  مــــن أراضــــي ) 79(رقــــم 
.  

ـــق لجمیـــــــع ذوي الشـــــــأن فـــــــي األراضـــــــي واألبنیـــــــة واألمـــــــالك األخـــــــرى وعل  ـــــــه یحــــ ی
ــــــأي صــــــفة أخــــــرى أن  ــــــة بصــــــفتهم مــــــن أصــــــحاب األمــــــالك أو ب المشــــــمولة بالمنطق

ـــــك خـــــالل مـــــدة  ـــــى المشـــــروع وذل ـــــوم  30( یتقـــــدموا باعتراضـــــاتهم عل ـــــاریخ  )ی مـــــن ت
  .نشر هذا اإلعالن

ــدم االعتراضـــــــات لـــــــدى مكتـــــــب اللجنـــــــة المحلیـــــــة للبنـــــــاء والتنظـــــــ یم بمقرهـــــــا فـــــــي تقـــــ
ــــــة  ــــــه بــــــوزارة الحكــــــم / وللســــــید  بلدی ــــــة المركزیــــــة بمكتب ســــــكرتیر اللجن

  .المحلي خالل ساعات الدوام الرسمي
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  ن اللجنة المركزیة للتنظیم وبناء المدن بمحافظات غزةصادر ع


  
تعلـــــن اللجنـــــة المركزیـــــة للتنظــــــیم وبنـــــاء المـــــدن بمحافظــــــات غـــــزة للجمهـــــور الكــــــریم 

  م   11/8/2011المنعقدة بتاریخ  152011بأنها قد قررت بجلستها رقم 
ســــبع ) 163-162(علــــى أرض القســــائم رقــــم إیــــداع   

ــــــم  المقدمــــــة للجنــــــة  ســــــبع مــــــن أراضــــــي ) 1(مــــــن القطعــــــة رق
.  

ـــق لجمیـــــــع ذوي الشـــــــأن فـــــــي األراضـــــــي واألبنیـــــــة واألمـــــــالك األخـــــــرى   ـــــــه یحــــ وعلی
ــــــة بصــــــفتهم مــــــن أصــــــحاب األمــــــال ــــــأي صــــــفة أخــــــرى أن المشــــــمولة بالمنطق ك أو ب

ـــــك خـــــالل مـــــدة  ـــــى المشـــــروع وذل ـــــوم  30( یتقـــــدموا باعتراضـــــاتهم عل ـــــاریخ  )ی مـــــن ت
  .نشر هذا اإلعالن

ـــدى مكتـــــــب اللجنـــــــة المحلیـــــــة للبنـــــــاء والتنظـــــــیم بمقرهـــــــا فـــــــي  تقـــــــدم االعتراضـــــــات لــــ
ســـــــكرتیر اللجنـــــــة المركزیــــــــة بمكتبـــــــه بـــــــوزارة الحكــــــــم / وللســـــــید  بلدیـــــــة 

  .دوام الرسميالمحلي خالل ساعات ال
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  بإیداع مشروع تنظیمي عمراني تفصیلي أرض أبو جبر
  النصیرات - طقة تنظیم من

  م1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
تعلـن اللجنــة المركزیــة لألبنیــة وتنظــیم المــدن بمحافظــات غــزة أنهــا قــد قــررت بجلســتها 

إیـــداع المشـــروع التنظیمـــي العمرانــــي  11/8/2011المنعقـــدة بتـــاریخ  15/2011رقـــم 
یـــة للبنـــاء والتنظـــیم فـــي التفصـــیلي لمنطقـــة أرض أبـــو جبـــر الـــذي أعدتـــه اللجنـــة المحل

  :بلدیة النصیرات والذي یشمل القطع والقسائم التالیة
 المساحة اإلجمالیة رقم القسیمة رقم القطعة

 2م46389 2 2346

  .1936لسنة ) 28(من قانون تنظیم المدن رقم ) 16(وذلك وفقًا لنص المادة 
یـع أصـحاب الحقـوق من ذات القانون فإنه یجوز لجم) 17(وعلیه ووفقًا لنص المادة  

في األراضي واألبنیة واألمالك األخرى المشمولة بهذا المشـروع أو بـأي مشـروع آخـر 
سـواء بصــفتهم مــن أصــحاب هـذه األمــالك أو بأیــة صــفة أخـرى االطــالع مجانــًا علــى 
ــــاء والتنظــــیم بمقرهــــا فــــي بلدیــــة  ــــة للبن ــــة المحلی ــــدى مكتــــب اللجن المشــــروع المــــودع  ل

ام الرسمي وتقدیم االعتراضـات علیـه خـالل مـدة شـهرین خالل ساعات الدو  النصیرات
من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسـمیة أو فـي صـحیفتین یـومیتین محلیتـین 

  .أیهما أقرب 
  )).وسـوف لن یلتفت ألي اعتـراض یـرد بعــد هـذا التاریــخ ((
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم غزة

 680من القطعة  19بإیداع مخطط تفصیلي للشوارع التنظیمیة ضمن القسیمة رقم 
  تل الهوا 

  1936لسنة ) 28(یم المدن رقم قانون تنظ
  

ــــــــاء والتنظـــــــــیم ببلدیـــــــــة غـــــــــزة عـــــــــن إیـــــــــداع المخطـــــــــط  تعلـــــــــن اللجنـــــــــة المحلیـــــــــة للبنـ
ــــــــــــــــة والمــــــــــــــــار بالقســــــــــــــــیمة  مــــــــــــــــن  19التفصــــــــــــــــیلي لمســـــــــــــــــار الشــــــــــــــــوارع التنظیمی

  .680القطعة رقم 
  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن

ـــــــــــي األراضـــــــــــي ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی ـــــــــــة  وعلیـــــــــــه فان واألبنی
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة غزة 
  )).وسوف لن یلتفـت ألي اعتراض یرد بعد هذا التاریــخ ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                          
  )غزة: (بمنطقة                                           

  : االسم                                           
  : الصفة           
  : التوقیع                                          
  :محلیةخاتم اللجنة ال  
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم بني سهیال
   42- 41بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

ــــاء والتنظــــــــــیم ببلدیــــــــــة بنــــــــــي ســــــــــهیال عــــــــــن إیــــــــــداع  تعلــــــــــن اللجنــــــــــة المحلیــــــــــة للبنــــــ
-6والمـــــــــــــــار بالقســـــــــــــــائم   42-41المخطـــــــــــــــط التفصـــــــــــــــیلي لمســــــــــــــــار الشـــــــــــــــوارع 

  .223من القطعة رقم  7-13
  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن

ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 

راضــــــــــــات المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعت
  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة بني سهیال

  )).وسـوف لن یلتفـت ألي اعتراض یرد بعد هذا التاریـخ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                         
  )سهیالبني : (بمنطقة                                         

  : االسم                                         
  : الصفة         
  : التوقیع                                         

  :خاتم اللجنة المحلیة
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
  21رقم بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع 

  وادي السلقا  –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  
ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ

ــــاریخ  15/2011بجلســــتها رقــــم   التصــــدیق النهــــائي علــــى  11/8/2011المنعقــــدة بت
مــار بالقسـائم أراضــي سـبع مــن القطعــة وال 21المخطـط التفصــیلي لمسـار الشــارع رقـم 

  .أراضي سبع
والـذي نشـر السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة 

  .10/5/2011في جریدة فلسطین بتاریخ 
كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 

ي الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین من تاریـخ نشر هذا اإلعالن ف عشر یوماً 
  . محلیتین أیهما أقـرب

  .من قانون تنظیم المدن ) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
لمخطط التفصیلي للشارع التنظیمي الواقع شرق مدرسة فهد بالمصادقة على ا

  الصباح
  غزة  –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  
ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ

ــــاریخ  15/2011بجلســــتها رقــــم   علــــى  التصــــدیق النهــــائي 11/8/2011المنعقــــدة بت
المخطط التفصیلي لمسار الشـارع التنظیمـي الواقـع شـرق مدرسـة فهـد الصـباح والمـار 

  . 718من القطعة  40بالقسیمة 
والـذي نشـر السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة 

  .25/4/2011في جریدة فلسطین بتاریخ 
ضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع مو 

من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یوماً 
  . محلیتین أیهما أقـرب

  .من قانون تنظیم المدن ) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة صادر عن اللجنة
  128-125-14000- 22بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشوارع 

  )القرارة  -خانیونس (  –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ
ــــاریخ  15/2011ها رقــــم  بجلســــت التصــــدیق النهــــائي علــــى  11/8/2011المنعقــــدة بت

والمــار بالقســـائم  128-125-14000-22المخطــط التفصــیلي لمســار الشـــوارع رقــم 
مــــــن  34-35-37-38-40-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54

ــــــم   16-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-3-2-1والقســــــائم  38القطعــــــة رق
-20-1-19والقســـائم  43مـــن القطعـــة  26-5-3-2-1ئم والقســـا 40مـــن القطعـــة 

-7-6-5-3-2والقسـائم  89مـن القطعـة  20-3والقسائم  44من القطعة  23-24
  .41من القطعة  8-9-11-12-13

والـذي نشـر السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة 
  .19/8/2010في جریدة فلسطین بتاریخ 

نـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة كمـــا قـــررت اللج
من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یوماً 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن ) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
  م ارتداد3+م12بعرض  56بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 

  جبالیا  –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــ وم أنهــا قــد قـــررت تعلــن اللجنــة المركزیـ
ــــاریخ  15/2011بجلســــتها رقــــم   التصــــدیق النهــــائي علــــى  11/8/2011المنعقــــدة بت

والمــار بالقســائم م ارتــداد 3+م12بعــرض  56المخطــط التفصــیلي لمســار الشــارع رقــم 
-55-38-37-35والقســـــائم  754مـــــن القطعـــــة رقـــــم  74-75-76-77-79-80
-21-20-19ســــائم والق  755مــــن القطعــــة رقــــم  56-57-58-59-65-67-71
) 99حتـى  87مـن (والقسائم  83والقسیمة  916من القطعة  23-24-25-26-28

-18-17-15-13والقســـائم )  11حتـــى  1مـــن ( والقســـائم  915مـــن القطعـــة رقـــم 
  .919من القطعة )  34حتى  27من ( والقسائم  19-20-22-24

والـذي نشـر یـة السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركز 
  .8/5/2011في جریدة فلسطین بتاریخ 

كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یوماً 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .دنمن قانون تنظیم الم) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
بالمصادقة النهائیة على مشروع تغییر هدف استخدام أرض من مرافق عامة إلى 

  سكني 
  بیت حانون   –منطقة تنظیم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

تعلـن اللجنـة المركزیـة لألبنیــة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غــزة أنهـا قـد قــررت بجلســـتها 
التصــدیق النهــائي علــى مشــروع تغییــر  7/9/2011المنعقــدة بتــاریخ  16/2011رقــم 

مــن مرافــق  583مــن القطعــة  20،  19هــدف اســتخدام جــزء مــن أرض القســائم رقــم 
  .بو عودةمحمد یونس أ/ عامة إلى سكني باسم 

الســابق إیداعــه لالعتــراض بموجــب اإلعــالن الصــادر عــن اللجنــة المركزیــة والمنشــور 
مـــع وضـــعه موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور . 12/5/2011فـــي جریـــدة فلســـطین  بتـــاریخ 

خمســــة عشــــر یومـــــًا مــــن تــــاریخ نشـــــر هــــذا اإلعــــالن فـــــي الجریــــدة الرســــمیة أو فـــــي 
مــن قــانون ) 18(فقــًا لــنص المــادة صحــیفتین یومیتیـــن محلیتــین أیهمــا أقــرب ، وذلــك و 

  .تنظیم المدن 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
بالمصادقة النهائیة على مشروع تغییر هدف استخدام أرض من زراعي إلى 

  أحواض
  ترشیح للمیاه المعالجة    

  الفخاري   - منطقة تنظیم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  

للجنـة المركزیـة لألبنیــة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غــزة أنهـا قـد قــررت بجلســـتها تعلـن ا
التصــدیق النهــائي علــى مشــروع تغییــر  7/9/2011المنعقــدة بتــاریخ  16/2011رقــم  

ســبع مــن  1ســبع مــن القطعــة  88-87-85-84هــدف اســتخدام أرض مــن القســائم 
  .زراعي إلى أحواض ترشیح للمیاه المعالجة

لالعتــراض بموجــب اإلعــالن الصــادر عــن اللجنــة المركزیــة والمنشــور  الســابق إیداعــه
  .9/7/2011في جریدتي فلسطین والرسالة بتاریخ 

مع وضعه موضع التنفیذ بعد مرور خمسـة عشـر یومـًا مـن تـاریخ نشـر هـذا اإلعـالن 
فــي الجریــدة الرســمیة أو فـــي صحـــیفتین یومیتیـــن محلیتــین أیهمـــا أقــرب ، وذلــك وفقـــًا 

  .من قانون تنظیم المدن ) 18(ة لنص الماد
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  المدن بمحافظات غزة صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم
  بإیداع مشروع تنظیمي عمراني هیكلي 

  الفخاري -  منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  
تعلــن اللجنــة المركزیــة لألبنیــة وتنظــیم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قــررت 

 إیـــــداع المشـــــروع التنظیمـــــي 7/9/2011المنعقـــــدة بتـــــاریخ  16/2011بجلســـــتها رقـــــم 
الــذي أعدتــه اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم  العمرانــي الهیكلــي لمنطقــة تنظــیم الفخــاري

مــن قــانون تنظــیم المــدن رقــم ) 16(بالمنطقــة المــذكورة لالعتــراض وفقــًا لــنص المــادة 
  .1936لسنة ) 28(
من ذات القانون فانه یجوز لجمیـع أصـحاب الحقـوق ) 17(وعلیه ووفقًا لنص المادة  

واألبنیــة أو األمــالك األخــرى المشــمولة بهــذا المشــروع أو بــأي مشــروع فــي األراضــي 
آخــر ســواء بصــفتهم مــن أصــحاب هــذه األمــالك أو بأیــة صــفة أخــرى االطــالع مجانــًا 
علــــى المشــــروع المــــودع بموجــــب هــــذا اإلعــــالن لــــدى مكتــــب اللجنــــة المحلیــــة للبنــــاء 

وتقـدیم االعتراضـات  خـالل سـاعات الـدوام الرسـمي والتنظیم بمقرها فـي بلدیـة الفخـاري
علیــه خــالل مــدة شـــهرین  مــن تاریـــخ نشـــر هــذا اإلعــالن فـــي الجریــدة الرســمیة وفـــي 

  .صحیفتین یومیتین محلیتین أیهما أقرب
  )).وسـوف لن یلتفت ألي اعتـراض یـرد بعــد هـذا التاریــخ (( 
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  عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم رفح صادر
  م ارتداد 3+م15بعرض  30بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  
تعلـــــــــن اللجنـــــــــة المحلیـــــــــة للبنـــــــــاء والتنظـــــــــیم ببلدیـــــــــة رفـــــــــح عـــــــــن إیـــــــــداع المخطـــــــــط 

والمـــــــــــــار  م ارتـــــــــــــداد 3+م15بعـــــــــــــرض  30التفصـــــــــــــیلي لمســــــــــــــار الشـــــــــــــارع رقـــــــــــــم 
-13-16-17-18-8والقســـــــــــــــــــــائم  17مــــــــــــــــــــن القطعــــــــــــــــــــة  34-40بالقســــــــــــــــــــائم 

  .5من القطعة رقم  12-9
  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن

ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 

ل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــــــال
  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة رفح

  )).وسـوف لن یلتفـت ألي اعتراض یرد بعد هذا التاریـخ ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                          
  )رفح: (بمنطقة                                           

  : االسم                                          
  : الصفة          
  : التوقیع                                          

  :خاتم اللجنة المحلیة 
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم دیر البلح
  ) 27- 13(في الجزء المحصور بین شارعي  10یداع مخطط تفصیلي للشارع رقم بإ

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

ــة للبنــــــاء والتنظــــــیم ببلدیــــــة دیــــــر الــــــبلح عــــــن إیــــــداع المخطــــــط  تعلــــــن اللجنــــــة المحلیــــ
ــــــین شــــــارعي  10التفصــــــیلي لمســـــــار الشــــــارع رقــــــم  ــــــي الجــــــزء المحصــــــور ب -13(ف

-23-19-18-17-13-12د والمــــــــــار بالقســــــــــائم م ارتــــــــــدا3+م12بعــــــــــرض ) 27
  .129من القطعة رقم  26

  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن
ــه یجــــــوز لجمیــــــع أصــــــحاب الحقــــــوق فــــــي األراضــــــي واألبنیــــــة واألمــــــالك  وعلیــــــه فانــــ
األخــــرى المشــــمولة بهــــذا المشــــروع اإلطــــالع علــــى خارطــــة المشــــروع مجانــــًا خــــالل 

ـــــدوام الرســـــمي  ـــــة ســـــاعات ال ـــــب اللجنـــــة المحلی ـــــه إلـــــى مكت ـــــدیم االعتراضـــــات علی وتق
  .للبناء والتنظیم ببلدیة دیر البلح

  )).وسوف لن یلتفـت ألي اعتراض یـرد بعد هذا التاریـخ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                          
  )دیر البلح: (بمنطقة                                           

  : االسم                                           
  : الصفة            
  : التوقیع                                          

  :خاتم اللجنة المحلیة  
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم دیر البلح
  م ارتداد 3+م16بعرض " شارع أبو حسني "  17ط تفصیلي للشارع رقم بإیداع مخط

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

ــة للبنــــــاء والتنظــــــیم ببلدیــــــة دیــــــر الــــــبلح عــــــن إیــــــداع المخطــــــط  تعلــــــن اللجنــــــة المحلیــــ
م 3+م16بعــــــــرض " شــــــــارع أبــــــــو حســــــــني "  17التفصــــــــیلي لمســـــــــار الشــــــــارع رقــــــــم 
-57-56-55-48-47-46-45-44-43-39ارتــــــــــــــــــداد والمــــــــــــــــــار بالقســــــــــــــــــائم 

  .128من القطعة رقم  58-59-60-61-64
  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن

ــه یجــــــوز لجمیــــــع أصــــــحاب الحقــــــوق فــــــي األراضــــــي واألبنیــــــة واألمــــــالك  وعلیــــــه فانــــ
األخــــرى المشــــمولة بهــــذا المشــــروع اإلطــــالع علــــى خارطــــة المشــــروع مجانــــًا خــــالل 

ـــــدوام الرســـــمي ـــــة  ســـــاعات ال ـــــب اللجنـــــة المحلی ـــــه إلـــــى مكت ـــــدیم االعتراضـــــات علی وتق
  .للبناء والتنظیم ببلدیة دیر البلح

  )).وسـوف لن یلتفـت ألي اعتراض یرد بعد هذا التاریـخ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                         
  )دیر البلح: (بمنطقة                                          

  : االسم                                          
  : الصفة          
  : التوقیع                                          
  :خاتم اللجنة المحلیة   
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
  م ارتداد3+م24بعرض  6طط التفصیلي للشارع رقم بالمصادقة على المخ

  خانیونس  –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  
ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ

ــــاریخ  17/2011بجلســــتها رقــــم   التصــــدیق النهــــائي علــــى  15/9/2011المنعقــــدة بت
م ارتـــداد والمـــار بالقســـائم 3+م24بعـــرض  6التفصـــیلي لمســـار الشـــارع رقـــم  المخطـــط

-20-19-17-15-1والقســـائم  78مــن القطعـــة  16-17-18-19-20-21-22
-6-5والقسـائم رقــم  81مـن القطعـة رقـم  5-3-2والقسـائم  79مـن القطعـة رقـم  26
مــــــن  12-11-10والقســــــائم  84مــــــن القطعــــــة رقــــــم  7-9-10-11-12-13-14

  . 85القطعة 
والـذي نشـر السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة 

  .8/1/2011في جریدة فلسطین بتاریخ 
كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 

من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یوماً 
  . تین أیهما أقـربمحلی

  .من قانون تنظیم المدن ) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم المصدر
  م ارتداد3+م10بإیداع مخطط تفصیلي للشارع مكة بعرض 

  1936لسنة ) 28(المدن رقم  قانون تنظیم
  

ــــــــــــداع  ــــــــــــة المصــــــــــــدر عــــــــــــن إی ــــــــــــة للبنــــــــــــاء والتنظــــــــــــیم ببلدی تعلــــــــــــن اللجنــــــــــــة المحلی
م ارتــــــــــــــداد  3+م10المخطــــــــــــــط التفصــــــــــــــیلي لمســـــــــــــــار الشــــــــــــــارع مكــــــــــــــة بعــــــــــــــرض 

  .والمار بالقسائم أراضي سبع من القطعة رقم أراضي سبع
  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن

ـــــــــــه یجـــــــــــوز لج ـــــــــــة وعلیـــــــــــه فان ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق می
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة المصدر
  )).ریـخوسوف لن یلتفـت ألي اعتراض یـرد بعد هذا التا((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                          
  )المصدر: (بمنطقة                                           

  : االسم                                           
  : الصفة           

  : التوقیع                                          
  :خاتم اللجنة المحلیة 
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم خانیونس

  م بدون ارتداد 20بعرض  91بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

عــــــــــــن إیــــــــــــداع تعلــــــــــــن اللجنــــــــــــة المحلیــــــــــــة للبنــــــــــــاء والتنظــــــــــــیم ببلدیــــــــــــة خــــــــــــانیونس 
م بــــــــــــــدون ارتــــــــــــــداد 20بعــــــــــــــرض  91المخطــــــــــــــط التفصــــــــــــــیلي لمســـــــــــــــار الشــــــــــــــارع 

-26-25-21-20-16-13-11-5-4-2-1والمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار بالقســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائم 
-5-1والقســــــــــــــــــــائم  73م مــــــــــــــــــــن القطعــــــــــــــــــــة رقــــــــــــــــــــم 27-30-31-34-35-41
  .77من القطعة رقم  6-10

  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن
ـــــــــــع أصـــــــــــحاب ا ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی ـــــــــــة وعلیـــــــــــه فان ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف لحق

واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة خانیونس
  )).ــخ وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـ((

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                          
  )خانیونس: (بمنطقة                                         

  : االسم                                         
  : الصفة         
  : توقیعال                                         

  :خاتم اللجنة المحلیة
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
  م ارتداد3+م16بعرض  A11بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع 

  الزوایدة  –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  
ـــة لألبنیــة و  تنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت تعلــن اللجنــة المركزیـ

ــــاریخ  17/2011بجلســــتها رقــــم   التصــــدیق النهــــائي علــــى  15/9/2011المنعقــــدة بت
ـــــداد والمـــــار 3+م16بعـــــرض  A11المخطـــــط التفصـــــیلي لمســـــار الشـــــارع رقـــــم  م ارت

مـــــن  8-7-1والقســـــائم رقـــــم  2333مـــــن القطعـــــة  34-33-30-21-16بالقســـــائم 
  . 2341القطعة 

والـذي نشـر بق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة السا
  .9/5/2011في جریدة فلسطین بتاریخ 

كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یوماً 

  . ما أقـربمحلیتین أیه
  .من قانون تنظیم المدن ) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
 5/1م والشارع رقم 12بعرض  2/1بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع 

  م10بعرض 
  الزوایدة  –منطقة تنظیم

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ
ــــاریخ  17/2011بجلســــتها رقــــم   التصــــدیق النهــــائي علــــى  15/9/2011المنعقــــدة بت

بعــرض  5/1م والشــارع رقــم 12ض بعــر  2/1المخطــط التفصــیلي لمســار الشــارع رقــم 
  . 2339من القطعة  29-28-27-25-42-41م والمار بالقسائم 10

والـذي نشـر السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة 
  .9/5/2011في جریدة فلسطین بتاریخ 

كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یوماً 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن ) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  المدن بمحافظات غزة صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم 

من  1777من القطعة  113-112- 110إیداع تغییر هدف استخدام أرض القسائم 
  " مدرسة " منطقة زراعیة إلى مرفق عام 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

تعلن اللجنـة المركزیـة لألبنیـة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غـزة للجمهـور الكـریم أنهـا قـد 
إیــداع مشــروع تغییــر  15/9/2011المنعقــدة بتــاریخ  17/2011قــررت بجلســتها رقــم 

مــــن منطقــــة  1777مــــن القطعــــة  113-112-110أرض القســــائم هــــدف اســــتخدام 
وذلـك طبقـًا للمخطـط المـودع بمقـر لجنـة التنظـیم  –" مدرسة " زراعیة إلى مرفق عام 

لسـنة  )28(أم النصر تطبیقًا لنص المادة السادسة عشر من قانون تنظیم المـدن رقـم 
  .وتعدیالته 1936

◌ً لنص المادة السابعة عشر من ذات القانون فانـه یجـوز لجمیـع ذوي   وعلیه واستنادًا
الحقوق في األراضي واألمالك واألبنیة المشمولة بهذا المشـروع أو بـأي مشـروع آخـر 
أودع بمقتضــي المــادة السادســة عشــر ســواء بصــفتهم مــن أصــحاب األمــالك أو بأیــة 

ع علـــى المخطـــط المــودع وتقـــدیم اعتراضـــاتهم علیــه إلـــى مكتـــب صــفة أخـــرى االطــال
مـن تاریــخ   ◌ً خالل ساعات الدوام الرسمي ولمدة سـتین یومـاأم النصر اللجنة المحلیة 

  .نشر هذا اإلعالن 
  )).وسـوف لـن یلتفت ألي اعتـراض یـرد بعــد التاریــخ المحدد (( 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة 

من مرفق  727من القطعة   619،  612إیداع تغییر هدف استخدام أرض القسائم 
  " سكني " عام إلى 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

غـزة للجمهـور الكـریم أنهـا قـد تعلن اللجنـة المركزیـة لألبنیـة وتنظـیم المـدن بمحافظـات 
إیــداع مشــروع تغییــر  15/9/2011المنعقــدة بتــاریخ  17/2011قــررت بجلســتها رقــم 

" مـن مرفـق عـام إلـى  727مـن القطعـة   619،  612أرض القسائم  هدف استخدام 
وذلك طبقًا للمخطط المودع بمقـر لجنـة التنظـیم غـزة تطبیقـًا لـنص المـادة  –"  سكني 

ـــــــــــــــــــــــــــ انون تنظـــــــــــــــــــــــــــیم المـــــــــــــــــــــــــــدن رقـــــــــــــــــــــــــــم                                     السادســـــــــــــــــــــــــــة عشـــــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــــن ق
  .وتعدیالته 1936لسنة ) 28(
◌ً لنص المادة السابعة عشر من ذات القانون فانـه یجـوز لجمیـع ذوي   وعلیه واستنادًا

الحقوق في األراضي واألمالك واألبنیة المشمولة بهذا المشـروع أو بـأي مشـروع آخـر 
ادســة عشــر ســواء بصــفتهم مــن أصــحاب األمــالك أو بأیــة أودع بمقتضــي المــادة الس

صــفة أخـــرى االطــالع علـــى المخطـــط المــودع وتقـــدیم اعتراضـــاتهم علیــه إلـــى مكتـــب 
مـن تاریــخ نشـر   ◌ً خالل ساعات الدوام الرسـمي ولمـدة سـتین یومـاغزة اللجنة المحلیة 
  .هذا اإلعالن 

  )).لمحدد وسـوف لـن یلتفت ألي اعتـراض یـرد بعــد التاریــخ ا(( 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
   9بالمصادقة على المشروع التنظیمي العمراني التفصیلي للقسیمة رقم 

  النصیرات -) أرض أبو ستة( 662من القطعة 
  

  1936لسنة ) 28(رقم  قانون تنظیم المدن
  

تعلـن اللجنـة المركزیـة لألبنیــة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غــزة أنهـا قـد قــررت بجلســـتها 
التصـــــدیق النهـــــائي علـــــى المشـــــروع  15/9/2011المنعقـــــدة بتـــــاریخ  17/2011رقـــــم 

 –) أرض أبـو سـتة (  662مـن القطعـة  9التنظیمي العمراني التفصیلي للقسـیمة رقـم 
  .النصیرات
یداعــه لإلعتــراض بموجــب اإلعــالن الصــادر عــن اللجنــة المركزیــة والمنشــور الســابق إ

مـــع وضـــعه موضـــع التنفیـــذ بعـــد  2/6/2011فـــي جریـــدتي فلســـطین والرســـالة بتـــاریخ 
مــرور خمســة عشــر یومــًا مــن تــاریخ نشــر هــذا اإلعــالن فــي الجریــدة الرســمیة أو فــي 

مــن قــانون ) 18(لمــادة صحــیفتین یومیتیـــن محلیتــین أیهمــا أقــرب ، وذلــك وفقــًا لــنص ا
  .تنظیم المدن 
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  وتنظیم المدن بمحافظات غزة صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة

  حاتم أبو بطیحان / بإیداع مشروع تقسیم ارض لغایات السكن باسم 
  المغازي  - منطقة تنظیم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  
تعلن اللجنة المركزیـــة لألبنیـة وتنظیــم المـدن بمحافظـات غـزة أنهـا قـد قــررت بجلسـتها 

إیـــداع مشــــروع تقسیــــم أرض القســـیمة  15/9/2011المنعقـــدة بتـــاریخ  17/2011رقـــم 
  .2م2672لمساحة ) المغازي(سبع بموقع  14سبع من القطعة رقم  6رقم 

المغـازي بكتابهــا  وذلـك بنـاء علـى طلـب مـن اللجنـة المحلیـة للبنــاء والتنظـیم فـي بلدیـــة
  .12/7/2011المؤرخ  74/2011رقـم 

فانـه  1936لسـنة ) 28(ظـیم المـدن رقـم من قانون تن) 20(وعلیه ووفقًا لنص المادة  
یجوز ألي شخص من ذوي الحقوق في األراضي أو األمالك األخرى الواقعـة ضـمن 
ارض المشــــروع ســــواء بصــــفتهم مــــن أصــــحاب هــــذه األمــــالك أو بأیــــة صــــفة أخــــرى 
االطالع على خرائط المشروع المودعة بمكتب اللجنـة المحلیـة للبنـاء والتنظـیم بمقرهـا  

ازي خــالل ســاعات الــدوام الرســمي ولمــدة ســتة أســابیع یومــًا مــن تاریـــخ فــي بلدیــة المغــ
نشــر هـــذا اإلعــالن فـــي الجریــــدة الرســـمیة أو فـــي صـــحیفتین یــومیتین محلیتـــین أیهمـــا 
أقـرب  ومن ثـم تقـدیم االعتراضـات علیـه خـالل هـذه المـدة إلـى مكتـب اللجنـة المحلیـة 

  . بصورة رسمیة
  )).یـرد بعــد هـذا التاریــخ وسـوف لـن یلتفــت ألي اعتـراض(( 
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  صادر عن اللجنة المركزیة للتنظیم وبناء المدن بمحافظات غزة
 

  
تعلـــــن اللجنـــــة المركزیـــــة للتنظــــــیم وبنـــــاء المـــــدن بمحافظــــــات غـــــزة للجمهـــــور الكــــــریم 

  .   1592011المنعقدة بتاریخ  172011بأنها قد قررت بجلستها رقم 
مـــــن  25علـــــى أرض القســـــیمة رقـــــم  إیـــــداع   

المقدمـــــة للجنـــــة باســـــم  مـــــن أراضـــــي  2342القطعـــــة رقـــــم 
.  

ـــق لجمیـــــــع ذوي الشـــــــأن فـــــــي األراضـــــــي واألبنیـــــــة واألمـــــــالك األخـــــــرى   ـــــــه یحــــ وعلی
ــــــأي صــــــفة أخــــــرى أن  ــــــة بصــــــفتهم مــــــن أصــــــحاب األمــــــالك أو ب المشــــــمولة بالمنطق

ـــــك خـــــالل مـــــدة  ـــــى المشـــــروع وذل ـــــوم  30( یتقـــــدموا باعتراضـــــاتهم عل ـــــاریخ  )ی مـــــن ت
  .نشر هذا اإلعالن

المحلیـــــــة للبنـــــــاء والتنظـــــــیم بمقرهـــــــا فـــــــي تقـــــــدم االعتراضـــــــات لـــــــدى مكتـــــــب اللجنـــــــة 
ســـــــكرتیر اللجنـــــــة المركزیـــــــة بمكتبـــــــه بـــــــوزارة الحكـــــــم / وللســـــــید  بلدیـــــــة 

  .المحلي خالل ساعات الدوام الرسمي
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  صادر عن اللجنة المركزیة للتنظیم وبناء المدن بمحافظات غزة
 

  
تعلـــــن اللجنـــــة المركزیـــــة للتنظــــــیم وبنـــــاء المـــــدن بمحافظــــــات غـــــزة للجمهـــــور الكــــــریم 

  .   1592011المنعقدة بتاریخ  172011بأنها قد قررت بجلستها رقم 
ــــداع    ــــى أرض القســــیمة رقــــم  إی مــــن القطعــــة رقــــم  8عل

المقدمــــة للجنــــة باســــم  مــــن أراضــــي  664
.  

ـــق لجمیـــــــع ذوي الشـــــــأن فـــــــي األراضـــــــي واألبنیـــــــة واألمـــــــالك األخـــــــرى   ـــــــه یحــــ وعلی
ــــــأي صــــــفة أخــــــرى أن  ــــــة بصــــــفتهم مــــــن أصــــــحاب األمــــــالك أو ب المشــــــمولة بالمنطق

ـــــك خـــــالل مـــــدة یتقـــــدموا باعتراضـــــات ـــــى المشـــــروع وذل ـــــوم  30( هم عل ـــــاریخ  )ی مـــــن ت
  .نشر هذا اإلعالن

ـــدى مكتـــــــب اللجنـــــــة المحلیـــــــة للبنـــــــاء والتنظـــــــیم بمقرهـــــــا فـــــــي  تقـــــــدم االعتراضـــــــات لــــ
ــــــة  ســــــكرتیر اللجنــــــة المركزیــــــة بمكتبــــــه بــــــوزارة الحكــــــم / وللســــــید  بلدی

  .المحلي خالل ساعات الدوام الرسمي
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  م بدون ارتداد18بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع سعید العاص بعرض 
  غزة  –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ
ــــاریخ  17/2011بجلســــتها رقــــم   التصــــدیق النهــــائي علــــى  15/9/2011المنعقــــدة بت

م بـــدون ارتـــداد والمـــار 18المخطـــط التفصـــیلي لمســـار شـــارع ســـعید العـــاص بعـــرض 
-732-716-715-714-713-712-693-692-691-789-931ئم بالقســــــــــا

733-734-735-1015-1016-1017-1018-1055-1054-1053-
-393والقســـــــائم  724مــــــن  القطعـــــــة  619-618-617-616-615-614-600
392-391-382-381-372-362-361-352-1118-1113-1112-

1103-349-350-345-330-329-316-315-302-301-288-287-
-1082-1095-1102-259-266والقســــائم  978القطعــــة رقــــم  مـــن 274-273

  .978من القطعة  1081
والـذي نشـر السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة 

  .27/6/2011في جریدتي فلسطین والرسالة بتاریخ 
كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 

من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  یوماً  عشر
  . محلیتین أیهما أقـرب

  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  افظات غزةصادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمح
  م25بعرض  7بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 

  البریج  –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  
ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ

ــــاریخ  17/2011بجلســــتها رقــــم   لنهــــائي علــــى التصــــدیق ا 15/9/2011المنعقــــدة بت
سـبع  3-2-1م والمـار بالقسـائم 25بعـرض  7المخطط التفصیلي لمسار الشـارع رقـم 

  .من القطعة أراضي سبع 
والـذي نشـر السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة 

  .11/7/2011في جریدة فلسطین بتاریخ 
التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع 

من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یوماً 
  . محلیتین أیهما أقـرب

  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  حلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم جبالیاصادر عن اللجنة الم
  م ارتداد 3+م16بعرض  10بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  
ـــــــــــــا عـــــــــــــن إیـــــــــــــداع  ـــــــــــــة للبنـــــــــــــاء والتنظـــــــــــــیم ببلدیـــــــــــــة جبالی ـــــــــــــن اللجنـــــــــــــة المحلی تعل

ــــــــــــم  ــــــــــــداد 3+م16بعــــــــــــرض  10المخطــــــــــــط التفصــــــــــــیلي لمســـــــــــــار الشــــــــــــارع رق م ارت
-161-162-163-167-166-165-164القســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائم والمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار ب

  .978من القطعة رقم  160
  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن

ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 

وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي
  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة جبالیا

  )).وسوف لن یلتفـت ألي اعتراض یـرد بعد هذا التاریـخ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                          
  )جبالیا: (نطقةبم                                         

  : االسم                                         
  : الصفة         
  : التوقیع                                         

  :خاتم اللجنة المحلیة
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
 م ارتداد  3+م10بعرض  8/1للشارع رقم بالمصادقة على المخطط التفصیلي 

  الزوایدة  –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  
ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ

ــــاریخ  17/2011بجلســــتها رقــــم   التصــــدیق النهــــائي علــــى  15/9/2011المنعقــــدة بت
م ارتـداد والمــار بالقســائم 3+م10بعــرض  8/1لي لمسـار الشــارع رقـم المخطـط التفصــی

  . 2333من القطعة  12-13-28-29-34-39
والـذي نشـر السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة 

  .21/5/2011في جریدة فلسطین بتاریخ 
عـــد مـــرور خمســـة كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ ب

من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یوماً 
  . محلیتین أیهما أقـرب

  .من قانون تنظیم المدن ) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  ألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزةصادر عن اللجنة المركزیة ل

  عریف عودة أبو منیفي وشركاه / باسم  بإیداع مشروع تقسیم ارض لغایات السكن
  دیر البلح  –منطقة تنظیم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

تعلن اللجنة المركزیـــة لألبنیـة وتنظیــم المـدن بمحافظـات غـزة أنهـا قـد قــررت بجلسـتها 
ــــم أرض القســـائم  29/9/2011المنعقـــدة بتـــاریخ  18/2011رقـــم  إیـــداع مشــــروع تقسی
  .2م31167لمساحة ) دیر البلح(بموقع  129من القطعة رقم  39-38-37رقم 

بكتابهـا   دیـر الـبلح وذلك بناء على طلب من اللجنة المحلیة للبنـاء والتنظیم في بلدیـــة
  .17/9/2011المؤرخ  610/ رقـم ب د 

فانـه  1936لسـنة ) 28(من قانون تنظـیم المـدن رقـم ) 20(لنص المادة وعلیه ووفقًا  
یجوز ألي شخص من ذوي الحقوق في األراضي أو األمالك األخرى الواقعـة ضـمن 
ارض المشــــروع ســــواء بصــــفتهم مــــن أصــــحاب هــــذه األمــــالك أو بأیــــة صــــفة أخــــرى 

تنظـیم بمقرهـا  االطالع على خرائط المشروع المودعة بمكتب اللجنـة المحلیـة للبنـاء وال
خالل ساعات الـدوام الرسـمي ولمـدة سـتة أسـابیع یومـًا مـن تاریــخ   دیر البلحفي بلدیة 

نشــر هـــذا اإلعــالن فـــي الجریــــدة الرســـمیة أو فـــي صـــحیفتین یــومیتین محلیتـــین أیهمـــا 
أقـرب  ومن ثـم تقـدیم االعتراضـات علیـه خـالل هـذه المـدة إلـى مكتـب اللجنـة المحلیـة 

  . بصورة رسمیة
  )).وسـوف لـن یلتفــت ألي اعتـراض یـرد بعــد هـذا التاریــخ ((
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
  إیاد خلیل بشیر / بإیداع مشروع تقسیم ارض لغایات السكن باسم 

  دیر البلح  –منطقة تنظیم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلن اللجنة المركزیـــة لألبنیـة وتنظیــم المـدن بمحافظـات غـزة أنهـا قـد قــررت بجلسـتها 
إیـــــداع مشــــــروع تقسیــــــم علـــــى أرض  29/9/2011المنعقـــــدة بتـــــاریخ  18/2011رقـــــم 

  .2م18041لمساحة ) دیر البلح(بموقع   144من القطعة  81-87القسائم رقم  
دیـر الـبلح بكتابهـا  وذلك بناء على طلب من اللجنة المحلیة للبنـاء والتنظـیم فـي بلدیـــة

  .27/7/2011المؤرخ  310/رقـم ب د 
فانـه  1936لسـنة ) 28(من قانون تنظـیم المـدن رقـم ) 20(وعلیه ووفقًا لنص المادة  

اقعـة ضـمن یجوز ألي شخص من ذوي الحقوق في األراضي أو األمالك األخرى الو 
ارض المشــــروع ســــواء بصــــفتهم مــــن أصــــحاب هــــذه األمــــالك أو بأیــــة صــــفة أخــــرى 
االطالع على خرائط المشروع المودعة بمكتب اللجنـة المحلیـة للبنـاء والتنظـیم بمقرهـا  
في بلدیة دیر البلح خـالل سـاعات الـدوام الرسـمي ولمـدة سـتة أسـابیع یومـًا مـن تاریــخ 

لرســـمیة أو فـــي صـــحیفتین یــومیتین محلیتـــین أیهمـــا نشــر هـــذا اإلعــالن فـــي الجریــــدة ا
أقـرب  ومن ثـم تقـدیم االعتراضـات علیـه خـالل هـذه المـدة إلـى مكتـب اللجنـة المحلیـة 

  . بصورة رسمیة
  )).وسـوف لـن یلتفــت ألي اعتـراض یـرد بعــد هـذا التاریــخ(( 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  بلدیة دیر البلح / بإیداع مشروع تقسیم ارض لغایات السكن باسم 
  دیر البلح  –منطقة تنظیم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
المركزیـــة لألبنیـة وتنظیــم المـدن بمحافظـات غـزة أنهـا قـد قــررت بجلسـتها  تعلن اللجنة

إیـــــداع مشــــــروع تقسیــــــم علـــــى أرض  29/9/2011المنعقـــــدة بتـــــاریخ  18/2011رقـــــم 
  .2م16845لمساحة ) دیر البلح(بموقع   141من القطعة  103القسائم رقم 

دیـر الـبلح بكتابهـا  بلدیـــةوذلك بناء على طلب من اللجنة المحلیة للبنـاء والتنظـیم فـي 
  .17/5/2011المؤرخ  332/رقـم ب د 

فانـه  1936لسـنة ) 28(من قانون تنظـیم المـدن رقـم ) 20(وعلیه ووفقًا لنص المادة  
یجوز ألي شخص من ذوي الحقوق في األراضي أو األمالك األخرى الواقعـة ضـمن 

ة أخــــرى ارض المشــــروع ســــواء بصــــفتهم مــــن أصــــحاب هــــذه األمــــالك أو بأیــــة صــــف
االطالع على خرائط المشروع المودعة بمكتب اللجنـة المحلیـة للبنـاء والتنظـیم بمقرهـا  
في بلدیة دیر البلح خـالل سـاعات الـدوام الرسـمي ولمـدة سـتة أسـابیع یومـًا مـن تاریــخ 
نشــر هـــذا اإلعــالن فـــي الجریــــدة الرســـمیة أو فـــي صـــحیفتین یــومیتین محلیتـــین أیهمـــا 

االعتراضـات علیـه خـالل هـذه المـدة إلـى مكتـب اللجنـة المحلیـة أقـرب  ومن ثـم تقـدیم 
  . بصورة رسمیة

  )).وسـوف لـن یلتفــت ألي اعتـراض یـرد بعــد هـذا التاریــخ(( 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة 

من ) مرفق عام+منطقة سكنیة+مقبرة(إلى  1إیداع تغییر هدف استخدام أرض القسیمة رقم 
   722القطعة 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

اللجنـة المركزیـة لألبنیـة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غـزة للجمهـور الكـریم أنهـا قـد تعلن 
إیــداع مشــروع تغییــر  29/9/2011المنعقــدة بتــاریخ  18/2011قــررت بجلســتها رقــم 

مـــن ) مرفـــق عـــام+منطقـــة ســـكنیة+مقبـــرة(إلـــى  1أرض القســـیمة رقـــم هـــدف اســـتخدام 
لتنظــیم ببلدیــة غــزة تطبیقــًا وذلــك طبقــًا للمخطــط المــودع بمقــر لجنــة ا –722القطعــة 

ــــنص المــــادة السادســــة عشــــر مــــن قــــانون تنظــــیم المــــدن رقــــم   1936لســــنة )  28( ل
  .وتعدیالته

◌ً لنص المادة السابعة عشر من ذات القانون فانـه یجـوز لجمیـع ذوي   وعلیه واستنادًا
الحقوق في األراضي واألمالك واألبنیة المشمولة بهذا المشـروع أو بـأي مشـروع آخـر 

ع بمقتضــي المــادة السادســة عشــر ســواء بصــفتهم مــن أصــحاب األمــالك أو بأیــة أود
صــفة أخـــرى االطــالع علـــى المخطـــط المــودع وتقـــدیم اعتراضـــاتهم علیــه إلـــى مكتـــب 

مـــن   ◌ً خـــالل ســـاعات الـــدوام الرســـمي ولمـــدة ســـتین یومـــاببلدیـــة غـــزة اللجنـــة المحلیـــة 
  .تاریـخ نشر هذا اإلعالن 

  )).راض یـرد بعــد التاریــخ المحدد وسـوف لـن یلتفت ألي اعتـ(( 
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم خانیونس
بعرض  10،  6المحصور بین شارعي  105بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  م ارتداد 3+م16

  1936لسنة ) 28(المدن رقم قانون تنظیم 
ـــــاء والتنظــــــــــــیم ببلدیــــــــــــة خــــــــــــانیونس عــــــــــــن إیــــــــــــداع  تعلــــــــــــن اللجنــــــــــــة المحلیــــــــــــة للبنـــــــ

ــــــــــم  ــــــــــین شــــــــــارعي  105المخطــــــــــط التفصــــــــــیلي لمســـــــــــار الشــــــــــارع رق المحصــــــــــور ب
مـــــــــــــــــــــن  3-2-1م ارتـــــــــــــــــــــداد والمـــــــــــــــــــــار بالقســـــــــــــــــــــائم 3+م16بعـــــــــــــــــــــرض  10،  6

-6-3-2والقســــــــــــــــائم  84مــــــــــــــــن القطعــــــــــــــــة  13-8-1والقســــــــــــــــائم  83القطعــــــــــــــــة 
  .86طعة رقم من الق 7-8

  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن
ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .للبناء والتنظیم ببلدیة خانیونس علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة
  )).وسـوف لن یلتفـت ألي اعتراض یرد بعد هذا التاریـخ((

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                        
  )خانیونس: (بمنطقة                                        

  : االسم                                        
  : الصفة       
  : التوقیع                                        

  :خاتم اللجنة المحلیة
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم خانیونس

م بدون ارتداد ممر مشاه 8بعرض  2140بإیداع مخطط تفصیلي ممر مشاه رقم 
  م بدون ارتداد 6بعرض  2150رقم 

  1936لسنة )  28(قانون تنظیم المدن رقم 
ـــــاء والتنظــــــــــــیم ببلدیــــــــــــة خــــــــــــانیونس عــــــــــــن إیــــــــــــداع  تعلــــــــــــن اللجنــــــــــــة المحلیــــــــــــة للبنـــــــ

م بـــــــــــدون 8بعـــــــــــرض  2140المخطــــــــــط التفصـــــــــــیلي لمســــــــــــار ممـــــــــــر مشــــــــــاه رقـــــــــــم 
م بــــــــــــــدون ارتــــــــــــــداد والمــــــــــــــار 6بعــــــــــــــرض  2150ارتــــــــــــــداد ممــــــــــــــر مشــــــــــــــاه رقــــــــــــــم 

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  12-16-19-18-20-15-17-14-11-13بالقســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائم 
  .51القطعة 

  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن
ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .حلیة للبناء والتنظیم ببلدیة خانیونسعلیه إلى مكتب اللجنة الم
  )).وسـوف لن یلتفت ألي اعتراض یرد بعد هذا التاریــخ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                          
  )خانیونس: (بمنطقة                                          

  : االسم                                           
  : الصفة          
  : التوقیع                                          

  :خاتم اللجنة المحلیة 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
القطعة  من 10-14بالمصادقة على المشروع التنظیمي العمراني التفصیلي للقسائم 

669    
  

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

تعلـن اللجنـة المركزیـة لألبنیــة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غــزة أنهـا قـد قــررت بجلســـتها 
التصـــــدیق النهـــــائي علـــــى المشـــــروع  29/9/2011المنعقـــــدة بتـــــاریخ  18/2011رقـــــم 

  . 669من القطعة  10-14التنظیمي العمراني التفصیلي للقسائم 
ســابق إیداعــه لإلعتــراض بموجــب اإلعــالن الصــادر عــن اللجنــة المركزیــة والمنشــور ال

مع وضعه موضع التنفیـذ بعـد مـرور خمسـة  28/6/2011في جریدة فلسطین بتاریخ 
عشـــر یومـــًا مـــن تـــاریخ نشـــر هـــذا اإلعـــالن فـــي الجریـــدة الرســـمیة أو فـــي صحــــیفتین 

مـــن قـــانون تنظـــیم ) 18(دة یومیتیــــن محلیتـــین أیهمـــا أقـــرب ، وذلـــك وفقـــًا لـــنص المـــا
  .المدن
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم رفح
  م 8بإیداع مخطط تفصیلي للشارع التنظیمي بحي السالم بعرض 

  1936لسنة )  28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

تعلـــــــــن اللجنـــــــــة المحلیـــــــــة للبنـــــــــاء والتنظـــــــــیم ببلدیـــــــــة رفـــــــــح عـــــــــن إیـــــــــداع المخطـــــــــط 
م والمـــــــــــار 8لتنظیمـــــــــــي بحـــــــــــي الســـــــــــالم بعـــــــــــرض التفصـــــــــــیلي لمســــــــــــار الشـــــــــــارع ا

لالعتــــــــــــــراض خــــــــــــــالل خمســــــــــــــة . 12مــــــــــــــن القطعــــــــــــــة رقــــــــــــــم  11-10بالقســــــــــــــائم 
  .عشر یومًا من تاریخ هذا اإلعالن

ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 

لـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــــــالل ســـــــــــاعات ا
  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة رفح

  )).وسوف لن یلتفـت ألي اعتراض یـرد بعد هذا التاریـخ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                       
  )رفح: (بمنطقة                                         

  : االسم                                          
  : الصفة        

  : التوقیع                                         
  :خاتم اللجنة المحلیة                                         
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  ن بمحافظات غزةصادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المد
  م ارتداد3+م12بعرض  4بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 

  وادي غزة  –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  
ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ

ــــاریخ  18/2011بجلســــتها رقــــم   التصــــدیق النهــــائي علــــى  29/9/2011المنعقــــدة بت
م ارتــداد والمــار بالقســائم 3+م12بعــرض  4المخطــط التفصــیلي لمســار الشــارع رقــم 

  . 881من القطعة  16-17رقم  
والـذي نشـر السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة 

  .25/6/2011في جریدة فلسطین بتاریخ 
یـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة كمـــا قـــررت اللجنـــة المركز 

من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یوماً 
  . محلیتین أیهما أقـرب

  .من قانون تنظیم المدن ) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
) واألقصي-القدس(الواصل بین شارعي  10بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 
  م30بعرض 

  غزة  –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  
ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بم حافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت تعلــن اللجنــة المركزیـ

ــــاریخ  18/2011بجلســــتها رقــــم   التصــــدیق النهــــائي علــــى  29/9/2011المنعقــــدة بت
) واألقصـي-القـدس(الواصـل بـین شـارعي  10المخطـط التفصـیلي لمسـار الشـارع رقـم 

 7والقســـیمة رقـــم  680مــن القطعـــة  19-17-16-15م والمـــار بالقســـائم 30بعــرض 
  .682من القطعة  1سیمة رقم والق 681من القطعة رقم 

والـذي نشـر السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة 
  .16/5/2011في جریدتي الرسالة وفلسطین بتاریخ 

كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
ة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجرید عشر یوماً 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم خانیونس

بعرض  9-95المحصور بین شارعي  31رقم  بإیداع مخطط تفصیلي للشارع
  م 3+م24

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
ـــــاء والتنظــــــــــــیم ببلدیــــــــــــة خــــــــــــانیونس عــــــــــــن إیــــــــــــداع  تعلــــــــــــن اللجنــــــــــــة المحلیــــــــــــة للبنـــــــ

ـــــــــــم  ـــــــــــین شـــــــــــارعي  31المخطـــــــــــط التفصـــــــــــیلي لمســــــــــــار الشـــــــــــارع رق المحصـــــــــــور ب
 83مــــــــــــــــن القطعــــــــــــــــة  6م والمــــــــــــــــار بالقســــــــــــــــیمة رقــــــــــــــــم 3+م24بعــــــــــــــــرض  95-9

 87مـــــــــــــــــــــــــن القطعــــــــــــــــــــــــة رقـــــــــــــــــــــــــم  5-8-18-19-18-4-18-17 والقســــــــــــــــــــــــائم
  .86من القطعة  9-4-12-5-7-3-1-6والقسائم 

  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن
ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 

ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــــــالل
  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة خانیونس

  )).وسوف لن یلتفت ألي اعتراض یرد بعد هذا التاریـــخ ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                          
  )خانیونس: (بمنطقة                                          

  : االسم                                          
  : الصفة                                          

  : التوقیع                                          
  :خاتم اللجنة المحلیة  
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  ة والتنظیم بمنطقة تنظیم جبالیاصادر عن اللجنة المحلیة لألبنی

بإیداع المخطط التفصیلي للشوارع التنظیمیة في المنطقة العشوائیة ضمن حي 
  الزهور 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــــــــــــا عـــــــــــــن إیـــــــــــــداع  ـــــــــــــة للبنـــــــــــــاء والتنظـــــــــــــیم ببلدیـــــــــــــة جبالی ـــــــــــــن اللجنـــــــــــــة المحلی تعل
ــــــــــي المنطقــــــــــة  العشــــــــــوائیة المخطــــــــــط التفصــــــــــیلي لمســـــــــــار الشــــــــــوارع التنظیمیــــــــــة ف

إلــــــــــــى  51(ومــــــــــــن )  49إلــــــــــــى  1(ضــــــــــــمن حــــــــــــي الزهــــــــــــور والمــــــــــــار بالقســــــــــــائم 
مــــــــــــــــــــــــــــــن القطعــــــــــــــــــــــــــــــة  79-68-67-66-65-64-61-60والقســــــــــــــــــــــــــــــائم ) 55
  .976رقم 

  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن
ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان

روع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــ
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة جبالیا
  )).وسوف لن یلتفت ألي اعتراض یرد بعد هذا التاریـــخ ((

  للبناء والتنظیم  رئیـس اللجنـة المحلیة                                         
  )جبالیا: (بمنطقة                                         
  : االسم                                         

  : الصفة          
  : التوقیع                                         
  :خاتم اللجنة المحلیة 
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  لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزةصادر عن اللجنة المركزیة 
  سامي أبو سلیم / باسم  بإیداع مشروع تقسیم ارض لغایات السكن

  دیر البلح  –منطقة تنظیم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلن اللجنة المركزیـــة لألبنیـة وتنظیــم المـدن بمحافظـات غـزة أنهـا قـد قــررت بجلسـتها 
إیـــداع مشــــروع تقسیــــم أرض القســـیمة  29/9/2011تـــاریخ المنعقـــدة ب 18/2011رقـــم 
  .دونم21.403لمساحة ) وقف الجامع(بموقع  134من القطعة رقم  19رقم 

بكتابهـا   دیـر الـبلح وذلك بناء على طلب من اللجنة المحلیة للبنـاء والتنظیم في بلدیـــة
  .5/6/2011المؤرخ  375/ رقـم ب د 

فانـه  1936لسـنة ) 28(من قانون تنظـیم المـدن رقـم ) 20(وعلیه ووفقًا لنص المادة  
یجوز ألي شخص من ذوي الحقوق في األراضي أو األمالك األخرى الواقعـة ضـمن 
ارض المشــــروع ســــواء بصــــفتهم مــــن أصــــحاب هــــذه األمــــالك أو بأیــــة صــــفة أخــــرى 
االطالع على خرائط المشروع المودعة بمكتب اللجنـة المحلیـة للبنـاء والتنظـیم بمقرهـا  

خالل ساعات الـدوام الرسـمي ولمـدة سـتة أسـابیع یومـًا مـن تاریــخ   دیر البلحبلدیة  في
نشــر هـــذا اإلعــالن فـــي الجریــــدة الرســـمیة أو فـــي صـــحیفتین یــومیتین محلیتـــین أیهمـــا 
أقـرب  ومن ثـم تقـدیم االعتراضـات علیـه خـالل هـذه المـدة إلـى مكتـب اللجنـة المحلیـة 

  . بصورة رسمیة
  )).ـت ألي اعتـراض یـرد بعــد هـذا التاریــخوسـوف لـن یلتفـ(( 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

                أمل أبو سلیم وأختها مریم       / ت السكن باسم بإیداع مشروع تقسیم ارض لغایا
  دیر البلح  –منطقة تنظیم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

تعلن اللجنة المركزیـــة لألبنیـة وتنظیــم المـدن بمحافظـات غـزة أنهـا قـد قــررت بجلسـتها 
قسیــــم أرض القســـیمة إیـــداع مشــــروع ت 29/9/2011المنعقـــدة بتـــاریخ  18/2011رقـــم 
  .دونم33.266لمساحة ) الحمرة والرسم(بموقع  129من القطعة رقم  44رقم 

دیـر الـبلح بكتابهـا  وذلك بناء على طلب من اللجنة المحلیة للبنـاء والتنظـیم فـي بلدیـــة
  .17/9/2011المؤرخ  611/رقـم ب د ر

فانـه  1936لسـنة ) 28(من قانون تنظـیم المـدن رقـم ) 20(وعلیه ووفقًا لنص المادة  
یجوز ألي شخص من ذوي الحقوق في األراضي أو األمالك األخرى الواقعـة ضـمن 
ارض المشــــروع ســــواء بصــــفتهم مــــن أصــــحاب هــــذه األمــــالك أو بأیــــة صــــفة أخــــرى 
االطالع على خرائط المشروع المودعة بمكتب اللجنـة المحلیـة للبنـاء والتنظـیم بمقرهـا  

الـدوام الرسـمي ولمـدة سـتة أسـابیع یومـًا مـن تاریــخ  في بلدیة دیر البلح خـالل سـاعات
نشــر هـــذا اإلعــالن فـــي الجریــــدة الرســـمیة أو فـــي صـــحیفتین یــومیتین محلیتـــین أیهمـــا 
أقـرب  ومن ثـم تقـدیم االعتراضـات علیـه خـالل هـذه المـدة إلـى مكتـب اللجنـة المحلیـة 

  . بصورة رسمیة
  )).ذا التاریــخوسـوف لـن یلتفــت ألي اعتـراض یـرد بعــد هـ(( 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  بلدیة البریج / بإیداع مشروع تقسیم ارض لغایات السكن باسم 
  البریج  - منطقة تنظیم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  
تعلن اللجنة المركزیـــة لألبنیـة وتنظیــم المـدن بمحافظـات غـزة أنهـا قـد قــررت بجلسـتها 

إیـــداع مشــــروع تقسیــــم أرض القســـیمة  29/9/2011المنعقـــدة بتـــاریخ  18/2011رقـــم 
  .دونم22.714ساحة لم) أبو مدین(بموقع  2347من القطعة رقم  24رقم 

ـــة البــریج بكتابهــا  وذلــك بنــاء علــى طلــب مــن اللجنــة المحلیــة للبنـــاء والتنظــیم فــي بلدیـ
  .19/8/2011المؤرخ 

فانـه  1936لسـنة ) 28(من قانون تنظـیم المـدن رقـم ) 20(وعلیه ووفقًا لنص المادة  
 یجوز ألي شخص من ذوي الحقوق في األراضي أو األمالك األخرى الواقعـة ضـمن
ارض المشــــروع ســــواء بصــــفتهم مــــن أصــــحاب هــــذه األمــــالك أو بأیــــة صــــفة أخــــرى 
االطالع على خرائط المشروع المودعة بمكتب اللجنـة المحلیـة للبنـاء والتنظـیم بمقرهـا  

فــــــــــي بلدیــــــــــة البــــــــــریج خــــــــــالل ســــــــــاعات الــــــــــدوام الرســــــــــمي ولمــــــــــدة ســــــــــتة أســــــــــابیع                   
الرسـمیة أو في صـحیفتین یـومیتین محلیتـین من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریـدة 

أیهمــا أقـــرب  ومــن ثــم تقــدیم االعتراضــات علیــه خــالل هــذه المــدة إلــى مكتــب اللجنــة 
  . المحلیة بصورة رسمیة

  )).وسـوف لـن یلتفــت ألي اعتـراض یـرد بعــد هـذا التاریــخ(( 
                                                              

 
 


