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 .كراج وورغة لصيانة اآلليات ووساجل النقل

111 

61.  
رأنب  2012( لسرنة 233قررار مسلرت الرو راء رقررم ) رخصري  قطعررة أرا  شر

 .حكومية لصال  بلدية أ  النصر إلقامة مركز رسار  
113 

62.  
رأن  2012( لسرنة 234قررار مسلرت الرو راء رقررم ) رخصري  قطعررة أرا  بشر

 .حكومية لصال  بلدية أ  النصر إلقامة خزان ميا 
115 

63.  
رأن  2012( لسرنة 235قررار مسلرت الرو راء رقررم ) رخصري  قطعررة أرا  بشر

 .  ناد  االسعقالت الرماضي إلقامة صالة رماضيةحكومية لصال
117 

64.  
رأن  2012( لسرنة 236قررار مسلرت الرو راء رقررم ) رخصري  قطعررة أرا  بشر

 .حكومية لصال  بلدية رف  إلقامة ملعا رماضي معشا
119 

65.  
رأن  2012( لسرنة 237قررار مسلرت الرو راء رقررم ) رخصري  قطعررة أرا  بشر

إلقامرررة  ة و م يرررة رمررراحين بالشرررراكةحكوميرررة لصرررال   م يرررة الشرررموع المضررريئ
 .مركز لألنشطة النساجية

121 

66.  
رأن  2012( لسرنة 238قررار مسلرت الرو راء رقررم ) رخصري  قطعررة أرا  بشر

 .حكومية لصال  هيئة اإلغاثة اإلسالمية إلقامة مشارمع  راعية نبارية فقط 
123 

67.  
رأن  2012( لسرنة 239قررار مسلرت الرو راء رقررم ) رخصري  قطعررة أرا  بشر

 .حكومية لصال  و ارة األوقا  والشؤون الدينية إلقامة مسسد م  النورمن
125 

68.  
رأن  2012( لسرنة 240قررار مسلرت الرو راء رقررم ) رخصري  قطعررة أرا  بشر

 .حكومية لصال  و ارة العربية والععليم العالي إلنشاء مدرسة حكومية
127 

69.  
رأن  2012( لسرنة 241قررار مسلرت الرو راء رقررم ) عررة أرا رخصري  قط  بشر

 .حكومية لصال  و ارة الشباب والرماضة
129 
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70.  
رأن  2012( لسنة 242قرار مسلت الو راء رقم ) ضرم نراد  الصرالح وارحراد  بشر

غرررررباب ديرررررر الررررربل  ومركرررررز خررررردمات ديرررررر الررررربل   لررررر  قطعرررررة األرا الحكوميرررررة 
 .المخصصة سابقًا لصال  ناد  الرمان الرماضي لعكون غراكة فيما بينهم

131 

71.  
رأن  2012( لسرنة 243ت الو راء رقم )قرار مسل نقرل العخصري  السرابق  بشر

 الخررراص بسرررلطة الطاقرررة والمررروارد الطبي يرررة  لررر  قطعرررة أرا حكوميرررة أخررررى 
 .مشروع الربط الكهرباجي مع مصر- إلنشاء محطة العحومل

133 

72.  
رخصررري  قطعرررة أرا  بشرررأن  2012( لسرررنة 244قررررار مسلرررت الرررو راء رقرررم )
لفين للرماضررة الماجيررة إلقامررة نرراد  الرردولفين لأللعرراب حكوميررة لصررال  نرراد  الرردو 

 ية.الماج
135 

73.  
رخصرري  قطعررة   عررادة بشرررأن  2012( لسررنة 245قررار مسلررت الررو راء رقررم )

 .أرا حكومية لصال   م ية رماحين
137 

74.  
رررررررأن اععمررررررراد مبلررررررر    2012( لسرررررررنة 246قررررررررار مسلرررررررت الرررررررو راء رقرررررررم ) بشر

ة ال100,000) درمة واألورا  $( لعرررررميم مبنرررر  الكلل يرررر  صررررناعية واألمررررراا الصررررم
 .بمسمع الشفاء الطبي

139 

75.  
رررأن رسميرررد العمرررل بقررررار مسلرررت     2012( لسرررنة  247قررررار مسلرررت الرررو راء رقرررم ) بشر

 .الو راء بشأن اععماد المقعرح المقد  من سلطة األراضي لبيع قطع أراضي حكومية
140 

76.  
كيل لسنة خاصة إلعرداد بشرأن رش  2012( لسنة 248قرار مسلت الو راء رقم )

صررفة "دولررة غيررر كاملررة  ورقررة عمررل حرروت خطررورة طلررا الرجاسررة الحصرروت علرر 
 .العضومة" لدى األمم المعحدة

141 

77.  
ررررأن عطلررررة غررررهر رمضرررران   2012( لسررررنة 249قرررررار مسلررررت الررررو راء رقررررم ) بشر

 .المبارك وعطلة عيد الفطر السعيد
142 

78.  
إلعررداد دراسررة  رشكيل لسنررة خاصررةرأن بش  2012( لسنة 250قرار مسلت الو راء رقم )

 .معكاملة حوت الععديالت المقعرحة عل  نظا  العأمين الصحي والعالج بالخارج
143 

79.  
رررأن األسررررى المحرررررون فررري   2012( لسرررنة 251قررررار مسلرررت الرررو راء رقرررم ) بشر

 .صفقة ربادت األسرى )وفاء األحرار(
145 

80.  
ر  2012( لسرنة 252قرار مسلت الو راء رقم ) أن قبروت اسرعقالة السريد/ حسرن بشر

 .رجيت المكعا اإلعالمي الحكومي -محمد عبد الرحمن أبو حشيش
147 
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81.  
رأن معابعرة رنفيرذ مشرارمع  عرادة   2012( لسرنة 253قرار مسلت الو راء رقم ) بشر

 .اإلعمار ومشارمع البنية العحعية في قطاع غزة
148 

 149 .عالسة العشواجياتبشرأن م  2012( لسنة 254قرار مسلت الو راء رقم )  .82

83.  
رررأن اععمررراد روصررريات اللسنرررة   2012( لسرررنة 255قررررار مسلرررت الرررو راء رقرررم ) بشر

في محضر ا عماعهرا  الو ارمة الخاصة بدراسة الععديات عل  األراضي الحكومية
 . 05/08/2012المنعقد بعارمخ  (4رقم )

151 

84.  
 ررراءات الال مررة ارخررام اإل بشرررأن  2012( لسررنة 256قرررار مسلررت الررو راء رقررم )

لرفررع الحسررز العحفظرري عررن األرا المملوكررة لشررركة فلسررطين لالسررعثمار العقررار  
 .)برمكو(

153 

85.  
ررررأن   2012( لسرررررنة 257قرررررار مسلررررت الررررو راء رقررررم ) اععمرررراد صررررر  مبلررررر  بشر

العررري  $( لصرررال  و ارة األغررررات العامرررة واإلسررركان إلصرررالح األضررررار77614,)
 . 2007الداخلية عا  أصاب  برج السوهرة  راء األحداج 

154 

86.  
ررررأن   2012( لسرررررنة 258قرررررار مسلررررت الررررو راء رقررررم ) اععمرررراد صررررر  مبلررررر  بشر

العرررري  $( لصررررال  و ارة األغرررررات العامررررة واإلسرررركان إلصررررالح األضرررررار3,700)
 . 2007(  راء األحداج الداخلية عا  4أصاب  برج الظافر )

156 

87.  
ررررأن    2012( لسررررنة  259قرررررار مسلررررت الررررو راء رقررررم ) الموافقررررة علرررر  رنفيررررذ و ارة    بشر

 .الداخلية واألمن الوطني لمشروع  نشاء مركز روقية في مركز غرطة رف  
158 

88.  

ررأن   2012( لسررنة 260قرررار مسلررت الررو راء رقررم ) رعررومض مالررك مقررر و ارة بشر
الداخلية واألمرن الروطني وغرركة االرصراالت سرابقًا المرواطن/ حامرد سرالمة محمرد 

لحقرررر  مبنرررررا  وفقررررًا للعقررررديرات الحاليررررة والعرررري بلرررررر  الررررزرد عررررن األضرررررار العرررري 
(980,135)$. 

159 

89.  
غررراء وقررود لصررال  غررركة بشرررأن   2012( لسررنة 261قرررار مسلررت الررو راء رقررم )

 .رو مع كهرباء محافظات قطاع غزة بنظا  المرابحة من البنك الوطني اإلسالمي
161 

90.  
فاء الرسررو  السمركيررة اسررعي بشرررأن  2012( لسررنة 262قرررار مسلررت الررو راء رقررم )

 .المسعحقة عل  محطة األقص  لبيع المحروقات
163 

91.  
ررأن   2012( لسررنة 263قرررار مسلررت الررو راء رقررم ) الموافقررة علرر  طلررا و ارة بشر

 .االقعصاد الوطني بالعفعيش الميداني عل  غركات حقوق اإلنسان
164 



  2012( يسمبرد) كانون أول                 )الــوقــائــع الفـلســطـينـية(                   الرابع والثمانون   العـدد      
 

 

 - 9 - 

92.  
ررأن ررقيررة ضرربا  ع    2012( لسررنة  264قرررار مسلررت الررو راء رقررم ) سرركرمين  لررر   بشر

 .رربة عقيد محلياً 
165 

93.  
بشرأن ررقية السيد/ نررا ي يوسررف عبررد     2012( لسنة  265قرار مسلت الو راء رقم )

 .القادر سرحان وكياًل مساعدًا في و ارة األغرات العامة واإلسكان 
167 

94.  
ررأن مررن  مررو فين    2012( لسررنة  266قرررار مسلررت الررو راء رقررم ) عسرركرمين مكافرر ت    بشر

 .يامهم بأعمات بطوليةرشسي ية لق
168 

95.  
ررأن     2012( لسررنة  267قرررار مسلررت الررو راء رقررم ) وقررف العمررل بررالعالوة المشررار  بشر

 ./ب( من الالجحة العنفيذية لقانون السلك الدبلوماسي 33 ليها في المادة )
170 

96.  
رررأن     2012( لسرررنة  268قررررار مسلرررت الرررو راء رقرررم ) سرررحا قررررار مسلرررت الرررو راء  بشر

 .الدبلوماسي داخل الوطن بشأن سلم الرارا 
172 

97.  
بشرأن رعومض المررواطن/ عرردنان سررالم    2012( لسنة 269قرار مسلت الو راء رقم )

نعيسررة أعمررات   الررة الععررديات     ررابر األغررها عررن قيمررة األغررسار المثمرررة العرري فقرردها
 .عل  األراضي الحكومية

173 

98.  
خطرة اإلسرعراريسية بشرأن اععمراد ال  2012( لسنة 270قرار مسلت الو راء رقم )

 .الوطنية المقدمة من و ارة الخار ية والعخطيط
174 

99.  
بشرأن رشكيل لسنرة خاصرة لعقردير   2012( لسنة 271قرار مسلت الو راء رقم )

وآليررررات معالسررررة العسررررز فرررري  العشررررريلية لمصررررلحة ميررررا  بلررررديات السرررراحلالنفقررررات 
 .الموا نة العشريلية للمصلحة

175 

100.  
بشرأن رشكيل لسنة خاصة إلعرداد   2012( لسنة 272م )قرار مسلت الو راء رق

 .دراسة حوت عقوبة االرسار والععاطي غير المشروع لعقار العرامادوت
176 

101.  
بشرأن اععمراد االحرداثات الو يفيرة   2012( لسنة 273قرار مسلت الو راء رقم )

 . 2012للعا  
177 

102.  

لسرريد/  يهرراب ربحرري بشرررأن نقررل ا  2012( لسررنة 274قرررار مسلررت الررو راء رقررم )
للمكعرا اإلعالمري  أحمد الرصين من و ارة الداخليرة واألمرن الروطني للعمرل رجيسراً 

 .(A2الحكومي بدر ة )
181 

103.  
بشرأن رشكيل لسنة خاصة للحفاظ   2012( لسنة 275قرار مسلت الو راء رقم )

 .عل  النظافة والعوعية البيئية
182 

ررأن نقررل السرريد/ كنعرران سررعيد   2012( لسررنة 276قرررار مسلررت الررو راء رقررم )  .104  183بشر
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لشررؤون  عبيرد مرن سررلطة الطاقرة والمروارد الطبيعررة للعمرل مسعشرارًا لمسلررت الرو راء
 .الطاقة بنفت در عه الو يفية

105.  
ررأن نقرررل السررريد/   2012( لسرررنة 277قرررار مسلرررت الرررو راء رقرررم )  بررررا يم سرررالم حسرررن بشر

 .ط بنفت در عه الو يفية ابر من و ارة االقعصاد الوطني  ل  و ارة العخطي 
184 

106.  
رأن رعيرين السريد/ أسرامة سرعيد   2012( لسرنة 278قرار مسلت الرو راء رقرم ) بشر

 .(A2حسين سعد مسعشارًا لمسلت الو راء للشؤون القانونية بدر ة )
185 

107.  

رررأن نقرررل السررريد/ حرررارم  هررراد   2012( لسرررنة 279قررررار مسلرررت الرررو راء رقرررم ) بشر
 لرر  و ارة االقعصرراد الرروطني  امررة للمعررابر والحرردودمحمررود عومضررة مررن الهيئررة الع

 .(A2وررقيعه  ل  در ة وكيل مساعد )
185 

108.  

رأن نقرل السرريد/ سرفيان  برررا يم   2012( لسررنة 280قررار مسلرت الررو راء رقرم ) بشر
لسرلطة الميرا  برنفت در عره  خليل أبرو سرمرة مرن و ارة الحكرم المحلري للعمرل رجيسراً 

 .الو يفية
188 

109.  

رأن  بررا  عقرد عمرل مرع السريد/   2012( لسرنة 281لو راء رقم )قرار مسلت ا بشر
سرررلطة الطاقرررة والمررروارد  فعحررري صررربحي سرررالمة الشررريخ خليرررل للعمرررل ناجبرررًا لررررجيت

 .(A4)الطبي ية بدر ة 
189 

110.  

رأن   2012( لسرنة 282قرار مسلت الرو راء رقرم ) ( مرن 1رعرديل المرادة رقرم )بشر
ررر( لسررنة  // .و3/229/11قرررار مسلرررت الررو راء رقرررم )   بشرررأن اععمررراد 2012 .هر

المقعرح المقد  من سلطة األراضي إلخالء آت أبو عمررة المععردين علر  األراضري 
 .الحكومية

190 

111.  
بشرأن رشكيل لسنة خاصرة لضربط   2012( لسنة 283قرار مسلت الو راء رقم )

 .النظا  المرور  
192 

112.  
رررأن     2012( لسرررنة  284قررررار مسلرررت الرررو راء رقرررم ) السررريد/ محمرررد فكرررر     ررقيرررةبشر

 (.A4محمد السراج مديرًا عامًا في و ارة االرصاالت وركنولو يا المعلومات بدر ة )
193 

113.  
ررررأن  عررررادة رشرررركيل اللسنررررة   2012( لسررررنة 285قرررررار مسلررررت الررررو راء رقررررم ) بشر
 .الخاصة بمعابعة أ مة الكهرباء

194 

114.  
رررأن رعيرررين السررري  2012( لسرررنة 286قررررار مسلرررت الرررو راء رقرررم ) د/  سرررماعيل بشر

 .محمد علي محفوظ رجيسًا لديوان الرقابة المالية واإلدارمة بدر ة و مر
196 
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115.  
بشرأن رشكيل لسنة خاصرة لدراسرة   2012( لسنة 287قرار مسلت الو راء رقم )

 . اهرة البطالة وسبل عال ها
197 

116.  
ررررأن ركليرررة و مررررر األغرررررات   2012( لسرررنة 288قررررار مسلررررت الرررو راء رقررررم ) بشر

 .واإلسكان بالعنسيق والمعابعة مع البنك اإلسالمي للعنميةالعامة 
199 

117.  
بشرأن بدء العمل بالعوقي  الشعو    2012( لسنة 289قرار مسلت الو راء رقم )

 . 2012/2013للعا  
201 

118.  
ررررأن  عررررادة رشرررركيل اللسنررررة   2012( لسررررنة 290قرررررار مسلررررت الررررو راء رقررررم ) بشر

 .وج ورشريل الال ئينالخاصة للعنسيق والعواصل مع وكالة الر
202 

119.  
ررررأن  ضررررافة و ارة الحكررررم   2012( لسررررنة 291اء رقررررم ) قرررررار مسلررررت الررررو ر بشر

 .المحلي  ل  عضومة لسنة الشؤون االقعصادية والبنية العحعية الو ارمة الداجمة
204 

120.  
ررأن  عررادة رشرركيل لسنررة الطرروار      2012( لسررنة  292قرررار مسلررت الررو راء رقررم ) بشر

 .المركزمة
205 

121.  
ررأن ررريررا   ررراءات سررفر معررالي     2012( لسررنة  293قرررار مسلررت الررو راء رقررم ) بشر

 .السادة الو راء
206 

122.  
ررررأن نرررردب المو ررررف/ مصررررطف      2012( لسررررنة  294قرررررار مسلررررت الررررو راء رقررررم ) بشر

حسررني محمررود الصرروا  للعمررل فرري و ارة الشررؤون اال عماعيررة بررنفت در عرره الو يفيررة  
 .لمدة سنة

208 

123.  
بشرررأن نررزع ملكيررة أرا لصررال  بلديررة     2012( لسررنة  295اء رقررم )قرار مسلت الو ر 

 .غزة السعخدامها مكبًا ومسمعًا للنفايات 
209 

124.  
ررأن  عررادة رشرركيل اللسنررة الشرررعية     2012( لسررنة  296قرررار مسلررت الررو راء رقررم ) بشر

 .القانونية
213 

125.  

رأن اععمراد مبلر  )  2012( لسرنة 297قرار مسلت الرو راء رقرم )  $(65,000بشر
خاد  الحررمين الشررمفين مرن أسرر  لعرطية مصارمة النقل والرسو  لحساج مكرمة

 .الشهداء واألسرى 
215 

126.  

ررررأن   2012( لسرررررنة 298قرررررار مسلررررت الررررو راء رقررررم ) اععمرررراد صررررر  مبلررررر  بشر
 $( لصررال  و ارة االرصرراالت وركنولو يررا المعلومررات السررعكمات   ررراءات5,830)

 .ل وصيانة مرافق الو ارةالمناقصة الخاصة بعنفيذ مشروع رأهي
216 

رررأن   2012( لسرررنة 299قررررار مسلرررت الرررو راء رقرررم )  .127  218 عفررراء أصرررحاب مصرررانع بشر



  2012( يسمبرد) كانون أول                 )الــوقــائــع الفـلســطـينـية(                   الرابع والثمانون   العـدد      
 

 

 - 12 - 

 .الدهانات المحلية من الرسو  اإلضافية المفروضة عل  مادري العربنعين والعنر

128.  
 عفاء المةكلرف/ عرزو محمرد بشرأن   2012( لسنة 300قرار مسلت الو راء رقم )

 .راجا المةسعحقة عليه خالت السنوات السابقةالضسعيد الخطيا من 
220 

129.  

ررررأن   2012( لسرررنة 301قررررار مسلرررت الررررو راء رقرررم )  ضرررافة ضررررمبة القيمررررة بشر
 المضررافة للمشررارمع العرري رررم رنفيررذها ببلديررة غررزة بعمومررل مررن الحكومررة الفلسررطينية

 .عل  قيمة المنحة لكل مشروع من هذ  المشارمع
222 

130.  
اععمررراد رنفيرررذ و ارة الداخليرررة  بشرررأن     2012( لسرررنة  302)قرررم  قررررار مسلرررت الرررو راء ر 

 .واألمن الوطني لمشروع روسعة  نشاء مبن  سسن محافظة رف  مباغرةً 
224 

131.  
رأن   2012( لسرنة 303قرار مسلت الرو راء رقرم ) اععمراد رنفيرذ و ارة الداخليرة بشر

 .واألمن الوطني لمشروع روسعة مقر داخلية غزة مباغرةً 
226 

132.  
ررررأن مقلررررع الرمررررات المسرررراور   2012( لسررررنة 304ت الررررو راء رقررررم )مسلرررر قرررررار  بشر

 .لمشروع  سكان حي اإلسراء
228 

133.  
رررأن   2012( لسرررنة 305قررررار مسلرررت الرررو راء رقرررم ) اععمررراد اإلسرررعراريسية بشر

 .في قطاع غزة الوطنية للحد من  اهرة رفاقم مشكلة البطالة
230 

134.  

ر  2012( لسررنة 306قرررار مسلررت الررو راء رقررم ) اععمرراد المقعرررح المةقررد  أن بشرر
مررررن  مررررن و ارة النقررررل والمواصررررالت للععامررررل مررررع المركبررررات العرررري رررررم  دخالهررررا

 .السانا المصر  
231 

135.  

رررررأن  عفررررراء البطرمركيرررررة   2012( لسرررررنة 307قررررررار مسلرررررت الرررررو راء رقرررررم ) بشر
مدرسرررة  %( مرررن القيمرررة اإليسارمرررة المعراكمرررة علررر  أرا90الالرينيرررة بنسررربة )

 .غزة( – دسة)العاجلة المق
233 

136.  

رررأن رشررركيل لسنرررة خاصرررة   2012( لسرررنة 308قررررار مسلرررت الرررو راء رقرررم ) بشر
 العربيرررة لعحديرررد سياسرررة الحكومرررة وأولومارهرررا فررري الععامرررل مرررع  مهورمرررة مصرررر

 .الشقيقة
235 

137.  
رخفرريض رسررو  رخصررة بشرررأن   2012( لسررنة 309قرررار مسلررت الررو راء رقررم )

 .(WIMAXبناء غبكات النطاق العرمض )
237 

138.  
رأن   2012( لسنة 310قرار مسلت الو راء رقم ) صرر  مةسرعحقات غرركة بشر

 .أبو خميت أبو دية للعسارة العامة والمقاوالت
239 
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139.  

ررررأن   2012( لسرررررنة 311قرررررار مسلررررت الررررو راء رقررررم ) اععمرررراد صررررر  مبلررررر  بشر
يررررورو( لعسررررديد الرسررررو  المةسررررعحقة علرررر  الحكومررررة الفلسررررطينية لعفعيرررررل  1,500)

 في اإلرحاد العربي واالرحاد الدولي للمساحة.ين عضومة فلسط
241 

140.  
رررأن رنفيرررذ مشرررروع الصرررريانة   2012( لسرررنة 312قررررار مسلرررت الرررو راء رقرررم ) بشر

 .$(37,600الطارجة لميناء الصيادين برزة بعكلفة مالية قدرها )
243 

141.  
ررأن   2012( لسررنة 313قرررار مسلررت الررو راء رقررم )  عفرراء بعررض المؤسسررات بشر

 .سو  الدخوت  ل  قطاع غزةن ر األ نبية م
245 

142.  
ررررأن نررررزع ملكيررررة أرا لصررررال      2012( لسررررنة  314قرررررار مسلررررت الررررو راء رقررررم ) بشر

السررررعخدامها مكبررررًا    مسلررررت النفايررررات الصررررلبة لمحافظررررات رفرررر  وخررررانيونت والوسررررط  
 .ومسمعًا للنفايات 

247 

143.  
رررم    لعرري بشرررأن رو مررع صررهارمز الرررا  ا   2012( لسررنة  315قرار مسلت الررو راء رقررم )

علررر     نقلهرررا مرررن مركرررز رو مرررع ناحرررل عرررو  "الماسرررو "  لررر  اإلدارة العامرررة للمحرررررات 
 .غركات الرا  العاملة في قطاع غزة السعخدامها كمخزون احعياطي 

250 

144.  
رررأن  رعيرررين أسررررى محرررررمن فررري     2012لسرررنة    (316قررررار مسلرررت الرررو راء رقرررم ) بشر

 .كادر العسكر  ال ( عل  105صفقة ربادت األسرى )وفاء األحرار( عدد )
252 

 رابعًا: قرارات رئيس الوزراء 

145.  
رررر( لسررررنة 151/11قرررررار رجرررريت الررررو راء رقررررم )   بشررررأن ركليررررة 2012/ر. .و/ .هر

 . ماد غكر  عبد الظا ا بحقيبة و ارة العمل والشؤون اال عماعيةالسيد/ 
254 

146.  
رررر( لسررررنة 152/11قرررررار رجرررريت الررررو راء رقررررم ) ركليررررة   بشررررأن 2012/ر. .و/ .هر

 .علي عبد العزمز الطرغاو  بحقيبة و ارة السياحة واآلثار يد/الس
255 

147.  
رررر( لسررررنة 153/11قرررررار رجرررريت الررررو راء رقررررم ) ركليررررة   بشررررأن 2012/ر. .و/ .هر

 .السيد/ عالء الدين عادت محمد الرفاري بحقيبة و ارة العخطيط
256 

148.  
رررر( لسررررنة 154/11قرررررار رجرررريت الررررو راء رقررررم ) ركليررررة   بشررررأن 2012/ر. .و/ .هر

 .يد/  سماعيل عبد السال  هنية بحقيبة و ارة الشؤون الخار يةالس
257 

149.  
رر( لسررنة 155/11قرررار رجرريت الررو راء رقررم )  مرراد  /رعيررين السرريد بشررأن  2012/ر. .و/ .هر

 غكر  الظا ا ناجبًا لرجيت الو راء ورفومضه ببعض صالحيات رجيت الو راء.
258 

150.  
رعديل مسلت  بشأن  2012لسنة ر( /ر. .و/ .ه156/11قرار رجيت الو راء رقم )

 و راء الحكومة الحادية عشر.
261 
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151.  
 /السريد رعيرين بشأن  2012/ر. .و/ .هر( لسنة 157/11قرار رجيت الو راء رقم )

 عبد السال  بدر صيا  أمينًا عامًا لمسلت الو راء بدر ة و مر.
263 

152.  
 /السريد يرينرع بشأن  2012/ر. .و/ .هر( لسنة 158/11قرار رجيت الو راء رقم )

 (.A1عصا  ديا عبدهللا الدعليت مسعشارًا لرجيت الو راء بدر ة )
264 

 خامسًا: القرارات الوزارية 

153.  
  بخصوص الشرئون الماليرة للسم يرات 2012( لسنة 60قرار و مر الداخلية رقم )
 الخيرمة والهيئات األهلية.

265 

 سادسًا: أنظمة البلدية

154.  
رشرررومن الرمرررل والحصرررمة ومرررواد البنررراء لسرررنة أن نظرررا  صرررادر عرررن بلديرررة غرررزة بشررر 

2012.  
288 

 291 نظا  صادر من مسلت بلدية غزة بشأن اللوحات اإلعالنية.  .155

 293 نظا  صادر عن بلدية الزهراء بشأن المكار  الصحية.  .156

157.  
نظرررا  صرررادر عرررن بلديرررة الزهرررراء بشرررأن رسرررو  المالهررري العموميرررة )منطقرررة رنظررريم 

 مدينة الزهراء(.
296 

 301 صادر عن بلدية المرراقة بشأن رسو  النظافة. ا ظن  .158

 304 نظا  صادر عن بلدية المرراقة بشأن  باية ضراجا البلدية.  .159

160.  
نظا  صادر عن بلدية المرراقة بشأن رسرو  ررخي  الحر  والمهرن والصرناعات 

 في منطقة رنظيم المرراقة.
306 

 330 ية.الننظا  صادر عن بلدية المرراقة بشأن اللوحات اإلع  .161

 335 نظا  صادر عن بلدية المرراقة بشأن الميا .  .162

 341 نظا  صادر عن بلدية المرراقة بشأن سرقة الميا .  .163

164.  
صررادر عررن بلديررة المرراقررة بشررأن رسررو  الشررهادات والعصررديق عليهررا ورقررديم  نظررا 

 الطلبات.
345 

165.  
 نظرررا  صرررادر عرررن بلديرررة المرراقرررة بشرررأن الصرررر  الصرررحي واغرررعراكات الصرررر 

 حي )منطقة رنظيم بلدية المرراقة(.الص
238 

 354 سابعًا: إعالنات اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن 
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  2012( لسنة  5قانون رقم )
 الهيئة العامة للمعابر والحدودبشأن 

 رجيت السلطة الوطنية الفلسطينية،
 ورعديالره، 2003بعد اإلطالع عل  القانون األساسي لسنة 

 ورعديالره، 1998( لسنة 4مدنية رقم )خدمة الال ن انو وعل  ق
بشررررأن رنظرررريم اإلدارة العامررررة  2006( لسررررنة 16وعلرررر  المرسررررو  الرجاسرررري رقررررم )

 للمعابر والحدود،
 ،القانون المقد  من مسلت الو راء وبناء عل  مشروع

وبنرراء علررر  مررا اقرررر  المسلرررت العشرررمعي الفلسرررطيني فررري  لسررعه المنعقررردة بعرررارمخ 
27/06/2012 ، 
( مرررن القرررانون األساسررري لسرررنة 41عرررد أن أصرررب  القرررانون مصررردرًا بقررروة المرررادة )بو 

 ورعديالره، 2003
 الفلسطيني العربي بسم هللا ثم بسم الشعا 
 صدر القانون العالي:

 تعريف وأحكام عامة 
 (1مادة )

لرايرررات رطبيررررق أحكررررا  هرررذا القررررانون يكررررون الكلمرررات وال بررررارات اآلريررررة المعرررراني 
 ردت القرمنة عل  خال  ملك:ما لم  نا د ا أالمخصصة له

 السلطة الوطنية الفلسطينية. السلطة الوطنية:
 مسلت و راء السلطة الوطنية. مجلس الوزراء:

 الهيئة العامة للمعابر والحدود. :الهيئة
 مسلت  دارة الهيئة. المجلس:
 رجيت مسلت  دارة الهيئة العامة للمعابر والحدود. الرئيس:

 عنفيذ  للهيئة.ير الد لما م:المدير العا
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 الموانئ والمطارات والمنافذ البرمة والعسارمة. المعبر الحدودي:
 إنشاء الهيئة 

 (2مادة )
 مقر الهيئة 

رنشأ بمو ا أحكرا  هرذا القرانون هيئرة رةسرم  الهيئرة العامرة للمعرابر والحردود  .1
ة ونيررر نلقارعمعرررع بالشخصرررية االععبارمرررة المسرررعقلة ماليرررًا وإدارمرررًا ولهرررا األهليرررة ا

لة لمباغرة  ميع األعمات والعصرفات العي ركفل رحقيق األغراا العي الكام
 قام  من أ لها وفقًا ألحكا  هذا القانون.

 .ر بإنشاء الهيئة من مسلت الو راءيصدر قرا .2
 رعبع الهيئة لمسلت الو راء. .3
 .الموا نة العامة للسلطة الوطنية ركون للهيئة ميزانية مسعقلة ضمن .4
 ت  دارة يعين وفقًا ألحكا  هذا القانون.يئة مسلاله ارةيعول   د  .5

 (3مادة )
يكررون المقررر الرررجيت للهيئررة فرري مدينررة القرردس, ومكررون المقررر المؤقرر  لهررا فرري أ  

 .ة أن رفع  فروعًا أخرى في فلسطينمكان يحدد  مسلت الو راء وللهيئ
 (4مادة )

واإلدارمرة  الماليةة و مسار ركون الهيئة مسئولة عن المعابر والحدود من النواحي الع
 واألمنية وفقًا ألحكا  هذا القانون.

 مهام الهيئة 
 (5مادة )
 رمارس الهيئة المها  والصالحيات العالية:

 وضع الخطط الال مة إلنشاء المعابر الحدودية ورشريلها. .1
 اإلغرا  عل  رنفيذ السياسة العامة للحكومة عل  المعابر الحدودية. .2
 م من المعابر الحدودية. وخرو ه خاصغاأل رنظيم دخوت البضاجع و  .3
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رمكررين مررو في الررو ارات المعنيررة مررن القيررا  بعملهررم وررروفير الظرررو  المناسرربة  .4
 لذلك.

 مجلس اإلدارة
 (6مادة )

 يعول   دارة الهيئة مسلت  دارة مكون من رسعة أعضاء عل  النحو العالي: 
 لت  لمسايت رج                     الو مر المفوا من مسلت الو راء  .1
 -ممثل عن كل من:  .2

 ناجبًا للرجيت                              و ارة االقعصاد الوطني.  .أ

 عضواً                                            و ارة المالية.  .ب 
 عضواً                             و ارة الداخلية واألمن الوطني.  .ج
 عضواً                                  و ارة النقل والمواصالت.  .د 
 عضواً                                           و ارة الزراعة.  .ه
 عضواً                                           و ارة الصحة. .و

 عضواً                                            سلطة الطاقة.  . 
 عضواً                                          رجيت الررفة العسارمة .3

 (7مادة )
 يةكلف أعضاء المسلت بقرار من مسلت الو راء بناًء عل  رنسيا رؤساجهم. .1
يشررعر  فرري أعضرراء المسلررت أن يكونرروا مررن مو  الخبرررة واالخعصرراص ومررن  .2

 مو في الفئة العليا.
 مدة والية المسلت ثالج سنوات قابلة للعسديد لمرة واحدة فقط. .3
ان قبرررل انعهررراء مررردة واليرررة   سررربا كررر أل تمسلررر فررري حالرررة غررررور عضرررومة ال .4

 ( من هذ  المادة.1المسلت يةكلف بديل عنه وفق أحكا  الفقرة )
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 انعقاد المجلس
 (8مادة )

يعقررد المسلررت  لسرراره العاديررة مرررة واحرردة كررل غررهر علرر  األقررل برردعوة مررن  .1
 الرجيت. 

 لسررةرةّو رره الرردعوة  لرر  األعضرراء قبررل أسرربوع مررن الموعررد المقرررر لعررارمخ الس .2
 ل الدعوة مكان السلسة وموعدها مرفقًا بها  دوت األعمات.أن رشم عل 

يعقررد المسلررت  لسرراره االسررعثناجية كلمررا دعرر  الحا ررة  لرر  ملررك بنرراًء علرر   .3
دعروة مرن رجريت المسلرت أو بنراء علر  طلرا خطري موقرع مرن ثلر  أعضراء 

 المسلت عل  األقل.
 جبه. نا همحليعرأس الرجيت ا عماعات المسلت وفي حات غيابه يحل  .4
%( 50يكررون انعقرراد المسلررت قانونيررًا بحضررور األغلبيررة المطلقررة )أكثررر مررن  .5

مرن أعضرراء المسلرت علرر  أن يكررون مرن بيررنهم رجريت المسلررت أو ناجبرره وإما 
رعذر حضور األغلبية المطلقة رؤ ل السلسة لموعد آخر ال يععردى األسربوع 

 من رارمخ السلسة.
من وإما رسررراوت الحاضرررر  اجهضررر أع رصررردر قررررارات المسلرررت بأغلبيرررة أصررروات  .6

 األصوات ير   السانا الذ  فيه رجيت السلسة. 
روثق  لسات المسلت فري محاضرر رسرمية روقرع مرن كافرة أعضراء المسلرت  .7

 الحاضرمن.
 صالحيات المجلس

 (9مادة )
 يمارس المسلت المها  والصالحيات العالية:  
 مها.مهابها رحديد السياسات العامة للهيئة واإلغرا  عل  حسن قيام .1
  عداد اللواج  واألنظمة والععليمات الال مة لعنظيم غؤون الهيئة وإداررها. .2
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 قررررررار الهيكرررررل العنظيمررررري للهيئرررررة وإحالعررررره لمسلرررررت الرررررو راء الععمررررراد  وفقرررررًا  .3
 لألصوت.

  قرار الخطة العطومرمة للهيئة ورفعها  ل  مسلت الو راء للمصادقة عليها. .4
ت بعررررد العنسررريق مرررع هررررذ  الو اراة بررر قررر عالرحديرررد المهمرررات العفصرررريلية مات ال .5

 الو ارات. 
  قرار الموا نة السنومة للهيئة ورفعها للسهات المعنية للمصادقة عليها. .6
 قرررررار العقرمرررررمن اإلدار  والمررررالي سررررنومًا باإلضررررافة للعقررررارمر المرفوعررررة مررررن  .7

 المدير العا  للمسلت.
لرررت سالمرفرررومض رجررريت المسلرررت أو أ  مرررن رؤسررراء اللسررران المعفرعرررة عرررن  .8

الرصرررررراالت والمفاوضررررررات الداخليررررررة والخار يررررررة وروقيررررررع العقررررررود أو   ررررررراء ا
االرفاقيرررررات مرررررع المؤسسرررررات اإلقليميرررررة والدوليرررررة بالعنسررررريق مرررررع الرررررو ارة مات 

 الصلة.
 رنسيا المدير العا  لمسلت الو راء. .9

 .عيين مو في الهيئة وفقًا للقانون ر  .10
والهيئرات ألغرخاص   لاالعر المصادقة عل  العسهيالت العي يقعرحهرا المردير   .11

 والمؤسسات المحلية والدولية.
 القيا  بسميع األعمات األخرى العي ردخل في اخعصاصه.  .12

 صالحيات رئيس المجلس 
 ( 10مادة )
 يعول  الرجيت المها  والصالحيات العالية:

 دعوة المسلت لالنعقاد وفقًا ألحكا  هذا القانون. .1
 ررؤس  لسات المسلت وإداررها. .2
 لععليمات العي يصدرها المسلت.ارات والقر ال  العوقيع ع .3
 معابعة رنفيذ قرارات المسلت. .4
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رمثيل الهيئة أما  السهات الرسمية وغير الرسمية الداخلية والخار ية وروقيرع  .5
العقررود واالرفاقيررات مررع المؤسسررات اإلقليميررة والدوليررة بالعنسرريق مررع الررو ارات 

 مات الصلة.
 ( 11مادة )

 حات غيابه. رجيت فيال ت حيايمارس ناجا الرجيت صال
 انتهاء العضوية 

 ( 12مادة )
 رنعهي عضومة عضو المسلت في الحاالت العالية:

 الوفاة. .1
 العسز عن أداء مهامه. .2
 االسعقالة. .3
 اسعبداله وفقًا ألحكا  هذا القانون. .4
 فقد الصفة العي رةغل  بمو بها. .5
 الحكم عليه بحكم نهاجي بأية  رممة مخلة بالشر  أو األمانة. .6
 .الج  لسات مععالية دون عذر مقبوتث عن حضوريا رالع .7

 االستقالة
 ( 13مادة )

 يحق أل  عضو رقديم اسعقالعه بطلا خطي  ل  الرجيت. .1
 يب  المسلت في طلا االسعقالة خالت غهر من رارمخ رقديمها. .2
رععبر االسعقالة مقبولرة  ما لرم يبر  فيهرا خرالت المردة المشرار  ليهرا فري الفقررة  .3

 ( أعال .2)
 آخر من السهة العي يمثلها خالت مدة أقصاها غرهر مرن ية غخصاً ركل يعم .4

 رارمخ الب  باالسعقالة أو قبولها.
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 مدير عام الهيئة 
 ( 14مادة )

يةعّين المدير العرا  بقررار مرن مسلرت الرو راء بنراًء علر  رنسريا مرن المسلرت  .1
 ومععبررررر المسررررئوت العنفيررررذ  عررررن  دارة أعمررررات الهيئررررة ومكررررون مسررررئواًل أمررررا 

 يذ القرارات العي يعخذها المسلت.عن رنف سلتمال
 ال يسو  السمع بين عضومة مسلت اإلدارة ومنصا المدير العا . .2
مدة خدمة المدير العرا  ثرالج سرنوات, ومسرو  رمديردها لمردة سرنة فقرط بقررار  .3

 من مسلت الو راء.
 صالحيات مدير عام الهيئة 

 ( 15مادة )
 :ليةيمارس المدير المها  والصالحيات العا

 ذ السياسات والقرارات العي يصادق عليها المسلت.فيرن .1
  دارة أعمات الهيئة واإلغرا  عل  مو فيها وأعمالها. .2
 رنظيم سير العمل في الهيئة. .3
  عداد مشروع موا نة الهيئة السنو  ورفعه  ل  المسلت إلقرار . .4
  ها. عداد العقارمر اإلدارمة والمالية والفنية ورفعها  ل  المسلت إلقرار  .5
 .ارمر العي يةكّلف بها  ل  المسلتعزا  برفع العقلاال .6
 .ة ورطومرمة للهيئة ورفعها للمسلت عداد  يكلية رنظيمي .7
 حضور  لسات المسلت بدون حق العصوم .  .8
 .أية صالحيات أخرى يحددها المسلت .9

 ( 16المادة )
 نون يسر  عل  مو في  الهيئة ومسعخدميها قانون الخدمة المدنية ورعديالره وقا

قرروى األمررن وقررانون العقاعررد العررا  أو أ  رعررديل يطرررأ علرر  القرروانين دمررة فرري الخ
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المطبقررة علرر  مررو في القطرراع العررا  كافررة السررارمة فرري منرراطق السررلطة الوطنيررة 
 الفلسطينية.

 الموارد المالية للهيئة 
 ( 17المادة )

 -: للهيئة مما يليرعكون الموارد المالية 
 .لسلطة الوطنيةلعامة لة انوا  الم المبال  المخصصة لها في .1
 .ة موارد أخرى يوافق عليها المسلتالمساعدات والعبرعات وأي .2

 أحكام ختامية 
 ( 18مادة )

 يلعز  المسلت برفع رقارمر دورمة عن أعماله  ل  مسلت الو راء كل ثالثة أغهر.
 ( 19مادة )

 رسر  صفة الضابطة القضاجية عل  مرو في الهيئرة الرذين يصردر بهرم قررار مرن
 .فيما يععلق بمزاولة عملهم الرسميلمسلت ت ايرج

 ( 20مادة )
يحظررر علرر  أعضرراء الهيئررة أو العرراملين فيهررا اإلدالء ببيانررات أو معلومررات  .1

عرررن أعمرررات الهيئرررة  ال بعرررد الحصررروت علررر   من كعرررابي مرررن الررررجيت، ومبقررر  
 الحظر قاجمًا بعد انقطاع صلة الشخ  بأعمات الهيئة.

أو بررامرة ال رعسراو  ألرف دينرار ة أغهر سع ند عيعاقا بالحبت مدة ال رزم .2
 ( من هذ  المادة.1أردني أو بكلعا العقوبعين كل من يخالف أحكا  الفقرة )

 ( 21مادة )
يضع المسلت األنظمة واللواج  الال مة لعنفيذ أحكا  هذا القرانون ورصردر بقررار  

 من مسلت الو راء.
 ( 22مادة )
  ون.نلقايلر  كل ما يععارا مع أحكا  هذا ا
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 ( 23مادة )
ه –علررر  السهرررات المخعصرررة كافرررة  رنفيرررذ أحكرررا  هرررذا القرررانون  -كرررل فيمرررا يخصرررّ

 ومعمل به فور نشر  في السرمدة الرسمية.
 ة.ميالدي 2012 /27/07: صدر في مدينة غزة بعارمخ

 .هسرمة 1433 /رمضان/08: الموافق                
 

 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية 
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  2012( لسنة  6قانون رقم )
 الصندوق الوطني لدعم القدس بشأن

 رجيت السلطة الوطنية الفلسطينية
 ،ورعديالره 2003لسنة  ع عل  القانون األساسيبعد االطال
    ،ورعديالره 2002( لسنة 4انون العاصمة رقم )وعل  ق

 ، 2008( لسنة 1وعل  قانون رحرمم ورسرمم العنا ت عن القدس رقم )
: بسلسررررعه المنعقررردة بعررررارمخ الفلسرررطيني علررر  مررررا أقرررر  المسلررررت العشررررمعياء وبنررر 
12/07/2012 ، 

( مرررن القرررانون األساسررري لسرررنة 41وبعرررد أن أصرررب  القرررانون مصررردرًا بقررروة المرررادة )
 ورعديالره، 2003

 بسم هللا ثم بإسم الشعا العربي الفلسطيني
 :القانون العالي صدر

 تعريفات
 (1مادة )

معررراني المخصصرررة لهرررا أدنرررا  مرررا لرررم رررردت القرمنرررة علررر  اليرررة الالع مرررات يكرررون للكل
 خال  ملك:

 مسلت و راء السلطة الوطنية. مجلس الوزراء:
 مسلت  دارة الصندوق. المجلس:

 الصندوق الوطني لدعم القدس الصندوق:
 مدير عا  الصندوق  المدير:

ومرردنها هررا راراالمدينررة المقدسررة بمسرراحعها وحرردودها و ميررع أراضرريها وعق القــدس:
وقراهررررا وسرررركانها ومسررررسدها األقصرررر  ومقدسررررارها وآثارهررررا ومعالمهررررا اإلسررررالمية 

 والمسيحية في عهد الخالفة العثمانية.
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 (2مادة )
ينشررأ بمقعضرر  أحكررا  هررذا القررانون صررندوق يةسررم  "الصررندوق الرروطني لرردعم  .1

يرررة القررردس" يعمعرررع بالشخصرررية االععبارمرررة واالسرررعقالت المرررالي واإلدار  واألهل
مباغرررة  ميررع األعمررات والعصرررفات العرري ركفررل لرره رحقيررق أغراضرره نونيررة للقاا

بمرررا فررري ملرررك رملرررك األمررروات المنقولرررة وغيرررر المنقولرررة الال مرررة لسرررير أعمالررره 
 وممارسة نشاطه والعصر  بها وفق أحكا  القانون.

يكرررون للصرررندوق مقرررر داجرررم فررري مدينرررة القررردس ومقرررران مؤقعررران فررري كرررل  مرررن  .2
 .هللاا  مدينعي غزة ور 

يعمعررررررع الصررررررندوق باإلعفرررررراءات والعسررررررهيالت الممنوحررررررة للررررررو ارات والرررررردواجر  .3
 الحكومية وأ   عفاءات أخرى رمن  له بمو ا القانون.

 أهداف الصندوق 
 (3مادة )

 يهد  الصندوق  ل  رحقيق الرايات العالية:
رقررديم الرردعم المررالي للمحافظررة علرر  المسررسد األقصرر  والمقدسررات اإلسررالمية  .1

 .حيةوالمسي
م المسرراعدة لحررل المشرركالت الفنيررة العرري روا ههررا المؤسسررات والشررركات ديرقرر  .2

الفلسررطينية فرري القرردس لعطررومر صررناعارها ومنعسارهررا ورمكينهررا مررن رحسررين 
 قدرارها العنافسية. 

الععررررراون مرررررع الهيئرررررات المحليرررررة والعربيرررررة والمنظمرررررات اإلسرررررالمية والعالميرررررة  .3
 والدولية للعنسيق في مسات دعم القدس.

فلسررطينية مررن سرركان مدينررة القرردس ماليررًا لموا هررة اإل ررراءات سررر الاأل مدعرر  .4
 الصهيونية الرامية  ل  رفرم  المدينة من سكانها األصليين.

رقررديم الرردعم المررالي والقررانوني لسرركان مدينررة القرردس لعرطيررة نفقررات العقاضرري  .5
 أما  السهات القضاجية المحلية والدولية في موا هة االحعالت.
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 فق عليها المسلت.شطة يواوأن رمعأية مشا .6
 مجلس إدارة الصندوق 

 (4مادة )
 -يعشكل مسلت  دارة الصندوق من رسعة أعضاء عل  النحو العالي: .1
 رجيساً  .الو مر المخع  بشؤون القدس أ.
 ناجباً  .و مر المالية ب.
 عضو  .ممثل عن و ارة العدت يخعار  و مر العدت .ج
 عضو  .ا ر األوق مو ار  ممثل عن و ارة األوقا  يخع د.

ثالثررررة ممثلررررين عررررن مؤسسررررات القطرررراع الخرررراص ومؤسسررررات  هر.
العمررل األهلرري العاملررة فرري القرردس، يررعم اخعيررارهم مررن  هررارهم 

 .العمثيلية
 عضو 

اثنعررين مررن الشخصرريات االععبارمررة مررن خررارج فلسررطين والعرري  و.
 .لها دور معميز في العمل الخير  

 عضو 
 

( أعرررال  عرررن د  ،جي الفقرررررين )كورمن فررر مرررذ لات اال رقرررل در رررة ممثلررري الرررو ار  .2
 در ة مدير عا .

 ( لمدة سنعين.و، هرركون مدة العضومة لألعضاء المذكورمن في الفقررين ) .3
 ينعخا مسلت اإلدارة في أوت ا عماع له أمينًا للسر وأمينًا للصندوق.   .4

 اختصاص المجلس
 (5مادة )

 يخع  المسلت بما يلي:
 ها الفلسطينيين .س وسكانقد لعم ارحديد أولومات مشارمع د  .1
 وضع األنظمة والععليمات الال مة لعحقيق أهدا  الصندوق.  .2
 وضع نظا  داخلي يهد  لعنظيم عمل الصندوق وررريا   راءاره. .3
 رنسيا مدير للصندوق من مو  االخعصاص والخبرة.  .4
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 رعيين المو فين وإنهاء خدمارهم وفقًا لقانون الخدمة المدنية.  .5
 ي. ت قانونبااق حساخعيار مدق .6
مناقشررررة العقررررارمر الماليررررة واإلدارمررررة المقدمررررة لرررره مررررن قبررررل مرررردير الصررررندوق  .7

 والمصادقة عليها. 
اععمررررراد الحسررررراب الخعرررررامي والموا نرررررة السرررررنومة ورفعهرررررا للسهرررررات المخعصرررررة  .8

 للمصادقة عليها. 
 رمثيل الصندوق أما  القضاء و ميع السهات الرسمية وغير الرسمية.  .9

 عها. ق ورنميدو نالص اسعثمار أموات  .10
 أية أمور أخرى ردخل ضمن أهدا  الصندوق واخعصاصاره.  .11

 مدير الصندوق 
 (6مادة )

 يةعّين المدير بقرار من مسلت الو راء بناًء عل  رنسيا من المسلت. .1
 ال يسو  السمع بين عضومة المسلت ومنصا المدير. .2
ن مرر  ربقرررامرردة رعيررين المرردير ثررالج سررنوات, ومسررو  رمديرردها لمرردة سررنة فقررط  .3

 الو راء.مسلت 
 مهام المدير 

 (7مادة )
 يمارس المدير المها  العالية:

 رنفيذ السياسات والقرارات العي يصادق عليها المسلت. .1
  دارة أعمات الصندوق واإلغرا  عل  مو فيها. .2
  صدار الععليمات الال مة لكافة المو فين في الصندوق لعنظيم سير العمل فيه. .3
صرررندوق ورفعهرررا  لررر  المسلرررت الرخرررام عمرررات الأ  نيرررة عررر  عرررداد العقرررارمر الفن .4

 القرارات الال مة بشأنها.
 .السنو  ورفعه  ل  المسلت إلقرار  عداد مشروع موا نة الصندوق  .5
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  عداد العقرمرمن اإلدار  والمالي الدورمين ورفعهما  ل  المسلت إلقرارهما. .6
 ضمان رطبيق القوانين واألنظمة والقرارات مات العالقة. .7
ميررررررة ورطومرمررررررة للصررررررندوق ورفعهررررررا للمسلررررررت الرخررررررام يررررررة رنظيكلياد   عررررررد  .8

 اإل راءات القانونية الال مة بشأنها.
 حضور  لسات المسلت بدون حق العصوم .  .9

 االلعزا  برفع العقارمر العي يكلف بها  ل  المسلت كلًّما دع  الحا ة لذلك.  .10
 أية مها  أخرى يحددها المسلت ومعهد بها  ليه.  .11

 دوق موارد الصن
 (8ة )د ام

 رعكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:
اإلععمررررادات الماليررررة المخصصررررة للصررررندوق فرررري الموا نررررة العامررررة السررررنومة  .1

 للسلطة الوطنية.
 .خصصة قانونًا لدعم موارد الصندوق الرسو  الم .2
 الدخل العاجد من المهر انات والفعاليات العي رةقا  دعمًا لموارد الصندوق. .3
 فق عليها المسلت.لعي يواا ت لهباالمساعدات وا .4
 الموارد األخرى النارسة عن نشاطات الصندوق وفقًا ألحكا  القانون. .5

 (9مادة )
 رةسعثمر أموات الصندوق في المساالت العي يحددها المسلت وفقًا للقانون. .1
 يسر  عل  أموات الصندوق ما يسر  عل  المات العا . .2
  علرر  اخررعال  والرسررو  جا االضررر رةعفرر   يرررادات وأمررالك الصررندوق مررن كافررة  .3

 أنواعها.
 ( 10مادة )

نّظم الررردفارر والسرررسالت الال مرررة للصرررندوق واالحعفررراظ بهرررا وفقرررًا لألصررروت  .1 ررررة
 المحاسبية القانونية المعموت بها في فلسطين. 
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يقرد  مردقق الحسرابات القرانوني رقرمررًا كرراماًل خرالت غرهرمن مرن انعهراء السررنة  .2
  المالية  ل  المسلت. 

 ديوان الرقابة المالية واإلدارمة. لمراقبةق و لصند يخضع ا .3
 أحكام ختامية 

 ( 11مادة )
فرررري حالررررة حررررل الصررررندوق رررررؤوت أموالرررره  لرررر  الخزمنررررة العامررررة للسررررلطة الوطنيررررة 

 الفلسطينية.
 ( 12مادة )

 يخضع مو فو الصندوق ألحكا  قانون الخدمة المدنية ورعديالره.  
 ( 13مادة )

ون الثرراني )ينرراير( مررن كررل سررنة مررن كرران وتي األربرردأ السررنة الماليررة للصررندوق فرر 
ماليررة ورنعهرري بانعهرراء الحرراد  والثالثررين مررن غررهر كررانون األوت )ديسررمبر( مررن 

 السنة مارها.
 ( 14مادة )

يصرردر مسلررت الررو راء بنرراء علرر  رنسرريا مررن المسلررت اللررواج  واألنظمررة الال مررة 
 لعنفيذ أحكا  هذا القانون.

 ( 15مادة )
رنفيررذ هررذا القررانون ومعمررل برره  -كررل فيمررا يخصرره- ةكافرر  علرر  السهررات المخعصررة

 من رارمخ نشر  في السرمدة الرسمية.
 . 2012 /26/08 صدر في مدينة غزة بعارمخ:

 هر.1433 /غوات/08 الموافق:                  
 

 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية 
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 المرسلت الرعشرمعي الرفلسطيني
 الدورة غير العادية الرابعة 

 اال عماع الثال  و األربعون  –ول  األ سلسةال
 المنعقدة في مدينعي را  هللا وغزة 

   2012/ 24/5-23يومي األربعاء والخميت 
 ( 4/1/ غ.ع 1319قرار رقم )

 اال عمرراع الثالرر  واألربعررون  رلرر  المسلررت العشرررمعي الفلسررطيني فرري  لسررعه األو 
  . 23/5/2012ق المنعقدة في مدينعي را  هللا وغزة يو  األربعاء المواف

 أخذًا بعين االعتبار:
رقرمرررر لسنرررة الرقابرررة العامرررة وحقررروق اإلنسررران والحرمرررات العامرررة حررروت "واقرررع  -

 السسون" . 
 أحكا  النظا  الداخلي. -
 نقاش األخوات واإلخوة أعضاء المسلت. -

 يقــرر: 
قبررروت رقرمرررر لسنرررة الرقابرررة العامرررة وحقررروق اإلنسررران والحرمرررات العامرررة حررروت  أواًل:
 باإل ماع. "ون سالس "واقع
 قرار روصيات رقرمر لسنة الرقابة العامة وحقوق اإلنسان والحرمات العامة  ثانيًا:

 عالي:الحوت "واقع السسون" ك
 أواًل: على الصعيد اإلنساني واالجتماعي:

مطالبررة الحكومررة بعبنرري مشررروع رربررو   صررالحي معكامررل رشررارك فيرره كافررة  .1
لعربيررررررة والععلرررررريم, و ارة و ارة ا,  وقرررررراالسهررررررات مات العالقررررررة مثررررررل "و ارة األ

الداخلية, السامعات, العو يره السياسري والمعنرو , اإلعرال , ر رات اإلصرالح, 
األسررة" رهررد  مرن خاللرره  لر  نشررر الروعي الررديني واألخالقري والقيمرري الررذ  

 يركز عل  األسرة والنشأ مما يحصنهم ضد السرممة.
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ت البشرمة والمادية إلمكاناا رروفيرطومر برامز العأهيل واإلصالح للسسناء و  .2
 الال مة لذلك.  

فع  مشاغل وورش عمل مهنية رسعوعا طاقات السسناء ورو فها بما يعرود  .3
بررررالنفع علرررريهم وعلرررر  أسرررررهم ورسرررراعدهم علرررر  االنرررردماج فرررري المسعمررررع بعررررد 

 انقضاء مدة حبسهم.
 رمكين السسناء من  كمات رعليمهم األساسي والسامعي. .4
والقضررررايا ومرررردد الحسررررز والفئررررات    الررررعهمحيرررر  ء مررررنفصررررل ورفرمررررق السررررسنا .5

 العمرمة.
 رقديم الرعاية والفحوصات الطبية الدورمة الال مة للنزالء. .6
وضررع  طررار قررانوني لضرربط عمليررة  صرردار صررحيفة السرروابق بهررد  الععررر   .7

 عل  السيرة السناجية للمعهم.
 ثانيًا: على الصعيد الفني:

سسن مركز   إلقامة جمن مالرخصي  قطعة ارا بمساحة كافية وفي مكا .1
 عليها وفق المعايير القانونية.

الطلررا  لرر  الحكومررة رخصرري  موا نررة كافيررة وبشرركل عا ررل لبنرراء ورشررييد  .2
سررسن بمواصررفات مالجمررة مررن حيرر  المكرران والخدمررة والعأهيررل وبمررا يعناسررا 

 وعدد النزالء.
ات   ررررراء الصرررريانة الفنيررررة الدورمررررة الشرررراملة لمراكررررز الحسررررز والعوقيررررة ومقررررر  .3

 يل لسنة فنية مخعصة لهذا الررا.ون ورشكسسلا
   الة مبن  سسن أنصار بالكامل ألنه معصدع وآيل للسقو  مما يمثل خطراً  .4

 عل  حياة النزالء.
ررروفير موا نررات رشررريلية كافيررة لمراكررز العأهيررل واإلصررالح ومقرررات السررسون  .5

 بما يكفل رقديم الخدمات األساسية والحيارية للنزالء.
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فالررة اسررر النررزالء ومسرراعدة بعررض النررزالء ممرررن رمين لكرررالوق ا نشرراء صررند  .6
لرديهم مشراكل ماليررة أودت بهرم  لرر  السرسن مررن خرالت دفررع الررامرات الماليررة 

 المسعحقة عليهم.
 ثالثًا: على الصعيد القانوني والقضائي:

رعررديل ورفعيررل قررانون البرمررد والرردمرات ممررا يعرري  رحصرريل دمرررة عنررد رحرمررك  .1
المحصرلة لمراكرز اإلصرالح والعأهيرل لمبال  ا نزء مأ  قضية ورخصي   

ومقررررات السرررسون وفقرررا للقرررانون بمرررا يمكنهرررا مرررن رنميرررة مارهرررا علررر  المسرررعوى 
 الماد  والمعنو  والعربو .

رحومرررل الموقررروفين علررر  القضررراء الشررررعي  لررر  صرررندوق النفقرررة ليعرررول  دفرررع  .2
 مسعحقات النفقة ورسسيلها دين عليهم.

اسرررعخدا  برررداجل عرررن عقوبرررة سرررلا  عررري رعررري ال انينبحررر   مكانيرررة رفعيرررل القرررو  .3
 الحرمة.

اإلسرراع فري انسرا  المحاكمرات السريما للقضرايا البسريطة والعمرل علر   يسرراد  .4
 حلوت  ذرمة لعكدس القضايا في المرافق القضاجية.

 رفعيل الععاون المشعرك بين السهات القضاجية والنيابة و هات اإلصالح. .5
 

 د. محمود الرمحى 
 أمين سر  

 لتشريعيا سلمجلا

 
 

 د. أحمد بحر 
 رئيس  

 المجلس التشريعي باإلنابة 
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 المرسلت الرعشرمعي الرفلسطيني
 الدورة غير العادية الرابعة 

 اال عماع الرابع و األربعون  –السلسة األول  
 المنعقدة في مدينعي را  هللا وغزة 

    2012/ 27/6-26يومي  األربعاء  والخميت 
 ( 4/1غ.ع   /1322قرار رقم )

اال عمررراع الرابرررع واألربعرررون  رلرررت العشررررمعي الفلسرررطيني فررري  لسرررعه األولررر  مسال
  . 26/6/2012المنعقدة في مدينعي را  هللا وغزة يو   األربعاء  

 أخذًا بعين االعتبار:
 رقرمر اللسنة القانونية  لمشروع قانون القانون المدني للقراءة الثانية. -
 أحكا  النظا  الداخلي. -
 عضاء المسلت.إلخوة أ وا خوات نقاش األ -
 يقــرر:  

 أواًل:  قرار مشروع قانون القانون المدني بالقراءة الثانية باإل ماع.
 ثانيًا: اسعكمات   راءات مشروع قانون القانون المدني وفقًا لألصوت القانونية. 

 
 د. محمود الرمحى 

 أمين سر  
 المجلس التشريعي

 
 

 د. أحمد بحر 
 رئيس  

 بة ناباإل المجلس التشريعي
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 المرسلت الرعشرمعي الرفلسطيني
 الدورة غير العادية الرابعة 

 اال عماع الرابع و األربعون  –السلسة األول  
 المنعقدة في مدينعي را  هللا وغزة 

    2012/ 27/6-26يومي  األربعاء  والخميت 
 ( 4/1غ.ع   /1323قرار رقم )

واألربعرررون  ع الرابرررعمررراعاال  رالمسلرررت العشررررمعي الفلسرررطيني فررري  لسرررعه األولررر  
  . 26/6/2012دة في مدينعي را  هللا وغزة يو  األربعاء المنعق

 أخذًا بعين االعتبار:
رقرمرررر اللسنرررة االقعصرررادية  لمشرررروع قرررانون الهيئرررة العامرررة للمعرررابر والحررردود  -

 للقراءة الثالثة.

 أحكا  النظا  الداخلي. -
 نقاش األخوات واإلخوة أعضاء المسلت. -
 : يقــرر 

برررررالقراءة الثالثرررررة   قررررررار مشرررررروع قرررررانون الهيئرررررة العامرررررة للمعرررررابر والحررررردود  :الً أو 
 .باإل ماع

ــًا: اسرررعكمات   رررراءات مشرررروع قرررانون الهيئرررة العامرررة للمعرررابر والحررردود وفقرررًا  ثانيـ
 لألصوت القانونية.

 
 د. محمود الرمحى 

 أمين سر  
 المجلس التشريعي

 
 

 د. أحمد بحر 
 رئيس  

 نابة المجلس التشريعي باإل
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 المرسلت الرعشرمعي الرفلسطيني
 الدورة غير العادية الرابعة 

 اال عماع الخامت واألربعون  –السلسة األول  
 المنعقدة في مدينعي را  هللا وغزة 

    2012/ 12/7-11يومي  األربعاء والخميت 
 ( 4/1غ.ع   /1324قرار رقم )

ربعرون ألاو  لخرامتاال عمراع ا رالمسلت العشرمعي الفلسرطيني فري  لسرعه األولر  
 . 11/7/2012المنعقدة في مدينعي را  هللا وغزة يو  األربعاء الموافق 

 أخذًا بعين االعتبار:
( لسرررنة 9رقرررم ) ت ( مرررن قرررانون االنعخابرررا99( مرررن المرررادة )1) أحكرررا  الفقررررة -

2005  
 أحكا  النظا  الداخلي. -
 .باإلنابة وفاة الناجا  مات سكيك  عالن رجيت المسلت العشرمعي -
 خوة أعضاء المسلت.وات واإلخألقاش ان -

 يقــرر: 
اإلصرالح اجمرة االنعخابيرة لكعلرة العرييرر و غرور مقعد الناجا  مات سكيك مرن الق

 بسبا الوفاة.
 

 د. محمود الرمحى 
 أمين سر  

 المجلس التشريعي

 
 

 د. أحمد بحر 
 رئيس  

 المجلس التشريعي باإلنابة 
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 المرسلت الرعشرمعي الرفلسطيني
 عة ية الراباد عير الالدورة غ
 اال عماع الخامت واألربعون  –السلسة األول  

 المنعقدة في مدينعي را  هللا وغزة 
    2012/ 12/7-11يومي  األربعاء والخميت 

 ( 4/1غ.ع   /1325قرار رقم )
األربعرون اال عمراع  الخرامت و ر المسلت العشرمعي الفلسطيني في  لسعه األول  

 . 11/7/2012الموافق  األربعاء  و غزة يالمنعقدة في مدينعي را  هللا و 
 أخذًا بعين االعتبار:

قررار سريادة األخ  سرماعيل هنيرة "رجرريت الرو راء" بععيرين األخ/ يوسرف خليررل  -
 الكيالي ناجبًا لرجيت ديوان الرقابة المالية واإلدارمة.

( 15( مرن قرانون ديروان الرقابرة الماليرة واإلدارمرة رقرم )54أحكا  المادة رقرم ) -
 .2004لسنة 

   النظا  الداخلي.كاأح -
 نقاش األخوات واإلخوة أعضاء المسلت. -

 يقــرر: 
المصررررررادقة علرررررر  رعيررررررين األخ/ يوسررررررف خليررررررل الكيررررررالي ناجبررررررًا لرررررررجيت ديرررررروان 

 الرقابة المالية واإلدارمة.
 

 د. محمود الرمحى 
 أمين سر  

 المجلس التشريعي

 
 

 د. أحمد بحر 
 رئيس  

 المجلس التشريعي باإلنابة 
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 فلسطينيرمعي الرعشرلت الالمرس
 الدورة غير العادية الرابعة 

 اال عماع الخامت واألربعون  –السلسة األول  
 المنعقدة في مدينعي را  هللا وغزة 

    2012/ 12/7-11يومي  األربعاء والخميت 
 ( 4/1غ.ع   /1327قرار رقم )

اال عمررررراع  الخرررررامت و  رالمسلرررررت العشررررررمعي الفلسرررررطيني فررررري  لسرررررعه األولررررر  
 . 12/7/2012مدينعي را  هللا وغزة يو  الخميت الموافق عقدة في منلعون ااألرب

 أخذًا بعين االعتبار:
رقرمررر لسنررة الرقابررة وحقرروق اإلنسرران والحرمررات العامررة حرروت "غرررق األطفررات  -

 في بركة الصر  الصحي في مخيم خان يونت.
 أحكا  النظا  الداخلي. -
 نقاش األخوات واإلخوة أعضاء المسلت. -

 : يقــرر
قبررروت رقرمرررر لسنرررة الرقابرررة وحقررروق اإلنسررران والحرمرررات العامرررة حررروت "غررررق  :الً أو 

 .األطفات في بركة الصر  الصحي في مخيم خان يونت باإل ماع
 قرار روصيات رقرمر لسنة الرقابة وحقروق اإلنسران والحرمرات العامرة حروت  ثانيًا:

 الي:عال"غرق األطفات في بركة الصر  الصحي في مخيم خان يونت ك
ولية المخيم رقع علي عارق االونروا حسا رفومضها ومهامها بحي  مسؤ  ن  .1

 راءات الفردية غير رخام اإلال ردع المخيم بهذا الوضع مما يدفع السكان ال
أ رررل رصررررمة ميرررا  الصرررر  الصرررحي النارسرررة عرررن مخلفرررات  المسرررئولة مرررن

 .المخيم
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اد نهم بإيسر مر  تألطفاعلي االونروا المحافظة علي حياة سكان المخيم وخاصة ا .2
مراكررز رأهيررل ونررواد  رماضررية وحررداجق عامررة فرري أمرراكن مناسرربة وآمنررة  وعررد  

 .ررك األطفات يلعبون في محيط حفر الموت العي رهدد حيارهم كل لحظة
( يسررا مطالبررة 2-1سرربق فرري البنرردين المررذكورمن أعررال  )رقررم  بنرراء علرري مررا .3

رها ت مقاضرراخررال ن ومررنبررالععومض الررال   حسررا القررانو  دوليررا وكالررة الررروج 
 /وهما: الطفرل أما  المحاكم محليا وملك عن غرق وموت الطفلين الشقيقين

 من مواليد  لكم وأخعه/  ،13/11/2006وسا  احمد نظمي سحلوت مواليد 
نعيسررة اإلهمررات وعررد  السديررة فرري ارخررام اإل ررراءات وملررك   24/12/2009

 .االحعرا مة لحماية الال ئين في ملك المخيم
الرعخل  مرن البركرة بشركل نهراجي وربرط المخريم يرة ات المعنسهر لعل  ا يسا  .4

 .بشبكة صر  صحي غاملة ومناسبة
علرررري الحكومررررة والررررو ارات المعنيررررة وبرررراألخ  بلديررررة خررررانيونت ارخررررام كافررررة  .5

المررررواطنين عنررررد  نشرررراء حرررري البررررراق   ررررراءات والعرررردابير الال مررررة لحمايررررةاإل
 .المساور لموقع البركة مكان الحادج 

ية خانيونت أن رقو  بععومض  زجي سرمع ومبردجي ثلة ببلد مم حكومةعلي ال .6
ألهرررل الضرررحايا بمرررا يعناسرررا مرررع حسرررم الععرررومض الرررذ  يقرررر  القرررانون ودور 

 .البلدية ومسؤوليارها رسا  هذ  الحادثة
العأكيررد علرر  أن رعحمررل اللسرران الشررعبية للمخيمررات وداجرررة غررؤون الال ئررين  .7

لسررررطينية المععاقبررررة ومررررات الفحكلعي واوالمسررررالت البلديررررة والمسلررررت العشرررررم
يرررررارهم بصرررررفعهم مرررررواطنين رعايرررررة الال ئرررررين واالهعمرررررا  بحي مسرررررؤوليارها فررررر 
 فلسطينيين.

 د. محمود الرمحى 
 أمين سر  

 المجلس التشريعي

 
 

 د. أحمد بحر 
 رئيس  

 المجلس التشريعي باإلنابة 
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 المرسلت الرعشرمعي الرفلسطيني
 الدورة غير العادية الرابعة 

 اع الخامت واألربعون اال عم –  لاألو  السلسة
 المنعقدة في مدينعي را  هللا وغزة 

    2012/ 12/7-11يومي  األربعاء والخميت 
 ( 4/1غ.ع   /1328قرار رقم )

اال عمررررراع  الخرررررامت و  رشررررررمعي الفلسرررررطيني فررررري  لسرررررعه األولررررر  المسلرررررت الع
 . 12/7/2012األربعون المنعقدة في مدينعي را  هللا وغزة يو  الخميت الموافق 

 أخذًا بعين االعتبار:
المقررد   مشررروع قررانون الصررندوق الرروطني لرردعم القرردسرقرمررر القررراءة الثانيررة ل -

 من لسنة القدس.
 أحكا  النظا  الداخلي. -
 نقاش األخوات واإلخوة أعضاء المسلت. -

 يقــرر: 
برررررالقراءة الثانيرررررة  مشرررررروع قرررررانون الصرررررندوق الررررروطني لررررردعم القررررردس قررررررار  أواًل:

 ع.باإل ما
ــاً نثا وفقرررًا  مشرررروع قرررانون الصرررندوق الررروطني لررردعم القررردساسرررعكمات   رررراءات  :يـ

 . لألصوت القانونية
 

 د. محمود الرمحى 
 أمين سر  

 المجلس التشريعي

 
 

 د. أحمد بحر 
 رئيس  

 المجلس التشريعي باإلنابة 
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 المرسلت الرعشرمعي الرفلسطيني 
 الدورة غير العادية الرابعة

 ربعون ادس واأل لساعماع اال  –السلسة األول  
 المنعقدة في مدينعي را  هللا وغزة 

    09/2012/ 02يو  األحد  
 ( 4/1/ غ.ع 1330قرار رقم )

األربعرررون اال عمررراع السرررادس و  رالمسلرررت العشررررمعي الفلسرررطيني فررري  لسرررعه األولررر  
  .02/09/2012المنعقدة في مدينعي را  هللا وغزة يو  األحد الموافق 

 أخذًا بعين االعتبار:
عصررروم  علررر  الثقرررة مرررن األخ/  سرررماعيل هنيرررة رجررريت الرررو راء لل المقرررد  لررراطال -

   لحكومة الوحدة الوطنية الحادية عشرة.بالععديل الو ار 
 ( من القانون األساسي المعدت.79/4،3( والمادة )68/1أحكا  ن  المادة ) -
 األخوات واإلخوة أعضاء المسلت.ومداخالت نقاش  -
 لت باألغلبية المطلقة.ضاء المسأع إلخوةموافقة األخوات وا -

 يقــرر: 
   -العالية أسماؤهم: ر  لحكومة الوحدة الوطنية للو ارءمن  الثقة بالععديل الو ا

 و مرًا للمالية األخ/  ماد غكر  عبد الظا ا  .1
 و مرًا للصحة األخ/ مفيد محمد محمود المخلالري  .2
 نواإلسكا مةات العو مرًا لألغرا األخ/ يوسف صبحي محمد الررمز  .3
 و مرًا لألوقا  الشؤون الدينية األخ/  سماعيل سعيد محمد رضوان  .4

 و مرًا للعدت األخ/ ما ن  سماعيل مصباح هنية  .5

 و مرًا للحكم المحلي األخ/ محمد  واد عبد الخالق هاغم الفرا  .6

 و مرًا للزراعة األخ/ علي عبد العزمز الطرغاو    .7

 د. محمود الرمحى 
 التشريعي س لالمج أمين سر

 
 

 د. أحمد بحر 
 النائب األول لرئيس المجلس التشريعي 
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 المرسلت الرعشرمعي الرفلسطيني
 الدورة غير العادية الرابعة 

 اال عماع السابع  واألربعون  –السلسة األول  
 المنعقدة في مدينعي را  هللا وغزة 

    2012/ 9/ 19يو  األربعاء  
 ( 4/1غ.ع   /1331قرار رقم )

األربعررون اال عمرراع  السررابع و  رطيني فرري  لسررعه األولرر  عي الفلسرر رمشرر ت العالمسلرر 
  .19/9/2012المنعقدة في مدينعي را  هللا وغزة يو  األربعاء الموافق 

 

 أخذًا بعين االعتبار:
( مررن  القررانون األساسرري 49(، )48( مكرررر والمررادة )47أحكررا  نرر  المررادة ) -

 الفلسطيني المعدت.
( لسرررنة 9) العامرررة الفلسرررطيني رقرررم تااالنعخابررر ن و ن قررران( مررر 99أحكرررا  المرررادة ) -

2005. 
العقرمرررر الرسرررمي الصرررادر عرررن لسنرررة االنعخابرررات المركزمرررة بشرررأن االنعخابرررات  -

  .2006كانون الثاني  25العشرم ية الثانية في 
 (4/1غ.ع  /1324قرار المسلت العشرمعي رقم ) -

 يقــرر: 
يك يكرررون سرررك هاغرررم مرررلء المنصرررا الشررراغر بررردت الناجرررا/  مرررات  سرررماعيل .1

 السيد/يونت محمد سليم أبو دقه.
أداء السررريد/ يرررونت محمرررد سرررليم أبرررو دقرررة اليمرررين الدسرررعورمة أمرررا  المسلرررت  .2

 .العشرمعي

 د. محمود الرمحى 
 أمين سر  

 المجلس التشريعي

 
 

 د. أحمد بحر 
 النائب األول  

 لرئيس المجلس التشريعي  
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 المرسلت الرعشرمعي الرفلسطيني
 ابعة لر اادية الدورة غير الع

 اال عماع السابع  واألربعون  –السلسة األول  
 المنعقدة في مدينعي را  هللا وغزة 

   2012/ 19/9يو  األربعاء  
 ( 4/1غ.ع   /1332قرار رقم )

اال عمراع  السرابع و األربعرون  رالمسلت العشرمعي الفلسطيني في  لسعه األول  
  .19/9/2012 فقاالمو  المنعقدة في مدينعي را  هللا وغزة يو  األربعاء

 أخذًا بعين االعتبار:
 ( من القانون األساسي ورعديالره.51أحكا  المادة ) -
 ( من النظا  الداخلي للمسلت العشرمعي.52أحكا  المادة) -
محضررر ا عمرراع اللسنررة القانونيررة بانعخرراب األخ الناجررا/ محمررد فرررج الرررروت  -

 رجيسًا للسنة القانونية.
 لت.مسلضاء امناقشة األخوات واإلخوة أع -

 يقــرر: 
موافقررررة المسلررررت علرررر  انعخرررراب األخ الناجررررا/ محمررررد فرررررج الررررروت رجيسررررًا للسنررررة 

 القانونية باإل ماع.
 

 د. محمود الرمحى 
 أمين سر  

 المجلس التشريعي

 
 

 د. أحمد بحر 
 النائب األول  

 لرئيس المجلس التشريعي  
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 المرسلت الرعشرمعي الرفلسطيني
 بعة الدورة غير العادية الرا

 اال عماع السابع  واألربعون  –ألول  سة اسللا
 المنعقدة في مدينعي را  هللا وغزة 

   2012/ 19/9يو  األربعاء  
 ( 4/1غ.ع   /1333قرار رقم )

اال عمراع  السرابع و األربعرون  رالمسلت العشرمعي الفلسطيني في  لسعه األول  
  .19/9/2012المنعقدة في مدينعي را  هللا وغزة يو  األربعاء الموافق 

 أخذًا بعين االعتبار:
 ( من القانون األساسي ورعديالره.51أحكا  المادة ) -
 ( من النظا  الداخلي للمسلت العشرمعي.52أحكا  المادة) -
محضررر ا عمرراع اللسنررة القانونيررة بانعخرراب األخ الناجررا/ د. مررروان أبررو راس   -

 مقررًا للسنة الداخلية واألمن والحكم المحلي.
 وة أعضاء المسلت.ات واإلخخو ت األنقاش ومداخال -

 يقــرر: 
مقرررررًا للسنررررة  ب األخ الناجرررا/ د. مررررروان أبرررو راسموافقرررة المسلرررت علرررر  انعخرررا

 الداخلية واألمن والحكم المحلي باإل ماع.
 

 د. محمود الرمحى 
 أمين سر  

 المجلس التشريعي

 
 

 د. أحمد بحر 
 النائب األول  

 لرئيس المجلس التشريعي  
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 ينيالرفلسط عيملرعشر المرسلت ا
 الدورة غير العادية الرابعة 

 اال عماع السابع  واألربعون  –السلسة األول  
 المنعقدة في مدينعي را  هللا وغزة 

   2012/ 19/9يو  األربعاء  
 ( 4/1غ.ع   /1334قرار رقم )

اال عمراع  السرابع و األربعرون  رالمسلت العشرمعي الفلسطيني في  لسعه األول  
  .19/9/2012وغزة يو  األربعاء الموافق  را  هللاي عمدين المنعقدة في

 أخذًا بعين االعتبار:
 ( من القانون األساسي ورعديالره.3( الفقرة ) 96أحكا  المادة ) -
(من قانون ديوان الرقابة المالية واإلدارمة رقم  1(  الفقرة)4أحكا  المادة رقم ) -

 . 2004( لسنة 15)
 سماعيل محمد علي محفوظ   /د السي رجيت مسلت الو راء بعنسيا  كعاب  -

 رجيسًا لديوان الرقابة المالية واإلدارمة للمصادقة علية. 
 أحكا  النظا  الداخلي. -
 نقاش ومداخالت األخوات واإلخوة أعضاء المسلت.  -

 يقــرر: 
رجيسرًا لرديوان الرقابرة   سرماعيل محمرد علري محفروظالمصادقة علر  رعيرين األخ/ 

 ع.المالية واإلدارمة باإل ما

 
 الرمحى  حمودم .د

 أمين سر  
 المجلس التشريعي

 
 

 د. أحمد بحر 
 النائب األول  

 لرئيس المجلس التشريعي  
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 المرسلت الرعشرمعي الرفلسطيني 
 الدورة غير العادية الرابعة

 اال عماع الثامن  واألربعون  –السلسة األول  
 المنعقدة في مدينعي را  هللا وغزة 

    2012/ 10/  11-10ميت  عاء والخرب ي  األ يوم
 ( 4/1غ.ع  /1335قرار رقم )

األربعرررون اال عمررراع  الثرررامن و  رالمسلرررت العشررررمعي الفلسرررطيني فررري  لسرررعه األولررر  
  .10/10/2012المنعقدة في مدينعي را  هللا وغزة يو  األربعاء الموافق 

 أخذًا بعين االعتبار:
 ديالره.ساسي ورعألاانون ( من الق3( الفقرة )96أحكا  المادة ) -
مررن قررانون ديرروان الرقابررة الماليررة واإلدارمررة رقررم  (1) (  الفقرررة 4أحكررا  المررادة رقررم ) -

 .2004( لسنة 15)
( 15( مررن قرررانون ديرروان الرقابررة الماليررة واإلدارمررة رقرررم )54) وعمرراًل بأحكررا  المررادة  -

  .2004لسنة 
 ظ رجيسرراً فررو حعلرري مكعرراب رجرريت مسلررت الررو راء بعنسرريا السرريد/  سررماعيل محمررد  -

 لديوان الرقابة المالية واإلدارمة للمصادقة علية.
 أحكا  النظا  الداخلي. -
 نقاش ومداخالت األخوات واإلخوة أعضاء المسلت. -

 يقــرر: 
قيا  األخ/  سماعيل محمد علي محفوظ بمباغرة العمل رجيسًا لديوان الرقابة الماليرة 

 لألصوت. لت وفقاً مسلما  اواإلدارمة بعد أداء  اليمين القانونية أ

 د. محمود الرمحى 
 أمين سر  

 المجلس التشريعي

 
 

 د. أحمد بحر 
 النائب األول  

 لرئيس المجلس التشريعي  
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 المرسلت الرعشرمعي الرفلسطيني
 الدورة غير العادية الرابعة 

 اال عماع الثامن  واألربعون  –السلسة األول  
 المنعقدة في مدينعي را  هللا وغزة 

    10/2012/ 11-10  والخميت اءعاألربيومي  
 ( 4/1غ.ع   /1336قرار رقم )

اال عمراع  الثرامن و األربعرون  رالمسلت العشرمعي الفلسطيني في  لسعه األولر  
  .10/10/2012المنعقدة في مدينعي را  هللا وغزة يو  األربعاء الموافق 

 أخذًا بعين االعتبار:
ي المعرردت لسررنة ن األساسرر نو ان القرر ( مرر 1( الفقرررة)107عمرراًل بأحكررا  المررادة ) -

2003.  
ر3/262/11ء  رقررم )اسررعنادًا لقرررار  مسلررت الررو را - رر( لسنررر   2012ة / .و/ا.هر

  سماعيل عبد القادر  بر ناجبًا عامًا. بشأن رعيرين السيد/

 أحكا  النظا  الداخلي. -
 نقاش ومداخالت األخوات واإلخوة أعضاء المسلت. -

 يقــرر: 
لقرررادر  برررر ناجبرررًا عامرررًا باألغلبيرررة يل عبرررد ااعمخ/  سررر المصرررادقة علررر  رعيرررين األ

 المطلقة.
 

 د. محمود الرمحى 
 أمين سر  

 المجلس التشريعي

 
 

 د. أحمد بحر 
 النائب األول  

 لرئيس المجلس التشريعي  
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 م 2012( لسنة  189قرار مجلس الوزراء رقم )
ت  بشـأن تشكيل لجنة خاصة إلعداد دراسة متكاملة لالستفادة من التحوال

تي شهدتها جمهورية مصر الشقيقة في أعقاب ثورة الخامس راطية المقيالد
 والعشرين من يناير 

 مسلت الو راء
   ورعديالره، 2003بعد اإلطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة  

 /أ( منها، 25وعل  الالجحة الداخلية لمسلت الو راء والسيما المادة )
 وبناء عل  رنسيا رجيت الو راء،

 ت المخولة لنا قانونًا،الصالحيا  لاًء عوبن
 وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة،

وبناًء عل  ما أقر  مسلت الو راء في  لسعه الخمسون بعد الماجعين المنعقدة  
  . 26/06/2012/ .و/ .هر( بعارمخ 11/ 250/ 1بمدينة غزة رح  رقم )

 قرر ما يلي:
 (1المادة )

ومة كل  من: و مر   راء وعضلو ارجيت رشكيل لسنة خاصة برجاسة ناجا 
الصحة، وو مر العربية والععليم العالي، وو مر الداخلية واألمن الوطني، وو مر  
األسرى والقدس والال ئين، وأمين عا  مسلت الو راء، والمسعشار السياسي 
لرجيت الو راء، ومسعشار رجيت الو راء لشؤون المؤسسات األهلية والخيرمة،  

ة من العحوالت الديمقراطية العي غهدرها  مهورمة  لالسعفاد ة لمعكامإلعداد دراسة 
 مصر الشقيقة في أعقاب ثورة الخامت والعشرمن من يناير.

 (2المادة )
 رقد  الدارسة لألمانة العامة لمسلت الو راء خالت أسبوع من رارمخه. 
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 (3المادة )
  ر، االقر  رنفيذ أحكا  هذا -كل فيما يخصه -عل  السهات المخعصة كافة

 ومنشر في السرمدة الرسمية.، ه اععبارًا من رارمخ صدور ومعمل ب
 

  .2012من يونيو لسنة   26زة بعارمخ: صدر في مدينة غ 
 هر. 1433ا   من غ بان لع 06                      

 إسمـاعيل هنيـة 
 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2012( لسنة  190قرار مجلس الوزراء رقم )
فايز طلب  إنفاذ حكم اإلعدام بحق المحكوم عليه/ دقة على صامأن البش

 نصار الوحيدي
 مسلت الو راء

   ورعديالره،2003بعد اإلطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة 
   ورعديالره،1936( لسنة 74وعل  قانون العقوبات رقم )

 ه،  ورعديالر2001( لسنة 3وعل  قانون اإل راءات السزاجية رقم )
  ،30/12/2009( الصادر بعارمخ 30/ص.ع/11المسلت العشرمعي رقم )قرار   لوع

 وبناء عل  رنسيا و مر العدت،
 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،
 وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة،

وبناًء عل  ما أقر  مسلت الو راء في  لسعه الخمسون بعد الماجعين المنعقدة بمدينة 
  . 26/06/2012/ .و/ .هر( بعارمخ 02/250/11قم )ر   زة رحغ

 قرر ما يلي:
 (1المادة )

المصادقة عل   نفام حكم اإلعدا  الصادر عن محكمة بداية غزة بحررق المحكررو  عليرره/ 
( والمسررعنفذ لكافررة 782/2004فررايز طلررا نصررار الوحيررد  فرري القضررية السزاجيررة رقررم )

 طرق الطعن القانونية.
 (2المادة )

رنفيذ أحكا  هذا القرار، ومعمل به  -كل فيما يخصه -ة كافةت المخعصهاسل  الع
 ومنشر في السرمدة الرسمية.، اععبارًا من رارمخ صدور 

 

  .2012من يونيو لسنة  26زة بعارمخ: صدر في مدينة غ
 هر.1433ا  من غ بان لع 06                        

 إسمـاعيل هنيـة 
 رئيس مجلس الوزراء   
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 م 2012( لسنة  191راء رقم )لس الوز مج قرار
نائل جمال  بشأن المصادقة على إنفاذ حكم اإلعدام بحق المحكوم عليه/ 

 قنديل دغمش 
 مسلت الو راء

   ورعديالره،2003بعد اإلطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة 
   ورعديالره،1936( لسنة 74وعل  قانون العقوبات رقم )

   ورعديالره،2001( لسنة 3م )زاجية رقلسااءات وعل  قانون اإل ر 
  ،30/12/2009( الصادر بعارمخ 30/ص.ع/11وعل  قرار المسلت العشرمعي رقم )
 وبناء عل  رنسيا و مر العدت،

 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،
 وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة،

لماجعين المنعقدة بمدينة ون بعد امسخعه الوبناًء عل  ما أقر  مسلت الو راء في  لس
  . 26/06/2012/ .و/ .هر( بعارمخ 03/250/11غزة رح  رقم )
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
المصادقة عل   نفام حكم اإلعدا  الصادر عن محكمة بداية غزة بحق المحكو  عليه/ 

 ةلكاف ( والمسعنفذ479/2010ناجل  مات قنديل دغمش في القضية السزاجية رقم )
 القانونية. رق الطعنط

 (2المادة )
رنفيذ أحكا  هذا القرار، ومعمل به  -كل فيما يخصه -عل  السهات المخعصة كافة

 ومنشر في السرمدة الرسمية.، اععبارًا من رارمخ صدور 
 

  .2012من يونيو لسنة  26زة بعارمخ: صدر في مدينة غ
 هر.1433ا  من غ بان لع 06                       

 هنيـة  اعيلمـسإ
 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2012( لسنة  192قرار مجلس الوزراء رقم )
حاتم حلمي  أن المصادقة على إنفاذ حكم اإلعدام بحق المحكوم عليه/ بش

 طالب حرز
 مسلت الو راء

   ورعديالره،2003بعد اإلطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة 
 رعديالره،و    1936سنة ( ل74وعل  قانون العقوبات رقم )

   ورعديالره،2001( لسنة 3وعل  قانون اإل راءات السزاجية رقم )
  ،30/12/2009( الصادر بعارمخ 30/ص.ع/11وعل  قرار المسلت العشرمعي رقم )
 وبناء عل  رنسيا و مر العدت،

 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،
 وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة،

الررو راء فرري  لسررعه الخمسررون بعررد المرراجعين المنعقرردة بمدينررة  ا أقررر  مسلررتمرر   بنرراًء علرر و 
  .  26/06/2012/ .و/ .هر( بعارمخ 04/250/11غزة رح  رقم )
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
المصادقة عل   نفام حكم اإلعدا  الصادر عن محكمة بداية غزة بحررق المحكررو  عليرره/ 

( والمسرررعنفذ لكافرررة 270/2009رقرررم )ة يررر ة السزاجحرررارم حلمررري طالرررا حرررر  فررري القضررري
 طرق الطعن القانونية.

 (2المادة )
رنفيذ أحكا  هذا القرار، ومعمل به  -كل فيما يخصه -عل  السهات المخعصة كافة

 ومنشر في السرمدة الرسمية.، اععبارًا من رارمخ صدور 
 

  .2012من يونيو لسنة  26زة بعارمخ: صدر في مدينة غ
 هر.1433ا  ن لعمن غ با 06                       

 إسمـاعيل هنيـة 
 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2012( لسنة  193قرار مجلس الوزراء رقم )
 أن اعتماد مشروع قانون التعليم وإحالته إلى المجلس التشريعي لإلقرار بش

 مسلت الو راء
   ورعديالره، 2003بعد اإلطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة  

 والععليم العالي، ا و مر العربيةسينوبناء عل  ر 
 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،
   وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة،

وبناًء عل  ما أقر  مسلت الو راء في  لسعه الخمسون بعد الماجعين المنعقدة  
  .  2012/ 06/ 26/ .و/ .هر( بعارمخ  250/11/ 05بمدينة غزة رح  رقم )

 :قرر ما يلي
 (1مادة )لا

اععماد مشروع قانون الععليم العالي المقد  من و ارة العربية والععليم وإحالعه  ل   
 العشرمعي إلقرار  حسا األصوت. المسلت

 (2المادة )
رنفيذ أحكا  هذا القرار،   -كل فيما يخصه -عل  السهات المخعصة كافة

 ة.ميسالسرمدة الر ومنشر في ، ومعمل به اععبارًا من رارمخ صدور 
 

  .2012من يونيو لسنة   26زة بعارمخ: في مدينة غ در ص
 هر. 1433ا   من غ بان لع 06                        

 إسمـاعيل هنيـة 
 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2012( لسنة 194مجلس الوزراء رقم )قرار 
  عيدها أن الغازات السامة التي استخدمتها قوات االحتالل الصهيوني في تصبش

 قطاع غزة  لىعاألخير 
 مسلت الو راء

   ورعديالره،2003بعد اإلطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة 
 وبناء عل  رنسيا رجيت الو راء،

 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،
   وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة،

لمنعقدة بمدينة ا نن بعد الماجعيوبناًء عل  ما أقر  مسلت الو راء في  لسعه الخمسو 
  . 26/06/2012/ .و/ .هر( بعارمخ 06/250/11زة رح  رقم )غ

 قرر ما يلي:
 (1المادة )

ركلية و ارة الصحة بالعنسيق مع و ارة الخار يرة والعخطريط والسهرات مات العالقرة إلعرداد 
وني فررري دراسرررة معكاملرررة حررروت الررررا ات السرررامة العررري اسرررعخدمعها قررروات االحرررعالت الصرررهي

 وآثار هذ  الرا ات عل  الصحة والبيئة. زةألخير عل  قطاع غا دالعصعي
 (2المادة )

ركليرررررة و ارة الخار يرررررة والعخطررررريط بإرسرررررات خطررررراب رسرررررمي  لررررر  المنظمرررررات الدوليرررررة لبيررررران 
االنعهاكررررات الخطيرررررة العرررري يمارسررررها االحررررعالت الصررررهيوني ضررررد المرررردنيين العررررزت ومطالبعهررررا 

 ولية.لداا القانونية و بالوقو  عند مسؤولياره
 (3المادة )

رنفيذ أحكا  هذا القرار، ومعمل به   -كل فيما يخصه -عل  السهات المخعصة كافة
 ومنشر في السرمدة الرسمية.، اععبارًا من رارمخ صدور 

  .2012من يونيو لسنة  26زة بعارمخ: صدر في مدينة غ
 هر.1433من غ بان لعا   06                        

 إسمـاعيل هنيـة 
 جلس الوزراء س ميئر 
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 م 2012( لسنة  195قرار مجلس الوزراء رقم )
/م.و/إ.هـ( لسنة 249/11/ 08قرار مجلس الوزراء رقم )أن تعديل بش

تأجير أرض السرايا لصالح شركة روافد بهدف إقامة عروض   بشأن م2012
 )السرك( المصري 

 مسلت الو راء
 ديالره، رعو   2003عدت لسنة  بعد اإلطالع عل  القانون األساسي الم
  ، 1942( لسنة 6وعل  قانون األراضي العمومية رقم )

 وعل  قانون األراضي العثماني ورعديالره،
 بشأن   2012/ .و/ .هر( لسنة 11/ 08/249وعل  قرار مسلت الو راء رقم )

أرا السرايا لصال  غركة روافد بهد   قامة عروا )السرك(  رأ ير 
 المصر ،

 العامة واإلسكان، ت انسيا و مر األغروبناء عل  ر 
لسنرررة الشرررؤون االقعصرررادية والبنيرررة العحعيرررة الو ارمرررة الداجمرررة فررري  وعلررر  روصررريات 

  ،30/05/2012( المنعقد بعارمخ 23ا عماعها رقم ) محضر
 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،
   وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة،

الخمسررون بعررد المرراجعين الحاديررة و عه لسرر  سلررت الررو راء فرري وبنرراًء علرر  مررا أقررر  م
ررررررررررر( بعرررررررررررارمخ 01/251/11المنعقررررررررررردة بمدينرررررررررررة غرررررررررررزة رحررررررررررر  رقرررررررررررم ) / .و/ .هر

03/07/2012.  
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
ر( لسرنة 08/249/11قررار مسلرت الرو راء رقرم ) ( من1رعدت المادة ) / .و/ .هر

 بهرد   قامرة عرروا   بشأن ررأ ير أرا السررايا لصرال  غرركة روافرد 2012
   عل  النحو العالي:لسرك( المصر ، لعصب)ا
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الموافقة عل  رأ ير أرا )السرايا( لصال  غركة روافرد للفررص االسرعثمارمة "
يومررررررًا ابعررررررداًء مررررررن رررررررارمخ  -أربعررررررين– (40والعسررررررارة العامررررررة وملررررررك لمرررررردة )

 ، بهد   قامة عروا )السرك( المصرر ، غررمطة حصروت 10/08/2012
 وا".مة إلقامة هذ  العر   الافة العراخي  الالشركة عل  ك

 
 (2المادة )

رنفيذ أحكا  هذا القرار،   -كل فيما يخصه -عل  السهات المخعصة كافة
 ومنشر في السرمدة الرسمية.، ومعمل به اععبارًا من رارمخ صدور 

 
 . 2012من يوليو لسنة  03زة بعارمخ: صدر في مدينة غ 

 .ره1433ا   ا لعمن ر  13                         
 إسمـاعيل هنيـة 

 رئيـس مجلـس الـوزراء
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 م 2012( لسنة 196قرار مجلس الوزراء رقم )
  م2012/م.و/إ.هـ( لسنة 05/250/11قرار مجلس الوزراء رقم )أن تعديل بش

 قانون التعليم وإحالته إلى المجلس التشريعي لإلقرار اعتماد مشروع  بشأن
 مسلت الو راء

   ورعديالره،2003األساسي المعدت لسنة ن و اإلطالع عل  القانبعد 
  2012/ .و/ .هر( لسنة 05/250/11وعل  قرار مسلت الو راء رقم )

 بشرأن اععماد مشروع قانون الععليم وإحالعه  ل  المسلت العشرمعي لإلقرار،
 وبناء عل  رنسيا و مر العربية والععليم العالي،

 خولة لنا قانونًا،وبناًء عل  الصالحيات الم
   ًء عل  مقعضيات المصلحة العامة،ناوب

الخمسون بعد الماجعين المنعقدة الحادية و وبناًء عل  ما أقر  مسلت الو راء في  لسعه 
  . 03/07/2012/ .و/ .هر( بعارمخ 02/251/11بمدينة غزة رح  رقم )

 قرر ما يلي:
 (1المادة )

  2012.هر( لسنة  /و/ .05/250/11رقم )قرار مسلت الو راء  ( من1رعدت المادة )
اععماد مشروع قانون الععليم وإحالعه  ل  المسلت العشرمعي لإلقرار، لعصب  عل    بشأن

 النحو العالي: 
"اععماد مشروع قانون الععليم المقد  من و ارة العربية والععليم العالي وإحالعه  ل  المسلت  

 العشرمعي إلقرار  حسا األصوت".
 (2المادة )

رنفيذ أحكا  هذا القرار، ومعمل به   -كل فيما يخصه -كافةة صعل  السهات المخع
 ومنشر في السرمدة الرسمية.، اععبارًا من رارمخ صدور 

 . 2012من يوليو لسنة  03زة بعارمخ: صدر في مدينة غ
 .هر1433ا  من ر ا لع 13                         

 إسمـاعيل هنيـة 
 اء رئيـس مجلـس الـوزر 
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 م 2012( لسنة  197قم )ر  ءقرار مجلس الوزرا
( كيلو جرام  12أن تغيير قيمة االستيفاء على اسطوانة الغاز وزن )بش

 بما يتناسب مع التغير في األسعار الرسمية  الُمعبأة من الجانب المصري 
 مسلت الو راء 

   ورعديالره، 2003بعد اإلطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة 
 طني، لو انسيا و مر االقعصاد وبناء عل  ر

وعل  روصيات لسنة الشؤون االقعصادية والبنية العحعية الو ارمة الداجمة في  
  ،20/06/2012( المنعقد بعارمخ 24محضر ا عماعها رقم )

 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا، 
   وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة، 

الخمسون بعد الماجعين  و  ة الحاديراء في  لسعه وبناًء عل  ما أقر  مسلت الو  
  . 03/07/2012/ .و/ .هر( بعارمخ 03/251/11المنعقدة بمدينة غزة رح  رقم )

 قرر ما يلي: 
 (1المادة )

( كيلرررو  ررررا  المة برررأة مرررن السانرررا 12ررييرررر قيمرررة االسرررعيفاء علررر  اسرررطوانة الررررا  و ن )
خفررض المبررال   أو مية، بحيرر  يررعم  مررادة المصر  بما يعناسا مع العرير في األسررعار الرسرر 

 وفق األصوت المعموت بها في و ارة المالية. بما يعادت فروق األسعار المسعوفاة 
 (2المادة )

رنفيذ أحكا  هذا القرار، ومعمل به  -كل فيما يخصه -عل  السهات المخعصة كافة
 ومنشر في السرمدة الرسمية.، اععبارًا من رارمخ صدور 

 .  2012و لسنة ليو من ي  03زة بعارمخ:  غفي مدينة در ص
 . هر1433ا  من ر ا لع 13                         

 إسمـاعيل هنيـة 
 رئيـس مجلـس الـوزراء
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 م 2012( لسنة  198قرار مجلس الوزراء رقم )
اعتماد توصيات اللجنة الخاصة بتقصي الحقائق بشأن الُمشكلة أن بش

طقة  من  ية الُمزمع إنشاؤها فيالُمثارة حول عطاء مشروع محطة التحل
 النصيرات 

 مسلت الو راء
   ورعديالره، 2003بعد اإلطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة  

 ، األغرات العامة واإلسكانوبناء عل  رنسيا و مر 
وعل  روصيات لسنة الشؤون االقعصادية والبنية العحعية الو ارمة الداجمة في  

 ،  06/2012/ 20عقد بعارمخ  ( المن24محضر ا عماعها رقم )
 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،
   وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة،

الخمسررون بعررد المرراجعين الحاديررة و وبنرراًء علرر  مررا أقررر  مسلررت الررو راء فرري  لسررعه 
ررررررررررر( بعرررررررررررارمخ 04/251/11المنعقررررررررررردة بمدينرررررررررررة غرررررررررررزة رحررررررررررر  رقرررررررررررم ) / .و/ .هر

03/07/2012 .  
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
ة بعقصي الحقاجق بشأن المةشكلة المةثارة حوت عطاء اللسنة الخاص  ات ياععماد روص

وملرررك علررر  النحرررو  مشرررروع محطرررة العحليرررة المةزمرررع  نشررراؤها فررري منطقرررة النصررريرات 
  العالي:

 رشرررركيل لسنررررة وطنيررررة للعواصررررل مررررع المؤسسررررات الدوليررررة إليسرررراد بررررداجل عررررن .1
 الشركات اإلسراجيلية.

رات علرر  ع  نشرراؤها فرري منطقررة النصرريزمرر محطررة رحليررة الميررا  المة رنفيررذ مشررروع  .2
 النحو العالي:

 يعم العورمد حسا األنظمة المةعبعة لدىالسهة الممولة )اليونيسية(. .أ



  2012( يسمبرد) كانون أول                 )الــوقــائــع الفـلســطـينـية(                   الرابع والثمانون   العـدد      
 

 

 - 59 - 

رقرررو  مصرررلحة ميرررا  بلرررديات السررراحل بعداسرررعال  المحطرررة المررروردة مرررن  .ب 
 )اليونسية( بطرح عطاء رركيبها للمقاوت الفلسطيني المحلي.

أ ررل  مررن نسرريق مررع المؤسسررات الدوليررةلعاميررا  بلررديات السرراحل ب رقررو  مصررلحة .3
رورمررد ورركيررا مثررل  ررردرما ورأهيررل المقرراوت الفلسررطيني المحلرري للمشرراركة فرري

 هذ  المشارمع.
رعزمررز العواصرررل مرررع المؤسسررات والسم يرررات األهليرررة لحررل مثرررل هرررذ  المشررراكل  .4

 ود.وعد   ثارة الموضوع في اإلعال   ال بعد اسعنفام كافة السه
 (2المادة )

رنفيذ أحكا  هذا القرار،   -كل فيما يخصه -كافة ت المخعصةهاسعل  ال
 ومنشر في السرمدة الرسمية.، ومعمل به اععبارًا من رارمخ صدور 

 
 . 2012من يوليو لسنة  03زة بعارمخ: صدر في مدينة غ 

 .هر 1433ا   من ر ا لع 13                           
 إسمـاعيل هنيـة 

 ـس مجلـس الـوزراءرئي
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 م 2012لسنة   (199قرار مجلس الوزراء رقم )
 أن اعتماد إجراءات شراء المركبات الحكومية من جمهورية مصر العربية بش

 مسلت الو راء
   ورعديالره، 2003بعد اإلطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة  

 وبناء عل  رنسيا و مر النقل والمواصالت،
الداجمة في   والبنية العحعية الو ارمةة يلسنة الشؤون االقعصاد  وعل  روصيات 

  ، 06/2012/ 20( المنعقد بعارمخ  24محضر ا عماعها رقم )
 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،
   وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة،

 جعينالمرراالخمسررون بعررد الحاديررة و وبنرراًء علرر  مررا أقررر  مسلررت الررو راء فرري  لسررعه 
ررررررررررر( بعرررررررررررارمخ 05/251/11رحررررررررررر  رقرررررررررررم ) زةغررررررررررر المنعقررررررررررردة بمدينرررررررررررة  / .و/ .هر

03/07/2012 .  
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
 اععماد اإل راءات العالية لشراء المركبات الحكومية من  مهورمة مصر العربية:

ركليرررة لسنرررة غرررراء المركبرررات الحكوميرررة بالععاقرررد المباغرررر مرررع السررريد/ عصرررا   .1
سررررانية لشررررراء مركبررررات نإلسررررقًا لقوافررررل اإلغاثررررة ايوسررررف مصررررطف  بصررررفعه من

 مة الفلسطينية من  مهورمة مصر العربية.للحكو 
 دخات المركبات الحكومية عبر قوافل اإلغاثة اإلنسانية بقصد  عفاجها  مركيرًا  .2

في  مهورمرة مصرر العربيرة مرع العأكيرد علر  أن رةسرعخد  هرذ  القوافرل إلدخرات 
 المركبات الحكومية فقط.

رسلسرررل ملكيرررة ء المركبرررات دون مةسرررعندات راغررر السرررلف الماليرررة لعمليرررة  غرررالق  .3
 وغهادات المنشأ وبيانارها السمركية.
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 (2المادة )
رنفيذ أحكا  هذا القرار،   -كل فيما يخصه -عل  السهات المخعصة كافة

 ومنشر في السرمدة الرسمية.، ومعمل به اععبارًا من رارمخ صدور 
 

 . 2012من يوليو لسنة  03زة بعارمخ: صدر في مدينة غ 
 .هر1433ا  من ر ا لع 13                         

 إسمـاعيل هنيـة 
 رئيـس مجلـس الـوزراء
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 م 2012( لسنة  200قرار مجلس الوزراء رقم )
 ( رتبة من الرتب السامية قانوناً 37أن اعتماد ترقيات )بش
 مسلت الو راء 

 ورعديالره،   2003األساسي المعدت لسنة بعد اإلطالع عل  القانون 
  ،2005( لسنة 8وعل  قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم )

    بشأن2012/ .و/ .هر( لسنة 02/244/11وعل  قرار مسلت الو راء رقم )
 اععماد آلية ررقيات الررا السامية المسعحقة قانونًا بو ارة الداخلية واألمن الوطني،

 لوطني، ا نسيا و مر الداخلية واألموبناء عل  رن
 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا، 
   وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة، 

الخمسون بعد الماجعين  الحادية و وبناًء عل  ما أقر  مسلت الو راء في  لسعه 
  . 03/07/2012/ .و/ .هر( بعارمخ 06/251/11المنعقدة بمدينة غزة رح  رقم )

 ما يلي:  قرر
 ( 1المادة )

رربررة  -سرربعة وثالثررون –( 37ت الررررا السررامية قانونررًا والبررال  عررددها )ررقيررا ادمرر اعع
وفررق الكشررف المقررد  مررن و ارة الداخليررة واألمررن الرروطني، والررذ  يبرردأ باسررم العقيررد/ 

 سعد هللا  اد هللا أسعد عبيد، ومنعهي باسم الراجد/ محمود محمد أحمد صقر.
 ( 2المادة )

رار، ومعمل  رنفيذ أحكا  هذا الق   -يخصه ما يكل ف  -سهات المخعصة كافةعل  ال
 ومنشر في السرمدة الرسمية. ،  به اععبارًا من رارمخ صدور 

 

 .  2012من يوليو لسنة  03زة بعارمخ:  صدر في مدينة غ
 . هر1433ا  من ر ا لع 13                           

 إسمـاعيل هنيـة 
 رئيـس مجلـس الـوزراء



  2012( يسمبرد) كانون أول                 )الــوقــائــع الفـلســطـينـية(                   الرابع والثمانون   العـدد      
 

 

 - 63 - 

 م 2012نة  لس (201مجلس الوزراء رقم ) قرار
أن وقف تخصيص قطع األراضي الحكومية للمؤسسات غير الحكومية  بش

 لمدة ستة أشهر من تاريخه 
 مسلت الو راء

   ورعديالره،2003بعد اإلطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة 
  ،1942( لسنة 6وعل  قانون األراضي العمومية رقم )

 ي العثماني ورعديالره،وعل  قانون األراض
/ .و/ .هررر( 3/27/11) اء بشررأن نظررا  معررايير العخصرري  رقررم ر مسلررت الررو ر قرررا لرر عو 

   ورعديالره،2007لسنة 
 وبناء عل  رنسيا رجيت الو راء،

 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،
   وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة،

جعين المنعقرردة بعررد المرران و الخمسرر الحاديررة و فرري  لسررعه وبناًء عل  ما أقر  مسلت الررو راء 
  .  03/07/2012 :/ .و/ .هر( بعارمخ07/251/11بمدينة غزة رح  رقم )

 قرر ما يلي:
 (1المادة )

وقررف رخصرري  قطررع األراضرري الحكوميررة للمؤسسررات غيررر الحكوميررة لمرردة سررعة أغررهر 
 من رارمخه.

 (2المادة )
ر، ومعمل به راقرنفيذ أحكا  هذا ال -خصهكل فيما ي -عل  السهات المخعصة كافة

 ومنشر في السرمدة الرسمية.، رمخ صدور اععبارًا من را
 . 2012من يوليو لسنة  03زة بعارمخ: صدر في مدينة غ
 .هر1433ا  من ر ا لع 13                        

 إسمـاعيل هنيـة 
 رئيـس مجلـس الـوزراء



  2012( يسمبرد) كانون أول                 )الــوقــائــع الفـلســطـينـية(                   الرابع والثمانون   العـدد      
 

 

 - 64 - 

 م 2012( لسنة  202قرار مجلس الوزراء رقم )
جراء مسح ميداني ألراضي المواصي وتحديد  إل   ةأن تشكيل لجنة خاصبش

 مساحتها ومعرفة واضعي اليد عليها
 مسلت الو راء

   ورعديالره، 2003بعد اإلطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة  
 /أ( منها، 25وعل  الالجحة الداخلية لمسلت الو راء والسيما المادة )

 ر الحكم المحلي،وبناء عل  رنسيا و م
 خولة لنا قانونًا،لصالحيات الما  وبناًء عل

   وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة،
الخمسررون بعررد المرراجعين الحاديررة و وبنرراًء علرر  مررا أقررر  مسلررت الررو راء فرري  لسررعه 

ررررررررررر( بعرررررررررررارمخ 08/251/11المنعقررررررررررردة بمدينرررررررررررة غرررررررررررزة رحررررررررررر  رقرررررررررررم ) / .و/ .هر
03/07/2012 .  

 قرر ما يلي:
 (1المادة )

و ارة الحكرررم  طة األراضررري، وعضررومة كرررل مرررن:سرررل رشرركيل لسنرررة خاصرررة برجاسررة
المحلي، وممثل عن المواطنين إل رراء مسر  ميرداني ألراضري المواصري ورحديرد 

 مساحعها ومعرفة واضعي اليد عليها.
 (2المادة )

رنفيذ أحكا  هذا القرار،   -كل فيما يخصه -عل  السهات المخعصة كافة
 سمية.لسرمدة الر ا يومنشر ف،  من رارمخ صدور ومعمل به اععباراً 

 . 2012من يوليو لسنة  03زة بعارمخ: صدر في مدينة غ 
 .هر1433ا  من ر ا لع 13                         

 إسمـاعيل هنيـة 
 رئيـس مجلـس الـوزراء
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 م 2012( لسنة  203قرار مجلس الوزراء رقم )
  /م.و/إ.هـ( لسنة11/ 1/161قم )تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء ر بشـأن 

تخفيض الرسوم والديون المتراكمة على تراخيص المركبات   م بشأن2010
 % 30بنسبة 

 مسلت الو راء
   ورعديالره، 2003بعد اإلطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة  

  بشأن  2010/ .و/ .هر( لسنة 1/161/11وعل  قرار مسلت الو راء رقم )
 %، 30ت بنسبة با كن المعراكمة عل  رراخي  المر رخفيض الرسو  والديو 

  بشأن  2011/ .و/ .هر( لسنة 11/ 22/206وعل  قرار مسلت الو راء رقم )
  ، 2010/ .و/ .هر( لسنة 1/161/11رمديد العمل بقرار مسلت الو راء رقم )

 وبناء عل  رنسيا و مر النقل والمواصالت،
 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،

   مة،عالبناًء عل  مقعضيات المصلحة او 
الخمسررون بعررد المرراجعين الحاديررة و وبنرراًء علرر  مررا أقررر  مسلررت الررو راء فرري  لسررعه 

ررررررررررر( بعرررررررررررارمخ 09/251/11المنعقررررررررررردة بمدينرررررررررررة غرررررررررررزة رحررررررررررر  رقرررررررررررم ) / .و/ .هر
03/07/2012 .  

 قرر ما يلي:
 
 (1المادة )
رر( 1/161/11رمديررد العمررل بقرررار مسلررت الررو راء رقررم )   2010لسررنة / .و/ .هر

% 30مركبرات بنسربة الرديون المعراكمرة علر  ررراخي  الو   بشأن رخفيض الرسرو 
  .17/06/2013وملك حع  رارمخ 
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 (2المادة )
رنفيذ أحكا  هذا القرار،   -كل فيما يخصه -عل  السهات المخعصة كافة

 ومنشر في السرمدة الرسمية.، ومعمل به اععبارًا من رارمخ صدور 
 

 . 2012 من يوليو لسنة 03زة بعارمخ: صدر في مدينة غ 
 .هر 1433ا   من ر ا لع 13                           

 إسمـاعيل هنيـة 
 رئيـس مجلـس الـوزراء
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 م 2012( لسنة  204قرار مجلس الوزراء رقم )
م  2012/م.و/إ.هـ( لسنة 232/11/ 02إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم ) أنبش

يرًا عامًا في وزارة مد  د/ سالم محمد حسين أبو شعيرةتعيين السي بشأن
 ( A4وتكنولوجيا المعلومات بدرجة )االتصاالت 

 مسلت الو راء
   ورعديالره، 2003بعد اإلطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة  

   ورعديالره والجحعه العنفيذية،1998( لسنة 4وعل  قانون الخدمة المدنية رقم )
  بشأن  2012( لسنة هر./ .و/ 11/ 02/232لو راء رقم )وعل  قرار مسلت ا

سالم محمد حسين أبو غعيرة مديرًا عامًا في و ارة االرصاالت  رعيين السيد/
 (، A4وركنولو يا المعلومات بدر ة )

 وبناء عل  رنسيا و مر االرصاالت وركنولو يا المعلومات،
(  36ا عماعها رقم ) وعل  روصيات اللسنة اإلدارمة الو ارمة الداجمة في محضر

  ، 06/2012/ 27رمخ  عابالمنعقد 
 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،
   وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة،

الخمسررون بعررد المرراجعين و  الثانيررةوبنرراًء علرر  مررا أقررر  مسلررت الررو راء فرري  لسررعه 
ررررررررررر( بعرررررررررررارمخ 01/252/11المنعقررررررررررردة بمدينرررررررررررة غرررررررررررزة رحررررررررررر  رقرررررررررررم ) / .و/ .هر

10/07/2012 .  
 قرر ما يلي:

 (1)ة د الما
  بشأن رعيين 2012/ .و/ .هر( لسنة  02/232/11 لراء قرار مسلت الو راء رقم )

أبررو غررعيرة مررديرًا عامررًا فرري و ارة االرصرراالت وركنولو يررا  السرريد/ سررالم محمررد حسررين
 (. A4المعلومات بدر ة )
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 (2المادة )
فيذ أحكا  هذا القرار،  رن  -كل فيما يخصه -عل  السهات المخعصة كافة

 ومنشر في السرمدة الرسمية.، اععبارًا من رارمخ صدور  به ومعمل
 

 . 2012من يوليو لسنة  10زة بعارمخ: صدر في مدينة غ 
 .هر1433ا   لع غ بانمن  20                           

 إسمـاعيل هنيـة 
 رئيـس مجلـس الـوزراء
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 م 2012( لسنة  205م )قرار مجلس الوزراء رق
للعام لموظفين خالل شهر رمضان المبارك الرسمي ل امو أن الدبش

 هـ 1433م/2012
 مسلت الو راء

   ورعديالره، 2003بعد اإلطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة  
   ورعديالره والجحعه العنفيذية،1998( لسنة 4وعل  قانون الخدمة المدنية رقم )

 مانة العامة لمسلت الو راء،وبناء عل  رنسيا األ
 عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،  اءً نبو 

   وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة،
الخمسررون بعررد المرراجعين و  الثانيررةوبنرراًء علرر  مررا أقررر  مسلررت الررو راء فرري  لسررعه 

ررررررررررر( بعرررررررررررارمخ 02/252/11المنعقررررررررررردة بمدينرررررررررررة غرررررررررررزة رحررررررررررر  رقرررررررررررم ) / .و/ .هر
10/07/2012 .  

 ي:قرر ما يل
 (1المادة )

كافرررة الرررو ارات والمؤسسرررات الحكوميرررة خرررالت  رسرررمي للمرررو فين فررريال اععبرررار الررردوا 
هر من الساعة الثامنة والنصف صباحًا 1433 /2012غهر رمضان المبارك للعا  

 وحع  الثانية  هرًا.
 (2المادة )

رنفيذ أحكا  هذا القرار،   -كل فيما يخصه -عل  السهات المخعصة كافة
 السرمدة الرسمية. ر فينشمو ، اععبارًا من رارمخ صدور  ومعمل به

 . 2012من يوليو لسنة  10زة بعارمخ: صدر في مدينة غ 
 . هر1433ا   لع غ بانمن  20                        

 إسمـاعيل هنيـة 
 رئيـس مجلـس الـوزراء



  2012( يسمبرد) كانون أول                 )الــوقــائــع الفـلســطـينـية(                   الرابع والثمانون   العـدد      
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 م 2012( لسنة  206قرار مجلس الوزراء رقم )
 إذا إال اصالت بعدم منح ترخيص ألي مركبةتكليف وزارة النقل والمو أن بش

 وثيقة تأمين نافذة المفعول   كانت للمركبة
 مسلت الو راء

   ورعديالره، 2003بعد اإلطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة  
   والجحعه العنفيذية،2000( لسنة 5وعل  قانون المرور رقم ) 
  ، 2005( لسنة  20وعل  قانون العأمين رقم )

   رنسيا و مر النقل والمواصالت،وبناء عل
 ًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،ناوب

   وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة،
الخمسررون بعررد المرراجعين و  الثانيررةوبنرراًء علرر  مررا أقررر  مسلررت الررو راء فرري  لسررعه 

ررررررررررر( بعرررررررررررارمخ 03/252/11المنعقررررررررررردة بمدينرررررررررررة غرررررررررررزة رحررررررررررر  رقرررررررررررم ) / .و/ .هر
10/07/2012 .  

 ا يلي:قرر م
 (1المادة )

عد  من  ررخي  أل  مركبة  ال  ما كان   قل والمواصالت بلناركلية و ارة 
 معفقة وأحكا  القانون.  للمركبة وثيقة رأمين نافذة المفعوت

 (2المادة )
رنفيذ أحكا  هذا القرار،   -كل فيما يخصه -عل  السهات المخعصة كافة

 ي السرمدة الرسمية.ومنشر ف، ومعمل به اععبارًا من رارمخ صدور 
 . 2012من يوليو لسنة  10زة بعارمخ: غ  ةصدر في مدين

 . هر1433ا   لع غ بانمن  20                        
 إسمـاعيل هنيـة 

 رئيـس مجلـس الـوزراء



  2012( يسمبرد) كانون أول                 )الــوقــائــع الفـلســطـينـية(                   الرابع والثمانون   العـدد      
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 م 2012( لسنة  207قرار مجلس الوزراء رقم )
كنولوجيا  إلعداد اإلستراتيجية الوطنية لالتصاالت وتأن تشكيل لجنة خاصة  بش

 المعلومات 
 مسلت الو راء

   ورعديالره، 2003الع عل  القانون األساسي المعدت لسنة  اإلطد عب
 /أ( منها، 25وعل  الالجحة الداخلية لمسلت الو راء والسيما المادة )

 وبناء عل  رنسيا و مر االرصاالت وركنولو يا المعلومات،
 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،

   ًء عل  مقعضيات المصلحة العامة،وبنا
الخمسررون بعررد المرراجعين و  الثانيررةعلرر  مررا أقررر  مسلررت الررو راء فرري  لسررعه  اءً نرر بو 

ررررررررررر( بعرررررررررررارمخ 04/252/11المنعقررررررررررردة بمدينرررررررررررة غرررررررررررزة رحررررررررررر  رقرررررررررررم ) / .و/ .هر
10/07/2012 .  

 قرر ما يلي:
 (1المادة )

، وعضررومة كررل  رشرركيل لسنررة خاصررة برجاسررة و ارة االرصرراالت وركنولو يررا المعلومررات 
االقعصررررراد الررررروطني، وو ارة الصرررررحة، وو ارة  خطررررريط، وو ارةلعامرررررن: و ارة الخار يرررررة و 

السامعررررات  العربيررررة والععلرررريم العررررالي، وو ارة الداخليررررة واألمررررن الرررروطني، وممثررررل عررررن
(، وممثررل عررن PITAالفلسررطينية، وممثررل عررن ارحرراد غررركات ركنولو يررا المعلومررات )

طينية، وممثرل لسر فعالقة، وممثرل عرن غرركة االرصراالت المات ال النقابات والسم يات 
اإلسرررررعراريسية الوطنيرررررة لالرصررررراالت  وملرررررك إلعرررررداد  عرررررن غرررررركات الهرررررارف الخلرررررو ،

 وركنولو يا المعلومات.
 (2المادة )
 رسععين اللسنة بمن ررا  مناسبًا ألداء مهامها. 
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 (3المادة )
هذا القرار،   رنفيذ أحكا  -كل فيما يخصه -عل  السهات المخعصة كافة

 ومنشر في السرمدة الرسمية.، رمخ صدور را ومعمل به اععبارًا من
 

 . 2012من يوليو لسنة  10زة بعارمخ: صدر في مدينة غ 
 .هر1433ا   لع غ بانمن  20                           

 إسمـاعيل هنيـة 
 رئيـس مجلـس الـوزراء
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 م 2012سنة  ( ل208قرار مجلس الوزراء رقم )
لحل مشكلة إدارة وكالة الغوث الدولية  رؤية ع ضلو أن تشكيل لجنة خاصة بش

 لملف تقديم خدماتها في المخيمات الجديدة لتشغيل الالجئين
 مسلت الو راء 

   ورعديالره، 2003بعد اإلطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة 
 /أ( منها، 25) وعل  الالجحة الداخلية لمسلت الو راء والسيما المادة

 لحكم المحلي،ا ر وبناء عل  رنسيا و م
 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا، 
   وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة، 

الخمسون بعد الماجعين  الثانية و وبناًء عل  ما أقر  مسلت الو راء في  لسعه 
  . 10/07/2012/ .و/ .هر( بعارمخ 05/252/11المنعقدة بمدينة غزة رح  رقم )

 قرر ما يلي: 
 ( 1المادة )

رشرركيل لسنررة خاصررة برجاسررة و مررر الحكررم المحلرري، وعضررومة كررل  مررن: و مررر الصررحة، 
ومسعشرار رجريت الررو راء لشرؤون المؤسسررات األهليرة والخيرمرة، وممثلررين عرن المسررالت 
البلدية، وممثلين عن المرواطنين، لوضرع رؤمرة لحرل مشركلة  دارة وكالرة الرروج الدوليرة 

 المخيمات السديدة. في  عشريل الال ئين لملف رقديم خدمارهال
 ( 2المادة )

رنفيذ أحكا  هذا القرار، ومعمل    -كل فيما يخصه -عل  السهات المخعصة كافة
 ومنشر في السرمدة الرسمية. ،  به اععبارًا من رارمخ صدور 

 

 .  2012من يوليو لسنة  10زة بعارمخ:  صدر في مدينة غ
 . هر1433ا  لع غ بان من  20                       

 نيـة عيل هـامإس
 رئيـس مجلـس الـوزراء
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 م 2012( لسنة  209قرار مجلس الوزراء رقم )
ترقية السيد/ تحسين عبد الخالق أحمد السقا مديرًا عامًا في وزارة الزراعة  أنبش

 (A4بدرجة )
 مسلت الو راء

   ورعديالره، 2003بعد اإلطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة  
 الره والجحعه العنفيذية،  ورعدي 1998( لسنة 4رقم )  يةن وعل  قانون الخدمة المد 

 وبناء عل  رنسيا و مر الزراعة، 
( 36وعل  روصيات اللسنة اإلدارمة الو ارمة الداجمة في محضر ا عماعها رقم )

  ، 06/2012/ 27المنعقد بعارمخ  
 ،وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانوناً 
   ،وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة

الخمسون بعد الماجعين  و  الثانية وبناًء عل  ما أقر  مسلت الو راء في  لسعه 
  .  2012/ 07/ 10/ .و/ .هر( بعارمخ  11/ 06/252المنعقدة بمدينة غزة رح  رقم )

 قرر ما يلي:
 (1المادة )

 في و ارة الزراعة بدر ة  ررقية السيد/ رحسين عبد الخالق أحمد السقا مديرًا عاماً 
A4) .) 

 (2) ةالماد 
رنفيذ أحكا  هذا القرار،   -كل فيما يخصه -عل  السهات المخعصة كافة

 ومنشر في السرمدة الرسمية.، ومعمل به اععبارًا من رارمخ صدور 
 . 2012من يوليو لسنة  10زة بعارمخ: صدر في مدينة غ 

 . هر1433   الع غ بانمن  20                        
 إسمـاعيل هنيـة 

 راءوز ـرئيـس مجلـس ال



  2012( يسمبرد) كانون أول                 )الــوقــائــع الفـلســطـينـية(                   الرابع والثمانون   العـدد      
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 م 2012( لسنة  210قرار مجلس الوزراء رقم )
ترقية السيد/ نزار عبد العزيز عبد الكريم الوحيدي مديرًا عامًا في وزارة  أنبش

 ( A4الزراعة بدرجة )
 مسلت الو راء

   ورعديالره، 2003بعد اإلطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة  
 ورعديالره والجحعه العنفيذية،  1998( لسنة 4  قانون الخدمة المدنية رقم )وعل

 وبناء عل  رنسيا و مر الزراعة، 
( 36وعل  روصيات اللسنة اإلدارمة الو ارمة الداجمة في محضر ا عماعها رقم )

  ، 06/2012/ 27المنعقد بعارمخ  
 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،

   ضيات المصلحة العامة،وبناًء عل  مقع
الخمسون بعد الماجعين  و  الثانية عه مسلت الو راء في  لس   ر وبناًء عل  ما أق

  .  2012/ 07/ 10/ .و/ .هر( بعارمخ  11/ 07/252المنعقدة بمدينة غزة رح  رقم )
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
الزراعرة  ررقية السيد/ نزار عبد العزمز عبد الكرمم الوحيد  مرديرًا عامرًا فري و ارة

 (.(A4بدر ة 
 (2المادة )

رنفيذ أحكا  هذا القرار،   -كل فيما يخصه -افةالمخعصة ك ات هعل  الس
 ومنشر في السرمدة الرسمية.، ومعمل به اععبارًا من رارمخ صدور 

 . 2012من يوليو لسنة  10زة بعارمخ: صدر في مدينة غ 
 . هر1433ا   لع غ بانمن  20                        

 إسمـاعيل هنيـة 
 رئيـس مجلـس الـوزراء



  2012( يسمبرد) كانون أول                 )الــوقــائــع الفـلســطـينـية(                   الرابع والثمانون   العـدد      
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 م 2012( لسنة 211رقم )الوزراء  لسجقرار م
نقل السيد/ يوسف صبحي محمد الغريز من وزارة التخطيط للعمل في األمانة    أنبش

 العامة لمجلس الوزراء 
 مسلت الو راء

   ورعديالره،2003بعد اإلطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة 
 حعه العنفيذية،جال  ورعديالره و 1998( لسنة 4دمة المدنية رقم )وعل  قانون الخ

 بشرأن  2011/ .و/ .هر( لسنة 05/198/11وعل  قرار مسلت الو راء رقم )
 (،A1ررقية السيد/ يوسف صبحي محمد الررمز وكياًل لو ارة العخطيط بدر ة )

 وبناء عل  رنسيا األمانة العامة لمسلت الو راء،
( المنعقد 36رقم ) هاعنة اإلدارمة الو ارمة الداجمة في محضر ا عماوعل  روصيات اللس

  ،27/06/2012بعارمخ 
 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،
   وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة، 

الخمسون بعد الماجعين المنعقدة الثانية و وبناًء عل  ما أقر  مسلت الو راء في  لسعه 
   .10/07/2012/ .و/ .هر( بعارمخ 08/252/11رقم ) بمدينة غزة رح 

 قرر ما يلي:
 (1المادة )

نقررل السرريد/ يوسررف صرربحي محمررد الررمرررز مررن و ارة العخطرريط للعمررل فرري األمانررة العامرررة 
 بنفت در عه الو يفية. لمسلت الو راء

 (2المادة )
مل به رنفيذ أحكا  هذا القرار، ومع -كل فيما يخصه -عل  السهات المخعصة كافة

 دة الرسمية.رمسومنشر في ال، اععبارًا من رارمخ صدور 
 . 2012من يوليو لسنة  10زة بعارمخ: صدر في مدينة غ

 .هر1433ا  لع غ بانمن  20                        
 إسمـاعيل هنيـة 

 رئيـس مجلـس الـوزراء 



  2012( يسمبرد) كانون أول                 )الــوقــائــع الفـلســطـينـية(                   الرابع والثمانون   العـدد      
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 م 2012( لسنة  212قرار مجلس الوزراء رقم )
  منسماعيل جمال حسين حمادة من وزارة الداخلية واألنقل وترقية السيد/ إ بشأن

في وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بدرجة   الوطني للعمل مديرًا عاماً 
(A4 ) 

 مسلت الو راء 
   ورعديالره، 2003بعد اإلطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة 

 جحعه العنفيذية،   ورعديالره وال 1998( لسنة 4وعل  قانون الخدمة المدنية رقم )
 وركنولو يا المعلومات، تالوبناء عل  رنسيا و مر االرصا

( 36وعل  روصيات اللسنة اإلدارمة الو ارمة الداجمة في محضر ا عماعها رقم )
  ،27/06/2012المنعقد بعارمخ 

 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،
   وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة،

د الماجعين المنعقدة ون بعمسخالالثانية و ل  ما أقر  مسلت الو راء في  لسعه وبناًء ع
  . 10/07/2012/ .و/ .هر( بعارمخ 09/252/11بمدينة غزة رح  رقم )

 قرر ما يلي:
 (1المادة )

نقل وررقية السيد/  سماعيل  مات حسين حمادة من و ارة الداخلية واألمن الوطني للعمل 
 (.A4ة االرصاالت وركنولو يا المعلومات بدر ة )مديرًا عامًا في و ار 

 (2دة )ماال
رنفيذ أحكا  هذا القرار، ومعمل به  -كل فيما يخصه -عل  السهات المخعصة كافة

 ومنشر في السرمدة الرسمية.، اععبارًا من رارمخ صدور 
 .  2012من يوليو لسنة  10زة بعارمخ:  صدر في مدينة غ

 . هر1433ا  لع غ بانمن   20                          
 إسمـاعيل هنيـة 

 الـوزراء ـسلرئيـس مج



  2012( يسمبرد) كانون أول                 )الــوقــائــع الفـلســطـينـية(                   الرابع والثمانون   العـدد      
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 م 2012( لسنة  213قرار مجلس الوزراء رقم )
 اعتماد قيد جمركي على المركبة الخاصة بشركة "أكير" التركية أن بش

 مسلت الو راء 
   ورعديالره، 2003بعد اإلطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة 

  ،2000( لسنة 1خيرمة والهيئات األهلية رقم )وعل  قانون السم يات ال
 سيا و ارة المالية،عل  رنء اوبن 

وعل  روصيات لسنة الشؤون االقعصادية والبنية العحعية الو ارمة الداجمة في  
  ،04/07/2012( المنعقد بعارمخ 25محضر ا عماعها رقم )

 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا، 
   المصلحة العامة،  وبناًء عل  مقعضيات

بعد الماجعين المنعقدة   الثالثة والخمسينء في  لسعه  را  وبناًء عل  ما أقر  مسلت الو 
  . 17/07/2012/ .و/ .هر( بعارمخ 01/253/11بمدينة غزة رح  رقم )

 قرر ما يلي:
 ( 1المادة )

وررا، اععماد قيد  مركي عل  المركبة الخاصة بشركة "أكير" العركية والعي مرن نروع روم
ن نعهرررراء الشررررركة مرررر ا ن(، وملررررك لحرررريJTGJS02POA0019161الشاصرررري: ) رقررررم

 المشارمع العي رقو  بها في قطاع غزة.
 ( 2المادة )

رنفيذ أحكا  هذا القرار، ومعمل    -كل فيما يخصه -عل  السهات المخعصة كافة
 ومنشر في السرمدة الرسمية. ،  به اععبارًا من رارمخ صدور 

 

 .  2012من يوليو لسنة  17رمخ:  زة بعاصدر في مدينة غ
 . هر1433ا  لع غ بانمن   27                           

 إسمـاعيل هنيـة 
 رئيـس مجلـس الـوزراء



  2012( يسمبرد) كانون أول                 )الــوقــائــع الفـلســطـينـية(                   الرابع والثمانون   العـدد      
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 م 2012( لسنة  214قرار مجلس الوزراء رقم )

اعتماد توصيات اللجنة الخاصة بوضع رؤية لحل مشكلة إدارة وكالة أن بش

 قديم خدماتها في المخيمات الجديدة لملف ت الغوث الدولية لتشغيل الالجئين

 مسلت الو راء

   ورعديالره،2003ع عل  القانون األساسي المعدت لسنة إلطالا د بع

رر( لسررنة 01/252/11قرررار مسلررت الررو راء رقررم )وعلرر     بشررأن 2012/ .و/ .هر

لعشرريل رشكيل لسنة خاصة لوضع رؤمة لحل مشكلة  دارة وكالرة الرروج الدوليرة 

 ديم خدمارها في المخيمات السديدة،الال ئين لملف رق

 مر الحكم المحلي،و   وبناء عل  رنسيا 

 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،

   وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة،

بعررد المررراجعين  الثالثررة والخمسرررينوبنرراًء علرر  مرررا أقررر  مسلرررت الررو راء فرري  لسرررعه 
ررررررررررر( بعرررررررررررارمخ /02/253/11المنعقررررررررررردة بمدينرررررررررررة غرررررررررررزة رحررررررررررر  رقرررررررررررم )  .و/ .هر

17/07/2012 .  
 قرر ما يلي:

 (1)ة د الما

اععمررراد روصررريات اللسنرررة الخاصرررة بوضرررع رؤمرررة لحرررل مشررركلة  دارة وكالرررة الرررروج 

الدولية لعشريل الال ئين لملف رقرديم خردمارها فري المخيمرات السديردة، وملرك علر  

 النحو العالي:

دخل فري هرذ  المخيمرات رسعمر البلديات فري موقفهرا الحرالي باالمعنراع عرن العر  .1

ة باحعسا ارهررا السررلمية والمطالبررة بإنصررا  بيعالسديردة مررع مسرراندة اللسرران الشرر 

 الال ئين.



  2012( يسمبرد) كانون أول                 )الــوقــائــع الفـلســطـينـية(                   الرابع والثمانون   العـدد      
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ركلية السهرات المخعصرة بعرريرا برنرامز احعسرا ي سرلمي مرن أ رل الضررط  .2

 عل  وكالة الروج الدولية لعشريل الال ئين للقيا  بدورها.

ملرررف الال ئرررين بشررركل عرررا   رشررركيل لسنرررة مشرررعركة للععامرررل االسرررعراريسي فررري .3

ليررة لعشررريل الال ئررين بشرركل خرراص، علرر  أن دو لوالععامررل مررع وكالررة الررروج ا

وممثرل عرن  -ثل عن و ارة غرؤون األسررى والقردس والال ئرينرضم اللسنة )مم

وبعررررررض  -اللسررررران الشررررررعبية لال ئرررررين، مررررررع االسرررررععانة بررررررالمسلت العشررررررمعي

 الشخصيات المسؤولة(.

والموقعة مع وكالة الروج الدوليرة لعشرريل الال ئرين عرا االرفاقيات السابقة  .4

ومررردى حفا هرررا علررر  حقررروق المسلرررت العشررررمعي لعقيررريم مررردى قانونيعهرررا  لررر ع

   الال ئين.

 (2المادة )
رنفيذ أحكا  هذا القرار، ومعمل به  -كل فيما يخصه -عل  السهات المخعصة كافة

 ومنشر في السرمدة الرسمية.، اععبارًا من رارمخ صدور 
 

 . 2012من يوليو لسنة  17زة بعارمخ: صدر في مدينة غ 
 . هر1433ا   لع غ بانمن  27                        

 إسمـاعيل هنيـة 
 رئيـس مجلـس الـوزراء

 
 
 
 
 



  2012( يسمبرد) كانون أول                 )الــوقــائــع الفـلســطـينـية(                   الرابع والثمانون   العـدد      
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 م 2012( لسنة  215قرار مجلس الوزراء رقم )
 أن إحالة الموظف/ محمد ربيع أحمد أحمد إلى المعاشبش
 مسلت الو راء 
   ورعديالره، 2003عل  القانون األساسي المعدت لسنة  بعد اإلطالع 

   ورعديالره والجحعه العنفيذية، 1998( لسنة 4ون الخدمة المدنية رقم )قان ل  عو 
    بشأن2012/ .و/ .هر( لسنة 12/247/11وعل  قرار مسلت الو راء رقم )

يبية  رشكيل لسنة رحقيق مع المو ف/ محمد ربيع أحمد أحمد بشأن المخالفات العأد 
 المنسوبة  ليه، 

 وبناء عل  رنسيا و مر الزراعة،
 ل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا، ًء عنابو 

   وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة، 
بعد الماجعين المنعقدة   الثالثة والخمسينوبناًء عل  ما أقر  مسلت الو راء في  لسعه 

  . 17/07/2012/ .و/ .هر( بعارمخ 03/253/11بمدينة غزة رح  رقم )
 قرر ما يلي: 

 ( 1المادة )
 ل  المعاش   -مدير عا  بسلطة الميا  –د ربيع أحمد أحمد حمم حالة المو ف/ 

 نعيسة الرركابه مخالفات رأديبية.
   (2المادة )

رنفيذ أحكا  هذا القرار، ومعمل به  -كل فيما يخصه -عل  السهات المخعصة كافة
 السرمدة الرسمية. ومنشر في ، اععبارًا من رارمخ صدور 

 

 .  2012و لسنة ليو من ي  17زة بعارمخ:  صدر في مدينة غ
 . هر1433ا  لع غ بانمن   27                         

 إسمـاعيل هنيـة 
 رئيـس مجلـس الـوزراء



  2012( يسمبرد) كانون أول                 )الــوقــائــع الفـلســطـينـية(                   الرابع والثمانون   العـدد      
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 م 2012( لسنة 216قرار مجلس الوزراء رقم )
تركي  تمديد عمل اللجنة الخاصة لحل قضية )تركي شحدة حجازي، ومحمد  أن  بش

 م 2012م عا  حجازي، وشحدة عودة حجازي( في محافظة رفح حتى نهاية
 مسلت الو راء

   ورعديالره،2003بعد اإلطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة 
رشكيل    بشأن2008/ .و/ .هر( لسنة 11/ 10/88قرار مسلت الو راء رقم )وعل  

 ( في محافظة رف ،قضية )محمد رركي حسا  ، وغحدة عودة حسا   لسنة لحل 
  ،2009لسنة .و/ .هر(   /01/139/11قرار مسلت الو راء رقم )وعل  

  ،2010/ .و/ .هر( لسنة 01/186/11)وعل  قرار مسلت الو راء رقم 
  ،2010/ .و/ .هر( لسنة 01/191/11)وعل  قرار مسلت الو راء رقم 

 وبناء عل  رنسيا رجيت الو راء،
 لنا قانونًا،وبناًء عل  الصالحيات المخولة 

   وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة،
بعد الماجعين المنعقدة  الثالثة والخمسينا أقر  مسلت الو راء في  لسعه عل  م ءً اوبن

  . 17/07/2012/ .و/ .هر( بعارمخ 04/253/11بمدينة غزة رح  رقم )
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
ة حسا  ، ومحمد رركي حسا  ، رمديد عمل اللسنة الخاصة لحل قضية )رركي غحد

  .2012ف  حع  نهاية عا  ر  ةوغحدة عودة حسا  ( في محافظ 
  (2المادة )

رنفيذ أحكا  هذا القرار، ومعمل به اععبارًا  -كل فيما يخصه -عل  السهات المخعصة كافة
 ومنشر في السرمدة الرسمية.، من رارمخ صدور 

 . 2012 من يوليو لسنة 17زة بعارمخ: صدر في مدينة غ
 .ره1433ا  لع غ بانمن  27                        

 إسمـاعيل هنيـة 
 رئيـس مجلـس الـوزراء 



  2012( يسمبرد) كانون أول                 )الــوقــائــع الفـلســطـينـية(                   الرابع والثمانون   العـدد      
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 م 2012( لسنة  217قرار مجلس الوزراء رقم )
% على سيارات شركات وكاالت  25أن عدم استيفاء رسوم جمركية بنسبة  بش

 التي تم إدخالها من معبر كرم أبو سالم السيارات
 مسلت الو راء 

 ه، رال  ورعدي 2003بعد اإلطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة 
   ورعديالره، 1929( لسنة 11وعل  قانون السمارك رقم )

 بشأن  2011/ .و/ .هر( لسنة 07/200/11وعل  قرار مسلت الو راء رقم )
% من قيمة السيارات العي يعم  دخالها من  25رحصيل رسو   مركية بقيمة  

 ة مع االحعالت،المعابر المشعرك
  ،2011.هر( لسنة  /و/ .02/208/11وعل  قرار مسلت الو راء رقم )
  ،2011/ .و/ .هر( لسنة 21/220/11وعل  قرار مسلت الو راء رقم )
  ،2011/ .و/ .هر( لسنة 07/223/11وعل  قرار مسلت الو راء رقم )

 وبناء عل  رنسيا و مر النقل والمواصالت، 
ن االقعصادية والبنية العحعية الو ارمة الداجمة في  وعل  روصيات لسنة الشؤو 

  ،04/07/2012( المنعقد بعارمخ 25اعها رقم )عم   محضر ا
 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا، 
   وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة، 

دة بعد الماجعين المنعق  الثالثة والخمسينوبناًء عل  ما أقر  مسلت الو راء في  لسعه  
  . 17/07/2012/ .و/ .هر( بعارمخ 05/253/11بمدينة غزة رح  رقم )

 قرر ما يلي:
 (1المادة )

% علر  سريارات غرركات وكراالت السريارات 25عد  اسعيفاء رسو   مركية بنسربة 
مررن معبررر كررر  أبررو سررالم، سررواًء كانرر  مةسررسلة فرري  العرري رررم  دخالهررا حعرر  رارمخرره
 الكشوفات أو غير مةسسلة.
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 (2المادة )
القرار، ومعمرل ا ذ رنفيذ أحكا  ه -كل فيما يخصه -عل  السهات المخعصة كافة
 ومنشر في السرمدة الرسمية.، به اععبارًا من رارمخ صدور 

 
 . 2012من يوليو لسنة  17زة بعارمخ: صدر في مدينة غ 
 . هر1433ا   لع غ بانمن  27                        

 إسمـاعيل هنيـة 
 لـوزراءرئيـس مجلـس ا
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 م 2012( لسنة  218قرار مجلس الوزراء رقم )
اعتماد توصيات اللجنة الخاصة بوضع اآلليات المناسبة الستغالل أن بش

 مبنى الصخرة الحكومي 
 مسلت الو راء

   ورعديالره، 2003بعد اإلطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة  
 واإلسكان،  وبناء عل  رنسيا و مر األغرات العامة

الو ارمة الداجمة في   يةع وعل  روصيات لسنة الشؤون االقعصادية والبنية العح
  ، 07/2012/ 04د بعارمخ  ( المنعق25محضر ا عماعها رقم )

 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،
   وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة،

بعررد المررراجعين  الثررة والخمسرررينالثوبنرراًء علرر  مرررا أقررر  مسلرررت الررو راء فرري  لسرررعه 
ررررررررررر( بعرررررررررررارمخ 06/253/11المنعقررررررررررردة بمدينرررررررررررة غرررررررررررزة رحررررررررررر  رقرررررررررررم ) / .و/ .هر

17/07/2012.  
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
اععماد روصيات اللسنة الخاصة بوضع اآلليات المناسبة السعرالت مبن  الصرخرة 

 الحكومي، وملك عل  النحو العالي:
( رح  رصر  6الطابق األرض  عدد )يبق  البدرو  والمحالت الشمالية من  .1

 و ارة االقعصاد الوطني.
( والسردة العري رعلرو هرذ  3لسنوبية من الطابق األرضي عدد )محالت اال ربق  .2

صررررررندوق االسررررررعثمار  -حرررررر  رصررررررر  و ارة االقعصرررررراد الرررررروطني المحررررررالت ر
 الفلسطيني.

 غرق غزة. –يةخص  السزء المةعبقي من السدة لصال  مديرمة الععليم  .3
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ة ابررر ي  الطرررابق األوت والثررراني لصرررال  نيرررابعي غرررزة السزجيرررة والكليرررة ونيةخصررر  .4
 الشمات.

 يةخص  الطابق الثال  لصال  سلطة  ودة البيئة. .5
 يةخص  الطابق الرابع لصال  و ارة السياحة واآلثار. .6
 يةمكن اسعرالت األماكن الفارغة المةعبقية الحعيا ات الو ارات المةخعلفة. .7

 
 (2المادة )

 به رنفيذ أحكا  هذا القرار، ومعمل -كل فيما يخصه -المخعصة كافة  عل  السهات
 ومنشر في السرمدة الرسمية.، اععبارًا من رارمخ صدور 

 
 . 2012من يوليو لسنة  17زة بعارمخ: مدينة غ  در فيص

 . هر1433ا   لع غ بانمن  27                        
 إسمـاعيل هنيـة 

 رئيـس مجلـس الـوزراء
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 م 2012( لسنة  219قرار مجلس الوزراء رقم )
 ( WI-FIعبر تقنية )يم خدمات اإلنترنت قدتأن اعتماد رخصة بش

 مسلت الو راء
   ورعديالره،2003بعد اإلطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة 
  ،1996( لسنة 3وعل  قانون االرصاالت السلكية والالسلكية رقم )

 الرصاالت وركنولو يا المعلومات،وبناء عل  رنسيا و مر ا
ة في محضر ة والبنية العحعية الو ارمة الداجمدياوعل  روصيات لسنة الشؤون االقعص

  ،04/07/2012( المنعقد بعارمخ 25ا عماعها رقم )
 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،
   وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة،

بعد الماجعين المنعقدة  الثالثة والخمسينالو راء في  لسعه وبناًء عل  ما أقر  مسلت 
  . 17/07/2012/ .و/ .هر( بعارمخ 07/253/11زة رح  رقم )غ ةبمدين

 قرر ما يلي:
 (1المادة )

–( 300( برسو  وقدرها )WI-FIاععماد رخصة رقديم خدمات اإلنعرن  عبر رقنية )
 ن العواجد السنومة.%( م7دينارًا أردنيًا باإلضافة  ل  ) -ثالثماجة

 (2المادة )
ها رقديم معلومات بعحديد المناطق العي يعم فيال رخوت و ارة االرصاالت وركنولو يا

 ووضع كافة الشرو  والمعايير الال مة لذلك. الخدمات لهذ  الرخصة
 (3المادة )

رنفيذ أحكا  هذا القرار، ومعمل به   -كل فيما يخصه -عل  السهات المخعصة كافة
 ومنشر في السرمدة الرسمية.، رًا من رارمخ صدور اععبا

 . 2012من يوليو لسنة  17خ: عارمب ة ز صدر في مدينة غ
 .هر1433ا  لع غ بانمن  27                        

 إسمـاعيل هنيـة 
 رئيـس مجلـس الـوزراء 
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 م 2012( لسنة  220قرار مجلس الوزراء رقم )
مبادرة عائلة األغا لتطوير مركز   أن تشكيل لجنة خاصة لمتابعة تنفيذبش

 مدينة خانيونس 
 مسلت الو راء 

   ورعديالره، 2003القانون األساسي المعدت لسنة الع عل  طإل بعد ا
 /أ( منها، 25وعل  الالجحة الداخلية لمسلت الو راء والسيما المادة )

    بشرأن2012/ .و/ .هر( لسنة 16/247/11وعل  قرار مسلت الو راء رقم )
 سنة خاصة لدراسة مبادرة عاجلة األغا لعطومر مركز مدينة خانيونت، رشكيل ل

 رنسيا و مر الحكم المحلي،عل    اءن وب
 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا، 
   وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة، 

بعد الماجعين المنعقدة   الثالثة والخمسينوبناًء عل  ما أقر  مسلت الو راء في  لسعه 
  . 17/07/2012/ .و/ .هر( بعارمخ 08/253/11بمدينة غزة رح  رقم )

 يلي:  ما  قرر
 (1المادة )

رشكيل لسنة خاصة برجاسة و ارة الحكم المحلي، وعضررومة كررل  مررن: و ارة الداخليررة واألمررن 
الرررررررروطني، وو ارة األوقررررررررا  والشررررررررؤون الدينيررررررررة، وو ارة السررررررررياحة واآلثررررررررار، وو ارة النقررررررررل 

 لعطومر مركز مدينة خانيونت. ك لمعابعة رنفيذ مبادرة عاجلة األغاوالمواصالت، ومل
 (2ة )ادمال

رنفيذ أحكا  هذا القرار، ومعمل به  -كل فيما يخصه -عل  السهات المخعصة كافة
 ومنشر في السرمدة الرسمية.، اععبارًا من رارمخ صدور 

 .  2012من يوليو لسنة  17زة بعارمخ:  صدر في مدينة غ
 . هر1433لعرا   غ بان من  27                        

 إسمـاعيل هنيـة 
 ـوزراءال رئيـس مجلـس
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 م 2012( لسنة  221قرار مجلس الوزراء رقم )
تعديل الغرض من تخصيص قطعة أرض حكومية لصالح نادي الشافعي   أنبش

 ليصبح إقامة مشاريع ربحية بداًل من إقامة نادي رياضي الرياضي
 مسلت الو راء 

   ورعديالره، 2003طالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة بعد اإل 
  ، 1942( لسنة 6)ضي العمومية رقم راوعل  قانون األ 

 وعل  قانون األراضي العثماني ورعديالره،
وعلررررررررررر  قررررررررررررار مسلرررررررررررت الرررررررررررو راء بشرررررررررررأن نظرررررررررررا  معرررررررررررايير العخصررررررررررري  رقرررررررررررم 

   ورعديالره،2007/ .و/ .هر( لسنة 3/27/11)
  بشأن رعديل  2011/ .و/ .هر( لسنة 3/207/11رقم ) وعل  قرار مسلت الو راء 

  بشأن رخصي   2008/ .و/ .هر( لسنة 02/50/11) مرق قرار مسلت الو راء
 قطعة أرا حكومية لصال  ناد  الشافعي الرماضي، 

 اللسنة الخاصة بعخصي  األراضي الحكومية،  وبناء عل  رنسيا
مية في محضر  وعل  روصيات اللسنة الخاصة بعخصي  األراضي الحكو 

  ،14/05/2012( بعارمخ 65رقم ) ا عماعها
 ، المخولة لنا قانوناً  اتيوبناًء عل  الصالح 

 وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة، 
بعد الماجعين   الرابعة والخمسينوبناًء عل  ما أقر  مسلت الو راء في  لسعه 

  . 24/07/2012/ .و/ .هر( بعارمخ 01/254/11المنعقدة بمدينة غزة رح  رقم )
 قرر ما يلي: 

 (1المادة )
ة لصررررال  نرررراد  الشررررافعي ميرررر و رعررررديل الررررررا مررررن رخصرررري  قطعررررة أرا حك

ررررر( لسرررررنة 3/207/11قررررررار مسلرررررت الرررررو راء رقرررررم )الرماضررررري بمو رررررا  / .و/ .هر
  ، ليصب   قامة مشارمع ربحية بداًل من  قامة ناد  رماضي. 2011
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 (2المادة )
%( من  1المبر  ليصب  رخصي   يسارة ) ركلية سلطة األراضي بععديل العقد 

 قيمة األرا.
 (3المادة )

رنفيذ أحكا  هذا القرار، ومعمرل  -ل فيما يخصهك -مخعصة كافةال عل  السهات 
 ومنشر في السرمدة الرسمية.، به اععبارًا من رارمخ صدور 

 
 . 2012من يوليو لسنة  24زة بعارمخ: صدر في مدينة غ 
 . هر1433ا   لع رمضانمن   05                       

 إسمـاعيل هنيـة 
 رئيـس مجلـس الـوزراء
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 م 2012( لسنة  222قرار مجلس الوزراء رقم )
تخصيص المناطق الخضراء من أراضي مشروع تل اإلسالم بمدينة غزة  أنبش

 لصالح بلدية غزة
 مسلت الو راء

 ورعديالره،   2003بعد اإلطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة  
  ، 1942( لسنة 6وعل  قانون األراضي العمومية رقم )

 ورعديالره،راضي العثماني ألا وعل  قانون 
وعلررررررررر  قررررررررررار مسلرررررررررت الرررررررررو راء بشرررررررررأن نظرررررررررا  معرررررررررايير العخصررررررررري  رقرررررررررم 

   ورعديالره،2007/ .و/ .هر( لسنة 3/27/11)
  اللسنة الخاصة بعخصي  األراضي الحكومية، وبناء عل  رنسيا 

يات اللسنرررة الخاصرررة بعخصررري  األراضررري الحكوميرررة فررري محضرررر وعلررر  روصررر 
  ،14/05/2012 مخر ( بعا65رقم ) ا عماعها

 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،
 وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة،

بعررد المرراجعين  الرابعررة والخمسررينوبنرراًء علرر  مررا أقررر  مسلررت الررو راء فرري  لسررعه 
ررررررررررر( بعرررررررررررارمخ 02/254/11رحررررررررررر  رقرررررررررررم )المنعقررررررررررردة بمدينرررررررررررة غرررررررررررزة  / .و/ .هر

24/07/2012 .  
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
صررررري  المنررررراطق الخضرررررراء الواقعرررررة فررررري عررررردة قسررررراجم مرررررن القطععرررررين رقرررررم خر
 رل اإلسال  بمدينة غزة لصال  بلدية غزة. ( من أراضي مشروع685،729)

 (2المادة )
حسرررا األصررروت  ركليرررة سرررلطة األراضررري بعنفيرررذ   رررراءات العخصررري  وإرمامررره

 المعموت بها.
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 (3المادة )
رنفيذ أحكا  هذا القرار، ومعمرل  -هصكل فيما يخ -عل  السهات المخعصة كافة

 ومنشر في السرمدة الرسمية.، ارًا من رارمخ صدور به اععب
 

 . 2012من يوليو لسنة  24زة بعارمخ: صدر في مدينة غ 
 . هر1433لعرا    رمضانمن  05                          

 إسمـاعيل هنيـة 
 رئيـس مجلـس الـوزراء
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 م 2012( لسنة  223رقم ) اءر قرار مجلس الوز 
تعديل الغرض من تخصيص قطعة أرض حكومية لصالح نقابة  أنبش

 ليصبح إنشاء صالة متعددة األغراض بداًل من إقامة مقر للنقابة  المهندسين
 مسلت الو راء

   ورعديالره، 2003األساسي المعدت لسنة  بعد اإلطالع عل  القانون 
  ، 1942سنة ل (6وعل  قانون األراضي العمومية رقم )

 وعل  قانون األراضي العثماني ورعديالره،
وعلررررررررر  قررررررررررار مسلرررررررررت الرررررررررو راء بشرررررررررأن نظرررررررررا  معرررررررررايير العخصررررررررري  رقرررررررررم 

   ورعديالره،2007/ .و/ .هر( لسنة 3/27/11)
ررر( لسرررنة / .07/48/11وعلررر  قررررار مسلرررت الرررو راء رقرررم )    بشرررأن2008و/ .هر

 لبناء مقر لها، نتو رخصي  قطعة أرا حكومية لنقابة المهندسين فرع خاني
 اللسنة الخاصة بعخصي  األراضي الحكومية، وبناء عل  رنسيا 

وعلررر  روصررريات اللسنرررة الخاصرررة بعخصررري  األراضررري الحكوميرررة فررري محضرررر 
  ،14/05/2012( بعارمخ 65رقم ) ا عماعها

 حيات المخولة لنا قانونًا،وبناًء عل  الصال
 وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة،

بعررد المرراجعين  الرابعررة والخمسررينالررو راء فرري  لسررعه ا أقررر  مسلررت مرر   وبنرراًء علرر 
ررررررررررر( بعرررررررررررارمخ 03/254/11المنعقررررررررررردة بمدينرررررررررررة غرررررررررررزة رحررررررررررر  رقرررررررررررم ) / .و/ .هر

24/07/2012 .  
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
فرع   -حكومية لصال  نقابة المهندسين رعديل الررا من رخصي  قطعة أرا 

/ .و/ .هر( لسنة  11/ 48/ 07) بمو ا قرار مسلت الو راء رقم  -خانيونت 
 ة مقر للنقابة.   ، ليصب   نشاء صالة مععددة األغراا بداًل من  قام2008
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 (2المادة )
%( من  1ركلية سلطة األراضي بععديل العقد المبر  ليصب  رخصي   يسارة ) 

 قيمة األرا.
 (3ادة )الم

رنفيذ أحكا  هذا القرار،   -كل فيما يخصه -عل  السهات المخعصة كافة
 ومنشر في السرمدة الرسمية.، مل به اععبارًا من رارمخ صدور معو 
 

 . 2012من يوليو لسنة  24زة بعارمخ: صدر في مدينة غ 
 . هر1433ا   لع رمضانمن   05                       

 إسمـاعيل هنيـة 
 لـس الـوزراءرئيـس مج
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 م 2012( لسنة  224قرار مجلس الوزراء رقم )
ق الخاص بالمنتدى الطبي إلى قطعة أرض أخرى صيص السابتخلنقل ا أنبش

 إلقامة مقر للمنتدى 
 مسلت الو راء 

   ورعديالره، 2003بعد اإلطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة 
  ، 1942( لسنة 6وعل  قانون األراضي العمومية رقم )

 وعل  قانون األراضي العثماني ورعديالره، 
ن نظرررررررررررا  معرررررررررررايير العخصررررررررررري  رقرررررررررررم شرررررررررررأبوعلررررررررررر  قررررررررررررار مسلرررررررررررت الرررررررررررو راء 

   ورعديالره،2007/ .و/ .هر( لسنة 3/27/11)
    بشرأن2009/ .و/ .هر( لسنة 27/124/11وعل  قرار مسلت الو راء رقم )

 ا  قامة مقر للمنعدى، رخصي  قطعة أرا حكومية لصال  المنعدى الطبي لرر 
 اللسنة الخاصة بعخصي  األراضي الحكومية،  وبناء عل  رنسيا

وصيات اللسنة الخاصة بعخصي  األراضي الحكومية في محضر    رلعو 
  ،04/06/2012( بعارمخ 66رقم ) ا عماعها

 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا، 
 وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة، 

بعد الماجعين المنعقدة  الرابعة والخمسينعل  ما أقر  مسلت الو راء في  لسعه وبناًء 
  . 24/07/2012/ .و/ .هر( بعارمخ 04/254/11غزة رح  رقم ) نةيبمد

 قرر ما يلي:
 (1المادة )

نقل العخصي  السابق الخاص بالمنعدى الطبي من قطعة األرا الحكومية الواقعة 
غرب  -( من أراضي  باليا978القطعة رقم ) ( من1471في أرا القسيمة رقم )

معرًا مربعًا،  ل  قطعة  -ألف- (2  0010)والبالرة مساحعها  -أبراج بلدية  باليا
( 978( من القطعة رقم )1464األرا الحكومية الواقعة في أرا القسيمة رقم )

باليا معرًا مربعًا من أراضي   -ألفًا وماجة ورسعة عشر-( 2 1119والبالرة مساحعها )
 إلقامة مقر للمنعدى.
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 (2المادة )
صي  وإرمامه حسا األصوت عخلركلية سلطة األراضي بعنفيذ   راءات نقل ا

 المعموت بها.
 (3المادة )

رنفيذ أحكا  هذا القرار، ومعمرل  -كل فيما يخصه -عل  السهات المخعصة كافة
 ومنشر في السرمدة الرسمية.، به اععبارًا من رارمخ صدور 

 
 . 2012من يوليو لسنة  24زة بعارمخ: مدينة غ  صدر في

 . هر1433ا   عل نرمضامن   05                       
 إسمـاعيل هنيـة 

 رئيـس مجلـس الـوزراء
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 م 2012( لسنة  225قرار مجلس الوزراء رقم )
تخصيص قطعة أرض حكومية لصالح وزارة الصحة إلقامة عيادة رعاية  أنبش

 أولية 
 لت الو راء مس

   ورعديالره، 2003بعد اإلطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة 
  ، 1942( لسنة 6مومية رقم )األراضي الع ن و وعل  قان

 وعل  قانون األراضي العثماني ورعديالره،
وعلررررررررررر  قررررررررررررار مسلرررررررررررت الرررررررررررو راء بشرررررررررررأن نظرررررررررررا  معرررررررررررايير العخصررررررررررري  رقرررررررررررم 

   ورعديالره،2007/ .و/ .هر( لسنة 3/27/11)
 اللسنة الخاصة بعخصي  األراضي الحكومية، ء عل  رنسياوبنا

األراضرررري الحكوميررررة فرررري محضررررر  ي صرررر وعلرررر  روصرررريات اللسنررررة الخاصررررة بعخ
  ،04/06/2012( بعارمخ 66رقم ) هاا عماع

 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا، 
 وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة، 
بعد الماجعين   الرابعة والخمسينفي  لسعه وبناًء عل  ما أقر  مسلت الو راء 

  . 24/07/2012مخ .هر( بعار  /و/ .05/254/11المنعقدة بمدينة غزة رح  رقم )
 قرر ما يلي: 

 ( 1المادة )
( من القطعة رقم 8رخصي  قطعة األرا الحكومية الواقعة في أرا القسيمة رقم )

ألفررررًا - (2 0015والبالرررررة مسرررراحعها )- الشرررريخ عسلررررين -( مررررن أراضرررري غررررزة684)
 معرًا مربعًا لصال  و ارة الصحة إلقامة عيادة رعاية أولية. -وخمسماجة

 ( 2) ادةملا
ركلية سلطة األراضي بعنفيذ   راءات العخصي  وإرمامه حسا األصوت  

 المعموت بها. 
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 (3المادة )
رنفيذ أحكا  هذا القرار، ومعمرل  -كل فيما يخصه -عل  السهات المخعصة كافة

 ومنشر في السرمدة الرسمية.،  من رارمخ صدور به اععباراً 
 

 . 2012سنة ل ومن يولي 24زة بعارمخ: صدر في مدينة غ 
 . هر1433ا   لع رمضانمن   05                       

 إسمـاعيل هنيـة 
 رئيـس مجلـس الـوزراء
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 م 2012( لسنة  226قرار مجلس الوزراء رقم )
حكومية لصالح جمعية الوفاء الخيرية إلقامة  تخصيص قطعة أرض  أنبش

 مركز طبي متقدم للعالج الفيزيائي 
 ءامسلت الو ر 

   ورعديالره،2003بعد اإلطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة 
  ،1942( لسنة 6وعل  قانون األراضي العمومية رقم )

 وعل  قانون األراضي العثماني ورعديالره،
بشرررررررررأن نظرررررررررا  معرررررررررايير العخصررررررررري  رقرررررررررم  وعلررررررررر  قررررررررررار مسلرررررررررت الرررررررررو راء

   ورعديالره،2007/ .و/ .هر( لسنة 3/27/11)
 اللسنة الخاصة بعخصي  األراضي الحكومية، يا سوبناء عل  رن

وعلررر  روصررريات اللسنرررة الخاصرررة بعخصررري  األراضررري الحكوميرررة فررري محضرررر 
  ،04/06/2012( بعارمخ 66رقم ) ا عماعها

 انونًا،وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا ق
 وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة،

بعررد المرراجعين  بعررة والخمسررينراال وبنرراًء علرر  مررا أقررر  مسلررت الررو راء فرري  لسررعه
ررررررررررر( بعرررررررررررارمخ 06/254/11المنعقررررررررررردة بمدينرررررررررررة غرررررررررررزة رحررررررررررر  رقرررررررررررم ) / .و/ .هر

24/07/2012 .  
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
( مررن 229رقررم )رخصرري  قطعررة األرا الحكوميررة الواقعررة فرري أرا القسرريمة 

والبالرة  -غمات و ارة األسرى والمحررمن - ( من أراضي غزة726القطعة رقم )
معرررررًا مربعررررًا لصررررال   م يررررة الوفرررراء  -ألفررررًا وخمسررررماجة - (2 1500حعها )سررررام

 الخيرمة إلقامة مركز طبي معقد  للعالج الفيزماجي. 
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 (2المادة )
ارة وإرمامه حسا  ركلية سلطة األراضي بعنفيذ   راءات العخصي   يس

 األصوت المعموت بها.
 (3المادة )

رنفيذ أحكا  هذا القرار، ومعمرل  -هكل فيما يخص -عل  السهات المخعصة كافة
 ومنشر في السرمدة الرسمية.، ًا من رارمخ صدور به اععبار 

 
 . 2012من يوليو لسنة  24زة بعارمخ: صدر في مدينة غ 
 .هر1433لعرا   نرمضامن  05                      

 إسمـاعيل هنيـة 
 رئيـس مجلـس الـوزراء
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 م 2012( لسنة  227) مقرار مجلس الوزراء رق
تخصيص قطعة أرض حكومية لصالح جمعية الصندوق الفلسطيني   أنبش

إلقامة مقر للرعاية االجتماعية للمحتاجين  لإلغاثة والتنمية )إنتربال(
 والمعاقين في قطاع غزة

 الو راء  مسلت 
   ورعديالره، 2003بعد اإلطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة 

  ، 1942 ( لسنة6لعمومية رقم )ا ي وعل  قانون األراض
 وعل  قانون األراضي العثماني ورعديالره،

وعلررررررررررر  قررررررررررررار مسلرررررررررررت الرررررررررررو راء بشرررررررررررأن نظرررررررررررا  معرررررررررررايير العخصررررررررررري  رقرررررررررررم 
   ورعديالره،2007/ .و/ .هر( لسنة 3/27/11)

 اللسنة الخاصة بعخصي  األراضي الحكومية،  عل  رنسياوبناء 
الحكومية في محضر  ي ضوعل  روصيات اللسنة الخاصة بعخصي  األرا 

  ،04/06/2012( بعارمخ 66رقم ) ا عماعها
 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا، 
 وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة، 

بعد الماجعين   الرابعة والخمسين لسعه  وبناًء عل  ما أقر  مسلت الو راء في 
  . 24/07/2012مخ ار ع/ .و/ .هر( ب 07/254/11المنعقدة بمدينة غزة رح  رقم )

 قرر ما يلي: 
 ( 1المادة )
 (229في  زء مرن أرا القسريمة رقرم )رخصي  قطعة األرا الحكومية الواقعة 

والبالرة -منغمات و ارة األسرى والمحرر  - ( من أراضي غزة726من القطعة رقم )
معرررررًا مربعررررًا لصررررال   م يررررة الصررررندوق  -سررررعماجة وثمررررانين - (2 680مسرررراحعها )
عررا ين إلغاثررة والعنميررة ) نعربررات( إلقامررة مقررر للرعايررة اال عماعيررة للمحل ي الفلسررطين

 والمعاقين في قطاع غزة. 
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 (2المادة )
ركلية سلطة األراضي بعنفيذ   راءات العخصي   يسارة وإرمامه حسا  

 صوت المعموت بها.األ
 (3المادة )

ومعمرل  ر،ارنفيذ أحكا  هذا القر  -كل فيما يخصه -عل  السهات المخعصة كافة
 ومنشر في السرمدة الرسمية.، به اععبارًا من رارمخ صدور 

 
 . 2012من يوليو لسنة  24زة بعارمخ: صدر في مدينة غ 
 . هر1433ا   لع رمضانمن   05                       

 ـاعيل هنيـة إسم
 رئيـس مجلـس الـوزراء
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 م 2012( لسنة  228قرار مجلس الوزراء رقم )
ة أرض حكومية لصالح بلدية جباليا النزلة إلقامة بئر  ص قطعصيخت أنبش

 مياه 
 مسلت الو راء 

   ورعديالره، 2003بعد اإلطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة 
  ، 1942( لسنة 6رقم )وعل  قانون األراضي العمومية 

 وعل  قانون األراضي العثماني ورعديالره،
ايير العخصررررررررررري  رقرررررررررررم معررررررررررر  وعلررررررررررر  قررررررررررررار مسلرررررررررررت الرررررررررررو راء بشرررررررررررأن نظرررررررررررا 

   ورعديالره،2007لسنة  / .و/ .هر(3/27/11)
 اللسنة الخاصة بعخصي  األراضي الحكومية، وبناء عل  رنسيا

فرررري محضررررر  وعلرررر  روصرررريات اللسنررررة الخاصررررة بعخصرررري  األراضرررري الحكوميررررة
  ،04/06/2012( بعارمخ 66رقم ) ا عماعها

 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،
 مقعضيات المصلحة العامة،  عل  اءً نوب

بعرررد المررراجعين  الرابعرررة والخمسرررينوبنررراًء علررر  مرررا أقرررر  مسلرررت الرررو راء فررري  لسرررعه 
  . 24/07/2012/ .و/ .هر( بعارمخ 08/254/11المنعقدة بمدينة غزة رح  رقم )

 قرر ما يلي:
 ( 1المادة )

( مرن 2) رخصي  قطعة األرا الحكومية الواقعة في  زء من أرا القسريمة رقرم
والبالرة مسراحعها  - باليا رل الزععر- ( من أراضي قطاع غزة1767القطعة رقم )

 معرًا مربعًا لصال  بلدية  باليا النزلة إلقامة بئر ميا .  -ماجة وخمسين - (2 150)
 ( 2) المادة

ركلية سلطة األراضي بعنفيذ   راءات العخصي   يسارة وإرمامه حسا األصوت  
 المعموت بها. 
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 (3)ة د الما
رنفيذ أحكا  هذا القرار، ومعمرل  -كل فيما يخصه -عل  السهات المخعصة كافة
 ومنشر في السرمدة الرسمية.، به اععبارًا من رارمخ صدور 

 
 . 2012ليو لسنة من يو  24زة بعارمخ: صدر في مدينة غ 
 . هر1433ا   لع رمضانمن   05                       

 إسمـاعيل هنيـة 
 زراءـو لرئيـس مجلـس ا
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 م 2012( لسنة  229قرار مجلس الوزراء رقم )
 تجديد تخصيص قطعة أرض حكومية لصالح نادي غزة الرياضي أنبش

 مسلت الو راء
   ورعديالره، 2003ساسي المعدت لسنة  بعد اإلطالع عل  القانون األ

  ، 1942( لسنة 6وعل  قانون األراضي العمومية رقم )
 يالره،ضي العثماني ورعد راوعل  قانون األ

وعلررررررررر  قررررررررررار مسلرررررررررت الرررررررررو راء بشرررررررررأن نظرررررررررا  معرررررررررايير العخصررررررررري  رقرررررررررم 
   ورعديالره،2007/ .و/ .هر( لسنة 3/27/11)

 اضي الحكومية،اللسنة الخاصة بعخصي  األر  وبناء عل  رنسيا 
وعلررر  روصررريات اللسنرررة الخاصرررة بعخصررري  األراضررري الحكوميرررة فررري محضرررر 

  ،04/06/2012 ( بعارمخ66رقم ) ا عماعها
 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،
 وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة،

ن بعررد المرراجعي الرابعررة والخمسررينوبنرراًء علرر  مررا أقررر  مسلررت الررو راء فرري  لسررعه 
ررررررررررر( بعرررررررررررارمخ 09/254/11المنعقررررررررررردة بمدينرررررررررررة غرررررررررررزة رحررررررررررر  رقرررررررررررم ) / .و/ .هر

24/07/2012 .  
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
عخصرري  علرر  قطعررة األرا الحكوميررة الواقعررة فرري أرا القسرريمة رقررم د الدير سر

( مررررررن أراضررررري  باليررررررا، والبالرررررررة مسرررررراحعها 978( مرررررن القطعررررررة رقررررررم )1471)

معررًا مربعرًا لصرال   -وخمسة وسبعين سعة عشر ألفًا ورسعماجة - (2 16.975)

 ناد  غزة الرماضي.
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 (2المادة )
لعخصرررري  ايسررررارًة وإرمامرررره حسررررا ا ت ركليررررة سررررلطة األراضرررري بعنفيررررذ   ررررراءا

%( مررررن اإليسررررار علرررر  مسرررراحة  0.5لرررر  أن يررررعم احعسرررراب قيمررررة )األصرررروت ع
%( مررررررن قيمررررررة اإليسررررررارة علرررررر  الصررررررالة مععررررررددة 1الملعررررررا واحعسرررررراب قيمررررررة )

 األغراا.
 (3لمادة )ا

رنفيذ أحكا  هذا القرار، ومعمرل  -كل فيما يخصه -عل  السهات المخعصة كافة
 ومنشر في السرمدة الرسمية.، صدور خ مبه اععبارًا من رار 

 
 . 2012من يوليو لسنة  24زة بعارمخ: صدر في مدينة غ 
 . هر1433ا   لع رمضانمن   05                       

 إسمـاعيل هنيـة 
 مجلـس الـوزراءرئيـس  
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 م 2012( لسنة  230قرار مجلس الوزراء رقم )
ندلس إلى قطعة أرض ألانقل التخصيص السابق الخاص بشركة  أنبش

 ء منتجع سياحي حكومية أخرى إلنشا
 مسلت الو راء

   ورعديالره،2003بعد اإلطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة 
  ،1942( لسنة 6رقم )وعل  قانون األراضي العمومية 

 وعل  قانون األراضي العثماني ورعديالره،
  رقرررررررررم صررررررررريخوعلررررررررر  قررررررررررار مسلرررررررررت الرررررررررو راء بشرررررررررأن نظرررررررررا  معرررررررررايير الع

   ورعديالره،2007/ .و/ .هر( لسنة 3/27/11)
 اللسنة الخاصة بعخصي  األراضي الحكومية، وبناء عل  رنسيا 

فررري محضرررر  وعلررر  روصررريات اللسنرررة الخاصرررة بعخصررري  األراضررري الحكوميرررة
  ،14/05/2012( بعارمخ 65رقم ) ا عماعها

 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،
 ة،ات المصلحة العامضيعوبناًء عل  مق

بعرررد المررراجعين  الرابعرررة والخمسرررينوبنررراًء علررر  مرررا أقرررر  مسلرررت الرررو راء فررري  لسرررعه 
  24/07/2012( بعارمخ ر/ .و/ .ه10/254/11المنعقدة بمدينة غزة رح  رقم )

 قرر ما يلي:
 (1المادة )

نقرررل العخصررري  السرررابق الخررراص بشرررركة األنررردلت مرررن قطعرررة األرا الحكوميرررة 
( مررن أراضرري 94( مررن القطعررة رقررم )1ء مررن أرا القسرريمة رقررم ) ررز  الواقعررة فرري

 دونمراً   -خمسرة وعشررمن- (25والبالرة مساحعها ) -المواصي - مدينة خانيونت
( مررن القطعررة رقررم 3عررة فرري أرا القسرريمة رقررم ) لرر  قطعررة األرا الحكوميررة الواق

ة، بقابنفت المسراحة السر  -غمات مدينة أصداء-( من أراضي مدينة خانيونت89)
 إلنشاء منعسع سياحي.
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 (2المادة )
ركلية سلطة األراضي بعنفيذ   راءات نقل العخصي  وإرمامه حسا األصوت 

 المعموت بها.
 (3المادة )

رنفيذ أحكا  هذا القرار، ومعمرل  -فيما يخصهكل  -عل  السهات المخعصة كافة
 ومنشر في السرمدة الرسمية.، به اععبارًا من رارمخ صدور 

 
 . 2012من يوليو لسنة  24زة بعارمخ: ينة غ مد  صدر في

 . هر1433ا   لع رمضانمن   05                       
 إسمـاعيل هنيـة 

 رئيـس مجلـس الـوزراء
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 م 2012( لسنة  231الوزراء رقم )قرار مجلس 
  -غزة- تخصيص قطعة أرض حكومية لصالح الجمعية اإلسالمية أنبش

 ي إلقامة مخبز ومركز طب 
 لت الو راءسم

   ورعديالره، 2003بعد اإلطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة  
  ، 1942( لسنة 6وعل  قانون األراضي العمومية رقم )

 ي ورعديالره،وعل  قانون األراضي العثمان
وعلررررررررر  قررررررررررار مسلرررررررررت الرررررررررو راء بشرررررررررأن نظرررررررررا  معرررررررررايير العخصررررررررري  رقرررررررررم 

   ورعديالره،2007/ .و/ .هر( لسنة 3/27/11)
 اللسنة الخاصة بعخصي  األراضي الحكومية، عل  رنسيا اء نبو 

وعلررر  روصررريات اللسنرررة الخاصرررة بعخصررري  األراضررري الحكوميرررة فررري محضرررر 
  ،14/05/2012( بعارمخ 65رقم ) ا عماعها

 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،
 وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة،

بعررد المرراجعين  الرابعررة والخمسررينفرري  لسررعه  اءر وبنرراًء علرر  مررا أقررر  مسلررت الررو  
ررررررررررر( بعرررررررررررارمخ 11/254/11المنعقررررررررررردة بمدينرررررررررررة غرررررررررررزة رحررررررررررر  رقرررررررررررم ) / .و/ .هر

24/07/2012 .  
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
( 334،335را الحكومية الواقعة في أرا القسيمة رقم ) رخصي  قطعة األ
رة  باللاو  -الشاطئ الشمالي - ( من أراضي مدينة غزة725من القطعة رقم )

لصال  السم ية   -معرًا مربعاً  ألفًا وماجة واثنا عشر – (2 1.112مساحعها ) 
 بهد   قامة مخبز القدس اآللي ومركز طيبة الطبي.  -غزة -  اإلسالمية
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 (2المادة )
ركلية سلطة األراضي بعنفيذ   راءات العخصي   يسارة وإرمامه حسا  

 األصوت المعموت بها.
 (3المادة )

رنفيذ أحكا  هذا القرار،   -فيما يخصهكل  -خعصة كافةلماعل  السهات 
 ومنشر في السرمدة الرسمية.، ومعمل به اععبارًا من رارمخ صدور 

 
 . 2012لسنة من يوليو  24زة بعارمخ: صدر في مدينة غ 
 . هر1433ا   لع رمضانمن  05                      

 إسمـاعيل هنيـة 
 رئيـس مجلـس الـوزراء
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 م 2012( لسنة  232ار مجلس الوزراء رقم )ر ق
نقل التخصيص السابق الخاص بمصلحة مياه بلديات الساحل إلى قطعة  أنبش

 اآلليات ووسائل النقل  إلنشاء كراج وورشة لصيانة أرض حكومية أخرى 
 مسلت الو راء 

   ورعديالره، 2003بعد اإلطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة 
  ،1942( لسنة 6ي العمومية رقم )اضر وعل  قانون األ 

 وعل  قانون األراضي العثماني ورعديالره،
وعلررررررررررر  قررررررررررررار مسلرررررررررررت الرررررررررررو راء بشرررررررررررأن نظرررررررررررا  معرررررررررررايير العخصررررررررررري  رقرررررررررررم 

   ورعديالره،2007نة / .و/ .هر( لس3/27/11)
رررر( لسررررنة 07/118/11وعلرررر  قرررررار مسلررررت الررررو راء رقررررم )   بشررررأن 2011/ .و/ .هر

ميرررا  بلرررديات السررراحل ر لصرررال  مصرررلحة سرررايحكوميرررة باإل  رخصررري  قطعرررة أرا
 إلنشاء كراج وورغة لصيانة اآلليات ووساجل النقل،

 اللسنة الخاصة بعخصي  األراضي الحكومية، وبناء عل  رنسيا
يات اللسنررررة الخاصررررة بعخصرررري  األراضرررري الحكوميررررة فرررري محضررررر وعلرررر  روصرررر 
  ،14/05/2012( بعارمخ 65رقم ) ا عماعها

 ولة لنا قانونًا،مخلوبناًء عل  الصالحيات ا
 وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة، 

بعد الماجعين   الرابعة والخمسينوبناًء عل  ما أقر  مسلت الو راء في  لسعه 
  . 24/07/2012/ .و/ .هر( بعارمخ 12/254/11رح  رقم )المنعقدة بمدينة غزة 

 قرر ما يلي: 
 ( 1المادة )

يات الساحل بمو ا قرار مسلت  لدبنقل العخصي  السابق الخاص بمصلحة ميا  
   ل  قطعة األرا الحكومية  2011/ .و/ .هر( لسنة 7/188/11الو راء رقم )

   -من أراضي خانيونت ( 88( من القطعة رقم )2الواقعة في أرا القسيمة رقم )
 دونمات.  -خمسة  –(5بنفت المساحة السابقة والبالرة ) -غمات  امعة األقص  
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 (2المادة )
راءات نقل العخصي  وإرمامه حسا األصوت راضي بعنفيذ   ألاركلية سلطة 
 المعموت بها.

 (3المادة )
 رنفيذ أحكا  هذا القرار، ومعمرل -كل فيما يخصه -عل  السهات المخعصة كافة
 ومنشر في السرمدة الرسمية.، به اععبارًا من رارمخ صدور 

 
 . 2012من يوليو لسنة  24زة بعارمخ: صدر في مدينة غ 

 . هر1433ا   لع رمضانمن   05                       
 إسمـاعيل هنيـة 

 رئيـس مجلـس الـوزراء
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 م 2012( لسنة  233قرار مجلس الوزراء رقم )
طعة أرض حكومية لصالح بلدية أم النصر إلقامة مركز  تخصيص ق أنبش

 تجاري 
 مسلت الو راء

 ورعديالره،  2003بعد اإلطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة 
  ،1942( لسنة 6وعل  قانون األراضي العمومية رقم )

 وعل  قانون األراضي العثماني ورعديالره،
لعخصررررررررري  رقرررررررررم وعلررررررررر  قررررررررررار مسلرررررررررت الرررررررررو راء بشرررررررررأن نظرررررررررا  معرررررررررايير ا

   ورعديالره،2007/ .و/ .هر( لسنة 3/27/11)
 اللسنة الخاصة بعخصي  األراضي الحكومية، وبناء عل  رنسيا 

الخاصرررة بعخصررري  األراضررري الحكوميرررة فررري محضرررر  ات اللسنرررةصررريو وعلررر  ر
  ،14/05/2012( بعارمخ 65رقم ) ا عماعها

 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،
 مقعضيات المصلحة العامة،وبناًء عل  

بعررد المرراجعين  الرابعررة والخمسررينوبنرراًء علرر  مررا أقررر  مسلررت الررو راء فرري  لسررعه 
ررررررررررر( بعرررررررررررارمخ 13/254/11حررررررررررر  رقرررررررررررم )ر ةالمنعقررررررررررردة بمدينرررررررررررة غرررررررررررز  / .و/ .هر

24/07/2012 .  
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
رخصي  قطعة األرا الحكومية الواقعة في  زء من أرا القسيمة رقم 

قرمة أ   - ( من أراضي محافظة الشمات1777القطعة رقم ) ( من 143)
   أ  ةمعرًا مربعًا لصال  بلدي -ألف  - (2 1000البالرة مساحعها )  -النصر

ن يعم رريير هد  اسعخدا  األرا في النصر إلقامة مركز رسار  عل  أ
 اللسنة المركزمة لألبنية ورنظيم المدن.  
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 (2المادة )
  راءات العخصي   يسارة وإرمامه حسا   ركلية سلطة األراضي بعنفيذ 

 األصوت المعموت بها.
 (3المادة )

هذا القرار، ومعمرل  ا كرنفيذ أح -كل فيما يخصه -عل  السهات المخعصة كافة
 ومنشر في السرمدة الرسمية.، به اععبارًا من رارمخ صدور 

 
 . 2012من يوليو لسنة  24زة بعارمخ: صدر في مدينة غ 
 .هر1433لعرا   رمضانمن  05                      

 إسمـاعيل هنيـة 
 رئيـس مجلـس الـوزراء
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 م 2012  ( لسنة234قرار مجلس الوزراء رقم )
 تخصيص قطعة أرض حكومية لصالح بلدية أم النصر إلقامة خزان مياه أنبش

 مسلت الو راء 
 ديالره،   ورع2003بعد اإلطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة 

  ، 1942( لسنة 6وعل  قانون األراضي العمومية رقم )
 وعل  قانون األراضي العثماني ورعديالره،

ن نظرررررررررررا  معرررررررررررايير العخصررررررررررري  رقرررررررررررم شرررررررررررأبوعلررررررررررر  قررررررررررررار مسلرررررررررررت الرررررررررررو راء 
   ورعديالره،2007/ .و/ .هر( لسنة 3/27/11)

 اللسنة الخاصة بعخصي  األراضي الحكومية،  وبناء عل  رنسيا
للسنة الخاصة بعخصي  األراضي الحكومية في محضر  وعل  روصيات ا

  ،14/05/2012( بعارمخ 65رقم ) ا عماعها
 ًا، وننوبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قا
 وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة، 

بعد الماجعين   الرابعة والخمسينوبناًء عل  ما أقر  مسلت الو راء في  لسعه 
  . 24/07/2012/ .و/ .هر( بعارمخ 14/254/11قم )المنعقدة بمدينة غزة رح  ر 

 قرر ما يلي: 
 ( 1المادة )

(  109مة رقم )سي قرخصي  قطعة األرا الحكومية الواقعة في  زء من أرا ال
البالرة   -قرمة أ  النصر- مات( من أراضي محافظة الش1777من القطعة رقم )

نصر إلقامة خزان  أ  ال معرًا مربعًا لصال  بلدية  -ألف  - (2 1000مساحعها )
 ميا . 

 
 ( 2المادة )

ركلية سلطة األراضي بعنفيذ   راءات العخصي   يسارة وإرمامه حسا األصوت  
 المعموت بها. 
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 (3) دةاالم
رنفيذ أحكا  هذا القرار، ومعمرل  -كل فيما يخصه -عل  السهات المخعصة كافة
 ومنشر في السرمدة الرسمية.، به اععبارًا من رارمخ صدور 

 
 . 2012من يوليو لسنة  24زة بعارمخ: ي مدينة غ صدر ف

 . هر1433ا   لع رمضانمن   05                       
 إسمـاعيل هنيـة 

 وزراءلـارئيـس مجلـس 
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 م 2012( لسنة 235قرار مجلس الوزراء رقم )
تخصيص قطعة أرض حكومية لصالح نادي االستقالل الرياضي إلقامة   أنبش

 رياضية صالة 
 مسلت الو راء

   ورعديالره،2003بعد اإلطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة 
  ،1942( لسنة 6وعل  قانون األراضي العمومية رقم )

 وعل  قانون األراضي العثماني ورعديالره،
وعلررررررررر  قررررررررررار مسلرررررررررت الرررررررررو راء بشرررررررررأن نظرررررررررا  معرررررررررايير العخصررررررررري  رقرررررررررم 

 ره،  ورعديال2007/ .و/ .هر( لسنة 3/27/11)
 اللسنة الخاصة بعخصي  األراضي الحكومية، وبناء عل  رنسيا 

وعلررر  روصررريات اللسنرررة الخاصرررة بعخصررري  األراضررري الحكوميرررة فررري محضرررر 
  ،14/05/2012( بعارمخ 65رقم ) هاعا عما

 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،
 وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة،

بعررد المرراجعين  الرابعررة والخمسررينالررو راء فرري  لسررعه  وبنرراًء علرر  مررا أقررر  مسلررت
ررررررررررر( بعرررررررررررارمخ 15/254/11المنعقررررررررررردة بمدينرررررررررررة غرررررررررررزة رحررررررررررر  رقرررررررررررم ) / .و/ .هر

24/07/2012 .  
 لي:ي اقرر م

 (1المادة )
( 1رخصي  قطعة األرا الحكومية الواقعة في  زء من أرا القسيمة رقم )

  -سلطان غرب رل ال- ( من أراضي محافظة رف 2361من القطعة رقم )
االسعقالت   معرًا مربعًا لصال  ناد  -ألف - (2 1000البالرة مساحعها )

 الرماضي إلقامة صالة رماضية. 
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 (2المادة )
  راءات العخصي   يسارة وإرمامه حسا  راضي بعنفيذ األ  ركلية سلطة

 األصوت المعموت بها.
 (3المادة )

هذا القرار، ومعمرل رنفيذ أحكا   -كل فيما يخصه -عل  السهات المخعصة كافة
 ومنشر في السرمدة الرسمية.، به اععبارًا من رارمخ صدور 

 
 . 2012من يوليو لسنة  24زة بعارمخ: صدر في مدينة غ 

 . هر1433ا   لع رمضانمن   05                       
 إسمـاعيل هنيـة 

 رئيـس مجلـس الـوزراء
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 م 2012 ( لسنة236قرار مجلس الوزراء رقم )
تخصيص قطعة أرض حكومية لصالح بلدية رفح إلقامة ملعب رياضي   أنبش

 معشب 
 مسلت الو راء 

   ورعديالره،2003ة نبعد اإلطالع عل  القانون األساسي المعدت لس
  ،1942( لسنة 6وعل  قانون األراضي العمومية رقم )

 وعل  قانون األراضي العثماني ورعديالره،
بشرررررررررررأن نظرررررررررررا  معرررررررررررايير العخصررررررررررري  رقرررررررررررم  وعلررررررررررر  قررررررررررررار مسلرررررررررررت الرررررررررررو راء

   ورعديالره،2007/ .و/ .هر( لسنة 3/27/11)
 اللسنة الخاصة بعخصي  األراضي الحكومية، وبناء عل  رنسيا

يات اللسنررررة الخاصررررة بعخصرررري  األراضرررري الحكوميررررة فرررري محضررررر روصرررر  لرررر  عو 
  ،14/05/2012( بعارمخ 65رقم ) ا عماعها

 انونًا،وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا ق
 وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة،

بعرررد المررراجعين  الرابعرررة والخمسرررينوبنررراًء علررر  مرررا أقرررر  مسلرررت الرررو راء فررري  لسرررعه 
  . 24/07/2012/ .و/ .هر( بعارمخ 16/254/11غزة رح  رقم )ة نالمنعقدة بمدي
 قرر ما يلي:

 ( 1المادة )
( من  3لقسيمة رقم )رخصي  قطعة األرا الحكومية الواقعة في  زء من أرا ا

البالرة مساحعها   -حي الفرقان- ( من أراضي محافظة رف  2366القطعة رقم )
 ا رماضي معشا. لع مدونمات لصال  بلدية رف  إلقامة  -أربعة -(4)

 ( 2المادة )
ركلية سلطة األراضي بعنفيذ   راءات العخصي   يسارة وإرمامه حسا األصوت  

 المعموت بها. 
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 (3المادة )
رنفيذ أحكا  هذا القرار،   -كل فيما يخصه -ات المخعصة كافةعل  السه

 ومنشر في السرمدة الرسمية.، ومعمل به اععبارًا من رارمخ صدور 
 

 . 2012من يوليو لسنة  24زة بعارمخ: غ  ةصدر في مدين
 . هر1433ا   لع رمضانمن   05                       

 إسمـاعيل هنيـة 
 رئيـس مجلـس الـوزراء
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 م 2012( لسنة  237قرار مجلس الوزراء رقم )
تخصيص قطعة أرض حكومية لصالح جمعية الشموع المضيئة وجمعية   أنبش

 ز لألنشطة النسائية ة مرك امقإل رياحين بالشراكة
 مسلت الو راء

   ورعديالره،2003بعد اإلطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة 
  ،1942( لسنة 6مية رقم )وعل  قانون األراضي العمو 

 وعل  قانون األراضي العثماني ورعديالره،
وعلررررررررر  قررررررررررار مسلرررررررررت الرررررررررو راء بشرررررررررأن نظرررررررررا  معرررررررررايير العخصررررررررري  رقرررررررررم 

   ورعديالره،2007لسنة ( ر/ .و/ .ه3/27/11)
 اللسنة الخاصة بعخصي  األراضي الحكومية، وبناء عل  رنسيا 

وميرررة فررري محضرررر وعلررر  روصررريات اللسنرررة الخاصرررة بعخصررري  األراضررري الحك
  ،14/05/2012( بعارمخ 65رقم ) ا عماعها

 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،
 وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة،

بعررد المرراجعين  الرابعررة والخمسررينا أقررر  مسلررت الررو راء فرري  لسررعه علرر  مرر  ءً اوبنرر 
ررررررررررر( بعرررررررررررارمخ 17/254/11المنعقررررررررررردة بمدينرررررررررررة غرررررررررررزة رحررررررررررر  رقرررررررررررم ) / .و/ .هر

24/07/2012 .  
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
( مررن 879رخصرري  قطعررة األرا الحكوميررة الواقعررة فرري أرا القسرريمة رقررم )

والبالرررة  -غرررق مسررسد الروضررة - ةز ( مررن أراضرري مدينررة غرر 724القطعررة رقررم )
معرررًا مربعررًا لصررال   م يرررة  -أربررع ماجررة ورسررعة وثمرررانين - (2 489مسرراحعها )

 ين بالشراكة إلقامة مركز لألنشطة النساجية.الشموع المضيئة و م ية رماح
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 (2المادة )
ررر( لسرررنة 13/81/11 لرررراء قررررار مسلرررت الرررو راء رقرررم )   بشرررأن 2008/ .و/ .هر

لصرررال   م يرررة الشرررموع المضررريئة إلقامرررة مقرررر  كوميرررةح ا رخصررري  قطعرررة أر 
 للسم ية.

 (3المادة )
رررر( لسررررنة 7/61/11 لررررراء قرررررار مسلررررت الررررو راء رقررررم ) بشررررأن   2008/ .و/ .هر

 رخصي  قطعة أرا حكومية لصال   م ية رماحين إلقامة مقر للسم ية.
 (4المادة )

صررروت ألاركليرررة سرررلطة األراضررري بعنفيرررذ   رررراءات العخصررري  وإرمامررره حسرررا 
 المعموت بها.

 (5المادة )
رنفيذ أحكا  هذا القرار، ومعمرل  -كل فيما يخصه -عل  السهات المخعصة كافة
 ومنشر في السرمدة الرسمية.،  به اععبارًا من رارمخ صدور 

 
 . 2012من يوليو لسنة  24زة بعارمخ: صدر في مدينة غ 

 . هر1433ا   لع رمضانمن   05                       
 ل هنيـة عياإسمـ

 رئيـس مجلـس الـوزراء
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 م 2012( لسنة  238قرار مجلس الوزراء رقم )
ة اإلسالمية إلقامة  تخصيص قطعة أرض حكومية لصالح هيئة اإلغاث أنبش

 مشاريع زراعية نباتية فقط
 مسلت الو راء

   ورعديالره، 2003بعد اإلطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة  
  ،1942 ( لسنة6لعمومية رقم )ا يوعل  قانون األراض

 وعل  قانون األراضي العثماني ورعديالره،
 وعلررررررررر  قررررررررررار مسلرررررررررت الرررررررررو راء بشرررررررررأن نظرررررررررا  معرررررررررايير العخصررررررررري  رقرررررررررم

   ورعديالره،2007/ .و/ .هر( لسنة 3/27/11)
 اللسنة الخاصة بعخصي  األراضي الحكومية، وبناء عل  رنسيا 

الحكوميرررة فررري محضرررر ي ضررر وعلررر  روصررريات اللسنرررة الخاصرررة بعخصررري  األرا
  ،14/05/2012( بعارمخ 65رقم ) ا عماعها

 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،
 مصلحة العامة،وبناًء عل  مقعضيات ال

بعررد المرراجعين  الرابعررة والخمسررينوبنرراًء علرر  مررا أقررر  مسلررت الررو راء فرري  لسررعه 
ررررررررررر( ب18/254/11المنعقررررررررررردة بمدينرررررررررررة غرررررررررررزة رحررررررررررر  رقرررررررررررم ) مخ ار عررررررررررر / .و/ .هر

24/07/2012 .  
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
( مرررن 17رخصررري  قطعرررة األرا الحكوميرررة الواقعرررة فررري أرا القسررريمة رقرررم )

البالرة  - نوب  امعة األقص - ن أراضي مدينة خانيونت( م88القطعة رقم )
إلقامرررررة  دونمررررًا لصرررررال  هيئرررررة اإلغاثررررة اإلسرررررالمية -خمسرررررون - (50مسرررراحعها )

 .قطفمشارمع  راعية نبارية 
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 (2المادة )
ركليررررة سررررلطة األراضرررري بعنفيررررذ   ررررراءات العخصرررري   يسررررارة وإرمامرررره حسررررا 

 األصوت المعموت بها.
 (3المادة )

رنفيذ أحكا  هذا القرار، ومعمرل  -كل فيما يخصه -لمخعصة كافةعل  السهات ا
 ومنشر في السرمدة الرسمية.، به اععبارًا من رارمخ صدور 

 
 . 2012من يوليو لسنة  24 : زة بعارمخصدر في مدينة غ 
 . هر1433ا   لع رمضانمن   05                       

 إسمـاعيل هنيـة 
 رئيـس مجلـس الـوزراء
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 م 2012( لسنة  239قرار مجلس الوزراء رقم )
تخصيص قطعة أرض حكومية لصالح وزارة األوقاف والشؤون الدينية   أنبش

 إلقامة مسجد ذي النورين
 اء ر و مسلت ال

   ورعديالره،2003بعد اإلطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة 
  ،1942( لسنة 6وعل  قانون األراضي العمومية رقم )

 ل  قانون األراضي العثماني ورعديالره،وع
وعلررررررررر  قررررررررررار مسلرررررررررت الرررررررررو راء بشرررررررررأن نظرررررررررا  معرررررررررايير العخصررررررررري  رقرررررررررم 

   ورعديالره،2007/ .و/ .هر( لسنة 3/27/11)
 اللسنة الخاصة بعخصي  األراضي الحكومية، سيا رن وبناء عل 

وعلررر  روصررريات اللسنرررة الخاصرررة بعخصررري  األراضررري الحكوميرررة فررري محضرررر 
  ،14/05/2012( بعارمخ 65)رقم  ا عماعها

 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،
 وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة،

بعررد المرراجعين  الرابعررة والخمسررين عهسرر وبنرراًء علرر  مررا أقررر  مسلررت الررو راء فرري  ل
ررررررررررر( بعرررررررررررارمخ 19/254/11المنعقررررررررررردة بمدينرررررررررررة غرررررررررررزة رحررررررررررر  رقرررررررررررم ) / .و/ .هر

24/07/2012 .  
 قرر ما يلي:

 (1لمادة )ا
( مررررن 2رخصرررري  قطعررررة األرا الحكوميررررة الواقعررررة فرررري أرا القسرررريمة رقررررم )

والبالررررررة  -مشرررررروع حررررري البرررررراق - ( مرررررن أراضررررري خرررررانيونت88القطعرررررة رقرررررم )
معرًا مربعًا لصال  و ارة األوقا  والشؤون الدينيرة  -ألف - (2 0010)مساحعها 

لشرؤون الدينيرة بمخطرط إلقامة مسسد م  النورمن عل  أن رلعز  و ارة األوقرا  وا
 مشروع حي البراق.
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 (2المادة )
ركليرررة سرررلطة األراضررري بعنفيرررذ   رررراءات العخصررري  وإرمامررره حسرررا األصررروت 

 المعموت بها.
 (3المادة )

رنفيذ أحكا  هذا القرار، ومعمرل  -كل فيما يخصه -كافة ت المخعصةهاسعل  ال
 ومنشر في السرمدة الرسمية.، به اععبارًا من رارمخ صدور 

 
 . 2012من يوليو لسنة  24زة بعارمخ: صدر في مدينة غ 
 . هر1433ا   لع رمضانمن   05                       

 إسمـاعيل هنيـة 
 رئيـس مجلـس الـوزراء
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 م 2012( لسنة  240قرار مجلس الوزراء رقم )
تخصيص قطعة أرض حكومية لصالح وزارة التربية والتعليم العالي  أنبش

 شاء مدرسة حكومية إلن
 مسلت الو راء

   ورعديالره،2003بعد اإلطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة 
  ،1942( لسنة 6وعل  قانون األراضي العمومية رقم )

 راضي العثماني ورعديالره،نون األ قا وعل  
وعلررررررررررر  قررررررررررررار مسلرررررررررررت الرررررررررررو راء بشرررررررررررأن نظرررررررررررا  معرررررررررررايير العخصررررررررررري  رقرررررررررررم 

   ورعديالره،2007/ .و/ .هر( لسنة 3/27/11)
 اللسنة الخاصة بعخصي  األراضي الحكومية، وبناء عل  رنسيا

وعلرررر  روصرررريات اللسنررررة الخاصررررة بعخصرررري  األراضرررري الحكوميررررة فرررري محضررررر 
  ،14/05/2012بعارمخ ( 65رقم ) ا عماعها

 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،
 وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة،

بعرررد المررراجعين  الرابعرررة والخمسرررينأقرررر  مسلرررت الرررو راء فررري  لسرررعه  وبنررراًء علررر  مرررا
  . 24/07/2012/ .و/ .هر( بعارمخ 20/254/11المنعقدة بمدينة غزة رح  رقم )

 قرر ما يلي:
 ( 1) دةاالم

( من القطعة 40رخصي  قطعة األرا الحكومية الواقعة في أرا القسيمة رقم )
 -ثالثررررة- (3والبالرررررة مسرررراحعها ) -العفرررراح- ( مررررن أراضرررري مدينررررة غرررزة699رقرررم )

 دونمات لصال  و ارة العربية والععليم العالي إلنشاء مدرسة حكومية.
 
 ( 2المادة )

  وإرمامرررره حسررررا األصرررروت صرررريخركليررررة سررررلطة األراضرررري بعنفيررررذ   ررررراءات الع
 المعموت بها.
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 (3المادة )
عمرل رنفيذ أحكا  هذا القرار، وم -كل فيما يخصه -عل  السهات المخعصة كافة
 ومنشر في السرمدة الرسمية.، به اععبارًا من رارمخ صدور 

 
 . 2012من يوليو لسنة  24زة بعارمخ: صدر في مدينة غ 
 . هر1433   ا عل رمضانمن   05                       

 إسمـاعيل هنيـة 
 رئيـس مجلـس الـوزراء
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 م 2012( لسنة  241قرار مجلس الوزراء رقم )
 تخصيص قطعة أرض حكومية لصالح وزارة الشباب والرياضة أنبش

 مسلت الو راء
   ورعديالره،2003بعد اإلطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة 

  ،1942( لسنة 6ة رقم )ميو وعل  قانون األراضي العم
 وعل  قانون األراضي العثماني ورعديالره،

ي  رقرررررررررم وعلررررررررر  قررررررررررار مسلرررررررررت الرررررررررو راء بشرررررررررأن نظرررررررررا  معرررررررررايير العخصررررررررر 
   ورعديالره،2007/ .و/ .هر( لسنة 3/27/11)

 اللسنة الخاصة بعخصي  األراضي الحكومية، وبناء عل  رنسيا 
يرررة فررري محضرررر ومكوعلررر  روصررريات اللسنرررة الخاصرررة بعخصررري  األراضررري الح

  ،14/05/2012( بعارمخ 65رقم ) ا عماعها
 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،

 يات المصلحة العامة،وبناًء عل  مقعض
بعررد المرراجعين  الرابعررة والخمسررينوبنرراًء علرر  مررا أقررر  مسلررت الررو راء فرري  لسررعه 

ررررررررررر( بعرررررررررررارمخ 21/254/11المنعقررررررررررردة بمدينرررررررررررة غرررررررررررزة رحررررررررررر  رقرررررررررررم ) / .و/ .هر
24/07/2012 .  

 قرر ما يلي:
 (1المادة )

( مررررن 2رخصرررري  قطعررررة األرا الحكوميررررة الواقعررررة فرررري أرا القسرررريمة رقررررم )
خمسرة - (15( من أراضي مدينة خرانيونت، البالررة مسراحعها )88القطعة رقم )

دونمًا لصال  و ارة الشرباب والرماضرة علر  أن رنسرق الرو ارة برين األنديرة  -عشر
نراد  األمرل الرماضري، نراد  معرن الرماضري( حسرا  ي،عالمشعركة )نراد  الشراف

 ما ررا  مناسبًا.
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 (2المادة )
العخصررري  وإرمامررره حسرررا األصررروت ركليرررة سرررلطة األراضررري بعنفيرررذ   رررراءات 

 المعموت بها.
 (3المادة )

رنفيذ أحكا  هذا القرار، ومعمرل  -كل فيما يخصه -عل  السهات المخعصة كافة
 ر في السرمدة الرسمية.نشوم ،به اععبارًا من رارمخ صدور 

 
 . 2012من يوليو لسنة  24زة بعارمخ: صدر في مدينة غ 

 . هر1433ا   لع رمضان من  05                       
 إسمـاعيل هنيـة 

 رئيـس مجلـس الـوزراء
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 م 2012( لسنة  242قرار مجلس الوزراء رقم )
ز خدمات دير البلح إلى رك مضم نادي الصالح واتحاد شباب دير البلح و  أنبش

المخصصة سابقًا لصالح نادي الريان الرياضي لتكون قطعة األرض الحكومية 
 نهم شراكة فيما بي

 مسلت الو راء 
   ورعديالره،2003بعد اإلطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة 

  ،1942( لسنة 6وعل  قانون األراضي العمومية رقم )
 ورعديالره،ي نوعل  قانون األراضي العثما

وعلررررررررررر  قررررررررررررار مسلرررررررررررت الرررررررررررو راء بشرررررررررررأن نظرررررررررررا  معرررررررررررايير العخصررررررررررري  رقرررررررررررم 
 ،  ورعديالره2007/ .و/ .هر( لسنة 3/27/11)

ررررر( لسرررررنة 1/79/11وعلررررر  قررررررار مسلرررررت الرررررو راء رقرررررم ) رررررأن2008/ .و/ .هر    بشر
 رخصي  قطعة أرا حكومية لناد  الرمان الرماضي إلقامة ملعا كرة قد ،

 ي  األراضي الحكومية،خاصة بعخصال اللسنة وبناء عل  رنسيا
وعلرررر  روصرررريات اللسنررررة الخاصررررة بعخصرررري  األراضرررري الحكوميررررة فرررري محضررررر 

  ،14/05/2012( بعارمخ 65رقم ) ا عماعها
 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،
 وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة،

بعرررد المررراجعين  مسرررينلخاالرابعرررة و وبنررراًء علررر  مرررا أقرررر  مسلرررت الرررو راء فررري  لسرررعه 
  . 24/07/2012/ .و/ .هر( بعارمخ 22/254/11المنعقدة بمدينة غزة رح  رقم )

 قرر ما يلي:
 ( 1مادة )ال

ضرم نراد  الصرالح وارحراد غررباب ديرر الربل  ومركرز خرردمات ديرر الربل   لر  قطعررة 
األرا الحكوميررررررررة المخصصررررررررة سررررررررابقًا بمو ررررررررا قرررررررررار مسلررررررررت الررررررررو راء رقررررررررم 

لعكررون غررراكة  لصررال  لنرراد  الرمرران الرماضرري  2008لسررنة ( ر/ .و/ .هرر 1/79/11)
 فيما بينهم.
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 (2المادة )
رنفيذ أحكا  هذا القرار،   -ما يخصهكل في -عل  السهات المخعصة كافة

 ومنشر في السرمدة الرسمية.، ومعمل به اععبارًا من رارمخ صدور 
 

 . 2012من يوليو لسنة  24زة بعارمخ: صدر في مدينة غ 
 . هر1433ا   لع رمضانمن   05                       

 إسمـاعيل هنيـة 
 رئيـس مجلـس الـوزراء
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 م 2012( لسنة  243الوزراء رقم ) قرار مجلس
نقل التخصيص السابق الخاص بسلطة الطاقة والموارد الطبيعية إلى  أنبش

ي ائبمشروع الربط الكهر   - إلنشاء محطة التحويل قطعة أرض حكومية أخرى 
 مع مصر 

 مسلت الو راء
   ورعديالره،2003بعد اإلطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة 

  ،1942( لسنة 6اضي العمومية رقم )وعل  قانون األر 
 وعل  قانون األراضي العثماني ورعديالره،

وعلررررررررررر  قررررررررررررار مسلرررررررررررت الرررررررررررو راء بشرررررررررررأن نظرررررررررررا  معرررررررررررايير العخصررررررررررري  رقرررررررررررم 
 يالره،عدر  و 2007/ .و/ .هر( لسنة 3/27/11)

  ،2011/ .و/ .هر( لسنة 08/226/11وعل  قرار مسلت الو راء رقم )
 عخصي  األراضي الحكومية،اللسنة الخاصة ب وبناء عل  رنسيا

 وعل  روصيات اللسنة الخاصة بعخصي  األراضي الحكومية في محضر ا عماعها
  ،14/05/2012( بعارمخ 65رقم )

 ًا،وننوبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قا
 وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة،

عررد المرراجعين المنعقرردة ب الرابعررة والخمسررينوبنرراًء علرر  مررا أقررر  مسلررت الررو راء فرري  لسررعه 
  .  24/07/2012/ .و/ .هر( بعارمخ 23/254/11بمدينة غزة رح  رقم )

 قرر ما يلي:
 (1المادة )

ة بمو ررا قرررار مسلررت  يرر ينقررل العخصرري  السررابق لصررال  سررلطة الطاقررة والمرروارد الطب
ررررر( لسرررررنة 8/226/11) الرررررو راء رقرررررم     لررررر  قطعرررررة األرا الحكوميرررررة 2011/ .و/ .هر
 (48( والبالرررة مسرراحعها )2370( مررن القطعررة رقررم )1ا القسرريمة رقررم )الواقعررة فرري أر 

محطرررة  إلنشررراء -ررررل السرررلطان - دونمرررًا مرررن أراضررري مدينرررة رفررر  -ثمانيرررة وأربعرررين -
 اجي مع مصر(.ربهالعحومل )مشروع الربط الك
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 (2المادة )
ركلية سلطة األراضي بعنفيذ   راءات نقل العخصي  وإرمامه حسا األصوت 

 ها.المعموت ب
 (3المادة )

رنفيذ أحكا  هذا القرار، ومعمرل  -كل فيما يخصه -عل  السهات المخعصة كافة
 ومنشر في السرمدة الرسمية.، به اععبارًا من رارمخ صدور 

 
 . 2012من يوليو لسنة  24 ارمخ: بع  زةصدر في مدينة غ 

 . هر1433ا   لع رمضانمن   05                       
 إسمـاعيل هنيـة 

 ئيـس مجلـس الـوزراءر 
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 م 2012( لسنة  244قرار مجلس الوزراء رقم )
تخصيص قطعة أرض حكومية لصالح نادي الدولفين للرياضة المائية   أنبش

 اب المائية لعإلقامة نادي الدولفين لأل
 مسلت الو راء

   ورعديالره،2003بعد اإلطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة 
  ،1942( لسنة 6ن األراضي العمومية رقم )وعل  قانو 

 وعل  قانون األراضي العثماني ورعديالره،
وعلررررررررر  قررررررررررار مسلرررررررررت الرررررررررو راء بشرررررررررأن نظرررررررررا  معرررررررررايير العخصررررررررري  رقرررررررررم 

 عديالره،ور  2007/ .و/ .هر( لسنة 3/27/11)
 اللسنة الخاصة بعخصي  األراضي الحكومية، وبناء عل  رنسيا 

ي  األراضررري الحكوميرررة فررري محضرررر وعلررر  روصررريات اللسنرررة الخاصرررة بعخصررر 
  ،04/06/2012( بعارمخ 66رقم ) ا عماعها

 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،
 وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة،

بعررد المرراجعين  الرابعررة والخمسررينعه مسلررت الررو راء فرري  لسرر   ر وبنرراًء علرر  مررا أقرر 
ررررررررررر( بعرررررررررررارمخ // .و24/254/11المنعقررررررررررردة بمدينرررررررررررة غرررررررررررزة رحررررررررررر  رقرررررررررررم )  .هر

24/07/2012 .  
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
( و 9رخصرررري  قطعررررة األرا الحكوميررررة الواقعررررة فرررري أرا القسرررريمعين رقررررم )

ة البالرررر  -وسرررةحر ممنطقرررة ال- ( مرررن أراضررري غرررزة677( مرررن القطعرررة رقرررم )10)
 معرًا مربعرًا لصرال  نراد  الردولفين للرماضرة -ثالثة آال - (2 3000مساحعها )
 قامة ناد  الدولفين لأللعاب الماجية.الماجية إل
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 (2المادة )
ركليررررة سررررلطة األراضرررري بعنفيررررذ   ررررراءات العخصرررري   يسررررارة وإرمامرررره حسررررا 

 األصوت المعموت بها.
 (3المادة )

أحكا  هذا القرار، ومعمرل  رنفيذ  -كل فيما يخصه -ةافكعل  السهات المخعصة 
 رسمية.ومنشر في السرمدة ال، به اععبارًا من رارمخ صدور 

 
 . 2012من يوليو لسنة  24زة بعارمخ: صدر في مدينة غ 

 . هر1433ا   لع رمضانمن   05                       
 إسمـاعيل هنيـة 

 رئيـس مجلـس الـوزراء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  2012( يسمبرد) كانون أول                 )الــوقــائــع الفـلســطـينـية(                   الرابع والثمانون   العـدد      
 

 

 - 137 - 

 م 2012( لسنة  245ء رقم )س الوزراجلمقرار 
 تخصيص قطعة أرض حكومية لصالح جمعية رياحين  إعادة أنبش
 و راءمسلت ال

   ورعديالره،2003بعد اإلطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة 
  ،1942( لسنة 6وعل  قانون األراضي العمومية رقم )

 وعل  قانون األراضي العثماني ورعديالره،
شرررررررررررأن نظرررررررررررا  معرررررررررررايير العخصررررررررررري  رقرررررررررررم لرررررررررررت الرررررررررررو راء بمس وعلررررررررررر  قررررررررررررار

   ورعديالره،2007/ .و/ .هر( لسنة 3/27/11)
 اللسنة الخاصة بعخصي  األراضي الحكومية، رنسيا وبناء عل  

وعلرررر  روصرررريات اللسنررررة الخاصررررة بعخصرررري  األراضرررري الحكوميررررة فرررري محضررررر 
  ،04/06/2012( بعارمخ 66رقم ) ا عماعها

 خولة لنا قانونًا،لماوبناًء عل  الصالحيات 
 وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة،

بعرررد المررراجعين  الرابعرررة والخمسرررينسرررعه وبنررراًء علررر  مرررا أقرررر  مسلرررت الرررو راء فررري  ل
  . 24/07/2012/ .و/ .هر( بعارمخ 25/254/11المنعقدة بمدينة غزة رح  رقم )

 قرر ما يلي:
 ( 1المادة )

( 1036فرري أرا القسرريمة رقررم ) عررةق عررادة رخصرري  قطعررة األرا الحكوميررة الوا
سرراحعها والبالرررة م -دوار القوقررا- ( مررن أراضرري مدينررة غررزة978م )مررن القطعررة رقرر 

معرًا مربعًا لصال   م ية رماحين، عل  أن  -خمسماجة وسبعة وثمانين- (2 559)
رنفررررد  م يرررة الشرررموع المضررريئة بعخصررري  قطعرررة األرا الحكوميرررة الواقعرررة فررري 

غررق - ( مرن أراضري مدينرة غرزة724مرن القطعرة رقرم )( 879أرا القسيمة رقم )
 -ربررع ماجررة ورسررعة وثمررانينأ- (2 489والبالرررة مسرراحعها ) -مقبرررة الشرريخ رضرروان

 معرًا مربعًا دون غراكة.
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 (2المادة )
ركليررررة سررررلطة األراضرررري بعنفيررررذ   ررررراءات العخصرررري   يسررررارة وإرمامرررره حسررررا 

 األصوت المعموت بها.
 (3المادة )

رنفيذ أحكا  هذا القرار، ومعمرل  -ما يخصهكل في -عصة كافةمخلعل  السهات ا
 ي السرمدة الرسمية.ومنشر ف، به اععبارًا من رارمخ صدور 

 
 . 2012من يوليو لسنة  24زة بعارمخ: صدر في مدينة غ 
 . هر1433ا   لع رمضانمن   05                       

 إسمـاعيل هنيـة 
 رئيـس مجلـس الـوزراء
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 م 2012( لسنة 246ار مجلس الوزراء رقم )ر ق
ة الصناعية واألمراض  $( لترميم مبنى الِكْلي  100,000أن اعتماد مبلغ )بش

درية واألورام بمجمع الشفاء الطبي   الصَّ
 مسلت الو راء

   ورعديالره،2003بعد اإلطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة 
  ،1998( لسنة 7ون المالية رقم )شؤ لوعل  قانون رنظيم الموا نة العامة وا
 وبناء عل  رنسيا و مر الصحة،
 لة لنا قانونًا،وبناًء عل  الصالحيات المخو 

   وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة،
بعد الماجعين المنعقدة  السادسة والخمسينوبناًء عل  ما أقر  مسلت الو راء في  لسعه 

  . 07/08/2012( بعارمخ هر./ .و/ 01/256/11بمدينة غزة رح  رقم )
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
لعرميم مبن  الكلل ي ة الصناعية واألمراا  -ماجة ألف دوالراً - $(100,000اععماد مبل  )

درمة واألورا  بمسمع الشفاء الطبي، عل  أن رعم عملية الصر  بالعنسيق بين و ارة  الصم
 و ارة المالية. في األصوت المعموت بها المالية وو ارة الصحة ووفق 

 (2المادة )
بديل عن المبن  المذكور  ركلية و ارة المالية بالعنسيق مع و ارة الصحة السعئسار مبن  

 لحين االنعهاء من أعمات الصيانة والعرميم. ( أعال 1في المادة )
 (3المادة )

رنفيررذ أحكررا  هررذا القرررار، ومعمررل برره  -كررل فيمررا يخصرره -علرر  السهررات المخعصررة كافررة
 ومنشر في السرمدة الرسمية.، ارًا من رارمخ صدور عبعا 

 . 2012سنة ل أغسطتمن  07زة بعارمخ: صدر في مدينة غ
 .هر1433ا  لع رمضانمن  19                           

 إسمـاعيل هنيـة 
 رئيـس مجلـس الـوزراء 



  2012( يسمبرد) كانون أول                 )الــوقــائــع الفـلســطـينـية(                   الرابع والثمانون   العـدد      
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 م 2012( لسنة  247قرار مجلس الوزراء رقم )
ن  اء بشأن اعتماد المقترح المقدم مزر و أن تجميد العمل بقرار مجلس البش

 سلطة األراضي لبيع قطع أراضي حكومية 
 مسلت الو راء

   ورعديالره، 2003اإلطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة  بعد 
    بشأن 2011/ .و/ .هر( لسنة 11/ 06/192وعل  قرار مسلت الو راء رقم )

 ، ضي حكوميةراأ اععماد المقعرح المقد  من سلطة األراضي لبيع قطع 
 وبناء عل  رنسيا و مر األغرات العامة واإلسكان، 

 لنا قانونًا، وبناًء عل  الصالحيات المخولة
   وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة،

بعررد المرراجعين  السادسررة والخمسررينوبنرراًء علرر  مررا أقررر  مسلررت الررو راء فرري  لسررعه 
بعرررررررررررارمخ ( ر/ .و/ .هررررررررررر 02/256/11المنعقررررررررررردة بمدينرررررررررررة غرررررررررررزة رحررررررررررر  رقرررررررررررم )

07/08/2012 .  
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
   2011/ .و/ .هر( لسنة 11/ 06/192رسميد العمل بقرار مسلت الو راء رقم )

 من سلطة األراضي لبيع قطع أراضي حكومية.   بشأن اععماد المقعرح المقد 
 (2المادة )

رنفيذ أحكا  هذا القرار،   -كل فيما يخصه -عل  السهات المخعصة كافة
 ومنشر في السرمدة الرسمية.، به اععبارًا من رارمخ صدور  ملعوم

 .  2012لسنة   أغسطتن م  07ة غرزة بعارمخ: صدر في مدين
 . هر1433ا   لع رمضانمن  19                          

 إسمـاعيل هنيـة 
 رئيـس مجلـس الـوزراء



  2012( يسمبرد) كانون أول                 )الــوقــائــع الفـلســطـينـية(                   الرابع والثمانون   العـدد      
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 م 2012( لسنة 248قرار مجلس الوزراء رقم )
لب الرئاسة اد ورقة عمل حول خطورة طعدأن تشكيل لجنة خاصة إل بش

 م المتحدة صفة "دولة غير كاملة العضوية" لدى األم  الحصول على
 مسلت الو راء 

   ورعديالره،2003بعد اإلطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة 
 /أ( منها،25وعل  الالجحة الداخلية لمسلت الو راء والسيما المادة )

 ر ية والعخطيط،خالوبناء عل  رنسيا و مر ا
 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،

   ة العامة،وبناًء عل  مقعضيات المصلح
بعد الماجعين المنعقدة  السادسة والخمسينوبناًء عل  ما أقر  مسلت الو راء في  لسعه 

  . 07/08/2012/ .و/ .هر( بعارمخ 03/256/11بمدينة غزة رح  رقم )
 قرر ما يلي:

 (1) المادة
رشكيل لسنة خاصة برجاسة و مر الخار ية والعخطيط وعضومة كل  من: و مر الصحة، و مر 

المسعشار السياسي لرجيت الو راء، والناطق و سرى والقدس والال ئين، و مر العدت، األ
اإلعالمي باسم الحكومة، وملك إلعداد ورقة عمل حوت خطورة طلا الرجاسة الحصوت عل   

 لعضومة" لدى األمم المعحدة.ا ةصفة "دولة غير كامل
 (2المادة )
 من رارمخه. ررفع اللسنة رقرمرها لمسلت الو راء خالت أسبوع
 (3المادة )

رنفيذ أحكا  هذا القرار، ومعمل به   -كل فيما يخصه -عل  السهات المخعصة كافة
 ومنشر في السرمدة الرسمية.، اععبارًا من رارمخ صدور 

 . 2012لسنة  أغسطتمن  07زة بعارمخ: صدر في مدينة غ
 .هر1433ا  لع رمضانمن  19                           

 هنيـة إسمـاعيل 
 رئيـس مجلـس الـوزراء 



  2012( يسمبرد) كانون أول                 )الــوقــائــع الفـلســطـينـية(                   الرابع والثمانون   العـدد      
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 م 2012( لسنة  249قرار مجلس الوزراء رقم )
 أن عطلة شهر رمضان المبارك وعطلة عيد الفطر السعيدبش
 مسلت الو راء

   ورعديالره، 2003ة  نبعد اإلطالع عل  القانون األساسي المعدت لس
 عنفيذية،  ورعديالره والجحعه ال1998( لسنة 4وعل  قانون الخدمة المدنية رقم )

 وبناء عل  رنسيا أمين عا  مسلت الو راء،
 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،
   وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة،

بعررد المرراجعين  مسررينة والخدسرر االسوبنرراًء علرر  مررا أقررر  مسلررت الررو راء فرري  لسررعه 
ررررررررررر( بعرررررررررررارمخ 04/256/11المنعقررررررررررردة بمدينرررررررررررة غرررررررررررزة رحررررررررررر  رقرررررررررررم ) / .و/ .هر

07/08/2012 .  
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
اععمررررررراد عطلرررررررة غرررررررهر رمضررررررران المبرررررررارك وعطلرررررررة عيرررررررد الفطرررررررر السرررررررعيد للعرررررررا  

  وحعر  15/08/2012هر ابعداًء من صباح يرو  األربعراء الموافرق 1433 /2012
  .21/08/2012ثاء الموافق ثاللمساء يو  ا

  (2المادة )
أحكا  هذا القرار، ومعمرل  رنفيذ  -كل فيما يخصه -عل  السهات المخعصة كافة
 ومنشر في السرمدة الرسمية.، به اععبارًا من رارمخ صدور 

 
 .  2012لسنة   أغسطتمن  07زة بعارمخ: صدر في مدينة غ 
 . ره1433   الع رمضانمن  19                           

 إسمـاعيل هنيـة 
 رئيـس مجلـس الـوزراء



  2012( يسمبرد) كانون أول                 )الــوقــائــع الفـلســطـينـية(                   الرابع والثمانون   العـدد      
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 م 2012( لسنة  250قرار مجلس الوزراء رقم )
إلعداد دراسة متكاملة حول التعديالت المقترحة على    تشكيل لجنة خاصةأن بش

 نظام التأمين الصحي والعالج بالخارج 
 مسلت الو راء

 ره، الي  ورعد 2003بعد اإلطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة  
 أ( منها، /25وعل  الالجحة الداخلية لمسلت الو راء، والسيما المادة ) 

  بشرأن   2006/ .و/أ.ق( لسنة 05/56/09ت الو راء رقم )وعل  قرار مسل
 المصادقة عل  نظا  العأمين الصحي والعالج خارج الو ارة،

 وبناء عل  رنسيا و مر الصحة،
(  38رقم ) مة في محضر ا عماعهااجد وعل  روصيات اللسنة اإلدارمة الو ارمة ال

 ،  07/2012/ 29المنعقد بعارمخ  
 ولة لنا قانونًا،وبناًء عل  الصالحيات المخ

   وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة،
بعررد المرراجعين  السادسررة والخمسررينوبنرراًء علرر  مررا أقررر  مسلررت الررو راء فرري  لسررعه 
بعرررررررررررارمخ ( ر/ .و/ .هررررررررررر 05/256/11المنعقررررررررررردة بمدينرررررررررررة غرررررررررررزة رحررررررررررر  رقرررررررررررم )

07/08/2012 .  
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
وعضومة كل  من: و ارة الصحة،  رشكيل لسنة خاصة برجاسة و ارة العخطيط، 

وو ارة المالية، إلعداد دراسة معكاملة حوت الععديالت المقعرحة عل  نظا  العأمين  
 والعالج بالخارج. الصحي

 (2المادة )
مرررن دارمرررة الو ارمرررة الداجمرررة خرررالت أسررربوع اإل ررفرررع اللسنرررة روصررريارها  لررر  اللسنرررة 

 رارمخه.



  2012( يسمبرد) كانون أول                 )الــوقــائــع الفـلســطـينـية(                   الرابع والثمانون   العـدد      
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 (3المادة )
رنفيذ أحكا  هذا القرار،   -كل فيما يخصه -عل  السهات المخعصة كافة

 ومنشر في السرمدة الرسمية.، ومعمل به اععبارًا من رارمخ صدور 
 

 .  2012لسنة   أغسطتمن  07زة بعارمخ: صدر في مدينة غ 
 . هر1433ا   لع رمضانمن  19                           

 إسمـاعيل هنيـة 
 رئيـس مجلـس الـوزراء
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 م 2012( لسنة  251مجلس الوزراء رقم ) قرار
 أن األسرى المحررون في صفقة تبادل األسرى )وفاء األحرار(بش

 مسلت الو راء
   ورعديالره، 2003بعد اإلطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة  

  ، 2005( لسنة 8ة في قوى األمن الفلسطينية رقم )ون الخدمانقوعل  
 المحررمن،  وعل  نظا  رأمين و اجف لألسرى 

 عل  رنسيا و مر الداخلية واألمن الوطني،   وبناءً 
 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،
   وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة،
بعررد المرراجعين  والخمسررين السررابعةعه لسرر  وبنرراًء علرر  مررا أقررر  مسلررت الررو راء فرري 

ررررررررررر( 01/257/11المنعقررررررررررردة بمدينرررررررررررة غرررررررررررزة رحررررررررررر  رقرررررررررررم ) بعرررررررررررارمخ / .و/ .هر
14/08/2012 .  

 قرر ما يلي:
 (1المادة )

ركلية و ارة الداخلية واألمن الوطني بالعنسيق مع و ارة المالية لصر  رارا 
مقطوعة  ال غهر  لألسرى المحررمن في صفقة ربادت األسرى )وفاء األحرار(

رواربهم من را  هللا حسا الرربة الممنوحة لهم، عل  أن رعم عملية الصر  وفق  
ربة المسعحقة في نظا  رأمين و اجف لألسرى المحررمن المقر في قطاع غزة  الر 

 مع احعساب فرق الرارا في المسعحقات. 
 (2المادة )

حرار( ألاصر  سلفة مالية لألسرى المحررمن في صفقة ربادت األسرى )وفاء 
لكل أسير   -خمسماجة دوالراً - $(500المقطوعة رواربهم من را  هللا بقيمة ) 

 ين صر  الرارا الشهر .محرر لح
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 (3المادة )
  بشأن نظا   2009/ .و/ .هر( لسنة 11/ 1/118رطبيق قرار مسلت الو راء رقم )

  رأمين و اجف لألسرى المحررمن عل  األسرى المحررمن في صفقة ربادت األسرى 
 فاء األحرار( الذين قضوا في سسون االحعالت أقل من عشر سنوات.)و 
 

 (4المادة )
رنفيذ أحكا  هذا القرار،   -كل فيما يخصه -المخعصة كافةعل  السهات 

 ومنشر في السرمدة الرسمية.، ومعمل به اععبارًا من رارمخ صدور 
 

 .  2012لسنة   أغسطتمن  14زة بعارمخ: صدر في مدينة غ 
 . هر1433ا   لع رمضانمن  26                          

 إسمـاعيل هنيـة 
 رئيـس مجلـس الـوزراء
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 م 2012( لسنة  252قرار مجلس الوزراء رقم )
رئيس    -أن قبول استقالة السيد/ حسن محمد عبد الرحمن أبو حشيشبش

 المكتب اإلعالمي الحكومي 
 مسلت الو راء

   ورعديالره، 2003معدت لسنة  ال بعد اإلطالع عل  القانون األساسي
 الجحعه العنفيذية،ورعديالره و  1998( لسنة 4وعل  قانون الخدمة المدنية رقم )

 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،
   وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة،

بعررد المرراجعين  والخمسررين السررابعةوبنرراًء علرر  مررا أقررر  مسلررت الررو راء فرري  لسررعه 
ررررررررررر( بعرررررررررررارمخ 02/257/11م )دة بمدينرررررررررررة غرررررررررررزة رحررررررررررر  رقررررررررررر عقررررررررررر نالم / .و/ .هر
14/08/2012 .  

 قرر ما يلي:
 (1) المادة

رجيت المكعا   -حسن محمد عبد الرحمن أبو حشيش  /السيد قبوت اسعقالة 
 اإلعالمي الحكومي. 

 (2المادة )
رنفيذ أحكا  هذا القرار،   -كل فيما يخصه -عل  السهات المخعصة كافة

 ومنشر في السرمدة الرسمية.، ًا من رارمخ صدور ار بومعمل به اعع 
 

 .  2012لسنة   أغسطتمن  14زة بعارمخ: صدر في مدينة غ 
 . هر1433ا   لع رمضانمن  26                           

 إسمـاعيل هنيـة 
 رئيـس مجلـس الـوزراء
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 م 2012( لسنة 253قرار مجلس الوزراء رقم )
 قطاع غزة  عمار ومشاريع البنية التحتية فياإل أن متابعة تنفيذ مشاريع إعادةبش

 مسلت الو راء 
   ورعديالره، 2003اسي المعدت لسنة بعد اإلطالع عل  القانون األس

 وبناء عل  رنسيا و مر األغرات العامة واإلسكان، 
 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا، 
   وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة، 

بعد الماجعين   السابعة والخمسينفي  لسعه ر  مسلت الو راء أق  وبناًء عل  ما
  . 14/08/2012/ .و/ .هر( بعارمخ 03/257/11) المنعقدة بمدينة غزة رح  رقم

 قرر ما يلي: 
 (1المادة )
 ركلية و مر األغرات العامة واإلسكان بما يلي:

ة مررن دولررة قطررر ولرر مارخام العدابير الال مة لعنفيذ مشارمع  عادة  عمار قطرراع غررزة الم .1
 الشقيقة.

مررن محافظررة خررانيونت  المقعرح رنفيذها فرري المنطقررة الشرررقية معابعة المشارمع العنمومة .2
 وفق األصوت المعموت بها.

معابعة رنفيذ كافة مشارمع اإلسكان والبنية العحعيررة العرري يعرروفر لهررا رمومررل، علرر  أن يررعم  .3
 رقديم رقرمر دور  لمسلت الو راء بالخصوص.

 (2) المادة 
رنفيذ أحكا  هذا القرار، ومعمل به  -كل فيما يخصه -عل  السهات المخعصة كافة

 ومنشر في السرمدة الرسمية.، من رارمخ صدور  اععباراً 
 

 . 2012لسنة  أغسطت من  14زة بعارمخ:  صدر في مدينة غ
 .هر 1433ا  لع رمضانمن  26                          

 إسمـاعيل هنيـة 
 وزراء لـا رئيـس مجلـس 



  2012( يسمبرد) كانون أول                 )الــوقــائــع الفـلســطـينـية(                   الرابع والثمانون   العـدد      
 

 

 - 149 - 

 م 2012( لسنة  254قرار مجلس الوزراء رقم )
 بشـأن معالجة العشوائيات

 مسلت الو راء
   ورعديالره، 2003بعد اإلطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة  

آليات     بشأن2010/ .و/ .هر( لسنة 173/11/ 9وعل  قرار مسلت الو راء رقم )
 لعشواجيات،ا قرخصي  قطع أراضي حكومية لررا السكن في مناط 

 وبناء عل  رنسيا و مر األغرات العامة واإلسكان، 
 ولة لنا قانونًا،وبناًء عل  الصالحيات المخ

   وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة،
بعررد المرراجعين  والخمسررين السررابعةوبنرراًء علرر  مررا أقررر  مسلررت الررو راء فرري  لسررعه 

بعرررررررررررارمخ ( ر/ .و/ .هررررررررررر 04/257/11المنعقررررررررررردة بمدينرررررررررررة غرررررررررررزة رحررررررررررر  رقرررررررررررم )
14/08/2012 .  

 قرر ما يلي:
 (1المادة )

  األراضي الحكومية في محضر   لراء العمل بعوصية اللسنة الخاصة بعخصي
  بشأن الموافقة عل  رمكين 26/01/2011( المنعقد بعارمخ 48ا عماعها رقم )

المواطنين المععدين عل  األراضي الحكومية بررا السكن والذين رقدموا بطلبات  
مقابل دفع ثمن أراضيهم حسا اآللية المعبعة في سلطة األراضي لحل  ة مرسو 

 مشكلة الععديات.
 (2ة )الماد 

معالسررة العشررواجيات وفررق المقعرررح المقررد  مررن رجرريت سررلطة األراضرري بشررأن آليررات 
رخصرري  قطررع أراضرري حكوميررة لررررا السرركن فرري منرراطق العشررواجيات والمععمررد 

  .2010 .هر( لسنة /.و /9/173/11بقرار مسلت الو راء رقم )
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 (3المادة )
ت المعفرقرررة مرررن  قامرررة مسمعرررات سررركنية ضرررمن مشرررارمع اإلسررركان لمعالسرررة الحررراال

 بداًل من رخصيصات األراضي. الععديات والعشواجيات 
 (4المادة )

رنفيذ أحكا  هذا القرار،   -كل فيما يخصه -عل  السهات المخعصة كافة
 السرمدة الرسمية. ر فينشمو ، ومعمل به اععبارًا من رارمخ صدور 

 
 .  2012لسنة   أغسطتمن  14زة بعارمخ: صدر في مدينة غ 

 . هر1433ا   لع رمضانمن  26                          
 إسمـاعيل هنيـة 

 رئيـس مجلـس الـوزراء
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 م 2012( لسنة 255قرار مجلس الوزراء رقم )
اسة التعديات على األراضي  در ب أن اعتماد توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بش

 م05/08/2012المنعقد بتاريخ  (4في محضر اجتماعها رقم ) الحكومية
 مسلت الو راء 

   ورعديالره، 2003بعد اإلطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة 
  ،1998( لسنة 7وعل  قانون رنظيم الموا نة العامة والشؤون المالية رقم )

 ت العامة واإلسكان، راغوبناء عل  رنسيا و مر األ 
  الحكوميةوعل  روصيات اللسنة الو ارمة الخاصة بدراسة الععديات عل  األراضي 

  ،05/08/2012( المنعقد بعارمخ 4في محضر ا عماعها رقم )
 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،
   وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة،

بعد الماجعين   السابعة والخمسيني  لسعه ف ءوبناًء عل  ما أقر  مسلت الو را
 . 14/08/2012.هر( بعارمخ / .و/ 05/257/11المنعقدة بمدينة غزة رح  رقم )

 قرر ما يلي: 
 (1المادة )

اععماد روصيات اللسنة الو ارمة الخاصة بدراسة الععديات عل  األراضي الحكومية في 
 بما يلي:  ،05/08/2012( المنعقد بعارمخ 4محضر ا عماعها رقم )

  الة  ميع الععديات عل  األراضي الحكومية في عشواجيات )آت أبو عمرة( وأ   .1
 شواجيات أخرى, عل  أن يعم رقديم الععومضات المناسبة لهم.ع

رعكفل الحكومة الفلسطينية بعرطية رسو  ررخي  البناء ورسو  اغعراك الماء  .2
 أبو عمرة(. آت)والكهرباء للمواطنين الذين رم نقلهم من عشواجيات 

لعامة ركلية سلطة األراضي بالععاون مع و ارة النقل والمواصالت وو ارة األغرات ا .3
 -الشق المدني- واإلسكان بالعنسيق مع بلدية غزة وو ارة الداخلية واألمن الوطني

والمصادقة  -المرحلة الثانية- لعدقيق بيانات المععدين في عشواجيات )آت أبو عمرة(
 لسنة الو ارمة قبل الشروع في عمليات اإل الة.ال عليها من رجيت
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 (2المادة )
رنفيذ أحكا  هذا القرار،   -فيما يخصه كل -عل  السهات المخعصة كافة

 ومنشر في السرمدة الرسمية.، ومعمل به اععبارًا من رارمخ صدور 
 

 .  2012لسنة   أغسطتمن  14زة بعارمخ: صدر في مدينة غ 
 . هر1433ا   لع رمضانمن  26                           

 إسمـاعيل هنيـة 
 رئيـس مجلـس الـوزراء
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 م 2012( لسنة 256جلس الوزراء رقم )قرار م
اتخاذ اإلجراءات الالزمة لرفع الحجز التحفظي عن األرض المملوكة لشركة   أنبش

 فلسطين لالستثمار العقاري )بريكو( 
 مسلت الو راء

   ورعديالره،2003األساسي المعدت لسنة  ون نبعد اإلطالع عل  القا
  ،2001( لسنة 2رقم )وعل  قانون أصوت المحاكمات المدنية والعسارمة 
 وبناء عل  رنسيا و مر األغرات العامة واإلسكان،

وعل  روصيات لسنة الشؤون االقعصادية والبنية العحعية الو ارمة الداجمة في محضر 
  ،01/08/2012 مخر ( المنعقد بعا26ا عماعها رقم )

 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،
   العامة، وبناًء عل  مقعضيات المصلحة

بعد الماجعين المنعقدة  السابعة والخمسينوبناًء عل  ما أقر  مسلت الو راء في  لسعه 
  . 14/08/2012/ .و/ .هر( بعارمخ 06/257/11بمدينة غزة رح  رقم )

 قرر ما يلي:
 (1)المادة 

انونية ركلية و ارة األغرات العامة واإلسكان بالعنسيق مع سلطة األراضي بارخام اإل راءات الق
الال مة لرفع الحسز العحفظي عن األرا المملوكة لشركة فلسطين لالسعثمار العقار  

دونمًا، والواقعة في المنطقة الممعدة من  -ثالثة ورسعون –( 93)برمكو(، والبالرة مساحعها )
 مقوسي حع  غارع الرغيد.ال غرب

 (2المادة )
ا  هذا القرار، ومعمل به  رنفيذ أحك -كل فيما يخصه -عل  السهات المخعصة كافة

 ومنشر في السرمدة الرسمية.، اععبارًا من رارمخ صدور 
 . 2012لسنة  أغسطتمن  14زة بعارمخ: صدر في مدينة غ

 .ره1433ا  لع رمضانمن  26                          
 إسمـاعيل هنيـة 

 رئيـس مجلـس الـوزراء 
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 م 2012( لسنة  257قرار مجلس الوزراء رقم )
$( لصالح وزارة األشغال العامة 77614,عتماد صرف مبلغ ) اأن بش

التي أصابت برج الجوهرة جراء األحداث الداخلية  واإلسكان إلصالح األضرار
 م 2007عام 

 مسلت الو راء
   ورعديالره، 2003ي المعدت لسنة  اسسبعد اإلطالع عل  القانون األ

  ، 1998( لسنة  7م ) وعل  قانون رنظيم الموا نة العامة والشؤون المالية رق
 وعل  النظا  المالي للو ارات والمؤسسات العامة ورعديالره،

 وبناء عل  رنسيا و مر األغرات العامة واإلسكان، 
 ارمة الداجمة في  لو اوعل  روصيات لسنة الشؤون االقعصادية والبنية العحعية 

  ، 08/2012/ 01  ( المنعقد بعارمخ26محضر ا عماعها رقم )
 الحيات المخولة لنا قانونًا،وبناًء عل  الص

   وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة،
بعررد المرراجعين  والخمسررين السررابعةوبنرراًء علرر  مررا أقررر  مسلررت الررو راء فرري  لسررعه 

ررررررررررر( بعرررررررررررارمخ /07/257/11المنعقررررررررررردة بمدينرررررررررررة غرررررررررررزة رحررررررررررر  رقرررررررررررم )  .و/ .هر
14/08/2012 .  

 قرر ما يلي:
 (1المادة )

أربعررة عشرررة ألررف وسرربعماجة وسررعة وسرربعون  –$( 77614,اععمرراد صررر  مبلرر  )
لصرررال  و ارة األغررررات العامرررة واإلسررركان إلصرررالح األضررررار العررري  -دوالرًا أمرمكيررراً 

 لررركم  م ، علررر  أن يرررع2007أصررراب  بررررج السررروهرة  رررراء األحرررداج الداخليرررة عرررا  
بالعنسرررريق بررررين و ارة األغرررررات العامررررة واإلسرررركان وو ارة الماليررررة، ووفررررق األصرررروت 

 بها في و ارة المالية.المعموت 
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 (2المادة )
رنفيذ أحكا  هذا القرار،   -كل فيما يخصه -عل  السهات المخعصة كافة

 ومنشر في السرمدة الرسمية.، ومعمل به اععبارًا من رارمخ صدور 
 

 .  2012لسنة   أغسطتمن  14بعارمخ:   ةز غ  صدر في مدينة
 . هر1433ا   لع رمضانمن  26                           

 إسمـاعيل هنيـة 
 رئيـس مجلـس الـوزراء
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 م 2012( لسنة  258قرار مجلس الوزراء رقم )
$( لصالح وزارة األشغال العامة واإلسكان 3,700اعتماد صرف مبلغ ) أن بش

( جراء األحداث الداخلية عام 4التي أصابت برج الظافر ) رراضإلصالح األ
 م 2007

 مسلت الو راء
   ورعديالره، 2003ع عل  القانون األساسي المعدت لسنة  بعد اإلطال

  ، 1998( لسنة  7وعل  قانون رنظيم الموا نة العامة والشؤون المالية رقم ) 
 ه،رالوعل  النظا  المالي للو ارات والمؤسسات العامة ورعدي
 وبناء عل  رنسيا و مر األغرات العامة واإلسكان، 

ة والبنيرررة العحعيرررة الو ارمرررة الداجمرررة فررري وعلررر  روصررريات لسنرررة الشرررؤون االقعصرررادي
  ،01/08/2012( المنعقد بعارمخ 26محضر ا عماعها رقم )

 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،
   وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة،

بعررد المرراجعين  والخمسررين السررابعةا أقررر  مسلررت الررو راء فرري  لسررعه علرر  مرر  ءً اوبنرر 
ررررررررررر( بعرررررررررررارمخ 08/257/11زة رحررررررررررر  رقرررررررررررم )المنعقررررررررررردة بمدينرررررررررررة غررررررررررر  / .و/ .هر

14/08/2012 .  
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
لصررال   –  وسرربعماجة دوالرًا أمرمكيرراً ثالثررة آال –$( 3,700اععمرراد صررر  مبلرر  )

( 4الظرافر )ان إلصرالح األضررار العري أصراب  بررج سركو ارة األغرات العامرة واإل
بالعنسرررريق بررررين و ارة  ن يررررعم ملررررك ، علرررر  أ2007 ررررراء األحررررداج الداخليررررة عررررا  

األغرررات العامرررة واإلسررركان وو ارة الماليررة، ووفرررق األصررروت المعمرروت بهرررا فررري و ارة 
 المالية.
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 (2المادة )
هذا القرار،    ارنفيذ أحك -كل فيما يخصه -عل  السهات المخعصة كافة

 ومنشر في السرمدة الرسمية.، ومعمل به اععبارًا من رارمخ صدور 
 

 .  2012لسنة   أغسطتمن  14زة بعارمخ: ينة غ صدر في مد 
 . هر1433ا   لع رمضانمن  26                           

 إسمـاعيل هنيـة 
 رئيـس مجلـس الـوزراء
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 م 2012 سنةل  (259قرار مجلس الوزراء رقم )
الموافقة على تنفيذ وزارة الداخلية واألمن الوطني لمشروع إنشاء مركز  أن بش

 وقيف في مركز شرطة رفح ت
 مسلت الو راء

   ورعديالره،2003بعد اإلطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة 
  ،1998( لسنة 7وعل  قانون رنظيم الموا نة العامة والشؤون المالية رقم )

 للو ارات والمؤسسات العامة ورعديالره، ا  المالينظ لوعل  ا
 ن الوطني،وبناء عل  رنسيا و مر الداخلية واألم

وعل  روصيات لسنة الشؤون االقعصادية والبنية العحعية الو ارمة الداجمة في محضر  
  ، 01/08/2012( المنعقد بعارمخ 26ا عماعها رقم )

 ،وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانوناً 
   وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة، 

بعد الماجعين المنعقدة  بعة والخمسينالساوبناًء عل  ما أقر  مسلت الو راء في  لسعه 
  . 14/08/2012/ .و/ .هر( بعارمخ 09/257/11بمدينة غزة رح  رقم )

 قرر ما يلي:
 (1المادة )

 نشاء مركز روقية في مركز ع و الموافقة عل  رنفيذ و ارة الداخلية واألمن الوطني لمشر 
ارة األغرات العامة غرا  عل  المشروع من قبل و  غرطة محافظة رف ، عل  أن يعم اإل

 واإلسكان، ووفق األصوت المعموت بها في و ارة المالية.
 (2المادة )

رنفيذ أحكا  هذا القرار، ومعمل به   -كل فيما يخصه -عل  السهات المخعصة كافة
 ومنشر في السرمدة الرسمية.، ور صد اععبارًا من رارمخ

 . 2012لسنة  أغسطتمن  14زة بعارمخ: صدر في مدينة غ
 .هر1433ا  لع رمضانمن  26                          

 إسمـاعيل هنيـة 
 رئيـس مجلـس الـوزراء 
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 م 2012( لسنة  260قرار مجلس الوزراء رقم )
شركة االتصاالت  و   يتعويض مالك مقر وزارة الداخلية واألمن الوطن أن بش

قًا  د الزرد عن األضرار التي لحقت مبناه وفسابقًا المواطن/ حامد سالمة محم
 $( 980,135للتقديرات الحالية والتي بلغت )

 مسلت الو راء
   ورعديالره، 2003بعد اإلطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة  

  ، 1998لسنة   (7) وعل  قانون رنظيم الموا نة العامة والشؤون المالية رقم 
 وبناء عل  رنسيا و مر الداخلية واألمن الوطني، 

االقعصادية والبنية العحعية الو ارمة الداجمة في  وعل  روصيات لسنة الشؤون 
  ، 08/2012/ 01( المنعقد بعارمخ  26محضر ا عماعها رقم )

 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،
   ة،موبناًء عل  مقعضيات المصلحة العا

بعررد المرراجعين  والخمسررين السررابعةوبنرراًء علرر  مررا أقررر  مسلررت الررو راء فرري  لسررعه 
ررررررررررر( بعرررررررررررارمخ 10/257/11بمدينرررررررررررة غرررررررررررزة رحررررررررررر  رقرررررررررررم ) المنعقررررررررررردة / .و/ .هر

14/08/2012 .  
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
رعررررومض مالررررك مقررررر و ارة الداخليررررة واألمررررن الرررروطني وغررررركة االرصرررراالت سررررابقًا 

مد الزرد عن األضرار العي لحقر  مبنرا  وفقرًا للعقرديرات مح المواطن/ حامد سالمة
وخمسرررررة  رسرررررعماجة وثمرررررانون ألفررررًا وماجرررررة –$( 980,135الحاليررررة والعررررري بلررررر  )
( دفعرررات غرررهرمة، 5علررر  أن يرررعم صرررر  المبلررر  علررر  ) –وثالثرررون دوالرًا أمرمكيررراً 

 ووفق األصوت المعموت بها في و ارة المالية.
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 (2المادة )
رنفيذ أحكا  هذا القرار،   -فيما يخصهكل  -خعصة كافةلماعل  السهات 

 ومنشر في السرمدة الرسمية. ،ومعمل به اععبارًا من رارمخ صدور 
 

 .  2012لسنة   أغسطتمن  14زة بعارمخ: صدر في مدينة غ 
 . هر1433ا   لع رمضانمن  26                           

 إسمـاعيل هنيـة 
 رئيـس مجلـس الـوزراء
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 م 2012( لسنة  261قرار مجلس الوزراء رقم )
اء محافظات قطاع غزة بنظام شراء وقود لصالح شركة توزيع كهربأن بش

 المرابحة من البنك الوطني اإلسالمي 
 مسلت الو راء

   ورعديالره، 2003بعد اإلطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة  
  ، 1998( لسنة  7المالية رقم )  ون ؤ وعل  قانون رنظيم الموا نة العامة والش

 ه،وعل  النظا  المالي للو ارات والمؤسسات العامة ورعديالر
 وبناء عل  رنسيا و مر االقعصاد الوطني،

وعل  روصيات لسنة الشؤون االقعصادية والبنية العحعية الو ارمة الداجمة في  
  ، 08/2012/ 01( المنعقد بعارمخ  26محضر ا عماعها رقم )

 لمخولة لنا قانونًا،الصالحيات ا  لوبناًء ع
   وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة،

بعررد المرراجعين  والخمسررين السررابعةأقررر  مسلررت الررو راء فرري  لسررعه وبنرراًء علرر  مررا 
ررررررررررر( بعرررررررررررارمخ 11/257/11المنعقررررررررررردة بمدينرررررررررررة غرررررررررررزة رحررررررررررر  رقرررررررررررم ) / .و/ .هر

14/08/2012 .  
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
رد الطبي يرررة لشرررراء وقرررود د  مرررن سرررلطة الطاقرررة والمرررواقررر مة الموافقرررة علررر  الطلرررا ال

–( غريكل 5,000,000ع غزة بقيمة )الصال  غركة رو مع كهرباء محافظات قط
بنظا  المرابحة من البنرك الروطني اإلسرالمي، علر  أن يرعم  –خمسة ماليين غيكالً 

وت صرر ألملرك بالعنسريق برين سرلطة الطاقرة والمروارد الطبي يرة وو ارة الماليرة، ووفرق ا
 المعموت بها في و ارة المالية.
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 (2المادة )
رنفيذ أحكا  هذا القرار،   -هكل فيما يخص -عل  السهات المخعصة كافة

 ومنشر في السرمدة الرسمية.، ومعمل به اععبارًا من رارمخ صدور 
 

 .  2012لسنة   أغسطتمن  14زة بعارمخ: صدر في مدينة غ 
 . هر1433ا   لع نضا مر من  26                           

 إسمـاعيل هنيـة 
 رئيـس مجلـس الـوزراء
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 م 2012( لسنة 262اء رقم )قرار مجلس الوزر 
 استيفاء الرسوم الجمركية المستحقة على محطة األقصى لبيع المحروقات أنبش

 مسلت الو راء 
   ورعديالره، 2003بعد اإلطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة 

   ورعديالره، 1929( لسنة 11مارك رقم )نون السقا وعل  
 وبناء عل  رنسيا و مر المالية،

ات لسنة الشؤون االقعصادية والبنية العحعية الو ارمة الداجمة في  وعل  روصي
  ،01/08/2012( المنعقد بعارمخ 26محضر ا عماعها رقم )

 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،
   المصلحة العامة،ت اوبناًء عل  مقعضي 

مررراجعين بعرررد ال السرررابعة والخمسرررينوبنررراًء علررر  مرررا أقرررر  مسلرررت الرررو راء فررري  لسرررعه 
  . 14/08/2012/ .و/ .هر( بعارمخ 12/257/11المنعقدة بمدينة غزة رح  رقم )

 قرر ما يلي:
 (1المادة )

عحقة علرر  مسرر لركليررة و ارة الماليررة بارخررام اإل ررراءات الال مررة السررعيفاء الرسررو  السمركيررة ا
ة والمقررردر  محطرررة األقصررر  لبيرررع المحروقرررات عرررن الكميرررات المباعرررة مرررن البنرررزمن والسررروالر

غرريكاًل، علرر  أن يررعم  -مليونان واثنان وأربعررون ألفررًا وماجررة وعشرررة -2,042,11) 0بمبل  )
 ملك وفق األصوت.

 (2المادة )
عمررل برره وم رنفيررذ أحكررا  هررذا القرررار، -كررل فيمررا يخصرره -علرر  السهررات المخعصررة كافررة

 ومنشر في السرمدة الرسمية.، اععبارًا من رارمخ صدور  
 . 2012لسنة  أغسطت من  14  زة بعارمخ:صدر في مدينة غ

 .هر 1433ا  لع رمضانمن  26                           
 إسمـاعيل هنيـة 

 رئيـس مجلـس الـوزراء 
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 م 2012( لسنة 263قرار مجلس الوزراء رقم )
ني بالتفتيش الميداني على شركات  زارة االقتصاد الوطو   بالموافقة على طل أن بش

 حقوق اإلنسان
 مسلت الو راء

   ورعديالره،2003طالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة بعد اإل
   ورعديالره،1929( لسنة 18وعل  قانون الشركات رقم )

    بشأن نظا2011/ .و/ .هر( لسنة 23/220/11وعل  قرار مسلت الو راء رقم )
 لشركات غير الربحية،ا

 وبناء عل  رنسيا و مر االقعصاد الوطني،
االقعصادية والبنية العحعية الو ارمة الداجمة في محضر  وعل  روصيات لسنة الشؤون 

  ، 01/08/2012( المنعقد بعارمخ 26ا عماعها رقم )
 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،

   ة، موبناًء عل  مقعضيات المصلحة العا
 بعد الماجعين المنعقدة السابعة والخمسينوبناًء عل  ما أقر  مسلت الو راء في  لسعه 

  . 14/08/2012/ .و/ .هر( بعارمخ 13/257/11بمدينة غزة رح  رقم )
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
 الموافقة عل  طلا و ارة االقعصاد الوطني بالعفعيش الميداني عل  غركات حقوق اإلنسان

 انوني بحق المخالفين.مقعض  القال وارخام
 (2المادة )

فيذ أحكا  هذا القرار، ومعمل به  رن -كل فيما يخصه -عل  السهات المخعصة كافة
 ومنشر في السرمدة الرسمية.، اععبارًا من رارمخ صدور 

 . 2012لسنة  أغسطتمن  14زة بعارمخ: ينة غدر في مدص
 .ره1433 ا  رلع رمضانمن  26                          

 إسمـاعيل هنيـة 
 رئيـس مجلـس الـوزراء 
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 م 2012( لسنة  264قرار مجلس الوزراء رقم )
 أن ترقية ضباط عسكريين إلى رتبة عقيد محلياً بش
 مسلت الو راء

   ورعديالره، 2003بعد اإلطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة  
 ، والسيما  2005ة سنل( 8وعل  قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم )

 ( منه، 50المادة )
ات االسررررعثناجية بررررو ارة وعلرررر  روصرررريات اللسنررررة الو ارمررررة الخاصررررة بدراسررررة العرقيرررر 

( والمنعقرررررد بعرررررارمخ 6فررررري محضرررررر ا عماعهرررررا رقرررررم ) الداخليرررررة واألمرررررن الررررروطني
05/08/2012،  

 وبناء عل  رنسيا و مر الداخلية واألمن الوطني، 
 نا قانونًا،ل ةوبناًء عل  الصالحيات المخول

   وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة،
بعررد المرراجعين  والخمسررين الثامنررةي  لسررعه وبنرراًء علرر  مررا أقررر  مسلررت الررو راء فرر 

ررررررررررر( بعرررررررررررارمخ 01/258/11المنعقررررررررررردة بمدينرررررررررررة غرررررررررررزة رحررررررررررر  رقرررررررررررم ) / .و/ .هر
28/08/2012 .  

 قرر ما يلي:
 (1المادة )

  أن     ل  رربة عقيد محليًا، عل ناد ررقية الضبا  الواردة أسماؤهم في السدوت أ
 رنفذ ماليًا حين اسعيفاء الشرو   القانونية للعرقية: 

 
 الرربة الحالية  االسم    
 مقد   عبد الباسط محمد عبد الفعاح المصر    .1
 مقد   ناصر ديا حسن سليمان   .2
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 (2المادة )
 لرنفيرذ أحكرا  هرذا القررار، ومعمر  -كرل فيمرا يخصره -عل  السهات المخعصة كافة

 ومنشر في السرمدة الرسمية.، ه اععبارًا من رارمخ صدور ب
 

 .  2012لسنة   أغسطتمن  28زة بعارمخ: صدر في مدينة غ 
 .هر1433ا   لع غواتمن  10                             

 إسمـاعيل هنيـة 
 رئيـس مجلـس الـوزراء
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 م 2012( لسنة  265قرار مجلس الوزراء رقم )
يد/ ناجي يوسف عبد القادر سرحان وكياًل مساعدًا في وزارة ية السرقتأن بش

 كاناألشغال العامة واإلس
 مسلت الو راء

   ورعديالره،2003بعد اإلطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة 
   ورعديالره والجحعه العنفيذية،1998( لسنة 4وعل  قانون الخدمة المدنية رقم )

ر14/201/11رقرررم )ء اوعلرر  قررررار مسلرررت الررو ر  ررقيرررة    بشرررأن2011( لسررنة / .و/ .هررر
مديرًا عامًا في و ارة اإلغرررات العامررة واإلسرركان السيد/ نا ي يوسف عبد القادر سرحان 

 (،A4بدر ة )
 وبناء عل  رنسيا و مر األغرات العامة واإلسكان،

 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،
   عامة،ال وبناًء عل  مقعضيات المصلحة

منعقرردة بعررد المرراجعين ال الثامنررة والخمسررينوبناًء علرر  مررا أقررر  مسلررت الررو راء فرري  لسررعه 
 .  م 28/08/2012 .و/ .هر( بعارمخ /02/258/11بمدينة غزة رح  رقم )

 قرر ما يلي:
 (1المادة )

ررقية السيد/ نا ي يوسف عبد القادر سرحان وكياًل مساعدًا في و ارة األغرات العامة 
 (.A2كان بدر ة )سإلوا

 (2المادة )
برره  القرررار، ومعمررل رنفيررذ أحكررا  هررذا -كررل فيمررا يخصرره -علرر  السهررات المخعصررة كافررة

 ومنشر في السرمدة الرسمية.، اععبارًا من رارمخ صدور  
 .  2012لسنة   أغسطتمن  28زة بعارمخ:  ة غدر في مدينص

 . هر1433ا  لع غواتمن  10                             
 نيـة عيل هـامإس

 رئيـس مجلـس الـوزراء
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 م 2012( لسنة  266قرار مجلس الوزراء رقم )
 ظفين عسكريين مكافآت تشجيعية لقيامهم بأعمال بطولية أن منح مو بش

 مسلت الو راء
   ورعديالره، 2003بعد اإلطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة  

  ، 2005سنة ل  (8وعل  قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم )
    بشأن 2010/ .و/ .هر( لسنة 5/145/11وعل  قرار مسلت الو راء رقم )

سنة و ارمة خاصة لدراسة العرقيات االسعثناجية بو ارة الداخلية واألمن  رشكيل ل
 الوطني،

وعلرررر  روصرررريات اللسنررررة الو ارمررررة الخاصررررة بدراسررررة العرقيررررات االسررررعثناجية بررررو ارة 
( والمنعقرررررد بعرررررارمخ 6هرررررا رقرررررم )ا عماع ضررررررحفررررري م الداخليرررررة واألمرررررن الررررروطني

05/08/2012،  
 من الوطني، وبناء عل  رنسيا و مر الداخلية واأل

 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،
   وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة،

بعررد المرراجعين  والخمسررين الثامنررةوبنرراًء علرر  مررا أقررر  مسلررت الررو راء فرري  لسررعه 
ررررررررررر( بعرررررررررررارمخ 03/258/11ة غرررررررررررزة رحررررررررررر  رقرررررررررررم )ينررررررررررر د المنعقررررررررررردة بم / .و/ .هر

28/08/2012 .  
 قرر ما يلي:

 ( 1المادة )
  المو فين العسكرمين العالية أسماؤهم مكاف ت رشسي ية لقيامهم بأعمات بطولية  من

 واسعثناجية وملك عل  النحو العالي:
 المكافأة الرربة الحالية  االسم    
 ية أقدم انعسن راجد  راجد محمود أحمد الهند   .1
 سنة أقدمية  مساعد   سحاق فخر  النحات   .2
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 وغهادة غكر -والراً ماجعي د -$( 200) راجد  راجد خليل فياا   .3
 وغهادة غكر -ماجعي دوالراً  -$( 200) مال   أوت أيمن  برا يم النا ي   .4
 وغهادة غكر -ماجعي دوالراً  -$( 200) مال   أوت محمد و يه يونت   .5
 وغهادة غكر -ماجعي دوالراً  -$( 200) مال   عالء سامي عبد هللا   .6

 
 (2المادة )

رنفيذ أحكا  هذا القرار،   -هكل فيما يخص -عل  السهات المخعصة كافة
 ومنشر في السرمدة الرسمية.، ومعمل به اععبارًا من رارمخ صدور 

 
 .  2012لسنة   أغسطتمن  28زة بعارمخ: صدر في مدينة غ 

 .هر1433ا   لع اتو غمن  10                            
 إسمـاعيل هنيـة 

 رئيـس مجلـس الـوزراء
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 م 2012( لسنة  267م )قرار مجلس الوزراء رق
/ب( من الالئحة  33وقف العمل بالعالوة المشار إليها في المادة )أن بش

 التنفيذية لقانون السلك الدبلوماسي 
 مسلت الو راء

   ورعديالره، 2003  ةبعد اإلطالع عل  القانون األساسي المعدت لسن
  ، 2005( لسنة 13وعل  قانون السلك الدبلوماسي رقم )

  بالالجحة العنفيذية لقانون  2005( لسنة 374الو راء رقم )وعل  قرار مسلت 
 السلك الدبلوماسي، 

  بشأن الجحة عالوة طبيعة  2005( لسنة 13وعل  قرار مسلت الو راء رقم )
 العمل والعالوة اإلدارمة،

 لخار ية والعخطيط،نسيا و مر ار   وبناء عل
 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،

     مقعضيات المصلحة العامة،وبناًء عل
بعررد المرراجعين  والخمسررين الثامنررةوبنرراًء علرر  مررا أقررر  مسلررت الررو راء فرري  لسررعه 

ررررررررررر( بعرررررررررررارمخ 04/258/11المنعقررررررررررردة بمدينرررررررررررة غرررررررررررزة رحررررررررررر  رقرررررررررررم ) / .و/ .هر
28/08/2012 .  
 يلي:ا مقرر 

 (1المادة )
و راء رقم /ب( من قرار مسلت ال33وقف العمل بالعالوة المشار  ليها في المادة )

( 13  بالالجحررررة العنفيذيررررة لقرررانون السررررلك الدبلوماسرررري رقررررم )2005( لسرررنة 374)
مسلت الرو راء رقرم  ( من قرار6 ، والعي  اءت  عمااًل لن  المادة )2005لسنة 

 عالوة طبيعة العمل والعالوة اإلدارمة. حةج  بشأن ال2005( لسنة 13)
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 (2المادة )
رنفيذ أحكا  هذا القرار،   -يما يخصهكل ف -عل  السهات المخعصة كافة

 ومنشر في السرمدة الرسمية.، ومعمل به اععبارًا من رارمخ صدور 
 

 .  2012لسنة   أغسطتمن  28زة بعارمخ: صدر في مدينة غ 
 .هر1433ا   لع غواتمن  10                             

 إسمـاعيل هنيـة 
 رئيـس مجلـس الـوزراء
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 م 2012( لسنة  268لس الوزراء رقم )قرار مج
 سحب قرار مجلس الوزراء بشأن سلم الراتب الدبلوماسي داخل الوطن أن بش

 مسلت الو راء
   ورعديالره، 2003بعد اإلطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة  

   والجحعه العنفيذية، 2005( لسنة 13السلك الدبلوماسي رقم ) قانون   لوع
سلم     بشأن 2008/ .و/ .هر( لسنة 11/ 08/86 راء رقم )وعل  قرار مسلت الو 

 الرارا الدبلوماسي داخل الوطن، 
 وبناء عل  رنسيا و مر الخار ية والعخطيط،
 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،

   امة،يات المصلحة الععضق وبناًء عل  م
بعررد المرراجعين  والخمسررين الثامنررةوبنرراًء علرر  مررا أقررر  مسلررت الررو راء فرري  لسررعه 

ررررررررررر( بعرررررررررررارمخ 05/258/11المنعقررررررررررردة بمدينرررررررررررة غرررررررررررزة رحررررررررررر  رقرررررررررررم ) / .و/ .هر
28/08/2012 .  

 قرر ما يلي:
 (1المادة )

  بشأن سلم  2008/ .و/ .هر( لسنة 11/ 86/ 08سحا قرار مسلت الو راء رقم )
 را الدبلوماسي داخل الوطن. رالا

 (2المادة )
ذ أحكرا  هرذا القررار، ومعمرل رنفير  -كرل فيمرا يخصره -عل  السهات المخعصة كافة
 ومنشر في السرمدة الرسمية.، به اععبارًا من رارمخ صدور 

 .  2012لسنة   أغسطتمن  28زة بعارمخ: صدر في مدينة غ 
 .هر1433  ا لع غواتمن  10                             

 إسمـاعيل هنيـة 
 رئيـس مجلـس الـوزراء
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 م 2012( لسنة  269قرار مجلس الوزراء رقم )
أن تعويض المواطن/ عدنان سالم جابر األشهب عن قيمة األشجار  شب

 نتيجة أعمال إزالة التعديات على األراضي الحكومية  المثمرة التي فقدها
 مسلت الو راء

   ورعديالره، 2003دت لسنة  معلبعد اإلطالع عل  القانون األساسي ا
  ، 1998لسنة  ( 7وعل  قانون رنظيم الموا نة العامة والشؤون المالية رقم ) 

 وبناء عل  رنسيا و مر األغرات العامة واإلسكان، 
 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،

    عل  مقعضيات المصلحة العامة،وبناءً 
بعررد المرراجعين  والخمسررين الثامنررةسررعه  ل وبنرراًء علرر  مررا أقررر  مسلررت الررو راء فرري

ررررررررررر(06/258/11المنعقررررررررررردة بمدينرررررررررررة غرررررررررررزة رحررررررررررر  رقرررررررررررم ) بعرررررررررررارمخ  / .و/ .هر
28/08/2012 .  

 قرر ما يلي:
 (1المادة )

للمواطن/   -خمسة آال  دوالراً – $(5000ركلية و ارة المالية بصر  مبل  )
فقدها   عيلعدنان سالم  ابر األغها رعومضًا له عن قيمة األغسار المثمرة ا

 نعيسة أعمات   الة الععديات عل  األراضي الحكومية.
 (2المادة )

رنفيذ أحكا  هذا القرار،   -كل فيما يخصه -عصة كافةعل  السهات المخ
 ومنشر في السرمدة الرسمية.، ومعمل به اععبارًا من رارمخ صدور 

 .  2012لسنة   أغسطتمن  28زة بعارمخ: صدر في مدينة غ 
 .هر1433ا   لع غواتمن  10                            

 إسمـاعيل هنيـة 
 رئيـس مجلـس الـوزراء
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 م 2012( لسنة  270لوزراء رقم )قرار مجلس ا
أن اعتماد الخطة اإلستراتيجية الوطنية المقدمة من وزارة الخارجية شب

 والتخطيط
 مسلت الو راء

 ، ره  ورعديال2003بعد اإلطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة  
 وبناء عل  رنسيا و مر الخار ية والعخطيط،
 ،وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانوناً 
   وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة،

بعررد المرراجعين  والخمسررين الثامنررةوبنرراًء علرر  مررا أقررر  مسلررت الررو راء فرري  لسررعه 
ررررررررررر( بعرررررررررررارمخ 07/258/11المنعقررررررررررردة بمدينرررررررررررة غرررررررررررزة رحررررررررررر  رقرررررررررررم ) / .و/ .هر

28/08/2012 .  
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
 خار ية والعخطيط.اععماد الخطة اإلسعراريسية الوطنية المقدمة من و ارة ال

 
 (2المادة )

رنفيذ أحكا  هذا القرار،   -كل فيما يخصه -عل  السهات المخعصة كافة
 ومنشر في السرمدة الرسمية.، ومعمل به اععبارًا من رارمخ صدور 

 
 .  2012لسنة   أغسطتمن  28مخ: ار عزة بصدر في مدينة غ 

 .هر1433ا   لع غواتمن  10                            
 مـاعيل هنيـة إس

 رئيـس مجلـس الـوزراء
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 م2012( لسنة 271قرار مجلس الوزراء رقم )
 التشغيلية لمصلحة مياه بلديات الساحلالنفقات أن تشكيل لجنة خاصة لتقدير بش

 زنة التشغيلية للمصلحةواموآليات معالجة العجز في ال
 مسلت الو راء

   ورعديالره،2003بعد اإلطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة 
  ،1998( لسنة 7وعل  قانون رنظيم الموا نة العامة والشؤون المالية رقم )
 /أ( منها،25وعل  الالجحة الداخلية لمسلت الو راء، والسيما المادة )

 المحلي، كمحوبناء عل  رنسيا و مر ال
 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،

   مة، وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العا
بعد الماجعين المنعقدة  الثامنة والخمسينوبناًء عل  ما أقر  مسلت الو راء في  لسعه 

  . 28/08/2012/ .و/ .هر( بعارمخ 08/258/11بمدينة غزة رح  رقم )
 قرر ما يلي:

 ( 1المادة )
نررة خاصررة لعقرردير النفقررات العشررريلية لمصررلحة ميررا  بلررديات السرراحل، وآليررات معالسررة ل لسكيشرر ر

ز فرري الموا نررة العشررريلية للمصررلحة، وملررك برجاسررة و ارة الحكررم المحلرري وعضررومة كررل  مررن: العسرر 
ممثررل عررن مصررلحة ميررا  بلررديات السرراحل، وممثررل عررن  و ارة الماليررة، و ارة الخار يررة والعخطرريط،

 العالقة. اتمالبلديات 
 ( 2المادة )

 ررفع اللسنة روصيارها لمسلت الو راء خالت أسبوعين من رارمخه. 
 ( 3مادة )ال

رنفيذ أحكا  هذا القرار، ومعمل به  -كل فيما يخصه -عل  السهات المخعصة كافة 
 ومنشر في السرمدة الرسمية.، اععبارًا من رارمخ صدور 

 . 2012ة نلس أغسطتمن  28زة بعارمخ: صدر في مدينة غ
 .هر1433ا  لع غواتمن  10                            

 إسمـاعيل هنيـة
 س الـوزراءرئيـس مجلـ
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 م2012( لسنة 272قرار مجلس الوزراء رقم )
أن تشكيل لجنة خاصة إلعداد دراسة حول عقوبة االتجار والتعاطي غير بش

 المشروع لعقار الترامادول
 مسلت الو راء

   ورعديالره،2003لسنة  انون األساسي المعدتلقابعد اإلطالع عل  
 عديالره،  ور1936( لسنة 74وعل  قانون العقوبات رقم )

 /أ( منها،25وعل  الالجحة الداخلية لمسلت الو راء، والسيما المادة )
 وبناء عل  رنسيا و مر الصحة،

 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،
   لعامة، ا ةوبناًء عل  مقعضيات المصلح

عقدة بعد الماجعين المن الثامنة والخمسينوبناًء عل  ما أقر  مسلت الو راء في  لسعه 
  . 28/08/2012/ .و/ .هر( بعارمخ 09/258/11بمدينة غزة رح  رقم )

 قرر ما يلي:
 ( 1المادة )

رشكيل لسنة خاصة إلعداد دراسة حوت عقوبة االرسار والععاطي غير المشروع لعقار  
وممثل  ت، وملك برجاسة و ارة الصحة، وعضومة كل  من: و ارة العدت، والنيابة العامة،دو االعرام
الدراسة اقعراح عقوبة مناسبة عل  المدانين باالرسار  مسلت العشرمعي، عل  أن رعضمنعن ال

 والععاطي لعقار العرامادوت. 
 ( 2المادة )

 ررفع الدراسة لمسلت الو راء خالت أسبوع من رارمخه. 
 ( 3)ة دالما

رنفيذ أحكا  هذا القرار، ومعمل به  -كل فيما يخصه -عل  السهات المخعصة كافة 
 ومنشر في السرمدة الرسمية.، من رارمخ صدور  اععباراً 

 . 2012لسنة  أغسطتمن  28زة بعارمخ: صدر في مدينة غ
 .هر1433ا  لع غواتمن  10                             

 إسمـاعيل هنيـة
 الـوزراءس ـرئيـس مجل



  2012( يسمبرد) كانون أول                 )الــوقــائــع الفـلســطـينـية(                   الرابع والثمانون   العـدد      
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 م 2012( لسنة  273قرار مجلس الوزراء رقم )
 م 2012 أن اعتماد االحداثات الوظيفية للعامبش

 مسلت الو راء
   ورعديالره، 2003بعد اإلطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة  

  ،2012(  لسنة 2  رقم ) 2012وعل  قانون الموا نة العامة للسنة المالية  
 رعديالره والجحعه العنفيذية،  و 1998( لسنة 4ية رقم )دن موعل  قانون الخدمة ال

  بشرأن   2011/ .و/ .هر( لسنة 4/226/11وعل  قرار مسلت الو راء رقم )
  ، 2012( ألف  حداثية و يفية للعا   1000 قرار )

  بشرأن   2011/ .و/ .هر( لسنة 3/226/11وعل  قرار مسلت الو راء رقم )
االحداثات   ارات والمؤسسات الحكومية من و  للسنة خاصة لدارسة حا ة ارشكيل 

  ، 2012الو يفية للعا   
الحكومية  خاصة بدارسة حا ة الو ارات والمؤسساتوبناء عل  رنسيا اللسنة ال

  ،2012من االحداثات الو يفية للعا  
 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،
   وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة،

بعررد المرراجعين  والخمسررين الثامنررةو راء فرري  لسررعه أقررر  مسلررت الرر  مررا وبنرراًء علرر 
ررررررررررر( بعرررررررررررارمخ 10/258/11م )المنعقررررررررررردة بمدينرررررررررررة غرررررررررررزة رحررررررررررر  رقررررررررررر  / .و/ .هر

28/08/2012 .  
 قرر ما يلي:

 
 (1المادة )

   2012اععماد االحداثات الو يفية لكافة الو ارات والمؤسسات الحكومية للعا  
 وفق السدوت العالي:
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 رؤساء الشعا رؤساء األقسا   عدد االحداثات  المؤسسة الحكوميةرة/ او اسم ال   
 20 27 300 العالي  و ارة العربية والععليم  .1
 50 75 170 و ارة الصحة   .2
 6 15 15 و ارة األوقا  والشؤون الدينية  .3
 - 4 8 و ارة العمل   .4
 5 8 10 و ارة الشؤون اال عماعية   .5
 ر 2 3 و ارة العدت  .6
 ر 5 30 لقضاءل  المسلت األعل  .7
 ر 1 1 الفعوى والعشرمع ديوان   .8

9.  
و ارة الداخلية واألمن الوطني "الشق 

 ني"المد 
10 10 7 

10.  
و ارة الداخلية واألمن الوطني "الشق 

 العسكر "
 ر ر 301

 ر 2 5 و ارة غؤون األسرى والمحررمن  .11
 ر 22 26 و ارة المالية   .12

 ر 3 4 ديوان الرقابة المالية واإلدارمة  .13

 3 4 8 راضي األ طةلس  .14

15.  
و ارة االرصرررررررررررررررررراالت وركنولو يررررررررررررررررررا 

 المعلومات 
6 5 2 

 8 8 5 و ارة االقعصاد الوطني   .16

 2 5 5 و ارة الزراعة   .17
 ر 8 12 و ارة النقل والمواصالت   .18
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 ر 8 8 و ارة األغرات العامة واإلسكان   .19
 2 2 13 رجاسة مسلت الو راء   .20
 ر 2 7 المسلت العشرمعي   .21
 2 2 10 ا  عديوان المو فين ال  .22
 ر 2 4 و ارة الخار ية   .23
 ر 5 4 و ارة الحكم المحلي   .24
 ر 3 4 و ارة الشباب والرماضة   .25
 ر 2 4 و ارة غؤون المرأة   .26
 ر 2 2 و ارة الثقافة   .27
 1 2 4 سلطة  ودة البيئة   .28
 ر 4 7 و ارة العخطيط   .29
 1 2 4 سلطة الطاقة والموارد الطبي ية   .30
 ر 2 3 سلطة الميا    .31
 ر 2 2 مي الحكومي العالمكعا اإل  .32
 3 3 5 و ارة السياحة واآلثار   .33

 112 247 1000 اإل مالي 
 

 (2المادة )
   ما يلي: 2012راع  في االحداثات الو يفية للعا  ية 
اععماد  دوت رشكيالت و اجف المؤسسات الحكومية بالعنسيق بين و ارة   .1

اثات  حد  المالية والمؤسسة الحكومية وديوان المو فين العا  )باسعثناء 
الشق العسكر (، وملك خالت أسبوعين   -و ارة الداخلية واألمن الوطني

 ا القرار.من رارمخ صدور هذ 
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ركرررون ررقيرررات رؤسررراء األقسرررا  والشرررعا العررري ررررعم وفرررق مسرررابقات داخليرررة  .2
ضررررمن  رررردوت رشرررركيالت الو رررراجف دون احعسررررابها مررررن العرررردد اإل مررررالي 

 لإلحداثات.
عمررردة بقررررارات صرررادرة عرررن مسلرررت معلاحعسررراب االحرررداثات أو الععيينرررات ا .3

ا هرذا   ضمن االحداثات الو يفية المقرة بمو ر 2012خالت عا   الو راء
 القرار دون أ  اسعثناء.

عد  احعساب رعيينات وررقيات مرو في الفئرات العليرا ضرمن  ردوت رو مرع  .4
  .2012االحداثات الو يفية لعا  

ماليرة خرالت عرا  ال   بالشرواغر2012عد  ربط االحرداثات الو يفيرة للعرا   .5
2012. 

ة ركليرررة و ارة الماليرررة بالعنسررريق مرررع ديررروان المرررو فين العرررا  بعررروفير حا ررر  .6
الررو ارات والمؤسسررات الحكوميررة مررن الو رراجف الخدماريررة مررن خررالت عقررود 
 البطالة أو برنامز العشريل المؤق  أو العدومر بين المؤسسات المخعلفة.

 
 (3المادة )

رار،  رنفيذ أحكا  هذا الق -يما يخصهف لك -عل  السهات المخعصة كافة
 الرسمية. ومنشر في السرمدة، ومعمل به اععبارًا من رارمخ صدور 

 
 .  2012لسنة   أغسطتمن  28زة بعارمخ: صدر في مدينة غ 

 .هر 1433ا   لع غواتمن  10                           
 إسمـاعيل هنيـة 

 رئيـس مجلـس الـوزراء
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 م 2012( لسنة  274) مقرار مجلس الوزراء رق
بشأن نقل السيد/ إيهاب ربحي أحمد الغصين من وزارة الداخلية واألمن 

 ( A2للمكتب اإلعالمي الحكومي بدرجة ) طني للعمل رئيساً الو 
 مسلت الو راء

   ورعديالره، 2003بعد اإلطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة  
 عديالره والجحعه العنفيذية،ور  1998( لسنة 4وعل  قانون الخدمة المدنية رقم )
 وبناء عل  رنسيا رجيت الو راء،
 لة لنا قانونًا،وبناًء عل  الصالحيات المخو 

   وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة،
بعررد المرراجعين  والخمسررين العاسررعةوبنرراًء علرر  مررا أقررر  مسلررت الررو راء فرري  لسررعه 

بعرررررررررررارمخ ( ر/ .و/ .هررررررررررر 01/259/11المنعقررررررررررردة بمدينرررررررررررة غرررررررررررزة رحررررررررررر  رقرررررررررررم )
04/09/2012 .  

 قرر ما يلي:
 (1المادة )

ارة الداخلية واألمن الوطني للعمل  نقل السيد/  يهاب ربحي أحمد الرصين من و  
 (.A2اإلعالمي الحكومي بدر ة ) رجيسًا للمكعا 

 (2المادة )
رنفيرذ أحكرا  هرذا القررار، ومعمرل  -كرل فيمرا يخصره -عل  السهات المخعصة كافة

 ومنشر في السرمدة الرسمية.،  01/10/2012رمخ را به اععبارًا من
 

   . 2012سنة  من سبعمبر ل 04زة بعارمخ: صدر في مدينة غ 
 .هر1433ا  من غوات لع 17                      

 إسمـاعيل هنيـة 
 رئيـس مجلـس الـوزراء
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 م 2012( لسنة  275قرار مجلس الوزراء رقم )
 والتوعية البيئية ة فأن تشكيل لجنة خاصة للحفاظ على النظابش

 مسلت الو راء 
 ديالره،   ورع2003بعد االطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة 

 /أ( منها، 25وعل  الالجحة الداخلية لمسلت الو راء والسيما المادة )
رعيررين    بشررأن2012/ر. .و/ .هررر( لسررنة 155/11وعلرر  قرررار رجرريت الررو راء رقررم )
 رجيت الرو راء ورفومضره بربعض صرالحيات رجريتلر  السيد/  ماد غكر  الظا ا ناجباً 

 الو راء،
 نونًا، وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قا
   وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة، 

بعد الماجعين المنعقدة بمدينة   السعينوبناًء عل  ما أقر  مسلت الو راء في  لسعه 
   .11/09/2012/ .و/ .هر( بعارمخ 01/260/11غزة رح  رقم )
 قرر ما يلي: 

 ( 1المادة )
و ارة الحكرررم  رشررركيل لسنرررة خاصرررة للحفررراظ علررر  النظافرررة والعوعيرررة البيئيرررة برجاسرررة

المحلررري وعضرررومة كرررل  مرررن: و ارة العربيرررة والععلررريم العرررالي، وو ارة الثقافرررة، وسرررلطة 
 البيئة، والمكعا اإلعالمي الحكومي.

 ( 2المادة )
رنفيذ أحكا  هذا القرار، ومعمل به  -هكٌل فيما يخص -عل  السهات المخعصة كافة

  من رارمخ صدور ، ومنشر في السرمدة الرسمية.اععباراً 
  

   . 2012من سبعمبر لسنة   11زة بعارمخ: صدر في مدينة غ 
 .هر 1433ا   من غوات لع 24                           

 اد شكري الظاظازي
 وزراءنائب رئيس مجلس ال
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 م 2012لسنة ( 276قرار مجلس الوزراء رقم )
ة للعمل  يأن نقل السيد/ كنعان سعيد عبيد من سلطة الطاقة والموارد الطبيعبش

 لشؤون الطاقة بنفس درجته الوظيفية  ستشارًا لمجلس الوزراءم
 مسلت الو راء

   ورعديالره،2003بعد االطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة 
 ورعديالره والجحعه العنفيذية،  1998( لسنة 4وعل  قانون الخدمة المدنية رقم )
رعيين السيد/    بشأن2012/ر. .و/ .هر( لسنة 155/11وعل  قرار رجيت الو راء رقم )
  الو راء، و راء ورفومضه ببعض صالحيات رجيت ماد غكر  الظا ا ناجبًا لرجيت ال
 د/يررقية الس   بشرأن2011/ .و/ .هر( لسنة 4/198/11وعل  قرار مسلت الو راء رقم )

 ،A1عبيد رجيسًا لسلطة الطاقة والموارد الطبي ية بدر ة كنعان سعيد 
 ات المخولة لنا قانونًا،وبناًء عل  الصالحي

   وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة، 
بعد الماجعين المنعقدة بمدينة غزة  السعينوبناًء عل  ما أقر  مسلت الو راء في  لسعه 

  . 11/09/2012ارمخ بع / .و/ .هر(02/260/11رح  رقم )
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
والموارد الطبي ية للعمل مسعشارًا  من سلطة الطاقة سعيد عبيد كنعاننقل السيد/ 

 لشؤون الطاقة بنفت در عه الو يفية. لمسلت الو راء
  (2المادة )

رنفيررذ أحكررا  هررذا القرررار، ومعمررل برره  -كررٌل فيمررا يخصرره -علرر  السهررات المخعصررة كافررة
 ًا من رارمخ صدور ، ومنشر في السرمدة الرسمية.ار باعع
  . 2012لسنة  من سبعمبر 11صدر في مدينة غزة بعارمخ:  

 .هر1433من غوات لعا   24                           
 زياد شكري الظاظا 

 نائب رئيس مجلس الوزراء 
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 م 2012( لسنة 277قرار مجلس الوزراء رقم )
وزارة االقتصاد الوطني إلى وزارة    حسن جابر من لما إبراهيم سأن نقل السيد/ بش

 التخطيط بنفس درجته الوظيفية 
 ءمسلت الو را

   ورعديالره،2003بعد االطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة 
   ورعديالره والجحعه العنفيذية،1998( لسنة 4وعل  قانون الخدمة المدنية رقم )
رعيين السيد/    بشأن2012ر. .و/ .هر( لسنة /155/11وعل  قرار رجيت الو راء رقم )

 ضه ببعض صالحيات رجيت الو راء، ماد غكر  الظا ا ناجبًا لرجيت الو راء ورفوم
نقل وررقية    بشرأن2009/ .و/ .هر( لسنة 6/136/11وعل  قرار مسلت الو راء رقم )

 (،A1) السيد/  برا يم سالم حسن  ابر وكياًل لو ارة االقعصاد الوطني بدر ة
 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،
   وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة، 

بعد الماجعين المنعقدة بمدينة غزة  السعينبناًء عل  ما أقر  مسلت الو راء في  لسعه و 
  . 11/09/2012/ .و/ .هر( بعارمخ 03/260/11رح  رقم )
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
 ابر من و ارة االقعصاد الوطني للعمل وكياًل لو ارة  سالم حسنم ي برا نقل السيد/ 

 ية.العخطيط بنفت در عه الو يف
 (2المادة )

رنفيررذ أحكررا  هررذا القرررار، ومعمررل برره  -كررٌل فيمررا يخصرره -علرر  السهررات المخعصررة كافررة
 اععبارًا من رارمخ صدور ، ومنشر في السرمدة الرسمية.

  . 2012عمبر لسنة سب من 11صدر في مدينة غزة بعارمخ: 
 .هر1433من غوات لعا   24                           

 ا زياد شكري الظاظ
 نائب رئيس مجلس الوزراء 
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 م2012( لسنة 278قرار مجلس الوزراء رقم )
أن تعيين السيد/ أسامة سعيد حسين سعد مستشارًا لمجلس الوزراء للشؤون بش

 (A2القانونية بدرجة )
 مسلت الو راء

   ورعديالره،2003ع عل  القانون األساسي المعدت لسنة الطال ا دبع
   ورعديالره والجحعه العنفيذية،1998( لسنة 4) وعل  قانون الخدمة المدنية رقم
رعيين السيد/    بشرأن2012/ر. .و/ .هر( لسنة 155/11وعل  قرار رجيت الو راء رقم )

 ض صالحيات رجيت الو راء،بعب ماد غكر  الظا ا ناجبًا لرجيت الو راء ورفومضه 
رعيررين السرريد/  ن  بشرررأ2007/ .و/ .هررر( لسررنة 2/21/11وعلرر  قرررار مسلررت الررو راء رقررم )

أسرررامة سرررعيد حسرررين سرررعد مرررديرًا عامرررًا لرررإلدارة العامرررة لألبحررراج والشرررؤون القانونيرررة برررو ارة 
 العدت،

 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،
   العامة،  حةلوبناًء عل  مقعضيات المص

نة غزة بعد الماجعين المنعقدة بمدي السعينوبناًء عل  ما أقر  مسلت الو راء في  لسعه 
  . 11/09/2012/ .و/ .هر( بعارمخ 04/260/11رح  رقم )
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
رعيين السيد/ أسامة سعيد حسين سعد مسعشارًا لمسلت الو راء للشؤون القانونية بدر ة 

(A2.)  
  (2ة )ادمال

رًا اععبا رنفيذ أحكا  هذا القرار، ومعمل به -كٌل فيما يخصه -عل  السهات المخعصة كافة
 من رارمخ صدور ، ومنشر في السرمدة الرسمية.

  . 2012من سبعمبر لسنة  11ة غرزة بعارمخ: صدر في مدين 
 .هر1433ا  ت لعمن غوا 24                             

 ازياد شكري الظاظ
 وزراءرئيس مجلس ال ئبنا
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 م 2012( لسنة  279قرار مجلس الوزراء رقم )
محمود عويضة من الهيئة العامة للمعابر   أن نقل السيد/ حاتم جهادبش

 ( A2إلى وزارة االقتصاد الوطني وترقيته إلى درجة وكيل مساعد ) والحدود
 مسلت الو راء

 ديالره، رعو   2003بعد االطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة  
   ورعديالره والجحعه العنفيذية،1998( لسنة 4وعل  قانون الخدمة المدنية رقم )

    بشأن 2012/ر. .و/ .هر( لسنة 11/ 155  قرار رجيت الو راء رقم )وعل
رعيين السيد/  ماد غكر  الظا ا ناجبًا لرجيت الو راء ورفومضه ببعض  

 صالحيات رجيت الو راء، 
  بشأن نقرل 2011ة / .و/ .هر( لسن1/199/11م )رق وعل  قرار مسلت الو راء

صاد الوطني  ل  الهيئة العامرة السيد/ حارم  هاد محمود عومضة من و ارة االقع
 للمعابر والحدود،

 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،
   وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة،

بعد الماجعين المنعقدة   ن عيسالوبناًء عل  ما أقر  مسلت الو راء في  لسعه 
  .  2012/ 09/ 11/ .و/ .هر( بعارمخ  260/11/ 05بمدينة غزة رح  رقم )

 قرر ما يلي:
 (1المادة )

نقل السيد/ حارم  هاد محمود عومضة من الهيئة العامة للمعابر والحدود  ل  
 و ارة االقعصاد الوطني.

 (2المادة )
اًل مساعدًا بو ارة االقعصاد  كيو ررقية السيد/ حارم  هاد محمود عومضة للعمل 

 (. A2الوطني بدر ة )
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 (3المادة )
رنفيذ أحكا  هذا القرار، ومعمرل  -ٌل فيما يخصهك -عل  السهات المخعصة كافة

 به اععبارًا من رارمخ صدور ، ومنشر في السرمدة الرسمية.
  

   . 2012من سبعمبر لسنة   11زة بعارمخ: صدر في مدينة غ 
 .هر 1433ا   من غوات لع 24                           

 
 اد شكري الظاظازي

 وزراءنائب رئيس مجلس ال
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 م 2012( لسنة 280قرار مجلس الوزراء رقم )
أن نقل السيد/ سفيان إبراهيم خليل أبو سمرة من وزارة الحكم المحلي للعمل  بش

 لسلطة المياه بنفس درجته الوظيفية  رئيساً 
 مسلت الو راء

   ورعديالره،2003ع عل  القانون األساسي المعدت لسنة الطال ا دبع
   ورعديالره والجحعه العنفيذية،1998( لسنة 4) وعل  قانون الخدمة المدنية رقم
رعيين السيد/    بشأن2012/ر. .و/ .هر( لسنة 155/11وعل  قرار رجيت الو راء رقم )

 صالحيات رجيت الو راء، عضب ماد غكر  الظا ا ناجبًا لرجيت الو راء ورفومضه ب
 برا يم يان ررقية السيد/ سف   بشرأن2007( لسنة 202وعل  القرار الرجاسي رقم )

 (،A1أبو سمرة المو ف بو ارة الحكم المحلي  ل  وكيل بدر ة )خليل 
 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،
   وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة،

بعد الماجعين المنعقدة بمدينة غزة  السعينلسعه مسلت الو راء في   ر  قوبناًء عل  ما أ
  . 11/09/2012 .هر( بعارمخ // .و06/260/11رح  رقم )
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
لسلطة  و سمرة من و ارة الحكم المحلي للعمل رجيساً سفيان  برا يم خليل أبنقل السيد/ 

 الميا  بنفت در عه الو يفية.
 (2المادة )

رنفيذ أحكا  هذا القرار، ومعمل به  -كٌل فيما يخصه -  السهات المخعصة كافةلع
 ارمخ صدور ، ومنشر في السرمدة الرسمية.اععبارًا من ر

  . 2012من سبعمبر لسنة  11زة بعارمخ: صردر في مدينة غ
 .هر1433ا  من غوات لع 24                           

 ا زياد شكري الظاظ
 وزراء س ال جل منائب رئيس  
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 م2012( لسنة 281قرار مجلس الوزراء رقم )
صبحي سالمة الشيخ خليل للعمل نائبًا فتحي أن إبرام عقد عمل مع السيد/ بش

 (A4)سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بدرجة  لرئيس
 مسلت الو راء

   ورعديالره،2003بعد االطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة 
   ورعديالره والجحعه العنفيذية،1998لسنة ( 4المدنية رقم ) مةدوعل  قانون الخ

 ،1995( لسنة 12قة الفلسطينية رقم )وعل  قانون  نشاء سلطة الطا
رعيين السيد/    بشأن2012/ر. .و/ .هر( لسنة 155/11وعل  قرار رجيت الو راء رقم )

 الو راء، يتج ماد غكر  الظا ا ناجبًا لرجيت الو راء ورفومضه ببعض صالحيات ر 
   بنظا  رو ية الخبراء وغرل2005( لسنة 335وعل  قرار مسلت الو راء رقم )

 ( منه،8اجف للقيا  بأعمات بصفة مؤقعة أو عارضة أو موسمية والسيما المادة )الو  
 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،
   وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة، 

بعد الماجعين المنعقدة بمدينة غزة  السعينت الو راء في  لسعه سلموبناًء عل  ما أقر  
  . 11/09/2012.هر( بعارمخ / .و/ 07/260/11رح  رقم )
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
فعحي صبحي سالمة الشيخ خليل للعمل ناجبًا لرجيت سلطة  برا  عقد عمل مع السيد/ 

 .(A4)والموارد الطبي ية بدر ة  الطاقة
 (2المادة )

رنفيذ أحكا  هذا القرار، ومعمل به اععبارًا  -كٌل فيما يخصه -  السهات المخعصة كافةلع
 رارمخ صدور ، ومنشر في السرمدة الرسمية. من
 

  . 2012من سبعمبر لسنة  11صدر في مدينة غزة بعارمخ: 
 .هر1433من غوات لعا   24                           

 زياد شكري الظاظا
 س الوزراءجلمنائب رئيس 
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 م 2012( لسنة 282قرار مجلس الوزراء رقم )
/م.و/ إ.هـ(  229/11/ 3الوزراء رقم ) ( من قرار مجلس1تعديل المادة )أن  بش

         م بشأن اعتماد المقترح المقدم من سلطة األراضي إلخالء2012لسنة 
 آل أبو عمرة المتعدين على األراضي الحكومية 

 مسلت الو راء 
   ورعديالره، 2003المعدت لسنة القانون األساسي   لبعد االطالع ع

  بشأن اععماد 2012 .و/  .هر( لسنة/ 3/229/11قرار مسلت الو راء رقم )وعل  
المقعررح المقرد  مررن سرلطة األراضري إلخررالء آت أبرو عمررة المععرردين علر  األراضرري 

 ،الحكومية
 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا، 

   ت المصلحة العامة، يا ضوبناًء عل  مقع 
منعقدة بمدينة  بعد الماجعين ال السعينوبناًء عل  ما أقر  مسلت الو راء في  لسعه 

  . 11/09/2012/ .و/ .هر( بعارمخ 08/260/11غزة رح  رقم )
 قرر ما يلي: 

 ( 1المادة )
/ .و/  .هر( لسنة  3/229/11( من قرار مسلت الو راء رقم )1رعديل المادة رقم )

اععماد المقعرح المقد  من سلطة األراضي إلخالء آت أبو عمرة   أنش  ب2012
 ومية لعصب  عل  النحو العالي: ك المععدين عل  األراضي الح 

رسكين المواطنين المرحلين من عشواجيات آت أبوعمرة في أحد المشارمع اإلسكانية  
 العالية:

 مشروع القسطل )غرق دير البل (. .1
 .مشروع بيسان )غرق بي  ال يا( .2
 روع األندلت )مدينة رف (.شم .3
 مشروع الهدى )منطقة  حر الديك(. .4
 مشروع طبرما. .5
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 (2المادة )
رنفيذ أحكا  هذا القرار، ومعمرل  -كٌل فيما يخصه -  السهات المخعصة كافةعل

 به اععبارًا من رارمخ صدور ، ومنشر في السرمدة الرسمية.
  

   . 2012من سبعمبر لسنة   11زة بعارمخ: صدر في مدينة غ 
 .هر 1433ا   من غوات لع 24                           

 اد شكري الظاظازي
 وزراءس النائب رئيس مجل
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 م 2012( لسنة  283قرار مجلس الوزراء رقم )
 أن تشكيل لجنة خاصة لضبط النظام المروري بش

 مسلت الو راء
 يالره،عدر  و 2003بعد االطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة 

   والجحعه العنفيذية،2000( لسنة 5وعل  قانون المرور رقم )
 /أ( منها،25ية لمسلت الو راء والسيما المادة )وعل  الالجحة الداخل

رعيين    بشأن2012/ر. .و/ .هر( لسنة 155/11وعل  قرار رجيت الو راء رقم )
حيات رجيت صال السيد/  ماد غكر  الظا ا ناجبًا لرجيت الو راء ورفومضه ببعض

 الو راء،
 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،

   لمصلحة العامة،وبناًء عل  مقعضيات ا
بعد الماجعين المنعقدة بمدينة   السعينوبناًء عل  ما أقر  مسلت الو راء في  لسعه 

  . 11/09/2012/ .و/ .هر( بعارمخ 09/260/11غزة رح  رقم )
 قرر ما يلي: 

 (1المادة )
لسنة خاصة لضبط النظا  المرور  برجاسة و ارة الداخلية واألمن الوطني يل كشر

: و ارة النقل والمواصالت، وو ارة العربية والععليم العالي، وو ارة وعضومة كل  من
 الثقافة، والمكعا اإلعالمي الحكومي.

 (2المادة )
ومعمل به  ر،ارنفيذ أحكا  هذا القر  -كٌل فيما يخصه -عل  السهات المخعصة كافة

 اععبارًا من رارمخ صدور ، ومنشر في السرمدة الرسمية.
  . 2012من سبعمبر لسنة  11مخ:  زة بعار ة غدر في مدينص

 . هر1433ا  من غوات لع  24                           
 ازياد شكري الظاظ

 وزراءال نائب رئيس مجلس
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 م 2012( لسنة  284قرار مجلس الوزراء رقم )
فكري محمد السراج مديرًا عامًا في وزارة االتصاالت  يد/ محمد لساترقية أن بش

 ( A4جة )بدر وتكنولوجيا المعلومات 
 مسلت الو راء 

   ورعديالره، 2003بعد االطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة 
   والجحعه العنفيذية، 1998( لسنة  4رقم ) لخدمة المدنيةوعل  قانون ا

رعيين     بشأن2012/ر. .و/ .هر( لسنة 155/11) م وعل  قرار رجيت الو راء رق
راء ورفومضه ببعض صالحيات رجيت  السيد/  ماد غكر  الظا ا ناجبًا لرجيت الو  

 الو راء، 
 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا، 
   وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة، 

عقدة بمدينة  جعين المن مالبعد ا  السعينوبناًء عل  ما أقر  مسلت الو راء في  لسعه 
  . 11/09/2012/ .و/ .هر( بعارمخ 10/260/11غزة رح  رقم )

 يلي: قرر ما 
 ( 1المادة )

ررقيررررة السرررريد/ محمررررد فكررررر  محمررررد السررررراج مررررديرًا عامررررًا فرررري و ارة االرصرررراالت 
 (A4وركنولو يا المعلومات بدر ة )

 ( 2المادة )
ومعمل به   كا  هذا القرار،أح  رنفيذ -كٌل فيما يخصه -عل  السهات المخعصة كافة 

 اععبارًا من رارمخ صدور ، ومنشر في السرمدة الرسمية. 
  . 2012من سبعمبر لسنة  11زة بعارمخ:  مدينة غ  صدر في 

 . هر1433ا  من غوات لع  24                           
 ازياد شكري الظاظ
 وزراءنائب رئيس مجلس ال
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 م 2012( لسنة  285قرار مجلس الوزراء رقم )
 أن إعادة تشكيل اللجنة الخاصة بمتابعة أزمة الكهرباءبش
 مسلت الو راء

   ورعديالره، 2003القانون األساسي المعدت لسنة   بعد االطالع عل 
 /أ( منها،25وعل  الالجحة الداخلية لمسلت الو راء والسيما المادة )

رر( لسررنة 155/11وعلرر  قرررار رجرريت الررو راء رقررم )  ن  بشررأ2012/ر. .و/ .هر
يرررررين السررررريد/  مررررراد غررررركر  الظا رررررا ناجبرررررًا لررررررجيت الرررررو راء ورفومضررررره بررررربعض عر

 ء،صالحيات رجيت الو را
ر9/204/11الررو راء رقررم ) وعلرر  قرررار مسلررت ررأن   2011( لسررنة / .و/ .هرر بشر

  عادة رشكيل اللسنة الو ارمة الخاصة لمعابعة أ مة الكهرباء،
 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،

   ضيات المصلحة العامة،عل  مقع  ءً وبنا
الماجعين المنعقدة  بعد  السعين وبناًء عل  ما أقر  مسلت الو راء في  لسعه 

  .  2012/ 09/ 11/ .و/ .هر( بعارمخ  260/11/ 11بمدينة غزة رح  رقم )
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
ية  ر  ا عادة رشكيل اللسنة الخاصة بمعابعة أ مة الكهرباء برجاسة وكيل و ارة الخ

وعضومة كل  من:ممثل عن و ارة المالية، وناجا رجيت سلطة الطاقة والموارد 
 الطبي ية. 

 (2المادة )
 ررفع اللسنة روصيارها لمسلت الو راء بشكل دور . 

 (3المادة )
 يلر  كل ما يععارا مع أحكا  هذا القرار. 
 



  2012( يسمبرد) كانون أول                 )الــوقــائــع الفـلســطـينـية(                   الرابع والثمانون   العـدد      
 

 

 - 195 - 

 (4المادة )
ومعمل   القرار، ذاهرنفيذ أحكا   -كٌل فيما يخصه  -عل  السهات المخعصة كافة 

 به اععبارًا من رارمخ صدور ، ومنشر في السرمدة الرسمية. 
 

   . 2012من سبعمبر لسنة   11زة بعارمخ: غ  صدر في مدينة
 .هر 1433ا   من غوات لع 24                           

 ازياد شكري الظاظ
 وزراءنائب رئيس مجلس ال
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 م2012 سنةل (286قرار مجلس الوزراء رقم )
أن تعيين السيد/ إسماعيل محمد علي محفوظ رئيسًا لديوان الرقابة بش

 واإلدارية بدرجة وزيرالمالية 
 مسلت الو راء

   ورعديالره،2003بعد االطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة 
ن ي  والسيما المادر2004( لسنة 15وعل  قانون ديوان الرقابة المالية واإلدارمة رقم )

 ( منه،13( و )4)
ين رعي ( بشأن المصادقة عل 4/1/غ.ع1334وعل  قرار المسلت العشرمعي رقم )

 السيد/  سماعيل محمد علي محفوظ رجيسًا لديوان الرقابة المالية واإلدارمة،
رعيين    بشأن2012/ر. .و/ .هر( لسنة 155/11وعل  قرار رجيت الو راء رقم )
 رجيت الو راء ورفومضه ببعض صالحيات رجيتل السيد/  ماد غكر  الظا ا ناجباً 

 الو راء،
 قانونًا،وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا 

   وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة،
بعد الماجعين المنعقدة  السعينو الحادية وبناًء عل  ما أقر  مسلت الو راء في  لسعه 

  .18/09/2012/ .و/ .هر( بعارمخ 01/261/11بمدينة غزة رح  رقم )
 (1المادة )

 مالية واإلدارمة رعيين السيد/  سماعيل محمد علي محفوظ رجيسًا لديوان الرقابة ال
 بدر ة و مر.

 (2المادة )
رنفيذ أحكا  هذا القرار، ومعمل به اععبارًا  -كٌل فيما يخصه -عل  السهات المخعصة كافة

 من رارمخ صدور ، ومنشر في السرمدة الرسمية.
 . 2012من سبعمبر لسنة  18زة بعارمخ: غة يندصدر في م 

 .هر1433ا  لع من م  القعدة 02                       
 إسمـاعيل هنيـة 

 رئيـس مجلـس الـوزراء 
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 م 2012( لسنة  287قرار مجلس الوزراء رقم )
 أن تشكيل لجنة خاصة لدراسة ظاهرة البطالة وسبل عالجهابش

 مسلت الو راء
   ورعديالره، 2003األساسي المعدت لسنة   ون نبعد االطالع عل  القا 

 /أ( منها،25سيما المادة )وعل  الالجحة الداخلية لمسلت الو راء، وال
رررر( لسررررنة 155/11وعلرررر  قرررررار رجرررريت الررررو راء رقررررم )    بشررررأن2012/ر. .و/ .هر

رعيرررررين السررررريد/  مررررراد غررررركر  الظا رررررا ناجبرررررًا لررررررجيت الرررررو راء ورفومضررررره بررررربعض 
 صالحيات رجيت الو راء،

   رنسيا و مر الشباب والرماضة والثقافة،ء علنابو 
 انونًا،وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا ق

   وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة،
بعد الماجعين المنعقدة   السعينو الحادية وبناًء عل  ما أقر  مسلت الو راء في  لسعه 

  . 2012/ 09/ 18/ .و/ .هر( بعارمخ  261/11/ 02بمدينة غزة رح  رقم )
 قرر ما يلي

 (1المادة )
افرة، وعضرومة كرل  مرن: رشكيل لسنة خاصة برجاسرة و ارة الشرباب والرماضرة والثق

و ارة العمررررل والشررررؤون اال عماعيررررة وو رة االقعصرررراد الرررروطني، وو ارة العخطرررريط، 
 وملك لدراسة  اهرة البطالة وسبل عال ها.
 (2المادة )

 لمها  الموكلة  ليها.ا  رسععين اللسنة بمن ررا  مناسبًا إلنسا
 (3المادة )

 ن رارمخه. ررفع اللسنة روصيارها لمسلت الو راء خالت غهر م
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  (4المادة )
رنفيذ أحكا  هذا القرار، ومعمرل  -كٌل فيما يخصه -عل  السهات المخعصة كافة

 به اععبارًا من رارمخ صدور ، ومنشر في السرمدة الرسمية.
  

 .  2012ن سبعمبر لسنة  م  18صدر في مدينة غزة بعارمخ: 
 .هر1433من م  القعدة لعا   02                        

 اد شكري الظاظازي
 وزراءنائب رئيس مجلس ال
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 م 2012( لسنة  288قرار مجلس الوزراء رقم )
أن تكليف وزير األشغال العامة واإلسكان بالتنسيق والمتابعة مع البنك بش

 اإلسالمي للتنمية 
 الو راء لتمس

   ورعديالره، 2003بعد االطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة  
  ، 1998( لسنة  7قانون رنظيم الموا نة العامة والشؤون المالية رقم ) وعل  

    بشأن 2012/ر. .و/ .هر( لسنة 11/ 155وعل  قرار رجيت الو راء رقم )
  صالحيا رفومضه ببعض و  ءيت الو رارعيين السيد/  ماد غكر  الظا ا ناجبًا لرج

 رجيت الو راء، 
 ، وبناء عل  رنسيا و مر األغرات العامة واإلسكان

 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،
   وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة،

بعد الماجعين المنعقدة   السعينو الحادية وبناًء عل  ما أقر  مسلت الو راء في  لسعه 
  .18/09/2012/ .و/ .هر( بعارمخ 03/261/11)م قبمدينة غزة رح  ر 

 قرر ما يلي:
 (1المادة )

غررررات العامرررة واإلسررركان/ د. يوسرررف صررربحي الررمرررز بالعنسررريق ركليرررة و مرررر األ
والمعابعرررة مرررع البنرررك اإلسرررالمي للعنميرررة بشرررأن المشرررارمع العنمومرررة مرررع الحكومرررة 

األصرروت المعمرروت ق فرر الفلسررطينية والعوقيررع علرر  كافررة األوراق الرسررمية الال مررة و 
 بها.

 (2لمادة )ا
رة الصرررحة وو ارة العربيرررة يراعررر  فررري أحكرررا  هرررذا القررررار المشرررارمع الخاصرررة برررو ا

والععلررررريم العرررررالي، علررررر  أن ررررررعم وفرررررق األصررررروت وبالعنسررررريق مرررررع السهرررررات مات 
 االخعصاص.
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 (3المادة )
 لرنفيذ أحكا  هذا القرار، ومعمر  -كٌل فيما يخصه -عل  السهات المخعصة كافة

 ه اععبارًا من رارمخ صدور ، ومنشر في السرمدة الرسمية.ب
  

 .  2012من سبعمبر لسنة   18خ: صدر في مدينة غزة بعارم 
 .هر 1433من م  القعدة لعا    02                       

 اد شكري الظاظازي
 وزراءنائب رئيس مجلس ال
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 م 2012( لسنة 289قرار مجلس الوزراء رقم )
 م2012/2013دء العمل بالتوقيت الشتوي للعام ب  أنشب
 مسلت الو راء 

   ورعديالره، 2003القانون األساسي المعدت لسنة بعد االطالع عل  
   ورعديالره والجحعه العنفيذية، 1998( لسنة 4وعل  قانون الخدمة المدنية رقم )
يين  عر  ن  بشأ2012/ر. .و/ .هر( لسنة 155/11وعل  قرار رجيت الو راء رقم )

يت  السيد/  ماد غكر  الظا ا ناجبًا لرجيت الو راء ورفومضه ببعض صالحيات رج
 الو راء، 

 وبناء عل  رنسيا األمانة العامة لمسلت الو راء، 
 وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة، 

 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا، 
بعد الماجعين المنعقدة   السعينو  يةدالحاوبناًء عل  ما أقر  مسلت الو راء في  لسعه 

  .18/09/2012ارمخ / .و/ .هر( بع04/261/11بمدينة غزة رح  رقم )
 قرر ما يلي: 

 (1المادة )
  اععبررررارًا مررررن منعصررررف ليلررررة يررررو  2012/2013برررردء العمررررل بالعوقيرررر  الشررررعو  للعررررا  

 ، وملررررك بعررررأخير عقررررارب السرررراعة سررررعين دقيقررررة  لرررر  21/09/2012السمعررررة الموافررررق 
 اء.ور لا

 (2المادة )
قرررار، ومعمررل برره رنفيررذ أحكررا  هررذا ال -كررٌل فيمررا يخصرره -علرر  السهررات المخعصررة كافررة

 اععبارًا من رارمخ صدور ، ومنشر في السرمدة الرسمية.
 .  2012من سبعمبر لسنة   18صدر في مدينة غزة بعارمخ: 

 .هر 1433من م  القعدة لعا    02                       
 ااظظد شكري الازي

 وزراءنائب رئيس مجلس ال
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 م 2012( لسنة 290قرار مجلس الوزراء رقم )
عادة تشكيل اللجنة الخاصة للتنسيق والتواصل مع وكالة الغوث وتشغيل  أن إ بش

 الالجئين 
 مسلت الو راء

   ورعديالره،2003بعد االطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة 
 /أ( منها،25 سيما المادة )وال وعل  الالجحة الداخلية لمسلت الو راء،

   بشأن2009( لسنة /ر.و/ .هر125/11وعل  قرار رجيت الو راء رقم )
 رشكيل لسنة خاصة للععامل مع وكالة الروج ورشريل الال ئين،

رررر( لسررررنة 155/11وعلرررر  قرررررار رجرررريت الررررو راء رقررررم )    بشررررأن2012/ر. .و/ .هر
ء ورفومضررررره بررررربعض را  رعيرررررين السررررريد/  مررررراد غررررركر  الظا رررررا ناجبرررررًا لررررررجيت الرررررو 

 صالحيات رجيت الو راء،
 وبناء عل  رنسيا و مر الصحة،

  عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،وبناءً 
   وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة،

بعد الماجعين المنعقدة   السعينو الحادية وبناًء عل  ما أقر  مسلت الو راء في  لسعه 
  . 2012/ 09/ 18بعارمخ   .هر( /.و /261/11/ 05بمدينة غزة رح  رقم )

 قرر ما يلي:
 (1المادة )

لخاصرررة للعنسرررريق والعواصررررل مرررع وكالررررة الررررروج ورشررررريل  عرررادة رشرررركيل اللسنررررة ا
الال ئين لعصب  برجاسة و مرر الصرحة، وعضرومة كرل  مرن: و ارة العربيرة والععلريم 

 الحكررم رةاوو   العررالي، وو ارة الشررؤون الخار يررة، وو ارة الداخليررة واألمررن الرروطني،
 المحلي.
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  (2المادة )
نفيذ أحكا  هذا القرار، ومعمرل ر -كٌل فيما يخصه -عل  السهات المخعصة كافة

 به اععبارًا من رارمخ صدور ، ومنشر في السرمدة الرسمية.
  

 .  2012من سبعمبر لسنة   18صدر في مدينة غزة بعارمخ: 
 . ره1433من م  القعدة لعا   02                      

 
 اد شكري الظاظازي

 وزراءنائب رئيس مجلس ال
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 م2012( لسنة 291اء رقم ) الوزرقرار مجلس 
أن إضافة وزارة الحكم المحلي إلى عضوية لجنة الشؤون االقتصادية والبنية بش

 التحتية الوزارية الدائمة
 مسلت الو راء 

 رعديالره، و    2003بعد االطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة 
 أ( منها،/25وعل  الالجحة الداخلية لمسلت الو راء، والسيما المادة )

رشكيل لسنة     بشرأن2010/ .و/ .هرر( لسنة 11/ 02/185وعل  قرار مسلت الو راء رقم ) 
 الشؤون االقعصادية والبنية العحعية الو ارمة الداجمة،

رعيين السيد/  ماد    بشأن2012ة ن/ر. .و/ .هر( لس155/11وعل  قرار رجيت الو راء رقم ) 
 مضه ببعض صالحيات رجيت الو راء، غكر  الظا ا ناجبًا لرجيت الو راء ورفو 
 وبناء عل  رنسيا و مر الحكم المحلي،

 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،
   وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة، 

بعد الماجعين المنعقدة بمدينة  السعينو دية حالاوبناًء عل  ما أقر  مسلت الو راء في  لسعه 
  .18/09/2012و/ .هر( بعارمخ / .06/261/11غزة رح  رقم )
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
بشرأن  ضافة و ارة الحكم المحلي  ل  عضومة لسنة الشؤون االقعصادية والبنية العحعية 

 الو ارمة الداجمة.
 (2المادة )

ار، ومعمل به اععبارًا رنفيذ أحكا  هذا القر  -يما يخصهف كلٌ  -عل  السهات المخعصة كافة
 ، ومنشر في السرمدة الرسمية.من رارمخ صدور 

 
 . 2012من سبعمبر لسنة  18صدر في مدينة غزة بعارمخ: 

 .هر1433من م  القعدة لعا   02                       
 زياد شكري الظاظا

 نائب رئيس مجلس الوزراء
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 م2012( لسنة 292قم )ر  ءقرار مجلس الوزرا 
أن إعادة تشكيل لجنة الطوارئ المركزية بش  

 الو راء  مسلت
   ورعديالره، 2003بعد االطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة 

 /أ( منها،25وعل  الالجحة الداخلية لمسلت الو راء، والسيما المادة )
رعيين السيد/  ماد  بشأن  2012/ر. .و/ .هر( لسنة 155/11وعل  قرار رجيت الو راء رقم ) 

 ببعض صالحيات رجيت الو راء،  غكر  الظا ا ناجبًا لرجيت الو راء ورفومضه
 وبناء عل  رنسيا ناجا رجيت الو راء،

 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،
   وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة،

بعد الماجعين المنعقدة بمدينة غزة  سعينلاو  الحاديةوبناًء عل  ما أقر  مسلت الو راء في  لسعه 
  . 18/09/2012.هر( بعارمخ / .و/ 261/11/ 07رح  رقم )
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
 عادة رشكيل لسنة الطوار  المركزمة لعصب  برجاسة ناجا رجيت الو راء، وعضومة كل  

  مسلت عا من: و مر الصحة، وو مر الداخلية واألمن الوطني )أو من يفوضه(، وأمين
 الو راء.

 (2المادة )
   المها  الموكلة  ليها.رسععين اللسنة بمن ررا  مناسبًا إلنسا

  (3المادة )
ومعمل به اععبارًا  رنفيذ أحكا  هذا القرار، -كٌل فيما يخصه -عل  السهات المخعصة كافة

 من رارمخ صدور ، ومنشر في السرمدة الرسمية.
 

  2012بعمبر لسنة س نم 18زة بعارمخ: صدر في مدينة غ
 هر1433 ا من م  القعدة لع 02                          

 ازياد شكري الظاظ
 وزراءنائب رئيس مجلس ال
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 م 2012( لسنة  293قرار مجلس الوزراء رقم )
 أن ترتيب إجراءات سفر معالي السادة الوزراءبش
 مسلت الو راء

 ورعديالره،  2003بعد االطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة 
رررر( لسررررنة155/11وعلرررر  قرررررار رجرررريت الررررو راء رقررررم )    بشررررأن2012 /ر. .و/ .هر

رعيرررررين السررررريد/  مررررراد غررررركر  الظا رررررا ناجبرررررًا لررررررجيت الرررررو راء ورفومضررررره بررررربعض 
 صالحيات رجيت الو راء،

 وبناء عل  رنسيا و مر الشؤون الخار ية،
 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،

   امة،يات المصلحة الععضق وبناًء عل  م
بعد الماجعين المنعقدة   السعينو الحادية وبناًء عل  ما أقر  مسلت الو راء في  لسعه 

  .18/09/2012/ .و/ .هر( بعارمخ 09/261/11بمدينة غزة رح  رقم )
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
 ررريا   راءات سفر معالي السادة الو راء، وملك عل  النحو العالي: 

الخار ية بعرريرا سرفر معرالي السرادة الرو راء واللقراءات  رة الشؤون  او ركلية  .1
رسرررمية الخار يرررة مرررع الررردوت والمنظمرررات األخررررى، مرررع برررذت كافرررة السهرررود ال

 الممكنة لفع  آفاق عالقات سياسية ودبلوماسية  ديدة.
يكرررررون سرررررفر معرررررالي السرررررادة الرررررو راء للخرررررارج بالعنسررررريق مرررررع و ارة الشرررررؤون  .2

مع ضرورة العأكيد أن ركون هذ  الزمارات لها  دوت ، قالخار ية بشكل مسب
 بات رسمية.أعمات رسمي وررري

يمكررن لمعررالي السررادة الررو راء أثنرراء سررفرهم فرري مهمررات عمررل رسررمية للخررارج  .3
المشاركة في أنشطة غيرر رسرمية بمرا فيهرا األنشرطة الشرعبية علر  أال ركرون 

 هذ  األنشطة هدفًا رجيسًا للزمارة.
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  (2المادة )
ل رنفيذ أحكا  هذا القرار، ومعمر  -كٌل فيما يخصه -المخعصة كافة لسهات ا  عل

 به اععبارًا من رارمخ صدور ، ومنشر في السرمدة الرسمية.
  

 .  2012من سبعمبر لسنة   18صدر في مدينة غزة بعارمخ: 
 .هر 1433من م  القعدة لعا    02                       

 
 اد شكري الظاظازي

 وزراءالس لنائب رئيس مج
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 م2012( لسنة 294قرار مجلس الوزراء رقم )
أن ندب الموظف/ مصطفى حسني محمود الصواف للعمل في وزارة الشؤون بش

 االجتماعية بنفس درجته الوظيفية لمدة سنة
 مسلت الو راء

   ورعديالره،2003بعد االطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة 
 نه،( م61  ورعديالره والسيما المادة )1998لسنة ( 4المدنية رقم ) مةدوعل  قانون الخ

العنفيذية لقانون الخدمة    بالالجحة2005( لسنة 45وعل  قرار مسلت الو راء رقم )
 ( منها،73 ، والسيما المادة )1998( لسنة 4المدنية رقم )

رعيين السيد/  نأ  بش2012/ر. .و/ .هر( لسنة 155/11وعل  قرار رجيت الو راء رقم )
 ببعض صالحيات رجيت الو راء، ماد غكر  الظا ا ناجبًا لرجيت الو راء ورفومضه 

 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،
   وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة، 

بعد الماجعين المنعقدة بمدينة  السعينو الحادية وبناًء عل  ما أقر  مسلت الو راء في  لسعه 
  .18/09/2012/ .و/ .هر( بعارمخ 10/261/11ح  رقم )ر ةغز 

 (1المادة )
ندب المو ف/ مصطف  حسني محمود الصوا  للعمل في و ارة الشؤون اال عماعية 

 وملك لمدة سنة. بنفت در عه الو يفية،
  (2المادة )

 راً اومعمل به اععب رنفيذ أحكا  هذا القرار، -كٌل فيما يخصه -عل  السهات المخعصة كافة
 ، ومنشر في السرمدة الرسمية.من رارمخ صدور 

 
  2012من سبعمبر لسنة  18زة بعارمخ: غصردر في مدينة 

 هر1433ا  من م  القعدة لع 02                       

 اشكري الظاظاد يز 
 وزراءنائب رئيس مجلس ال
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 م 2012( لسنة  295قرار مجلس الوزراء رقم )
  للنفاياتغزة الستخدامها مكبًا ومجمعاً  يةدأن نزع ملكية أرض لصالح بلبش

 مسلت الو راء
   ورعديالره، 2003اإلطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة   بعد 

   1943( لسنة 24وعل  قانون األراضي )اسعمالكها للمنفعة العامة( رقم )
 ( منه، 22ورعديالره، والسيما المادة )

 لطات والصالحيات،لسابشأن نقل  1995( لسنة  5وعل  قانون رقم ) 
 وبناًء عل  رنسيا و مر الحكم المحلي،

 ناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،وب
   وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة،

بعد الماجعين المنعقدة   السعينو الحادية وبناًء عل  ما أقر  مسلت الو راء في  لسعه 
  .18/09/2012خ رما/ .و/ .هر( بع11/261/11بمدينة غزة رح  رقم )

 قرر ما يلي:
 (1المادة )

خمسررررة وسررررعون دونمررررًا وسررررعماجة وسرررربعة  -(²  65,687) رنررررزع مطلقررررًا مسرررراحة
( مرن 652( من القطعرة رقرم )6،7رقم ) من أرا القسيمة -وثمانين معرًا مربعاً 

أراضررررري مدينرررررة غرررررزة وفقرررررًا للخارطرررررة الملحقرررررة بهرررررذا القررررررار لصرررررال  بلديرررررة غرررررزة 
 سمعًا للنفايات.وم السعخدامها مكباً 

 (2المادة )
ءات أو مشرررارمع علررر  األرا المحرررددة فررري يمنرررع العصرررر  أو  قامرررة أ   نشرررا

( أعال  وعل   ميع المالكين والمنعفعين والمعصرفين بهرا رفرع أيرديهم 1المادة )
 عنها فورًا.
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 (3المادة )
( 1علررر  كرررل مرررن يررردعي أ  حرررق أو منفعرررة علررر  األرا المحرررددة فررري المرررادة )

مخ ومرغا في الحصوت عل  رعومض أن يعقد  بطلا خالت غهر مرن ررار   أعال
مررن حرق أو منفعررة  نشرر هرذا القرررار  لر  و ارة الحكرم المحلرري مبينرًا فيرره مرا يملكره

 ومرفقًا به المسعندات المؤمدة لذلك.
  (4المادة )

رنفيذ أحكا  هذا القرار، ومعمرل  -كٌل فيما يخصه -عل  السهات المخعصة كافة
 رًا من رارمخ صدور ، ومنشر في السرمدة الرسمية.باعبه اع

  
 .  2012من سبعمبر لسنة   18مدينة غزة بعارمخ: صدر في 

 .هر 1433من م  القعدة لعا    02                       
 

 اد شكري الظاظازي
 وزراءنائب رئيس مجلس ال
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 م 2012( لسنة  296قرار مجلس الوزراء رقم )
 شكيل اللجنة الشرعية القانونية ادة تإع أنبش

 مسلت الو راء
   ورعديالره، 2003االطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة   بعد 

 /أ( منها، 25وعل  الالجحة الداخلية لمسلت الو راء، والسيما المادة ) 
    بشأن 2011/ .و/ .هر( لسنة 11/ 06/226وعل  قرار مسلت الو راء رقم )

 ية القانونية، رع ش رشكيل اللسنة ال
رررر( لسررررنة /ر.155/11وعلرررر  قرررررار رجرررريت الررررو راء رقررررم )    بشررررأن2012 .و/ .هر

رعيرررررين السررررريد/  مررررراد غررررركر  الظا رررررا ناجبرررررًا لررررررجيت الرررررو راء ورفومضررررره بررررربعض 
 صالحيات رجيت الو راء،

 وبناء عل  رنسيا و مر العدت،
 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،

   لحة العامة،مصلوبناًء عل  مقعضيات ا
بعرررد المررراجعين  السرررعينو الحاديرررة سرررعه وبنررراًء علررر  مرررا أقرررر  مسلرررت الرررو راء فررري  ل
رررررررررررر( بعررررررررررررارمخ 12/261/11المنعقرررررررررررردة بمدينررررررررررررة غررررررررررررزة رحرررررررررررر  رقررررررررررررم ) / .و/ .هر

18/09/2012.  
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
 عادة رشكيل اللسنة الشرعية القانونية لعصب  برجاسة و مر العدت، وعضرومة كرل  

دينيرة، وديروان ر األسررى والقردس والال ئرين، وو مرر األوقرا  والشرؤون ال مو من: 
 الفعوى والعشرمع.

 (2المادة )
 رسععين اللسنة بمن ررا  مناسبًا إلنسا  المها  الموكلة  ليها.
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  (3المادة )
ومعمل   فيذ أحكا  هذا القرار،رن -كٌل فيما يخصه  -عل  السهات المخعصة كافة 

 لرسمية. صدور ، ومنشر في السرمدة ا مخر به اععبارًا من را
  

   2012من سبعمبر لسنة   18زة بعارمخ: صدر في مدينة غ 
 هر 1433ا  من م  القعدة لع  02                       

 

 ااد شكري الظاظزي
 س الـوزراءنائب رئيس مجل
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 م2012( لسنة 297قرار مجلس الوزراء رقم )
 والرسوم لحجاج مكرمة $( لتغطية مصاريف النقل65,000أن اعتماد مبلغ )بش

 م الحرمين الشريفين من أسر الشهداء واألسرى خاد
 مسلت الو راء

   ورعديالره،2003بعد اإلطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة 
  ،1998( لسنة 7وعل  قانون رنظيم الموا نة العامة والشؤون المالية رقم )

رعيين    بشأن2012ة /ر. .و/ .هر( لسن155/11م )رق وعل  قرار رجيت الو راء
سيد/  ماد غكر  الظا ا ناجبًا لرجيت الو راء ورفومضه ببعض صالحيات رجيت ال

 الو راء،
 وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة،

 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،
بعد الماجعين المنعقدة بمدينة  نعيسالو الثانية وبناًء عل  ما أقر  مسلت الو راء في  لسعه 

  .25/09/2012/ .و/ .هر( بعارمخ 04/262/11غزة رح  رقم )
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
لعرطيررة مصرارمة النقررل والرسررو   -خمسررة وسرعون ألررف دوالراً - $(65,000اععمراد مبلرر  )

 يررةللحسرراج مكرمررة خرراد  الحرررمين الشرررمفين مررن أسررر الشررهداء واألسرررى، علرر  أن رررعم عم
ا  والشررررؤون الدينيررررة، ووفررررق األصرررروت وو ارة األوقرررر  الصررررر  بالعنسرررريق بررررين و ارة الماليررررة

 المعموت بها في و ارة المالية.
 (2المادة )

رنفيذ أحكا  هذا القرار، ومعمل  -كٌل فيما يخصه -عل  السهات المخعصة كافة
 به اععبارًا من رارمخ صدور ، ومنشر في السرمدة الرسمية.

  2012من سبعمبر لسنة  25زة بعارمخ: غة نصدر في مدي
 هر1433ا  من م  القعدة لع 09                       

 ازياد شكري الظاظ
 وزراءنائب رئيس مجلس ال



  2012( يسمبرد) كانون أول                 )الــوقــائــع الفـلســطـينـية(                   الرابع والثمانون   العـدد      
 

 

 - 216 - 

 م 2012( لسنة  298قرار مجلس الوزراء رقم )
$( لصالح وزارة االتصاالت وتكنولوجيا  5,830اعتماد صرف مبلغ ) أن بش

المناقصة الخاصة بتنفيذ مشروع تأهيل   تاالمعلومات الستكمال إجراء
 رافق الوزارةوصيانة م

 مسلت الو راء
   ورعديالره، 2003بعد اإلطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة  
  ، 1999( لسنة 6وعل  قانون العطاءات لألغرات الحكومية رقم )

 ، 1998( لسنة 7وعل  قانون رنظيم الموا نة العامة والشؤون المالية رقم )
رررر( لسررررنة /ر. .و/ .155/11وعلرررر  قرررررار رجرررريت الررررو راء رقررررم )    بشررررأن2012هر

رعيرررررين السررررريد/  مررررراد غررررركر  الظا رررررا ناجبرررررًا لررررررجيت الرررررو راء ورفومضررررره بررررربعض 
 صالحيات رجيت الو راء،

 وبناء عل  رنسيا و مر االرصاالت وركنولو يا المعلومات،
 ارمرررة الداجمرررة فررري لو اوعلررر  روصررريات لسنرررة الشرررؤون االقعصرررادية والبنيرررة العحعيرررة 

  ،12/09/2012نعقد بعارمخ ( الم27محضر ا عماعها رقم )
 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،
   وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة،

بعد الماجعين المنعقدة   السعينو  الثانية وبناًء عل  ما أقر  مسلت الو راء في  لسعه 
  . 2012/ 09/ 25 .و/ .هر( بعارمخ  /262/11/ 06بمدينة غزة رح  رقم )

 قرر ما يلي:
 (1لمادة )ا

 -خمسة آال  وثمانماجرة وثالثرون دوالرًا أمرمكيراً –$( 5,830اععماد صر  مبل  )
المعلومرررررات، وملرررررك السرررررعكمات   رررررراءات  ال  و ارة االرصررررراالت وركنولو يرررررالصررررر 

عم ملرك ير  نالمناقصة الخاصة بعنفيرذ مشرروع رأهيرل وصريانة مرافرق الرو ارة، علر  أ
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 يررررا المعلومررررات وو ارة األغرررررات العامررررة بالعنسرررريق بررررين و ارة االرصرررراالت وركنولو 
 واإلسكان وو ارة المالية، ووفق األصوت المعموت بها في و ارة المالية.

 
 (2المادة )

رنفيذ أحكا  هذا القرار، ومعمل به  -كل فيما يخصه  -عل  السهات المخعصة كافة
 نشر في السرمدة الرسمية.م و  ،اععبارًا من رارمخ صدور 

 
   2012من سبعمبر لسنة   25بعارمخ: زة  صدر في مدينة غ 

 هر1433ا  من م  القعدة لع 09                           
 

 ازياد شكري الظاظ
 وزراءس الس مجلنائب رئي
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 م 2012( لسنة  299قرار مجلس الوزراء رقم )
محلية من الرسوم اإلضافية ال إعفاء أصحاب مصانع الدهاناتأن بش

ادتي التربنتين والتنر روضة على مالمف  
 مسلت الو راء

   ورعديالره، 2003بعد اإلطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة  
    بشأن 2012/ .و/ .هر( لسنة 11/ 16/244وعل  قرار مسلت الو راء رقم )

السانا   من رعديل المبال  المسعوفاة عل  المحروقات العي يعم  دخالها
 المصر ،

    بشأن 2012/ر. .و/ .هر( لسنة 11/ 155رقم )وعل  قرار رجيت الو راء 
رعيين السيد/  ماد غكر  الظا ا ناجبًا لرجيت الو راء ورفومضه ببعض  

 صالحيات رجيت الو راء، 
 وبناء عل  رنسيا و مر االقعصاد الوطني،

و ارمة الداجمة في  ال وعل  روصيات لسنة الشؤون االقعصادية والبنية العحعية
  ، 09/2012/ 12( المنعقد بعارمخ  27محضر ا عماعها رقم )

 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،
   وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة،

بعد الماجعين المنعقدة   السعينو  الثانيةوبناًء عل  ما أقر  مسلت الو راء في  لسعه 
  . 2012/ 09/ 25 .و/ .هر( بعارمخ  /262/11/ 07بمدينة غزة رح  رقم )

 لي:قرر ما ي
 
 (1المادة )

 عفاء أصحاب مصانع الدهانات المحلية مرن الرسرو  اإلضرافية المفروضرة علر  
مررررررررررررررادري العررررررررررررررربنعين والعنررررررررررررررر بمو ررررررررررررررا قرررررررررررررررار مسلررررررررررررررت الررررررررررررررو راء رقررررررررررررررم 

  ، وملك دعمًا ورشسيعًا للمنعز الوطني.2012/ .و/ .هر( لسنة 16/244/11)
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 (2المادة )
يذ أحكا  هذا القرار، ومعمل به رنف  -كل فيما يخصه  -ات المخعصة كافةالسه  لع

 ومنشر في السرمدة الرسمية.، اععبارًا من رارمخ صدور 
 

   2012من سبعمبر لسنة   25زة بعارمخ: صدر في مدينة غ 
 هر1433ا  من م  القعدة لع 09                          

 
 ازياد شكري الظاظ

 وزراءالس لنائب رئيس مج
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 م 2012( لسنة  300وزراء رقم )قرار مجلس ال
إعفاء الُمكلف/ عزو محمد سعيد الخطيب من الضرائب الُمستحقة  أن بش

 عليه خالل السنوات السابقة 
 مسلت الو راء

   ورعديالره،2003بعد اإلطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة 
 ،منه( 37 ، والسيما المادة )2004لسنة ( 17وعل  قانون ضرمبة الدخل رقم )
رررر( لسررررنة 155/11وعلرررر  قرررررار رجرررريت الررررو راء رقررررم )    بشررررأن2012/ر. .و/ .هر

رعيرررررين السررررريد/  مررررراد غررررركر  الظا رررررا ناجبرررررًا لررررررجيت الرررررو راء ورفومضررررره بررررربعض 
 صالحيات رجيت الو راء،

 وبناء عل  رنسيا و مر المالية،
يرررة العحعيرررة الو ارمرررة الداجمرررة فررري بنلوعلررر  روصررريات لسنرررة الشرررؤون االقعصرررادية وا

  ،12/09/2012( المنعقد بعارمخ 27ا عماعها رقم ) محضر
 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،
   وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة،

بعد الماجعين المنعقدة   السعينو  الثانيةوبناًء عل  ما أقر  مسلت الو راء في  لسعه 
  . 2012/ 09/ 25/ .و/ .هر( بعارمخ  262/11/ 08قم )ر    بمدينة غزة رح
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
 عفرررراء المةكلررررف/ عررررزو محمررررد سررررعيد الخطيررررا صرررراحا مهنررررة رسررررارة عصرررراجر 

( من الضراجا المةسعحقة عليه خالت 9024405380ومشروبات برقم مشعرل )
يمررر ي عرر السررنوات السررابقة، وملررك نظرررًا للظرررو  الماليررة واال عماعيررة الصرر بة ال

 األصوت المعموت بها في و ارة المالية. بها المةكلف، عل  أن يعم ملك وفق
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 (2المادة )
رنفيذ أحكا  هذا القرار، ومعمل به  -كل فيما يخصه  -عل  السهات المخعصة كافة

 ومنشر في السرمدة الرسمية.، اععبارًا من رارمخ صدور 
 

   2012من سبعمبر لسنة   25زة بعارمخ: صدر في مدينة غ 
 هر 1433ا     القعدة لعمن م  09                         

 
 ازياد شكري الظاظ
 وزراءنائب رئيس مجلس ال
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 م 2012( لسنة  301قرار مجلس الوزراء رقم )
  اريع التي تم تنفيذها ببلدية غزةإضافة ضريبة القيمة المضافة للمشأن بش

  لكل مشروع من هذه المنحة مةيلى قع بتمويل من الحكومة الفلسطينية
 المشاريع

 سلت الو راءم
   ورعديالره، 2003بعد اإلطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة  

  واللرواج  واألنظمرة واألوامرر 2004( لسرنة 17وعل  قانون ضرمبة الدخل رقرم )
 العسكرمة المعموت بها،

رررر( لسررررنة 155/11وعلرررر  قرررررار رجرررريت الررررو راء رقررررم )    بشررررأن2012/ر. .و/ .هر
ا ناجبرررررًا لررررررجيت الرررررو راء ورفومضررررره بررررربعض رعيرررررين السررررريد/  مررررراد غررررركر  الظا ررررر 

 صالحيات رجيت الو راء،
 وبناء عل  رنسيا و مر الحكم المحلي،

وعلررر  روصررريات لسنرررة الشرررؤون االقعصرررادية والبنيرررة العحعيرررة الو ارمرررة الداجمرررة فررري 
  ،12/09/2012( المنعقد بعارمخ 27محضر ا عماعها رقم )

 لصالحيات المخولة لنا قانونًا،عل  ا  ءً اوبن
   وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة،

بعد الماجعين المنعقدة   السعينو  الثانية وبناًء عل  ما أقر  مسلت الو راء في  لسعه 
  . 2012/ 09/ 25/ .و/ .هر( بعارمخ  262/11/ 09بمدينة غزة رح  رقم )

 قرر ما يلي:
 (1المادة )

يررة غررزة بعمومررل مررن م رنفيررذها ببلد مضررافة للمشررارمع العرري ررر ال  ضررافة ضرررمبة القيمررة
الحكومة الفلسطينية عل  قيمة المنحة لكل مشروع من هذ  المشارمع، علر  أن يرعم 

ووفرق األصروت المعمروت بهرا  ملك بالعنسيق برين و ارة الحكرم المحلري وو ارة الماليرة،
 في و ارة المالية.
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 (2المادة )
، ومعمل به ذا القراررنفيذ أحكا  ه -ل فيما يخصه ك -عل  السهات المخعصة كافة

 ومنشر في السرمدة الرسمية.، اععبارًا من رارمخ صدور 
 

   2012من سبعمبر لسنة   25زة بعارمخ: صدر في مدينة غ 
 هر 1433ا   من م  القعدة لع 09                         

 
 ازياد شكري الظاظ
 وزراءنائب رئيس مجلس ال
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 م 2012ة  ( لسن302قرار مجلس الوزراء رقم )
اعتماد تنفيذ وزارة الداخلية واألمن الوطني لمشروع توسعة إنشاء مبنى أن بش

 سجن محافظة رفح مباشرةً 
 مسلت الو راء

   ورعديالره، 2003بعد اإلطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة  
  ، 1999 نةس( ل6وعل  قانون العطاءات لألغرات الحكومية رقم )

  ،1998( لسنة 7 نة العامة والشؤون المالية رقم )وعل  قانون رنظيم الموا
رررر( لسررررنة 155/11وعلرررر  قرررررار رجرررريت الررررو راء رقررررم )    بشررررأن2012/ر. .و/ .هر

رعيرررررين السررررريد/  مررررراد غررررركر  الظا رررررا ناجبرررررًا لررررررجيت الرررررو راء ورفومضررررره بررررربعض 
 صالحيات رجيت الو راء،

 واألمن الوطني، يةلوبناء عل  رنسيا و مر الداخ
ة الشرررؤون االقعصرررادية والبنيرررة العحعيرررة الو ارمرررة الداجمرررة فررري وعلررر  روصررريات لسنررر 

  ،12/09/2012( المنعقد بعارمخ 27محضر ا عماعها رقم )
 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،
   وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة،
المنعقدة  بعد الماجعين  السعينو  الثانية ه سعلوبناًء عل  ما أقر  مسلت الو راء في  

  . 2012/ 09/ 25/ .و/ .هر( بعارمخ  262/11/ 10بمدينة غزة رح  رقم )
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
اععمررراد رنفيرررذ و ارة الداخليرررة واألمرررن الررروطني لمشرررروع روسرررعة  نشررراء مبنررر  سرررسن 

األغررات  رةامحافظة رف  مباغررًة، علر  أن يرعم اإلغررا  علر  المشرروع مرن قبرل و  
 األصوت المعموت بها في و ارة المالية.العامة واإلسكان، ووفق 
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 (2المادة )
رنفيذ أحكا  هذا القرار، ومعمل به  -كل فيما يخصه  -عل  السهات المخعصة كافة

 ومنشر في السرمدة الرسمية.، اععبارًا من رارمخ صدور 
 

   2012من سبعمبر لسنة   25زة بعارمخ: صدر في مدينة غ 
 هر 1433ا   دة لعن م  القعم 09                         
 

 ازياد شكري الظاظ
 وزراءنائب رئيس مجلس ال
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 م 2012( لسنة  303قرار مجلس الوزراء رقم )
اعتماد تنفيذ وزارة الداخلية واألمن الوطني لمشروع توسعة مقر داخلية  أن بش

 غزة مباشرةً 
 مسلت الو راء
   ورعديالره، 2003نة  اسي المعدت لس  القانون األسعل  بعد اإلطالع

  ،  1999( لسنة 6وعل  قانون العطاءات لألغرات الحكومية رقم )
  ،1998( لسنة 7وعل  قانون رنظيم الموا نة العامة والشؤون المالية رقم )

رررر( لسررررنة 155/11وعلرررر  قرررررار رجرررريت الررررو راء رقررررم )    بشررررأن2012/ر. .و/ .هر
 راء ورفومضررررره بررررربعض رجيت الرررررو كر  الظا رررررا ناجبرررررًا لررررر غررررر  د رعيرررررين السررررريد/  مرررررا

 صالحيات رجيت الو راء،
 وبناء عل  رنسيا و مر الداخلية واألمن الوطني،

وعلررر  روصررريات لسنرررة الشرررؤون االقعصرررادية والبنيرررة العحعيرررة الو ارمرررة الداجمرررة فررري 
  ،12/09/2012( المنعقد بعارمخ 27محضر ا عماعها رقم )
   صلحة العامة،لماوبناًء عل  مقعضيات 

 لصالحيات المخولة لنا قانونًا،وبناًء عل  ا
بعد المراجعين المنعقردة  السعينو  الثانيةوبناًء عل  ما أقر  مسلت الو راء في  لسعه 

  .25/09/2012/ .و/ .هر( بعارمخ 11/262/11بمدينة غزة رح  رقم )
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
ة غزة مباغررًة، وطني لمشروع روسعة مقر داخليال اععماد رنفيذ و ارة الداخلية واألمن

عل  أن يعم اإلغرا  عل  المشروع من قبل و ارة األغرات العامة واإلسكان، ووفق 
 األصوت المعموت بها في و ارة المالية.
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 (2المادة )
رنفيذ أحكا  هذا القرار، ومعمل به  -كل فيما يخصه  -عل  السهات المخعصة كافة

 سمية.ومنشر في السرمدة الر ، صدور خ م اععبارًا من رار 
 

   2012من سبعمبر لسنة   25زة بعارمخ: صدر في مدينة غ 
 هر 1433ا   من م  القعدة لع 09                         

 
 ازياد شكري الظاظ
 وزراءنائب رئيس مجلس ال
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 م 2012( لسنة  304قرار مجلس الوزراء رقم )
 لمشروع إسكان حي اإلسراءر  و أن مقلع الرمال المجابش
 مسلت الو راء

   ورعديالره، 2003بعد اإلطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة  
  ، 1999( لسنة 6وعل  قانون العطاءات لألغرات الحكومية رقم )

  ، 1999( لسنة  1وعل  قانون المصادر الطبي ية رقم ) 
رررر( لسررررن155/11وعلرررر  قرررررار رجرررريت الررررو راء رقررررم )    بشررررأن2012 ة/ر. .و/ .هر

 مررررراد غررررركر  الظا رررررا ناجبرررررًا لررررررجيت الرررررو راء ورفومضررررره بررررربعض رعيرررررين السررررريد/ 
 صالحيات رجيت الو راء،

 وعل  روصيات لسنة الشؤون االقعصادية والبنية العحعية الو ارمة الداجمة  
  ، 12/09/2012( المنعقد بعارمخ  27في محضر ا عماعها رقم ) 

 نًا،نو اوبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا ق
   المصلحة العامة، وبناًء عل  مقعضيات 

بعد الماجعين المنعقدة   السعينو  الثانية وبناًء عل  ما أقر  مسلت الو راء في  لسعه 
  . 2012/ 09/ 25/ .و/ .هر( بعارمخ  262/11/ 12بمدينة غزة رح  رقم )

 قرر ما يلي:
 
 (1المادة )

ذ أعمرررات العسرررومة فررري فيررر نركليرررة و ارة األغررررات العامرررة واإلسررركان بطررررح عطررراء لع
ع  سكان حي اإلسراء ومقلع الرمات الواقع غرب الحي، باإلضافة  لر  رنزمرل مشرو 

بررين و ارة  بئررر الميررا  وخررط الميررا  القرراجم فرري المنطقررة، علرر  أن يررعم ملررك بالعنسرريق
األغررررات العامرررة واإلسررركان و ارة الماليرررة، ووفرررق األصررروت المعمررروت بهرررا فررري و ارة 

 .المالية بالخصوص 
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 (2المادة )
االقعصراد الروطني بالعنسريق مرع بلديرة خرانيونت باسرعئنا  العمرل فري ركلية و ارة 

فرري السررزء الرربرري مررن مشررروع  سرركان حرري  مقلررع الرمررات ورفررع الكميررات الفاجضررة
 اإلسراء بمرحلعيه األول  والثانية.

 (3المادة )
، ومعمل به ارر رنفيذ أحكا  هذا الق -كل فيما يخصه  -عل  السهات المخعصة كافة

 ومنشر في السرمدة الرسمية.، رارمخ صدور اععبارًا من 
 

   2012من سبعمبر لسنة   25زة بعارمخ: صدر في مدينة غ 
 هر 1433ا   من م  القعدة لع 09                         

 
 ازياد شكري الظاظ
 وزراءنائب رئيس مجلس ال
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 م 2012( لسنة  305قرار مجلس الوزراء رقم )
في   تيجية الوطنية للحد من ظاهرة تفاقم مشكلة البطالةاعتماد اإلستراأن بش

 قطاع غزة
 مسلت الو راء 

   ورعديالره، 2003بعد اإلطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة 
رعيين     بشأن2012/ر. .و/ .هر( لسنة 155/11وعل  قرار رجيت الو راء رقم )
ببعض صالحيات رجيت  يت الو راء ورفومضه رج لالسيد/  ماد غكر  الظا ا ناجبًا 

 الو راء، 
وعل  روصيات لسنة الشؤون االقعصادية والبنية العحعية الو ارمة الداجمة في محضر 

  ،12/09/2012( المنعقد بعارمخ 27ا عماعها رقم )
 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،
   وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة،

بعد الماجعين المنعقرردة بمدينررة  السعينو الثانية راء في  لسعه مسلت الو     ما أقر  عل وبناءً 
  .25/09/2012/ .و/ .هر( بعارمخ 13/262/11غزة رح  رقم )
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
اععمرراد اإلسررعراريسية الوطنيررة المقدمررة مررن و ارة االقعصرراد الرروطني، والملحقررة بهررذا القرررار، 

 طاع غزة.الة في قمشكلة البط قم ا اهرة رف للحد من
 (2المادة )

رنفيذ أحكا  هذا القرار، ومعمل به  -كل فيما يخصه -عل  السهات المخعصة كافة
 ومنشر في السرمدة الرسمية.، اععبارًا من رارمخ صدور 

  2012من سبعمبر لسنة  25زة بعارمخ:  صدر في مدينة غ
 هر1433 ا ع م  القعدة ل من 09                         

 الظاظزياد شكري ا
 وزراءنائب رئيس مجلس ال
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 م 2012( لسنة  306قرار مجلس الوزراء رقم )
اعتماد المقترح الُمقدم من وزارة النقل والمواصالت للتعامل مع  أن بش

 من الجانب المصري  المركبات التي تم إدخالها
 مسلت الو راء

 ورعديالره،  2003بعد اإلطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة 
   بشأن2012/ر. .و/ .هر( لسنة 155/11ار رجيت الو راء رقم )وعل  قر 

رعيرررررين السررررريد/  مررررراد غررررركر  الظا رررررا ناجبرررررًا لررررررجيت الرررررو راء ورفومضررررره بررررربعض 
 صالحيات رجيت الو راء،

 وبناء عل  رنسيا و مر النقل والمواصالت،
 رمة الداجمة  او وعل  روصيات لسنة الشؤون االقعصادية والبنية العحعية ال

  ،12/09/2012( المنعقد بعارمخ 27ر ا عماعها رقم )في محض
 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،
   وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة،

بعد الماجعين المنعقدة   السعينو  الثانيةوبناًء عل  ما أقر  مسلت الو راء في  لسعه 
  . 2012/ 09/ 25هر( بعارمخ  .و/ . /262/11/ 14بمدينة غزة رح  رقم )

 قرر ما يلي:
 (1المادة )

اععماد المقعرح المةقد  من و ارة النقل والمواصالت للععامل مع المركبات العي رم  
 دخالها من السانا المصر  دون علم الهيئة العامة للمعابر والحدود، ودون 

 موافقة و ارة النقل والمواصالت، وملك عل  النحو العالي: 
إلدارة العامررررة للشررررؤون الفنيررررة بررررو ارة النقررررل ي  المركبررررة فرررري اورشررررخ  حرررر ف .1

 والمواصالت ورسسيل بيانارها في نمومج رسسيل أولي.
 رقديم المسعندات األصلية للمركبة. .2
 رقديم رعهد عدلي.  .3
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مخاطبة اإلدارة العامة للسمارك والمكوس بو ارة المالية السعيفاء الرسو    .4
 العالية: 

 سعحقة عل  المركبة.لمة االرسو  السمركية   -أ
غرامررة بقيمرررة ضرررعف الرسرررو  السمركيرررة علررر  المركبرررة، بحيررر  ال رقرررل   -ب 

ثمانيررررررة آال  دوالرًا  –( دوالر أمرمكرررررري 8,000قيمررررررة الررامررررررة عررررررن )
 أمرمكيًا.

حسز المركبة وارخام اإل راءات القانونية من خالت  هات االخعصاص في   .5
 الحاالت العالية: 

 غير سليمة.  هار  ما كان  المركبة أو مسعندا -أ
 وت رزومر في رقم  يكل )غاصي( المركبة. عند ثب  -ب 
  ما كان  المركبة مةسمعة.  -ت 

 (2المادة )
رنفيذ أحكا  هذا القرار، ومعمل به  -كل فيما يخصه  -عل  السهات المخعصة كافة

 ومنشر في السرمدة الرسمية.، اععبارًا من رارمخ صدور 
 

   2012سنة  ل رمن سبعمب 25زة بعارمخ: صدر في مدينة غ 
 هر 1433ا   من م  القعدة لع 09                         

 
 ازياد شكري الظاظ
 وزراءنائب رئيس مجلس ال
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 م 2012( لسنة  307قرار مجلس الوزراء رقم )
%( من القيمة اإليجارية  90أن إعفاء البطريركية الالتينية بنسبة ) بش

 ة(غز  –مدرسة )العائلة المقدسة  المتراكمة على أرض
 ءمسلت الو را

   ورعديالره، 2003بعد اإلطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة  
  ،1942( لسنة 6وعل  قانون األراضي العمومية رقم )

 وعل  قانون األراضي العثماني ورعديالره،
 اء بشرررررررررأن نظرررررررررا  معرررررررررايير العخصررررررررري  رقرررررررررموعلررررررررر  قررررررررررار مسلرررررررررت الرررررررررو ر 

 ه،ر  ورعديال2007/ .و/ .هر( لسنة 3/27/11)
رررر( لسررررنة 155/11ت الررررو راء رقررررم )وعلرررر  قرررررار رجرررري    بشررررأن2012/ر. .و/ .هر

رعيرررررين السررررريد/  مررررراد غررررركر  الظا رررررا ناجبرررررًا لررررررجيت الرررررو راء ورفومضررررره بررررربعض 
 صالحيات رجيت الو راء،

 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،
   وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة،

بعد الماجعين المنعقدة   السعينو  الثانية راء في  لسعه لو اوبناًء عل  ما أقر  مسلت 
  . 2012/ 09/ 25/ .و/ .هر( بعارمخ  262/11/ 15بمدينة غزة رح  رقم )

 قرر ما يلي:
 (1المادة )

%( مرررررن القيمرررررة اإليسارمرررررة 90القررررردس بنسررررربة ) - عفررررراء البطرمركيرررررة الالرينيرررررة 
 -$(11,583رررة )البغررزة( وال –)العاجلررة المقدسررة  المعراكمررة علرر  أرا مدرسررة

 أحد عشر ألفًا وخمسماجة وثالثة وثمانون دوالرًا.
 

 
 



  2012( يسمبرد) كانون أول                 )الــوقــائــع الفـلســطـينـية(                   الرابع والثمانون   العـدد      
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 (2المادة )
رنفيذ أحكا  هذا القرار، ومعمل به  -كل فيما يخصه  -عل  السهات المخعصة كافة

 ومنشر في السرمدة الرسمية.، اععبارًا من رارمخ صدور 
 

   2012من سبعمبر لسنة   25زة بعارمخ: غ  ةصدر في مدين
 هر 1433ا   من م  القعدة لع 09                         
 

 ازياد شكري الظاظ
 وزراءنائب رئيس مجلس ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  2012( يسمبرد) كانون أول                 )الــوقــائــع الفـلســطـينـية(                   الرابع والثمانون   العـدد      
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 م 2012( لسنة  308قرار مجلس الوزراء رقم )
أن تشكيل لجنة خاصة لتحديد سياسة الحكومة وأولوياتها في  بش

 التعامل مع جمهورية مصر الشقيقة 
 مسلت الو راء
   ورعديالره، 2003ساسي المعدت لسنة  القانون األ  لبعد اإلطالع ع

 /أ( منها، 25وعل  الالجحة الداخلية لمسلت الو راء، والسيما المادة ) 
رررر( لسررررنة 155/11وعلرررر  قرررررار رجرررريت الررررو راء رقررررم )    بشررررأن2012/ر. .و/ .هر

رعيرررررين السررررريد/  مررررراد غررررركر  الظا رررررا ناجبرررررًا لررررررجيت الرررررو راء ورفومضررررره بررررربعض 
 ء،را  صالحيات رجيت الو 

 عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،وبناًء  
   وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة،

بعد الماجعين المنعقدة   السعينو  الثانيةوبناًء عل  ما أقر  مسلت الو راء في  لسعه 
  . 2012/ 09/ 25/ .و/ .هر( بعارمخ  262/11/ 16بمدينة غزة رح  رقم )

 قرر ما يلي:
 

 (1لمادة )ا
ة المسعشررار السياسرري لرررجيت الررو راء، وعضررومة كررل خاصررة برجاسرر ة نرر رشرركيل لس

مرررن: و ارة الخار يرررة، وو ارة الداخليرررة واألمرررن الررروطني، وو ارة العخطررريط، وو ارة 
وملررررك لعحديررررد سياسررررة  االقعصرررراد الرررروطني، وو ارة األسرررررى والقرررردس والال ئررررين،

 الحكومة وأولومارها في الععامل مع  مهورمة مصر الشقيقة.
 

 (2) دةاالم
 اللسنة روصيارها  ل  مسلت الو راء خالت أسبوعين من رارمخه. ررفع 

 



  2012( يسمبرد) كانون أول                 )الــوقــائــع الفـلســطـينـية(                   الرابع والثمانون   العـدد      
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 (3المادة )
رنفيذ أحكا  هذا القرار، ومعمل به  -كل فيما يخصه  -عل  السهات المخعصة كافة

 ومنشر في السرمدة الرسمية.، اععبارًا من رارمخ صدور 
 

   2012من سبعمبر لسنة   25زة بعارمخ: صدر في مدينة غ 
 هر 1433ا   من م  القعدة لع 09                         

 
 ازياد شكري الظاظ
 وزراءنائب رئيس مجلس ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  2012( يسمبرد) كانون أول                 )الــوقــائــع الفـلســطـينـية(                   الرابع والثمانون   العـدد      
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 م 2012( لسنة  309قرار مجلس الوزراء رقم )
 ( WIMAXتخفيض رسوم رخصة بناء شبكات النطاق العريض )أن بش

 مسلت الو راء
 رعديالره،   و 2003  ةبعد اإلطالع عل  القانون األساسي المعدت لسن
  ،1996( لسنة 3وعل  قانون االرصاالت السلكية والالسلكية رقم )

رررر( لسررررنة 155/11وعلرررر  قرررررار رجرررريت الررررو راء رقررررم )    بشررررأن2012/ر. .و/ .هر
رعيرررررين السررررريد/  مررررراد غررررركر  الظا رررررا ناجبرررررًا لررررررجيت الرررررو راء ورفومضررررره بررررربعض 

 صالحيات رجيت الو راء،
 و يا المعلومات،وركنولت وبناء عل  رنسيا و مر االرصاال

 وعل  روصيات لسنة الشؤون االقعصادية والبنية العحعية الو ارمة الداجمة 
  ، 12/09/2012( المنعقد بعارمخ  27في محضر ا عماعها رقم ) 

 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،
   وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة،

بعد الماجعين المنعقدة   السعينو  الثانيةعه في  لسء اوبناًء عل  ما أقر  مسلت الو ر 
  . 2012/ 09/ 25/ .و/ .هر( بعارمخ  262/11/ 17بمدينة غزة رح  رقم )

 قرر ما يلي:
 
 (1المادة )

 ل    (WIMAXرخفيض رسو  رخصة بناء غبكات النطاق العرمض )
%( من  7) باإلضافة  ل   -خمسة آال  دينارًا أردنياً  -دينار أردني  (5,000)
في الشبكات   اجد لمدة ثالج سنوات، وملك رشسيعًا للشركات لالسعثمارلي العما  

 الحديثة. 
 

 



  2012( يسمبرد) كانون أول                 )الــوقــائــع الفـلســطـينـية(                   الرابع والثمانون   العـدد      
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 (2المادة )
رنفيذ أحكا  هذا القرار، ومعمل به  -كل فيما يخصه  -عل  السهات المخعصة كافة

 ومنشر في السرمدة الرسمية.، اععبارًا من رارمخ صدور 
 

   2012ة  سنلمن سبعمبر  25زة بعارمخ: صدر في مدينة غ 
 هر 1433ا   من م  القعدة لع 09                         

 
 ازياد شكري الظاظ
 وزراءنائب رئيس مجلس ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  2012( يسمبرد) كانون أول                 )الــوقــائــع الفـلســطـينـية(                   الرابع والثمانون   العـدد      
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 م 2012( لسنة  310قرار مجلس الوزراء رقم )
 صرف ُمستحقات شركة أبو خميس أبو دية للتجارة العامة والمقاوالت أن بش

 مسلت الو راء
   ورعديالره، 2003ن األساسي المعدت لسنة  و انقبعد اإلطالع عل  ال

  ،1998( لسنة 7وعل  قانون رنظيم الموا نة العامة والشؤون المالية رقم )
رررر( لسررررنة 155/11وعلرررر  قرررررار رجرررريت الررررو راء رقررررم )    بشررررأن2012/ر. .و/ .هر

رعيرررررين السررررريد/  مررررراد غررررركر  الظا رررررا ناجبرررررًا لررررررجيت الرررررو راء ورفومضررررره بررررربعض 
 ،اءر صالحيات رجيت الو  

 وبناء عل  رنسيا و مر المالية،
وعل  روصيات لسنة الشؤون االقعصادية والبنية العحعية الو ارمة الداجمة في  

  ، 09/2012/ 12( المنعقد بعارمخ  27محضر ا عماعها رقم )
 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،
   وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة،

بعد الماجعين المنعقدة   السعينو  الثانيةالو راء في  لسعه  لتسوبناًء عل  ما أقر  م
  . 2012/ 09/ 25/ .و/ .هر( بعارمخ  262/11/ 18بمدينة غزة رح  رقم )

 قرر ما يلي:
 
 (1المادة )

والت والبرررال  صرررر  مةسرررعحقات غرررركة أبرررو خمررريت أبرررو ديرررة للعسرررارة العامرررة والمقرررا
علرررر  أن يررررعم  -أمرمكيرررراً  اً ر ألفررررًا ومرررراجعي دوالخمسررررة عشررررر –$( 15,200قيمعهررررا )

الصررر  مررن مخصصررات بلديررة بيرر  حررانون، وبالعنسرريق بررين و ارة الحكررم المحلرري 
 وو ارة المالية، ووفق األصوت المعموت بها  في و ارة المالية.

 
 



  2012( يسمبرد) كانون أول                 )الــوقــائــع الفـلســطـينـية(                   الرابع والثمانون   العـدد      
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 (2المادة )
رنفيذ أحكا  هذا القرار، ومعمل به  -كل فيما يخصه  -عل  السهات المخعصة كافة

 ومنشر في السرمدة الرسمية. ،ر و اععبارًا من رارمخ صد 
 

   2012من سبعمبر لسنة   25زة بعارمخ: صدر في مدينة غ 
 هر 1433ا   من م  القعدة لع 09                         

 
 ازياد شكري الظاظ
 وزراءنائب رئيس مجلس ال

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  2012( يسمبرد) كانون أول                 )الــوقــائــع الفـلســطـينـية(                   الرابع والثمانون   العـدد      
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 م 2012( لسنة  311قرار مجلس الوزراء رقم )
لتسديد الرسوم الُمستحقة على  رو(يو  1,500اعتماد صرف مبلغ ) أن بش

الحكومة الفلسطينية لتفعيل عضوية فلسطين في اإلتحاد العربي واالتحاد 
 الدولي للمساحة

 مسلت الو راء
   ورعديالره،2003بعد اإلطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة 

 ، 1998( لسنة 7وعل  قانون رنظيم الموا نة العامة والشؤون المالية رقم )
رررر( لسررررنة 155/11وعلرررر  قرررررار رجرررريت الررررو راء رقررررم )    بشررررأن2012/ر. .و/ .هر

رعيرررررين السررررريد/  مررررراد غررررركر  الظا رررررا ناجبرررررًا لررررررجيت الرررررو راء ورفومضررررره بررررربعض 
 صالحيات رجيت الو راء،

وعلررر  روصررريات لسنرررة الشرررؤون االقعصرررادية والبنيرررة العحعيرررة الو ارمرررة الداجمرررة فررري 
  ،12/09/2012خ مر ا( المنعقد بع27محضر ا عماعها رقم )

 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،
   وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة،

بعد المراجعين المنعقردة  السعينو  الثانيةوبناًء عل  ما أقر  مسلت الو راء في  لسعه 
  .25/09/2012/ .و/ .هر( بعارمخ 19/262/11بمدينة غزة رح  رقم )

 قرر ما يلي:
 
 (1)المادة 

لعسررديد الرسررو   -ألررف وخمسررماجة يررورو – يررورو( 1,500اععمرراد صررر  مبلرر  )
عل  الحكومة الفلسطينية لعفعيل عضومة فلسطين فري اإلرحراد العربري  المةسعحقة

 ،العررري يقرردمها اإلرحررراد مررن الخرردمات وملررك لإلسرررعفادة  واالرحرراد الرردولي للمسررراحة
ماليررة، ووفررق األصرروت ال وو ارة سررلطة األراضرريبالعنسرريق بررين ملررك علرر  أن يررعم 
 في و ارة المالية.المعموت بها 



  2012( يسمبرد) كانون أول                 )الــوقــائــع الفـلســطـينـية(                   الرابع والثمانون   العـدد      
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 (2المادة )
رنفيذ أحكا  هذا القرار، ومعمل به  -كل فيما يخصه  -عل  السهات المخعصة كافة

 ومنشر في السرمدة الرسمية.، اععبارًا من رارمخ صدور 
 

   2012من سبعمبر لسنة   25زة بعارمخ: صدر في مدينة غ 
 هر 1433ا   من م  القعدة لع 09                         

 
 ازياد شكري الظاظ
 وزراءنائب رئيس مجلس ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  2012( يسمبرد) كانون أول                 )الــوقــائــع الفـلســطـينـية(                   الرابع والثمانون   العـدد      
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 م 2012( لسنة  312قرار مجلس الوزراء رقم )
أن تنفيذ مشروع الصيانة الطارئة لميناء الصيادين بغزة بتكلفة مالية  بش

 $(37,600قدرها )
 مسلت الو راء

   ورعديالره،2003لسنة عدت لما اسيبعد اإلطالع عل  القانون األس
  ،1998( لسنة 7وعل  قانون رنظيم الموا نة العامة والشؤون المالية رقم )

رررر( لسررررنة 155/11وعلرررر  قرررررار رجرررريت الررررو راء رقررررم )    بشررررأن2012/ر. .و/ .هر
رعيرررررين السررررريد/  مررررراد غررررركر  الظا رررررا ناجبرررررًا لررررررجيت الرررررو راء ورفومضررررره بررررربعض 

 صالحيات رجيت الو راء،
شرررؤون االقعصرررادية والبنيرررة العحعيرررة الو ارمرررة الداجمرررة فررري لسنرررة الت اروصررريوعلررر  

  ،12/09/2012( المنعقد بعارمخ 27محضر ا عماعها رقم )
 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،
   وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة،

عقردة ين المنجعاالمر  بعد  السعينو  الثانيةوبناًء عل  ما أقر  مسلت الو راء في  لسعه 
  .25/09/2012/ .و/ .هر( بعارمخ 20/262/11بمدينة غزة رح  رقم )

 قرر ما يلي:
 (1المادة )

 ين بررزة مررن خرالت اسررعخدا  اآلليررات رنفيرذ مشررروع الصريانة الطارجررة لمينراء الصررياد 
سرربعة -$(37,600الحكوميررة فرري كافررة األعمررات المطلوبررة، وبعكلفررة ماليررة قرردرها )

 -عشرة آال  وخمسماجة -  (10,500رًا، باإلضافة  ل  )اجة دوالعمسًا و وثالثون ألف
لعررررًا مرررن الوقرررود، علررر  أن يرررعم رنفيرررذ المشرررروع بالعنسررريق برررين و ارة الماليرررة وو ارة 

العامة واإلسركان وو ارة النقرل والمواصرالت، ووفرق األصروت المعمروت بهرا  األغرات
 في و ارة المالية. 

 



  2012( يسمبرد) كانون أول                 )الــوقــائــع الفـلســطـينـية(                   الرابع والثمانون   العـدد      
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 (2المادة )
رنفيذ أحكا  هذا القرار، ومعمل به  -فيما يخصه  كل -افةك ةمخعصعل  السهات ال

 ومنشر في السرمدة الرسمية.، اععبارًا من رارمخ صدور 
 

   2012من سبعمبر لسنة   25زة بعارمخ: صدر في مدينة غ 
 هر1433ا  من م  القعدة لع 09                        

 
 ازياد شكري الظاظ
 وزراءنائب رئيس مجلس ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  2012( يسمبرد) كانون أول                 )الــوقــائــع الفـلســطـينـية(                   الرابع والثمانون   العـدد      
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 م 2012( لسنة  313قرار مجلس الوزراء رقم )
 إعفاء بعض المؤسسات األجنبية من رسوم الدخول إلى قطاع غزةأن بش

 مسلت الو راء
   ورعديالره، 2003بعد اإلطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة  

  بشرأن   2012/ .و/ .هر( لسنة 11/ 12/245وعل  قرار مسلت الو راء رقم )
عفاء بعض المؤسسات األ نبية من رسو  الدخوت مقد  بشأن   ال فض الطلا ر 

  ل  قطاع غزة، 
رررر( لسررررنة 155/11وعلرررر  قرررررار رجرررريت الررررو راء رقررررم )    بشررررأن2012/ر. .و/ .هر

رعيرررررين السررررريد/  مررررراد غررررركر  الظا رررررا ناجبرررررًا لررررررجيت الرررررو راء ورفومضررررره بررررربعض 
 صالحيات رجيت الو راء،

 طني،لو اواألمن  وبناء عل  رنسيا و مر الداخلية
وعل  روصيات لسنة الشؤون االقعصادية والبنية العحعية الو ارمة الداجمة في  

  ، 09/2012/ 12( المنعقد بعارمخ  27محضر ا عماعها رقم )
 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،
   وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة،

بعد المراجعين المنعقردة  السعينو  ةالثانيه وبناًء عل  ما أقر  مسلت الو راء في  لسع
  .25/09/2012/ .و/ .هر( بعارمخ 21/262/11بمدينة غزة رح  رقم )

 قرر ما يلي:
 
 (1المادة )

 عفاء بعض المؤسسات األ نبية من رسو  الدخوت  ل  قطاع غزة، عل  أن  
واألمن الوطني وفق ما رقعضيه المصلحة   يكون ملك بقرار من و مر الداخلية

 العامة.
 



  2012( يسمبرد) كانون أول                 )الــوقــائــع الفـلســطـينـية(                   الرابع والثمانون   العـدد      
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 (2دة )ماال
رنفيذ أحكا  هذا القرار، ومعمل به  -كل فيما يخصه  -عل  السهات المخعصة كافة

 ومنشر في السرمدة الرسمية.، اععبارًا من رارمخ صدور 
 

   2012من سبعمبر لسنة   25زة بعارمخ: صدر في مدينة غ 
 هر 1433ا   من م  القعدة لع 09                         

 
 اشكري الظاظ زياد

 وزراءئيس مجلس الب ر ئان
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 م 2012( لسنة  314قرار مجلس الوزراء رقم )
أن نزع ملكية أرض لصالح مجلس النفايات الصلبة لمحافظات رفح  بش

 الستخدامها مكبًا ومجمعًا للنفايات  وخانيونس والوسطى
 مسلت الو راء

 ، ره  ورعديال2003  بعد اإلطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة
   1943( لسنة 24وعل  قانون األراضي )اسعمالكها للمنفعة العامة( رقم )

 ( منه، 22ورعديالره، والسيما المادة )
 بشأن نقل السلطات والصالحيات، 1995( لسنة  5وعل  قانون رقم ) 

    بشأن 2012/ر. .و/ .هر( لسنة 11/ 155وعل  قرار رجيت الو راء رقم )
راء ورفومضه ببعض  اجبًا لرجيت الو  ن ااد غكر  الظا رعيين السيد/  م

 صالحيات رجيت الو راء، 
 وبناًء عل  رنسيا و مر الحكم المحلي،

 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،
   وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة،

المنعقردة بعد المراجعين  السعينو  الثانيةوبناًء عل  ما أقر  مسلت الو راء في  لسعه 
  .25/09/2012/ .و/ .هر( بعارمخ 22/262/11غزة رح  رقم )ة نبمدي

 قرر ما يلي:
 
 (1المادة )

من  -ماجعين وخمسة عشر ألف معرًا مربعاً   -(²  215,000رنزع مطلقًا مساحة )
( من أراضي مدينة خرانيونت وفقرًا للخارطرة 5056 -5057أرا القطعة رقم )

خررانيونت ة لمحافظررات رفرر  و لبصرر ت النفايررات الالملحقررة بهررذا القرررار لصررال  مسلرر 
 والوسط ، السعخدامها مكبًا ومسمعًا للنفايات.

 



  2012( يسمبرد) كانون أول                 )الــوقــائــع الفـلســطـينـية(                   الرابع والثمانون   العـدد      
 

 

 - 248 - 

 (2المادة )
يمنرررع العصرررر  أو  قامرررة أ   نشررراءات أو مشرررارمع علررر  األرا المحرررددة فررري 

( أعال  وعل   ميع المالكين والمنعفعين والمعصرفين بهرا رفرع أيرديهم 1المادة )
 عنها فورًا.

 (3المادة )
( 1األرا المحرررددة فررري المرررادة ) حرررق أو منفعرررة علررر  أ  لررر  كرررل مرررن يررردعيع

أعال  ومرغا في الحصوت عل  رعومض أن يعقد  بطلا خالت غهر مرن ررارمخ 
مررن حرق أو منفعررة  نشرر هرذا القرررار  لر  و ارة الحكرم المحلرري مبينرًا فيرره مرا يملكره

 ومرفقًا به المسعندات المؤمدة لذلك.
 (4المادة )

أحكا  هذا القرار، ومعمل به  رنفيذ  -فيما يخصه ل ك -لمخعصة كافةعل  السهات ا
 ومنشر في السرمدة الرسمية.، اععبارًا من رارمخ صدور 

 
   2012من سبعمبر لسنة   25ة غزة بعارمخ: صدر في مدين

 هر 1433ا   من م  القعدة لع 09                         
 

 ازياد شكري الظاظ
 اءوزر نائب رئيس مجلس ال
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 م 2012( لسنة  315رقم )الوزراء  لسجقرار م
أن توزيع صهاريج الغاز التي تم نقلها من مركز توزيع ناحل عوز  بش

على شركات الغاز العاملة في قطاع   "الماسوف" إلى اإلدارة العامة للمحررات
 غزة الستخدامها كمخزون احتياطي 

 مسلت الو راء
 عديالره،ور  2003المعدت لسنة بعد اإلطالع عل  القانون األساسي 

  ،1998( لسنة 7وعل  قانون رنظيم الموا نة العامة والشؤون المالية رقم )
رررر( لسررررنة 155/11وعلرررر  قرررررار رجرررريت الررررو راء رقررررم )    بشررررأن2012/ر. .و/ .هر

رعيرررررين السررررريد/  مررررراد غررررركر  الظا رررررا ناجبرررررًا لررررررجيت الرررررو راء ورفومضررررره بررررربعض 
 صالحيات رجيت الو راء،

ة الو ارمرررة الداجمرررة فررري صرررادية والبنيرررة العحعيررر قعات لسنرررة الشرررؤون االوعلررر  روصررري
  ،12/09/2012( المنعقد بعارمخ 27محضر ا عماعها رقم )

 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،
   وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة،

اجعين المنعقردة بعد المر  السعينو  الثانيةوبناًء عل  ما أقر  مسلت الو راء في  لسعه 
  .25/09/2012/ .و/ .هر( بعارمخ 23/262/11ة غزة رح  رقم )يند بم

 قرر ما يلي:
 
 (1المادة )

رو مرع صرهارمز الررا  العرري ررم نقلهرا مررن مركرز رو مرع ناحررل عرو  "الماسرو "  لرر  
اإلدارة العامرة للمحررررات، علرر  غررركات الرررا  العاملررة فرري قطرراع غررزة السررعخدامها 

للرررا   ماليررة%( مررن الكميررة اإل 50)ة بمقابررل أن ركررون نسرر  كمخررزون احعيرراطي،
 رح  رصر  و ارة المالية، السعخدامها وق  األ مات.
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 (2المادة )
لو ارة المالية الحق الكامل في اسعرداد صهارمز الرا  العي سعو ع عل  غركات  

ك  ( أعال  في حات احعياج الحكومة لعل1وفق المادة ) الرا  العاملة في قطاع غزة
 الصهارمز. 

 (3) ةالماد 
رنفيذ أحكا  هذا القرار، ومعمل به  -كل فيما يخصه  -عل  السهات المخعصة كافة

 ومنشر في السرمدة الرسمية.، اععبارًا من رارمخ صدور 
 

   2012من سبعمبر لسنة   25زة بعارمخ: صدر في مدينة غ 
 هر1433ا  من م  القعدة لع 09                          

 
 اد شكري الظاظزيا

 وزراءلس مجلس ائير نائب 
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 م 2012لسنة   (316قرار مجلس الوزراء رقم )
أن  تعيين أسرى محررين في صفقة تبادل األسرى )وفاء األحرار( عدد  بش

 ( على الكادر العسكري 105)
 مسلت الو راء

   ورعديالره، 2003بعد اإلطالع عل  القانون األساسي المعدت لسنة  
 ، 2005لسنة ( 8من الفلسطينية رقم )ألاانون الخدمة في قوى وعل  ق

ررر( لسرررنة 1/118/11وعلررر  قررررار مسلرررت الرررو راء رقرررم )    بشرررأن2009/ .و/ .هر
 نظا  رأمين و اجف لألسرى المحررمن،

رررر( لسررررنة 155/11وعلرررر  قرررررار رجرررريت الررررو راء رقررررم )    بشررررأن2012/ر. .و/ .هر
 عض بت الرررررو راء ورفومضررررره بررررر رعيرررررين السررررريد/  مررررراد غررررركر  الظا رررررا ناجبرررررًا لررررررجي

 صالحيات رجيت الو راء،
 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،
   وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة،

بعرد المراجعين المنعقردة  السعينو  الثالثةوبناًء عل  ما أقر  مسلت الو راء في  لسعه 
  .02/10/2012/ .و/ .هر( بعارمخ 01/263/11بمدينة غزة رح  رقم )

 قرر ما يلي:
 (1) ادةملا

( علر  105رعيين أسرى محررمن في صفقة ربادت األسرى )وفراء األحررار( عردد )
 ذا القرررار والررذ  يبرردأ باسررم/ بهرراءالكشررف الملحررق بهرر  الررررا العسرركرمة الررواردة فرري

 باسم/ يوسف ميا حامد أبو عاد . الدين صادق علي الخطيا ومنعهي
 (2المادة )

 راء رقررم عررال  وفررق قرررار مسلررت الررو أ  (1ذكورمن فرري المررادة )يصررر  الرارررا للمرر 
رررر(1/118/11)   بشررررأن نظررررا  رررررأمين و رررراجف لألسرررررى 2009لسررررنة  / .و/ .هر

 المحررمن مع احعساب فرق الرارا في المسعحقات.
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  (3المادة )
رنفيذ أحكا  هذا القرار، ومعمرل  -كٌل فيما يخصه -عل  السهات المخعصة كافة

 سرمدة الرسمية.ال رمخ صدور ، ومنشر فيبه اععبارًا من را
 

 .  2012من أكعوبر لسنة   02زة بعارمخ: صدر في مدينة غ 
 . هر1433ا  من م  القعدة لع 16                      

 
 ازياد شكري الظاظ
 وزراءنائب رئيس مجلس ال
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 م 2012/ر.م.و/إ.هـ( لسنة  151/11قرار رئيس الوزراء رقم )
يبة وزارة العمل والشؤون د الظاظا بحقعب زياد شكري ن تكليف السيد/ بشأ

 االجتماعية 
 رجيت مسلت الو راء 

   ورعديالره، 2003المعدت لسنة   بعد اإلطالع عل  القانون األساسي
 /أ( منها، 25وعل  الالجحة الداخلية لمسلت الو راء السيما المادة )

 ،وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانوناً 
      ة العامة،لحصوبناًء عل  مقعضيات الم

 قررنا ما يلي: 
 

 (1المادة )
 ركلية السيد/  ماد غكر  عبد الظا ا بحقيبة و ارة العمل والشؤون اال عماعية. 

 

 (2لمادة )ا
 يلر  كل ما يععارا مع أحكا  هذا القرار. 

 

 (3لمادة )ا
هذا القرار، ومعمرل رنفيذ أحكا   -كٌل فيما يخصه -عل  السهات المخعصة كافة

 السرمدة الرسمية. ًا من رارمخ صدور ، ومنشر فيار ببه اعع

  .  2012من سبعمبر لسنة   06زة بعارمخ: صدر في مدينة غ 

 هر.1433ا   من غوات لع 19                          
 إسمــاعيل هنيـة 

 رئيـس مجلـس الـوزراء
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 م 2012ة  /ر.م.و/إ.هـ( لسن152/11قرار رئيس الوزراء رقم )
 الطرشاوي بحقيبة وزارة السياحة واآلثارلي عبد العزيز ع /تكليف السيدبشأن 

 رجيت مسلت الو راء 
   ورعديالره، 2003المعدت لسنة   بعد اإلطالع عل  القانون األساسي

 /أ( منها، 25وعل  الالجحة الداخلية لمسلت الو راء السيما المادة )
 نونًا،وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قا

   لمصلحة العامة،ا ت وبناًء عل  مقعضيا
 قررنا ما يلي: 

 (1المادة )
 ركلية السيد/ علي عبد العزمز الطرغاو  بحقيبة و ارة السياحة واآلثار. 

 

 (2لمادة )ا
 يلر  كل ما يععارا مع أحكا  هذا القرار. 

 

 (3لمادة )ا
لقرار، ومعمرل رنفيذ أحكا  هذا ا -كٌل فيما يخصه -عل  السهات المخعصة كافة

 مدة الرسمية.رارمخ صدور ، ومنشر في السر  من به اععباراً 

  .  2012من سبعمبر لسنة   06صدر في مدينة غزة بعارمخ: 

 هر.1433من غوات لعا    19                          
 إسمــاعيل هنيـة 

 رئيـس مجلـس الـوزراء
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 م 2012/ر.م.و/إ.هـ( لسنة  153/11قرار رئيس الوزراء رقم )
 الرفاتي بحقيبة وزارة التخطيطالدين عادل محمد  ءالتكليف السيد/ عبشأن 

 رجيت مسلت الو راء 
   ورعديالره، 2003المعدت لسنة   بعد اإلطالع عل  القانون األساسي

 /أ( منها، 25وعل  الالجحة الداخلية لمسلت الو راء السيما المادة )
 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،

      العامة، حةلوبناًء عل  مقعضيات المص

 قررنا ما يلي: 
 (1المادة )

 ركلية السيد/ عالء الدين عادت محمد الرفاري بحقيبة و ارة العخطيط.
 

 (2لمادة )ا
 يلر  كل ما يععارا مع أحكا  هذا القرار. 

 
 (3لمادة )ا

ومعمرل  رنفيذ أحكا  هذا القرار، -كٌل فيما يخصه -عل  السهات المخعصة كافة
 رسمية.صدور ، ومنشر في السرمدة ال مخر به اععبارًا من را

  .  2012من سبعمبر لسنة   06صدر في مدينة غزة بعارمخ: 
 هر. 1433من غوات لعا    19                           

 إسمــاعيل هنيـة 

 رئيـس مجلـس الـوزراء
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 م 2012/ر.م.و/إ.هـ( لسنة  154/11قرار رئيس الوزراء رقم )
ارة الشؤون د السالم هنية بحقيبة وز عب تكليف السيد/ إسماعيلشأن ب

 الخارجية
 رجيت مسلت الو راء 

   ورعديالره، 2003المعدت لسنة   األساسيبعد اإلطالع عل  القانون 
 /أ( منها، 25وعل  الالجحة الداخلية لمسلت الو راء السيما المادة )

 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،
      عامة،ال ناًء عل  مقعضيات المصلحةوب

 قررنا ما يلي: 
 

 (1المادة )
 ركلية السيد/  سماعيل عبد السال  هنية بحقيبة و ارة الشؤون الخار ية. 

 

 (2لمادة )ا
 يلر  كل ما يععارا مع أحكا  هذا القرار. 

 

 (3لمادة )ا
، ومعمرل رنفيذ أحكا  هذا القرار -كٌل فيما يخصه -عل  السهات المخعصة كافة

 لرسمية.خ صدور ، ومنشر في السرمدة ارمابه اععبارًا من ر

  .  2012من سبعمبر لسنة   06صدر في مدينة غزة بعارمخ: 

 هر. 1433من غوات لعا    19                           
 إسمــاعيل هنيـة 

 رئيـس مجلـس الـوزراء
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 م 2012/ر.م.و/إ.هـ( لسنة  155/11قرار رئيس الوزراء رقم )
 لرئيس الوزراء وتفويضه ببعض  الظاظا نائباً ي ر زياد شك /تعيين السيد شأنب

 صالحيات رئيس الوزراء
 رجيت مسلت الو راء 

، والسيما  هورعديالر 2003لسنة  المعدت بعد اإلطالع عل  القانون األساسي
 ( منه، 8/68المادة )

 ، ( منه29) ورعديالره والسيما المادة 1945لسنة   9رقم  وعل  القانون العفسير  
   ورعديالره والجحعه العنفيذية،1998( لسنة 4ة المدنية رقم )دمخوعل  قانون ال

  ، 2008( لسنة 4وعل  قانون القضاء العسكر  رقم )
بالنظرررا  المرررالي للرررو ارات   2005( لسرررنة 43قررررار مسلرررت الرررو راء رقرررم )وعلررر  

 ،والمؤسسات العامة
بنظررررا  عمررررل المركبررررات   2006( لسررررنة 86قرررررار مسلررررت الررررو راء رقررررم )وعلرررر  

 ،ميةكو حال
بإصرررردار الجحررررة برررردالت   2004( لسررررنة 41مسلررررت الررررو راء رقررررم )قرررررار وعلرررر  

 ،ومصارمة مهمات العمل الرسمية
 بنظرررا  رو يرررة الخبرررراء  2005( لسرررنة 335قررررار مسلرررت الرررو راء رقرررم )وعلررر  

 ،أو عارضة أو موسمية وغرل الو اجف للقيا  بأعمات بصفة مؤقعة
  بشرررأن المهمرررات الخار يرررة 2003 ة( لسرررن19سلرررت الرررو راء رقرررم )وعلررر  قررررار م

 للو راء،
 وبناًء عل  الصالحيات المخولة لنا قانونًا،
   وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة،

 قررنا ما يلي: 
 (1المادة )

 . ماد غكر  الظا ا ناجبًا لرجيت الو راءرعيين السيد/ 



  2012( يسمبرد) كانون أول                 )الــوقــائــع الفـلســطـينـية(                   الرابع والثمانون   العـدد      
 

 

 - 259 - 

 (2المادة )
صرررالحيات البظا رررا )ناجرررا رجررريت الرررو راء( رفرررومض السررريد/  مررراد غررركر  ال

 العالية:
 دعوة مسلت الو راء لالنعقاد في  لسعه األسبوعية. .1
 ررؤس  لسات مسلت الو راء عند غياب رجيت الو راء. .2

  دارة كل ما يععلق بشؤون مسلت الو راء. .3
 اإلغرا  عل  أعمات الو راء والمؤسسات العامة العابعة للحكومة. .4

نقرل ونردب وإعرارة  ملشر درة عن مسلت الو راء بما يروقيع القرارات الصا .5
 العليا. مو في الفئة

الععيررين والعرقيررة والنرردب والنقررل واإلعررارة لمررو في ديرروان  ت  صرردار قرررارا .6
 رجيت الو راء وفق القانون.

اععمررراد الموا نرررة العامرررة لرررديوان رجررريت الرررو راء ورنفيرررذها وفرررق األصررروت  .7
 القانونية.

ومرررو في  يرررةماء السرررلطات والهيئرررات الحكو قبررروت اسرررعقالة الرررو راء ورؤسررر  .8
 قانون.الفئات العليا وفق ال

رعيين رجيت هيئة القضاء العسكر  وفق أحكا  قانون القضاء العسكر   .9
  .2008( لسنة 4رقم )

الصررررالحيات الممنوحررررة لرررررجيت الررررو راء وفررررق النظررررا  المررررالي للررررو ارات   .10
 والمؤسسات العامة.

 .يةمء وفق نظا  المركبات الحكو الصالحيات الممنوحة لرجيت الو را  .11

الصررالحيات الممنوحررة لرررجيت الررو راء وفررق الجحررة برردالت ومصرررارمة   .12
 مهمات العمل الرسمية.

الموافقررررة علرررر  المهمررررات الخار يررررة للررررو راء وفررررق أحكررررا  قرررررار مسلررررت   .13
  .2003( لسنة 19الو راء رقم )
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رل الصالحيات الممنوحة لرجيت الو راء وفق نظا  رو ية الخبراء وغ  .14
 ة مؤقعة أو عارضة أو موسمية.صفبالو اجف للقيا  بأعمات 

 أ  مها  أخرى يفوا بها الحقًا.  .15
 

 (3المادة )
يت الو راء عند غيابه وفق ما نص   يقو  ناجا رجيت الو راء بأعمات رج

   ورعديالره. 2003( من القانون األساسي المعدت لسنة  68/ 8عليه المادة )
 

 (4المادة )
 بقرار من رجيت الو راء. ه فمض ما لم يعم  لراؤ  أو وقيسر  هذا العفو 

 

 (5المادة )
يزود ناجا رجيت الو راء رجيت الو راء بعقارمر غهرمة أو عند الطلا عن  

 األعمات المفوا بها وفق أحكا  هذا القرار. 
 

 (6المادة )
رنفيذ أحكا  هذا القرار، ومعمرل  -كٌل فيما يخصه -عل  السهات المخعصة كافة

 ر في السرمدة الرسمية.نشمععبارًا من رارمخ صدور ، و به ا 

  .  2012من سبعمبر لسنة   06صدر في مدينة غزة بعارمخ: 

 هر. 1433من غوات لعا    19                           
 إسمــاعيل هنيـة 

 رئيـس مجلـس الـوزراء
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 م 2012/ر.م.و/إ.هـ( لسنة  156/11قرار رئيس الوزراء رقم )
 عشر ة يمجلس وزراء الحكومة الحاد تعديل بشأن

 

 رجيت مسلت الو راء 
، والسيما  هورعديالر 2003لسنة  المعدت بعد اإلطالع عل  القانون األساسي

 ( منه، 68المادة )
  بشأن من   2012( لسنة 1/ 4/غ.ع1330وعل  قرار المسلت العشرمعي رقم )

 الثقة بالععديل الو ار  لحكومة الوحدة الوطنية،
 ًا،ون نالصالحيات المخولة لنا قا وبناًء عل 

   وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة،
 قررنا ما يلي: 

 (1المادة )
 رعديل مسلت و راء الحكومة الحادية عشر عل  النحو العالي: 

 

  
 (2) ةالماد 

 يلر  كل ما يععارا مع  أحكا  هذا القرار. 

 الو ارة الو مر  
 و ارة المالية السيد/  ماد غكر  عبد الظا ا  .1
 صحةو ارة ال السيد/ مفيد محمد محمود المخلالري   .2
 و ارة األغرات العامة واإلسكان الررمز د  مالسيد/ يوسف صبحي مح   .3

 و ارة األوقا  والشؤون الدينية السيد/  سماعيل سعيد محمد رضوان  .4

 و ارة العدت السيد/ ما ن  سماعيل مصباح هنية   .5

 و ارة الحكم المحلي  السيد/ محمد  واد عبد الخالق الفرا   .6
 و ارة الزراعة غاو  السيد/ علي عبد العزمز الطر   .7
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 (3المادة )
رنفيذ أحكا  هذا القرار، ومعمرل  -كٌل فيما يخصه -عل  السهات المخعصة كافة

 به اععبارًا من رارمخ صدور ، ومنشر في السرمدة الرسمية.

  .  2012من سبعمبر لسنة   03صدر في مدينة غزة بعارمخ: 
 هر. 1433من غوات لعا    16                           

 إسمــاعيل هنيـة 

 رئيـس مجلـس الـوزراء
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 م 2012/ر.م.و/إ.هـ( لسنة  157/11قرار رئيس الوزراء رقم )
عبد السالم بدر صيام أمينًا عامًا لمجلس الوزراء بدرجة  /السيد تعيين بشأن

 وزير
 رجيت مسلت الو راء 

 ، هورعديالر 2003لسنة   المعدت يساإلطالع عل  القانون األسا بعد 
   الصالحيات المخولة لنا قانونًا،وبناًء عل

 ناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة،وب
 ي: قررنا ما يل

 

 (1المادة )
عبد السال  بدر صيا  أمينًا عامًا لمسلت الو راء بدر ة  /السيد  رعيين
 و مر.

 

 (2المادة )
 ععارا مع أحكا  هذا القرار. يلر  كل ما ي 

 

 (3لمادة )ا
رنفيذ أحكا  هذا القرار، ومعمرل  -كٌل فيما يخصه -عل  السهات المخعصة كافة

 به اععبارًا من رارمخ صدور ، ومنشر في السرمدة الرسمية.

  .  2012من سبعمبر لسنة   11صدر في مدينة غزة بعارمخ: 

 هر. 1433  من غوات لعا  24                           
 إسمــاعيل هنيـة 

 لـس الـوزراءس مجيـئر 
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 م 2012/ر.م.و/إ.هـ( لسنة  158/11قرار رئيس الوزراء رقم )
عصام ديب عبدهللا الدعليس مستشارًا لرئيس الوزراء  /السيد تعيين بشأن

 (A1بدرجة )
 رجيت مسلت الو راء 

 ، هورعديالر 2003لسنة   المعدت بعد اإلطالع عل  القانون األساسي
 نا قانونًا،ل ةوبناًء عل  الصالحيات المخول

   وبناًء عل  مقعضيات المصلحة العامة،
 قررنا ما يلي: 

 

 (1المادة )
عصررا  ديررا عبرردهللا الرردعليت مسعشررارًا لرررجيت الررو راء بدر ررة  /السرريد  رعيررين

(A1.) 
 

 (2المادة )
 يلر  كل ما يععارا مع أحكا  هذا القرار. 

 

 (3لمادة )ا
أحكا  هذا القرار، ومعمرل  يذ فرن -كٌل فيما يخصه -خعصة كافةعل  السهات الم

 بارًا من رارمخ صدور ، ومنشر في السرمدة الرسمية.به اعع

  .  2012من سبعمبر لسنة   25صدر في مدينة غزة بعارمخ: 

 هر.1433من م  القعدة لعا   09                      
 إسمــاعيل هنيـة 

 رئيـس مجلـس الـوزراء
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 م 2012( لسنة 60رار وزير الداخلية رقم )ق
 بخصوص الشئون المالية للجمعيات الخيرية والهيئات األهلية 

 و مر الداخلية
 بعد اإلّطالع عل  القانون األساسي ورعديالره،

  والجحعره 2000( لسرنة 1وعل  قانون السم يات الخيرمة والهيئات األهلية رقرم )
 العنفيذية،

 يات المخولة لنا قانونًا،وبناًء عل  الصالح
 صلحة العامة،مقعضيات الم  لوبناًء ع

 ما يلي: ناقرر 

 (1مادة )
 أحكا  عامة 

ينرراير ورنعهرري  1ربرردأ السررنة الماليررة للسم يررات الخيرمررة والهيئررات األهليررة مررن  .1
 ديسمبر من نفت السنة. 31في 

هرا مبلر  يسا   هار االرفاقيات المالية الموقعرة مرع السهرات الممولرة مبينرًا في .2
كرررل عمليرررة صرررر  وفقرررًا لألصررروت الوا برررة د عررر العمومرررل اإل مرررالي ورصررريد  ب

 أنها, واالحعفاظ بها في مقر السم ية. بش
( سنوات عل  نهاية سنة 7ال يسو   رال  المسعندات المالية  ال بعد مرور ) .3

الحساب, أما بالنسربة للقرواجم الماليرة )الميزانيرات( فيسرا أن يةحرعفل بهرا لمردة 
 سنوات.( 10)

للمنعسررات المحليررة مررا   اغررعرا  األولومررة انرر كشررراء بررأ  طرمقررة اليفضرل عنررد  .4
دام  مطابقة للمواصفات المععمدة مع مراعراة رسنرا األسرماء العسارمرة أل  

 مادة أو منعز.
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رعط  األولومة فري مشرارمع السم يرة للمقراولين المحليرين  ما رروافرت الشررو   .5
 المطلوبة.

يخر   مرايءات المنصوص عليهرا فري هرذا النظرا  فرعف  السم ية من اإل را .6
العررروا أو الععاقررد المباغررر فرري  حرردى الشررراء ومررعم ملررك بواسررطة اسررعدراج 

 الحاالت اآلرية:

فررررري الحررررراالت المسرررررععسلة لموا هرررررة الحررررراالت الطارجرررررة مثرررررل الكررررروارج  .أ
 الطبي ية والحروب أو و ود ضرورة ال رسم  بإ راءات طرح عطاء.

 ة.بصدر وحيد بنفت در ة الكفاءة المطلو و ود مورد وحيد أو م .ب 
 في حاالت الععاقد عل  خدمات فنية أو رقديم خدمات علمية. .ج
 ما كان الععاقد أو رقديم الخدمة يعم مع مؤسسات حكوميرة أو مؤسسرات  .د 

 علمية أو كان  األسعار محددة من قبل السلطات الرسمية.
 .عل  السم ية أن رصدر قواجم مالية موحدة لسميع فروعها .7

 (2مادة )
 فات رو صمسعندات اإليرادات والم

 يسا أن ردعم اإليرادات والمصروفات بمسعندات رؤمد صحعها.  .1

كررل المسررعندات المؤمرردة للصررر  يسررا أن ركررون أصررل وال رقبررل الصررورة  ال  .2
 في حاالت اسعثناجية منها: 

فقدان أصل المسعند وفي هذ  الحالة يسا أن يدون عليه عبرارة صرورة طبرق  .أ
 المععاقد معها. و أمخعم وموقع عليه من السهة الموردة األصل و 

فرري حالررة المشررارمع الممولررة مررن  هررات مانحررة والعرري رطلررا أصررل المسررعند,   .ب 
يعم رقديم األصل لها عل  أن رخرعم صرورة المسرعند بخرعم السهرة المانحرة بمرا 
يفيد اسعالمهم لألصل, ومرفق كعاب من السهة المانحة بعفاصيل المسعندات 

 رم اسعالمها. العي 
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( حعر  ال يصرر  paid –ا أن يخعم بخعم )سردد يس كل مسعند يعم رسديد  .3
 مرة أخرى. 

يسررا أن ركررون المصررروفات مدعمررة بمسررعند رسررمي )فررارورة(، وطلررا غررراء  .4
موقررع مررن أمرررين الصررندوق أو مرررن يفوضرره، وإيصرررات صررر  موقرررع مررن السهرررة 

 الموردة وأ  مسعندات أخرى ركمل المسموعة المسعندية. 

داخليرررة قبرررل اسرررععمالها وحسرررا ال يسرررا اععمررراد سرررندات القررربض مرررن مديرمرررة .5
 لمعد لذلك.  النمومج ا

 (3مادة )
 العبرع للسم ية أو الهيئة 

مسلت  دارة السم ية أو الهيئة هو السهرة الوحيردة المخولرة بقبروت العبرعرات  .1
أو رفضها، علر  أن ركرون هرذ  العبرعرات ضرمن أهردا  السم يرة أو الهيئرة 

 ة في نظامها األساسي. المععمد 
عرمات مخزنيرررًا, ومرررعم رقييمهرررا علررر  حسرررا يرررة رعامرررل كالمشررر ينعالعبرعرررات ال .2

سعرها في السوق في حينه، وردعم بسند اسعال  مخزني فور اسعالمها دون 
رأخير، ورقابل باإليرادات كعبرع ومصدر بها سرند قربض مقابرل ربررع عينري, 

خررررعم سررررندات قرررربض وسررررند صررررر  فرررري حالررررة رو معهررررا, مررررع ضرررررورة أن ر
 يرمة الداخلية العابعة لها السم ية. مد  العبرعات العينية من

العبرعات الخدمارية المقدمة من قبل أغخاص مرن خرارج السم يرة أو الهيئرة  .3
يررعم رقييمهررا حسررا مثيالرهررا مررن الخرردمات المقدمررة، وفرري حالررة عررد  و ررود 

سوق فري سعر مماثل لها في السم ية أو الهيئة رحسا عل  أساس سعر ال
إليرادات كعبررع ومصردر بهرا سرند قربض با حينه، ورسسل كمصارمة ورقابل

 بل خدمات وسند صر  مقابل خدمات. مقا
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 (4مادة )
 الحسابات الخعامية 

يررررعم اععمرررراد أسرررراس االسررررعحقاق ألغررررراا  عررررداد الحسررررابات الخعاميررررة, وال  .1
يععررارا هررذا األسرراس مررع اسررعخدا  أسرراس االسررعحقاق المعرردت فرري بعررض 

ن يرعم رسرسيل اإليررادات وقر  أ ت, ومقصد بأساس االسعحقاق المعرد وقات األ
 ا وأن رسسل المصروفات وق  حدوثها.رحصيله

 رشعمل الحسابات الخعامية للسم ية أو الهيئة عل  ما يلي:   .2

 اإليرادات والمصروفات )بيان األنشطة(.   .أ
 بيانات الميزانية العمومية.  .ب 
 قاجمة العدفق النقد . .ج

 لمعممة للقواجم المالية. اإليضاحات ا .د 
 (5مادة )

 قاقات العاملين في السم ية عحاس
مسرررعحقات العررراملين فررري السم يرررة الخيرمرررة أو الهيئرررة األهليرررة )مكافرررأة نهايرررة  .1

الخدمرررة( رععبرررر مصرررروفات مسرررعحقة علررر  السم يرررة أو الهيئرررة، ومسرررا فرررع  
حسرراب لمخصصررات نهايررة الخدمررة مسررعقل عررن برراقي حسررابات السم يررة أو 

كافررأة وفقررًا ألحكررا  قررانون لماة فرري البنررك، ومررعم احعسرراب وصررر  هررذ  الهيئرر 
 طيني سار  المفعوت. العمل الفلس

رلعز   دارة السم ية أو الهيئة بعسديد ضرمبة الدخل المسعحقة علر  العراملين  .2
 فيها.

 (6مادة )
 حسابات السم ية 

ت عملررة الحسررابات هرري الشرريكل )العملررة المعداولررة( أو مررا يعادلهررا مررن عمررال .1
 صر  الشيكل.ر عأخرى، وباقي العمالت رقيم حسا س
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يسرررا اععمررراد مررردقق حسرررابات قرررانوني خرررار ي لمرا عرررة حسرررابات السم يرررة أو  .2
الهيئررة والمصررادقة عليهررا سررنومًا بواسررطة السم يررة العموميررة للسم يررة أو الهيئررة, 
عل  أن يكون ملك بمو ا  عالن في صحيفة محلية يومية وملرك لمردة يرومين 

كاررا رردقيق الحسرابات م لل, من خالت رقديم عروا أسرعار مرن قبر عل  األق
 بين المعقدمين من قبل السم ية العمومية للسم ية أو الهيئة.  ومعم االخعيار من

يسا رقديم الميزانية العمومية لسهات االخعصاص مدققة من مدقق الحسابات   .3
بدايرة العرا   الخار ي للسم ية أو الهيئة في موعد أقصا  نهاية غهر  برمرل مرن

 الميزانية. نهعالعالي للعا  المقد  
 (7مادة )

 األصوت الثابعة
رثبررر  ركلفرررة األصررروت بعرررارمخ الشرررراء ومقفرررل هرررذا الحسررراب عنرررد  عررردا  األصرررل أو  .1

( غرريكل فرري حالررة اسررعهالكه دفعرمررًا 1العخل  منه ولكن يررعم   هررار  بقيمررة رمزمررة )
 وال رزات السم ية رسعفيد منه.  

  ورععمرررررد نسرررررا ابررررر ثلألصررررروت الثابعرررررة علررررر  أسررررراس القسرررررط ال يحعسرررررا اإلهرررررالك .2
 االسعهالك وفقًا لآلري:

 نسبة اإلهالك األصوت الثابعة  
 %20 أ هزة كمبيورر    .1
 %20 أ هزة مكعبية    .2
 %10 أثاج  .3
 %2 مباني    .4
 %15 سيارات    .5
 %20 مصادر معلومات )كعا(    .6
 %10 آالت ومعدات    .7
 %20 غبكات كمبيورر    .8
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رة وإعرررال  لرررت اإلدامس ار مرررنألصرررل أو بيعررره يسرررا أن يكرررون بقرررر  ررررال  ا  .3
 الداخلية قبل اإلرال  أو البيع بأسبوع عل  األقل.و ارة 

فرررري حالررررة سرررررقة أو فقرررردان أحررررد األصرررروت أو المسررررعندات مررررن السم يررررة أو   .4
الهيئررة، يسررا  خطررار و ارة الداخليررة وربليرر   هررات االخعصرراص خررالت مرردة 

 سرقة أو الفقدان. أسبوع من رارمخ العلم بال

هاية كل سنة مالية من خرالت لسنرة ية أو الهيئة عند نم سيعم  رد أصوت ال .5
 ررد, رشركل لهررذا الرررا مررن قبرل مسلررت اإلدارة مرن ثالثررة أغرخاص يكررون 
أحد أعضاء مسلت اإلدارة عضوًا فيها, وركرون األصروت عهردة علر  مسلرت 

 سعخدا .اإلدارة أو أ  غخ  آخر حسا الصالحيات والعصرم  باال
ين فيرره )اسررم لثابعررة للسم يررة أو الهيئررة يبرر ا تيسررا االحعفرراظ بسررسل لألصررو   .6

العكلفررة  –ررارمخ الشررراء أو العورمرد  – هرة االسررعخدا   –الوصررف  –األصرل 
صررافي القيمررة الدفعرمررة  –االسررععمات المعررراكم  –نسرربة االسررعهالك  –الفعليررة 

 مالحظات(. –السهة الموردة  –رقمه  –
رة مررن الريررر برردون أ عمررة السم يررة أيررة مبرراني علرر  أراضرري مسرر فرري حالررة  قا .7

( سنة 20رقل مدة انعفاع السم ية بهذ  المباني عن )  أ  مقابل, يسا أن ال
 وأ  عقد يخالف هذا الشر  يكون باطاًل.
 (8مادة )

 المصروفات والمدفوعات
 أ  عملية صر  ال رعم  ال بمو ا سند صر  مهما كان مبلره.  .1
يكل يمكررن صرررفه غرر  (500  المررراد صرررفه أو دفعرره أقررل مررن ) ما كرران المبلرر  .2

 ملك يصر  من البنك بمو ا غيك.  من الصندوق، وما  اد عن
يحعفل بدفارر الشيكات غير المسععملة في مكران أمرين بالسم يرة أو الهيئرة،  .3

ومثب  في سسل خاص حات ورودهرا مرن البنرك، ورصرر  رباعرًا لالسرععمات 
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 اظفرر عهرردة علرر  أمررين الصررندوق ومررعم االحع حسررا رسلسررل أرقامهررا، ورسررسل
 الصندوق.  بكعا دفعر الشيكات المسععمل لدى أمين

يةحظرررر العوقيرررع علررر  غررريك غيرررر محررردد فيررره المبلررر  مرررن قبرررل أصرررحاب حرررق  .4
العوقيرررع، ومسرررا رسرررسيل المبلررر  واسرررم المسرررعفيد وررررارمخ الشررريك علررر  كعرررا 

لرر   ررانبي الشرريك مررع خعمرره بخررارم للمسررعفيد األوت ووضررع خطررين مرراجلين ع
 المبل . 

ع المسعندات والبيانات العي رثب  شيك يسا مرا عة  ميال قبل العوقيع عل  .5
 صحة عملية الصر  واسعيفاء الشرو  المطلوبة. 

 يسا أن يرفق مع سند الصر  المسعندات العي رؤمد صحة الصر .  .6
( حعر  ال رصرر  مررة paid –يسا خعم المسعندات المصروفة بخعم )سدد  .7

 أخرى. 
سرو   صردار غريك لحاملره مهمرا ي در الشيك باسم المسعفيد غخصريًا، واليص .8

 اب أو المبررات. كان  األسب
ال يسرو  دفررع أيررة مصررروفات بعملررة أ نبيرة دون رحديررد سررعر الصررر  وقرر   .9

 الصر  عل  سند الصر . 
 (9مادة )

 المقبوضات 
يسرررا رحرمرررر سرررند قررربض بالمقبوضرررات مهمرررا كررران مبلرهرررا مرررع روضررري  نررروع  .1

 رأخير.  ون د الخاصة بها، وسعر صرفها وق  قبضها العملة 
يسررا  يررداع المبررال  الررواردة للسم يررة أو الهيئررة فرري حسررابها بالبنررك أو البرمررد  .2

 أواًل بأوت ما لم رو د  رو  طارجة أو قوة قاهرة مع  بالغ الو ارة بذلك. 
يعم االحعفاظ بدفارر سندات القبض معسلسلة بمكان أمين داخرل السم يرة أو  .3

انعهراء الردفعر السررابق لره فري الرررقم د عر يئرة وال يسرعخد  أ  دفعرر منهررا  ال باله
 عسلسل، وربق  هذ  الدفارر عهدة عل  أمين الصندوق. الم
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يسا الفصل العا  بين المقبوضات والمصروفات، وممنع منعًا بارًا   راء أ   .4
 مقاصة بينها. 

نيررة رحفررل فرري رعطرر  النسررخة األصررلية مررن سررند القرربض للرردافع والنسررخة الثا .5
 لقبض.الهيئة والثالثة ربق  في دفعر سندات او أالملف المالي للسم ية 

يسررا أن روقررع  ميررع المسررعندات الماليررة مررن أمررين الصررندوق روقيررع أصررلي  .6
 "بخط اليد" ومحذر روقيعها بواسطة خعم" 

 ( 10مادة )
 المسعندات والسسالت المحاسبية 

 ج المرفقة من: رعكون المسعندات المحاسبية حسا النمام  -1
 سند قبض.  .أ
  مواد عينية.  سند اسعال .ب 
 أمر صر .   .ج

 سند صر .  .د 
 طلبية صر  من المخا ن.  .ه
 سند صر  من المخا ن.  .و

 طلا غراء.  . 
 سند فح  واسعال .  .ح

 سند  دخات للمخا ن. . 
 رعكون السسالت المحاسبية من:  -2

 سسل اليومية العا .  .أ
 روفات...الخ(. مص – يرادات  –سسالت األسعام المساعد )صندوق  .ب 
 سسل حركة الصندوق.  .ج

 األصوت الثابعة. ل سس .د 
 بطاقة حركة الصنف من المخا ن.  .ه
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( مررن الفقرررة السررابقة فرري 2–1يمكررن االسررعرناء عررن السررسالت فرري البنرردين ) -3
حالرررة  دارة نظرررا  مرررالي محوسرررا لررردى السم يرررة أو الهيئرررة مرررع االحعفررراظ بسرررسل 

ز  السم يرررة أو الهيئرررة بعخرررزمن األسرررعام كامرررل وسرررنو  لكرررل حسررراب علررر  أن رلعررر 
 حعفاظ بها في مكان آمن. ت االلكعرونية بطرق صحيحة وسليمة واالماو المعل

 ( 11مادة )
   راءات الشراء والمناقصات 

يخوت أمين الصندوق بصالحية الصر  نقدًا فقط في كل مبل  ال يزمرد عرن  .1
 ( غيكل. 500)

براألمر المباغرر فري يخوت أمين الصندوق ورجيت السم ية بصالحية الشراء  .2
 ( غيكل. 2000) عن كل مبل  ال يزمد 

يخوت رجيت السم ية أو الهيئة وأمين الصندوق وأحد أعضاء مسلرت اإلدارة  .3
بالشراء عن طرمرق الممارسرة المكعوبرة والمرلقرة )العطراءات بطرمقرة اسرعدراج 
العروا( عن طرمق رو يه دعوات خاصة لعدد مرن المروردين أو المقراولين 

عملية غرراء يزمرد مبلرهرا  كللشارمن ال يقل عددهم عن ثالثة وملك أو المسع
 ( غيكل.10000غيكل وحع  ) (2000عن )

( غريكل )أو مرا يعادلره( يسرا أن يرعم 10000كل غراء أو صرر  يزمرد عرن )  .4
 بمو ا مناقصة بالظر  المرلق والمخعو  ومسا  رباع الخطوات العالية:

حف المحليررة أو أكثررر الصررحف يسررا اإلعررالن عررن المناقصررة فرري  حرردى الصرر  .أ
  معها في داخل قطاع غزة.عو بالمسموح 

 يسا أن يكون اإلعالن أكثر من مرة )مررين( عل  األقل. . ب
يسرا أن ال يكرون اإلعرالن فري أ  يررو  مرن أيرا  العطرل األسربوعية أو األعيرراد  . ج

 والمناسبات الوطنية العي يعطل فيها العمل في الدواجر الحكومية والرسمية.

ة بمررا فرري ملررك يررو  فيرر ايكررون اإلعررالن واضرر  ومعضررمن بيانررات كيسررا أن  .د 
ات ومررررو  وسرررراعة اسررررعال  العطرررراءات وإيررررداعها فرررري البرررردء فرررري بيررررع العطرررراء
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الصندوق ومو  وساعة  غالق صرندوق العطراءات مرع مكرر قابليرة المناقصرة 
للعسزجرررة مرررن عدمررره وأن ثمرررن اإلعرررالن علررر  مرررن يرسرررو عليررره العطررراء وأيرررة 

 سم ية ضرورمة.غرو  أخرى رراها ال
 ( 12مادة )
 ظارمة لمالسنة فع  

رشررركل بقررررار مرررن مسلرررت  دارة السم يرررة أو الهيئرررة لسنرررة رسرررم  لسنرررة فرررع   .1
المظارمة من ثالثة أعضراء، ومرأسرها عضرو مسلرت  دارة, ومسرا أن رضرم 
فرررري عضررررومعها أمررررين الصررررندوق ومحاسررررا السم يررررة أو الهيئررررة، وممكررررن أن 

 ص   ما دع  الحا ة لذلك. ينضم للسنة فع  المظارمة خبير معخ
رمة ومرا عررررة العطرررراءات وإعررررداد كشررررف العفرمرررر  بفررررع  المظررررا نررررةسرقررررو  الل .2

 للمناقصة مع المالحظات لعرضه عل  لسنة الب . 
 ( 13مادة )

 لسنة الب  في المناقصات 
رشكل بقرار من مسلت  دارة السم ية أو الهيئرة لسنرة رسرم  لسنرة البر  فري  .1

هيئرة ال بر  فري العطراءات المقدمرة للسم يرة أوالمناقصات، وركون مهمعها ال
 ضمن المناقصات المعلن عنها. 

يسرررا أن رضرررم هرررذ  اللسنرررة فررري عضرررومعها رجررريت مسلرررت  دارة السم يرررة أو  .2
الهيئررة وأمررين الصررندوق وعضررو آخررر مررن مسلررت اإلدارة، وممكررن أن ينضررم 
  لرر  لسنررة البرر  مررن يرررا  مسلررت اإلدارة ضرررورمًا فرري قرررار البرر  مررن الفنيررين

 وأصحاب الخبرة.

محليرة يوميرة, وفري مكران ن المناقصرة فري صرحيفة عر  نيسا أن يعم اإلعرال .3
 اهر داخرل مقرر السم يرة أو الهيئرة وملرك لمردة ثالثرة أيرا ، علر  أن يشرمل 

 اإلعالن قيمة الضمان االبعداجي وكيفية ورارمخ بدء رسليم العطاءات.
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كل )أو مرا يعادلره( ( غي50000في حالة المناقصات العي رزمد قيمعها عن ) .4
 .يها بقرار من مسلت اإلدارةف   يسا أن يكون الب

يسا أن يكون في السم ية أو الهيئة صندوق للعطاءات مقفل ومفعوح مرن   .5
أعلر ، بحيرر  يسررم  بإدخرات العطرراءات فقررط، وركرون مفاريحرره  حررداها بعهرردة 

 أمين الصندوق, واآلخر بعهدة رجيت السم ية. 

ة امررر عغرررامل للمواصرررفات الفنيرررة والشررررو  ال يسرررا أن يكرررون كرررراس العطررراء .6
ت علررر  أن يكرررون  ررردوت الكميرررات للمناقصرررة، باإلضرررافة  لررر   ررردوت الكميرررا

 حسا النمومج اآلري:

 مالحظات اإل مالي كعابة اإل مالي باألرقا  الكمية سعر الوحدة الوحدة الصنف مسلسل 

        

        

 
يررررة وفرررري داخررررل مقررررر يسررررا اإلعررررالن عررررن المناقصررررة فرررري الصررررحف المحل  .7

خ بردء رسرليم ن قيمة الضرمان االبعرداجي وكيفيرة وررارمالعالسم ية ومشمل اإل
 العطاءات وأية غرو   أخرى.

 ( 14مادة )
 آلية الصر  من المخا ن 

رقرررد  السهرررة الطالبرررة للمرررواد واألصرررنا  طلبهرررا علررر  نمرررومج طلبيرررة صرررر   .1
أو مررن أصررنا  ألمررين المخررزن للصررر  مررن المخررا ن أو ألمررين الصررندوق 

 الشراء. ي فيفوضه خطيًا في حالة الرغبة 
يرررعم الصرررر  للمرررواد مرررن المخرررا ن بمو رررا سرررند صرررر  مخرررا ن، يحررررر مرررن  .2

أصل وصوررين، عل  أن يحفل األصل لدى أمين المخزن بعد اععمراد  وإرمرا  
  رررراءات الصرررر  كمسرررعند صرررر  والعسرررسيل فررري بطاقرررة الصرررنف، والصرررورة 
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 عرا كوالصورة الثانيرة رحفرل معسلسرلة فري  األول  رحفل لدى السهة الطالبة،
 االنعهاء من كل دفعر. الدفعر الذ  يحفل في حافظة خاصة بعد 

 ( 15مادة )
   راءات القبض النقد 

يقرررو  أمرررين الصرررندوق أو مرررن يفوضررره بعحرمرررر نمرررومج سرررند القررربض حسرررا  .1
النمررومج المعرررد مررن أصرررل وصرروررين, وموقرررع عليرره حسرررا األصرروت بسانرررا 

 صل للدافع أو المعبرع. الخعم, ومسلم األ
المحاسربة للعسرسيل فري الملرف المرالي وربقر   ألولر   لر  قسرما ةررسل الصور  .2

الصرررورة الثانيرررة معسلسرررلة فررري نفرررت الررردفعر للمرا عرررة، ورحفرررل فررري حافظرررة 
 خاصة بعد االنعهاء من كل دفعر. 
 ( 16مادة )

 اسعال  مواد عينية 
ة مررن أصررل وصرروررين, يقررو  المسررعلم بعحرمررر نمررومج سررند اسررعال  مررواد عينيرر  .1

 عبرع. صوت بسانا الخعم ومسلم األصل  ل  الماأل وموقع عليه حسا 
ررسررل  ميررع سررندات اسررعال  المررواد العينيررة  لرر  أمررين الصررندوق الررذ  يعررول   .2

رسرسيلها وروقيعهررا ومحرعفل بالصررورة األولرر  مرع سررند  دخرات  لرر  المخررا ن و 
دوق عليهررا معسلسررلة فرري ربقرر  الصررورة الثانيررة للسررند مررع رأغرريرة أمررين الصررن

 ا عة. مر لنفت الدفعر ل
 ( 17مادة )

   راءات العو ية ودفع الروارا 
يعررين المررو فين فرري السم يررة أو الهيئررة بقرررار مررن مسلررت  دارة السم يررة أو  .1

الهيئة حسا الحا رة بعرد اإلعرالن عرن الو راجف الشراغرة داخرل مقرر السم يرة 
 ،يررة وملررك لمرردة ثالثررة أيررا أو الهيئررة فرري مكرران  رراهر وفرري صررحيفة محليررة يوم
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ف دقيررق للمهررا  الو يفيررة, وكررذلك الشرررو  ن اإلعررالن وصرر ضررمععلرر  أن ي
 والمؤهالت المطلوبة في غاغل هذ  الو يفة. 

يشكل بقرار من مسلت  دارة السم ية أو الهيئة لسنة لإلغرا  علر  مسرابقة  .2
 الععيرررين, رعكرررون مرررن أربعرررة أعضررراء يرأسرررها رجررريت مسلرررت  دارة السم يرررة أو

د أعضاء مسلرت اإلدارة أو المردير أح الهيئة أو من يفوضه خطيًا, وعضومة
يررررذ  للسم يررررة أو الهيئررررة وعضررررومن معخصصررررين فرررري مسررررات الو يفررررة العنف

 المعلن عنها. 

فررري الو ررراجف العررري يسرررعدعي غررررلها   رررراء مسرررابقات كعابيرررة وغرررفهية, يرررعم  .3
 حون فررررري اإلعرررررالن عرررررن   رررررراء المسرررررابقات الكعابيرررررة أواًل، ثرررررم يررررردع  النرررررا

 حين فري سابقة الشفهية، ومعم  عالن أسرماء النرالماالمسابقة الكعابية إل راء 
 المسابقة الشفهية حسا العرريا النهاجي لنعاجز المسابقات. 

يعم الععيين في الو يفة للحاصلين عل  أعلر  الردر ات فري العرريرا النهراجي  .4
 لنعيسة المسابقة. 

ألوراق الثبوريرة للمو رف وصرور يعم رنظيم ملرف لكرل مو رف يحعرو  علر  ا .5
 يحدد فيه الرارا.  وغهادات الخبرة مع قرار الععيين الذ  ت الالمؤه

 رصر  الروارا وفقًا إلحدى الطرق اآلرية:  .6
كشررف مو رره للبنررك مةوقررع مررن أصررحاب حررق العوقيررع علرر  الشرريكات بعحومررل  .أ

 الروارا عل  حسابات المو فين مباغرة. 
ل سرسمد اسرعنادًا لكشرف موقرع مرن اإلدارة و الصر  من خالت البنك أو البرم .ب 

 فيه أسماء المو فين ورواربهم. 

  صدار غيك ممهور بخعم للمسعفيد األوت فقط باسم كل مو ف. .ج
 يحظر صر  الروارا بشكل نقد  مباغر مهما كان  األسباب.  .د 
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 ( 18مادة )
 السلفة المسعديمة 

نثرمرررة العررري ال يسرررا  ربررراع نظرررا  السرررلفة المسرررعديمة لموا هرررة المصرررروفات ال .1
  ( غيكل.400رزمد عن )

ا رعيررين غررخ  محرردد بقرررار مسلررت اإلدارة يكررون مسررؤوت عررن السررلفة سرر ي .2
 والصر  منها. 

 صر  السلفة يكون بشيك باسم الشخ  المسئوت.  .3

رقررردر قيمرررة السرررلفة بمعوسرررط مصرررروفات غرررهر, أو حسرررا مرررا يقررررر  مسلرررت  .4
 أو ما يعادله. ( غيكل 2000اإلدارة عل  أن ال رزمد في كل مرة عن )

 مهما كان  األسباب.  ة الواحدة لعدة فواريرور رال يسو  رسزجة الفا .5

 يسا دعم كل عملية صر  بمسعندات رسمية.  .6
عنرررد اسععاضرررة السرررلفة )نهايرررة الشرررهر أو نفرررام السرررلفة أيهمرررا أسررربق( يسرررا  .7

 رسهيز كشف بالمصروفات مدعمًا بالمسعندات األصلية. 
  .ف السلفة وردقيقه واععماد  وروقيعهيقو  أمين الصندوق بمرا عة كش .8
 ( أو دفع  أو صرف . paid –يسا خعم كل المسعندات بخعم )سدد  .9

 ( 19مادة )
 دليل الحسابات 

يسعرغررررد برررردليل الحسررررابات المرفررررق كأسرررراس لعمليررررات القيررررد واإلثبررررات والعو يرررره 
 المحاسبي للعمليات المالية:

 الرمز البيان  الرمز البيان 
 4000 الخصو  الثابعة 1000 األصوت الثابعة

 4100 فاجض أو العسز العا  لا 1100 األثاج

  )حقوق الملكية( 1200 األ هزة
 4200 فاجض أو عسز اإليرادات 1300 السيارات
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 5000 الخصو  المعداولة 2000 األصوت المعداولة

 5100 غيكات برسم الدفع 2100 البنوك

   2101 بنك أ 
 6000 الخصو  األخرى  2102 بنك ب 

   2103 بنك  ر
   2200 الصندوق 

    

   3000 األصوت األخرى 
   3100 أ. في. د للعاملين

    

 8000 المصروفات العامة 7000 اإليرادات العامة 

 8001 الروارا  7001 رسو  اغعراك

 8002 اإليسار 7002 رسو  عضومة 

 8003  . بلدية  7003  يرادات أخرى 

 8004 ف  . هار 7004 ربرعات 

 8005 ة . ضياف 7005 فواجد بنكية

 8006  . نثرمة  

 8007 عمولة بنكية  

 
 ( 20مادة )

 النمامج
 يعم اععماد النمامج المرفقة بهذا النظا  ألغراا رنفيذ .
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 ( 21مادة )
 اإللراء

  بشأن النظا  المرالي الموحرد 2009( لسنة 6يةلر  قرار و مر الداخلية رقم ) .1
 ة والهيئات األهلية.للسم يات الخيرم

 القرار.را مع أحكا  هذا عاعيةلر  كل ما ي .2
 ( 22مادة )

 العنفيذ 
ٌل فيما يخصه-عل  السهات المخعصة  ، ومعمرل رنفيذ أحكا  هذا القرار -كافة كة

 به بعد ثالثين يومًا من رارمخ نشر  في السرمدة الرسمية.
 

  13/9/2012 صدر في مدينة غزة بعارمخ:
 هر1433 من غوات عا  26 :الموافق        

 فتحي حماد
 لداخلية واألمن الوطني ر ايز و 
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 ررررر ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررأمر صر  رقم: 

 

 
 ررررررر ررر ررررررررررررررررررررررررررررررررررر ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ررررررررررررررررررررير   صر  مبل / 

 المحعرمين ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ررررررررررررررررررررررررررر   ل  السيد/السادة/
 ررررررررررررررررر رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ررر رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر وملك قيمة ما يلي:

 العفاصيل المبل 
   
   
   
   
   
   
   

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراالععماد:  رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر المحاسا:
 ررررررررررررررررررررررررررررر ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر: رررررررررررررررررررالعارمخ ررررررررررررررر ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر العوقيع: 

 
                          -1المرفقات:
          2-                             
          3- 

 غيكل/دوالر/دينار المبل 

  

  نقداً 

  غيك رقم

  البنك

  رقم الحساب 

  عقد رقم 

   هة العمومل
  محضر مشعرمات رقم

  عال  رقم اسو   سند فح

  مناقصة/ممارسة/أمر مباغر رقم

  أمر رورمد

  كشف رفرم  رقم

  قرار لسنة رقم 
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 عال  اسو سند فح  
   20العارمخ:   /   /   

 رررررررررررررررر رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر المورد: 

 رررررررررررر رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رررررررالعنوان:  
 رررررررر رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ررررررررررررررررررر  رقم اإلرسالية:

 ررررررررر ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررقم الفارورة: 

 ررررر  رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررارمخ الفارورة: 

رارمخ نهاية  لحالة ا الكمية الوحدة  الصنف   
 الصالحية 

 مالحظات

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

   20ررررررررررر العارمخ:   /   /   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررالمسعلم: ررررررررررررررر
 الساعة:  ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررصفعه: ررررررررررررر
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 طلا غراء
 المحعر   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رررررررررررررررررررررررررر رررررررررررررررررررررررررررررررررر رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ررررر  ل  السيد أمين صندوق/ 

 ررررررررررررر رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر من/

 نطلا غراء اآلري حسا العفاصيل المدر ه أدنا : 
 اإل مالي سعر الوحدة)رقدير ( الكمية الوحدة  الصنف   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 (   يسم  ) البند الموا نة:   يسم  )   ( 
 ررررررر رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر المحاسا:

 رررررر رر رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ررررررر صفة طالا الشراء:

 رررر ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر االسم:

 رررررررر ررررررر ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررالعوقيع: 

 آلية الشراء: 
 )  ( غراء مباغر

 )  ( ممارسة 
 )  ( مناقصة 

 أمين الصندوق 
 رررررر رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررالعوقيع: 

   20خ:    /    /   العارم

 
 -1المرفقات: 
           2- 

           3- 
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 ررر رررررررررسند صر  من المخا ن رقم: 
   20العارمخ:   /   /   

 اسعلم  أنا الموقع أدنا  من أمين الصندوق/ المخا ن المواد الموضحة أدنا :
 

رقم   الصنف   
 الصنف 

 مالحظات الكمية الوحدة 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

 أمين المخا ن                                                     روقيع السهة الطالبة    
 ررررر ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ررررررر                                                                                   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر     
 

 اسعلم  الكمية الموضحة أعال  وصرف  بعلمي
 المسعلم                

  رر ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رررررررررررررررررررررر              
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 ررر رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر طلبيه صر  من المخا ن رقم:
   20العارمخ:   /   /   

                           ررررررر    رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ررر ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررمن: 
 رررررر رررررررررررررررررررررررررررررررررررر رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  ل :

 

 الكمية الوحدة  الصنف   
 أمين المخا ن 

 غير معوفر معوفر
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

 ررر ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ررررررصر  المواد المعوفرة بمو ا سند الصر  رقم:  -1

 ل المواد غير المعوفرة للمشعرمات.رحوم -2
  

 روقيع السهة الطالبة                                     روقيع أمين المخزن   
 
 ررر ررررررررررررررررررر رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر              رررر                                            رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ررررر ر  
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 سند  دخات للمخا ن 
   20العارمخ:   /   /   

 ررر رررررررررررررررررررررررررررررررررررر رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رررر رررررررر الموقع أدنا  المواد الموضحة أدنا  بمو ا: اسعلم  أنا 

   األصنا  ببطاقة الصنف الخاصة بالمخا ن. سلسو 
 

رقم   الصنف   
 الصنف 

رقم   القيمة الحالة  الكمية الوحدة 
 المسعند

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 

 المسعلم                                                 أمين الصندوق            
 ررررررر رررررررررررررررررررررررررررر رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ررر                                                                رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر         
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 سند اسعال  مواد عينية )ربرع(
   20العارمخ:   /   /   
 رررررررررر ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رر ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رررررررررروصلنا من السيد:  

 

 مالحظات القيمة النقدية  الكمية الوحدة  الصنف   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

   اإل مالي
 

 ررر ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رررررررر  أدخل  األصنا  المذكورة أعال  بسسالت المخا ن بسند  دخات رقم:

 
 المسعلم

 رر رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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 نظام صادر عن بلدية غزة
 1997( لسنة  1( من قانون الهيئات المحلية رقم )15بمقتضى المادة )

 م2012بشأن تشوين الرمل والحصمة ومواد البناء لسنة  
اسعنادًا  ل  الصالحيات المخولة لره بمقعضر  المرادة المرادة  ن مسلت بلدية غزة 

  قرد 1997( لسرنة 1من قانون الهيئات المحليرة رقرم ) -ب –ة عشر فقرة مساالخ
  -أصدر النظا  العالي:

 (1المادة )
يطلرررق علررر  هرررذا النظرررا  اسرررم )نظرررا  رشرررومن الرمرررل والحصرررمة ومرررواد البنررراء لسرررنة 

2012 .) 
 (2المادة )

والمصرررطلحات العاليرررة المعنررر  المخصررر  لهرررا أدنرررا  مرررا لرررم رررردت يكرررون للكلمرررات 
 عل  خال  ملك.ة نالقرم

 و مر الحكم المحلي. الوزير:
 و ارة الحكم المحلي. الوزارة:

 .1997( لسنة 1المهن  المحدد لها في قانون الهيئات المحلية رقم ) الهيئة المحلية:
( لسرررنة 1ئرررات المحليرررة رقرررم )المعنررر  المحررردد لهرررا فررري قرررانون الهي مجلـــس بلديـــة غـــزة:

1997. 
 معبدة باإلسفل  أو بال  األنعرلوك.ال هي الشوارع الشوارع المطورة:

رشرررومن الرمرررات والحصرررمة ومرررواد البنررراء )وضرررع هرررذ  المرررواد بحاومرررات أو أكيررراس منعرررًا 
 لعرقلة السير وأغالق مصافي األمطار(.

ة ومرغررا برقامررة بنرراء )الشررخ  الررذ  يقطررن مررن منطقررة نفرروم بلديررة غررز  صاحب البناء:
 ضمن هذ  المنطقة(.  

 محلية.ال رجيت الهيئة الرئيس:
هررو الحيررز أو األرا والررذ  يسررعخدمه األغررخاص للوصرروت  لرر  مسرراكنهم أو  الطريــق:

 أعمالهم سواء كان  ملكيعه مسسلة للسطة أو لم رسسل.
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الحيررز المكرراني المخصرر  لمرررور األغررخاص علرر   ررانبي الطرمرررق  الرصــيف:
 طواله حسا مساحة الشارع أما  العقارات المخعلفة.والمحدد أ

 (3المادة )
ضررري علررر  كرررل غرررخ  يقطرررن منطقرررة نفررروم بلديرررة غرررزة ومرغرررا بالبنررراء علررر  قعي

 رخصة معضمنة غرو  رشومن الرمل والحصمة ومخواد البناء.
 (4المادة )

يعو رررا علررر  صررراحا البنررراء اسرررعخدا  آليرررة صرررا البررراطون السررراهز فررري حالرررة 
بررراطون عنرررد  قامرررة األبنيرررة العررري رطرررل علررر  السررروارع الرجيسرررية  اسرررعخدا  كميرررات 

 رة والمكعظة بالسكان.طو موال
 (5المادة )

يكلف صاحا البناء بعد حصوله عل   من بناء مرن  هرات االخعصراص ببلديرة 
 غزة باألري:

 وضع غادر حوت المبن  المراد  نشاؤ  بما ال يعساو  الرصية. .أ
 النا مة عن عملية البناء. الععهد بالنظافة وإ الة المخلفات  .ب 

 (6المادة )
بعشومن الرمل والحصرمة ومرواد البنراء يعو را عليره  اءنلضمان العزا  صاحا الب

 دفع مبل  رأمين مسعرد عل  النحو اآلري:
)ألف غيكل(  ما كان  مسراحة األرا المقامرة عليهرا البنراء ال  1000مبل   .أ

 .2 250رزمد عن 
  األرا المقامرة عليهرا البنراء رزمرد عرن )ألفان غريكل(  ما كانر  2000مبل   .ب 

 .2 500وحع   2 250

ة آال  غيكل(  ما كان  األرا المقامة البناء عليها رزمد ث)ثال  3000   مبل .ت 
 .2 500عن 
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 (7المادة )
عررة بصرندوق البلديرة ومحرق لصراحا البنرراء يالمبرال  المرذكورة أعرال  ركرون ود  -1

 اسعردادها بعد انعهاجه من عملية البناء.
رو  الرمرل بشر  مصادرة مبل  العأمين  ما لم يلعز  صراحا البنراءيحق للبلدية  -2

والحصررمة ومررواد البنرراء وارخررام اإل ررراءات القانونيررة وإلدارمررة األخرررى ضررد  وملررك 
 بعد  حطار  بضرورة االلعزا  بشرو  العشومن.
 (8المادة )

بمعابعررة األبنيررة   ببلديررة غررزة ركلررف داجرررري العفعرريش والمعابعررة والنظررا  واإلنضرربا
حاب األبنيرررة المخالفرررة أو أصررر  اإلنشررراء وارخرررام اإل رررراءات العررري رعخرررذ بحرررق قيرررد 

األبنيرررة بررردون رررررخي  بحرررق صررراحا البنررراء  ما لرررم يلعرررز  بضررربط رشرررومن الرمرررل 
 والحصمة ومواد البناء حسا ما  اء أعال .
 (9المادة )

 يلري ما يععارا مع هذا النظا .
 ( 10المادة )

النظررا  مررن رررارمخ العصررديق عليرره مررن قبررل و مررر الحكررم المحلرري  يبرردأ سرررمان هررذا
 صوت ومنشر بالسرمدة الرسمية.األ حسا 

 
 

 رفيق سالم مكي 
 رئيس بلدية غزة

 أقترن بموافقة معالي
 أ. محمد جواد عبد الخالق الفرا

 وزير الحكم المحلي
 م1/10/2012
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 مجلس بلدية غزة عننظام صادر 
 ( من قانون الهيئات المحلية 15المادة ) بشأن اللوحات اإلعالنية بموجب
 1997( لسنة 1رقم )

 
 ( 2يل رقم )عدت

 ن مسلررت بلديررة غررزة غررزة اسررعنادًا  لرر  الصررالحيات المخولررة لرره بمقعضرر  المررادة 
قررررد  1997( لسررررنة 1( مررررن قررررانون الهيئررررات المحليررررة رقررررم )15الخامسررررة عشررررر )

 -أصدر النظا  العالي:
 
 (1المادة )

بشرررأن اللوحرررات  2005ا  اسرررم )نظرررا  بلديرررة غرررزة لسرررنة يطلرررق علررر  هرررذا النظررر  
 (.2مات( الععديل رقم )ر ألاإلعالنية وا

 
 (2المادة )

 2005يعررردت الرررذيل الملحرررق بنظرررا  بلديرررة غرررزة بشرررأن اللوحرررات اإلعالنيرررة لسرررنة 
يل ومصرب  ( الحراد  عشرر لعضرا  للسردوت الخراص بالرذ 11بإضافة البنرد رقرم )

 عالنية اإللكعرونية المضيئة الحديثة لوحة اإلالبند الحاد  عشر هو ال
(Out Door LED Display And Advertisting Screen ) الشاغرات

 ( ألف غيكل.1000معر مربع مبل  وقدر  )وخالفه والرسم المقرر عن كل 
 
 (3المادة )

 النظا . يلري كل ما يععارا مع هذا 
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 (4المادة )
ونشررر  فرري عليرره ن رررارمخ المصررادقة يعمررل بهررذا النظررا  ومبرردأ سرررمانه اععبررارًا مرر  

 السرمدة الرسمية.
 

 ي ك م. رفيق م
 رئيس بلدية غزة

 أصادق 
 أ. محمد جواد عبد الخالق الفرا

 وزير الحكم المحلي 
30/10/2012 
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 بشأن المكاره الصحية عن بلدية الزهراء  صادرنظام 

   1997( لسنه  1قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم ) 
فقررة )ب( مررن ال  ن مسلرت بلديررة الزهرراء اسررعنادا للصرالحيات المخولررة لره بمقعضرري 

 .1997( لسنة 1( من قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم )15المادة )
 -فقد أصدر النظا  العالي:

 ( 1) المادة 
اسم نظا  بلدية الزهراء بشأن المكار  الصحية  /ذا النظا يطلق عل  ه اسم النظام:

  .2012 لسنة
 ( 2) المادة 
ا  المعاني المخصصرة لهرا أدنرا  مرا لرم نظليكون لأللفاظ وال بارات الواردة في هذا ا

 ردت القرمنة عل  غير ملك:

 بلدية الزهراء.  البلـدية:
 و مر الحكم المحلي. الوزيـر:

   المسلت البلد  لبلدية الزهراء. المجلس:
 رجيت بلدية الزهراء.  الرئيس:
في طور البناء والعشطيا والمعد للسكن أو لعداوت حرفة  ما هوومشمل   العقـار:

 ة أو أرا مخصصة للزراعة.  ينع م
أ  غخ  اسعحق عليه مبل  للهيئة المحلية و ))رشمل الشخ  الذ    المكلـف:

يقطن في العقار أو يععاطي أ  حرفة به سواء كان مالكًا أو مسعأ رًا أو منعفعا  
 بأية صورة كان ((.  

اعيرة زر لفرات المنزليرة أو الصرناعية أو امقصرد بهرا مخلفرات البنراء والمخلو  المكرهة:
أو النارسة عن البناء في مرحلة اإلنشراء أو العشرطيا وكرذلك مخالفرات البنراء أثنراء 

  السكن واإلغرات.
 خطار الصادر من رجيت البلدية أو من فوضه والمو ه للمكلف. اإل  اإلشعار:
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 ( 3) المادة 
 تي: يحظر على أي مكلف اآل 

أ  نفايرات أو  مةاأن يضع أو يعرك أو يلقي في الطرمق العا  أ  أقذار أو قم -1
مواد أخر  مضرة بالصحة العامة, رسبا ضررًا أو   عا ا للمارمن والمواطنين 

 العشطيا أو غيرةسواء، كان ملك نارز عن بناء في مرحلة البناء و 
   الشارع العا .أن يسم  للميا  العادمه والقذرة بالعسرب من العقار  ل -2
ا يعرررا علر  ملرك مرن مر  عأن ينشأ بئرا للصرر  الصرحي فري الطرمرق العرا  مر  -3

 انسياب للمواد من هذا البئر أو رصاعد الرواج  الكرمهة.
أن يعرك أو يربط أ  حيوان بصورة رسبا رعطيل المرور في الطرمق العا  أو  -4

 يسم  أل  حيوان يملكه يلهو في الطرمق العا .  
يغررريط فررري أ  طرمرررق عامرررة أو يعسررربا بعلومثهرررا بالقرررامورات بأيرررة  أن يبررروت أو -5

 كان . ة ر صو 
أن يعسرررربا أو يسررررم  بإيسرررراد أ  مكرهررررة صررررحية فرررري أ  عقررررار يقررررع رحرررر   -6

 مسؤوليعه أو يملكه.   
 ( 4) المادة 

ال يسررو  ألحررد أن يعيررق حرمررة المرررور فرري أيرره طرمررق عامررة بإلقاجرره أو بعركررة فيهررا 
أو سماحة ببرو  رلك المواد واألغياء بصورة رسعل  مواد أو أغياء أخر  أو وضعه

 مق غير مأمون أو رضايق حرمة المرور.طر لالمرور في ا
 (5)المادة 

ال يسو  أل  غررخ  أن يقررو  بررإرال  النفايررات وملررك بحرقهررا سررواء كرران الحرررق داخررل 
 مسمع النفاية أو في الطرمق العا  أو في أ  عقار واقع رح  مسؤوليعه.

 (6)المادة 
 لك.  لذ حظر عل  أ  غخ  أو  هة  لقاء النفايات خارج الحاومات المخصصةي

 (7)المادة 
 سلطة البلدية )رجيت البلدية( بعكلية المكلفين بإ الة المكار  الصحية 
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أو فرري أ  عقررار أو مكرران  ة سلطة ركلية أ  غخ  رو ررد فرري ملكررهلرجيت البلدي -1
رلررررك المكرهررررة بمقعضرررر   صررررحيحة بإ الررررة رحرررر   دارررررره أو مسررررؤوليعه أيررررة مكرهررررة

  خررالت المرردة المبينررة فرري الشررخك لخطررار يبلررره لررذرعليمررات رحرمرمررة رعررين فرري  
 خطار.اإل

خطررررار عررررن العمررررل بمقعضرررري الشررررخ  المكلررررف الررررذ  أرسررررل  ليرررره اإل  ما رخلررررف -2
الععليمات الواردة فيرره فيسررو  لرررجيت البلديررة  ما اقعضرر  الضرررورة ملررك، أن يفرروا 

يررة بإ الررة رلررك المكرهررة وباسررعيفاء  ميررع المصررروفات أ  مو فررًا مررن مررو في البلد
ل مررن الشررخ  المكلررف مباغرررة الررذ  لبلديررة  ررراء ملررك أن رحصررّ ا نالعرري دفعرر  مرر 
 رسبا بذلك.  

ررردفع المصررروفات والرسررو  العرري دفعرر  بمو ررا هررذا النظررا  مباغرررة لخزمنررة البلديررة  -3
ل منرره ف رحصررّ وفي حالة العمنع عن دفع المصروفات والرسو  المطلوبة من المكلرر 

( لسررنة 1لهيئات المحليررة رقررم )ا ن اسعنادا ألحكا  المادة السابعة والعشرون من قانو 
   فيما يععلق بسباية أموات الهيئة المحلية.1997

 ( 8) المادة 
  1936لسرررنة  74مرررع عرررد  اإلخرررالت بمرررا يقضررري بررره قرررانون العقوبرررات الفلسرررطيني رقرررم 

 ة الرعساو  مقدارها ماجعين غيكلة مالييعاقا كل من يخالف أحكا  هذا النظا  بررام
 (9)المادة 

 ظا  من رارمخ رصديقه من الو مر ومنشر في السرمدة الرسمية.لنايعمل بهذا 
  .13/02/2012رحرمر بعارمخ: 

 هر    1433/ ربيع أوت/ 21الموافق: 
رئيس بلدية الزهراء                       

 م. كمال محفوظ
 أصـادق على ذلـك،،،

 ر الحـكم المحـلي وزيـ
 د. م.  يوسـف المنسي 
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 مية مو رسوم المالهي العزهراء بشأن لصادر عن بلدية انظام 
 1997( لسنه  1رقم )   ةقانون الهيئات المحلية الفلسطيني

 منطقة تنظيم مدينة الزهراء
بعررد اإلطررالع علرر  المررادة الخامسررة عشررر الفقرررة )ب( مررن قررانون الهيئررات المحليررة 

 ، 1997( لسنه 1الفلسطينية رقم )
 الي:عالبلد  لمدينة الزهراء النظا  الأصدر المسلت 

 ( 1) المادة 
 . 2012النظا  اسم نظا  بشأن )رسو  المالهي العمومي( لسنها يطلق عل  هذ

 ( 2) المادة 
يكون لأللفاظ وال بارات الواردة في هذا النظا  المعاني المخصصرة لهرا أدنرا  مرا لرم 

 ردت القرمنة عل  غير ملك:
 و مر الحكم المحلي. الوزيـر:
 بلدية الزهراء.  البلـدية:

 ء.  را المسلت البلد  لبلدية الزه :سالمجل
 رجيت بلدية الزهراء.  الرئيس:
الشرررخ  الرررذ  صررردرت باسرررمه رخصرررة اللهرررو العمرررومي ورنصرررر  فررري    المـــدير:

غيابه  ل  أ  غخ  يسر  اللهو العمو  رح   غرافه أو عنايعه أو  داررره أو  لر  
صررراحبة  ةمشررررلها أو الشررررك للهرررو العمرررومي أوصررراحا البنايرررة العررري يسرررر  فيهرررا ا

أنررره  ما كانرررر  رخصرررة اللهررررو العمرررومي صررررادرة باسررررم ك ، يشررررعر  فررري ملرررر المشرررروع 
عل  انفرراد أو بالعكافرل  غخصين أو أكثر فيكون كل واحد منهما )أو منهم( مسئوالً 

 والعضامن مع اآلخر )أو االخرمن( عن رنفيذ أحكا  هذا النظا .
هرراء ومبراح للسمهرور ز هرو يسرر  ضرمن منطقرة نفروم بلديرة الكرل ل اللهو العمـومي:

ل دفع رسو  دخوت ورشمل عل  األخ   يفاء للرايات المقصرودة مرن ابحضور  مق
 -هذا النظا :
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العمثيل المسرحي والسينماجي ومدينة المالهي بسميع األلعاب المو رودة فيهرا ولعرا 
الموسرريقية، ولكنهررا ال رشررمل  الخيررل )السرريرك( والسرريرك الثابعررة والمعنقلررة والحفررالت

ايعهررا الرجيسرية الععلريم حعر  ولرو اسررععمل  غ ضررات أو المنرا رات العري ركرون االمح
 الصور أو غيرها في  يضاح رلك المحاضرات أو المنا رات.

 قسيمة رسديد حساب ركلفة الحفلة بحي  يكون رقم معسلسل لكل فارورة. الفاتورة:
ــرة: ل بررة  ةعمررومي أو رررذكرة لركرروب أو دخرروت أيرر رررذكرة الرردخوت لحضررور لهررو  تذـك

وركون العذكرة برقم لكل ررذكرة ونفرت الررقم علر  قسريمة  هي مو ودة في مدينة المال
 العذكرة العي ربقي في دفعر العذاكر. 

 ( 3) المادة 
ه فيمررا يلرري )برسررم لزهررراء رسررمًا "رسررو  المالهرري" يشررار  ليرر ايسررعوفي مسلررت بلديررة 

ل بررة مررن  برة ربرراع لحضررور لهررو عمررومي أو لركررو عررن كررل رررذك المالهرري( يسررعوف  
عشرررة  -% 10مدينررة المالهرري ومسررعوفي هررذا الرسررم بمعرردت ي األلعراب المو ررودة فرر 

 من ثمن رذكرة المالهي العالية:  –بالماجة 
العمثيرررل السرررينماجي العررري رعررررا فيررره األفرررال  العاديرررة والصرررامعة أو األفرررال   -1

 والحفالت الموسيقية . الناطقة أو العمثيل المسرحي أو الرناجي 
 عارا الكعاب.ومصناعية والعسارمة والزراعية لالمعارا ا -2
 القرى والمنعسعات السياحية والكا منوهات والشاليهات عل  غاطئ البحر. -3
 ألعاب الخيل والسيرك بكافة أنواعها. -4
أ  مال  عموميرة أخررى رحصرل رسرو  أو ررذاكر مرن روادهرا سرواء دخروت أو  -5

 .لعاب المو ودة في مدينة المالهي ركوب أية ل بة من األ 
 النواد  رسومًا أو رذاكر عل  مشاهدرها. راالمبارمات الرماضية العي رف -6

 ( 4) المادة 
% من مسموع ثمن العذكرة العاجليرة أو 10يسعوفي مسلت بلدية الزهراء رسمًا وقدر  

ب العررررذكرة المشررررعركة أو العررررذكرة الموسررررمية )الفصررررلية( أو مررررن قيمررررة فررررارورة الحسررررا
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سرررررياحية أو الي رقرررررا  فررررري المنعسعرررررات والقررررررى عررررر للحفرررررالت السماعيرررررة والعاجليرررررة ال
 الكا منوهات أو صاالت األفراح أو القاعات العامة.

 ( 5) المادة 
الثالثرررة والرابعرررة مرررن مسرررئوت اللهرررو  رينرسرررعوفي رسرررو  المالهررري المدر رررة فررري المررراد

 كل غهر ميالد . العمومي مباغرة ومعم رورمدها  ل  خزمنة البلدية في نهاية
 ( 6) المادة 

لصرالة أو الكرا منو أو المنعسرع بعقرديم كشرو  ا لبلدية ركلية مدير المله  أوليحق 
 حسابات غهرمة أو سنومة حسا الحا ة.
 ( 7) المادة 

ال يسم  أل  غخ  بالدخوت  ل  اللهو العمرومي  ال  ما كران يحمرل ررذكرة دخروت 
 وأن لم يكن قد دفع ثمن رلك العذكرة.

 ( 8) دة الما
ع العرذكرة ورسرلم قطسيمة وعل  محصل العذاكر أن يقيقعضي أن رعصل بكل رذكرة 

 لرر  حاملهررا عنررد الرردخوت وربقرري قسرريمة العررذكرة العرري رحمررل نفررت الرررقم فرري الرردفعر 
األصرلي وربقري العررذكرة لردى دخروت حاملهررا  لر  اللهرو العمررومي وأن يحرعفل حاملهررا 

 مي. بالعذكرة حع  انعهاء ملك اللهو العمو 
 ( 9) المادة 

 منها الحقيقي.ث فارورة الحساب وفي كل رذكرة ي يقعضي أن يذكر ف
 (10)المادة 

يقعضررري خرررعم العرررذاكر بخرررعم البلديرررة قبرررل بيعهرررا وأن ربطرررل أو رلرررري العرررذكرة  مرررا بوضرررع 
 العارمخ عليها أو بخعمها أو بأية وسيلة أخرى بحي  يععذر اسععمالها مرة أخرى.

 (11)المادة 
النظررا  ا الثالثررة والرابعررة مررن هررذ رينداالرسررو  المدر ررة فرري المرر  رخفرريض سلررتللميسررو  

 عن العذاكر العي رباع:
 للمبارمات الرماضية.   -1
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 المسلتأل  لهو عمومي يخص  رمعه للشئون الدينية أو الخيرمة أو يععبر   -2
 ما صبرة رهذيبية أو ثقافية أو فنية.
 ( 12) المادة 

 وفرريض فرري الرسررو  المسررعوفاة عررن اللهرر الحصرروت علرر  رخ يقعضرري علرر  مررن يرغررا
أن يقررد  طلبررا بررذلك  الحاديررة عشررر( مررن المررادة 2)، (1) رررانالعمررومي بمو ررا الفقر 

 مسلت قبل بيع أ  رذاكر لذلك اللهو.ال ل  
 ( 13) المادة 

مسلرت طلبره اليعررا عل  من لم يقد  طلبًا كهذا قبل بيع العذاكر وعل  من رفرض 
الثالثرة والرابعرة مرن  طبقًا للنسا المدر ة فري المرادرين أن يدفع رسم المالهي كامالً 

  .ظاهذا الن
 ( 14) المادة 

لمسلرت أو أل  غرخ  يمثلره )يفوضره( المسلرت أن يردخل أ  مدينرة ملهري ليحق 
أو ملهرر  عمررومي ومفحرر  العررذاكر سررواء فرري المحررل الررذ  ربرراع فيرره أو أ  مكرران 

ارمن أو غيررهم لكري يعأكرد مو رود منهرا لردى محصرلي العرذاكر أو المباغررمن أو الشر 
 أحكا  هذا النظا . ذمن رنفي

 ( 15) المادة 
 كل من: 

برراع أو عرررا للبيررع رررذكرة لررم يررذكر عليهررا ثمررن أو مكررر عليهررا ثمررن غيررر ثمنهررا  -1
 الحقيقي أو باع أو عرا للبيع رذكرة بثمن أعل  من الثمن المذكور.

 باع أية رذكرة لم يخعم عليها بخعم البلدية. -2

 الحساب ثمنًا غير ثمنها الحقيقي.سسل في فارورة  -3

شررخ  الررذ  فوضرره المسلررت كعابررة بأيررة وسرريلة الأعرراق مسلررت بلديررة الزهررراء أو  -4
عرررن الررردخوت  لررر  ملهررر  عمرررومي أو عرررن فحررر  العرررذاكر أو  عرررل هرررذا الفحررر  

الثامنررة  ر  لرردى دخولرره طبقررًا ألحكررا  المررادرينمععذرا لعد   عادره العررذكرة  لرر  الشررا
 ظا .  والعاغرة من هذا الن
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أو بعرذكرة ة اله  ل  لهرو عمرومي بردون ررذكر خأدخل أ  غخ  أو سم  له بإد -5
 لم رراع بشأنها أحكا  هذا النظا . 

خررالف أحكررا  هررذا النظررا  بررأ  و رره آخررر يعاقررا بررامررة ال رزمررد علرر  ماجررة   -6
دينررار أردنرري وال رقررل عررن عشرررمن دينررارًا أردنيررًا باإلضررافة  لرر  رحصرريل الرسررم 

 ف عن دفعه بمو ا هذا النظا .المسعحق الذ  رخل
 ( 16) دة االم

لحصررة البلديررة ورررورد  لرري البلديررة مباغررر  بمو ررا هررذا ة رحصررل الرسررو  المفروضرر 
المباعرة والمخعومرة بخرعم البلديرة حسرا المرادة الثالثرة  ةالنظا  ، وملرك حسرا العرذكر 

الرسرم ومعم رورمدها غهرما أو مباغرة  لي خزمنة البلدية، وفري حالرة العمنرع عرن دفرع 
لرسرررو  المفروضرررة ا واسرررعنادا لهرررذا النظرررا ، رحصرررل ةالمطلررروب عرررن العرررذاكر المباعررر 

( لسرنة 1اسعنادا ألحكا  المادة السابعة والعشرون مرن قرانون الهيئرات المحليرة رقرم )
   فيما يععلق بسباية أموات الهيئة المحلية.1997

 ( 17) المادة 
م المحلري ومنشررر فري السرمرردة يعمرل بهرذا النظررا  مرن ررارمخ رصررديقه مرن و مررر الحكر 

 ة.يالرسم
  . 2012/ 03/ 05صدر بعارمخ:       
 هر. 1433/ ربيع أخر/  12الموافق:    

رئيس بلدية الزهراء                       
 م. كمال محفوظ

 ،،،أصـادق على ذلـك
 وزيـر الحـكم المحـلي 

 .  يوسـف المنسي د. م
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 نظافة نظام صادر عن بلدية المغراقة بشأن رسوم ال
عضرري الفقرررة )ب( مقنادا للصررالحيات المخولررة لرره بع ن مسلررت بلديررة المرراقررة اسرر 

 1997( لسررنه 1( مررن قررانون الهيئررات المحليررة الفلسررطينية رقررم )15مررن المررادة )
 -فقد أصدرت البلدية النظا  العالي:

 ( 1)المادة 
  ( لسنة1ظا  اسم نظا  رسو  النظافة رقم )يطلق عل  هذا الناسم النظام: 

2006. 
 ( 2)المادة 

المخصصررة لهررا أدنررا  مررا لررم ررردت القرمنررة ي لررواردة فرري هررذا النظررا  المعررانايكون للكلمات 
 عل  غير ملك.

 كل عقار أو مبني سواء كان مشروال أو خاليا عموميا كان أو خصوصيا. العقار: -1
 .لبلدية المرراقةالمسلت البلد   المجلس: -2

 (3)المادة 
ل كمرررا هررري موضرررحة بالرررذيل كلشررريهرررذا النظرررا  الرسرررو  العاليرررة بارسبررري البلديرررة بمو رررا 

 -:أدنا  
 الـذيـل

 الرسو  بالشكيل  اسم العقار  المسلسل
 12 دار سكن   -1

 10 كل غقة في عمارة سكينة أو برج سكني -2

 20 المكارا بأنواعها -3

 30 المحالت العسارمة  -4

 40 والحواني  الكبيرة    السوبر مارك -5

 20 لحواني  الصريرة ا -6

 10 بيع الصريرة  لأكشاك ا -7



  2012( يسمبرد) كانون أول                 )الــوقــائــع الفـلســطـينـية(                   الرابع والثمانون   العـدد      
 

 

 - 302 - 

 400 اص          خ  مسعشفي -8

 80 مركز طبي خاص    -9

 120 عيادة حكومية ) مسعوصف ( -10

 30 ال يادة الطيبة  -11

 15 صيدلية  -12

 15 صالون حالقة ر ات  -13

 30 صالون كوافير للعسميل السيدات -14

 400                        مبني و ارة حكومي   -15

 100 ن   عر مركز رعليم الكمبيورر واالن -16

 225 المدارس الحكومية  -17

 200 المدارس الخاصة  -18

 100 روضه + دور الحضانة   -19

 40 الورش الصناعية                           -20

 40 مشاغل خياطة   -21

 20 ت بسطات الخضار والفواكه والمرطبا -22

 40 محالت السزارمن    -23

 75 محالت بيع الدوا ن  -24

 30 كفعرما  -25

 30 مطعم فوت وفالفل  -26

 60 مطعم لحو  ودوا ن واسماك  -27

 80 والمراسل والمشاحم -28

 20 مكعا سيارات  -29

 50 السم يات الخيرمة   -30
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 معفاة  دور ال بادة  -31
 150 اضة األندية ومراكز الشباب والرم -32

 20 ذكر بهذا النظا  ر يه بناية أخر  لم   -33

 
 ( 4) المادة

فرري حالررة رفررض أ  مررن أصررحاب العقررارات دفررع رسررو  النظافررة المررذكورة أعررال  
رحصل رسو  النظافة وفقا لهذا النظرا  اسرعنادا ألحكرا  المرادة السرابعة والعشررون 

فيمرا يععلرق بسبايرة  1997( لسرنة 1من قانون الهيئات المحليرة الفلسرطينية رقرم )
 المحلية.   أموات الهيئة

 ( 5)المادة 
 .  من رارمخ العصديق عليةمان مفعوت هذا النظاسر يبدأ 

 ( 6)المادة 
 2006( لسنة 1يطلق عل  هذا النظا  اسم نظا  رسو  النظافة رقم )

 

 رئيس بلدية المغراقة 

 يوسف أبو هويشل 

 أصادق،،،،   
 م . زياد الظاظا

 ليوزير الحكم المح
 م 2006/ 08/ 03
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 لدية المغراقة بنظام صادر عن 

 ب البلدية ائبشأن جباية ضر 
أن مسلت بلديرة المرراقرة اسرعنادا للصرالحيات المخولرة لهرا بمقعضري الفقررة )ب( 

قرررد  1997لسرررنة ( 1( قرررانون الهيئرررات المحليرررة الفلسرررطينية رقرررم )15مرررن المرررادة )
 -:أصدر النظا  العالي

 ( 1)المادة 
 بلدية المرراقة  ا النظا  اسم نظا  بشأن  باية ضراجيطلق عل  هذا 

 ( 2)المادة 
كون لأللفاظ وال بارات الواردة في هذا النظرا  المعراني المخصصرة لهرا أدنرا  مرا ي

 لم ردت القرمنة عل  غير ملك:
  مسلت بلدية المرراقة.المجلس:   -1
سرواء  )أ  غخ  أسعحق عليره مبلر  للبلديرة بمو را هرذا النظرا  المكلف:  -2

 (.ال أل  عقار أو بأ  صفة أخر  غكان مالكا أو منعفعا أو غا
 ( 3)المادة 

 -رسبي البلدية بمو ا هذا النظا  الضراجا العالية: 
رسبي البلدية بمو ا هذا النظا  مبلرا وقدرة واحرد : ضريبة مكافحة الفئران /أوالً 

 .  غيكل غهرما رضا  عل  حساب المكلف/ المشعرك
مررن المكلررف ضرررمبة لنظررا  ارسبرري البلديررة بمو ررا هررذا  :لمنــازلضــريبة اثانيــًا/ 
 ( غيكل عن كل غرفة سنوما.6واقع )ب منا ت
ــًا/ بمو ررا هررذا النظررا  رسبرري البلديررة مررن المكلررف ضرررمبة  ضــريبة أراضــي: ثالث

 -األراضي كما يلي:
عن كل دونم أرا مرروسة بالحمضيات أو الفواكه أو الخضار مبلرا   -1

 ا. ( غيكل سنوم12وقدرة)
 ( غيكل سنوما . 14) ةعن كل دونم حمامات مبلرا وقدر  -2
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( غيكل 10يزرع  راعة غعومة مبلرا وقدرة )  أرا بور أو نمعن كل دو  -3
 سنوما. 

 رسوم نقل حق انتفاع بإجارة عقار مؤجرة من عقارات البلدية رابعا/
رسبي البلدية بمو ا هذا النظا  من المكلف رسو  نقل حق انعفاع بإ رارة عقرار 

 مة للعقار  مادة لإليسار .و % من قيمة األ رة السن20ا يساو  مبلر
 ( 4)ادة لما

رحصررل العواجررد والضررراجا المطلوبررة والمررذكورة أعررال  مررن المكلفررين مباغرررة  لرري 
البلديررررة بمقعضرررري هررررذا النظررررا  ، فرررري حالررررة عررررد  دفعهررررم رحصررررل رسررررو  العواجررررد 

  اسرعنادا ألحكرا  المرادة والضراجا المذكورة أعال  والمطلوبرة منره وفقرا لهرذا النظرا
 1997( لسرنة 1حليرة الفلسرطينية رقرم )لموالعشرون من قرانون الهيئرات ا السابعة

 فيما يععلق بسباية أموات الهيئة المحلية. 
   (5)المادة 

  .يبدأ سرمان مفعوت هذا النظا  من رارمخ العصديق علية
 

 رئيس بلدية المغراقة 
 يوسف أبو هويشل 

 أصادق،،،،   
 الظاظا  م. زياد

 وزير الحكم المحلي
 م 2006/ 08/ 03
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  لحرف والمهن والصناعاتا  رسـوم ترخيصية المغراقة بشأن صادر عن بلدنظام 
   1997( لسنه  1رقم )   ةقانون الهيئات المحلية الفلسطيني

 في منطقة تنظيم المغراقة 
بعد اإلطالع عل  المادة الخامسرة عشرر الفقررة )ب( مرن قرانون الهيئرات المحليرة 

  ،1997( لسنه413عل  األمر رقم )و 1997( لسنه 1الفلسطينية رقم )
 -ة رنظيم المرراقة النظا  العالي:طقأصدر المسلت البلد  في من

 (1)المادة 
اسرررم نظررررا  بشرررأن رسرررو  رررررخي  الحرررر  والمهررررن  :يطلــــق علــــى هــــذا النظــــام

 . 2011المرراقة لسنه والصناعات في منطقة رنظيم 
 (2)المادة 

القرمنرة    مرا لرم رردتالمخصصرة لهرا أدنرا انييكون لل برارات واأللفراظ العاليرة المعر 
  عل  غير ملك:

 .مسلت بلدية المرراقة س:المجل -1
 رجيت بلدية المرراقة.الرئيس:  -2

 و مر الحكم المحلي.الوزير:  -3

 مدينة المرراقة.المدينة:  -4

ــنفة:  -5 ــنعة المصـ ــة أو الصـ ــة أو الحرفـ أ  مهنرررة أو حرفرررة أو صرررنعة المهنـ
        .ا  ة في الذيل الملحق بهذا  النظمدر 

 (3)المادة 
أو صررنعة مصررنفة فرري ميررل هررذا  نررةحررد أن يععرراط  أيررة حرفررة أو مهأل  ال يسررو 

 النظا   ال  ما كان يحمل رخصة صادر بذلك من البلدية. 
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  (4)المادة 
يسررررو  لبلديررررة أن ركلررررف طالررررا الرخصررررة بنشررررر مضررررمون الطلررررا فرررري احررررد  

صرروبها لررذلك وال يررعم عرس الصررحف اليوميررة بررررا  يداعرره لالععررراا للمرردة العرري
 .محددةالانقضاء المدة  د الطلا  ال بع النظر في

 (5)المادة 
الال مرة مرن السهرات  ت يسو  لبلديرة أن ركلرف طالرا الرخصرة بإحضرار الموافقرا

 المخعصة حسا طبيعة المهنة أو الصنعة أو الحرفة المراد ررخيصها .
 (6)المادة 

لرخصررة رمررن  البلديررة صرراحا اار بعررد اسررعكمات  ميررع الشرررو  المطلوبررة إلصررد 
من قبلها وركرون فعررة سررمانها لمردة سرنه د لا الرخصة حسا النمومج المععمالط

 .حد من رارمخ صدورهاميالدية وا
 (7)المادة 

رععبررر غخصررية المرررخ  لرره محررل اععبررار فرري منحررة العرررخي  وعليررة فانرره ال 
فقرة لر  مواعوت يسو  للمرخ  له أن يعنا ت عنهرا أو يحولهرا للريرر دون الحصر 

 .رخصة  ديدةالبلدية السعصدار 
 (8)المادة 

المرررررخ  لرررره أن يضررررع الرخصررررة فرررري مكرررران  رررراهر بحيرررر  يمكررررن  لرررر يسررررا ع
 لمفعشي البلدية رؤمعها واإلطالع عل  مضمونها للعأكد من سرمانها.

 (9)المادة 
يسا علر  المررخ  لره السرماح لمفعشري البلديرة الردخوت  لر  أ  مكران صردرت 

نفة فرري األوقررات المعقولررة اطي حرفررة أو مهنررة أو صررنعة مصرر عرر لع بشررأنه رخصررة
 .الرخصة الصادرة بمقعضا من رطبيق أحكا  هذا النظا  وغرو   ققللعح
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 (10)المادة 
رسعوفي البلدية الرسو  المبينة قرمن كل صنف من أصنا  الحرفة أو المهنرة أو 

 .مصنفة المبينة في ميل هذا النظا الصنعة ال
 الرذيررل

 مسمى الحرفـة   رقمال
رسوم الحرفة  

 الشيكل ب

 3500 ة سنومة جماسعراحة سياحية دا 1

 500 اسعراحة موسمية  2

 300 محل ألعاب كمبيورر  3

 200 باجع مها معنقل  4

 200 باجع معسوت عا   5

 200 بسطة في سوق البسطات  6

 800 بنسيون  7

 8000 بنك فرع أوت  8

 5000 خارج مبن  البنك  كلبنبنك فرع ثاني أو صرا  آلي ل 9

 10000 نك مركز رجيسي ب 10

 600 (عامة )احرامات وفرشة  ر رسا 11

 600 خضار وفواكه(رسارة عامة ) 12

 600 (رسارة عامة )سساد وموكي   13

 600 (رسارة عامة )مالبت بالسملة  14

 700 رسارة عامة )بيع وغراء وربديل عقارات( 15

 600 ( أخشاب  عبي رسارة عامة ) 16
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 600 ات والمسعلزمات الكهرباجية( رسارة عامة )بيع األدو  17

 600 رسارة عامة )بيع اآلالت والمعدات الصناعية(  18

 600 رسارة عامة )بيع األ هزة اإللكعرونية(  19

 600 رسارة عامة )بيع الدخان(  20

 600  ملة "( رة عامة )بيع المواد العمومنية "رسا 21

 600 (صحية ت دوارسار  عامة )أ 22

 600 ( يراميكلبيع الكراميكا والسرسار  عامه ) 23

 600 (ة عامة )باقي األصنا  رسار  24

 150 رعبئة غيد  25

 600 ثال ة ألبان  26

 600 ثال ة لحفل الخضار والفواكه 27

 600 ثال ة لحفل اللحو  واألسماك 28

 600 ثال ة لحفل المواد الرذاجية  29

 10000  امعة خاصة   30

 500 محل  زارة  31

 700 ة بعروت  م ي 32

 500 حمضيات لل م ية رسومق  33

 500  م ية صيد األسماك ورسومقه  34

 100 حاجك بسط صو   35

 500 حما  ساونا وبخار  36

 300 محل بيع العوا ت والزفعة 37

 200 خطا   38

 200 سمكر  عاد  لمعدات خفيفة 39
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 1000 سوق حرة كامل  40

 2000 أو مسرح  اينمس 41

 500   سوبر مارك 42

 500 ية غركة األوراق المال 43

 4000 " غركة رأمين "مركز رجيسي 44

 2000 " غركة رأمين "فرع  ضافي 45

 700 رسارة عامة "اسعيراد ورصدير" 46

 700 رسارة عامة ومقاوالت  47

48 
غركة إلنعاج ورو مع واسعيراد ورسومق األعمات  

 اإلعالمية 
600 

 500 غركة هندسة كهروميكانيك  49

 400 صاج  و واهر ي  50

 2000 (مقعد 1000( عدد المقاعد )"1أفراح )فئة " لةصا 51

 1500 ( مقعد 600( عدد المقاعد )"2صالة أفراح )فئة " 52

 1000 ( مقعد 400( عدد المقاعد )"3صالة أفراح )فئة " 53

 500 صالة العاب أطفات  54

 300 (سيدات  رافيصالون رسميل )كو  55

 200 ر الي" " صالون حالقة 56

 600 صبرة مالبت وممرسلة آلية  57

 500 صرا  آلي للبنك خارج البنك 58

 500 محل صرافة   59

 700 محل صرافة وحواالت مالية   60

 500 صيدلية  61
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 500 عيادة طبيا أسنان   62

 400 " عيادة طبيا بشر  "عا  63

 800 (" فأكثر2عدد "  ءطباعيادة طبيا بشر  )أ 64

 500 دة طبيا بشر  رخصصيعيا 65

 400 دة طبيا بيطر  ياع 66

 700 عيادة طبيا  راح  67

 300 فاخورة  68

 1000 ( غرفة 20فندق )لراية  69

 2500 (غرفة  60 - 41فندق )من  70

 4000 ( غرفة 60فندق )يزمد عن  71

 2000 (غرفة  40 - 21فندق )من  72

 7000 أو ررفيهية  حيةقرمة سيا 73

 200 اجض كارا عر  74

 300 كافعيرما  75

 500 راج لمبي  وحفل السيارات ك 76

 700 كسارة للحسارة والحصمة  77

 150 كشك لبيع السكاكر والحلومات والصحف 78

 400 كوفي غوب  نعرن   79

 1600 مؤسسة قروا  80

 300 مععهد أفراح وحفالت  81

 1000 محطة  ماعة  82

 1500 رلفزمون أرضية  ةمحط 83

 3000 ة رلفزمون فضاجية محط 84
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 800 رحلية ميا   طةمح 85

 2000 محطة لععبئة الرا  المنزلي  86

 3000 ( محطة محروقات )طلمبة بنزمن( فئة )أ 87

 2500 محطة محروقات فئة )ب( 88

 2000 محطة وقود فئة )ج( 89

 300 محل  لبيع العطور والنثرمات  90

 300 ب بلياردو وأرار  األعمحل  91

 200 رات(طال بنشر سيارات  )رصلي  ونفخ  مح 92

 600 محل بيع أنابيا بورا ا  بالمفرق  93

 200 محل رصلي  الثال ات والرساالت  94

 200 محل رصلي  ماكينات الخياطة 95

 150 محل رصلي  وخياطة أحذية  96

 150 محل رنسيد فرش بيوت  97

 200 و  عل  البخار كت و محل رنظية مالب 98

 300 يا  سعاجر محل خ 99

 200 ات محل ديكور  100

 200 محل صيانة وغحن البطارمات  101

 200 محل طباعة و خرفة الكراميكا 102

 200 محل كو  مالبت بخار  103

 200 محل لبيع اسماك  منة  104

 300 معرا أو محل لبيع األ هزة الخلومة 105

 150 هرباجية المسععملةكال محل لبيع األ هزة 106

 200 سعيكية المعرا أو محل لبيع األحذية الب 107
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 300 محل لبيع األحذية والمنعسات السلدية ولوا مها 108

 400 محل لبيع األخشاب   109

 300 محل لبيع األدوات الرماضية  110

111 
محل لبيع األدوات الزراعية والبذور واألسمدة 

 الكيماومة وخالفه 
300 

 300 لسباكةمحل لبيع األدوات الصحية وا 112

 500 ات المنزليةدو محل لبيع األ 113

 200 محل لبيع األدوات المنزلية القديمة  114

 300 معرا أو محل لبيع األدوات واأل هزة الكهرباجية  115

 200 محل لبيع األصوا  والعرمكو  116

 300 محل لبيع األقمشة  117

 100 سععملة والقديمةمال محل لبيع األمععة 118

 400  ج ل لبيع البراومز ورركيا الز امح 119

 300 محل لبيع البطارمات  120

 200 "محل لبيع البقالة بالمفرق "بقالة 121

 300 محل لبيع البالسعيك  122

 200 معرا أو محل لبيع العحف والهدايا 123

 300 محل لبيع العمباك والسساجر  124

 600 القدسي  رلحسمحل لبيع ا 125

 300 لحرامات بالمفرق محل لبيع ا 126

 200 بيع الحصر واألكياس ل محل 127

 300 محل لبيع الخشا المسععمل بالمفرق  128

 200 محل لبيع الخضار والفواكه 129
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 300 محل لبيع الدرا ات الهواجية  130

 400 محل لبيع الدوا ن   131

 300 محل لبيع الزهور وأدوات الزمنة  132

 300 نية  ملة ومفرق محل لبيع الزموت المعد  133

 700 يع السساجر بالسملة لبمحل  134

 500 محل لبيع السساد  135

 300 محل لبيع السمك الطا ج  136

 400 محل لبيع الشيش ومسعلزمارها 137

 200 محل لبيع الطحل + الكبدة  138

 200 محل لبيع العطارة  139

 150 اعه و بأنمحل لبيع الفخار  140

 300 ارات الفضة محل لبيع  كسسو  141

 400 لفالرر ومعدات لعحلية الميا  ا محل لبيع 142

 300 محل لبيع الكراسي والطاوالت البالسعيك  143

 300 محل لبيع الكرش واألحشاء  144

 200 محل لبيع الكلت " اغيد "  145

 300 محل لبيع اللحو  واألسماك المسمدة 146

 200 المرطبات والفالفل علبيمحل  147

 600 الموبيليا  أومعرا أو محل لبيع المفروغات  148

 300 (محل لبيع المكسرات )مفرق  149

 300 (محل لبيع المواد العمومنية )مفرق  150

 200 محل لبيع الموا من والرفو  الحديدية 151

 200 محل لبيع النايلون والبراميل البالسعيك  152



  2012( يسمبرد) كانون أول                 )الــوقــائــع الفـلســطـينـية(                   الرابع والثمانون   العـدد      
 

 

 - 315 - 

 200 ج منزلي قديم اأث محل لبيع 153

 300 بيع أ هزة اإلطفاجية محل ل 154

 300 حل لبيع أ هزة طبية مساعدةم 155

 500 محل لبيع أ هزة طبية ومواد رسميل  156

 800 محل لبيع أ هزة كمبيورر  157

 500 محل لبيع أدوات البناء بالمفرق )محل صرير( 158

 300 ات محل لبيع أدوات  منة سيارات واإلكسسوار  159

 200 سمك محل لبيع أدوات صيد  160

 200 سي  كامحل لبيع أغرطة  161

 400 محل لبيع أكزو ت  ديد  162

 300 محل لبيع أرماالت مركزمة وسعاالي   163

 300 محل لبيع  كسسوارات األ هزة الخلومة 164

 300 محل لبيع بومات وأدوات بناء  165

 300 محل لبيع بياضات وغراغف  166

 300 حل لبيع ربن وقش م 167

 300 ل لبيع رمديدات كهرباجية مح 168

 300 محل لبيع حبوب بالمفرق  169

 400 محل لبيع حديد الصاج وبروفيالت المواسير 170

 300 محل لبيع حديد مسععمل مفرق  171

 150 محل لبيع حطا أو فحم بالمفرق  172

 300 محل لبيع حلومات غرقية  173

 250 ت عادية وسكاكرالوممحل لبيع ح 174

 300 لبيع خردة معنوعة  محل 175
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 1500 (لبيع سيارات  ديدة )معرا  حلم 176

 1000 معرا(محل لبيع سيارات مسععملة ) 177

 400 محل لبيع قطع غيار مورورات  178

 500 محل لبيع قطع غيار السيارات بأنواعها  179

 400 محل لبيع مارورات  اهزة وقطع غيارها  180

 200 قديمةمحل لبيع عدة وأدوات بناء  181

 300 وا ن فقط ود محل لبيع علف  182

 200 محل لبيع فألفل + فوت +حم   183

 300 محل لبيع قطع الغيار اإللكعرونية  184

 300 محل لبيع لعا األطفات  185

 300 معرا أو محل لبيع مالبت أطفات 186

 200 محل لبيع مالبت بالكيلو  187

 300 بيع مالبت  اهزة )معرا(لحل م 188

 150 محل لبيع منعسات المخابز  189

 300 محل لبيع منعسات النحل ولوا مه ومناهل  190

 300 محل لبيع مواد أولية للصناعات الرذاجية 191

 600 محل لبيع  ميع أنواع مواد بناء   192

 300 محل لبيع مواد رنظية ورعبئة 193

 500  ات النارمة  الدر محل لبيع و رصلي  ا 194

 500 سعلزمارها ومبيع ورركيا األقمار الصناعية محل ل 195

 500 محل لبيع ورركيا السعاجر  196

 500 (ل لبيع ورركيا  طارات السيارات )الصريرةمح 197

 700 ( رركيا  طارات السيارات )الكبيرةمحل لبيع و  198
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 600 محل لبيع ورركيا ورسميع مصاعد كهرباجية  199

 200 محل لبيع الساعات وصيانعها 200

 300 بصرمة وصيانعها المحل لبيع النظارات  201

202 
محل لبيع ورو مع اسطوانات األوكسسين والرا ات 

 الصناعية 
500 

 300 محل لعأ ير السيارات  203

 200 محل لعأ ير الكراسي  204

 300 محل لعأ ير أدوات ومعدات بناء  205

 300 مولدات الكهرباجية لة امحل لبيع وصيان 206

 250 ت رامحل لعسديد كلعشات وفرامل سيا 207

 300 محل لعسديد ورصنيع بطارمات  208

 200 محل لبيع أقفاص العصافير  209

 500 محل لبيع رحف ونسف   210

 300 محل لعسميع لوحات  نذار 211

 500 محل لعخزمن وبيع  بت وديكورات  بت  212

 300 زمون والمسسلفعلي محل لعصلي  ال 213

 500 ت عصلي  الذها والحلي والمسوهرامحل ل 214

 200 محل لعصلي  الراديوهات وبيع اإلسطوانات  215

 200 محل لعصلي  الزرافيل وخراطة المفاري   216

 200 محل لعصلي  الساعات  217

 200 محل لعصلي  ساعات السيارات  218

 300 محل لعصلي  ماكينات رصومر 219

 500 حل لعصلي  وبيع المكيفات م 220
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 150 ات الهواجيةا محل لعصلي  ورأ ير الدر  221

 300 محل لعصلي  الثال ات  222

 300 محل لعصلي  ورسميع ررنسات الكهرباء 223

 300 محل لعصميم ورنفيذ اإلعالنات  224

 300 محل لبيع السارو  والكيك  225

 300 محل لععبئة العمر والعسوة 226

 300 حل لععبئة الشا  م 227

 200 ل لعكسير اللو  مح 228

 300 نسيد الكراسي والكنا وفرغات السرايرلعمحل  229

 300 محل لعنسيد فرش سيارات  230

 300 محل لصيانة األ هزة اإللكعرونية  231

232 
محل لصيانة الطابعات واألحبار ورصومر  

 المسعندات 
300 

 400 ت/ أ هزة ارصاالت راالمحل لصيانة وبيع أ هزة سنع 233

 250 حل لطباعة أغرطة + اسطوانات م 234

 250 محل لطباعة علا بالسعيك  235

 300 محل لطباعة و خرفة الكراميكا 236

 300 محل لف ورصلي  مارورات  237

 200 محل لفح  طلمبات ورغاغات الكا  238

 400 محل لفر  األلوان 239

 200 محل لق  ورق األلمنيو   240

 300 محل للعنسيد  241
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 150 للطباعة اليدومة عل  المالبت محل 242

 100 محل للفن العشكيلي والعراج الشعبي  243

 300 محل ميني مارك   244

 500 مخبز آلي للخبز   245

 800 مخبز آلي للخبز والمعسنات  246

 300 مخبز للبيوت يدو  )فران( 247

 300 مخعبر رحاليل طبية  248

 1000 لفح  مواد البناء عبرمخ 249

 500 مخرطة 250

 500 ضاجع لبمخزن لعخزمن ا 251

 500 مدبرة لدباغة السلود  252

 500 مذب  دوا ن وحبش  253

 700 مذب  لبيع  ميع أنواع الحبش والدوا ن 254

 2000 مدرسة خاصة  255

 300 مركز أغعة طبية  256

 500 مركز أغعة وخدمات طبية  257

 300 ا كمبيورر مردر مركز  258

 250 يل وردرما الخرمسين مركز رأه 259

 300 كز رعليم البرامز الخاصة برسو  الكررون مر  260

 200 مركز رعليم حالقة  261

 300 مركز رعليم دورات سياحية  262

 400 مركز رعليمي ومؤسسة رعليمية  263

 400 مركز ثقافي أورعليمي  264
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 300 مركز خدمات مالحية 265

 300 ركز دراسات وأبحاج م 266

 200 مركز لياقة بدنية  267

 300 لصيانة أ هزة الكمبيورر كزمر  268

 1500 مزرعة أبقار ومواغي  269

 800 مزرعة دوا ن  270

 1000 مزرعة لعربية وإنعاج األسماك 271

 1500 مسعشف  خاص   272

 300 مسعودع أدومه بيطرمه  273

 1000 مسعودع أدومة  274

 800 ة لصهر المعادن بمسك 275

 400 مة سيارات مشح 276

277 
وصياغة الذها )مصنع لعصنيع   يعمشرل لعصن 

 (الذها 
500 

 500 مشرل لعرلية الخضار والفواكه للعصدير   278

 600 مصنع  غنط  لد وبالسعيك  279

 500 مصنع أفران غار  280

 1000 ( نع ألواح صفي  )كبت صفاج  معدنيةمص 281

 5000 لوك وحسر  بهة ر انعمصنع  282

 600 يةع أحذية ولوا مها ومنعسات  لد مصن 283

 500 مصنع أخشاب  284

 600 مصنع أدوات كهرباجية  285

 600 مصنع أدوات مكعبية وقرطاسية  286
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 1000 مصنع أسطوانات غا  )أنابيا( 287

 1000 مصنع المواد الرذاجية المثلسة واإلسكيمو  288

 500 لون مصنع أكياس ناي 289

 600 وأكياس ورق مصنع أكياس نايلون  290

 1000 ان مصنع ألب  291

 500 مصنع ألعاب حداجق  292

 1000 مصنع  سفنز  293

 5000 مصنع باطون  اهز  294

 1000 مصنع بسكوم   295

 1000 ( مصنع بال  )معمل بال  296

 700 مصنع رابلونات كهرباء  297

 500 ل مصنع رسهيز مطابخ سعانلت سعي 298

 700 مصنع رشميع حمضيات  299

 500 مصنع رعبئة مواد رنظية  300

 1000 مصنع رعليا مواد غذاجية خضروات وبقوليات  301

 300 و خرفة الز اج  مصنع رلومن 302

 300 مصنع ثلز  303

 600 مصنع حلومات سكاكر  304

 500 مصنع حمامات غمسية  305

 500 مصنع خزانات معدينة دواليا  306

 500 مصنع خياطة مالبت  اهزة  307

 500 مصنع خيزران  308

 2000 دخان أو رمباك نعمص 309
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 1000 مصنع دفارر مدرسية  310

 800 مصنع رواج  عطرمة  311

 500 مصنع سحا حديد ورقطيعه  312

 500 مصنع سلك  لي  313

 500 مصنع سلوفان نايلون  314

 500 مصنع غراب  315

 500 مصنع غيبت  316

 600 صنع طوب آلي م 317

 200 وب يدو  مصنع ط 318

 1500 مصنع عصير  319

 1000 مصنع عصير بندور  ورعليا مواد غذاجية 320

 1000 مصنع علا كررون  321

 1000 مصنع علف حيوانات ودوا ن  322

 500 مصنع فانيال وباكينز باودر  323

 500 مصنع فراغي ومكانت  324

 500 مصنع فيبر  الس  325

 600 صنع ق  وبيع  رخا  م 326

 500 مصنع كلت " غيد " 327

 500 كلف خياطة ومخيط  نعمص 328

 500 مصنع لطباعة ورلومن األقمشة  329

 500 مصنع للعطرمز  330

 500 مصنع ماررديال  331

 500 مصنع ماكرونا ومشعقارها  332
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 600 مصنع محار  كلنكت وورق روالي   333

 800 مصنع مرايات  334

 750 مصنع مرغرمن وسمنة  335

 500 مصنع مسامير  336

 300 ات سر محم  مك 337

 500 مصنع مسعحضرات رسميل  338

 500 مصنع قوارب صيد  339

 300 مصنع مفعوت  340

 700 مصنع مناهل صر  صحي  341

 1500 مصنع موبيليات  342

 1500 مصنع ميا  غا مة  343

 500 مصنع ميالمين  344

 400 آلي  قطنمصنع نسيز  345

 400 ا  األنسسةمصنع لباقي أصن 346

 300 أدوات رصومر  جعمصور وبا  347

 400 مطاحن بن وبهارات ودقة و ععر  348

 400 مطبخ مأكوالت غرقية  349

 600 مطبعة  350

 500 مطبعة كررون حلومات  351

 1000 مطحنة حبوب  352

 200 مطحنة مل   353

 300 "و  مطعم مأكوالت غرقية " مشا  354

 300 ة فوت وفالفل وحم مطعم مأكوالت غعبي  355
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 500 م مأكوالت غربية " و بات سرمعة "طعم 356

 1000 مطعم وكوفي غوب سياحي در ة أول  357

 400 معرا لبيع أثاج منزلي وموبيليات  358

 500 معرا لبيع ورأ ير بدت عراجت  359

 300 معرا مبيع أغعات ومسعلزمات  راعية  360

 400 معرا مطابخ ألمنيو   361

 500 معصرة  م    362

 600 رج سي معصرة  363

 600 معصرة طحينة وحالوة  364

 300 معصرة قصا وفواكه 365

 400 (معمل أسنان )مصنع أسنان 366

 500 معمل رحميض صور  367

 1000 معمل صابون  368

 500 معمل مزايكو  369

 150 يل معمل يدو  لصنع المناخل والرراب 370

 600 يارات مدرسة رعليم سياقة س 371

 400 ت رامعهد طباعة ول 372

 500 مقه   373

 500 مكبت برابيش  374

 300 مكعا ارصاالت هارفية  375

 500 مكعا  دارة واسعثمار  376

 500 مكعا اسعثمارات سياحية  377

 500 مكعا اسعثمارات عقارمة  378
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 600 مكعا اسعثمارات ومقاوالت عامة  379

 1000 مكعا اسعشارات  دارمة  380

 1000 مكعا اسعشارات مالية  381

 1000 مكعا اسعشارات هندسية  382

 1500 مكعا اسعشار  عا   383

 400 مكعا  عال  وركنولو يا المعلومات  384

 400 مكعا  نعاج فني ورسسيالت صورية  385

 400 مكعا راكسيات خار ي وداخلي 386

 300 يلداخمكعا راكسيات  387

 1000 أو وكيل رأمين مكعا رأمين فرعي  388

 500 سارة عامة ر مكعا  389

 200 مكعا رسارة عامة أعشاب طبية  390

 500 مكعا رسارة عامة اسعيراد ورصدير 391

 1000 مكعا رسارة عامة واسعثمارات ومقاوالت عامة  392

 650 مكعا رسارة عامة ومقاوالت  393

 300 نبية  ع أمكعا ررخي  بضاج 394

 500 ضيات ورسارة عامة مكعا رصدير حم  395

 200 رنمية  راعية  عا مك 396

 500 مكعا روكيالت رسارمة  397

 300 مكعا ثقافي لشئون الطلبة السامعيين  398

 500 مكعا خدمات  نعرن   399

 300 مكعا خدمات ثقافية  400

 300 مكعا خدمات خاصة  401
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 300 مكعا خدمات عامة  402

 300 نصلية مكعا خدمات عامة واسعشارات ق 403

 300 ة ميمكعا خدمات عل 404

 400 مكعا خدمات مالحية  405

 200 مكعا خدمات واسعشارات  406

 300 مكعا دعاية وإعالن  407

 300 مكعا سياحة عاد   408

 500 مكعا غحن ورخلي   409

 400 مكعا غركة العنمية واالسعثمار 410

 800 صات مكعا غركة با 411

 500 الحرةمكعا غركة لألسواق  412

 400   عال مكعا صحافة وإ  413

 300 مكعا إلدارة فرقة فنية  414

 500 مكعا إلنشاء وإدارة المناطق الصناعية  415

 300 مكعا لبنك معلومات  416

 400 مكعا لبيع وغراء األسهم  417

 300 مكعا لعسسيل العالمات العسارمة وبراءات االخعراع  418

 500 البال  مكعا لعسومق  نعاج مصانع  419

 300 رسومق المعارا و  مكعا لعنظيم 420

 400 مكعا لألعمات العسارمة والصناعية  421

 300 مكعا للعنمية الفكرمة والمسعم ية  422

 500 مكعا للشحن  423
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 150 مكعا مععهد أفراج وحفالت  424

 1000 مكعا مثمن أراضي  425

 300 مكعا محاسبة  426

 300 مكعا محاماة  427

 200 مكعا مركز موارد العنمية  428

 1000 مكعا مقاوالت عامة  429

 500 مكعا نقليات وباصات  430

 500 مكعا هندسي  431

 500 مكعبة ودار نشر  432

 200 مكعبة وقرطاسيه  433

 400 منعسات ولوا   مناحل 434

 7000 منعسع سياحي   435

 300 منسرة آلية  436

 300 منشار لق  الخشا  437

 300 ار  فرنسي أبواب وغبابيك نس 438

 200 نسار عربي آلي  439

 150 نسار عربي يدو   440

 300 نسار موبيليات  فرنسي آلي  441

 100 نحاس أو مبيض نحاس  442

 500 ورغة ألمنيو    443

 300 ورغة حدادة لصنع األبواب والشبابيك يدوماً  444

 500   ورغة صناعية 445

 300 ورغة كهرباجي سيارات  446
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 500 امات ساونا بخارحم ورغة لعركيا ورسميع  447

 300 ورغة لعصلي  األدوات واأل هزة الكهرباجية  448

 400 ورغة لعصلي  السيارات )ميكانيكي( 449

 300 ورغة لعصلي  رديعر السيارات  450

 300 ورغة لعصلي   مبركات وسنفرسات السيارات  451

 300 رغة لعصلي  سنفر  سيارات و  452

 200 تورغة لعصلي  طلمبات ديز  453

 300 ورغة لعصلي  كربورمعر سيارات  454

 400 ورغة لعصنيع الخزانات المعدنية والدواليا  455

 200 ورغة لعصنيع ورصلي  كراسي حديد  456

 500 ورغة لثني ورشكيل الصاج  457

 300 ورغة لحا  أكسسين وكهرباء 458

 800 يشورغة لدهان السيارات والورن 459

 700 ات ار ورغة لسمكرة السي 460

 1000 ورغة لصنع ورصلي  صناديق سيارات الشحن  461

 200 ورغة لغيار  م  وفالرر سيارات  462

 500 وكالة ألبان  463

 500 وكالة بطارمات  ديدة  464

 2000 وكالة سساجر  465

 1000 وكالة سيارات  466

 1000 يا  غا مة ملة وكا 467

 1000 ركة طيران عالمية وكالء غ 468
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 ( 11) دةالما
( لسرررنه 413رقرررم )كرررل مرررا لرررم يرررن  عليرررة فررري هرررذا النظرررا  ركملرررة أحكرررا  األمرررر 

1972 . 
 ( 12)المادة 

يعمل بهذا النظا  من رارمخ رصديقه من و مر الحكم المحلي ومنشر في السرمردة 
 الرسمية.

  15/09/2011: صدر بعارمخ
 بلدية المغراقة  ئيسر 

 هويشل أ. يوسف أبو  
                             أصادق:            

 . يوسف المنسي                                                         م
  وزير الحكم المحلي                                                                          

 م 9/2011/ 15
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 اإلعالنية ت ية المغراقة بشأن اللوحابلدنظام صادر عن 

   1997لسنة   1قانون الهيئات المحلية رقم  
  1997( لسنة 1عل  قانون الهيئات المحلية رقم) بعد اإلطالع

( مررن قررانون الهيئررات المحليررة الفلسررطينية علرر  المررادة الخامسررة عشررر الفقرررة )ب و 
 .1997( لسنه 1رقم )

 . 2011للوحات اإلعالنية لعا  شأن ابلدية المرراقة نظا  ب تأصدر مسل
 (1المادة )

 . 2011أن اللوحات اإلعالنية لعا  سم نظا  بشايطلق عل  هذا النظا  
 (2المادة )

 ية المعني المخص  لكل منها قرمنه:يكون للكلمات والمصطلحات العال
 .و مر الحكم المحلي الـوزيـر:

ــة اإلعال ــة:اللوحـ  اللوحرررة المقرررروءة والمعررردةة أو ن أو اآلرمرررة أو الالفعررر الاإلعررر  نيـ
عرردادا فنيررا بالكعابررة العاديررة أو النررافرة أو المضرريئة أيررا كانرر  اللرررة أو األلررون أو   

المادة المسعخدمة في  عدادها والعي يكون الررا منهرا العررومز والدعايرة لسرلعة 
حيوانيررررة أو مررررادة  آدميررررة أو أو رسررررارة أو صررررناعة أو حرفررررة أو مررررادة اسررررعهالكية

 ا  آخر يهد   لي رحقيق الرب .نشرماضية أو أ  ررومز أل  ة أو رعليمي

هي اللوحة العري روضرع ضرمن حرر  الشرارع أو علر  : اللوحة اإلعالنية الخاصة
وا هة المحل أو عل  أ   انا من  وانا البناء الذ  يقع فيره المحرل أو فروق 

رومز سررريع نطررراق العررر را منهرررا رو رررر ي يكرررون الالبنررراء أو فررري أ  موقرررع آخرررر والعررر 
 .و مادة فعاليعه

المشررروع العنظيمرري الهيكلرري أو المفصررل الموضرروع لكررل أو : لعمرانــيا المشــروع
 بعض منطقة العنظيم موضع العنفيذ وفقا للقانون.

 مسلت بلدية المرراقة. المجلس:
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 (3المادة )
االت مصررررنا  اسررررععيععبررررر المشررررروع العمرانرررري أسرررراس للعمييررررز بررررين منرررراطق وأ 

 طقة نفوم المسلت.في مناألراضي المخعلفة 
 (4) المادة

ال يسو  آل  غخ  أن يضرع ضرمن منطقرة نفروم بلديرة المرراقرة لوحرة  عالنيرة 
فرري أ  موقررع فضرراء أو مررأهوت عامررا أو خاصررا  ال بعررد الحصرروت علرر  رخصررة 

 .ا حدد في الذيل الملحق بهذا النظبذلك من المسلت وبعد سداد الرسم الم
 ( 5)  ةالماد

اير ورنعهي فري اليرو  الحراد  ينالدية ربدأ في األوت من نة ميركون مدة الرخصة س
 والثالثين من غهر ديسمبر من كل سنة ورععبر كسور السنة سنة ميالدية كاملة.

 ( 6المادة ) 
يسررو  للمسلررت  ما مررا رأ  لزمررا لررذلك أن يرررفض رسديررد رخصررة اللوحررة اإلعالنيررة 

سلرررت أن يكلرررف ق للمسرررببا وفررري هرررذ  الحالرررة يحررر مرار بررررفض ومسرررا أن يكرررون القررر 
إ العهرا خرالت وقر  يحردد ومحرق لره بانقضراء هرذا الوقر  أن يزملهرا ب صاحا اللوحة

 عل  نفقة صاحا اللوحة.
 (7المادة )

ال يسررررو  آل  غررررخ  أن يضررررع لوحررررة  عالنيررررة  ال فرررري الموقررررع وبالمواصررررفات العرررري 
 ملك.  عالنية رم وضعها بخال  أية لوحة يحددها المسلت، وللمسلت الحق في   الة
 (8مادة )ال

ضمن اللوحة اإلعالنية ررومسا أليرة سرلعة أو مرادة أو بضراعة أو رعال يسو  أن 
رسارة لها عالقة باععبرارات الصرحة العامرة أو الثقافرة العامرة أو الععلريم أو البيئرة 

ت الزة االرصراأو الصناعة أو الزراعة أو العسارة أو رلك المخصصة لعرومز أ ه
بها القرانون صرالحيات  ا ة السهة المخعصة العي أنموافق ال بعد الحصوت عل  

 .صة بشأن مضمون الالفعة اإلعالنيةخا
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 (9المادة )
، يسو  للمسلت أن يعهد لشرركات ورد في الذيل الملحق بهذا النظا اسعثناء مما 

 ت والمواصررفارسررمية معخصصررة بعنفيررذ نشرراطات  عالنيررة فرري المواقررع وبالشرررو  
وبمو را عقرود خاصررة  مرةملرك بطرمرق المنافسرة العاك ، و العري يراهرا مناسربة لرذل

وفررري  ميرررع األحررروات العررري يرررر  المسلرررت ضررررورة لرررذلك ال يععبرررر االرفررراق الرررذ  
يبرمه المسلت نافذا  ال بعد العصديق علية مرن الرو مر الرذ  يحرق لره أن يررفض 

 يقا لمصلحة أكبر للهيئةقفي ملك رحالعصديق عليه أو أن يأمر بععديله  ما و د 
 .ليةالمح

 ( 10المادة )
الالفعرات اإلعالنيرة علر  و هرات أو أسرط  أو منراطق االررردادات  ضرعيحظر و 

 العالية:الخاصة باألبنية واإلنشاءات 
 دور ال بادة وما في حكمها. -1
 المباني واإلنشاءات الععليمية الرسمية عل  اخعال  مسعومارها . -2
 سعرلة رسارما.رير مة باألوقا  الخيرمة والصاءات الخاالمباني واإلنش -3
 لدواجر الحكومية الرسمية .واالمؤسسات  -4

 أعمدة الكهرباء مات السهد العالي والمنخفض وأعمدة الهارف. -5
  غارات ولوحات المرور الرسمية. -6

 المواقع األثرمة والعارمخية . -7
 األغسار الحر ية القاجمة عل   انبي الطرق. -8
 .صة بدون موافقة أصحابهاامارات الخاألراضي والع -9

 ( 11ادة )الم
ه  عالنية في أ  غارع أو طرمق أو ميدان أو  زمررة وسرطية فعال يسو  وضع ال

أو بنرراء بصررورة رعيررق حركررة مرررور السرريارات أو المشرراة أو رحسررا الرؤمررا حسبررا 
 كليا أو  زجيا
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 ( 12المادة )
والصررررناعية  ت العسارمررررةرعفرررري اللوحررررات اإلعالميررررة الخاصررررة بالمنررررا ت والمحررررال

رومز ومشررعر  لررذلك ، أال رزمررد لعرر رى ال يكررون الررررا منهررا ااألخرر  وأمرراكن العمررل
 .2سم500مساحة اللوحة الموضوعة عن 

 ( 13المادة )
يسعوفي المسلت من صاحا اللوحة اإلعالنيرة لقراء وضرع اللوحرة الرسرم المحردد 

حرررة و ا كانررر  اللفررري ميرررل هرررذا النظرررا  ومسرررو  للمسلرررت مضررراعفة مقررردار الرسرررم  م 
 كثر.أو أ اإلعالنية مات و هين

 يــلالذ
 الرسم المقرر  قع المو  الرقم

 2غيكل لكل    150 حر  الشوارع الواقعة في مناطق أو المحاور العسارمة -1

وا هرررات المبررراني العسارمرررة أو السررركنية أو الحرفيرررة أو  -2
 الصناعية في المناطق العسارمة

 2غيكل لكل    100

 ررزء  نية أو فوقهررا أو ضررمن أ كلمبرراني السرر وا هرات ا -3
 منها في المناطق السكنية

 2غيكل لكل    100

 2غيكل لكل    100 المباني الصناعية أو الحرفية في المناطق الصناعية -4

 2غيكل لكل    250 المناطق السياحية -5

 2غيكل لكل    50 المناطق الزراعية والزراعية المساعدة -6

 2لكل    غيكل 200 والمنعزهات العامة ةد  الرماضيالمالعا والنوا -7

 2غيكل لكل    100 ؤقعة في المناطق والمحاور العسارمةم لوحة قماغية -8

 2غيكل لكل    50 لوحة قماغية مؤقعة في المناطق األخرى  -9

 2غيكل لكل    50 اللوحات  عالنية الخاصة -10
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ــة: بقرررا للسرررعر ط  معداولرررة يسرررو  سرررداد الرسرررم بأيرررة عملرررة رسرررمية أخرررر  مالحظـ
 مخ السداد.ار دى المصار  المحلية في راوت لسمي المعد الر 

 ( 14المادة )
فرري حالررة رفررض أ  مررن أصررحاب اللوحررات العالنيررة دفررع الرسررو  المررذكور أعررال  
رحصررل الرسررو  المررذكورة أعررال  والمطلوبررة منرره وفقررا لهررذا النظررا  اسررعنادا ألحكررا  

 .  1997( لسنة 1طينية رقم )سمحلية الفل( من قانون الهيئات ال27المادة )
 

عليررره ومنشرررر فررري  ظرررا  اععبرررارا مرررن ررررارمخ العصرررديقلنيبررردأ سررررمان مفعررروت هرررذا ا
 .السرمدة الرسمية

 
 رئيس بلدية المغراقة 
 أ. يوسف أبو هويشل 

 أصادق:                                                               
                                                . يوسف المنسي          م
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 بلدية المغراقة  در عنصانظام 
 بشأن المياه 

 الهيئات المحلية رقممن قانون  بعد اإلطالع عل  المادة الخامسة عشر فقر )ب(
 ،1997لسنة  (1)

 ،للصالحيات المخولة للمسلت البلد  واسعناداً 
 :بلدية المرراقة النظا  العالي أصدر مسلت 

 (1)المادة 
لبلديرة المرراقرة لعرا   المعردت نظرا  الميرا م عل  هرذا النظرا  اسر  لنظا  يطلقاسم ا

2012 . 
 (2) المادة

لواردة في هذا النظا  المعاني المخصصة لهرا يكون للكلمات وال بارات واأللفاظ ا
 .  ما لم ردت القرمنة عل  غير ملكأدنا

 و مر الحكم المحلي. الوزير:
 بلدية المرراقة مسلت المجلس:

 بلدية المرراقة. رجيت رئيس:ال

 .مدينة المرراقة دينة:لما

و هو الماء المخص  لالسععمات البيعي و الماء الذ  يسعهلكه اإلنسان  الماء:
حررداجق العرري لررم الحيرروان و المسررععمل لرسررل أدوات البيرر  و للعنظيررة و سررقي ال

 .رنشأ بقصد العسارة

ا  العرري رأخررذها كميررة الميرر  أو رعيررين أو رنظريم كررل  هرا  يسررععمل لقيرراس العــداد:
 .ن المصال  من أنشاء مشروع الميا صلحة مم أية

ات مرن البنايرات أو بناير  أية أرا مشرولة أو غير مشرولة و رشرمل أيرة العقار:
 .غقة فيها
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 يررره غرررخ  لديرررة اغرررعراك ميرررا  ومسرررعحق عليررره مبلررر  للبلديرررة مقابرررل  المكلـــف:
 .هذا النظا  اله ميا  البلدية حسا اسععم

 .بلدية المرراقة لمعابعة الميا ن سم الميا  المعين مق المياه: مصلحة
 (3)المادة 

نشررراءات مشرررروع الميررررا  و رحقيقرررا لرايرررات هرررذا النظرررا  رعررررول  البلديرررة العنايرررة بإ
 ع الميا  و رحقيقا لذلك يكون لها:أداررها و االغرا  عل  رو م

ة صررباحا بررين السرراعة الثامنرر  الرردخوت الى عقررار فرري ا  وقرر  مررن األوقررات  .1
للكشررف علر  ا  أنبرروب مررن األنابيررا أو رصررليحه ا لسراعة الخامسررة مسرراءوا

 أو   الة.
رع و أن رمرررد  مرررن السانرررا رمديرررد ا  أنبررروب مرررن أنابيرررا الميرررا  فررري ا  غرررا .2

 الواحد  ل  السانا األخر أو رحعه.
 .ومية في ا  غارع عا  أو مكان عا أن رنشأ حنفيات عم .3
لررذلك ة قررار  ما دعرر  الضرررور هررا عررن ا  عا  المرروردة مررن قبليرر ان رقطررع الم .4

،كمرررا لهرررا ان رمنرررع رورمرررد رلرررك الميرررا  و ان روقفهرررا أو رريرررر مسراهرررا كليرررا أو 
ك ضررررورما أو مالجمرررا دون ان يررررؤثر ملرررك فررري المبررررال   زجيرررا كلمرررا رأت ملرررر 
 .قد رسعحق لها بمقعض  هذا النظا   المسعحقة لها أو العي

 (4)المادة 
 لرر  البلديررة غررهرما المبلرر  ة ميررا  مررن قبررل البلديرر رد  ليررة الاكن فرري اى عقررار رررو سرر يرردفع ال

ميا  والعررأخير فرري المسعحق علية لقاء رورمد الميا   ل  عقار  في حالة عد  دفع فارورة ال
واحرررد برررألف علررر  فرررارورة اسرررعهالك  (1000/ 1) دفعهرررا يضرررا  غرامرررة ررررأخير بالنسررربة

 الميا .  
 (5)المادة 

ابيررا وللبلديررة أن ررررفض كععقررار  لرر  البلديررة  يا   ل  أ لطلبات إليصات المارقد   ميع 
 أ  طلا يقد   ليها أو ان ررير  أو ان رفرا الشرو  العي رسعصوبها عليه.
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 (6)لمادة ا
 ما وافق  البلدية عل  رركيا األ هزة فأنها رقد  األنابيرا واألدوات والعمرات ومرا 

المررا يررعم العمررل ك العقررار حيسررية علرر  نفقررة مالرر جيلررز  لوصررل العقررار باألنابيررا الر 
عرري صرررف  علرر  المررواد وأ ررور البلديررة للطالررا كشررفا مبينررا فيرره المبررال  الي رعطرر 

العقرار مرا يلرز  هرو غخصريا حسرا مرا مكرر أعرال   ، وأما أن يشعر  مالركالعمات
 .يطلا منه من البلدية عند العركيا وحسا ما 

 (7)المادة 
ات دخرر المكرران المالجررم إل ة للعقررار وا الال مررة والمحرردد يرر رقرررر البلديررة حسررم األناب
 الميا  منة ال  العقار.

 (8)المادة 
يررره ان يريرررر أيرررة يحظرررر علررر  مالرررك العقرررار العررري ررررورد  ليرررة الميرررا  او السررراكن ف

 .دية او ان يلريها او ان يعب  بهاأنابيا او وصالت وضععها او ركبعها البل
 (9)المادة 

 .فابعة في العقار مكشو نابيا المثء أ  أنبوب من األاال يسو  السماح أو أبق
 ( 10)المادة 

ال يسررو  للسرراكن فرري ا  عقررار رررورد  ليررة الميررا  ان يسررم  بعبررذير الميررا  منرره  ررراء 
، وكرل عطرل يصريا و بسبا رررك وصرلة او حنفيرة مفعوحرةد وصلة معطوبة او و 

ي  ا  عطرررل لاأل هررزة يقعضررري ربليررر  حدوثررره فررري الحررات  لررر  البلديرررة و يسرررر  رصررر 
 .البلدية وعل  نفقة المسعهلك بلق ين حسا األصوت منأغخاص مفوضبواسطة 

 ( 11) المادة 
أو يسم  باسععمالها الى يحظر عل  مالك عقار أو الساكن فيه ان يسععمل الميا  

غرا خال  االسععمات البيعي  ال بعد الحصوت عل  موافقة خطيرة مرن البلديرة و 
ات عمالميا  لرير االسع  بشأن رورمدو  العي رسعصوبها  ر يسو  للبلدية أن رفرا الش

 البيعي.
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 ( 12)المادة 
يحظر عل  الساكن في ا  عقار رورمد  ليره كميرة الميرا  أن يسرم  ال  غرخ  

قررل الميررا  مررن ملررك العقررار ال  غايررة مهمررا كانرر   ال بعررد الحصرروت علرر  أمن بن
 بذلك من البلدية.

 ( 13)المادة 
 ات اآلرية: بأ  فعل من األفع نيحظر عل  ا  غخ  االريا

 من  نشاءات مشروع الميا .م أن يسعحم في ا  قس .1
د أخررررى أو أن يبقيهرررا أو أن يعسررربا أن يرسرررل حيوانرررا أو ألبسرررة أو ا  مررروا .2

 إدخالها  ليها.ب
أن يفررع  أو أن يرلررق برردون ا  قفررل أو صررما  أو محرربت أو حنفيررة رخرر   .3

  نشاءات مشروع الميا .
 ( 14)المادة 

األعمرات العري رقررو   برلورمرد الميرا  أو مقايرة مقابرل رو  المسرعحقة للبلد سر رسبر  الر 
بهررا البلديررة فرري البلديررة مباغرررة وفرري حالرره رفررض الرردفع مررن قبررل المكلررف والمررورد 

( مرن قرانون الهيئرات المحليرة 27ليه أو المشعرك الدفع رحصل منه وفقا للمادة ) 
 .1997( لسنة 1الفلسطينية رقم )

 ( 15)المادة 
مرررة ألرزمرررد عرررن رافررري كرررل مخالفرررة غ اقرررا النظرررا  يع ن يخرررالف أحكرررا  هرررذامررر كرررل 
( غررريكل عرررن كرررل يرررو  ررررأخير 50و بررامرررة  ضرررافية ال رعسررراو  ) ( غررريكل500)

 لفة.رسعمر فيه المخا
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 الذيل األوت
   -رسعوفي البلدية عن اسعهالك الميا  العي يقررها بالعداد الرسو  العالية غهرما :

 الرقم ـــــــانـالبيـــ اغورة شيكل 
 -1 ي مرلق دنوحد أ  –معرمكعا   1من  رر 10

 -2 معر مكعا  20  –مكعا    معر 10 من  رر غيكل لمعر المكعا  1

 -3 معر مكعا  40 –معر مكعا   20من  رر غيكل لمعر المكعا  1،5
 -4 وما ماد عن ملك  –معر مكعا   40من  رر غيكل لمعر المكعا  2

 
 الذيل الثاني

 :  العاليةنظا  الرسو بمو ا هذا اللدية برسعوفي ال
 الرقم البيرررررررررررران ة ور اغ غيكل 
رسررم االغررعراك لكررل مشررعرك سررواء لمنررزت أو غررقة فرري  رر 550

 كمه برج وما في ح
1- 

 -2 رسم االغعراك لفيال رر 700
 -3 رسم اغعراك ميا  ألغراا صناعية  رر 1100
ي حكمره لمرد  سررعة فرر رسرم انعفراع مؤقرر  لمنرزت او مرا  رر 275

 فقط سنه  –هور غ
4- 

انعفرراع مؤقرر  ألغررراا غيررر السرركن لمررد  سررعة م رسرر  رر 550
 سنه فقط –غهور 

5- 

 -6 رسم وصلة بشبكة الميا   رر 100
 -7 رامين لكل مشعرك أو منعفع  ديد  رر 30
 -8 رسم فح  عداد الميا  رر 30
 -9 رسم رركيا عداد  ديد  رر 30
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 -10    رسم قطع ميا رر 40
 -11 ل الميا  أعاد  روصيرسم  رر 40
 -12 رسم ررير عداد  رر 50

% مرررن قيمرررة 30رسرررم رحومرررل اغرررعراك الميرررا  أو نقلرررة رر رر
 .غعراكرسم اال

13- 

في حالة قطع الميا  بناءا عل  طلرا المشرعرك وعرد   رر رر
مطالبعرره بإعررادة الميررا  مرررة أخرررى أو رسديررد العوقيررة 

الغرعراك قطرع يلرري حقره فري الخالت سنة من ررارمخ ا
عادة الميا  لره باغرعراك  ديرد أ  غبكة الميا  ومكون  في

  .ورسو   ديدة

14- 

 -15 .رسم خعم العداد  رر 20
 
 ( 16)المادة 

المحلي ومنشر في السرمردة بهذا النظا  من رارمخ رصديقه من و مر الحكم  يعمل
 .الرسمية

 
 رئيس بلدية المغراقة 
 أ. يوسف أبو هويشل 

                                                  دق:              اأص
 . يوسف المنسي                                                         م

 وزير الحكم المحلي                                                                          
                                                                                   م 2012/ 03/ 25  
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 نظام صادر عن بلدية المغراقة  
 بشأن سرقة المياه

راقررة اسررعنادا للصررالحيات المخولررة لرره بمقعضرري الفقرررة )ب( أن مسلررت بلديررة المر
   1997( لسنة 1( من قانون الهيئات المحلية رقم )15من المادة )

 -ر النظا  األري:د فقد أص
 (1)المادة 

  هذا النظا  اسم نظا  سرقات ميا  في منطقة نفوم بلدية  عليطلق اسم النظام: 
 المرراقة.

 (2)المادة 
 بارات واأللفاظ الواردة في هذا النظا  المعاني المخصصة لهرا يكون للكلمات وال

 .غير ملكأدنا  ما لم ردت القرمنة عل  
 ي.لو مر الحكم المح الوزير:

 اقةلدية المرر مسلت ب المجلس:

 ية المرراقة.لد رجيت ب الرئيس:
 مدينة المرراقة. المدينة:

ريوان المراء المخصر  لالسرععمات البيعري أو الرذ  يسرعهلك الماء: ران والحر ه اإلنسر
والمسررررععمل لسررررقي الحررررداجق واألغررررسار ور  المزروعررررات والمسررررععمل السررررعخدا  

 المشروعات الصناعية.

لعرري رأخررذها ا رنظريم كميررة الميررا  و رعيررين أوا  يسررععمل لقيرراس أهر كررل   العــداد:
 أية مصلحة من المصال  أو أ  منشأ  من اإلنشاءات.

بريررر مرورهررا عررن العررداد مررن أ  خررط مررن أخررذ كميررة مررن الميررا   ســرقة الميــاه:
خطو  ميا  بلدية المرراقة أيا كان قطر خط الميا ، أو الحصوت علر  أ  كميرة 

 البلدية. الحصوت عل   من من من الميا  بدون 
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 (3)المادة 
كل مالك أو منعفرع لعقرار أو أل  منشرأ أو مصرلحة أن يحصرل علر    يسا عل

وصريل الميرا  لره وفقرا لمرا هرو محردد فري ررخي  مرن البلديرة وأن يلعرز  بشررو  ر
 النظا  الخاص وأن يلعز  بعركيا عداد حسا األصوت.

 (4)المادة 
سرررعخدا  الميرررا  لرايرررة مرررن ات الميرررا  مرررن حيررر  اابمو رررا هرررذا النظرررا  رقسرررم سررررق

 -قة ال  قسمين رجيسيين:رو المس
 د.سرقة الميا  لراية الشرب واالسعخدا  اآلدمي واالسعخدا  المنزلي المععا -أ
سرررررررقة الميررررررا  لرايررررررات ر  المزروعررررررات أو السررررررعخدامها فرررررري المشررررررروعات  -ب 

 .الصناعية

 (5)المادة 
 تي:مسروق كاألقطر خط المياه ال بتقسم سرقة المياه الى أربعة فئات وحس

 أنش.  2/1ط ميا   خ سرقة الميا  من -1
   4/3سرقة الميا  من خط ميا  بقطر  -2
 أنش.  1سرقة الميا  من خط ميا  بقطر  -3
 أنش.  1لميا  من خط ميا  بقطر يزمد عن سرقة ا -4

 (6)المادة 
يعاقررا  1936لسررنه  (47)بمررا ال يععررارا مررع قررانون العقوبررات الفلسررطيني رقررم 

، دة الرابعررة أعررال مرراقسررمين )أ، ب( مررن الميررا  مررن الثبرر  لديررة سرررقة ن يمرر كررل 
 -وحسا خط الميا  المسروق المبين في المادة الخامسة يدفع غرامة كاآلري:

سرقة ميا  مرن القسرم )أ( مرن المرادة الرابعرة مرن هرذا النظرا  وحسرا الفئرات  :أوالً 
   المسرروق منره وهرياالموضحة في المادة الخامسة أعال  وحسا قطر خط المي

  كاآلري:
 غيكل. 200األولي غرامة بقيمة  ئةسرقة الميا  من الف -1
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 .غيكل 300ئة الثانية غرامة بقيمة سرقة الميا  من الف -2
 غيكل. 500ا  من الفئة الثالثة غرامة بقيمة سرقة المي -3

 غيكل. 1000سرقة الميا  من الفئة الرابعة غرامة بقيمة  -4
 

هرررذا النظرررا  ، حسرررا  الرابعرررة مررنسرررم )ب( مررن المرررادة قسرررقة ميرررا  مرررن ال :ثانيـــاً 
فئررات الموضررحة فرري المررادة الخامسررة أعررال  وحسررا قطررر خررط الميررا  المسررروق ال

  -منه وهي كاآلري:
 غيكل. 300يا  من الفئة األولي غرامة بقيمة سرقة الم -1
 غيكل. 400سرقة الميا  من الفئة الثانية غرامة بقيمة  -2
 غيكل. 600لثة غرامة بقيمة اسرقة الميا  من الفئة الث  -3
 غيكل. 1200الرابعة غرامة بقيمة ة رقة الميا  من الفئس -4

 (7)المادة 
ن هرذا النظرا  يحرق للبلديرة باإلضافة للررامات المفروضة وفقرا للمرادة السادسرة مر 

فررا رقرردير اسررعهالك لكميرة الميررا  المسررعهلكة بصررورة غيرر غرررعية لمرردة ال رقررل 
وضة علر  كرل مرن رامة المفر نعين رضا  ال  الرسعن سعة أغهر وال رزمد عن 

، رابعرة مرن هرذا النظرا  مرن القسرمين)أدية سرقة ميا  وملك حسا المرادة الل يثب  
والعقردير  حة الفئات حسا قطر خط الميا  المسرروق ب( والمادة الخامسة الموض
   يكون عل  الو ه العالي:

 غهرما. ب كو  60رقدير اسعهالك الميا  من الفئة األولي بواقع  -1
 كوب غهرما. 120واقع ب   من الفئة الثانيةهالك الميارقدير اسع -2
 كوب غهرما. 210رقدير اسعهالك الميا  من الفئة الثالثة بواقع  -3

 كوب غهرما. 480ك الميا  من الفئة الرابعة بواقع رقدير اسعهال -4
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 (8)المادة 
فرري نظررا   ةيحعسررا قيمررة المعررر المكعررا لعقرردير االسررعهالك حسررا قيمعرره المحرردد 

 وق  اكعشا  السرقة.لمعموت به الميا  ا
 (9)لمادة ا

سررراعة مرررن ررررارمخ كشرررف  24ررررزات المخالفرررة علررر  حسررراب ونفقرررة السرررارق خرررالت 
 دية وثبوت السرقة.السرقة من قبل البل

 ( 10)المادة 
رحصل غرامرة سررقة الميرا  مرن السرارق مباغررة  لر  البلديرة بمقعضري أحكرا  هرذا 

ون شرر لمرادة السرابعة والعا ألحكرا  ادفعرة رحصرل منره وفقر  النظا  وفري حالرة عرد 
فيمرا يععلرق بسبايرة  1997( لسرنه 1لهيئات المحليرة الفلسرطينية رقرم )من قانون ا

 محلية.أموات الهيئة ال
 ( 11)المادة 

المحلي ومنشر في السرمردة يعمل بهذا النظا  من رارمخ رصديقه من و مر الحكم 
 .الرسمية

                                                                                        
 رئيس بلدية المغراقة 
 أ. يوسف أبو هويشل 

                                       أصادق:                         
 . يوسف المنسي                                                         م

                                                                   كم المحلي        حوزير ال
 م25/03/2012
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وتقديم   بشأن رسوم الشهادات والتصديق عليها صادر عن بلدية المغراقة نظام 
 الطلبات 

   (منطقة تنظيم بلدية المغراقة) 1997( لسنه  1قانون الهيئات المحلية رقم ) 
لرره بمقعضرري الفقرررة )ب( حيات المخولررة لديررة المرراقررة اسررعنادا للصررالب ن مسلررت 
 1997نة ( لسرر 1( مررن قررانون الهيئررات المحليررة الفلسررطينية رقررم )15) دةمررن المررا

 فقد أصدر النظا  العالي:
 (1) المادة

يطلق عل  هذا النظرا / اسرم النظرا  المعردت بشرأن رسرو  الشرهادات اسم النظام: 
  .2012عا  ة المرراقة  لنفوم بلديالطلبات في منطقة  موالعصديق عليها ورقدي

 (2)المادة 
  مرا لرم رردت القرمنرة برارات واأللفراظ العاليرة المعراني المخصصرة لهرا أدنرال يكون ل

  -:عل  غير ملك

 و مر الحكم المحلي. الوزير:

 مسلت بلدية المرراقة المجلس:
 رجيت بلدية المرراقة. الرئيس:

 .اقةر مدينة المر المدينة:
 (3)المادة 

 ة المبينة في الذيل أدنا :ليلهذا النظا  الرسو  العا اداً المرراقة اسعنبلدية  رسب 
 الـذيـل

 الرسم بالشيكل  نوع الشهادة والطلبات  الرقم

 50 لا ررخي  بناءرسم رقديم ط -1

 50 رسم طلا خدمات الميا  -2

 30 غهادة خلو طر  عن ضراجا أو رسو  -3

 30 أخر  رصدرها البلدية ةأية غهاد  -4
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رة طبرررق األصرررل عرررن رخصررره البنررراء رسرررم  صررردار صرررو  -5
 كل رخصة  عن

30 

 صررردار صرررور  طبرررق األصرررل عرررن مخطرررط البنررراء مرررن  -6
 ملف العرخي  

100 

ممانعررررة كهربرررراء للبيرررر  أرضرررري أو  رسررررم  صرررردار عررررد  -7
 غعبي 

100 

 50 رسم  صدار عد  ممانعة كهرباء للشقة -8

 100   ممانعة كهرباء للفللد رسم  صدار ع -9

 500 عد  ممانعة كهرباء لكل برج رسم  صدار -10

 1000 رسم  صدار عد  ممانعة كهرباء للمسمع رسار   -11

 150 رسار   رسم  صدار عد  ممانعة كهرباء للمحل -12

 150 رسم  صدار عد  ممانعة كهرباء لسوبر مارك   -13

 100 عيادة   –مكارا  - ي رسم  صدار عد  ممانعة كهرباء ال -14

 500 ميا  ر دار عد  ممانعة كهرباء الي بئرسم  ص -15

 200 رسم  صدار عد  ممانعة كهرباء للمدرسة حكومية -16

 300 رباء للمدرسة خاصةرسم  صدار عد  ممانعة كه -17

رسرررم  صررردار عرررد  ممانعرررة كهربررراء ، روضرررة أطفرررات ،  -18
 دور الحضانة

150 

 500 معة خاصةصدار عد  ممانعة كهرباء للسا رسم  -19

 300 اء للسامعة حكوميةربرسم  صدار عد  ممانعة كه -20

 50 رسم رقديم طلا اععراا عل  قرار رنظيمي -21

 30 ي  الحر  والمهنرسو  رقديم طلا ررخ -22

 30 رسم ردقيق مسعندات مقدمة للبلدية  -23
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 (4)المادة 
لسرمدة  لي ومنشر في االمحخ رصديقه من و مر الحكم م يعمل بهذا النظا  من رار 

 .  الرسمية
 لمغراقة ا رئيس بلدية

 أ. يوسف أبو هويشل 
        أصادق:                                                        

 . يوسف المنسي                                                         م
                                                                           وزير الحكم المحلي

 م 2012/ 03/ 25
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 نظام بشأن الصرف الصحي واشتراكات الصرف الصحي
 1997( لسنه 1المحلية رقم ) قانون الهيئات

 منطقة تنظيم بلدية المغراقة 
خولررة لرره بمقعضرري الفقرررة )ب( م ن مسلررت بلديررة المرراقررة اسررعنادا للصررالحيات ال

  1997نة ( لس1سطينية رقم )فلمن قانون الهيئات المحلية ال (15ن المادة )م
 فقد أصدر النظا  العالي:

 (1)المادة 
 اسم النظا  

اسرررم النظرررا  المعررردت بشرررأن مشرررروع الصرررر  الصرررحي  ظرررا يطلرررق علررر  هرررذا الن
 .  2012ة لعا  قرنظيم بلدية المرراورسو  اغعراكات الصر  الصحي لمنطقة 
 (2)المادة 

مرا لرم رردت القرمنرة صرة لهرا أدنرا  خصواأللفراظ العاليرة المعراني المكون لل برارات ي
 عل  غير ملك:

 و مر الحكم المحلي. الوزير:

 ة المرراقة.مسلت بلدي المجلس:
 رجيت بلدية المرراقة. الرئيس:

 مدينة المرراقة.  المدينة:

اللرداجن بكة مرن المواسرير المكونرة مرن غر هي عبارة عن  شبكة الصرف الصحي:
أقطررار معنوعررة ومناهررل مررن الخرسررانة  ات سررعيكية مات الخصرراج  المميررزة م البال

المرررواطنين  معنوعرررة األقطرررار العررري روضرررع بررراألرا ومشررربك بهرررا منرررا ت وعقرررارات 
ورنقل الميا  العادمه الي مضخات الصر  الصحي العي رسعخد  بمسموعها في 

وفررري  كن المخصصرررة لرررذلن الميرررا  العادمررره الررري األمررراكمررر نقرررل مخلفرررات المنرررا ت 
 .يةلد األماكن العي رقرها الب
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 (3)المادة 
  دارة المشروع المسار  

لصرررررر  الصرررررحي ركرررررون بلديرررررة المرراقرررررة المسرررررئولة والمشررررررفة علررررر  مشرررررروع ا 
نشرررراءها والمصررررار ، ورعررررولي العنايررررة بمشررررروع الصررررر  الصررررحي مررررن حيرررر   

يات المخولررررة ا رعرررولي القيررررا  بسميرررع الصررررالحمرررر ، كوصررريانعها والمحافظررررة عليهرررا
ادة الخامسة عشر من قانون الهيئات المحلية لملمسلت في الفقرة الخامسة من ال

 . 1997 ( لسنة1رقم )
 (4)المادة 

ر أو ساكن فيره يمرر بسروار  مشرروع للمسرار  أن يقرد  طلبرا يسا علي مالك عقا
ميررة حعرر  لررو صررحي العمو ل لرري بلديررة المرراقررة إليصررات عقررار  بشرربكة الصررر  ا

 .ة بئر للمسار  كان لدي
 (5)المادة 

أو الشرررخ  السررراكن فيررره بمو رررا هرررذا النظرررا  للبلديرررة رسرررم ر يررردفع مالرررك العقرررا
( مررن هررذا النظررا  مقابررل 1رقررم )اغررعراك لمرررة واحرردة كمررا هررو موضرر  فرري الررذيل 

السماح له بوصل بمسرور أو مصر  العقار بشبكة الصر  الصحي العموميرة 
 . و خال  ملكعصرمة الميا  القذرة أالها لمواسعع

 (6)المادة 
رسرو  المعينرة فري الرذيل ا من مالك العقرار أو السراكن فيره الرمرسعوفي البلدية غه

السررماح لرره بوصررل منزلررة أو غررقة أو البرررج ( الملحررق بهررذا النظررا  مقابررل 2رقررم )
يرا  الم ةوغير ملك بشبكة الصر  الصحي العمومية للمدينة واسرععمالها لعصررم

 .خال  ملكالقذرة والعادمة أو 
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 (1الذيل رقم )
مرراقررة رسرو  االغرعراك لمرررة واحردة فري غرربكة الصرر  الصررحي الرسرعوفي بلديرة  

  :لكل من
 اك بالشيكلرسم االغعر  نوع البناء  الرقم

رسم وصلة خط  مسرور للشقة الواحدة أو منزت  -1
 من طابق واحد 

200 

منرزت مرن طرابقين حعر  لرسم وصلة خط  مسررور ل -2
 بق  أربع طوا

600 

 1200 اج بر يسعوفي رسم وصلة خط رجيسي لأل -3
 150 لكل غقة في البناء مععدد الطوابق -4
رسررررررررم وصررررررررل مسرررررررررور للمصررررررررانع والمسعشررررررررفيات    -5

والمسعوصرررررررفات والمررررررردارس والمالعرررررررا الرماضرررررررية 
 ورماا األطفات. 

1000 

الفرعيرررة مرررع  فررري حرررات قيرررا  البلديرررة بعنفيرررذ الوصرررلة -6
مشرررعرك ال رزمرررد  طلوبرررة يررردفع كرررلرررروفير المرررواد الم

 أنش للعقار. 8أنش أو  6قطر ب  10الوصلة عن 
2400 

   يدفع:10وفي حات  مادة طوت الوصلة عن     -7
 نش.ا 6ولي قطر لكل معر ط -1
 نش.ا 8لكل معر طولي قطر  -2

 
100 
120 
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 (2الذيل رقم )
رما الرسرررو    الصرررحي غرررهاسرررععمات غررربكة الصرررر  رسرررعوفي بلديرررة المرراقرررة لقررراء 
 عالية:ال
 ابتة ث تكليف لكل مشترك الرقم

لكل عقرار أو منرزت أو غرقة أو مصرنع أوت محرل ومرا فري حكمرة وحسرا مرا مكرر  -1
غريك(  7( أعال  ومو د له اغعراك ميرا  يأخرذ منره مبلررا يسراو  )1في الذيل رقم )

 .  ا% من قيمة اسعهالك الميا  غهرم15غهرما + 
غريكل(  20يو رد اغرعراك ميرا  يحصرل مبلر  )ا فري حكمرة واللكل منزت أو فيال وم -2

 غيكل غهرما(. 15غهرما والشقة مبل  )
غريكل( غرهرما  100نره مبلر  )مرن كرل مصرنع وال يو رد لره اغرعراك ميرا  يحصرل م -3

 غيكل(.  20والمحالت العسارمة مبل  )
ل لررك وال يو ررد اغررعراك ميررا  يحصررر م مررن كررل مشررحمة غسرريل سرريارات أو ماغرررابه  -4

 كل( غهرما.غي 50مبل  )
وصررفات والمرردارس ورمرراا األطفررات ومحطررات رحليرره الميررا  وال سعالسامعررات والم -5

 كل ( غهرما.غي 100يو د اغعراك ميا  يحصل مبل  )
 غيكل(. 30رسو  رسليك وصله منزليه يحصل مبل  وقدرة ) -6
 50)  س )نقلرة( يحصرل رسرم مبلر  وقردر ارسو  رفرم  صر  صحي عرن كرل فنطر  -7

 غيكل(.
 (7)المادة 

ر أو سرراكن العقررار رقررديم طلررا لوصررل العقررار فرري غرربكة قررايسررا علرر  مالررك الع
رراقررة فرري قلررم السمهررور بعررد دفررع الصررر  الصررحي العموميررة كعابررة  لرر  بلديررة الم

الرسررررو  المحررررددة لررررذلك ، وقلررررم السمهررررور يقررررو  بعحومررررل الطلررررا لررررداجرة الهندسررررة 
 .   وافقة عل  الطلا من عدمهق في المة الحلعنظيم إلبداء الرأ  وللبلدياو 
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 (8)مادة ال
علرر  طالررا الخدمررة بعررد حصرروله علرر  موافقررة مررن البلديررة أن يحضررر األنابيررا 

لة مررن الحسررم والنرروع الررذ  رعينرره مصررلحة الميررا  ومهنرردس البلديررة الال مررة للوصرر 
مطلوبة لعركيرا الوصرلة علر  لعل  أن ركون  ميع األدوات ومصارمة العمات ا

 .مل فقطلع  البلدية اإلغرا  عل  ا  وعللا الخدمة وحد طا
 (9)المادة 

لمهنررردس البلديرررة الصرررالحية فررري رعيرررين األمررراكن المالجمرررة لوصررروت المسررررور أو 
، وكررررذلك رعيررررين حسررررم وسررررعة المصرررراجد لمصررررر  بالمسررررار  العموميررررة للمدينررررةا

  مررا ة كمررا لرره الحررق فرري رفررض أو  رررالمرر والمنافررذ وأ ررور العحليررل وأنابيررا العهو 
 .لعامةيالجم المصلحة اا صال  منها أو ررير موضعها بم كان غير

 ( 10)المادة 
ت العررري رصرررل يحظرررر علررر  مالرررك العقرررار أو السررراكن فيررره ررييرررر مواقرررع الوصرررال

المسارمر أو مصار  العقار بشبكة الصرر  الصرحي العموميرة العري ررم رركيبهرا 
مررن قبررل الررال   لررذلك   ال بعررد الحصرروت علرر  العصرررم  ةبمعرفررة مهنرردس البلديرر 
 .مقررة لذلكع الرسو  الدفالمخعصين في البلدية و 

 ( 11)المادة 
هم الخاصررة يررعم  ما قررا  السرركان فرري  نشرراء مشررروع الصررر  الصررحي وعلرر  نفقررع

 عفاجهم من دفع رسو  االغعراك لمرة واحدة فقط علر  أن يردفعوا الرسرو  الشرهرمة 
 .( من هذا النظا 2ذيل رقم )لفي ا المقررة

 ( 12)المادة 
فيرررره  ررررال  أ  مسررررور أو مصررررر  أو ن حظرررر علررر  مالررررك العقرررار أو السررراكي

 .من أ لها لرير الرايات العي ركا  العسبا في  رالفه أو رريير اسععماله
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 ( 13)المادة 
رحصررل  ميررع نفقررات  صررالح المسرررور أوخررط المصررر  الصررحي الررذ  رعطررل 

 صالحات.قيمة رلك اإل أو الساكن فيه منه مهما بلر   بسبا مالك العقار
 ( 14)المادة 

  المفروضررة بمو ررا هررذا النظررا  مررن المكلررف مباغرررة عنررد وصررل سررو رحصررل الر 
، وعند رفض صاحا العقرار أو اسعخدامه لهبالمسرور الرجيسي منزلة أو العقار 

مررن  (2( + )1والرسررم الشررهر  كمررا مكررر فرري ميررل ) دفرع رسررو  االغررعراك السررنو  
ة بعه اسرررعنادا ألحكرررا  المرررادة السرررا  المفروضرررة منررر هرررذا النظرررا  ، رحصرررل الرسرررو 

  وملررك فيمررا يععلررق 1997( لسررنة 1والعشرررون مررن قررانون الهيئررات المحليررة رقررم )
 هيئة المحلية.                               بسباية أموات ال

 ( 15)المادة 
غريكل عرن كرل مخالفرة،  نأرييمر كل من يخالف أحكا  هذا النظرا  يعاقرا بررامرة 

 .مر فيه ارركاب المخالفةسعرأخير رخمسين غيكل عن كل يو  ررامة  ضافية وب
 ( 16)المادة 
 .ي السرمدة الرسميةالو مر ومنشر فيعمل بهذا النظا  من رارمخ رصديقه من 

 
 رئيس بلدية المغراقة 
 أ. يوسف أبو هويشل 

                             أصادق:                                   
                                سي                          . يوسف المن م

                                    وزير الحكم المحلي                                       
 م 2012/ 06/ 25
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 إعـــــــالن  
 نظيم المدن بمحافظات غزة ر صادر عن اللسنة المركزمة لألبنية و 

من القطعة   17قسيمة اليم ارا لرايات السكن عل  أرا داع مشروع رقسبإي
 بلدية الزوايدة                /باسم   2342

           الزوايدة     -منطقة رنظيم 
 1936( لسنة 28قانون رنظيم المدن رقم ) 

رررم المررردن بمحافظررر  رررة لألبنيرررة ورنظير رررررت ارعلرررن اللسنرررة المركزمرر ت غرررزة أنهرررا قرررد قر
رم أرا  اع يد  10/4/2012لمنعقدة بعارمخ ا 7/2012رقم  بسلسعها مشرروع رقسير

 .2 36818 ( لمساحةالزوايدةبموقع )  2342 رقم من القطعة 17 رقم لقسيمةا
رررة ررراء والعنظررريم فررري بلديرر الزوايررردة  وملرررك بنررراء علررر  طلرررا مرررن اللسنرررة المحليرررة للبنر

 .2/4/2012خ ر المؤ  45/2012بكعابها رقرم 
 1936( لسرنة 28( من قرانون رنظريم المردن رقرم )20ن  المادة )وعليه ووفقًا ل 

فانررره يسرررو  أل  غرررخ  مرررن مو  الحقررروق فررري األراضررري أو األمرررالك األخررررى 
را المشرروع سرواء بصرفعهم مرن أصرحاب هرذ  األمرالك أو بأيرة الواقعة ضمن ا

اللسنة المحلية للبناء  ا صفة أخرى االطالع عل  خراجط المشروع المودعة بمكع
سرررعة لررردوا  الرسرررمي ولمررردة ا خرررالت سررراعات الزوايررردة بلديرررة فررري نظررريم بمقرهرررا  والع

رررمية أو فررري صرررحيأسرررابيع  ررردة الرسر رررخ نشرررر هرررذا اإلعرررالن فررري السرمر فعين مرررن رارمر
يوميعين محليعين أيهما أقررب  ومن ثم رقديم االععراضات عليه خالت هرذ  المردة 

 ة بصورة رسمية. ي ل  مكعا اللسنة المحل
   ررخ((.رماععرراا يررد بعررد هرذا العايلعفرر  أل   ))وسرو  لرن

                                                              
 المدن  لألبنية وتنظيم  اللجنة المركزية

 بمحافظات غـزة



  2012( يسمبرد) كانون أول                 )الــوقــائــع الفـلســطـينـية(                   الرابع والثمانون   العـدد      
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 إعـــــــالن
 فظات غزة اصادر عن اللسنة المركزمة لألبنية ورنظيم المدن بمح 

سيمة  لقأرا ايير هد  اسعخدا   زء من عل  مشروع رر  بالمصادقة النهاجية
 من صناعي  ل  سكني  662من القطعة رقم  10رقم 

 النصيرات  -منطقة رنظيم 
 1936( لسنة 28ن رقم ) قانون رنظيم المد 

 
رررررت  رعلرررن اللسنرررة المركزمرررة لألبنيرررة ورنظررريم المررردن بمحافظرررات غرررزة أنهرررا قرررد قر

رررعها صرررديق النهررراجي علررر  الع 10/4/2012المنعقررردة بعرررارمخ  7/2012رقرررم  بسلسر
مررررن القطعررررة  10أرا القسرررريمة رقررررم د  اسررررعخدا   ررررزء مررررن هرررر  مشررررروع ررييررررر

 .من صناعي  ل  سكني 662رقم
ا اإلعالن الصادر عن اللسنة المركزمة والمنشرور فري  رمردري لالععراا بمو 
مررررع وضررررعه  22/12/2012والرسررررالة بعررررارمخ  21/12/2011فلسررررطين بعررررارمخ 
إلعررالن فرري ا ة عشررر يومررًا مررن رررارمخ نشررر هررذابعررد مرررور خمسرر  موضررع العنفيررذ 

رررن محليعرررين أيهمرررا أقررررب، وملرررك وفقرررًا  ررريفعين يوميعير السرمررردة الرسرررمية أو فررري صحر
 ( من قانون رنظيم المدن.18لمادة )لن  ا

                                                               
                                                                                            

 المدن  لألبنية وتنظيم  اللجنة المركزية
 بمحافظات غـزة

                                                    

 
 
 
 



  2012( يسمبرد) كانون أول                 )الــوقــائــع الفـلســطـينـية(                   الرابع والثمانون   العـدد      
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 إعـــــــالن
 حافظات غزة مصادر عن اللسنة المركزمة لألبنية ورنظيم المدن ب

-18ي رع الواصل بين غا  33قم للشارع ر  مخطط العفصيليبالمصادقة عل  ال
   اررداد 3 + 12بعرا   24

 عبسان الكبيرة  –منطقة رنظيم
 1936 ( لسنة28قانون رنظيم المدن رقم ) 

 
رررم المررردن بمحافظرررات غرررزة للعمرررو  أنهرررا قرررد  رررة لألبنيرررة ورنظير رعلرررن اللسنرررة المركزمرر

لنهراجي العصرديق ا 10/4/2012المنعقردة بعرارمخ  7/2012قرررت بسلسعها رقرم  
 24-18الواصررل بررين غررارعي  33ار الشررارع رقررم مسرر علرر  المخطررط العفصرريلي ل

مررررن  28-17-16-12-11-10-9والمررررار بالقسرررراجم    اررررررداد 3 +12بعرررررا 
 .246من القطعة  8-7-6-5-4-3والقساجم  245القطعة 

 والرذ در عرن اللسنرة المركزمرة االسابق  يداعه لالععرراا بمو را اإلعرالن الصر 
 .30/11/2011فلسطين بعارمخ  نشر في  رمدة

قررت اللسنة المركزمة وضع هرذا المشرروع موضرع العنفيرذ بعرد مررور خمسرة  ماك
ررخ  عشررر يومرراً  نشررر هررذا اإلعررالن فرري السرمرردة الرسررمية وفرري صررحيفعين مررن رارمر

 يوميعين محليعين أيهما أقررب. 
 ( من قانون رنظيم المدن.18وملك وفقًا لن  المادة )

                                                              
 المدن  لألبنية وتنظيم  اللجنة المركزية

 بمحافظات غـزة
 
 
 



  2012( يسمبرد) كانون أول                 )الــوقــائــع الفـلســطـينـية(                   الرابع والثمانون   العـدد      
 

 

 - 357 - 

 إعـــــــالن
 صادر عن اللسنة المركزمة لألبنية ورنظيم المدن بمحافظات غزة 

و    D18 عيغارل بين  صللشارع الوابالمصادقة عل  المخطط العفصيلي 

C22 اررداد3+  12عرا  ب   
 عبسان الكبيرة  –منطقة رنظيم

 1936( لسنة 28نون رنظيم المدن رقم ) قا
 

رررم المررردن بمحا رررة لألبنيرررة ورنظير فظرررات غرررزة للعمرررو  أنهرررا قرررد رعلرررن اللسنرررة المركزمرر
العصرديق النهراجي  10/4/2012المنعقردة بعرارمخ  7/2012قرررت بسلسعها رقرم  

 D18 ين غرررارعارع الواصرررل بررريللشررر ط العفصررريلي لمسرررار الشرررارع طررر علررر  المخ
 . 249من القطعة  11-10والمار بالقساجم  ررداد ا  3 +12بعرا  C22و

والرذ  در عرن اللسنرة المركزمرة السابق  يداعه لالععرراا بمو را اإلعرالن الصرا
 .30/11/2012نشر في  رمدة فلسطين بعارمخ 

ر خمسرة لمشرروع موضرع العنفيرذ بعرد مررو اكما قررت اللسنة المركزمة وضع هرذا 
ررخ نشررر هررذا اإلعررال مرراً عشررر يو  فرري السرمرردة الرسررمية وفرري صررحيفعين ن مررن رارمر

 يوميعين محليعين أيهما أقررب. 
 ( من قانون رنظيم المدن.18وملك وفقًا لن  المادة )

                                                              
 المدن  لألبنية وتنظيم  ةياللجنة المركز

 حافظات غـزةبم
 
 

 
 



  2012( يسمبرد) كانون أول                 )الــوقــائــع الفـلســطـينـية(                   الرابع والثمانون   العـدد      
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 إعـــــــالن
 المركزمة لألبنية ورنظيم المدن بمحافظات غزة  نةصادر عن اللس 

   اررداد 3+   12بعرا  D28 رقمللشارع بالمصادقة عل  المخطط العفصيلي 
 عبسان الكبيرة  –منطقة رنظيم

 1936( لسنة 28قانون رنظيم المدن رقم ) 
 

رررم اارعلرررن اللسنرررة  رررة لألبنيرررة ورنظير غرررزة للعمرررو  أنهرررا قرررد  لمررردن بمحافظرررات لمركزمرر
العصرديق النهراجي  10/4/2012المنعقردة بعرارمخ  7/2012عها رقرم  لسقرررت بس

  اررررررداد 3 +12بعرررررا  D28رقررررم الشررررارع علرررر  المخطررررط العفصرررريلي لمسررررار 
 .251من القطعة  24-21-20-17-16والمار بالقساجم 

والرذ   لسنرة المركزمرةبمو را اإلعرالن الصرادر عرن ال ا السابق  يداعه لالععررا
 .30/11/2012رمخ عانشر في  رمدة فلسطين ب

كما قررت اللسنة المركزمة وضع هرذا المشرروع موضرع العنفيرذ بعرد مررور خمسرة 
ررخ نشررر هررذا اإلعررالن فرري السرمرردة الرسررمية وفرري صررحيفعين  عشررر يومرراً  مررن رارمر

 يوميعين محليعين أيهما أقررب. 
 دن.نون رنظيم الم( من قا18وفقًا لن  المادة ) وملك

                                                              
 المدن  لألبنية وتنظيم  اللجنة المركزية

 غـزةبمحافظات 
 
 

 

 
 
 



  2012( يسمبرد) كانون أول                 )الــوقــائــع الفـلســطـينـية(                   الرابع والثمانون   العـدد      
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 إعـــــــالن
 صادر عن اللسنة المركزمة لألبنية ورنظيم المدن بمحافظات غزة 

   11-9  صور بين غارعي المح 8للشارع رقم  العفصيلي  ط بالمصادقة عل  المخط
 خانيونت  –منطقة رنظيم

 1936( لسنة 28نون رنظيم المدن رقم ) قا
 

رررم المررردن بمح رررة لألبنيرررة ورنظير افظرررات غرررزة للعمرررو  أنهرررا قرررد رعلرررن اللسنرررة المركزمرر
العصررديق النهرراجي  10/4/2012المنعقرردة بعررارمخ  7/2012قرررررت بسلسررعها رقررم 

محصرور برين غرارعي الفي السرزء  8للشارع رقم العفصيلي لمسار  طعل  المخط
  16بعرررا  11-31المحصررور بررين غررارعي فرري السررزء و   20بعرررا  31-9

 84مررررن القطعررررة  4-2-1جم والقسررررا 83مررررن القطعررررة  8-7-4والمررررار بالقسرررراجم 
 .87من القطعة  17-16والقساجم  86من القطعة  8-7والقساجم 

لرذ  واة المركزمرة و را اإلعرالن الصرادر عرن اللسنر مالسابق  يداعه لالععرراا ب
 .30/11/2012الة بعارمخ رسنشر في  رمدري فلسطين وال

ر خمسرة كما قررت اللسنة المركزمة وضع هرذا المشرروع موضرع العنفيرذ بعرد مررو 
ررخ نشررر هررذا اإلعررالن فرري السرمرردة الرسررمية وفرري صررحيفعين  عشررر يومرراً  مررن رارمر

  .يوميعين محليعين أيهما أقررب 
 ظيم المدن.( من قانون رن18وملك وفقًا لن  المادة )

                                                               
 المدن  لألبنية وتنظيم  اللجنة المركزية

 حافظات غـزةبم
 
 
 



  2012( يسمبرد) كانون أول                 )الــوقــائــع الفـلســطـينـية(                   الرابع والثمانون   العـدد      
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 إعـــــــالن
 غزة صادر عن اللسنة المحلية لألبنية والعنظيم بمنطقة رنظيم 

    20بعرا   2280 ي للشارع رقمل بإيداع مخطط رفصي
 1936( لسنة 28المدن رقم ) قانون رنظيم 

 
عررررررررررررن  يررررررررررررداع غررررررررررررزة اللسنررررررررررررة المحليررررررررررررة للبنرررررررررررراء والعنظرررررررررررريم ببلديررررررررررررة  لررررررررررررنرع

ررررررررررررررررار الشررررررررررررررررارع   20بعرررررررررررررررررا  2280م رقرررررررررررررررر  المخطررررررررررررررررط العفصرررررررررررررررريلي لمسر
 .677من القطعة رقم  53-50-49-34-33والمار بالقساجم 

 ا اإلعالن.ذ لالععراا خالت مدة غهرمن  من رارمخ ه
لحقررررررررروق فررررررررري األراضررررررررري واألبنيرررررررررة لسميرررررررررع أصرررررررررحاب اوعليررررررررره فانررررررررره يسرررررررررو  

مرررررررررالك األخررررررررررى المشرررررررررمولة بهرررررررررذا المشرررررررررروع اإلطرررررررررالع علررررررررر  خارطرررررررررة ألوا
الرسررررررررررررررررررمي ورقررررررررررررررررررديم  المشررررررررررررررررررروع مسانررررررررررررررررررًا خررررررررررررررررررالت سرررررررررررررررررراعات الرررررررررررررررررردوا 

االععراضررررررررررررات عليرررررررررررره  لرررررررررررر  مكعررررررررررررا اللسنررررررررررررة المحليررررررررررررة للبنرررررررررررراء والعنظرررررررررررريم 
 .غزةببلدية 

   .ا العارمررخ((أل  اععرراا يررد بعررد هرذ    ))وسرو  لرن يلعفرر
                                                              

 للسنرة المحلية للبناء والعنظيم  رجيرت ا                                         
 (غزةبمنطقة: )                                         

 السم: ا                                         
 الصفة:           

 العوقيع:                                         
 خارم اللسنة المحلية:                                         

 



  2012( يسمبرد) كانون أول                 )الــوقــائــع الفـلســطـينـية(                   الرابع والثمانون   العـدد      
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 إعـــــــالن
 نة المركزمة لألبنية ورنظيم المدن بمحافظات غزة صادر عن اللس 

  74را القسيمة ا لرايات السكن عل   زء من أر رقسيم أبإيداع مشروع 
 بو غرمعه أ باسم / عصا  1743من القطعة  

 بي  ال يا    –منطقة رنظيم 
 1936( لسنة 28قانون رنظيم المدن رقم ) 

رررم المررردن بمح رررة لألبنيرررة ورنظير رررررت رعلرررن اللسنرررة المركزمرر افظرررات غرررزة أنهرررا قرررد قر
رم  10/4/2012المنعقدة بعرارمخ  7/2012بسلسعها رقم  رروع رقسير علر   يرداع مشر

 ( لمسراحةبير  ال يراقع )مو ب 1743 من القطعة رقم 74سيمة زء من أرا الق 
6991 2. 

بيرر  ال يررا  وملررك بنرراء علرر  طلررا مررن اللسنررة المحليررة للبنررراء والعنظرريم فرري بلديررررة
 .18/3/2012المؤرخ  152بكعابها رقرم  

 1936( لسرنة 28لمردن رقرم )ا( من قرانون رنظريم 20وعليه ووفقًا لن  المادة ) 
األمرررالك األخررررى و   مرررن مو  الحقررروق فررري األراضررري أه يسرررو  أل  غرررخفانررر 

الواقعة ضمن ارا المشرروع سرواء بصرفعهم مرن أصرحاب هرذ  األمرالك أو بأيرة 
دعة بمكعا اللسنة المحلية للبناء صفة أخرى االطالع عل  خراجط المشروع المو 

سررعة لمردة خرالت سرراعات الردوا  الرسررمي و  ابيرر  ال ير بلديرة والعنظريم بمقرهرا  فرري 
رررخ نشرررر هرررذا اإلعرررالنيع أسررراب رررمية أو فررري صرررحيفعين فررر  مرررن رارمر ررردة الرسر ي السرمر

يوميعين محليعين أيهما أقررب  ومن ثم رقديم االععراضات عليه خالت هرذ  المردة 
 سنة المحلية بصورة رسمية.  ل  مكعا الل

   د هرذا العارمررخ((.ر))وسرو  لرن يلعفرر  أل  اععرراا يررد بعر
                                                              

 المدن  لألبنية وتنظيم  اللجنة المركزية
 بمحافظات غـزة



  2012( يسمبرد) كانون أول                 )الــوقــائــع الفـلســطـينـية(                   الرابع والثمانون   العـدد      
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 إعـــــــالن
 المدن بمحافظات غزة صادر عن اللسنة المركزمة لألبنية ورنظيم 

  14را القسيمة أرقسيم أرا لرايات السكن عل   زء من  بإيداع مشروع 
 هللا أبو الحصين وغركا    عبد باسم /  1743من القطعة  

 بي  ال يا    –رنظيم   قةمنط
 1936( لسنة 28قانون رنظيم المدن رقم ) 

رررم المررردن بمحافظرررات غرررزة أنهرررا رررة لألبنيرررة ورنظير رررررت  رعلرررن اللسنرررة المركزمرر قرررد قر
ررو  10/4/2012المنعقدة بعرارمخ  7/2012بسلسعها رقم  رم  ع يرداع مشر علر  رقسير

 لمسراحة (ابير  ال ير بموقع ) 1743 طعة رقممن الق 14يمة  زء من أرا القس
11400 2. 

بيرر  ال يررا  وملررك بنرراء علرر  طلررا مررن اللسنررة المحليررة للبنررراء والعنظرريم فرري بلديررررة
 .18/3/2012المؤرخ  153بكعابها رقرم  

 1936لسرنة  (28( من قرانون رنظريم المردن رقرم )20وعليه ووفقًا لن  المادة ) 
ى خرررر وق فررري األراضررري أو األمرررالك األ  مرررن مو  الحقررر فانررره يسرررو  أل  غرررخ

الواقعة ضمن ارا المشرروع سرواء بصرفعهم مرن أصرحاب هرذ  األمرالك أو بأيرة 
سنة المحلية للبناء صفة أخرى االطالع عل  خراجط المشروع المودعة بمكعا الل

سررعة لردوا  الرسررمي ولمردة اخرالت سرراعات بيرر  ال يرا بلديرة والعنظريم بمقرهرا  فرري 
رررخ يع أسررراب ررردة مرررن رارمر رررمية أو فررري صرررحيفعين النشرررر هرررذا اإلعرررالن فررري السرمر رسر

يوميعين محليعين أيهما أقررب  ومن ثم رقديم االععراضات عليه خالت هرذ  المردة 
 صورة رسمية.  ل  مكعا اللسنة المحلية ب

   ررخ((.م))وسرو  لرن يلعفرر  أل  اععرراا يررد بعررد هرذا العار 
                                                              

 المدن  لألبنية وتنظيم  اللجنة المركزية
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 ت غزة صادر عن اللسنة المركزمة لألبنية ورنظيم المدن بمحافظا

  214  مقطعة رق 3مار بالقسيمة رقم  بإيداع مشروع رنظيمي عمراني رفصيلي
 بني سهيال   –منطقة رنظيم  لالععراا 

   1936ة ( لسن28نون رنظيم المدن رقم ) قا
رعلرررن اللسنرررة المركزمرررة لألبنيرررة ورنظررريم المررردن بمحافظرررات غرررزة أنهرررا قرررد قرررررت 

 يررداع المشررروع العنظيمرري  10/4/2012 المنعقرردة بعررارمخ 7/2012بسلسررعها رقررم 
عنظيم ه اللسنة المحلية للبناء والرالذ  أعد بني سهيال العمراني العفصيلي لمنطقة 

 القساجم العالية:و  والذ  يشمل القطعبني سهيال ة في بلدي
 المساحة اإل مالية  رقم القسيمة  رقم القطعة

214 3 48719  2 

 .1936( لسنة 28دن رقم )( من قانون رنظيم الم16وملك وفقًا لن  المادة )
فإنرره يسررو  لسميررع أصررحاب  ن ( مررن مات القررانو 17وعليرره ووفقررًا لررن  المررادة ) 

مولة بهرذا المشرروع أو برأ  مشر واألبنية واألمالك األخررى ال وق في األراضيالحق
مشرررروع آخرررر سرررواء بصرررفعهم مرررن أصرررحاب هرررذ  األمرررالك أو بأيرررة صرررفة أخررررى 

لدى مكعا اللسنة المحلية للبناء والعنظيم  االطالع مسانًا عل  المشروع المودع 
ات قررديم االععراضرر خررالت سرراعات الرردوا  الرسررمي ور بنرري سررهيالبمقرهررا فرري بلديررة 

رخ نشر هذا اإلعالن في السرمدة الرسمية أو فري رمعليه خالت مدة غهرمن من را
 صحيفعين يوميعين محليعين أيهما أقرب .
   عررد هرذا العارمررخ((.))وسرو  لرن يلعفرر  أل  اععرراا يررد ب

                                                              
 المدن  بنية وتنظيملأل  المركزيةاللجنة 

 زةغـبمحافظات 
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 إعـــــــالن
 صادر عن اللسنة المركزمة لألبنية ورنظيم المدن بمحافظات غزة 

  26أرا القسيمة من   زء رقسيم أرا لرايات السكن عل  بإيداع مشروع 
 وغركا  معين عبد الفعاح أبو الحصين باسم /  1742من القطعة  

  يا  بي  ال   –منطقة رنظيم 
 1936( لسنة 28ظيم المدن رقم ) قانون رن

رررررت ر رررم المررردن بمحافظرررات غرررزة أنهرررا قرررد قر رررة لألبنيرررة ورنظير علرررن اللسنرررة المركزمرر
رم  ير  10/4/2012المنعقدة بعرارمخ  7/2012بسلسعها رقم  رروع رقسير علر  داع مشر

 ( لمسراحةبير  ال يرا) عبموق 1742 من القطعة رقم 26 زء من أرا القسيمة 
17955 2. 

رلرر  طلررا مررن اللسنررة المحليررة للبوملررك بنرراء ع بيرر  ال يررا  اء والعنظرريم فرري بلديررررةنرر
 .18/3/2012المؤرخ  150بكعابها رقرم 

 1936( لسرنة 28رقرم ) ( من قرانون رنظريم المردن20وعليه ووفقًا لن  المادة ) 
مرررالك األخررررى ألفانررره يسرررو  أل  غرررخ  مرررن مو  الحقررروق فررري األراضررري أو ا

أو بأيرة ك ء بصرفعهم مرن أصرحاب هرذ  األمرالا المشرروع سرواالواقعة ضمن ار 
صفة أخرى االطالع عل  خراجط المشروع المودعة بمكعا اللسنة المحلية للبناء 

ت سرراعات الردوا  الرسررمي ولمردة سررعة خرالبيرر  ال يرا بلديرة والعنظريم بمقرهرا  فرري 
رررخ نشرررر هرررذا اإلعرررالن فررري رررمية أو فررري صرررحي أسرررابيع مرررن رارمر ررردة الرسر فعين السرمر

ديم االععراضات عليه خالت هرذ  المردة رقمحليعين أيهما أقررب  ومن ثم يوميعين 
  ل  مكعا اللسنة المحلية بصورة رسمية. 

   ذا العارمررخ((.))وسرو  لرن يلعفرر  أل  اععرراا يررد بعررد هر
                                                              

 المدن  ظيملألبنية وتن  اللجنة المركزية
 بمحافظات غـزة



  2012( يسمبرد) كانون أول                 )الــوقــائــع الفـلســطـينـية(                   الرابع والثمانون   العـدد      
 

 

 - 365 - 

 ــــالنــإعـ
 صادر عن اللسنة المركزمة لألبنية ورنظيم المدن بمحافظات غزة 

من القطعة   7رقم بالمصادقة عل  المخطط العفصيلي للشارع المار بالقسيمة 
 غزة  –  منطقة رنظيم 6بعرا   728رقم 

 1936( لسنة 28قم ) ر قانون رنظيم المدن 
 

ررعلرررن الل رررم المررردن بمحاسنرررة المركزمرررر ات غرررزة للعمرررو  أنهرررا قرررد فظررر ة لألبنيرررة ورنظير
العصرديق النهراجي  10/4/2012المنعقردة بعرارمخ  7/2012قرررت بسلسعها رقرم  

 728مررن القطعررة رقررم  7لمررار بالقسرريمة رقررم للشررارع اعلرر  المخطررط العفصرريلي 
  .6بعرا 

والرذ  ة للسنرة المركزمر ا بمو را اإلعرالن الصرادر عرن ااالسابق  يداعه لالععرر 
 .8/12/2011عارمخ ب نشر في  رمدة الرسالة

كما قررت اللسنة المركزمة وضع هرذا المشرروع موضرع العنفيرذ بعرد مررور خمسرة 
ررخ نشررر هررذا اإلعررال عشررر يومرراً  ن فرري السرمرردة الرسررمية وفرري صررحيفعين مررن رارمر

 يوميعين محليعين أيهما أقررب. 
 مدن.انون رنظيم ال( من ق18وفقًا لن  المادة ) كومل

                                                              
 المدن  لألبنية وتنظيم  اللجنة المركزية

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 دير البل  للسنة المحلية لألبنية والعنظيم بمنطقة رنظيم صادر عن ا

ا يعالء  مع  بم  51احي رقم لععديل مسار الشارع المسيلي صبإيداع مخطط رف
 عوح عل  الطبيعة مفوال الشارع المار

 1936( لسنة 28قانون رنظيم المدن رقم ) 
 

لمخطررررط عررررن  يررررداع اديررررر الرررربل  رعلررررن اللسنررررة المحليررررة للبنرررراء والعنظرررريم ببلديررررة 
 المررار عبمررا يرعالء  مررع الشررار  51لععررديل مسررار الشرارع المسرراحي رقررم العفصريلي 

-28-21-18-15-14-13-9-8-1اجم والمرار بالقسر  والمفعوح عل  الطبيعرة
 .137من القطعة رقم  36-37-39-40-51 -31-32-33-34-35

 لالععراا خالت مدة غهرمن  من رارمخ هذا اإلعالن.
أصرررررررررحاب الحقررررررررروق فررررررررري األراضررررررررري واألبنيرررررررررة وعليررررررررره فانررررررررره يسرررررررررو  لسميرررررررررع 

ع اإلطرررررررررالع علررررررررر  خارطرررررررررة و واألمرررررررررالك األخررررررررررى المشرررررررررمولة بهرررررررررذا المشرررررررررر 
سرررررررررررررررررراعات الرررررررررررررررررردوا  الرسررررررررررررررررررمي ورقررررررررررررررررررديم مسانررررررررررررررررررًا خررررررررررررررررررالت  المشررررررررررررررررررروع

ععراضررررررررررررات عليرررررررررررره  لرررررررررررر  مكعررررررررررررا اللسنررررررررررررة المحليررررررررررررة للبنرررررررررررراء والعنظرررررررررررريم الا
 .دير البل ببلدية 

   ا العارمررخ((.))وسرو  لرن يلعفرر  أل  اععرراا يررد بعررد هرذ 
                                          

   سنرة المحلية للبناء والعنظيمرجيرت الل                                         
 (دير البل بمنطقة: )                                         
 االسم:                                          

 الصفة:           
 العوقيع:                                         

 سنة المحلية: خارم الل                                        
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 إعـــــــالن
 عن اللسنة المركزمة لألبنية ورنظيم المدن بمحافظات غزة  درصا

 لالععراا  لمنطقة الحر  والصناعات  بإيداع مشروع رنظيمي عمراني رفصيلي
 الشوكة  –منطقة رنظيم 

   1936( لسنة 28المدن رقم ) قانون رنظيم 
ظرررات غرررزة أنهرررا قرررد قرررررت م المررردن بمحافلسنرررة المركزمرررة لألبنيرررة ورنظررريلرعلرررن ا
 يررداع المشررروع العنظيمرري  10/4/2012 المنعقرردة بعررارمخ 7/2012قررم ر  بسلسررعها

الذ  أعدره اللسنة المحلية للبناء  الحر  والصناعات العمراني العفصيلي لمنطقة 
 عالية:لوالذ  يشمل القطع والقساجم اشوكة الوالعنظيم في بلدية 
  مالية المساحة اإل مة رقم القسي رقم القطعة

 2  24469 أراضي سبع  أراضي سبع 

 .1936( لسنة 28( من قانون رنظيم المدن رقم )16وملك وفقًا لن  المادة )
( مرررن مات القرررانون فإنررره يسرررو  لسميرررع أصرررحاب 17وعليررره ووفقرررًا لرررن  المرررادة )

 لمشرمولة بهرذا المشرروع أو برأ األراضي واألبنية واألمالك األخررى الحقوق في ا
أو بأيرررة صرررفة أخررررى  كاء بصرررفعهم مرررن أصرررحاب هرررذ  األمرررالمشرررروع آخرررر سرررو 

االطالع مسانًا عل  المشروع المودع  لدى مكعا اللسنة المحلية للبناء والعنظيم 
راضرات عليره خالت ساعات الدوا  الرسرمي ورقرديم االععالشوكة بمقرها في بلدية 

فررري  دة الرسرررمية أورخ نشرررر هرررذا اإلعرررالن فررري السرمررر مررر خرررالت مررردة غرررهرمن مرررن رار 
 هما أقرب .أيصحيفعين يوميعين محليعين 

   ))وسرو  لرن يلعفرر  أل  اععرراا يررد بعررد هرذا العارمررخ((.
                                                              

 المدن  لألبنية وتنظيم  اللجنة المركزية
 زةـبمحافظات غ
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 إعـــــــالن
 غزة ت لألبنية ورنظيم المدن بمحافظاسنة المركزمة صادر عن الل

 لالععراا  لحي الحرمة السكني بإيداع مشروع رنظيمي عمراني رفصيلي
 الفخار   –منطقة رنظيم 
   1936( لسنة 28قانون رنظيم المدن رقم ) 

د قرررررت قررر ة ورنظررريم المررردن بمحافظرررات غرررزة أنهرررا رعلرررن اللسنرررة المركزمرررة لألبنيررر 
ظيمرري عن يررداع المشررروع ال 10/4/2012 خلمنعقرردة بعررارما 7/2012بسلسررعها رقررم 

الرررذ  أعدرررره اللسنرررة المحليرررة لحررري الحرمرررة السررركني العمرانررري العفصررريلي لمنطقرررة 
 والذ  يشمل القطع والقساجم العالية:الفخار  للبناء والعنظيم في بلدية 

 المساحة اإل مالية  رقم القسيمة  رقم القطعة

 2  72000 أراضي سبع  62 أراضي سبع  1

 .1936( لسنة 28ظيم المدن رقم )رن( من قانون 16ًا لن  المادة )وملك وفق
( مررن مات القررانون فإنرره يسررو  لسميررع أصررحاب 17وعليرره ووفقررًا لررن  المررادة ) 

ا المشرروع أو برأ  الحقوق في األراضي واألبنية واألمالك األخررى المشرمولة بهرذ 
رى و بأيرررة صرررفة أخررر فعهم مرررن أصرررحاب هرررذ  األمرررالك أصررر مشرررروع آخرررر سرررواء ب

المودع  لدى مكعا اللسنة المحلية للبناء والعنظيم ع االطالع مسانًا عل  المشرو 
خالت ساعات الدوا  الرسمي ورقديم االععراضات عليه  الفخار  بمقرها في بلدية 

رررخ نشرررر هرررذا  اإلعرررالن فررري السرمررردة الرسرررمية أو فررري خرررالت مررردة غرررهرمن مرررن رارمر
 ما أقرب .صحيفعين يوميعين محليعين أيه

   ررد بعررد هرذا العارمررخ((.ي سرو  لرن يلعفرر  أل  اععرراا ))و 
                                                              

 المدن  لألبنية وتنظيم  اللجنة المركزية
 بمحافظات غـزة
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 ـــالنإعــــ
 زة نية ورنظيم المدن بمحافظات غبصادر عن اللسنة المركزمة لأل

من   34-33-32ساجم  القأرا   وع رقسيم ارا لرايات السكن علبإيداع مشر 
 بي  ال يا   –" "ملحق القرعة الخامسة  1746القطعة 

 بي  ال يا   –منطقة رنظيم 
 1936( لسنة 28قانون رنظيم المدن رقم ) 

رررم المررردن بمحافظرررات رعلرررن اللسنرررة المركزم رررة لألبنيرررة ورنظير رررررت  رر غرررزة أنهرررا قرررد قر
شرروع رقسريم ارا م  يرداع 10/4/2012نعقدة بعارمخ الم 7/2012قم بسلسعها ر 

" ملحرررق  1746مرررن القطعرررة  34-33-32لرايرررات السررركن علررر  أرا القسررراجم 
 .2 70991 ( لمساحةبي  ال يابموقع )  القرعة الخامسة "

بيرر  ال يررا  يررررةد سنررة المحليررة للبنررراء والعنظرريم فرري بلوملررك بنرراء علرر  طلررا مررن الل
 .22/12/2011رخ المؤ بكعابها 

 1936( لسرنة 28( من قرانون رنظريم المردن رقرم )20وعليه ووفقًا لن  المادة ) 
فانررره يسرررو  أل  غرررخ  مرررن مو  الحقررروق فررري األراضررري أو األمرررالك األخررررى 

األمرالك أو بأيرة  الواقعة ضمن ارا المشرروع سرواء بصرفعهم مرن أصرحاب هرذ 
محلية للبناء كعا اللسنة الل  خراجط المشروع المودعة بمعصفة أخرى االطالع 

خرالت سرراعات الردوا  الرسررمي ولمردة سررعة بيرر  ال يرا بلديرة فرري   والعنظريم بمقرهرا
رررمية أو فررري صرررحيفعين  ررردة الرسر رررخ نشرررر هرررذا اإلعرررالن فررري السرمر أسرررابيع مرررن رارمر

ذ  المردة هر ومن ثم رقديم االععراضات عليه خالت يوميعين محليعين أيهما أقررب  
 سمية. محلية بصورة ر  ل  مكعا اللسنة ال

   اععرراا يررد بعررد هرذا العارمررخ((.  ))وسرو  لرن يلعفرر  أل
                                                              

 المدن  لألبنية وتنظيم  اللجنة المركزية
 ـزةبمحافظات غ
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 إعـــــــالن
 بمحافظات غزة  ركزمة لألبنية ورنظيم المدن مصادر عن اللسنة ال

و زء من   12-13-5-10-11لقساجم  ا أرا  يداع رريير هد  اسعخدا  
من مرافق عامة  ل  سكني باسم / ورثة   1762من القطعة   4-1القساجم  

 مصطف  الكسي  وآخرمن 
 1936( لسنة 28قانون رنظيم المدن رقم ) 

 
لكررمم أنهرا لمدن بمحافظات غزة للسمهرور االن اللسنة المركزمة لألبنية ورنظيم رع
 يرررداع مشرررروع  10/4/2012قررردة بعرررارمخ نعالم 7/2012قرررررت بسلسرررعها رقرررم  قرررد 

-1و زء من القساجم  12-13-5-10-11أرا القساجم  رريير هد  اسعخدا 
  الكسي  من مرافق عامة  ل  سكني باسم / ورثة مصطف 1762من القطعة  4

قررًا رطبي يرر  ال يررابالمررودع بمقررر لسنررة العنظرريم  طوملررك طبقررًا للمخطرر  – وآخرررمن
 1936( لسرررنة 28قرررانون رنظررريم المررردن رقرررم )ن لرررن  المرررادة السادسرررة عشرررر مررر 

 ورعديالره.
لررن  المررادة السررابعة عشررر مررن مات القررانون فانرره يسررو  لسميررع  وعليرره واسررعناداً 

  األبنيرررة المشرررمولة بهرررذا المشرررروع أو برررأمو  الحقررروق فررري األراضررري واألمرررالك و 
شررر سررواء بصررفعهم مررن أصررحاب دة السادسررة عامشررروع آخررر أودع بمقعضرري المرر 

ك أو بأية صفة أخرى االطالع عل  المخطرط المرودع ورقرديم اععراضرارهم الاألم
خررالت سرراعات الرردوا  الرسررمي  بلديررة بيرر  ال يرراعليرره  لرر  مكعررا اللسنررة المحليررة 

 . من رارمرخ نشر هذا اإلعالن سعين يوماً ولمدة 
 ررخ المحدد((.عررد العارمب رن يلعف  أل  اععرراا يررد ل))وسرو  

                                                              
 المدن  لألبنية وتنظيم  اللجنة المركزية

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 المدن بمحافظات غزة  صادر عن اللسنة المركزمة لألبنية ورنظيم

رابطين عل   يلي لحي المفص روع العنظيمي العمراني العشبالمصادقة عل  الم
   978قطعة  1373 زء من القسيمة  

 1936( لسنة 28قانون رنظيم المدن رقم ) 
 

رررررت  رعلرررن اللسنرررة المركزمرررة لألبنيرررة ورنظررريم المررردن بمحافظرررات غرررزة أنهرررا قرررد قر
رررعها رقرررم  العصرررديق النهررراجي علررر   10/4/2012رمخ المنعقررردة بعرررا 7/2012بسلسر

القسرريمة  رابطين علرر   ررزء مررنلحرري المرر  يليفصرر روع العنظيمرري العمرانرري العشرر الم
 .978قطعة  1373

السررررابق  يداعرررره لإلععرررررراا بمو ررررا اإلعرررررالن الصررررادر عرررررن اللسنررررة المركزمرررررة 
مررع وضررعه موضررع العنفيررذ  26/4/2011والمنشررور فرري  رمرردة فلسررطين بعررارمخ 

السرمردة الرسرمية  يعشرر يومرًا مرن ررارمخ نشرر هرذا اإلعرالن فر  بعد مررور خمسرة
( 18قررًا لررن  المررادة )وفرن محليعررين أيهمررا أقرررب، وملررك فعين يوميعيرر ريأو فرري صحرر 

 من قانون رنظيم المدن.
                                                                                                                            

 المدن  ية وتنظيمنلألب  اللجنة المركزية
 ـزةغ بمحافظات
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 إعـــــــالن
 مركزمة لألبنية ورنظيم المدن بمحافظات غزة الصادر عن اللسنة 

  34-33-32رقم   القساجمبإيداع مشروع رقسيم ارا لرايات السكن عل  أرا 
               رعة الخامسة"سلطة األراضي "ملحق الق /باسم    1746من القطعة  

               بي  ال يا  – ممنطقة رنظي 
 1936( لسنة 28المدن رقم )  قانون رنظيم

رررررت  لرررنرع رررم المررردن بمحافظرررات غرررزة أنهرررا قرررد قر رررة لألبنيرررة ورنظير اللسنرررة المركزمرر
رم أرا  10/4/2012المنعقدة بعارمخ  7/2012بسلسعها رقم   يداع مشرروع رقسير
 ( لمسرررراحةيرررا بيرررر  البموقرررع )  1746مرررن القطعررررة  34-33-32القسررراجم رقررررم 

70991 2. 
 بيرر  ال يررا نظرريم فرري بلديررررةلعمررن اللسنررة المحليررة للبنررراء وااء علرر  طلررا بنرر وملررك 

 .28/12/2011المؤرخ  675بكعابها رقرم 
 1936( لسرنة 28( من قرانون رنظريم المردن رقرم )20وعليه ووفقًا لن  المادة ) 

خررررى ألمرررن مو  الحقررروق فررري األراضررري أو األمرررالك افانررره يسرررو  أل  غرررخ  
ة أير هم مرن أصرحاب هرذ  األمرالك أو بع سرواء بصرفعرو الواقعة ضمن ارا المشر 

صفة أخرى االطالع عل  خراجط المشروع المودعة بمكعا اللسنة المحلية للبناء 
سررعة خرالت سرراعات الردوا  الرسررمي ولمردة بيرر  ال يرا بلديرة والعنظريم بمقرهرا  فرري 

رررد  أسرررابيع رررخ نشرررر هرررذا اإلعرررالن فررري السرمر رررمية أو فررري صرررحيفعين  ةمرررن رارمر الرسر
ععراضات عليه خالت هرذ  المردة االن أيهما أقررب  ومن ثم رقديم يعين محليعيومي

  ل  مكعا اللسنة المحلية بصورة رسمية. 
   ))وسرو  لرن يلعفرر  أل  اععرراا يررد بعررد هرذا العارمررخ((.

                                                              
 لمدنا  ة وتنظيمنيلألب  اللجنة المركزية

 بمحافظات غـزة
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 نالإعـــــــ
 صادر عن اللسنة المركزمة لألبنية ورنظيم المدن بمحافظات غزة 
من   103 يداع مسدد لمشروع رقسيم أرا لرايات السكن عل  القسيمة رقم 

   البل  بلدية دير /باسم  141القطعة 
 دير البل   -منطقة رنظيم 

 9361 ( لسنة28رنظيم المدن رقم )  قانون 
 

رررة لألبنيرررة ورنرعلرررن ا رررررت ظيررر للسنرررة المركزمرر رم المررردن بمحافظرررات غرررزة أنهرررا قرررد قر
مشرروع رقسيرم مسدد ل يداع   24/4/2012المنعقدة بعارمخ    8/2012بسلسعها رقم 

 ( لمسررررراحةلفرررررا وقبابرررررةحبموقرررررع )  141مرررررن القطعرررررة  103القسررررريمة رقرررررم أرا 
راء والعنلللر  طلرا مرن اللسنرة المحليرة عوملك بنراء  2 16845 رةبنر  ظريم فري بلديرر
 .6/12/2011المؤرخ  781بها رقرم ب د/ عابك  دير البل 

 1936( لسرنة 28( من قرانون رنظريم المردن رقرم )20وعليه ووفقًا لن  المادة ) 
و األمرررالك األخررررى فانررره يسرررو  أل  غرررخ  مرررن مو  الحقررروق فررري األراضررري أ

بأيرة  األمرالك أو ذ وع سرواء بصرفعهم مرن أصرحاب هر ر الواقعة ضمن ارا المشر 
جط المشروع المودعة بمكعا اللسنة المحلية للبناء راصفة أخرى االطالع عل  خ

خالت ساعات الدوا  الرسمي ولمدة خمسرة دير البل   بلدية والعنظيم بمقرها  في 
رخ نشرر هرذا اإل رمية أو فري صرحيفعشر يومًا من رارمر ردة الرسر ين ععرالن فري السرمر

  المردة هرذ رقديم االععراضات عليه خالت  ررب  ومن ثمأقيوميعين محليعين أيهما 
  ل  مكعا اللسنة المحلية بصورة رسمية. 

   ))وسرو  لرن يلعفرر  أل  اععرراا يررد بعررد هرذا العارمررخ((.
                                                              

 المدن  لألبنية وتنظيم  اللجنة المركزية
 ظات غـزةافبمح
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 ـــــــالنإع
 كزمة لألبنية ورنظيم المدن بمحافظات غزة مر صادر عن اللسنة ال

من القطعة   4-6رقم  القساجمإيداع مشروع رقسيم أرا لرايات السكن عل  ب
  بسا  موس  حميد  /باسم 2341

 ايدةالزو  -منطقة رنظيم 
 9361( لسنة 28قانون رنظيم المدن رقم ) 

 
رررم المررردن بمحافظرررات غرررزة أنهررر لألبنيرررة ور رةرعلرررن اللسنرررة المركزمرررر  رررررت ا نظير قرررد قر

رم أرا  24/4/2012المنعقدة بعارمخ  8/2012بسلسعها رقم   يداع مشرروع رقسير
 2 8534 ( لمساحةالزوايدةبموقع ) 2341من القطعة  4-6القساجم رقم 

ررراء والوملرررك بنررراء  رررةععلررر  طلرررا مرررن اللسنرررة المحليرررة للبنر الزوايررردة  نظررريم فررري بلديرر
 .9/4/2012المؤرخ  49/2012عابها رقرم بك
 1936( لسرنة 28( من قرانون رنظريم المردن رقرم )20ه ووفقًا لن  المادة )ليوع 

فانررره يسرررو  أل  غرررخ  مرررن مو  الحقررروق فررري األراضررري أو األمرررالك األخررررى 
يرة أسرواء بصرفعهم مرن أصرحاب هرذ  األمرالك أو بالواقعة ضمن ارا المشرروع 
لبناء ل المودعة بمكعا اللسنة المحليةجط المشروع راصفة أخرى االطالع عل  خ

خررالت سرراعات الرردوا  الرسررمي ولمرردة سررعة   الزوايرردةبلديررة والعنظرريم بمقرهررا  فرري 
رررمية أو فررري صرررحيفعين  ررردة الرسر رررخ نشرررر هرررذا اإلعرررالن فررري السرمر أسرررابيع مرررن رارمر

دة لمر الععراضات عليه خالت هرذ  ااين محليعين أيهما أقررب  ومن ثم رقديم يوميع
  اللسنة المحلية بصورة رسمية.  ل  مكعا 

   ))وسرو  لرن يلعفرر  أل  اععرراا يررد بعررد هرذا العارمررخ((.
                                                              

 المدن  وتنظيملألبنية   اللجنة المركزية
 بمحافظات غـزة
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 نالإعـــــــ
 ظيم المدن بمحافظات غزة لألبنية ورنة صادر عن اللسنة المركزم

من القطعة   42رقم   القسيمةمشروع رقسيم أرا لرايات السكن عل  ع إيدا ب
  هايل أبو الحصين ومروان نور الدين /باسم 2337

 دير البل   –منطقة رنظيم 
 1936( لسنة 28قانون رنظيم المدن رقم ) 

 
رررة رررم المررردن بمح رعلرررن اللسنرررة المركزمرر رررررت ظرررات غرررزة أنهررر افلألبنيرررة ورنظير ا قرررد قر

رم أرا  24/4/2012المنعقدة بعارمخ  8/2012بسلسعها رقم   يداع مشرروع رقسير
 .2 4580 ( لمساحةدير البل بموقع ) 2337من القطعة  42القسيمة رقم 

ديررر الرربل   لبنررراء والعنظرريم فرري بلديررررةوملررك بنرراء علرر  طلررا مررن اللسنررة المحليررة ل
 .5/4/2012خ ؤر الم 283كعابها رقرم  ب د/ ب
 1936( لسرنة 28من قرانون رنظريم المردن رقرم ) (20وعليه ووفقًا لن  المادة ) 

فانررره يسرررو  أل  غرررخ  مرررن مو  الحقررروق فررري األراضررري أو األمرررالك األخررررى 
األمرالك أو بأيرة  الواقعة ضمن ارا المشرروع سرواء بصرفعهم مرن أصرحاب هرذ 

حلية للبناء اللسنة الم عا خراجط المشروع المودعة بمك صفة أخرى االطالع عل 
خرالت سراعات الردوا  الرسرمي ولمردة سرعة   ديرر الربل بلديرة ي فر  والعنظيم بمقرهرا 

رررمية أو فررري صرررحيفعين  ررردة الرسر رررخ نشرررر هرررذا اإلعرررالن فررري السرمر أسرررابيع مرررن رارمر
المردة  ومن ثرم رقرديم االععراضرات عليره خرالت هرذ يوميعين محليعين أيهما أقررب 

 مية. ية بصورة رسحل ل  مكعا اللسنة الم
   اععرراا يررد بعررد هرذا العارمررخ((.  ))وسرو  لرن يلعفرر  أل

                                                              
 المدن  لألبنية وتنظيم  اللجنة المركزية

 ـزةبمحافظات غ
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 إعـــــــالن
 افظات غزة مح مة لألبنية ورنظيم المدن بز صادر عن اللسنة المرك

من القطعة   79-78رقم  القساجملسكن عل  ا إيداع مشروع رقسيم أرا لرايات ب
  محمد حامد عكيلة /باسم 144

 دير البل   –منطقة رنظيم 
 1936( لسنة 28قانون رنظيم المدن رقم ) 

رررة لأل رررم المررردن بمحافظرررات غرررزة أنهرررارعلرررن اللسنرررة المركزمرر رررررت  بنيرررة ورنظير قرررد قر
رم أرا ر  يداع مشرروع 24/4/2012عارمخ المنعقدة ب 8/2012بسلسعها رقم  قسير
 ( لمسرررراحةأ  خوصررررة وخبيررررزةبموقررررع ) 144مررررن القطعررررة  79-78القسرررراجم رقررررم 

6585 2. 
بل  ديررر الرر  وملررك بنرراء علرر  طلررا مررن اللسنررة المحليررة للبنررراء والعنظرريم فرري بلديررررة

 .25/3/2012المؤرخ  234بكعابها رقرم ب د / 
 1936سرنة ل (28ن قرانون رنظريم المردن رقرم )( م20مادة )الوعليه ووفقًا لن   

فانررره يسرررو  أل  غرررخ  مرررن مو  الحقررروق فررري األراضررري أو األمرررالك األخررررى 
الواقعة ضمن ارا المشرروع سرواء بصرفعهم مرن أصرحاب هرذ  األمرالك أو بأيرة 

نة المحلية للبناء سع عل  خراجط المشروع المودعة بمكعا اللصفة أخرى االطال
دوا  الرسرمي ولمردة سرعة الر خرالت سراعات   ديرر الربل بلديرة بمقرهرا  فري م والعنظي

رررمية أو فررري صرررحيفعين  ررردة الرسر رررخ نشرررر هرررذا اإلعرررالن فررري السرمر أسرررابيع مرررن رارمر
ت هرذ  المردة يوميعين محليعين أيهما أقررب  ومن ثم رقديم االععراضات عليه خال

 صورة رسمية. ب ل  مكعا اللسنة المحلية 
   رخ((.مرععرراا يررد بعررد هرذا العار عفرر  أل  ا يل))وسرو  لرن 

                                                              
 المدن  لألبنية وتنظيم  اللجنة المركزية

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 الفخار   م المحلية لألبنية والعنظيم بمنطقة رنظي صادر عن اللسنة

    اررداد 3 + 16بعرا  20 للشارع رقم ليبإيداع مخطط رفصي
 1936( لسنة 28رنظيم المدن رقم ) ن قانو 

 
عررررررررررن  يررررررررررداع الفخررررررررررار  رعلررررررررررن اللسنررررررررررة المحليررررررررررة للبنرررررررررراء والعنظرررررررررريم ببلديررررررررررة 

ررررررررررررررررار الشررررررررررررررررارع   3 +16بعرررررررررررررررررا  20قررررررررررررررررم  المخطررررررررررررررررط العفصرررررررررررررررريلي لمسر
 .راضي سبعأمن القطعة رقم أراضي سبع مار بالقساجم والاررداد 

 رارمخ هذا اإلعالن.غهرمن  من  دةلالععراا خالت م
يسرررررررررو  لسميرررررررررع أصرررررررررحاب الحقررررررررروق فررررررررري األراضررررررررري واألبنيرررررررررة ه وعليررررررررره فانررررررررر 

واألمرررررررررالك األخررررررررررى المشرررررررررمولة بهرررررررررذا المشرررررررررروع اإلطرررررررررالع علررررررررر  خارطرررررررررة 
المشررررررررررررررررررروع مسانررررررررررررررررررًا خررررررررررررررررررالت سرررررررررررررررررراعات الرررررررررررررررررردوا  الرسررررررررررررررررررمي ورقررررررررررررررررررديم 

لبنرررررررررررراء والعنظرررررررررررريم لععراضررررررررررررات عليرررررررررررره  لرررررررررررر  مكعررررررررررررا اللسنررررررررررررة المحليررررررررررررة اال
 .ر  خاالفببلدية 

   بعررد هرذا العارمررخ((.د لرن يلعفرر  أل  اععرراا يرر  ))وسرو 
                                                              

 للبناء والعنظيم   رجيرت اللسنرة المحلية                                         
 (الفخار  : )قةبمنط                                         

 االسم:                                           
 الصفة:           

 العوقيع:                                         
 خارم اللسنة المحلية:                                         
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 ـــالنإعــــ
 لألبنية ورنظيم المدن بمحافظات غزة  مةصادر عن اللسنة المركز 

بالمصادقة النهاجية عل  مشروع رريير هد  اسعخدا   زء من أرا القساجم  
 من مرفق بلدية  ل  سكني   46من القطعة   4-5-6

 خانيونت    -ظيم نرمنطقة  
 1936( لسنة 28المدن رقم )  قانون رنظيم

 
رررررت  ات لألبنيرررة ورنظررريم المررردن بمحافظررر  لسنرررة المركزمرررةرعلرررن ال غرررزة أنهرررا قرررد قر

رررعها رقرررم  العصرررديق النهررراجي علررر   24/4/2012المنعقررردة بعرررارمخ  8/2012بسلسر
 46لقطعررة مررن ا 6-5-4 ررزء مررن أرا القسرراجم مشررروع ررييررر هررد  اسررعخدا  

 فق بلدية  ل  سكني.ر ممن 
لمركزمرررررة ر عرررررن اللسنررررة ايداعرررره لالععرررررراا بمو ررررا اإلعرررررالن الصرررراد السررررابق  

مررع وضررعه موضررع العنفيررذ  13/2/2012ين بعررارمخ سررطوالمنشررور فرري  رمرردة فل
بعد مررور خمسرة عشرر يومرًا مرن ررارمخ نشرر هرذا اإلعرالن فري السرمردة الرسرمية 

 (18وملررك وفقررًا لررن  المررادة ) ،ب أو فرري صحررريفعين يوميعيرررن محليعررين أيهمررا أقررر 
 من قانون رنظيم المدن.

                                                                

   ))وسرو  لرن يلعفرر  أل  اععرراا يررد بعررد هرذا العارمررخ((.
                                                              

 المدن  ألبنية وتنظيمل  اللجنة المركزية
 ات غـزةبمحافظ
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 إعـــــــالن
 اللسنة المركزمة لألبنية ورنظيم المدن بمحافظات غزة ن صادر ع

 حي السال   –  8العنظيمي  بعرا بالمصادقة عل  المخطط العفصيلي للشارع 
 رف    –منطقة رنظيم

 1936( لسنة 28رقم )  نمد قانون رنظيم ال
 

رررم ارعلرررن ا رررة لألبنيرررة ورنظير غرررزة للعمرررو  أنهرررا قرررد  لمررردن بمحافظرررات للسنرررة المركزمرر
العصرديق النهراجي  24/4/2012المنعقردة بعرارمخ  8/2012عها رقرم  لسقرررت بس

حرري السررال   –  8العنظيمرري  بعرررا علرر  المخطررط العفصرريلي لمسررار الشررارع 
 . 12 ةطعمن الق 11-10والمار بالقساجم 

 والرذ لمركزمرة ا بمو را اإلعرالن الصرادر عرن اللسنرة االسابق  يداعه لالععررا
 .16/3/2011نشر في  رمدة فلسطين بعارمخ 

كما قررت اللسنة المركزمة وضع هرذا المشرروع موضرع العنفيرذ بعرد مررور خمسرة 
ررخ نشررر هررذا اإلعررالن فرري السرمرردة الرسررمية وفرري صررحيفعين  عشررر يومرراً  مررن رارمر

 محليعين أيهما أقررب.  ينيوميع
 يم المدن.( من قانون رنظ18وفقًا لن  المادة )وملك 
                                                              

 المدن  لألبنية وتنظيم  اللجنة المركزية
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 ت غزة افظ صادر عن اللسنة المركزمة لألبنية ورنظيم المدن بمحا

القسيمة رقم عل  أرا   مشروع رريير هد  اسعخدا   بالمصادقة النهاجية عل
 من مرفق عا   ل  سكني اضي سبع  أر  2أراضي سبع من القطعة رقم  29

 ضمن مشروع هارون أبو مدين 
 البرمز    -منطقة رنظيم 
 1936( لسنة 28قانون رنظيم المدن رقم ) 

 
رررررت المررردن بمحافظرررات غرررزة أنهرررا قرررد  يمرعلرررن اللسنرررة المركزمرررة لألبنيرررة ورنظررر  قر

رررعها رقرررم  العصرررديق النهررراجي علررر   24/4/2012بعرررارمخ  المنعقررردة 8/2012بسلسر
أراضررري سررربع مرررن  29علررر  أرا القسررريمة رقرررم ررييرررر هرررد  اسرررعخدا   وعمشرررر 

  سكني ضمن مشروع هارون أبو أراضي سبع  من مرفق عا   ل 2القطعة رقم 
 مدين.

المركزمرررررة   ررررا اإلعرررررالن الصررررادر عرررررن اللسنررررةو بمالسررررابق  يداعرررره لالععرررررراا 
مررع وضررعه موضررع العنفيررذ  25/1/2012بعررارمخ  والمنشررور فرري  رمرردة فلسررطين

مررور خمسرة عشرر يومرًا مرن ررارمخ نشرر هرذا اإلعرالن فري السرمردة الرسرمية د بع
( 18أو فرري صحررريفعين يوميعيرررن محليعررين أيهمررا أقرررب، وملررك وفقررًا لررن  المررادة )

 مدن.لا من قانون رنظيم
                                                               

                                                              
 المدن  لألبنية وتنظيم  اللجنة المركزية

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 ناء المدن بمحافظات غزةية للتنظيم وبصادر عن اللجنة المركز

من القطعة  6 إيداع مشروع محطة وقود فئة ج في القسيمة رقم /بشأن 
 باسم / سالمة سيد صرصور  2347رقم 

 

 هررررررروررعلرررررررن اللسنرررررررة المركزمرررررررة للعنظررررررريم وبنررررررراء المررررررردن بمحافظرررررررات غرررررررزة للسم
 المنعقررررررررررردة بعرررررررررررارمخ 8/2012ا رقرررررررررررم الكررررررررررررمم بأنهرررررررررررا قرررررررررررد قرررررررررررررت بسلسرررررررررررعه

24/4/2012.    
مرررررررن  6رقرررررررم  القسررررررريمةأرا   علررررررر محطرررررررة وقرررررررود فئرررررررة ج داع رررررررررخي   يررررررر   

 /باسررررررم السرررررريد المقدمررررررة للسنررررررة  النصرررررريرات مررررررن أراضرررررري  2347القطعررررررة رقررررررم 
 سالمة سيد صرصور.

األخرررررررى  كمرررررالوعليررررره يحرررررق لسميرررررع مو  الشرررررأن فررررري األراضررررري واألبنيرررررة واأل
أخررررررى صرررررفعهم مرررررن أصرررررحاب األمرررررالك أو برررررأ  صرررررفة المشرررررمولة بالمنطقرررررة ب

مررررن  يررررو  ( 30) ك خررررالت مرررردة ملرررر وا باععراضررررارهم علرررر  المشررررروع و أن يعقرررردم
 رارمخ نشر هذا اإلعالن.

رقرررررد  االععراضرررررات لررررردى مكعرررررا اللسنرررررة المحليرررررة للبنررررراء والعنظررررريم بمقرهرررررا فررررري 
 لمركزمررررررة بمكعبرررررره بررررررو ارة الحكررررررمانررررررة سرررررركررير اللس /النصرررررريرات وللسرررررريد بلديررررررة 

 المحلي خالت ساعات الدوا  الرسمي.
 انقضاء المدة المحددة (( عدلتفـــت ألي اعتــراض يــرد ب))وســوف لن ي

 
 المدن  لألبنية وتنظيم  اللجنة المركزية

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 زة صادر عن اللسنة المركزمة للعنظيم وبناء المدن بمحافظات غ

من  13-12د فئة ج في القسائم رقم محطة وقوإيداع مشروع  /شأن ب
  1785قطعة رقم ال

 باسم / محمود محمد سعد
 

اللسنرررررررة المركزمرررررررة للعنظررررررريم وبنررررررراء المررررررردن بمحافظرررررررات غرررررررزة للسمهرررررررور ن رعلررررررر 
 المنعقررررررررررردة بعرررررررررررارمخ 8/2012الكررررررررررررمم بأنهرررررررررررا قرررررررررررد قرررررررررررررت بسلسرررررررررررعها رقرررررررررررم 

24/4/2012.    
 13-12رقرررررررم  القسررررررراجمعلررررررر  أرا ة ج ئررررررر فود محطرررررررة وقررررررر  يرررررررداع رررررررررخي    

باسرررررم السررررريد / للسنرررررة المقدمرررررة  اليرررررا بمرررررن أراضررررري  1785مرررررن القطعرررررة رقرررررم 
 سعد.د محمود محم

وعليررررره يحرررررق لسميرررررع مو  الشرررررأن فررررري األراضررررري واألبنيرررررة واألمرررررالك األخررررررى  
المشرررررمولة بالمنطقرررررة بصرررررفعهم مرررررن أصرررررحاب األمرررررالك أو برررررأ  صرررررفة أخررررررى 

مررررن  يررررو  ( 30) المشررررروع وملررررك خررررالت مرررردة   علرررر  أن يعقرررردموا باععراضررررارهم
 رارمخ نشر هذا اإلعالن.

اء والعنظررررريم بمقرهرررررا فررررري بنررررر ت لررررردى مكعرررررا اللسنرررررة المحليرررررة للقرررررد  االععراضرررررار
وللسرررررررريد / سررررررركررير اللسنرررررررة المركزمررررررررة بمكعبررررررره برررررررو ارة الحكررررررررم   باليرررررررابلديرررررررة 

 المحلي خالت ساعات الدوا  الرسمي.
 محددة ((يــرد بعد انقضاء المدة ال ضاــر))وســوف لن يلتفـــت ألي اعت

 
 نالمد  وتنظيم لألبنية  اللجنة المركزية

 بمحافظات غـزة
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 نإعـــــــال
 غزة صادر عن اللسنة المحلية لألبنية والعنظيم بمنطقة رنظيم 

    16بعرا  440لخط رنظيم غارع رقم  بإيداع مخطط رفصيلي 
 1936( لسنة 28قانون رنظيم المدن رقم ) 

 
عررررررررررررن  يررررررررررررداع  غررررررررررررزةظرررررررررررريم ببلديررررررررررررة للسنررررررررررررة المحليررررررررررررة للبنرررررررررررراء والعنا علررررررررررررنر

ررررررررررارالمخطررررررررررط ال ر مرررررررررراوال  16بعرررررررررررا  440قررررررررررم ر  الشررررررررررارع عفصرررررررررريلي لمسر
 .643من القطعة رقم  15-12بالقساجم 

 لالععراا خالت مدة غهرمن  من رارمخ هذا اإلعالن.
وعليررررررررره فانررررررررره يسرررررررررو  لسميرررررررررع أصرررررررررحاب الحقررررررررروق فررررررررري األراضررررررررري واألبنيرررررررررة 

الع علررررررررر  خارطرررررررررة المشرررررررررمولة بهرررررررررذا المشرررررررررروع اإلطررررررررر  ى ألخرررررررررر واألمرررررررررالك ا
الرسررررررررررررررررررمي ورقررررررررررررررررررديم  سرررررررررررررررررراعات الرررررررررررررررررردوا  المشررررررررررررررررررروع مسانررررررررررررررررررًا خررررررررررررررررررالت

 لرررررررررررر  مكعررررررررررررا اللسنررررررررررررة المحليررررررررررررة للبنرررررررررررراء والعنظرررررررررررريم  يررررررررررررهاالععراضررررررررررررات عل
 .غزةببلدية 

   ))وسرو  لرن يلعفرر  أل  اععرراا يررد بعررد هرذا العارمررخ((.
                                                              

   يمللسنرة المحلية للبناء والعنظرجيرت ا                                         
 بمنطقة: )غزة(                                         
 االسم:                                          
 الصفة:             

 العوقيع:                                          
 ارم اللسنة المحلية: خ  
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 إعـــــــالن
 النصيرات نطقة رنظيم بمنة المحلية لألبنية والعنظيم  صادر عن اللس 

    اررداد 3 + 12بعرا   A11الشارع العنظيمي رقم  بإيداع مخطط رفصيلي 
 1936( لسنة 28قانون رنظيم المدن رقم ) 

 
اع عرررررررررن  يرررررررررد النصررررررررريرات ظررررررررريم ببلديرررررررررة نعوالرعلرررررررررن اللسنرررررررررة المحليرررررررررة للبنررررررررراء 
رررررررررررار  بعررررررررررررا  A11لعنظيمررررررررررري رقرررررررررررم الشرررررررررررارع االمخطرررررررررررط العفصررررررررررريلي لمسر

مرررررررررررررررن القطعرررررررررررررررة  12-10-9-8-7القسررررررررررررررراجم ب والمرررررررررررررررار  ارررررررررررررررررداد 3 +12
 .2323رقم 

 لالععراا خالت مدة غهرمن  من رارمخ هذا اإلعالن.
وعليررررررررره فانررررررررره يسرررررررررو  لسميرررررررررع أصرررررررررحاب الحقررررررررروق فررررررررري األراضررررررررري واألبنيرررررررررة 

اإلطرررررررررالع علررررررررر  خارطرررررررررة  خررررررررررى المشرررررررررمولة بهرررررررررذا المشرررررررررروعألاك واألمرررررررررال
دوا  الرسررررررررررررررررررمي ورقررررررررررررررررررديم خررررررررررررررررررالت سرررررررررررررررررراعات الرررررررررررررررررر المشررررررررررررررررررروع مسانررررررررررررررررررًا 

عليرررررررررررره  لرررررررررررر  مكعررررررررررررا اللسنررررررررررررة المحليررررررررررررة للبنرررررررررررراء والعنظرررررررررررريم ت االععراضررررررررررررا
 .النصيرات ببلدية 

   ))وسرو  لرن يلعفرر  أل  اععرراا يررد بعررد هرذا العارمررخ((.
                                                               

 والعنظيم   اءرجيرت اللسنرة المحلية للبن                                         
 (النصيرات بمنطقة: )                                         
 االسم:                                          
 الصفة:              

 العوقيع:                                           
 خارم اللسنة المحلية:  
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 عـــــــالنإ
 ورنظيم المدن بمحافظات غزة   يةادر عن اللسنة المركزمة لألبنص

من   137من القطعة  17 زء من القسيمة رقم   يداع رريير هد  اسعخدا   
 دير البل   مباني عامة  ل   راعي
 1936سنة ل (28قانون رنظيم المدن رقم ) 

 

رمم أنهرا ة للسمهرور الكر كزمة لألبنية ورنظيم المدن بمحافظات غز رعلن اللسنة المر 
 يرررداع مشرررروع  24/4/2012المنعقررردة بعرررارمخ  8/2012 قرررد قرررررت بسلسرررعها رقرررم
مررن مبرراني  137مررن القطعررة  17 ررزء مررن القسرريمة رقررم  ررييررر هررد  اسررعخدا 
 ك طبقًا للمخطط المودع بمقرلم و  –عماد بشير وغركا   /عامة  ل   راعي باسم

السادسررة عشررر مررن قرررانون لررن  المرررادة  ببلديررة ديرررر الرربل  رطبيقرراً لسنررة العنظرريم 
 ورعديالره. 1936( لسنة 28دن رقم )لمرنظيم ا

لرن  المررادة السررابعة عشرر مررن مات القررانون فانره يسررو  لسميررع  وعليره واسررعناداً  
لة بهرررذا المشرررروع أو برررأ  و ممشررر مو  الحقررروق فررري األراضررري واألمرررالك واألبنيرررة ال

مررن أصررحاب  ر سررواء بصررفعهمروع آخررر أودع بمقعضرري المررادة السادسررة عشرر مشرر 
أخرى االطالع عل  المخطرط المرودع ورقرديم اععراضرارهم ة األمالك أو بأية صف

خررالت سرراعات الرردوا  الرسررمي ولمرردة ديررر الرربل  عليرره  لرر  مكعررا اللسنررة المحليررة 
 . عالنإلاا من رارمرخ نشر هذ   سعين يوماً 

 محدد ((.  أل  اععرراا يررد بعررد العارمررخ ال)) وسرو  لرن يلعف
                                                              

 المدن  لألبنية وتنظيم  اللجنة المركزية
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
ديعي الزوايدة ودير لبيم صادر عن اللسنة المحلية لألبنية والعنظيم بمنطقة رنظ 

    اررداد 3 +18بعرا   1 بإيداع مخطط رفصيلي للشارع رقمالبل  
 1936سنة ل (28قانون رنظيم المدن رقم ) 

الزوايررررررررردة وديرررررررررر الررررررررربل   عيرعلرررررررررن اللسنرررررررررة المحليرررررررررة للبنررررررررراء والعنظررررررررريم ببلررررررررردي
ررررررررررررار الشررررررررررررارع بعرررررررررررررا  1قررررررررررررم ر  عررررررررررررن  يررررررررررررداع المخطررررررررررررط العفصرررررررررررريلي لمسر

مررررررررررررررررررررررن  27-28-30-41-42م جالقسرررررررررررررررررررررر والمررررررررررررررررررررررار با   اررررررررررررررررررررررررداد 3 +18
القطعررررررررررررررة  مررررررررررررررن 44-43-41-39-38والقسرررررررررررررراجم  2339ة رقررررررررررررررم القطعرررررررررررررر 

-1-8والقسررررررررررررررررراجم  146مرررررررررررررررررن القطعرررررررررررررررررة  36-35-34والقسررررررررررررررررراجم  2338
 . 128من القطعة  10-11

 لالععراا خالت مدة غهرمن  من رارمخ هذا اإلعالن.
وعليررررررررره فانررررررررره يسرررررررررو  لسميرررررررررع أصرررررررررحاب الحقررررررررروق فررررررررري األراضررررررررري واألبنيرررررررررة 

اإلطرررررررررالع علررررررررر  خارطرررررررررة  خررررررررررى المشرررررررررمولة بهرررررررررذا المشرررررررررروعألك اواألمرررررررررال
  الرسررررررررررررررررررمي ورقررررررررررررررررررديم ت سرررررررررررررررررراعات الرررررررررررررررررردواالمشررررررررررررررررررروع مسانررررررررررررررررررًا خررررررررررررررررررال

ه  لرررررررررررر  مكعررررررررررررا اللسنررررررررررررة المحليررررررررررررة للبنرررررررررررراء والعنظرررررررررررريم ليرررررررررررر االععراضررررررررررررات ع
 .الزوايدة ودير البل  عيببلدي

   ))وسرو  لرن يلعفرر  أل  اععرراا يررد بعررد هرذا العارمررخ((.

نطقة:  حلية للبناء والعنظيم   بم ملة ارجيرت اللسنر
 )الزوايدة(

 االسم:   
                                      الصفة:     

 يع:  وقالع
 خارم اللسنة المحلية: 

 رجيرت اللسنرة المحلية للبناء والعنظيم  
 بمنطقة: )دير البل ( 

 االسم:  
الصفة:                                        

 :  العوقيع
 رم اللسنة المحلية: اخ
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 ــــالنإعـــ
 القرارة نطقة رنظيم ة والعنظيم بمصادر عن اللسنة المحلية لألبني 

  ( غارع البحرA17  – 17) رفصيلي للشارع رقم ططبإيداع مخ
 1936( لسنة 28قانون رنظيم المدن رقم ) 

عرررررررررررن  يرررررررررررداع  القررررررررررررارةرعلرررررررررررن اللسنرررررررررررة المحليرررررررررررة للبنررررررررررراء والعنظررررررررررريم ببلديرررررررررررة 
رررررررررررار الشرررررررررررارعصررررررررررر فالعالمخطرررررررررررط    بررررررررررردون 18بعررررررررررررا ( 17رقرررررررررررم ) يلي لمسر

غررررررررررارع البحررررررررررر ون اررررررررررررداد   برررررررررد 20بعرررررررررررا  A17ارررررررررررداد والشررررررررررارع رقررررررررررم 
 37( مرررررررررررررررررررن القطعرررررررررررررررررررة 77-76-75-74-3-2-1)لقسررررررررررررررررررراجم باوالمرررررررررررررررررررار 

والقسررررررررررررررررراجم  38( مرررررررررررررررررن القطعرررررررررررررررررة 56-54-55-12-11-10والقسررررررررررررررررراجم )
-13-12-11-10-6والقسرررررررررررررررررررررررررررررراجم ) 89( مررررررررررررررررررررررررررررررن القطعررررررررررررررررررررررررررررررة 2-20)

 .97من القطعة رقم ( 14-15-17-18-19-20-37-38
 ذا اإلعالن.لالععراا خالت مدة غهرمن  من رارمخ ه

قررررررررروق فررررررررري األراضررررررررري واألبنيرررررررررة لحعليررررررررره فانررررررررره يسرررررررررو  لسميرررررررررع أصرررررررررحاب او 
واألمرررررررررالك األخررررررررررى المشرررررررررمولة بهرررررررررذا المشرررررررررروع اإلطرررررررررالع علررررررررر  خارطرررررررررة 

االععراضررررررررررات المشرررررررررروع مسانرررررررررًا خرررررررررالت سررررررررراعات الررررررررردوا  الرسرررررررررمي ورقرررررررررديم 
 .القرارة لعنظيم ببلدية اللسنة المحلية للبناء وا اعمك عليه  ل 

 ((.لعارمررخرد بعد هذا اي ر  أل  اععراا ))وسو  لن يلعف
 رجيرت اللسنرة المحلية للبناء والعنظيم                                           

 بمنطقة: )القرارة(                                          
 االسم:                                           

 الصفة:                
 : يعالعوق                                           

 خارم اللسنة المحلية:    
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 إعـــــــالن
 القرارة صادر عن اللسنة المحلية لألبنية والعنظيم بمنطقة رنظيم 

  ن اررداد و د   ب30( بعرا 61) بإيداع مخطط رفصيلي للشارع رقم
 1936( لسنة 28دن رقم ) قانون رنظيم الم

 عرررررررررررن  يرررررررررررداع القررررررررررررارةنظررررررررررريم ببلديرررررررررررة ة للبنررررررررررراء والعرعلرررررررررررن اللسنرررررررررررة المحليررررررررررر 
رررررررررررار الشرررررررررررارعا   بررررررررررردون 30( بعررررررررررررا 61رقرررررررررررم ) لمخطرررررررررررط العفصررررررررررريلي لمسر

( 5والقسرررررررررررررريمة ) 89( مررررررررررررررن القطعررررررررررررررة 20-2)والمررررررررررررررار بالقسرررررررررررررراجم  اررررررررررررررررداد 
 .2356من القطعة 

 من رارمخ هذا اإلعالن.  نلالععراا خالت مدة غهرم
اضررررررررري واألبنيرررررررررة ليررررررررره فانررررررررره يسرررررررررو  لسميرررررررررع أصرررررررررحاب الحقررررررررروق فررررررررري األر وع

المشرررررررررروع اإلطرررررررررالع علررررررررر  خارطرررررررررة ا واألمرررررررررالك األخررررررررررى المشرررررررررمولة بهرررررررررذ 
المشررررررررررررررررررروع مسانررررررررررررررررررًا خررررررررررررررررررالت سرررررررررررررررررراعات الرررررررررررررررررردوا  الرسررررررررررررررررررمي ورقررررررررررررررررررديم 
االععراضررررررررررررات عليرررررررررررره  لرررررررررررر  مكعررررررررررررا اللسنررررررررررررة المحليررررررررررررة للبنرررررررررررراء والعنظرررررررررررريم 

 .القرارةببلدية 
 ((.يررد بعد هذا العارمرخسو  لن يلعفر  أل  اععراا و ))
 

 محلية للبناء والعنظيم  الرجيرت اللسنرة                                          
 بمنطقة: )القرارة(                                         
 االسم:                                          

  ة:فصال             
 العوقيع:                                          

 لمحلية: خارم اللسنة ا 
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 ــــــالنإعـ
 زمة لألبنية ورنظيم المدن بمحافظات غزة  ركصادر عن اللسنة الم

من القطعة رقم   2أرا القسيمة رقم عل   زء من    يداع رريير هد  اسعخدا 
                 يدةواز لبلدية ا /من  راعي  ل  سكني باسم 2334
 1936( لسنة 28ون رنظيم المدن رقم ) قان

 

زة للسمهرور الكررمم أنهرا غ ألبنية ورنظيم المدن بمحافظات نة المركزمة لرعلن اللس
 يرررداع مشرررروع  8/5/2012المنعقررردة بعرررارمخ  9/2012قرررد قرررررت بسلسرررعها رقرررم 

 2334م رق ةمن القطع  2أرا القسيمة رقم عل   زء من  رريير هد  اسعخدا 
لمرودع بمقرر وملرك طبقرًا للمخطرط ا –بلدية الزوايدة  /باسمي من  راعي  ل  سكن

  المادة السادسة عشر مرن قرانون رنظريم المردن لنرطبيقًا  الزوايدةنة العنظيم لس
 ورعديالره. 1936( لسنة 28رقم )

 لرن  المررادة السررابعة عشرر مررن مات القررانون فانره يسررو  لسميررع وعليره واسررعناداً  
مرررالك واألبنيرررة المشرررمولة بهرررذا المشرررروع أو برررأ    الحقررروق فررري األراضررري واألو م 

اء بصررفعهم مررن أصررحاب سررو ع بمقعضرري المررادة السادسررة عشررر مشررروع آخررر أود 
األمالك أو بأية صفة أخرى االطالع عل  المخطرط المرودع ورقرديم اععراضرارهم 

رسرررمي ولمررردة لا عليررره  لررر  مكعرررا اللسنرررة المحليرررة الزوايررردة خرررالت سررراعات الررردوا 
 .ن رارمرخ نشر هذا اإلعالنم  اً سعين يوم

 (.يررد بعررد العارمررخ المحدد(أل  اععرراا  ))وسرو  لرن يلعف  
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن 
 بمحافظات غـزة                                                                        
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 إعـــــــالن
 يم وبناء المدن بمحافظات غزة عن اللسنة المركزمة للعنظ  رد صا

رقم  مةعلى جزء من أرض القسي د فئة جمحطة وقو شروعإيداع م /بشأن 
  باسم / عبد الرحيم سالم التعبان 128من القطعة  15

 

رعلرررررررن اللسنرررررررة المركزمرررررررة للعنظررررررريم وبنررررررراء المررررررردن بمحافظرررررررات غرررررررزة للسمهرررررررور 
 مخالمنعقررررررررررردة بعرررررررررررار  9/2012رقرررررررررررم ا هالكررررررررررررمم بأنهرررررررررررا قرررررررررررد قرررررررررررررت بسلسرررررررررررع

8/5/2012 .   
مررررررن  15رقررررررم  قسرررررريمةالعلرررررر  أرا  ج محطررررررة وقررررررود فئررررررة يررررررداع ررررررررخي    

عبررررد  /السرررريد  باسررررمالمقدمررررة للسنررررة  ديررررر الرررربل مررررن أراضرررري  128القطعررررة رقررررم 
 .الرحيم سالم الع بان

وعليررررره يحرررررق لسميرررررع مو  الشرررررأن فررررري األراضررررري واألبنيرررررة واألمرررررالك األخررررررى  
مرررررالك أو برررررأ  صرررررفة أخررررررى منطقرررررة بصرررررفعهم مرررررن أصرررررحاب األالبالمشرررررمولة 

مرررررن  (يرررررو  30)خرررررالت مررررردة وملرررررك  م علررررر  المشرررررروعأن يعقررررردموا باععراضررررراره
 مخ نشر هذا اإلعالن.ار ر

رقرررررد  االععراضرررررات لررررردى مكعرررررا اللسنرررررة المحليرررررة للبنررررراء والعنظررررريم بمقرهرررررا فررررري 
الحكررررررم  رةاسرررررركررير اللسنررررررة المركزمررررررة بمكعبرررررره بررررررو   /وللسرررررريد ديررررررر الرررررربل  بلديررررررة 

 الدوا  الرسمي. المحلي خالت ساعات 
 بعد انقضاء المدة المحددة ((تــراض يــرد ))وســوف لن يلتفـــت ألي اع

 
 للجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن ا

 بمحافظات غـزة                                                                                  
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 نالـإعــــــ
 ة لألبنية ورنظيم المدن بمحافظات غزة صادر عن اللسنة المركزم

  بدون اررداد 8 را بع  2140العفصيلي للشارع رقم  قة عل  المخططبالمصاد 
   بدون اررداد 6بعرا   2150وغارع رقم 

 خانيونت   –منطقة رنظيم
 1936( لسنة 28قانون رنظيم المدن رقم ) 

 
رررة لألبنيرررة و  رررم المررردن بمحافظرررات غرررزة لنظررعلرررن اللسنرررة المركزمرر لعمرررو  أنهرررا قرررد ير

ررررت بسلسررعها رقررم   العصررديق النهرراجي  8/5/2012نعقرردة بعررارمخ الم 9/2012قر
  بررردون ارررررداد 8بعررررا  2140لمخطرررط العفصررريلي لمسرررار الشرررارع رقرررم ا علررر 

-17-14-11-13والمرار بالقسراجم   بردون ارررداد 6بعرا  2150وغارع رقم 
 .51ة طعقمن ال 15-20-18-19-16-12

والرذ  ة عرراا بمو را اإلعرالن الصرادر عرن اللسنرة المركزمر السابق  يداعه لالع
 .19/12/2011خ رمي  رمدري الرسالة وفلسطين بعانشر ف

كما قررت اللسنة المركزمة وضع هرذا المشرروع موضرع العنفيرذ بعرد مررور خمسرة 
ررخ نشررر هررذا اإلعررالن فرري السرمرردة الرسررمية وفرري صررح عشررر يومرراً  ين فعيمررن رارمر

 أقررب.  يوميعين محليعين أيهما
 .ن رنظيم المدن( من قانو 18وملك وفقًا لن  المادة )

 
 ظيم المدن تناللجنة المركزية لألبنية و

 بمحافظات غـزة                                                                            
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 إعـــــــالن
 غزة  ية ورنظيم المدن بمحافظات بنصادر عن اللسنة المركزمة لأل

 بالقساجم  ارالمالعنظيمية بالمصادقة عل  المخطط العفصيلي للشوارع 
 754القطعة ن ( م 12 ل    1)من 

  باليا   –منطقة رنظيم
 1936( لسنة 28قانون رنظيم المدن رقم ) 

 
رررم المررردن بمحافظرررات غرررزة للعمرررو  أنهرررا قرررد  رررة لألبنيرررة ورنظير رعلرررن اللسنرررة المركزمرر

العصررديق النهرراجي  8/5/2012لمنعقرردة بعررارمخ ا 9/2012رت بسلسررعها رقررم  رر قرر 
 لرر   1بالقسرراجم )مررن  مررارالالعنظيميررة  يلي لمسررار الشرروارعالمخطررط العفصرر  علرر 
 .754من القطعة ( 12 ل   1والمار بالقساجم )من  754( من القطعة 12

والرذ  مرة كز ر السابق  يداعه لالععرراا بمو را اإلعرالن الصرادر عرن اللسنرة الم
 .7/2/2012سطين بعارمخ نشر في  رمدة فل

مسرة خ لمشرروع موضرع العنفيرذ بعرد مررورزمة وضع هرذا اكما قررت اللسنة المرك
ررخ نشررر هررذا اإلعررالن فرري السرمرردة الرسررمية وفرري صررحيفعين  عشررر يومرراً  مررن رارمر

 يوميعين محليعين أيهما أقررب. 
 دن.لما( من قانون رنظيم 18وملك وفقًا لن  المادة )

 
 بنية وتنظيم المدن اللجنة المركزية لأل

 بمحافظات غـزة                                                                              
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 إعـــــــالن
 صادر عن اللسنة المركزمة للعنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة 

من القطعة  18رقم  مةيسصالة أفراح على أرض الق إيداع مشروع /بشأن 
  عفيف شعبان الريس وإخوانهباسم /    728

 

غرررررررزة للسمهرررررررور ت للعنظررررررريم وبنررررررراء المررررررردن بمحافظرررررررا لسنرررررررة المركزمرررررررةرعلرررررررن ال
 المنعقررررررررررردة بعرررررررررررارمخ 9/2012الكررررررررررررمم بأنهرررررررررررا قرررررررررررد قرررررررررررررت بسلسرررررررررررعها رقرررررررررررم 

8/5/2012.   
مررررن القطعررررة رقرررررم  18رقررررم  القسرررريمةعلررررر  أرا  صررررالة أفررررراح يررررداع ررررررخي  

عفيررررة غرررر بان الرررررمت /  السرررريد  باسررررمالمقدمررررة للسنررررة  غررررزةراضرررري أ نمرررر  728
 وإخوانه.

واألمرررررالك األخررررررى  يرررررةمو  الشرررررأن فررررري األراضررررري واألبن ليررررره يحرررررق لسميرررررعوع 
المشرررررمولة بالمنطقرررررة بصرررررفعهم مرررررن أصرررررحاب األمرررررالك أو برررررأ  صرررررفة أخررررررى 

مررررن  يررررو  ( 30) أن يعقرررردموا باععراضررررارهم علرررر  المشررررروع وملررررك خررررالت مرررردة 
 هذا اإلعالن.ر شنرارمخ 

 ظررررريم بمقرهرررررا فررررريراضرررررات لررررردى مكعرررررا اللسنرررررة المحليرررررة للبنررررراء والعنرقرررررد  االعع
نرررررة المركزمرررررة بمكعبررررره برررررو ارة الحكرررررم المحلررررري لسسررررركررير ال /غرررررزة وللسررررريد بلديرررررة 

 خالت ساعات الدوا  الرسمي.
 ))وســوف لن يلتفـــت ألي اعتــراض يــرد بعد انقضاء المدة المحددة ((

 
 ة لألبنية وتنظيم المدن زيكراللجنة الم

 ـزةغ بمحافظات                                                                          
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 إعـــــــالن
 غزة صادر عن اللسنة المحلية لألبنية والعنظيم بمنطقة رنظيم 

    16غارع المصطف  بعرا بإيداع مخطط رفصيلي 
 1936ة سنل (28قانون رنظيم المدن رقم ) 

 
عررررررررررررن  يررررررررررررداع  غررررررررررررزةحليررررررررررررة للبنرررررررررررراء والعنظرررررررررررريم ببلديررررررررررررة رعلررررررررررررن اللسنررررررررررررة الم

رررررررررررار  مخطررررررررررط العفصرررررررررريليال والمرررررررررررار   16غررررررررررارع المصرررررررررررطف  بعرررررررررررا لمسر
مرررررررررررررررررررررررررن القطعرررررررررررررررررررررررررة  57-51-49-33-28-27-26-10-7بالقسررررررررررررررررررررررررراجم 

 .728رقم 
 لالععراا خالت مدة غهرمن  من رارمخ هذا اإلعالن.
ألراضررررررررري واألبنيرررررررررة ا يفررررررررر وعليررررررررره فانررررررررره يسرررررررررو  لسميرررررررررع أصرررررررررحاب الحقررررررررروق 

خارطرررررررررة ك األخررررررررررى المشرررررررررمولة بهرررررررررذا المشرررررررررروع اإلطرررررررررالع علررررررررر  واألمرررررررررال
مي ورقررررررررررررررررررديم رسرررررررررررررررررر مسانررررررررررررررررررًا خررررررررررررررررررالت سرررررررررررررررررراعات الرررررررررررررررررردوا  ال المشررررررررررررررررررروع

االععراضررررررررررررات عليرررررررررررره  لرررررررررررر  مكعررررررررررررا اللسنررررررررررررة المحليررررررررررررة للبنرررررررررررراء والعنظرررررررررررريم 
 .غزةببلدية 
 ((.لن يلعفر  أل  اععراا يررد بعد هذا العارمرخ و ))وس
 

 رجيرت اللسنرة المحلية للبناء والعنظيم                                           
 طقة: )غزة(منب                                         

 االسم:                                          
 الصفة:              

 العوقيع:                                          
 ية: حلالم خارم اللسنة
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 إعـــــــالن
 ات غزة  عن اللسنة المركزمة لألبنية ورنظيم المدن بمحافظ  صادر

أراضي سبع من القطعة أراضي سبع   مةأرا القسي رريير هد  اسعخدا   يداع
  -معالسة ميا  الصر  الصحي للمنطقة الوسط محطة مشروع  من  راعي  ل 

   البرمز اإلقليمية ضمن 
 1936لسنة  (28) قانون رنظيم المدن رقم 

 

نهرا مهرور الكررمم أالمركزمة لألبنية ورنظيم المدن بمحافظات غزة للس رعلن اللسنة
 يرررداع مشرررروع  8/5/2012المنعقررردة بعرررارمخ  9/2012قرررد قرررررت بسلسرررعها رقرررم 

أرا القسرريمة أراضري سرربع مرن القطعررة أراضري سرربع مررن  ررييرر هررد  اسرعخدا 
 –حي للمنطقررة الوسررط  الصرر  معالسررة ميررا  الصررر محطررة مشررروع   راعرري  لرر 

ًا لررن  لمركزمرة رطبيقر ك طبقرًا للمخطرط المرودع بمقرر مكعرا سركررير اللسنرة اوملر 
 ورعديالره. 1936( لسنة 28انون رنظيم المدن رقم )ق المادة السادسة عشر من

لرن  المررادة السررابعة عشرر مررن مات القررانون فانره يسررو  لسميررع  وعليره واسررعناداً  
ة بهرررذا المشرررروع أو برررأ  مرررالك واألبنيرررة المشرررمولألوا مو  الحقررروق فررري األراضررري

شررر سررواء بصررفعهم مررن أصررحاب ادة السادسررة عمشررروع آخررر أودع بمقعضرري المرر 
ك أو بأية صفة أخرى االطالع عل  المخطرط المرودع ورقرديم اععراضرارهم الاألم

خررالت سرراعات الرردوا  الرسررمي ولمرردة سرركررير اللسنررة المركزمررة عليرره  لرر  مكعررا 
 . نن رارمرخ نشر هذا اإلعالم  سعين يوماً 

 دد((.لعارمررخ المح))وسرو  لرن يلعف  أل  اععرراا يررد بعررد ا
 

 وتنظيم المدن  يةاللجنة المركزية لألبن
 بمحافظات غـزة                                                                          
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 إعـــــــالن
 

 افظات غزة بنية ورنظيم المدن بمح ألل ةصادر عن اللسنة المركزم
  R5-R4-R3-R2م العنظيمية رق  للشوارعبالمصادقة عل  المخطط العفصيلي 

 65( والشارع رقم 32لهيكلي رقم )ا الشارعو زء من 
  باليا   –منطقة رنظيم
 1936( لسنة 28قانون رنظيم المدن رقم ) 

رررم المررردن بمحافظررر  رررة لألبنيرررة ورنظير زة للعمرررو  أنهرررا قرررد غررر ت ارعلرررن اللسنرررة المركزمرر
ررررر  جي العصرررديق النهرررا 8/5/2012المنعقررردة بعرررارمخ  9/2012 ت بسلسرررعها رقرررمقر

-R5-R4-R3للشرروارع العنظيميررة رقررم لشرروارع ا علرر  المخطررط العفصرريلي لمسررار

R2  ( والشرررارع رقرررم  32و رررزء مرررن الشرررارع الهيكلررري رقرررم )والمرررار بالقسررراجم  65
مررررررررررررررررررررررررررررن  13-18-20-22-24-25-27-34-37-38-39-40-41-81

-38-36-37-36-33-20-12-15-14-13-10قساجم وال 1804القطعة 
-24-23-22والقسررراجم  1798مرررن القطعرررة  39-40-42-48-52-54-55
 .1797من القطعة  37-43

والرذ  السابق  يداعه لالععرراا بمو را اإلعرالن الصرادر عرن اللسنرة المركزمرة 
 .27/3/2012نشر في  رمدة فلسطين بعارمخ 

لمشرروع موضرع العنفيرذ بعرد مررور خمسرة نة المركزمة وضع هرذا السلاكما قررت 
ررخ نشررر هررذ مررن  عشررر يومرراً  فرري صررحيفعين و  ا اإلعررالن فرري السرمرردة الرسررميةرارمر

 يوميعين محليعين أيهما أقررب. 
 ( من قانون رنظيم المدن.18وملك وفقًا لن  المادة )

 
 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن 

 حافظات غـزةبم                                                                                  
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 عـــــــالنإ
 ركزمة لألبنية ورنظيم المدن بمحافظات غزة لمصادر عن اللسنة ا

  2أرا القسيمة رقم عل   زء من    بإيداع مشروع رقسيم ارا لرايات السكن
 ة د يباسم/ بلدية الزوا 2334من القطعة رقم  

 دةالزواي -منطقة رنظيم 
 1936( لسنة 28قانون رنظيم المدن رقم ) 

رررم المررردن بمحلسنرررة المركزمرررر رعلرررن ال رررررت افرة لألبنيرررة ورنظير ظرررات غرررزة أنهرررا قرررد قر
مشررروع رقسرريم ارا  يررداع  8/5/2012المنعقرردة بعررارمخ  9/2012بسلسررعها رقررم 

 2334 مقررر مرررن القطعرررة ر  2لرايرررات السررركن علررر   رررزء مرررن أرا القسررريمة رقرررم 
 .2 100750 لمساحة( الزوايدةبموقع )

ررراءوملرررك بنررراء علررر  طلرررا مرررن اللسنرررة ال رررة محليرررة للبنر ة الزوايرررد  والعنظررريم فررري بلديرر
 .8/4/2012المؤرخ  48/2012بكعابها رقرم 

 1936( لسرنة 28( من قرانون رنظريم المردن رقرم )20وعليه ووفقًا لن  المادة ) 
رى راضررري أو األمرررالك األخررر األ يفانررره يسرررو  أل  غرررخ  مرررن مو  الحقررروق فررر 

أو بأيرة هرذ  األمرالك  الواقعة ضمن ارا المشرروع سرواء بصرفعهم مرن أصرحاب 
راجط المشروع المودعة بمكعا اللسنة المحلية للبناء خ صفة أخرى االطالع عل 

خررالت سرراعات الرردوا  الرسررمي ولمرردة سررعين الزوايرردة بلديررة والعنظرريم بمقرهررا  فرري 
ررررخ نشررررر هرررر  رررردة الا اذ يومررررًا مررررن رارمر ررررمية أو فرررري صررررحيفعين إلعررررالن فرررري السرمر رسر
مردة اليم االععراضات عليه خالت هرذ  ب  ومن ثم رقد يوميعين محليعين أيهما أقرر 

  ل  مكعا اللسنة المحلية بصورة رسمية. 
 ))وسرو  لرن يلعفرر  أل  اععرراا يررد بعررد هرذا العارمررخ((.

                                                              
 للجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدنا

 زةبمحافظات غـ
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 نإعـــــــال
 بنية ورنظيم المدن بمحافظات غزة  ألصادر عن اللسنة المركزمة ل

   1777من القطعة   116 زء من أرا القسيمة رقم     يداع رريير هد  اسعخدا 
 أ  النصر  – من منطقة خضراء  ل  منطقة رسارمة

 1936( لسنة 82ون رنظيم المدن رقم ) انق
 

 فظات غزة للسمهرور الكررمم أنهرايم المدن بمحارعلن اللسنة المركزمة لألبنية ورنظ
 يرررداع مشرررروع  8/5/2012المنعقررردة بعرررارمخ  9/2012د قرررررت بسلسرررعها رقرررم قررر 

مرن  1777مرن القطعرة  116 رزء مرن أرا القسريمة رقرم  رريير هد  اسرعخدا 
 للمخطررط المررودع بمقررر لسنررة وملررك طبقرراً  –قررة رسارمررة نطم منطقررة خضررراء  لرر 

لمدن رقم ا ة السادسة عشر من قانون رنظيمقًا لن  الماد رطبي أ  النصرالعنظيم 
 ورعديالره. 1936( لسنة 28)
لرن  المررادة السررابعة عشرر مررن مات القررانون فانره يسررو  لسميررع  وعليره واسررعناداً  

ع أو برررأ  المشرررمولة بهرررذا المشررررو  نيرررةبمو  الحقررروق فررري األراضررري واألمرررالك واأل
هم مررن أصررحاب عشررر سررواء بصررفعمشررروع آخررر أودع بمقعضرري المررادة السادسررة 

ة أخرى االطالع عل  المخطرط المرودع ورقرديم اععراضرارهم صفاألمالك أو بأية 
خررالت سرراعات الرردوا  الرسررمي ولمرردة  أ  النصرررعليرره  لرر  مكعررا اللسنررة المحليررة 

 . هذا اإلعالنشر نمن رارمرخ   سعين يوماً 
 محدد((.لرن يلعف  أل  اععرراا يررد بعررد العارمررخ ال ))وسرو 
                                                              

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 غزة  ظات فاصادر عن اللسنة المركزمة لألبنية ورنظيم المدن بمح 

قسيمة  أرا ال زء من مشروع رريير هد  اسعخدا   ية عل  بالمصادقة النهاج
سليمان   /عا  "مدرسة" باسمق من سكني  ل  مرف 42من القطعة   23رقم 

 خانيونت   -منطقة رنظيم  مصطف  األغا
 1936( لسنة 28قانون رنظيم المدن رقم ) 

 
رررررت فظرررااحرعلرررن اللسنرررة المركزمرررة لألبنيرررة ورنظررريم المررردن بم ت غرررزة أنهرررا قرررد قر

ررررعها رقررررم ب جي علرررر  العصررررديق النهررررا 8/5/2012المنعقرررردة بعررررارمخ  9/2012سلسر
 42مررن القطعررة  23أرا القسرريمة رقررم  ررزء مررن  ا مشررروع ررييررر هررد  اسررعخد 

كني  ل  مرفق عا  "مدرسة" باسم/ سليمان مصطف  األغرا السرابق  يداعره من س
 رمردر  المركزمة والمنشرور فري نة سللالععراا بمو ا اإلعالن الصادر عن ال

فيرررذ بعرررد مررررور ضرررعه موضرررع العنمرررع و  27/2/2012فلسرررطين والرسرررالة بعرررارمخ 
ررررارمخ نشرررر هرررذا اإلعرررالن فررري السرمررردة الرسرررمية أو فررري  مرررنخمسرررة عشرررر يومرررًا 

ررن محليعررين أيهمررا أقرررب ، وملررك وفقررًا لررن  المررادة ) رريفعين يوميعير ( مررن 18صحر
 قانون رنظيم المدن.

                                                               

 ظيم المدنة لألبنية وتناللجنة المركزي
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 المدن بمحافظات غزة يم ظرنصادر عن اللسنة المركزمة لألبنية و 

من   33قسيمة رقم عل  أرا ال  يداع مشروع رقسيم ارا لرايات السكنبإ
  أبو الحصين هللاعبد  /باسم  751القطعة رقم 

 غزة    -منطقة رنظيم 
 1936( لسنة 28قانون رنظيم المدن رقم ) 

رررررت  رررم المررردن بمحافظرررات غرررزة أنهرررا قرررد قر رررة لألبنيرررة ورنظير رعلرررن اللسنرررة المركزمرر
ارا  يررداع مشرررروع رقسيرررم  8/5/2012بعررارمخ  المنعقرردة 9/2012ا رقررم سررعهلبس
باسررم / عبررد  751رقررم ة مررن القطعرر  33رقررم أرا القسرريمة  علرر يررات السرركن لرا

 .2 34185 ( لمساحةغزةبموقع )هللا أبو الحصين 
رة راء والعنظريم فري بلديرر بكعابهرا   غرزة وملك بناء عل  طلا من اللسنة المحليرة للبنر

 .10/4/2012المؤرخ  183 رمرق
 1936لسرنة  (28لمردن رقرم )( من قرانون رنظريم ا20عليه ووفقًا لن  المادة )و  

ن مو  الحقررروق فررري األراضررري أو األمرررالك األخررررى مررر  فانررره يسرررو  أل  غرررخ  
الواقعة ضمن ارا المشرروع سرواء بصرفعهم مرن أصرحاب هرذ  األمرالك أو بأيرة 

ة للبناء ة بمكعا اللسنة المحليودعمالصفة أخرى االطالع عل  خراجط المشروع 
الرسرمي ولمردة سرعة أسرابيع  سراعات الردوا  خرالت  غرزةبلدية والعنظيم بمقرها  في 

ررمية أو فرري صررحيفعين يرروميعين رامررن  رردة الرسر ررخ نشررر هررذا اإلعررالن فرري السرمر رمر
رررب  ومررن ثررم رقررديم االععراضررات عليرره خررالت هررذ  المرردة  لرر   محليعررين أيهمررا أقر

 حلية بصورة رسمية. الم نةمكعا اللس
 (.ذا العارمررخ(وسرو  لرن يلعفرر  أل  اععرراا يررد بعررد هر ))

                                                              

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن 
 بمحافظات غـزة                                                                                
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 ــــــالنإعـ
 حافظات غزة نظيم المدن بمصادر عن اللسنة المركزمة لألبنية ور 

  3أرا القسيمة رقم  زء من  عل    ارا لرايات السكنم بإيداع مشروع رقسي 
 ورثة المرحو  عبد الخالق أبو فياا  /باسم  2326من القطعة رقم  

 النصيرات  -منطقة رنظيم 
 1936( لسنة 28قم ) ن ر د لمقانون رنظيم ا

 

رررم المررردن برع رررة لألبنيرررة ورنظير رررررت محافظرررات غرررزة ألرررن اللسنرررة المركزمرر نهرررا قرررد قر
مشررروع رقسرريم ارا  يررداع  8/5/2012المنعقرردة بعررارمخ  9/2012بسلسررعها رقررم 

باسرم  2326مرن القطعرة رقرم  3لرايات السكن عل   زء من أرا القسيمة رقم 
 .2 36588 ساحة( لمالنصيرات بموقع )ا فيا بوورثة المرحو  عبد الخالق أ /

رراءوملررك بنرراء علرر  طلررا مررن اللسنررة ال ت النصرريرا والعنظرريم فرري بلديررررة محليررة للبنر
 .9/4/2012المؤرخ 

فانره  1936( لسنة 28( من قانون رنظيم المدن رقم )20وعليه ووفقًا لن  المادة )
لواقعرررة ى ار خررر يسرررو  أل  غرررخ  مرررن مو  الحقررروق فررري األراضررري أو األمرررالك األ 

فة أخرى ع سواء بصفعهم من أصحاب هذ  األمالك أو بأية صضمن ارا المشرو 
مكعرررا اللسنرررة المحليرررة للبنررراء والعنظررريم ب ع علررر  خرررراجط المشرررروع المودعرررةاالطرررال

خررالت سرراعات الرردوا  الرسررمي ولمرردة سررعة أسررابيع مررن النصرريرات بلديررة بمقرهررا  فرري 
ردة  رخ نشررر هرذا اإلعررالن فرري السرمر عين محليعررين ية أو فرري صرحيفعين يرروميسرررمر الرارمر

ت هرذ  المردة  لر  مكعرا اللسنرة اضرات عليره خرالأيهما أقررب  ومرن ثرم رقرديم االععر 
 محلية بصورة رسمية. ال

 )) وسرو  لرن يلعفرر  أل  اععرراا يررد بعررد هرذا العارمررخ((.
                                                              

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن                                  
 بمحافظات غـزة                                                                               
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 إعـــــــالن
 صادر عن اللسنة المركزمة لألبنية ورنظيم المدن بمحافظات غزة 

أرا من  راعي  ل   وع رريير هد  اسعخدا  مشر  ة عل بالمصادقة النهاجي
 –بة لمحافظات رف  النفايات الصللصال  مسلت  مكا نفايات صلبة

 ط  وسال-خانيونت 
 الفخار  اإلقليمية    –منطقة رنظيم 

 1936( لسنة 28قانون رنظيم المدن رقم ) 
 

رررت رعلرررن اللسنرررة المركزمرررة لألبنيرررة ورنظررريم المررردن بمحافظرررات غرررزة أنهرررا قرررد قررر 
العصررررديق النهرررراجي علرررر   8/5/2012قرررردة بعررررارمخ المنع 9/2012رعها رقررررم سلسرررر ب

ايرات صرلبة لصرال  نفأرا مرن  راعري  لر  مكرا سرعخدا  ع رريير هد  امشرو 
 الوسط -خانيونت –مسلت النفايات الصلبة لمحافظات رف  

السررررابق  يداعرررره لالععرررررراا بمو ررررا اإلعرررررالن الصررررادر عرررررن اللسنررررة المركزمرررررة 
وفلسرررطين بعرررارمخ  13/2/2012مخ الرسرررالة واأليرررا  بعرررار  دريمررر فررري  ر والمنشرررور 

ارمخ رر  ذ بعد مرور خمسة عشر يومرًا مرنه موضع العنفيمع وضع 11/2/2012
نشر هذا اإلعالن في السرمدة الرسمية أو في صحريفعين يوميعيرن محليعرين أيهمرا 

 ( من قانون رنظيم المدن.18أقرب ، وملك وفقًا لن  المادة )
                                                               

                                                    

 المركزية لألبنية وتنظيم المدن  ـةاللجن
 بمحافظات غـزة                                                                         
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 إعـــــــالن
 غزة لعنظيم بمنطقة رنظيم نة المحلية لألبنية واللس ادر عن صا

   ارع عياد غبإيداع مخطط رفصيلي 
 9361 ( لسنة28ون رنظيم المدن رقم ) قان

 
عررررررررررررن  يررررررررررررداع  غررررررررررررزةرعلررررررررررررن اللسنررررررررررررة المحليررررررررررررة للبنرررررررررررراء والعنظرررررررررررريم ببلديررررررررررررة 

رررررررررررار  مرررررررررررن  2 بالقسررررررررررريمةوالمرررررررررررار  عيررررررررررراد غرررررررررررارع المخطرررررررررررط العفصررررررررررريلي لمسر
 .640القطعة رقم  من 14رقم  والقسيمة 639القطعة رقم 

مرررررررن ررررررررارمخ  خمسرررررررة عشرررررررر يومرررررررًا  يرررررررداعًا معسررررررردداً عرررررررراا خرررررررالت مررررررردة لالع
 اإلعالن. هذا

ع أصرررررررررحاب الحقررررررررروق فررررررررري األراضررررررررري واألبنيرررررررررة ميررررررررر وعليررررررررره فانررررررررره يسرررررررررو  لس
واألمرررررررررالك األخررررررررررى المشرررررررررمولة بهرررررررررذا المشرررررررررروع اإلطرررررررررالع علررررررررر  خارطرررررررررة 
المشررررررررررررررررررروع مسانررررررررررررررررررًا خررررررررررررررررررالت سرررررررررررررررررراعات الرررررررررررررررررردوا  الرسررررررررررررررررررمي ورقررررررررررررررررررديم 

المحليررررررررررررة للبنرررررررررررراء والعنظرررررررررررريم  عليرررررررررررره  لرررررررررررر  مكعررررررررررررا اللسنررررررررررررة ضررررررررررررات ااالععر 
 .غزةببلدية 

 (.(خعراا يرد بعد هذا العارمرراع   أل لن يلعفر))وسو  
 

 رجيرت اللسنرة المحلية للبناء والعنظيم                                       
 بمنطقة: )غزة(                                       

 االسم:                                        
 الصفة:         

 العوقيع:                                        
 خارم اللسنة المحلية:                                        
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 إعـــــــالن
 خانيونت صادر عن اللسنة المحلية لألبنية والعنظيم بمنطقة رنظيم 

   ( 20-12ارعي ) المحصور بين غ  5 ع رقمشار للي لبإيداع مخطط رفصي
 1936ة ( لسن28قانون رنظيم المدن رقم ) 

عرررررررررن  يرررررررررداع خرررررررررانيونت ببلديرررررررررة م للسنرررررررررة المحليرررررررررة للبنررررررررراء والعنظررررررررريرعلرررررررررن ا
رررررررررررررررار الشرررررررررررررررارع     3 +24بعررررررررررررررررا  5رقرررررررررررررررم المخطرررررررررررررررط العفصررررررررررررررريلي لمسر

ارررررررررررداد يسرررررررررعخد  بنظرررررررررا  البرررررررررواكي فررررررررري السرررررررررزء المحصرررررررررور برررررررررين غرررررررررارعي 
المحصرررررررررررور برررررررررررين بررررررررررردون ارررررررررررررداد فررررررررررري السرررررررررررزء   30عررررررررررررا ( وب12-22)

-13-12-11-7-6-5والمررررررررررررررررررررررررررررار بالقسرررررررررررررررررررررررررررراجم ( 20-22غررررررررررررررررررررررررررررارعي )
 10-9-8-7-1جم سررررررررررررررررررررراوالق 43 مرررررررررررررررررررررن القطعرررررررررررررررررررررة رقرررررررررررررررررررررم 14-15-25

 .  89من القطعة 15والقسيمة  44من القطعة 
 من رارمخ هذا اإلعالن. خمسة عشر يوماً لالععراا خالت مدة 

األراضرررررررررري واألبنيررررررررررة  فرررررررررري  ق لحقررررررررررو وعليرررررررررره فانرررررررررره يسررررررررررو  لسميررررررررررع أصررررررررررحاب ا
خارطرررررررررررة  مرررررررررررالك األخررررررررررررى المشرررررررررررمولة بهرررررررررررذا المشرررررررررررروع اإلطرررررررررررالع علررررررررررر  واأل 

سررررررررررمي ورقررررررررررديم االععراضررررررررررات لر ع مسانررررررررررًا خررررررررررالت سرررررررررراعات الرررررررررردوا  االمشرررررررررررو 
 .خانيونتعليه  ل  مكعا اللسنة المحلية للبناء والعنظيم ببلدية 

 ((.))وسو  لن يلعف  أل  اععراا يررد بعد هذا العارمررخ
   رجيرت اللسنرة المحلية للبناء والعنظيم                                        

 (خانيونتبمنطقة: )                                         
 االسم:                                          
 الصفة:              

 العوقيع:                                           
 خارم اللسنة المحلية:                                          
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 إعـــــــالن
 بمحافظات غزة  دنالمركزمة لألبنية ورنظيم الم ادر عن اللسنةص

   اررداد 3 + 12بعرا   46بالمصادقة عل  المخطط العفصيلي للشارع رقم 
 بني سهيال    –منطقة رنظيم

 1936( لسنة 28قانون رنظيم المدن رقم ) 
 
رررة لأل علرررنر رررم المررردن بمحافظرررات غرررزة للعمرررو  أنهرررا قرررد اللسنرررة المركزمرر بنيرررة ورنظير
العصررررررديق  29/5/2012 المنعقرررررردة بعررررررارمخ 10/2012رقررررررم  رررت بسلسررررررعها قرررررر 

  ارررداد 3 +12بعررا  46النهاجي عل  المخطط العفصيلي لمسار الشارع رقم 
 .212من القطعة  16-15-14-12والمار بالقساجم 

والرذ  الصرادر عرن اللسنرة المركزمرة ععرراا بمو را اإلعرالن لال هعالسابق  يدا 
 .22/2/2012ين بعارمخ نشر في  رمدة فلسط
مة وضع هرذا المشرروع موضرع العنفيرذ بعرد مررور خمسرة كز كما قررت اللسنة المر 

ررخ نشررر هررذا اإلعررالن فرري السرمرردة الرسررمية وفرري صررحيفعين  عشررر يومرراً  مررن رارمر
 . ب ر يوميعين محليعين أيهما أقر
 ( من قانون رنظيم المدن.18) وملك وفقًا لن  المادة

 
 مدن نية وتنظيم الاللجنة المركزية لألب

 بمحافظات غـزة                                                                        
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 إعـــــــالن
 صادر عن اللسنة المركزمة لألبنية ورنظيم المدن بمحافظات غزة 

   اررداد 3 + 12بعرا   47لي للشارع رقم دقة عل  المخطط العفصيمصالاب
 بني سهيال    –منطقة رنظيم

 1936ة ( لسن28نون رنظيم المدن رقم ) قا
 

رررم المررردن بمحافظرررات غرررزة للعمرررو  أنهرررا قرررد  رررة لألبنيرررة ورنظير رعلرررن اللسنرررة المركزمرر
اجي لنهر اق العصردي 29/5/2012المنعقدة بعارمخ  10/2012 قرررت بسلسعها رقم

 والمرار  ارررداد 3 +12بعررا  47يلي لمسرار الشرارع رقرم عل  المخطط العفصر 
 .214من القطعة  19-10-9-8بالقساجم 
والرذ  يداعه لالععرراا بمو را اإلعرالن الصرادر عرن اللسنرة المركزمرة   السابق

 .11/2/2012نشر في  رمدة فلسطين بعارمخ 
سرة العنفيرذ بعرد مررور خم وضرعمع كما قررت اللسنة المركزمة وضع هرذا المشررو 

ررخ نشررر هررذا اإلعررالن فرري السرمرردة عشررر يومرراً  صررحيفعين الرسررمية وفرري  مررن رارمر
 أقررب. ا يوميعين محليعين أيهم

 ( من قانون رنظيم المدن.18وملك وفقًا لن  المادة )
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن 
 بمحافظات غـزة                                                                          
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 إعـــــــالن
 ت غزة ظاة لألبنية ورنظيم المدن بمحافللسنة المركزمصادر عن ا

   بدون ارردادات 20بعرا   3بالمصادقة عل  المخطط العفصيلي للشارع رقم 
 المرا     –منطقة رنظيم

 1936( لسنة 28قانون رنظيم المدن رقم ) 
 

رررة لألبنيرررة و نرررة ساللرعلرررن  رررم المررردن بمحافظرررات غرررزة للعمرررو  أنهرررا قرررد المركزمرر رنظير
العصرديق النهراجي  29/5/2012المنعقدة بعارمخ  10/2012 لسعها رقمقرررت بس

 ات ارررررداد    بررردون 20بعررررا  3علررر  المخطرررط العفصررريلي لمسرررار الشرررارع رقرررم 
مرررن  سرربع"والقسرراجم  "أراضررري  2340مرررن القطعررة  23A – 15والمررار بالقسرراجم 

 القطعة "أراضي سبع".
والرذ  ة للسنرة المركزمر السابق  يداعه لالععرراا بمو را اإلعرالن الصرادر عرن ا

 .9/3/2012ارمخ بعنشر في  رمدة فلسطين 
كما قررت اللسنة المركزمة وضع هرذا المشرروع موضرع العنفيرذ بعرد مررور خمسرة 

ررخ نشررر هررذا اإلعررالن فرري السرمرردة الرسررمية عشررر يومرراً  فعين صررحي وفرري مررن رارمر
 ن أيهما أقررب. يوميعين محليعي

 ن.ون رنظيم المد ( من قان18وملك وفقًا لن  المادة )
 

 نظيم المدن وتاللجنة المركزية لألبنية 
 بمحافظات غـزة                                                                                
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 إعـــــــالن
 

 مدن بمحافظات غزة مة للعنظيم وبناء الركز منة الصادر عن اللس 
 أبو دقة محمد يد / سالمباسم الس ئة جصالة أفراح ف إيداع مشروع /بشأن 

 

للسنرررررررة المركزمرررررررة للعنظررررررريم وبنررررررراء المررررررردن بمحافظرررررررات غرررررررزة للسمهرررررررور ا رعلرررررررن
 المنعقرررررررررردة بعررررررررررارمخ 10/2012الكرررررررررررمم بأنهررررررررررا قررررررررررد قررررررررررررت بسلسررررررررررعها رقررررررررررم 

29/5/2012.    
مررررررن  31رقررررررم  القسرررررريمةا علرررررر  أر  أفررررررراح فئررررررة جالة صرررررر رخي   يررررررداع ررررررر   

باسررررم السرررريد / دمررررة للسنررررة المق الكبيرررررة عبسررررانمررررن أراضرررري  244القطعررررة رقررررم 
 .أبو دقةمد محسالم 

وعليررررره يحرررررق لسميرررررع مو  الشرررررأن فررررري األراضررررري واألبنيرررررة واألمرررررالك األخررررررى  
المشرررررمولة بالمنطقرررررة بصرررررفعهم مرررررن أصرررررحاب األمرررررالك أو برررررأ  صرررررفة أخررررررى 

مرررررن  (يرررررو  30)روع وملرررررك خرررررالت مررررردة ععراضرررررارهم علررررر  المشررررر ا باو يعقررررردمأن 
 ن.رارمخ نشر هذا اإلعال

للبنررررراء والعنظررررريم بمقرهرررررا فررررري  يرررررةعراضرررررات لررررردى مكعرررررا اللسنرررررة المحلرقرررررد  االع
سررررررركررير اللسنرررررررة المركزمرررررررة بمكعبررررررره برررررررو ارة  /وللسررررررريد  عبسررررررران الكبيررررررررةبلديرررررررة 

 الحكم المحلي خالت ساعات الدوا  الرسمي.
 يــرد بعد انقضاء المدة المحددة (( فـــت ألي اعتــراضيلت نـوف ل))وسـ

 
 نظيم المدن ية لألبنية وتاللجنة المركز

 بمحافظات غـزة                                                                                   
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 إعـــــــالن
 ات غزة حافظ ممدن بصادر عن اللسنة المركزمة لألبنية ورنظيم ال

 6ي رقم لمنطقة الزمعون الشرق لمشروع رنظيمي عمراني رفصيلي بإيداع مسدد 
 غزة   - رنظيم  منطقة
 1936( لسنة 28رقم )  دنقانون رنظيم الم

 
رررررت  رررم المررردن بمحافظرررات غرررزة أنهرررا قرررد قر رررة لألبنيرررة ورنظير رعلرررن اللسنرررة المركزمرر

يرررداع المشرررروع دة  ا عررر  29/5/2012المنعقررردة بعرررارمخ  10/2012بسلسرررعها رقرررم 
والمبينرة  غرزةقرة رنظريم يمي العمراني العفصيلي للقطع والقساجم الواقعرة بمنطالعنظ

 يرداعًا  23/5/2012بعرارمخ  فلسرطينالسابق المنشرور في  اعرفاصيله بقرار اإليد 
 من رارمخ نشر هذا اإلعالن . خمسة عشر يوماً مسددًا لمدة 

 1936( لسرنة 28نظريم المردن رقرم )ون رنمن قرا (17لن  المادة ) وعليه ووفقاً  
واألمرررالك األخررررى اضررري واألبنيرررة فانررره يسرررو  لسميرررع أصرررحاب الحقررروق فررري األر 

المشررروع أو بررأ  مشررروع آخررر سررواء بصررفعهم مررن أصررحاب هررذ  ا المشررمولة بهررذ 
األمالك أو بأية صرفة أخررى االطرالع مسانرًا علر  المشرروع المعردت لردى مكعرا 

خالت ساعات الدوا  الرسرمي غزة  م بمقرها في بلديةعنظيلناء وااللسنة المحلية للب
رخ نشرر ر مرن اللسنرة المحليرة لبلديرة غرزة لر  مكعرا ليره ورقديم االععراضرات ع ارمر

هرررذا اإلعرررالن فررري السرمررردة الرسرررمية أو فررري صرررحيفعين يررروميعين محليعرررين أيهمرررا 
 أقرب.

 رخ((.))وسرو  لرن يلعف  أل  اععرراا يررد بعررد هرذا العارمر
 

 ية وتنظيم المدن نة المركزية لألبناللج
 بمحافظات غـزة                                                                                  
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 إعـــــــالن
 صادر عن اللسنة المركزمة لألبنية ورنظيم المدن بمحافظات غزة 

   219القطعة من  50-49قم  عل  أرا القساجم ر  فرا  بالمصادقة عل  مشروع 
 بني سهيال   –رنظيم   منطقة

 1936ة ( لسن28قانون رنظيم المدن رقم ) 
 

رررة لألبنيرررة وررعلرررن  رررررت نظاللسنرررة المركزمرر رررم المررردن بمحافظرررات غرررزة أنهرررا قرررد قر ير
واسعنادًا  ل  صرالحيارها  29/5/2012المنعقدة بعارمخ  10/2012بسلسعها رقم 

نظيم المدن رقم ( من قانون ر20ة )لماد ابعة من  المنصوص عليها في الفقرة السا
-49أرا القساجم رقم  فرا  مشروع  العصديق النهاجي عل  1936( لسنة 28)

بموقع بني سهيال السابق نشر قررار  يداعره فري  رمردة  219ة رقم طعمن الق 50
وملررك بنرراء علرر  طلررا مررن اللسنررة المحليررة للبنرراء  26/3/2012فلسررطين بعررارمخ 

 .14/5/2012المؤرخ  114 سهيال بكعابها رقمبني  ي بلديةوالعنظيم ف
ذ بعرررد خمسرررة عشرررر يومرررًا مرررن ع موضرررع العنفيرر كمررا قرررررت أن يرررعم وضرررع المشررررو 

 رصديق خارطة الحدود المساحية )اإلفرا ( من داجرة المساحة العامة.خ رارم
ومنشر هذا اإلعالن عل  نفقة المالك في صحيفعين يوميعين محليعين ومنشر في 

 ة حسا األصوت.رسميلسرمدة اال
                                                  

 لألبنية وتنظيم المدن  لجنة المركزيةال
 بمحافظات غـزة                                                                             

 
 
 



  2012( يسمبرد) كانون أول                 )الــوقــائــع الفـلســطـينـية(                   الرابع والثمانون   العـدد      
 

 

 - 411 - 

 إعـــــــالن
 حافظات غزة ن بمد لألبنية ورنظيم المصادر عن اللسنة المركزمة 

   12بعرا   13رقم  دقة عل  المخطط العفصيلي للشارع الهيكلي بالمصا
 المرراقة   –منطقة رنظيم

 1936( لسنة 28ن رنظيم المدن رقم ) نو قا
 

رررم المررردن بمحافظرررات غرررزة للعمرررو  أنهرررا قرررد  رررة لألبنيرررة ورنظير رعلرررن اللسنرررة المركزمرر
ررررررررت بسلسررررررعها رقررررررم   العصررررررديق  29/5/2012المنعقرررررردة بعررررررارمخ  10/2012قر

المرررار   و 12بعررررا  13ي علررر  المخطرررط العفصررريلي لمسرررار الشرررارع رقرررم النهررراج
-45-38-36-22-21-20-19-18-17-16-15-14-12-11بالقسرراجم 

 .670من القطعة  55
والرذ  السابق  يداعه لالععرراا بمو را اإلعرالن الصرادر عرن اللسنرة المركزمرة 

 .15/4/2012بعارمخ نشر في  رمدة فلسطين 
ر خمسرة مة وضع هرذا المشرروع موضرع العنفيرذ بعرد مررو ررت اللسنة المركز ما قك

ررخ نشررر هررذا اإلعررال مرراً عشررر يو  فرري السرمرردة الرسررمية وفرري صررحيفعين ن مررن رارمر
 يوميعين محليعين أيهما أقررب. 

 ( من قانون رنظيم المدن.18وملك وفقًا لن  المادة )
 

 وتنظيم المدن  اللجنة المركزية لألبنية
 بمحافظات غـزة                                                                               

 
 
 
 



  2012( يسمبرد) كانون أول                 )الــوقــائــع الفـلســطـينـية(                   الرابع والثمانون   العـدد      
 

 

 - 412 - 

 نـالإعــــــ
 

 صادر عن اللسنة المركزمة للعنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة 
ترخيص فقاسة صيصان باسم / فؤاد سخرى سلمان إيداع مشروع  /بشأن

 المصدر
ظرررررررات غرررررررزة للسمهرررررررور بنررررررراء المررررررردن بمحافظررررررريم و نللسنرررررررة المركزمرررررررة للعرعلرررررررن ا

 المنعقرررررررررردة بعررررررررررارمخ 10/2012لسررررررررررعها رقررررررررررم الكرررررررررررمم بأنهررررررررررا قررررررررررد قررررررررررررت بس
29/5/2012    
" أراضرررررري  14رقررررررم  القسرررررريمةعلرررررر  أرا فقاسررررررة صيصرررررران  يررررررداع ررررررررخي   

 المصرررررررردرمررررررررن أراضرررررررري  " أراضرررررررري سرررررررربع " 18مررررررررن القطعررررررررة رقررررررررم  سرررررررربع "
 .مصدرالان مسيد / فؤاد سخرى سلباسم الالمقدمة للسنة 

 ألمرررررالك األخررررررى لسميرررررع مو  الشرررررأن فررررري األراضررررري واألبنيرررررة وا وعليررررره يحرررررق 
صرررررحاب األمرررررالك أو برررررأ  صرررررفة أخررررررى أ المشرررررمولة بالمنطقرررررة بصرررررفعهم مرررررن

مرررررن  (يرررررو  30)أن يعقررررردموا باععراضرررررارهم علررررر  المشرررررروع وملرررررك خرررررالت مررررردة 
 رارمخ نشر هذا اإلعالن.

ا فررررري ء والعنظررررريم بمقرهررررر للبنرررررا كعرررررا اللسنرررررة المحليرررررةرقرررررد  االععراضرررررات لررررردى م
عبررررررره برررررررو ارة الحكرررررررم المركزمرررررررة بمك وللسررررررريد/ سررررررركررير اللسنرررررررة المصررررررردربلديرررررررة 

 اعات الدوا  الرسمي.س المحلي خالت
 ))وســوف لن يلتفـــت ألي اعتــراض يــرد بعد انقضاء المدة المحددة ((

 
 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن 

 حافظات غـزةبم                                                                                    
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 إعـــــــالن
 لمركزمة للعنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة ا صادر عن اللسنة

 ترخيص محطة وقود فئة ج بإيداع مشروع  /بشأن 
 

غرررررررزة للسمهرررررررور  رعلرررررررن اللسنرررررررة المركزمرررررررة للعنظررررررريم وبنررررررراء المررررررردن بمحافظرررررررات 
 المنعقرررررررررردة بعررررررررررارمخ 10/2012ا رقررررررررررم ا قررررررررررد قررررررررررررت بسلسررررررررررعهبأنهرررررررررر  مالكرررررررررررم

29/5/2012    
مرررررررن  29رقرررررررم  قسررررررريمةالعلررررررر  أرا محطرررررررة وقرررررررود فئرررررررة ج خي   يرررررررداع ررررررررر  

باسرررررررم السررررررريد/ ن ررررررريم المقدمرررررررة للسنررررررة  غرررررررزةمرررررررن أراضرررررري  835القطعررررررة رقرررررررم 
 .يوسف الدحدوح

ة واألمرررررالك األخررررررى وعليررررره يحرررررق لسميرررررع مو  الشرررررأن فررررري األراضررررري واألبنيررررر  
هم مرررررن أصرررررحاب األمرررررالك أو برررررأ  صرررررفة أخررررررى لة بالمنطقرررررة بصرررررفعلمشرررررمو ا

مررررن  يررررو  ( 30) دة مرررر  اضررررارهم علرررر  المشررررروع وملررررك خررررالتيعقرررردموا باععر أن 
 رارمخ نشر هذا اإلعالن.

رقرررررد  االععراضرررررات لررررردى مكعرررررا اللسنرررررة المحليرررررة للبنررررراء والعنظررررريم بمقرهرررررا فررررري 
رة الحكرررررم المحلررررري برررررو ا هسنرررررة المركزمرررررة بمكعبررررر سررررركررير الل /غرررررزة وللسررررريد بلديرررررة 

 خالت ساعات الدوا  الرسمي.
 المحددة (( دةعتــراض يــرد بعد انقضاء الملتفـــت ألي ا))وســوف لن ي
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 ـالنـإعـــــ
 محافظات غزة  لمركزمة لألبنية ورنظيم المدن بصادر عن اللسنة ا

والمار   4ل بين واد  غزة وغارع رقم اصمخطط رفصيلي للشارع الو  يداع 
   البرمز اإلقليمية -  660من القطعة رقم  4بالقسيمة رقم 

 1936( لسنة 28قانون رنظيم المدن رقم ) 
 

مهرور الكررمم أنهرا بمحافظات غزة للسلمدن انة المركزمة لألبنية ورنظيم رعلن اللس
مخطررط داع  يرر  29/5/2012 المنعقرردة بعررارمخ 10/2012ها رقررم قررد قررررت بسلسررع

من  4والمار بالقسيمة رقم  4للشارع الواصل بين واد  غزة وغارع رقم رفصيلي 
مررودع بمقررر اللسنررة وملررك طبقررًا للمخطررط ال –البرررمز اإلقليميررة  660القطعررة رقررم 
( 28قررم )دسررة عشررر مررن قررانون رنظرريم المرردن ر لررن  المررادة السا بيقرراً طالمركزمررة ر

 ورعديالره. 1936لسنة 
لررن  المررادة السررابعة عشررر مررن مات القررانون فانرره يسررو  لسميررع  داً وعليرره واسررعنا

مو  الحقررروق فررري األراضررري واألمرررالك واألبنيرررة المشرررمولة بهرررذا المشرررروع أو برررأ  
حاب واء بصررفعهم مررن أصرر عشررر سرر  ر أودع بمقعضرري المررادة السادسررةمشررروع آخرر 

 هملمخطرط المرودع ورقرديم اععراضراراالطالع عل  ااألمالك أو بأية صفة أخرى 
عليرره  لرر  مكعررا سرركررير اللسنررة المركزمررة خررالت سرراعات الرردوا  الرسررمي ولمرردة 

 . من رارمرخ نشر هذا اإلعالن  سعين يوماً 
 .حدد((مرراا يررد بعررد العارمررخ ال))وسرو  لرن يلعف  أل  اعع

 
 ية لألبنية وتنظيم المدن اللجنة المركز

 بمحافظات غـزة                                                                               
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 إعـــــــالن
 واد  غزةصادر عن اللسنة المحلية لألبنية والعنظيم بمنطقة رنظيم 

    12بعرا  12 رفصيلي للشارع رقم بإيداع مخطط
 1936( لسنة 28رقم ) نون رنظيم المدن قا

 
عرررررررررن  يرررررررررداع ة واد  غرررررررررز بنررررررررراء والعنظررررررررريم ببلديرررررررررة نرررررررررة المحليرررررررررة للرعلرررررررررن اللس

رررررررررررار الشرررررررررررارع والمرررررررررررار   12بعررررررررررررا  12رقرررررررررررم  المخطرررررررررررط العفصررررررررررريلي لمسر
 .أراضي سبعمن القطعة رقم أراضي سبع بالقساجم 

 رارمخ هذا اإلعالن.لالععراا خالت مدة غهرمن  من 
قررررررررروق فررررررررري األراضررررررررري واألبنيرررررررررة لسميرررررررررع أصرررررررررحاب الح يسرررررررررو  هوعليررررررررره فانررررررررر 

  خارطرررررررررة علررررررررر مشرررررررررمولة بهرررررررررذا المشرررررررررروع اإلطرررررررررالع الك األخررررررررررى الواألمررررررررر 
المشررررررررررررررررررروع مسانررررررررررررررررررًا خررررررررررررررررررالت سرررررررررررررررررراعات الرررررررررررررررررردوا  الرسررررررررررررررررررمي ورقررررررررررررررررررديم 
االععراضررررررررررررات عليرررررررررررره  لرررررررررررر  مكعررررررررررررا اللسنررررررررررررة المحليررررررررررررة للبنرررررررررررراء والعنظرررررررررررريم 

 .واد  غزةببلدية 
 ((.العارمرخ ذاد هعرد با يرا  لن يلعفر  أل  اعع))وسرو 

 
 نظيم  لع رت اللسنرة المحلية للبناء وارجي                                         

 (واد  غزةبمنطقة: )                                         
 االسم:                                          

 الصفة:              
 : العوقيع                                         

 خارم اللسنة المحلية:  
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 ــالنإعـــــ
 م المدن بمحافظات غزة ظي اللسنة المركزمة لألبنية ورن صادر عن

بالمصادقة النهاجية عل  مشروع رريير هد  اسعخدا   زء من أرا القسيمة  
 مركزمة ميا   ة رحليةمن موقف سيارات  ل  محط  978من القطعة  1375رقم 

 غزة     - رنظيم  منطقة
 1936( لسنة 28رنظيم المدن رقم ) قانون 

 
رررررت بممركزمرررة لألبنيرررة ورنظررريم المررردن علرررن اللسنرررة الر حافظرررات غرررزة أنهرررا قرررد قر

العصررديق النهرراجي علرر   29/5/2012المنعقرردة بعررارمخ  10/2012بسلسرررعها رقررم 
مررررررن  1375ة رقررررررم  ررررررزء مررررررن أرا القسرررررريممشررررررروع ررييررررررر هررررررد  اسررررررعخدا  

ه السررابق  يداعرر مركزمررة ميرا    ة رحليررةسريارات  لرر  محطرر موقررف  مررن 978القطعرة
لمركزمة والمنشرور فري  رمردري ا و ا اإلعالن الصادر عن اللسنةلالععراا بم

مرررع وضرررعه موضرررع العنفيرررذ بعرررد مررررور  12/3/2012فلسرررطين والرسرررالة بعرررارمخ 
السرمررردة الرسرررمية أو فررري خمسرررة عشرررر يومرررًا مرررن ررررارمخ نشرررر هرررذا اإلعرررالن فررري 

ررريف رررن محليعرررينين يو عصحر ( مرررن 18ة )أيهمرررا أقررررب، وملرررك وفقرررًا لرررن  المررراد  ميعير
 ون رنظيم المدن.قان

                                                               
                                                    

 المدن اللجنـة المركزية لألبنية وتنظيم 
 غـزة بمحافظات                                                                              
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 إعـــــــالن
 اللسنة المركزمة لألبنية ورنظيم المدن بمحافظات غزة   عنصادر 

حع  محطة المعالسة    72مخطط رفصيلي للشارع الواصل من غارع رقم  يداع 
  برمزالمركزمة غرق ال
 1936سنة ( ل28) قانون رنظيم المدن رقم 

 

غزة للسمهرور الكررمم أنهرا  لمدن بمحافظات اللسنة المركزمة لألبنية ورنظيم ا رعلن
مخطررط  يررداع  29/5/2012 المنعقرردة بعررارمخ 10/2012رت بسلسررعها رقررم قررر قررد 

حع  محطة المعالسة المركزمرة غررق  72للشارع الواصل من غارع رقم رفصيلي 
بمقررررر لسنررررة  للمخطررررط المرررودع طبقررراً  وملررررك –    ارررررداد 3 +16بعرررررا  زالبررررم

شررر مررن ع ي رطبيقررًا لررن  المررادة السادسررةة الحكررم المحلرر العنظرريم المركزمررة بررو ار 
 ورعديالره. 1936( لسنة 28قانون رنظيم المدن رقم )

لررن  المررادة السررابعة عشررر مررن مات القررانون فانرره يسررو  لسميررع  وعليرره واسررعناداً 
لمشرررروع أو برررأ  مشرررمولة بهرررذا ايرررة النقررروق فررري األراضررري واألمرررالك واألبمو  الح

ب ادسررة عشررر سررواء بصررفعهم مررن أصررحاضرري المررادة السمشررروع آخررر أودع بمقع
األمالك أو بأية صفة أخرى االطالع عل  المخطرط المرودع ورقرديم اععراضرارهم 

اعات عليرره  لرر  مكعررا سرركررير اللسنررة المركزمررة بررو ارة الحكررم المحلرري خررالت سرر 
 . شر هذا اإلعالنمن رارمرخ ن  يوماً  سعينالدوا  الرسمي ولمدة 

 .((يررد بعررد العارمررخ المحدد    أل  اععرراا ))وسرو  لرن يلعف
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 عـــــــالنإ
 يم المدن بمحافظات غزة لألبنية ورنظ ركزمةمصادر عن اللسنة ال

من   31م رقرايات السكن عل  أرا القسيمة ع رقسيم ارا لبإيداع مشرو 
 باسم/ مصطف  األغا ور ق السالم     4القطعة رقم 

 رف    -منطقة رنظيم 
 1936( لسنة 28قانون رنظيم المدن رقم ) 

 
رررة رررم المررردن بمحافظررر  رعلرررن اللسنرررة المركزمرر ررررر  ت غرررزةالألبنيرررة ورنظير ت أنهرررا قرررد قر

ررررم  29/5/2012ارمخ المنعقرررردة بعررر  10/2012بسلسرررعها رقرررم  رررروع رقسير  يررررداع مشر
 .2 23591 ( لمساحةرف بموقع ) 4 من القطعة رقم 31 يمة رقمقسأرا ال

رة راء والعنظريم فري بلديرر بكعابهرا   رفر  وملك بناء عل  طلا من اللسنة المحلية للبنر
 .28/5/2012المؤرخ  619/2012رقرم 
 1936نة ( لسر 28ن رقرم )( من قرانون رنظريم المرد 20  المادة )ليه ووفقًا لنوع 

و  الحقررروق فررري األراضررري أو األمرررالك األخررررى م  فانررره يسرررو  أل  غرررخ  مرررن
الواقعة ضمن ارا المشرروع سرواء بصرفعهم مرن أصرحاب هرذ  األمرالك أو بأيرة 

للبناء  محليةللمشروع المودعة بمكعا اللسنة اصفة أخرى االطالع عل  خراجط ا
سرعة اسرابيع رسرمي ولمردة عات الردوا  الخرالت سرا  رف بلدية ظيم بمقرها  في والعن

رمررن رار  ررمية أو فرري صررحيفعين يرروميعين مرر رردة الرسر خ نشررر هررذا اإلعررالن فرري السرمر
رررب  ومررن ثررم رقررديم االععراضررات عليرره خررالت هررذ  المرردة  لرر   محليعررين أيهمررا أقر

  .عا اللسنة المحلية بصورة رسميةمك
 لعارمررخ((.رر  أل  اععرراا يررد بعررد هرذا اسرو  لرن يلعف))و 

                                                               

                                        اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن                                                               
 زةبمحافظات غـ
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 إعـــــــالن
 اء الزهر والعنظيم بمنطقة رنظيم  محلية لألبنيةصادر عن اللسنة ال

    اررداد+ مواقف سيارات 3 + 16بعرا  13 بإيداع مخطط رفصيلي للشارع رقم
 1936( لسنة 28رنظيم المدن رقم )  قانون 

 
داع يررررررررررر عررررررررررن   الزهررررررررررراءوالعنظررررررررررريم ببلديررررررررررة  رعلررررررررررن اللسنررررررررررة المحليررررررررررة للبنرررررررررراء

رررررررررررررررار الشرررررررررررررررارعلمخطرررررررررررررررط العفصررررررررررررررريلا   3 +16بعررررررررررررررررا  13رقرررررررررررررررم  ي لمسر
ن القطعررررررررررررة رقررررررررررررم مرررررررررررر  4 بالقسرررررررررررريمةوالمررررررررررررار اقررررررررررررف سرررررررررررريارات + مو  اررررررررررررررداد 
مرررررررررررررن القطعرررررررررررررة  2والقسررررررررررررريمة  2306مرررررررررررررن القطعرررررررررررررة  1والقسررررررررررررريمة  2307
2305. 

 لالععراا خالت مدة غهرمن  من رارمخ هذا اإلعالن.
بنيرررررررررة ي واألضررررررررر   لسميرررررررررع أصرررررررررحاب الحقررررررررروق فررررررررري األراوعليررررررررره فانررررررررره يسرررررررررو 

طرررررررررة طرررررررررالع علررررررررر  خار ك األخررررررررررى المشرررررررررمولة بهرررررررررذا المشرررررررررروع اإلواألمرررررررررال
لرررررررررررررررررردوا  الرسررررررررررررررررررمي ورقررررررررررررررررررديم ا المشررررررررررررررررررروع مسانررررررررررررررررررًا خررررررررررررررررررالت سرررررررررررررررررراعات 

االععراضررررررررررررات عليرررررررررررره  لرررررررررررر  مكعررررررررررررا اللسنررررررررررررة المحليررررررررررررة للبنرررررررررررراء والعنظرررررررررررريم 
 .الزهراءببلدية 

 ((.العارمرخ ))وسو  لن يلعفر  أل  اععراا يررد بعد هذا
 ء والعنظيم  رجيرت اللسنرة المحلية للبنا                                         

 بمنطقة: )الزهراء(                                         
 االسم:                                          

 الصفة:               
 العوقيع:                                           

 محلية: نة الس خارم الل  
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 ـــالنإعــــ
 دن بمحافظات غزة  ية ورنظيم المصادر عن اللسنة المركزمة لألبن

أراضي سبع من   11أرا القسيمة رقم    زء من  د  اسعخدا ه  يداع رريير
   من مرفق عا   ل  سكن  أراضي سبع 4القطعة 

 1936( لسنة 28قانون رنظيم المدن رقم ) 
 

ات غزة للسمهرور الكررمم أنهرا المدن بمحافظ رنظيمو ن اللسنة المركزمة لألبنية رعل
 يررداع مشررروع  12/6/2012المنعقرردة بعررارمخ  11/2012سلسررعها رقررم قررد قررررت ب

أراضري سربع مرن القطعرة  11أرا القسريمة رقرم   رزء مرن رريير هرد  اسرعخدا 
لمرودع بمقرر وملرك طبقرًا للمخطرط ا –أراضي سبع مرن مرفرق عرا   لر  سركن   4

 ادة السادسرة عشرر مرن قرانون رنظريم المردنبيقًا لن  المرط صرناللسنة العنظيم 
 ورعديالره. 1936ة ( لسن28رقم )

لررن  المررادة السررابعة عشررر مررن مات القررانون فانرره يسررو  لسميررع  داً ناوعليرره واسررع
مو  الحقررروق فررري األراضررري واألمرررالك واألبنيرررة المشرررمولة بهرررذا المشرررروع أو برررأ  

هم مررن أصررحاب عشررر سررواء بصررفعادسررة سع آخررر أودع بمقعضرري المررادة المشرررو 
هم ارالمخطرط المرودع ورقرديم اععراضر  ى االطالع عل األمالك أو بأية صفة أخر 

خرررالت سررراعات الررردوا  الرسرررمي ولمررردة  النصررررعليررره  لررر  مكعرررا اللسنرررة المحليرررة 
 . من رارمرخ نشر هذا اإلعالن  اً سعين يوم

 دد ((.المح خاععرراا يررد بعررد العارمرر)) وسرو  لرن يلعف  أل  
 

 ة المركزية لألبنية وتنظيم المدن اللجن
 بمحافظات غـزة                                                                                  
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 إعـــــــالن
 صادر عن اللسنة المركزمة لألبنية ورنظيم المدن بمحافظات غزة 

لسرايا من السهة  سية المحام  لالقاد  لشارعقة عل  المخطط العفصيلي بالمصاد 
 ة  غز  –طقة رنظيم من   18الشرقية بعرا 

 1936لسنة ( 28قانون رنظيم المدن رقم ) 
 

رررم المررردن بمحافظرررات غرررزة للعمرررو  أنهرررا قرررد  رررة لألبنيرررة ورنظير رعلرررن اللسنرررة المركزمرر
العصرديق النهراجي  12/6/2012المنعقدة بعارمخ  11/2012 قرررت بسلسعها رقم

لسهرررة القادسرررية المحرررام  للسررررايا مرررن اغرررارع  عفصررريلي لمسرررارطرررط الخعلررر  الم
 .690ن القطعة م 228والمار بالقساجم   18بعرا الشرقية 

والرذ  السابق  يداعه لالععرراا بمو را اإلعرالن الصرادر عرن اللسنرة المركزمرة 
 .22/3/2012نشر في  رمدر  الرسالة وفلسطين بعارمخ 

لعنفيرذ بعرد مررور خمسرة مشرروع موضرع اذا الهر كما قررت اللسنة المركزمة وضع 
ررخ نشررر هررذامررن ر عشررر يومرراً  ي صررحيفعين وفرر اإلعررالن فرري السرمرردة الرسررمية  ارمر

 يوميعين محليعين أيهما أقررب. 
 ( من قانون رنظيم المدن.18وملك وفقًا لن  المادة )

 
 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن 

 افظات غـزةبمح                                                                                  
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 إعـــــــالن
 المركزمة لألبنية ورنظيم المدن بمحافظات غزة  نةصادر عن اللس 

بإيداع مشروع رنظيمي عمراني رفصيلي للشوارع ضمن حي حكر الصار   
 يا  بال  -لالععراا منطقة رنظيم 

   1936لسنة  (28قانون رنظيم المدن رقم ) 
أنهرررا قرررد قرررررت  بمحافظرررات غرررزة للسنرررة المركزمرررة لألبنيرررة ورنظررريم المررردنرعلرررن ا

 يداع المشرروع العنظيمري  12/6/2012المنعقدة بعارمخ  11/2012بسلسعها رقم 
العمراني العفصيلي لمنطقة حري حكرر الصرار  الرذ  أعدرره اللسنرة المحليرة للبنراء 

 عالية:والقساجم ال القطع يم في بلدية  باليا والذ  يشملوالعنظ
 حة اإل مالية المسا رقم القسيمة  رقم القطعة

1793 

  10من )–2-3-4-5-6-7-9
-36-35-33-32-31( ) 29  ل

37-38-44-45-46-47-52-
53-54-55-56-62   178000 2 

 

1795 

1-3-6-9-4-5-14-16-17-
18-19-20-21-22-23-27-
29-32-34 

1794 (17-18-19-20-21-28-29 ) 

 .1936لسنة ( 28( من قانون رنظيم المدن رقم )16)لن  المادة  وفقاً  وملك
مات القررانون فإنرره يسررو  لسميررع أصررحاب  مررن( 17عليرره ووفقررًا لررن  المررادة )و  

الحقوق في األراضي واألبنية واألمالك األخررى المشرمولة بهرذا المشرروع أو برأ  
 أخررررى  ةأصرررحاب هرررذ  األمرررالك أو بأيرررة صرررف مشرررروع آخرررر سرررواء بصرررفعهم مرررن

للبناء والعنظيم لسنة المحلية نًا عل  المشروع المودع  لدى مكعا الاالطالع مسا
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خرالت سراعات الردوا  الرسرمي ورقرديم االععراضرات عليره  ة  باليرادير بمقرها في بل
رررخ نشرررر هرررذا اإلعرررالن فررري السرمررردة الرسرررمية أو فررري  خرررالت مررردة غرررهرمن مرررن رارمر

 يوميعين محليعين أيهما أقرب.صحيفعين 
 ((.  اععرراا يررد بعررد هرذا العارمررخلن يلعف  أل وسرو ))

                                                                                                          
 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن 

 بمحافظات غـزة                                                                                    
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 ـــــــالنإع
  باليا لية لألبنية والعنظيم بمنطقة رنظيم محصادر عن اللسنة ال

   8بعرا   R50المساحي ومحمل رقم  23للشارع رقم بإيداع مخطط رفصيلي 
 1936( لسنة 28قانون رنظيم المدن رقم ) 

 
عرررررررررررن  يرررررررررررداع  باليرررررررررررا ببلديرررررررررررة اء والعنظررررررررررريم للبنررررررررررر  ةرعلرررررررررررن اللسنرررررررررررة المحليررررررررررر 

رررررررررار المخطرررررررررط العفصررررررررر  م المسررررررررراحي ومحمرررررررررل رقررررررررر  23رقرررررررررم شرررررررررارع اليلي لمسر
R50  1802من القطعة  20-23والمار بالقساجم   8بعرا. 

 لالععراا خالت مدة غهرمن  من رارمخ هذا اإلعالن.
وق فررررررررري األراضررررررررري واألبنيرررررررررة وعليررررررررره فانررررررررره يسرررررررررو  لسميرررررررررع أصرررررررررحاب الحقررررررررر 

هرررررررررذا المشرررررررررروع اإلطرررررررررالع علررررررررر  خارطرررررررررة ى المشرررررررررمولة باألخرررررررررر  واألمرررررررررالك
 ت سرررررررررررررررررراعات الرررررررررررررررررردوا  الرسررررررررررررررررررمي ورقررررررررررررررررررديموع مسانررررررررررررررررررًا خررررررررررررررررررالالمشررررررررررررررررررر 

الععراضررررررررررررات عليرررررررررررره  لرررررررررررر  مكعررررررررررررا اللسنررررررررررررة المحليررررررررررررة للبنرررررررررررراء والعنظرررررررررررريم ا
 . بالياببلدية 

 ((.  اععراا يرد بعد هذا العارمررخ  أل))وسو  لن يلعفر
 

 المحلية للبناء والعنظيم   جيرت اللسنرةر                                          
 (اليا ببمنطقة: )                                         

 االسم:                                          
 الصفة:              

 العوقيع:                                          
 اللسنة المحلية: خارم  
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 نإعـــــــال
 غزة المركزمة لألبنية ورنظيم المدن بمحافظات ر عن اللسنة صاد 
   اررداد 3 + 12بعرا  A0 قمر لشارع عل  المخطط العفصيلي  بالمصادقة

 دير البل    –منطقة رنظيم
 1936( لسنة 28قانون رنظيم المدن رقم ) 

 
رررم المررردن رررة لألبنيرررة ورنظير  د بمحافظرررات غرررزة للعمرررو  أنهرررا قررر  رعلرررن اللسنرررة المركزمرر

 عصرديق النهراجيال 12/6/2012المنعقدة بعارمخ  11/2012 مت بسلسعها رققررر 
والمرررررار   ارررررررداد 3 +12بعررررررا  A0 قرررررملشرررررارع ر علرررر  المخطرررررط العفصررررريلي 

مررررررن  45-18-17-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4بالقسرررررراجم 
 .138القطعة 

لرذ  او الصرادر عرن اللسنرة المركزمرة  السابق  يداعه لالععرراا بمو را اإلعرالن
 .18/2/2012فلسطين بعارمخ  شر في  رمدةن

د مررور خمسرة بعر ضع هرذا المشرروع موضرع العنفيرذ نة المركزمة و كما قررت اللس
ررخ نشررر هررذا اإلعررالن فرري السرمرردة الرسررمية وفرري صررحيفعين  عشررر يومرراً  مررن رارمر

 يوميعين محليعين أيهما أقررب. 
 ( من قانون رنظيم المدن.18ة )وملك وفقًا لن  الماد 

 
                                                                                                               لألبنية وتنظيم المدن                   نة المركزيةاللج

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 ية ورنظيم المدن بمحافظات غزة صادر عن اللسنة المركزمة لألبن

 ررداد   ا3+  16بعرا   15رقم  لشارع خطط العفصيلي دقة عل  المالمصاب
 واد  غزة   –نظيممنطقة ر
 1936( لسنة 28مدن رقم ) القانون رنظيم 

 
رررم المررردن بمحافظرررات غرررزة للعمرررو  أنهرررا قرررد  رررة لألبنيرررة ورنظير رعلرررن اللسنرررة المركزمرر

ي لنهراجاالعصرديق  12/6/2012عقدة بعارمخ المن 11/2012 قرررت بسلسعها رقم
والمرررررار  ررررررداد   ار 3 +16بعررررررا  15لشرررررارع رقرررررم طرررررط العفصررررريلي علررررر  المخ

من  16والقسيمة  658من القطعة  17يمة قسوال 658من القطعة  13القسيمة ب
 .658القطعة 

والرذ  السابق  يداعه لالععرراا بمو را اإلعرالن الصرادر عرن اللسنرة المركزمرة 
 .3/7/2012ة فلسطين بعارمخ نشر في  رمد 

رور خمسرة كزمة وضع هرذا المشرروع موضرع العنفيرذ بعرد مر للسنة المر ررت اقكما 
ررخ نشررر هررذا اإلعرر  يومرراً عشررر  ن فرري السرمرردة الرسررمية وفرري صررحيفعين المررن رارمر

 يوميعين محليعين أيهما أقررب. 
 ( من قانون رنظيم المدن.18وملك وفقًا لن  المادة )

 
                                                                                                                               لألبنية وتنظيم المدن          اللجنة المركزية

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 دير البل  صادر عن اللسنة المحلية لألبنية والعنظيم بمنطقة رنظيم 

  44وحعي   غرقاً  38بين غارع  لواصلاالعنظيمي للشارع ع مخطط رفصيلي بإيدا 
 اد   اررد 3 +10بعرا غربًا 
 1936( لسنة 28م المدن رقم ) قانون رنظي

 
عررررررررن  يررررررررداع  ديررررررررر الرررررررربل لررررررررن اللسنررررررررة المحليررررررررة للبنرررررررراء والعنظرررررررريم ببلديررررررررة رع

ررررررررررار  العنظيمرررررررررري الواصررررررررررل بررررررررررين غررررررررررارع شررررررررررارع الالمخطررررررررررط العفصرررررررررريلي لمسر
ار مررررررررررررررررر وال   ارررررررررررررررررررداد 3 +10ا بعرررررررررررررررررر غربرررررررررررررررررا  44غررررررررررررررررررقا وحعررررررررررررررررري  38
 .139من القطعة  25-24-23-22لقساجم با

 رارمخ هذا اإلعالن.دة غهرمن  من لالععراا خالت م
يسرررررررررو  لسميرررررررررع أصرررررررررحاب الحقررررررررروق فررررررررري األراضررررررررري واألبنيرررررررررة ه وعليررررررررره فانررررررررر 

واألمرررررررررالك األخررررررررررى المشرررررررررمولة بهرررررررررذا المشرررررررررروع اإلطرررررررررالع علررررررررر  خارطرررررررررة 
دوا  الرسررررررررررررررررررمي ورقررررررررررررررررررديم المشررررررررررررررررررروع مسانررررررررررررررررررًا خررررررررررررررررررالت سرررررررررررررررررراعات الرررررررررررررررررر 

لسنررررررررررررة المحليررررررررررررة للبنرررررررررررراء والعنظرررررررررررريم لرررررررررررر  مكعررررررررررررا الليرررررررررررره  عاالععراضررررررررررررات 
 .البل  ديرببلدية 
 ((.د هذا العارمرخبع  لن يلعفر  أل  اععراا يررد ))وسو 

 

 رجيرت اللسنرة المحلية للبناء والعنظيم                                           
 (دير البل بمنطقة: )                                         

 االسم:                                          
 : الصفة            

 العوقيع:                                          
 خارم اللسنة المحلية:  
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 إعـــــــالن
 صادر عن اللسنة المركزمة لألبنية ورنظيم المدن بمحافظات غزة 

سلطة   /باسم   127 لقطعةامن  49القسيمة رقم   قسيم ارا بإيداع مشروع ر 
 دير البل    –األراضي منطقة رنظيم 

 1936( لسنة 28المدن رقم ) قانون رنظيم 
 
رررررت  لرررنرع رررم المررردن بمحافظرررات غرررزة أنهرررا قرررد قر رررة لألبنيرررة ورنظير اللسنرررة المركزمرر

رررروع رقسيرررر  12/6/2012المنعقرررردة بعرررارمخ  11/2012بسلسرررعها رقرررم  رم  يررررداع مشر
 ( لمسرررراحةديررررر الرررربل قررررع )بمو  127 قررررمطعررررة ر قمررررن ال 49 أرا القسرررريمة رقررررم

6965 2. 
ديررر الرربل   فرري بلديررررة يمللسنررة المحليررة للبنررراء والعنظرر علرر  طلررا مررن ا وملررك بنرراء

 .11/6/2012المؤرخ  550بكعابها رقرم ب د / 
 1936( لسرنة 28( من قرانون رنظريم المردن رقرم )20وعليه ووفقًا لن  المادة ) 

ي أو األمرررالك األخررررى فررري األراضررر  لحقررروق افانررره يسرررو  أل  غرررخ  مرررن مو  
يرة بأعهم مرن أصرحاب هرذ  األمرالك أو شرروع سرواء بصرفالواقعة ضمن ارا الم

صفة أخرى االطالع عل  خراجط المشروع المودعة بمكعا اللسنة المحلية للبناء 
لرسرمي ولمردة سرعة خرالت سراعات الردوا  ا   ديرر الربل بلديرة والعنظيم بمقرها  فري 

رررخ اأسرررابيع مرررن ر رررمية أو فررري صرررحيفعينشرررر هرررذا اإلرمر ررردة الرسر ن عرررالن فررري السرمر
االععراضات عليه خالت هرذ  المردة  يميعين أيهما أقررب  ومن ثم رقد يوميعين محل

  ل  مكعا اللسنة المحلية بصورة رسمية. 
 خ((.رررررالعارمرر رذاه د رررررررررررد بعرررررررراا يرررررررررر  أل  اععرررررررررررررن يلعفرررررو  لررررررررر)) وس

                                                              

 زية لألبنية وتنظيم المدنركاللجنة الم
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صادر عن اللسنة المركزمة لألبنية ورنظيم المدن بمحافظات غزة  

ن القطعة  م  14-5أرا القساجم رقم   زء من  اسعخدا  يداع رريير هد  
 ق أبو عرمبان كن   ل  مدينة ألعاب باسم / روفي من س 2324

 1936ة سن( ل28قانون رنظيم المدن رقم ) 
 

رعلن اللسنة المركزمة لألبنية ورنظيم المدن بمحافظات غزة للسمهرور الكررمم أنهرا 
مشررروع  يررداع  12/6/2012المنعقرردة بعررارمخ  11/2012قررد قررررت بسلسررعها رقررم 

مرن  2324مرن القطعرة  14-5اجم رقم أرا القس زء من  ا اسعخد  رريير هد 
وملرررك طبقرررًا للمخطرررط  –ن بررراباسرررم / روفيرررق أبرررو عرم ة ألعررراب سررركن   لررر  مدينررر 

 رطبيقررًا لررن  المررادة السادسررة عشررر مررن النصرريرات المررودع بمقررر لسنررة العنظرريم 
 ورعديالره. 1936( لسنة 28قانون رنظيم المدن رقم )

مات القررانون فانره يسررو  لسميررع عشرر مررن ة السررابعة المرراد  لرن   وعليره واسررعناداً  
لة بهرررذا المشرررروع أو برررأ  مو راضررري واألمرررالك واألبنيرررة المشررر الحقررروق فررري األ مو  

مشررروع آخررر أودع بمقعضرري المررادة السادسررة عشررر سررواء بصررفعهم مررن أصررحاب 
األمالك أو بأية صفة أخرى االطالع عل  المخطرط المرودع ورقرديم اععراضرارهم 

سررمي ولمرردة خررالت سرراعات الرردوا  الر  النصرريرات  المحليررةعررا اللسنررة لرر  مك عليرره 
 . عالنإلمن رارمرخ نشر هذا ا  اً ن يومسعي

 ))وسرو  لرن يلعف  أل  اععرراا يررد بعررد العارمررخ المحدد((.
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 حافظات غزة لمدن بمة ورنظيم األبني لصادر عن اللسنة المركزمة 

مة  سير هد  اسعخدا   زء من أرا القل  مشروع ررييبالمصادقة النهاجية ع
 من  راعي  ل  سكني باسم/ سهيل غراب   672من القطعة رقم   22رقم 

 غزة     -منطقة رنظيم 
 1936( لسنة 28قانون رنظيم المدن رقم ) 

 
رررررت أنهرررا قررر  حافظرررات غرررزةدن بممررر رعلرررن اللسنرررة المركزمرررة لألبنيرررة ورنظررريم ال د قر

 لرر العصررديق النهرراجي ع 12/6/2012 منعقرردة بعررارمخال 11/2012بسلسرررعها رقررم 
رقررم  مررن القطعررة 22 ررزء مررن أرا القسرريمة رقررم مشررروع ررييررر هررد  اسررعخدا  

 من  راعي  ل  سكني باسم/ سهيل غراب. 672
ة مركزمررررر لالسررررابق  يداعرررره لالععرررررراا بمو ررررا اإلعرررررالن الصررررادر عرررررن اللسنررررة ا

موضع  مع وضعه 26/3/2012در  فلسطين والرسالة بعارمخ في  رم والمنشور
ر يومررًا مررن رررارمخ نشررر هررذا اإلعررالن فرري السرمرردة عشرر العنفيررذ بعررد مرررور خمسررة 

الرسمية أو في صحريفعين يوميعيرن محليعين أيهما أقرب، وملك وفقًا لرن  المرادة 
 ( من قانون رنظيم المدن.18)

                                                           
 ية وتنظيم المدن لمركزية لألبناللجنـة ا

 بمحافظات غـزة                                                                                
 
 
 

 
 



  2012( يسمبرد) كانون أول                 )الــوقــائــع الفـلســطـينـية(                   الرابع والثمانون   العـدد      
 

 

 - 431 - 

 إعـــــــالن
 صادر عن اللسنة المركزمة لألبنية ورنظيم المدن بمحافظات غزة 

نيونت  ضمن بلدية خا 15صيلي للشارع رقم طط العفة عل  المخمصادقلبا
   بدون اررداد 24 را ضمن بلدية القرارة بع  55رقم  والشارع

 ارة  خانيونت + القر  –منطقة رنظيم
 1936( لسنة 28قانون رنظيم المدن رقم ) 

رررم المررردن بمحافظرررات غرررزة للعمرررو  أنهرررا قرررد  رررة لألبنيرررة ورنظير  رعلرررن اللسنرررة المركزمرر
ررررررررت  العصررررررديق  26/6/2012المنعقرررررردة بعررررررارمخ  12/2012قررررررم  بسلسررررررعها ر  قر
ضررمن بلديررة خررانيونت  15الشرارع رقررم ر اجي علرر  المخطررط العفصرريلي لمسرراالنهر 

والمررار بالقسرريمة   برردون اررررداد 24ضررمن بلديررة القرررارة بعرررا  55والشررارع رقررم 
 مرررن 33-38ضرررمن نفررروم بلديرررة القررررارة والقسررراجم  39مرررن القطعرررة رقرررم  13رقرررم 

 من نفوم بلدية خانيونت.ض 42م القطعة رق
والرذ  نرة المركزمرة لسا بمو را اإلعرالن الصرادر عرن اليداعه لالععرراالسابق  

و رمررررررردة فلسرررررررطين بعرررررررارمخ  25/7/2011نشرررررررر فررررررري  رمررررررردة الرسرررررررالة بعرررررررارمخ 
26/7/2011. 

كما قررت اللسنة المركزمة وضع هرذا المشرروع موضرع العنفيرذ بعرد مررور خمسرة 
ررخ  ومرراً يعشررر  ي صررحيفعين ا اإلعررالن فرري السرمرردة الرسررمية وفرر نشررر هررذ مررن رارمر
 يعين محليعين أيهما أقررب. يوم
 ( من قانون رنظيم المدن.18ك وفقًا لن  المادة )ملو 
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن 
 ظات غـزةبمحاف                                                                            
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 ــــالنإعـــ
 يم المدن بمحافظات غزة لألبنية ورنظ صادر عن اللسنة المركزمة

   3  +10بعرا   1/  24ة عل  المخطط العفصيلي للشارع رقم دقبالمصا
 اررداد من السانبين  

 واد  السلقا  –منطقة رنظيم
 1936( لسنة 28قانون رنظيم المدن رقم ) 

 
رررة  رررم ألبنيررر لرعلرررن اللسنرررة المركزمرر بمحافظرررات غرررزة للعمرررو  أنهرررا قرررد المررردن ة ورنظير

ررررررر  العصررررررديق  26/6/2012المنعقرررررردة بعررررررارمخ  12/2012م  رت بسلسررررررعها رقرررررر قر
  3  +10بعررا  1/  24النهاجي عل  المخطط العفصريلي لمسرار الشرارع رقرم 

 والمار بالقساجم أراضي سبع من القطعة أراضي سبع. اررداد من السانبين
  والرذ الصرادر عرن اللسنرة المركزمرة  إلعرالناا بمو را االععرر لالسابق  يداعه 
 .16/2/2012بعارمخ ة فلسطين نشر في  رمد 

قررت اللسنة المركزمة وضع هرذا المشرروع موضرع العنفيرذ بعرد مررور خمسرة  ماك
ررخ نشررر هررذا اإلعررالن فرري السرمرردة الرسررمية وفرري صررحيفعين  عشررر يومرراً  مررن رارمر

  يوميعين محليعين أيهما أقررب.
 ( من قانون رنظيم المدن.18ة )الماد  وفقًا لن   وملك
 

 ة لألبنية وتنظيم المدن للجنة المركزيا
 بمحافظات غـزة                                                                                
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 إعـــــــالن
 ة  ز صادر عن اللسنة المركزمة لألبنية ورنظيم المدن بمحافظات غ

  من 662عة رقم من القط 8أرا القسيمة رقم  سعخدا هد  اداع رريير  ي
   رفيق الحرثاني /السيد   رامشروع  ف سكني  ل  رسار  ضمن

 1936( لسنة 28قانون رنظيم المدن رقم ) 
 

رعلن اللسنة المركزمة لألبنية ورنظيم المدن بمحافظات غزة للسمهرور الكررمم أنهرا 
 يررداع مشررروع  26/6/2012ارمخ لمنعقرردة بعرر ا 12/2012قررد قررررت بسلسررعها رقررم 

من سركني  لر   662من القطعة رقم  8لقسيمة رقم أرا ا اسعخدا هد  رريير 
 وملررررك طبقررررًا للمخطررررط –رفيررررق الحرثرررراني  /مشررررروع  فرررررا  السرررريد  رسررررار  ضررررمن

رطبيقررًا لررن  المررادة السادسررة عشررر مررن  النصرريرات المررودع بمقررر لسنررة العنظرريم 
 ورعديالره. 1936( لسنة 28)رقم  نقانون رنظيم المد 

  لسميررع سررو عة عشرر مررن مات القررانون فانره يالمررادة السرراب لرن   وعليره واسررعناداً  
مو  الحقررروق فررري األراضررري واألمرررالك واألبنيرررة المشرررمولة بهرررذا المشرررروع أو برررأ  
مشررروع آخررر أودع بمقعضرري المررادة السادسررة عشررر سررواء بصررفعهم مررن أصررحاب 

ط المرودع ورقرديم اععراضرارهم لمخطر طالع عل  اى االر األمالك أو بأية صفة أخ
الرردوا  الرسررمي ولمرردة  ات خررالت سرراع النصرريرات نررة المحليررة  لرر  مكعررا اللسعليرره 

 . من رارمرخ نشر هذا اإلعالن  اً سعين يوم
 ))وسرو  لرن يلعف  أل  اععرراا يررد بعررد العارمررخ المحدد((.

 
 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن 

 بمحافظات غـزة                                                                               
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 إعـــــــالن
 رف صادر عن اللسنة المحلية لألبنية والعنظيم بمنطقة رنظيم 

 اررداد من السانبين    بدون 15بعرا  35للشارع رقم بإيداع مخطط رفصيلي 
 1936 لسنة (28قانون رنظيم المدن رقم ) 

 
داع عررررررررررررن  يرررررررررررر رفرررررررررررر  ديررررررررررررة لسنررررررررررررة المحليررررررررررررة للبنرررررررررررراء والعنظرررررررررررريم ببلن الرعلرررررررررررر 

ررررررررررررار ا   برررررررررررردون 15بعرررررررررررررا  35رقررررررررررررم  ارعلشرررررررررررر المخطررررررررررررط العفصرررررررررررريلي لمسر
مررررررررررررررررن  10-46-45-47والمررررررررررررررررار بالقسرررررررررررررررراجم اررررررررررررررررررداد مررررررررررررررررن السررررررررررررررررانبين 

 .2364من القطعة رقم  10والقسيمة رقم  2القطعة رقم 
 ن.اإلعال لالععراا خالت مدة غهرمن  من رارمخ هذا

اضررررررررري واألبنيرررررررررة يسرررررررررو  لسميرررررررررع أصرررررررررحاب الحقررررررررروق فررررررررري األر  فانرررررررررهوعليررررررررره 
المشرررررررررروع اإلطرررررررررالع علررررررررر  خارطرررررررررة ا واألمرررررررررالك األخررررررررررى المشرررررررررمولة بهرررررررررذ 

المشررررررررررررررررررروع مسانررررررررررررررررررًا خررررررررررررررررررالت سرررررررررررررررررراعات الرررررررررررررررررردوا  الرسررررررررررررررررررمي ورقررررررررررررررررررديم 
االععراضررررررررررررات عليرررررررررررره  لرررررررررررر  مكعررررررررررررا اللسنررررررررررررة المحليررررررررررررة للبنرررررررررررراء والعنظرررررررررررريم 

 .رف ببلدية 
 ((.العارمرخ هذا ا يررد بعد اععرا ))وسو  لن يلعفر  أل 

 
 للبناء والعنظيم   يةرجيرت اللسنرة المحل                                        

 (رف بمنطقة: )                                         
 االسم:                                           

 الصفة:               
 العوقيع:                                           

 محلية: خارم اللسنة ال  
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 ـــالنإعــــ
 لألبنية ورنظيم المدن بمحافظات غزة  مةصادر عن اللسنة المركز 

من القطعة  8بإيداع مشروع رقسيم ارا لرايات السكن عل  أرا القسيمة رقم 
  باسم/ بلدية الزوايدة  2341رقم 

 الزوايدة -منطقة رنظيم 
 1936( لسنة 28قم ) يم المدن ر ن رنظ و قان
رررة لألبنيرررة رعلرررن اللسنرررة المركز  رررم المررردن بمحافظرررات غرررزة أمرر رررررت نهررر ورنظير ا قرررد قر

ررررم  26/6/2012المنعقرررردة بعرررارمخ  12/2012بسلسرررعها رقرررم  رررروع رقسير  يررررداع مشر
بموقرع  2341مرن القطعرة رقرم  2341من القطعة رقرم  8القسيمة رقم  أرا الق

 دونم. 64587 ( لمساحةالزوايدة)

رررةراء والعنظررريم علررر  طلرررا مرررن اللسنرررة المحليرررة للبنررر بنررراء  وملرررك الزوايررردة  فررري بلديرر
 .4/6/2012المؤرخ  2012/ 59رم رقبكعابها 

 1936( لسرنة 28( من قرانون رنظريم المردن رقرم )20وعليه ووفقًا لن  المادة ) 
فانررره يسرررو  أل  غرررخ  مرررن مو  الحقررروق فررري األراضررري أو األمرررالك األخررررى 

الك أو بأيرة سرواء بصرفعهم مرن أصرحاب هرذ  األمر  لمشرروعضمن ارا ا واقعةلا
روع المودعة بمكعا اللسنة المحلية للبناء مشفة أخرى االطالع عل  خراجط الص

سرررعة خرررالت سررراعات الررردوا  الرسرررمي ولمررردة الزوايررردة بلديرررة والعنظررريم بمقرهرررا  فررري 
رررمأسرررابيع  ررردة الرسر رررخ نشرررر هرررذا اإلعرررالن فررري السرمر  فررري صرررحيفعينة أو يمرررن رارمر
اضات عليه خالت هرذ  المردة رقديم االععر  ين محليعين أيهما أقررب  ومن ثميوميع
 كعا اللسنة المحلية بصورة رسمية. م  ل 

 )) وسرو  لرن يلعفرر  أل  اععرراا يررد بعررد هرذا العارمررخ((.
                                                              

 ظيم المدن ية وتنكزية لألبنالمر ةاللجن
 بمحافظات غـزة                                                                          
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 إعـــــــالن
 النصرصادر عن اللسنة المحلية لألبنية والعنظيم بمنطقة رنظيم 

   اررداد3 + 12بعرا  24قم ر بإيداع مخطط رفصيلي للشارع 
 1936سنة ل( 28رقم )  المدن قانون رنظيم

 
عررررررررررن  يررررررررررداع النصررررررررررر يم ببلديررررررررررة للبنرررررررررراء والعنظرررررررررر رعلررررررررررن اللسنررررررررررة المحليررررررررررة 

رررررررررررررار الشرررررررررررررارعخطررررررررررررر الم   ارررررررررررررررداد 3 +12بعررررررررررررررا  24 ط العفصررررررررررررريلي لمسر
 .29من القطعة رقم  7-6-5والمار بالقساجم 

 من رارمخ هذا اإلعالن. خمسة عشر يوماً لالععراا خالت مدة 
راضررررررررري واألبنيرررررررررة حقررررررررروق فررررررررري األاب الحوعليررررررررره فانررررررررره يسرررررررررو  لسميرررررررررع أصررررررررر 

المشرررررررررروع اإلطرررررررررالع علررررررررر  خارطرررررررررة  المشرررررررررمولة بهرررررررررذاواألمرررررررررالك األخررررررررررى 
شررررررررررررررررررروع مسانررررررررررررررررررًا خررررررررررررررررررالت سرررررررررررررررررراعات الرررررررررررررررررردوا  الرسررررررررررررررررررمي ورقررررررررررررررررررديم لما

االععراضررررررررررررات عليرررررررررررره  لرررررررررررر  مكعررررررررررررا اللسنررررررررررررة المحليررررررررررررة للبنرررررررررررراء والعنظرررررررررررريم 
 .النصرببلدية 

 ((.))وسو  لن يلعفر  أل  اععراا يررد بعد هذا العارمرخ
 

 ة للبناء والعنظيم  للسنرة المحليرجيرت ا                                      
 (النصربمنطقة: )                                        

 االسم:                                          
 الصفة:              

 العوقيع:                                          
 حلية: اللسنة المخارم  
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 إعـــــــالن
 غزة ت لألبنية ورنظيم المدن بمحافظاسنة المركزمة صادر عن الل

   )الخط الناقل(60بعرا   20بالمصادقة عل  المخطط العفصيلي للشارع رقم 
 خانيونت   –منطقة رنظيم

 1936( لسنة 28قانون رنظيم المدن رقم ) 
 

رررة لألبنيرررة ورنظ زة للعمرررو  أنهرررا قرررد ات غررر مررردن بمحافظررر رم اليررر رعلرررن اللسنرررة المركزمرر
ررررررررت بسل العصررررررديق  26/6/2012المنعقرررررردة بعررررررارمخ  12/2012سررررررعها رقررررررم  قر

  )الخرررط 60بعررررا  20النهررراجي علررر  المخطرررط العفصررريلي لمسرررار الشرررارع رقرررم 
 89مرررن القطعرررة  20-17-16-15-14-8-4-3-2والمرررار بالقسررراجم  (الناقرررل

القطعررة مررن  19القسرريمة و  88 ةمررن القطعرر  17-14-13-11-10-2والقسرراجم 
 .91طعة من الق 1والقسيمة  90
والرذ  ن الصرادر عرن اللسنرة المركزمرة الق  يداعه لالععرراا بمو را اإلعر الساب

 .5/3/2012نشر في  رمدر  فلسطين والرسالة بعارمخ 
كما قررت اللسنة المركزمة وضع هرذا المشرروع موضرع العنفيرذ بعرد مررور خمسرة 

ين ي السرمرردة الرسررمية وفرري صررحيفعن فرر هررذا اإلعررال خ نشررررمررن رارمرر  عشررر يومرراً 
 ليعين أيهما أقررب. يوميعين مح
 ( من قانون رنظيم المدن.18لن  المادة ) اً وملك وفق

 
 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن 

 غـزة بمحافظات                                                                                
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 نــالإعـــــ
 المدن بمحافظات غزة  ألبنية ورنظيمصادر عن اللسنة المركزمة ل

 28عل  المخطط العفصيلي للشارع رقم ة بالمصادق
 النصر   –منطقة رنظيم
 1936( لسنة 28قانون رنظيم المدن رقم ) 

 
رررم المررردن بمحافظرررات غرررزة للعمرررو  أنهرررا قرررد  رررة لألبنيرررة ورنظير رعلرررن اللسنرررة المركزمرر

العصررررررديق  26/6/2012المنعقرررررردة بعررررررارمخ  12/2012  سلسررررررعها رقررررررمررت برقرررررر 
  ارررداد 3 +12بعررا  28سار الشارع رقم لمالنهاجي عل  المخطط العفصيلي 

 .29من القطعة  8-7-6والمار بالقساجم 
والرذ  السابق  يداعه لالععرراا بمو را اإلعرالن الصرادر عرن اللسنرة المركزمرة 

 22/2/2012خ منشر في  رمدة فلسطين بعار 
لعنفيرذ بعرد مررور خمسرة لمشرروع موضرع ات اللسنة المركزمة وضع هرذا اقرر  كما

ررخ نشررر هررذا اإلعررالن فرري السرمرردة الرسررمية وفرري صررحيفعين  اً عشررر يومرر  مررن رارمر
 يوميعين محليعين أيهما أقررب. 

 ( من قانون رنظيم المدن.18وملك وفقًا لن  المادة )
 

 دن م المياللجنة المركزية لألبنية وتنظ
 محافظات غـزةب                                                                               
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 إعـــــــالن
 صادر عن اللسنة المركزمة لألبنية ورنظيم المدن بمحافظات غزة
 بإيداع مشروع رنظيمي عمراني رفصيلي لحي السطر لالععراا

 خانيونت -منطقة رنظيم 
  1936( لسنة 28قم )ن ر رنظيم المدانون ق

زة أنهررا قررد قررررت بسلسررعها رقررم غ ألبنية ورنظيم المدن بمحافظاتنة المركزمة لرعلن اللس
 يداع المشررروع العنظيمرري العمرانرري العفصرريلي  26/6/2012المنعقدة بعارمخ  12/2012

نيونت يرررة خرررادلمنطقرررة حررري السرررطر الرررذ  أعدرررره اللسنرررة المحليرررة للبنررراء والعنظررريم فررري بل
 شمل القطع والقساجم العالية:  يوالذ

 المساحة اإل مالية م القسيمةرق رقم القطعة
 .56-55-54-12-11-10كاملة ما عدا  38

 دونم 3542
 
 
 

 كاملة. 39

40 1-2-3-4-5-6-7-8-9. 

 كاملة. 41

 كاملة 42

 .1936ة ن( لس28( من قانون رنظيم المدن رقم )16وملك وفقًا لن  المادة )
سررو  لسميررع أصررحاب الحقرروق لقررانون فإنرره ي( مررن مات ا17قررًا لررن  المررادة )ووفوعليرره  

اضرري واألبنيررة واألمررالك األخرررى المشررمولة بهررذا المشررروع أو بررأ  مشررروع آخررر ر فرري األ
سررواء بصررفعهم مررن أصررحاب هررذ  األمررالك أو بأيررة صررفة أخرررى االطررالع مسانررًا علرر  

ونت العنظرريم بمقرهررا فرري بلديررة خررانيء و حلية للبنرراة المنالمشروع المودع  لدى مكعا اللس
ضررات عليرره خررالت مرردة غررهرمن مررن رارمرررخ رات الرردوا  الرسررمي ورقررديم االععخررالت سرراعا

 نشر هذا اإلعالن في السرمدة الرسمية أو في صحيفعين يوميعين محليعين أيهما أقرب.
 .())وسرو  لن يلعف  أل  اععرراا يررد بعررد هرذا العارمررخ(

 
 لألبنية وتنظيم المدن زيةلجنة المركال

 ات غـزةبمحافظ
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 ــــالنإعـــ
 ة لألبنية ورنظيم المدن بمحافظات غزة زمصادر عن اللسنة المرك

-12المحصور بين غارعي   5رقم بالمصادقة عل  المخطط العفصيلي للشارع 
 خانيونت   –منطقة رنظيم 20

 1936( لسنة 28قانون رنظيم المدن رقم ) 
 
رررةنرررة المركزماللس نرعلررر  رررم المررردن بمحاف رر   أنهرررا قرررد ظرررات غرررزة للعمرررو لألبنيرررة ورنظير

ررررررررت بسلسررررررعها رقررررررم  العصررررررديق  26/6/2012المنعقرررررردة بعررررررارمخ  12/2012 قر
  يسرعخد  3 +24بعرا  5لشارع رقم النهاجي عل  المخطط العفصيلي لمسار ا

ن و   بررد 30وبعرررا  22-12المحصررور بررين غررارعي بنظررا  البررواكي فرري السررزء 
-7-6-5ار بالقسررراجم والمررر  22-20المحصرررور برررين غرررارعي زء داد فررري السررر اررررر 
مرررررن  10-9-8-7-1والقسررررراجم  43عرررررة قطمرررررن ال 11-12-13-14-15-25

 .89من القطعة رقم  15والقسيمة رقم  44القطعة 
والرذ  السابق  يداعه لالععرراا بمو را اإلعرالن الصرادر عرن اللسنرة المركزمرة 

الرسررررررررالة بعررررررررارمخ دة و رمرررررررر  2/6/2012خ منشررررررررر فرررررررري  رمرررررررردة فلسررررررررطين بعررررررررار 
4/6/2012. 
العنفيرذ بعرد مررور خمسرة ع المركزمة وضع هرذا المشرروع موضر قررت اللسنة  كما

ررخ نشررر هررذا اإلعررالن فرري السرمرردة الرسررمية وفرري صررحيفعين  عشررر يومرراً  مررن رارمر
 يوميعين محليعين أيهما أقررب. 

 .( من قانون رنظيم المدن18وملك وفقًا لن  المادة )
 

 لألبنية وتنظيم المدن ية جنة المركزالل
 بمحافظات غـزة                                                                           
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 إعـــــــالن
 صادر عن اللسنة المركزمة لألبنية ورنظيم المدن بمحافظات غزة 

دون    ب5 ا بالمصادقة عل  المخطط العفصيلي لشارع خالد بن الوليد بعر 
 بي  ال يا    –منطقة رنظيم اررداد 

 1936( لسنة 28قم ) رنظيم المدن ر قانون 
 

رررم المررردن بمحافظرررات غرررزة للعمرررو  أنهرررا قرررد  نرررةرعلرررن اللس رررة لألبنيرررة ورنظير المركزمرر
ررررررررت بسلسررررررعها رقررررررم   العصررررررديق  26/6/2012المنعقرررررردة بعررررررارمخ  12/2012قر

  بردون 5وليرد بعررا برن ال خالرد النهاجي عل  المخطرط العفصريلي لمسرار غرارع 
 والقسيم 967من القطعة  43-41-1-53-44-47-46والمار بالقساجم  اررداد 

 .966من القطعة  36والقسيمة  971من القطعة  2
والرذ  السابق  يداعه لالععرراا بمو را اإلعرالن الصرادر عرن اللسنرة المركزمرة 

 .1/3/2012نشر في  رمدة فلسطين بعارمخ 
سرة مشرروع موضرع العنفيرذ بعرد مررور خملوضع هرذا ا ركزمةمكما قررت اللسنة ال

ررخ نشررر هررذا اإلعررالن فرري عشررر يومرراً  لسرمرردة الرسررمية وفرري صررحيفعين ا مررن رارمر
 يوميعين محليعين أيهما أقررب. 

 ( من قانون رنظيم المدن.18وملك وفقًا لن  المادة )
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن 
 ت غـزةبمحافظا                                                                          
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 إعـــــــالن
 ن اللسنة المركزمة لألبنية ورنظيم المدن بمحافظات غزة  ع صادر

( والمقاسم  233حع   218المقاسم )من   أرا   يداع رريير هد  اسعخدا 
  ل  مدرسةن   كمن س  )أرا المفعي( 662قطعة   10القسيمة   من  (205  –204)

 1936( لسنة 28نون رنظيم المدن رقم ) قا
 

لمدن بمحافظات غزة للسمهرور الكررمم أنهرا ا لسنة المركزمة لألبنية ورنظيمرعلن ال
 يررداع مشررروع  10/7/2012المنعقرردة بعررارمخ  13/2012قررد قررررت بسلسررعها رقررم 
 –204( والمقاسررم )233حعرر   218)مررن  المقاسررم أرا  ررييررر هررد  اسررعخدا 

مرررررن  2 8100 بمسرررراحة )أرا المفعرررري( 662قطعرررررة  10 القسرررريمة ن( مرررر 205
 النصريرات لسنرة العنظريم  طرط المرودع بمقررمخوملك طبقًا لل –ن   ل  مدرسة سك

( لسرررنة 28رطبيقرررًا لرررن  المرررادة السادسرررة عشرررر مرررن قرررانون رنظررريم المررردن رقرررم )
 ورعديالره. 1936

لسميررع  و فانرره يسرر  انون قرر لررن  المررادة السررابعة عشررر مررن مات ال وعليرره واسررعناداً 
أ  بررر  نيرررة المشرررمولة بهرررذا المشرررروع أواألمرررالك واألبمو  الحقررروق فررري األراضررري و 

مشررروع آخررر أودع بمقعضرري المررادة السادسررة عشررر سررواء بصررفعهم مررن أصررحاب 
األمالك أو بأية صفة أخرى االطالع عل  المخطرط المرودع ورقرديم اععراضرارهم 

الرردوا  الرسررمي ولمرردة ت الت سرراعاخرر  ات ر النصرريعليرره  لرر  مكعررا اللسنررة المحليررة 
 .شر هذا اإلعالنمن رارمرخ ن  اً سعين يوم

 عف  أل  اععرراا يررد بعررد العارمررخ المحدد((.يل))وسرو  لرن 
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة

 



  2012( يسمبرد) كانون أول                 )الــوقــائــع الفـلســطـينـية(                   الرابع والثمانون   العـدد      
 

 

 - 443 - 

 إعـــــــالن
 ة  ز صادر عن اللسنة المركزمة لألبنية ورنظيم المدن بمحافظات غ

لمقاسم  ( وا233حع   821أرا المقاسم )من   هد  اسعخدا  يريداع رري  
من سكن   ل    )أرا المفعي( 662قطعة   10  القسيمة ( من205  –204)

  مدرسة
 1936( لسنة 28قانون رنظيم المدن رقم ) 

 

رعلن اللسنة المركزمة لألبنية ورنظيم المدن بمحافظات غزة للسمهرور الكررمم أنهرا 
اع مشررروع  يررد  10/7/2012المنعقرردة بعررارمخ  13/2012رقررم عها سرر قررد قررررت بسل

 –204( والمقاسررم )233حعرر   218ن أرا المقاسررم )مرر  ر هررد  اسررعخدا ررييرر 
 –مررن سرركن   لرر  مدرسررة  )أرا المفعرري( 662قطعررة  10القسرريمة  ( مررن205

رطبيقررًا لررن  المررادة  النصرريرات لسنررة العنظرريم  وملررك طبقررًا للمخطررط المررودع بمقررر
 رعديالره.و  1936( لسنة 28نظيم المدن رقم )ر من قانون عشر  السادسة

بعة عشرر مررن مات القررانون فانره يسررو  لسميررع سررالرن  المررادة ال ليره واسررعناداً وع 
مو  الحقررروق فررري األراضررري واألمرررالك واألبنيرررة المشرررمولة بهرررذا المشرررروع أو برررأ  
 ب مشررروع آخررر أودع بمقعضرري المررادة السادسررة عشررر سررواء بصررفعهم مررن أصررحا

م اععراضرارهم المرودع ورقردي ية صفة أخرى االطالع عل  المخطرطبأ مالك أواأل
خررالت سرراعات الرردوا  الرسررمي ولمرردة  النصرريرات سنررة المحليررة للعليرره  لرر  مكعررا ا

 .من رارمرخ نشر هذا اإلعالن  اً سعين يوم
 ))وسرو  لرن يلعف  أل  اععرراا يررد بعررد العارمررخ المحدد((.

 
 المدن ظيمنية وتنلألب اللجنة المركزية

 بمحافظات غـزة
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 ـالنإعــــــ
 المدن بمحافظات غزة   يماللسنة المركزمة لألبنية ورنظصادر عن 

من مرفق  976قطعة   76القسيمة   أرا  زء من    يداع رريير هد  اسعخدا 
 " مدرسةمرفق رعليمي "  ل عا  

   ضمن مشروع اسكان الصفطاوى 
 3619ة ن( لس28قانون رنظيم المدن رقم ) 

 

ت غزة للسمهرور الكررمم أنهرا المدن بمحافظاللسنة المركزمة لألبنية ورنظيم لن ارع
 يررداع مشررروع  10/7/2012المنعقرردة بعررارمخ  13/2012ررت بسلسررعها رقررم قرر  قررد 

مررن مرفررق عررا   976قطعررة  76القسرريمة  أرا  ررزء مررن  ررييررر هررد  اسررعخدا 
 بقررراً وملرررك ط –وى ا" ضرررمن مشرررروع اسررركان الصرررفط لررر  مرفرررق رعليمررري "مدرسرررة

يقررًا لررن  المررادة السادسررة عشررر يم  باليررا رطبلسنررة العنظرر  للمخطررط المررودع بمقررر
 ورعديالره. 1936( لسنة 28قانون رنظيم المدن رقم ) من

لررن  المررادة السررابعة عشررر مررن مات القررانون فانرره يسررو  لسميررع  وعليرره واسررعناداً 
و برررأ  وع أالمشرررر هرررذا بمو  الحقررروق فررري األراضررري واألمرررالك واألبنيرررة المشرررمولة 

عشررر سررواء بصررفعهم مررن أصررحاب مررادة السادسررة مشررروع آخررر أودع بمقعضرري ال
ك أو بأية صفة أخرى االطالع عل  المخطرط المرودع ورقرديم اععراضرارهم مالاأل

سرعين خالت ساعات الدوا  الرسرمي ولمردة  عليه  ل  مكعا اللسنة المحلية  باليا
 .من رارمرخ نشر هذا اإلعالن  اً يوم
 د((.عارمررخ المحد لعف  أل  اععرراا يررد بعررد الرن يرو  ل))وس
 

 وتنظيم المدنة اللجنة المركزية لألبني
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صادر عن اللسنة المركزمة لألبنية ورنظيم المدن بمحافظات غزة 

 لالععراا  لمنطقة أبو سليم الرربية بإيداع مشروع رنظيمي عمراني رفصيلي
 صيرات الن  -ظيم ة رنقمنط

   1936( لسنة 82قانون رنظيم المدن رقم ) 
ورنظررريم المررردن بمحافظرررات غرررزة أنهرررا قرررد قرررررت ة رعلرررن اللسنرررة المركزمرررة لألبنيررر 

 يداع المشرروع العنظيمري  10/7/2012 المنعقدة بعارمخ 13/2012بسلسعها رقم 
نرراء ة للبمحليرر لالررذ  أعدررره اللسنررة ا أبررو سررليم الرربيررةالعمرانرري العفصرريلي لمنطقررة 

 والقساجم العالية: ذ  يشمل القطعوالالنصيرات والعنظيم في بلدية 
 المساحة اإل مالية  رقم القسيمة  ةرقم القطع
 2 488277 45 ل    32من  2345

 .1936( لسنة 28( من قانون رنظيم المدن رقم )16وملك وفقًا لن  المادة )
ميرررع أصرررحاب   لسه يسرررو فإنررر  ن ( مرررن مات القرررانو 17وعليررره ووفقرررًا لرررن  المرررادة )

ع أو برأ  رو ك األخررى المشرمولة بهرذا المشر ألبنية واألمالالحقوق في األراضي وا
مشرررروع آخرررر سرررواء بصرررفعهم مرررن أصرررحاب هرررذ  األمرررالك أو بأيرررة صرررفة أخررررى 
االطالع مسانًا عل  المشروع المودع  لدى مكعا اللسنة المحلية للبناء والعنظيم 

وا  الرسررمي ورقررديم االععراضررات الررد  سرراعات الت خرر النصرريرات بمقرهررا فرري بلديررة 
ن في السرمدة الرسمية أو فري الغهرمن من رارمرخ نشر هذا اإلعليه خالت مدة ع

 .ين محليعين أيهما أقرب صحيفعين يوميع
 ((.عرراا يررد بعررد هرذا العارمررخ))وسرو  لن يلعف  أل  اع

                                                                                                          
 م المدنظياللجنة المركزية لألبنية وتن

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 

 صادر عن اللسنة المركزمة للعنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة 
ترخيص محطة وقود فئة ج باسم / عبد الله عبد  إيداع مشروع /بشأن 

  رازيم تمحالرحمن عبد الر
ظرررررررات غرررررررزة للسمهرررررررور ء المررررررردن بمحافن اللسنرررررررة المركزمرررررررة للعنظررررررريم وبنرررررررارعلررررررر 

 المنعقرررررررررردة بعررررررررررارمخ 13/2012د قررررررررررررت بسلسررررررررررعها رقررررررررررم قرررررررررر  الكرررررررررررمم بأنهررررررررررا
10/7/2012.    
-44-47علرررررر  أرا القسرررررراجم رقررررررم ررررررررخي  محطررررررة وقررررررود فئررررررة ج  يررررررداع  

 / د السررررري باسرررررمالمقدمرررررة للسنرررررة  غرررررزةمرررررن أراضررررري  699مرررررن القطعرررررة رقرررررم  46
 .بد الرحمن عبد الرحيم رمرا  عد هللاعب
ة واألمرررررالك األخررررررى نيررررر ع مو  الشرررررأن فررررري األراضررررري واألبعليررررره يحرررررق لسميررررر و  

المشرررررمولة بالمنطقرررررة بصرررررفعهم مرررررن أصرررررحاب األمرررررالك أو برررررأ  صرررررفة أخررررررى 
مرررررن  (يرررررو  30)أن يعقررررردموا باععراضرررررارهم علررررر  المشرررررروع وملرررررك خرررررالت مررررردة 

 رارمخ نشر هذا اإلعالن.
يم بمقرهرررررا فررررري ا اللسنرررررة المحليرررررة للبنررررراء والعنظررررر ى مكعررررر لرررررد  راضرررررات عرقرررررد  االع
ة المركزمرررررة بمكعبررررره برررررو ارة الحكرررررم المحلررررري سنررررر سررررركررير الل /غرررررزة وللسررررريد بلديرررررة 

 خالت ساعات الدوا  الرسمي.
 ))وســوف لن يلتفـــت ألي اعتــراض يــرد بعد انقضاء المدة المحددة ((

 
 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 غـزة ظاتبمحاف
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 إعـــــــالن
 زة بنية ورنظيم المدن بمحافظات غالمركزمة لأل صادر عن اللسنة

العنظيمي المعفرع من الشارع  بالمصادقة عل  المخطط العفصيلي للشارع 
   اررداد 3 + 10بعرا  غماالً  25الهيكلي رقم 

 المرا     –منطقة رنظيم
 1936( لسنة 28قانون رنظيم المدن رقم ) 

رررم المررردن بمحلمركز ة االلسنررر  رعلرررن رررة لألبنيرررة ورنظير مرررو  أنهرررا قرررد افظرررات غرررزة للعمرر
ررررررررت بسلسررررررعها رقرررررر  العصررررررديق  10/7/2012المنعقرررررردة بعررررررارمخ  13/2012 م قر

  3 +10بعررا  غماالً  25رقم النهاجي عل  المخطط العفصيلي لمسار الشارع 
 .)سبع( 27)سبع( من القطعة رقم  1رقم والمار بالقسيمة  اررداد 

والرذ  ركزمرة عرن اللسنرة الملالععرراا بمو را اإلعرالن الصرادر داعه  ي لسابقا
 .10/4/2012ن بعارمخ طينشر في  رمدة فلس

كما قررت اللسنة المركزمة وضع هرذا المشرروع موضرع العنفيرذ بعرد مررور خمسرة 
ررخ نشررر هررذا اإلعررالن فرري السرمرردة الرسررمية وفرري صررحيفعين  عشررر يومرراً  مررن رارمر

  قررب.ا أأيهم نيوميعين محليعي
 المدن. ن قانون رنظيم( م18وملك وفقًا لن  المادة )

 
 ية وتنظيم المدنبناللجنة المركزية لأل

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صادر عن اللسنة المركزمة لألبنية ورنظيم المدن بمحافظات غزة 

ن(  ا )غارع السلطان عثم 66رقم بالمصادقة عل  المخطط العفصيلي للشارع 
 دون اررداد   ب25را بع

 بل   دير ال –منطقة رنظيم
 1936( لسنة 28ظيم المدن رقم ) قانون رن

رررم المررردن بمحافظرررات غرررزة للعمرررو  أنهرررا قرررد ر رررة لألبنيرررة ورنظير علرررن اللسنرررة المركزمرر
ررررررررت بسلسررررررعها رقررررررم   العصررررررديق  10/7/2012المنعقرررررردة بعررررررارمخ  13/2012قر

ارع السلطان عثمان( )غ 66قم ر ارع شالنهاجي عل  المخطط العفصيلي لمسار ال
-22-20-19-17-16-2-1مررار بالقسرراجم رقررم وال ون اررررداد   بررد 25بعرررا 

-49-48-19-18والقسررررراجم  125مرررررن القطعرررررة رقرررررم  23-26-28-32-33
 .127من القطعة  68والقسيمة رقم  126من القطعة  50-51-52

الرذ  و ة مركزمر لالسابق  يداعه لالععرراا بمو را اإلعرالن الصرادر عرن اللسنرة ا
 .7/7/2011نشر في  رمدة فلسطين بعارمخ 

شرروع موضرع العنفيرذ بعرد مررور خمسرة لمرت اللسنة المركزمة وضع هرذا اكما قر 
ررخ نشررر هررذا اإلعررالن فرري السرمرردة الرسررمية وفرري صررحيفعين  عشررر يومرراً  مررن رارمر

 يوميعين محليعين أيهما أقررب. 
 ن.المد  م( من قانون رنظي18وملك وفقًا لن  المادة )

 
 دننة المركزية لألبنية وتنظيم الماللج

 ـزةبمحافظات غ
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 إعـــــــالن
 لسنة المركزمة لألبنية ورنظيم المدن بمحافظات غزة الصادر عن 

  10-12-11عل  أرا القساجم رقم    بإيداع مشروع رقسيم ارا لرايات السكن
  بلدية الزوايدة  /باسم   146من القطعة  

 دةيالزوا -منطقة رنظيم 
 1936( لسنة 28م المدن رقم ) ن رنظينو قا

رررم المررردنن اللسنرررة المر رعلررر  رررة لألبنيرررة ورنظير رررررت ب كزمرر محافظرررات غرررزة أنهرررا قرررد قر
ررررم  10/7/2012المنعقرررردة بعرررارمخ  13/2012بسلسرررعها رقرررم  رررروع رقسير  يررررداع مشر

 ( لمسررراحةالزوايررردةبموقرررع )  146مرررن القطعرررة  10-12-11أرا القسررراجم رقرررم 
20873 2. 
ررراء والع  طلرررا علررر بنررراء  وملرررك  الزوايررردة رةنظررريم فررري بلديرررر مرررن اللسنرررة المحليرررة للبنر

 .25/6/2012المؤرخ  65/2012بكعابها رقرم 
 1936( لسرنة 28( مرن قرانون رنظريم المردن رقرم )20وعليه ووفقرًا لرن  المرادة )

فانررره يسرررو  أل  غرررخ  مرررن مو  الحقررروق فررري األراضررري أو األمرررالك األخررررى 
يرة عهم مرن أصرحاب هرذ  األمرالك أو بأاء بصرفسرو شرروع مالواقعة ضمن ارا ال

عة بمكعا اللسنة المحلية للبناء ود الطالع عل  خراجط المشروع المصفة أخرى ا
سرررعة خرررالت سررراعات الررردوا  الرسرررمي ولمررردة  الزوايررردةبلديرررة والعنظررريم بمقرهرررا فررري 

رررمية أو فررري صرررحيفعين أسرررابيع  ررردة الرسر رررخ نشرررر هرررذا اإلعرررالن فررري السرمر مرررن رارمر
الت هرذ  المردة عراضرات عليره خر أيهما أقررب ومن ثرم رقرديم االع حليعينم ميعينو ي

 المحلية بصورة رسمية. ة  ل  مكعا اللسن
 ))وسرو  لرن يلعفرر  أل  اععرراا يررد بعررد هرذا العارمررخ((.

                                                              

 مدنالنظيم تاللجنة المركزية لألبنية و
 حافظات غـزةبم
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 إعـــــــالن
 نظيم خانيونتر حلية لألبنية والعنظيم بمنطقةعن اللسنة المصادر 

 609-69في السزء المحصور بين غارعي  670بإيداع مخطط رفصيلي للشارع رقم 
-619في السزء المحصور بين غارعي   646  بدون اررداد وغارع رقم 10بعرا 

ء   اررداد في السز 3 +10بعرا  609ع رقم ار اد وغد  بدون ارر10بعرا  634
  634-670غارعي  المحصور بين

 1936( لسنة 28مدن رقم )القانون رنظيم 
رعلررررررررررن اللسنررررررررررة المحليررررررررررة للبنرررررررررراء والعنظرررررررررريم ببلديررررررررررة خررررررررررانيونت عررررررررررن  يررررررررررداع المخطررررررررررط 

ررررررررررار الشررررررررررارع رقررررررررررم  -69فرررررررررري السررررررررررزء المحصررررررررررور بررررررررررين غررررررررررارعي  670العفصرررررررررريلي لمسر
فررررررررري السرررررررررزء المحصرررررررررور برررررررررين   646قرررررررررم غرررررررررارع ر و  ررررررررررردادا  بررررررررردون 10بعررررررررررا  609
بعررررررررررررررررا  609 قررررررررررررررم  برررررررررررررردون ارررررررررررررررررداد وغررررررررررررررارع ر 10بعرررررررررررررررا  634-619ارعي غرررررررررررررر 

والمررررررررررررررررار  634-670  ارررررررررررررررررداد فرررررررررررررررري السرررررررررررررررزء المحصررررررررررررررررور برررررررررررررررين غررررررررررررررررارعي 3 +10
مررررررررررررررررررررررررررررن القطعررررررررررررررررررررررررررررة  44-43-40-39-37-35-33-30-29-16-14بالقسرررررررررررررررررررررررررررراجم 

 .69من القطعة  19-15والقساجم  53رقم 
 ارمخ هذا اإلعالن.من ر  منة غهر دلالععراا خالت م
ة اب الحقرررررررررررروق فرررررررررررري األراضرررررررررررري واألبنيرررررررررررر سررررررررررررو  لسميررررررررررررع أصررررررررررررحوعليرررررررررررره فانرررررررررررره ي

واألمرررررررررررررالك األخررررررررررررررى المشرررررررررررررمولة بهرررررررررررررذا المشرررررررررررررروع اإلطرررررررررررررالع علررررررررررررر  خارطرررررررررررررة 
المشررررررررررررروع مسانررررررررررررًا خررررررررررررالت سرررررررررررراعات الرررررررررررردوا  الرسررررررررررررمي ورقررررررررررررديم االععراضررررررررررررات 

 ونت.يعليه  ل  مكعا اللسنة المحلية للبناء والعنظيم ببلدية خان
 .ذا العارمرخ((ن يلعف  أل  اععرراا يررد بعد هوسو  ل))

 رجيرت اللسنرة المحلية للبناء والعنظيم                                                
 بمنطقة: )خانيونت(                                                    
 سم:  اال                                                      

 الصفة:                             
 العوقيع:                                                     

 خارم اللسنة المحلية:        
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 إعـــــــالن
 المرا   صادر عن اللسنة المحلية لألبنية والعنظيم بمنطقة رنظيم 

بعرا   1غارع رقم  و  12رقم  غارع  الواصل بينبإيداع مخطط رفصيلي للشارع 
    اررداد 3 + 8-10
 1936( لسنة 28المدن رقم ) قانون رنظيم 

عررررررررررن  يررررررررررداع  المرررررررررررا   اللسنررررررررررة المحليررررررررررة للبنرررررررررراء والعنظرررررررررريم ببلديررررررررررة ن رعلرررررررررر 
رررررررررررار الشرررررررررررارع  12الواصرررررررررررل برررررررررررين غرررررررررررارع رقرررررررررررم  المخطرررررررررررط العفصررررررررررريلي لمسر

والمرررررررررررررررررار بالقسررررررررررررررررراجم   ارررررررررررررررررررداد 3 +10-8بعررررررررررررررررررا  1وغرررررررررررررررررارع رقرررررررررررررررررم 
 .ي سبعأراضطعة ن القمأراضي سبع 

 اإلعالن.من رارمخ هذا ت مدة غهرمن  لالععراا خال
أصرررررررررحاب الحقررررررررروق فررررررررري األراضررررررررري واألبنيرررررررررة  يرررررررررعوعليررررررررره فانررررررررره يسرررررررررو  لسم

واألمرررررررررالك األخررررررررررى المشرررررررررمولة بهرررررررررذا المشرررررررررروع اإلطرررررررررالع علررررررررر  خارطرررررررررة 
المشررررررررررررررررررروع مسانررررررررررررررررررًا خررررررررررررررررررالت سرررررررررررررررررراعات الرررررررررررررررررردوا  الرسررررررررررررررررررمي ورقررررررررررررررررررديم 

اء والعنظرررررررررررريم ليررررررررررررة للبنرررررررررررر المح ةاالععراضررررررررررررات عليرررررررررررره  لرررررررررررر  مكعررررررررررررا اللسنرررررررررررر 
 .المرا   ببلدية 
 ((.رخرمأل  اععراا يررد بعد هذا العاو  لن يلعفر  ))وس
 

 رجيرت اللسنرة المحلية للبناء والعنظيم  
 (المرا   بمنطقة: )                                           

 االسم:                                            
 الصفة:                 

 عوقيع: ال                                          
 : خارم اللسنة المحلية 
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 إعـــــــالن
 صادر عن اللسنة المركزمة لألبنية ورنظيم المدن بمحافظات غزة 

بإيداع مشروع رقسيم ارا لرايات السكن عل  أرا القسيمة أراضي سبع من  
 العو  أبو  لالقطعة أراضي سبع باسم/ محمد خلي

 المرا     -طقة رنظيم من
 1936( لسنة 82المدن رقم )  نظيمقانون ر 

رررررت ركرعلرررن اللسنرررة الم رررم المررردن بمحافظرررات غرررزة أنهرررا قرررد قر رررة لألبنيرررة ورنظير زمرر
ررررم  10/7/2012المنعقرررردة بعرررارمخ  13/2012بسلسرررعها رقرررم  رررروع رقسير  يررررداع مشر

( المررررا   )موقرررع بأراضررري سررربع مرررن القطعرررة أراضررري سررربع  أرا القسررريمة رقرررم
 .2 12770 لمساحة

ررراء والعنظررريم فررري طلرررا مرررن اللسنرررةعلررر  وملررك بنررراء  رررةب المحليرررة للبنر المررررا    لديرر
 .24/6/2012المؤرخ  83/2012بكعابها رقرم 

 1936( لسرنة 28( من قرانون رنظريم المردن رقرم )20وعليه ووفقًا لن  المادة ) 
خررررى مرررالك األو األأفانررره يسرررو  أل  غرررخ  مرررن مو  الحقررروق فررري األراضررري 

حاب هرذ  األمرالك أو بأيرة بصرفعهم مرن أصر  سرواءالواقعة ضمن ارا المشرروع 
رى االطالع عل  خراجط المشروع المودعة بمكعا اللسنة المحلية للبناء أخصفة  

سرررعة خرررالت سرراعات الررردوا  الرسررمي ولمررردة المرررا   بلديرررة والعنظرريم بمقرهرررا  فرري 
رررخ نشرررر هرررذا اإلعرررالن أسرررابيع  ررردة الي السفررر مرررن رارمر رررمية أو فررري صرررحيفعين رمر رسر
ليره خرالت هرذ  المردة ع ومن ثرم رقرديم االععراضرات  ررب يعين أيهما أقمحل يوميعين

  ل  مكعا اللسنة المحلية بصورة رسمية. 
 ))وسرو  لرن يلعفرر  أل  اععرراا يررد بعررد هرذا العارمررخ((.

                                                                                                                            
 لألبنية وتنظيم المدن ة اللجنة المركزي

 بمحافظات غـزة                                                                        
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 إعـــــــالن
 غزة  افظات ح صادر عن اللسنة المركزمة لألبنية ورنظيم المدن بم

  من القطعة 2   زء من القسيمة  ايات السكن علا لرداع مشروع رقسيم ار بإي
 الزوايدة  -منطقة القرعان منطقة رنظيم   2334

 1936( لسنة 28قانون رنظيم المدن رقم ) 
رررررت  رررم المررردن بمحافظرررات غرررزة أنهرررا قرررد قر رررة لألبنيرررة ورنظير رعلرررن اللسنرررة المركزمرر

عل  يرم  رقس  يداع مشرروع  10/7/2012رمخ  ة بعاد المنعق  13/2012بسلسعها رقم 
 .2 38419 ( لمساحةالزوايدةوقع )بم  2334من القطعة  2ن القسيمة  زء م

رررة ررراء والعنظررريم فررري بلديرر  الزوايررردة وملرررك بنررراء علررر  طلرررا مرررن اللسنرررة المحليرررة للبنر
 .25/6/2012المؤرخ  60/2012بكعابها رقرم 

 1936( لسرنة 28دن رقرم )نظريم المر نون را( من قر 20وعليه ووفقًا لن  المادة ) 
أو األمرررالك األخررررى ي غرررخ  مرررن مو  الحقررروق فررري األراضررر  فانررره يسرررو  أل 

الواقعة ضمن ارا المشرروع سرواء بصرفعهم مرن أصرحاب هرذ  األمرالك أو بأيرة 
صفة أخرى االطالع عل  خراجط المشروع المودعة بمكعا اللسنة المحلية للبناء 

سرررعة ولمررردة  رسرررميت سررراعات الررردوا  الخرررال وايررردةالز ة يررر بلد والعنظررريم بمقرهرررا  فررري 
رررخ نشرررر هرررذا اإلعرررالابيع أسررر  رررمية أو فررري صرررحيفعين  نمرررن رارمر ررردة الرسر فررري السرمر

يوميعين محليعين أيهما أقررب  ومن ثم رقديم االععراضات عليه خالت هرذ  المردة 
  ل  مكعا اللسنة المحلية بصورة رسمية. 

 رذا العارمررخ((.بعررد ه يررد  ا ))وسرو  لرن يلعفرر  أل  اععررا
                                                              

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن 
 بمحافظات غـزة                                                                                                    
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 نإعـــــــال
 محافظات غزة رنظيم المدن بية و سنة المركزمة لألبنر عن اللصاد 

   اررداد 3 + 10بعرا   45طط العفصيلي للشارع رقم مخبالمصادقة عل  ال
 بني سهيال    –منطقة رنظيم

 1936( لسنة 28قانون رنظيم المدن رقم ) 
رررم المررردن بمحافظرررات غرررزة للعمرررو  أنهرررا قررر  رررة لألبنيرررة ورنظير  د رعلرررن اللسنرررة المركزمرر

رررررررر  العصررررررديق  10/7/2012ة بعررررررارمخ نعقررررررد الم 13/2012ا رقررررررم  ت بسلسررررررعهقر
  ارررداد 3 +10بعررا  45رقم طط العفصيلي لمسار الشارع مخالنهاجي عل  ال
 . 215من القطعة  9-8-6-5-4والمار بالقساجم 

والرذ  السابق  يداعه لالععرراا بمو را اإلعرالن الصرادر عرن اللسنرة المركزمرة 
 .26/3/2012عارمخ طين بسنشر في  رمدة فل

د مررور خمسرة بعر ضع هرذا المشرروع موضرع العنفيرذ نة المركزمة و اللسكما قررت 
ررخ نشررر هررذا اإلعررالن فرري السرمرردة الرسررمية وفرري صررحيفعين  عشررر يومرراً  مررن رارمر

 يوميعين محليعين أيهما أقررب. 
 ( من قانون رنظيم المدن.18وملك وفقًا لن  المادة )

 
 لمدن وتنظيم ابنية اللجنة المركزية لأل

 بمحافظات غـزة                                                                               
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 إعـــــــالن
 صادر عن اللسنة المركزمة لألبنية ورنظيم المدن بمحافظات غزة 

رع  االرابط بين غ 52بالمصادقة عل  المخطط العفصيلي للشارع الهيكلي رقم  
   باليا    –ظيممنطقة رن 53رع رقم  وغا 33م رق

 9361 ( لسنة28ون رنظيم المدن رقم ) قان
رررم المررردن بمحافظرررات غرررزة للعمرررو  أنهرررا قرررد  رررة لألبنيرررة ورنظير رعلرررن اللسنرررة المركزمرر

ررررررررت بسلسررررررعها رقررررررم   العصررررررديق  10/7/2012المنعقرررررردة بعررررررارمخ  13/2012قر
الررررابط برررين  52كلررري رقرررم الهي عالنهررراجي علررر  المخطرررط العفصررريلي لمسرررار الشرررار 

مرن  117-116-110-71-64والمرار بالقسراجم  53 وغرارع رقرم 33 رقرم غارع
 .754القطعة 

والرذ  السابق  يداعه لالععرراا بمو را اإلعرالن الصرادر عرن اللسنرة المركزمرة 
 .15/9/2011نشر في  رمدة فلسطين بعارمخ 

ر خمسرة بعرد مررو  عنفيرذ لكما قررت اللسنة المركزمة وضع هرذا المشرروع موضرع ا
ررخ نشررر هررذا ن رامرر  عشررر يومرراً  صررحيفعين  فررياإلعررالن فرري السرمرردة الرسررمية و رمر

 يوميعين محليعين أيهما أقررب. 
 ( من قانون رنظيم المدن.18وملك وفقًا لن  المادة )

 
 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن 

 غـزة فظاتبمحا                                                                              
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 ـــــــالنإع
 بني سهيال لية لألبنية والعنظيم بمنطقة رنظيم محصادر عن اللسنة ال

    بدون اررداد 16بعرا  19رقم بإيداع مخطط رفصيلي للشارع 
 1936( لسنة 28قانون رنظيم المدن رقم ) 

 يررررررررداع  عررررررررنسررررررررهيال بنرررررررري  ةرعلررررررررن اللسنررررررررة المحليررررررررة للبنرررررررراء والعنظرررررررريم ببلديرررررررر 
ررررررررررررار الشررررررررررررار  صرررررررررررريليالمخطررررررررررررط العف   برررررررررررردون 16بعرررررررررررررا  19رقررررررررررررم  علمسر

والقسررررررررررررراجم  221مرررررررررررررن القطعرررررررررررررة  15-14-13والمرررررررررررررار بالقسررررررررررررراجم  د اررررررررررررررردا
 .220من القطعة  10-11-13-14-18-35-36-37-38

 لالععراا خالت مدة غهرمن  من رارمخ هذا اإلعالن.
 واألبنيرررررررررةراضررررررررري وعليررررررررره فانررررررررره يسرررررررررو  لسميرررررررررع أصرررررررررحاب الحقررررررررروق فررررررررري األ

روع اإلطرررررررررالع علررررررررر  خارطرررررررررة ولة بهرررررررررذا المشررررررررر لمشرررررررررمواألمرررررررررالك األخررررررررررى ا
مسانررررررررررررررررررًا خررررررررررررررررررالت سرررررررررررررررررراعات الرررررررررررررررررردوا  الرسررررررررررررررررررمي ورقررررررررررررررررررديم ع المشرررررررررررررررررررو 

االععراضررررررررررررات عليرررررررررررره  لرررررررررررر  مكعررررررررررررا اللسنررررررررررررة المحليررررررررررررة للبنرررررررررررراء والعنظرررررررررررريم 
 .بني سهيالببلدية 

 ((.))وسو  لن يلعفر  أل  اععراا يررد بعد هذا العارمرخ
 

 بناء والعنظيم  محلية للرة النرجيرت اللس
 (بني سهيال): بمنطقة                                          

 االسم:                                           
 الصفة:               

 العوقيع:                                           
 خارم اللسنة المحلية:  
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 إعـــــــالن
 غزة  دن بمحافظات لمركزمة لألبنية ورنظيم السنة المعن ال صادر

  10-72المحصور بين غارعي   31صيلي للشارع عفبالمصادقة عل  المخطط ال
   اررداد 3 + 24بعرا  31-14المحصور بين غارعي   72و زء من غارع 

 خانيونت   –منطقة رنظيم
 1936( لسنة 28قانون رنظيم المدن رقم ) 

رررم المررردن بمحافظرررات غرررز بنيرررة ورنة لألررعلرررن اللسنرررة المركزمرررر  قرررد  للعمرررو  أنهررراة ظير
ررررررررت بسلسررررررعها رقررررررم   العصررررررديق  10/7/2012المنعقرررررردة بعررررررارمخ  13/2012قر

المحصرور برين غرارعي  31النهاجي عل  المخطط العفصيلي لمسرار الشرارع رقرم 
  3 +24بعررا  31-14المحصور بين غارعي  72و زء من غارع  72-10

-25اجم قسررر وال 65مرررن القطعرررة  32-34-27-20-19اجم سررر والمرررار بالق ارررررداد 
 .66من القطعة  24-23-22-21

والرذ  يداعه لالععرراا بمو را اإلعرالن الصرادر عرن اللسنرة المركزمرة   السابق
 .15/3/2012نشر في  رمدري فلسطين والرسالة بعارمخ 

كما قررت اللسنة المركزمة وضع هرذا المشرروع موضرع العنفيرذ بعرد مررور خمسرة 
ررخ نشررر هررذا اإلعررالن مررن ر مرراً شررر يو ع رسررمية وفرري صررحيفعين السرمرردة ال فرريارمر

 عين أيهما أقررب. لييوميعين مح
 ( من قانون رنظيم المدن.18وملك وفقًا لن  المادة )

 
 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 زة حافظات غدن بممصادر عن اللسنة المركزمة لألبنية ورنظيم ال

عي  ار المحصور بين غ  12012شارع رقم العفصيلي لل طبالمصادقة عل  المخط
    بدون اررداد10بعرا   39-23

 خانيونت   –منطقة رنظيم
 1936( لسنة 28قانون رنظيم المدن رقم ) 

رررم المررردن بمحافظرررات غرررزة للعمرررو  أنهرررا قرررد  رررة لألبنيرررة ورنظير رعلرررن اللسنرررة المركزمرر
ررررررررت بسلسررررررعها  العصررررررديق  10/7/2012لمنعقرررررردة بعررررررارمخ ا 13/2012قررررررم  ر قر

لمحصرررور برررين ا 12012لشرررارع رقرررم ر اسرررانهررراجي علررر  المخطرررط العفصررريلي لمال
 . 49من القطعة  2-6والقساجم اررداد   بدون 10بعرا  23-39غارعي 

والرذ  السابق  يداعه لالععرراا بمو را اإلعرالن الصرادر عرن اللسنرة المركزمرة 
 .19/3/2012بعارمخ الرسالة طين و سنشر في  رمدري فل

لعنفيرذ بعرد مررور خمسرة ا لمركزمة وضع هرذا المشرروع موضرعررت اللسنة اقكما 
ررخ نشررر هررذا اإلعررالن فرري السرمرردة الرسررمية وفرري صررحيفعين  عشررر يومرراً  مررن رارمر

 يوميعين محليعين أيهما أقررب. 
 ( من قانون رنظيم المدن.18وملك وفقًا لن  المادة )

 
 وتنظيم المدن  لألبنية ركزيةماللجنة ال

 بمحافظات غـزة                                                                            
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 إعـــــــالن
 صادر عن اللسنة المركزمة لألبنية ورنظيم المدن بمحافظات غزة 

اء لكهرباالخط الناقل لخط  106بالمصادقة عل  المخطط العفصيلي للشارع رقم 
 خانيونت حدود المصرمة حع  حدود من ال

 رف    –رنظيم  منطقة
 1936( لسنة 28رقم )  دنقانون رنظيم الم

رررم المررردن بمحافظرررات غرررزة للعمرررو  أنهرررا قرررد  رررة لألبنيرررة ورنظير رعلرررن اللسنرررة المركزمرر
ررررررررت بسلسررررررعها رقررررررم   العصررررررديق  10/7/2012المنعقرررررردة بعررررررارمخ  13/2012قر
كهربراء مرن الخرط الناقرل لخرط الارع لشر مسرار ايلي لصر النهاجي علر  المخطرط العف

بعررا  5-7زء المحصور برين غرارعي لسدود المصرمة حع  خانيونت في االح
  برردون 60بعرررا  32-5  اررررداد وفرري السررزء المحصررور بررين غررارعي 5 +40

مررررن القطعررررة  1-2والقسرررراجم  2361مررررن القطعررررة  2-1اررررررداد والمررررار بالقسرررراجم 
 .2371من القطعة  2-1لقساجم وا 2370 لقطعةامن  3-1والقساجم  2369
والرذ  لصرادر عرن اللسنرة المركزمرة ا يداعه لالععرراا بمو را اإلعرالنالسابق  

 .19/4/2012نشر في  رمدة الرسالة بعارمخ 
كما قررت اللسنة المركزمة وضع هرذا المشرروع موضرع العنفيرذ بعرد مررور خمسرة 

ررخ نشررر هررذا اإلعررالن فرري  عشررر يومرراً  ة وفرري صررحيفعين ة الرسررميلسرمررد امررن رارمر
 أقررب.  محليعين أيهمايوميعين 

 ( من قانون رنظيم المدن.18) دةوملك وفقًا لن  الما
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن 
 بمحافظات غـزة                                                                                 
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 إعـــــــالن
 فظات غزة يم المدن بمحاالمركزمة لألبنية ورنظ ن اللسنةادر عص

 العنظيمي العمراني العفصيلي لح  الحرمة السكني   وعبالمصادقة عل  المشر 
 1936( لسنة 28قانون رنظيم المدن رقم ) 

رررررت  رعلرررن اللسنرررة المركزمرررة لألبنيرررة ورنظررريم المررردن بمحافظرررات غرررزة أنهرررا قرررد قر
جي علرر  العصررديق النهررا 10/7/2012بعررارمخ عقرردة نالم 13/2012بسلسرررعها رقررم 

 .ح  الحرمة السكنيل ع العنظيمي العمراني العفصيليالمشرو 
السررررابق  يداعرررره لإلععرررررراا بمو ررررا اإلعرررررالن الصررررادر عرررررن اللسنررررة المركزمرررررة 

مع وضعه موضع العنفيرذ بعرد  26/4/2012والمنشور في  رمدة الرسالة بعارمخ 
أو في ن في السرمدة الرسمية ذا اإلعالنشر ه مرور خمسة عشر يومًا من رارمخ

ررريفعي رررن محليعرررين أيهمرررا أقرررر صحر ( مرررن 18وملرررك وفقرررًا لرررن  المرررادة ) ب،ن يوميعير
 قانون رنظيم المدن.

                                                               
                                                    

 تنظيم المدن ألبنية وزية لكاللجنـة المر
 بمحافظات غـزة                                                                                
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 إعـــــــالن
 صادر عن اللسنة المركزمة لألبنية ورنظيم المدن بمحافظات غزة 

  -السكني حرمة لبالمصادقة عل  المشروع العنظيمي العمراني العفصيلي لح  ا
   الفخار  

 1936لسنة  (28لمدن رقم ) قانون رنظيم ا
رررررت زمررر رعلرررن اللسنرررة المرك ة لألبنيرررة ورنظررريم المررردن بمحافظرررات غرررزة أنهرررا قرررد قر

العصررديق النهرراجي علرر   10/7/2012المنعقرردة بعررارمخ  13/2012بسلسرررعها رقررم 
 .  الفخار  -لح  الحرمة السكني المشروع العنظيمي العمراني العفصيلي

اللسنررررة المركزمرررررة  الن الصررررادر عرررررنعرررره لإلععرررررراا بمو ررررا اإلعررررر ابق  يدا السرررر 
مع وضعه موضع العنفيرذ بعرد  26/4/2012رمدة الرسالة بعارمخ   والمنشور في

مرور خمسة عشر يومًا من رارمخ نشر هذا اإلعالن في السرمدة الرسمية أو في 
رررن محليعرررين أيهمرررا أقررررب، وملرررك وفقرررًا لرررن   ررريفعين يوميعير ن ( مررر 18ة )المررراد  صحر

 قانون رنظيم المدن.
                                                               

 اللجنـة المركزية لألبنية وتنظيم المدن 
 بمحافظات غـزة                                                                          
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 إعـــــــالن
 بمحافظات غزة لألبنية ورنظيم المدن  المركزمةلسنة لصادر عن ا

من القطعة   3العمراني العفصيلي للقسيمة   ميبالمصادقة عل  المشروع العنظي
 بني سهيال  -214

 1936( لسنة 28قانون رنظيم المدن رقم ) 
رررررت  رعلرررن اللسنرررة المركزمرررة لألبنيرررة ورنظررريم المررردن بمحافظرررات غرررزة أنهرررا قرررد قر

  يق النهرراجي علرر العصررد  24/7/2012بعررارمخ لمنعقرردة ا 14/2012بسلسرررعها رقررم 
أراضرري  – 214مررن القطعررة  3لقسرريمة ل عفصرريليالالمشررروع العنظيمرري العمرانرري 

 بني سهيال.
السررررابق  يداعرررره لإلععرررررراا بمو ررررا اإلعرررررالن الصررررادر عرررررن اللسنررررة المركزمرررررة 

 مع وضعه موضع 19/4/2012والمنشور في  رمدري فلسطين والرسالة بعارمخ 
اإلعررالن فرري السرمرردة  رررارمخ نشررر هررذارور خمسررة عشررر يومررًا مررن يررذ بعررد مرر العنف

في صحريفعين يوميعيرن محليعين أيهما أقرب، وملك وفقًا لرن  المرادة  أوالرسمية 
 ( من قانون رنظيم المدن.18)

                                                               
                                                    

 بنية وتنظيم المدن المركزية لأل اللجنـة
 بمحافظات غـزة                                                                           
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 إعـــــــالن
 صادر عن اللسنة المركزمة للعنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة 

 7مة على أرض القسيود فئة ج محطة وقترخيص  إيداع مشروع /بشأن 
  هشام يوسف أبو حميدباسم /  18قطعة 

ن اللسنرررررررة المركزمرررررررة للعنظررررررريم وبنررررررراء المررررررردن بمحافظرررررررات غرررررررزة للسمهرررررررور علررررررر ر
 المنعقرررررررررردة بعررررررررررارمخ 14/2012الكرررررررررررمم بأنهررررررررررا قررررررررررد قررررررررررررت بسلسررررررررررعها رقررررررررررم 

24/7/2012.    
 مرررررررن 7م قررررررر ر  القسررررررريمةعلررررررر  أرا رررررررررخي  محطرررررررة وقرررررررود فئرررررررة ج  يرررررررداع   

هشررررررا   / السرررررريد  باسررررررملمقدمررررررة للسنررررررة ا رفرررررر مررررررن أراضرررررري  18رقررررررم  القطعررررررة
 .د مييوسف أبو ح

وعليررررره يحرررررق لسميرررررع مو  الشرررررأن فررررري األراضررررري واألبنيرررررة واألمرررررالك األخررررررى  
المشرررررمولة بالمنطقرررررة بصرررررفعهم مرررررن أصرررررحاب األمرررررالك أو برررررأ  صرررررفة أخررررررى 

مررررن  يررررو  ( 30) أن يعقرررردموا باععراضررررارهم علرررر  المشررررروع وملررررك خررررالت مرررردة 
 خ نشر هذا اإلعالن.رارم
والعنظررررريم بمقرهرررررا فررررري  اءلررررردى مكعرررررا اللسنرررررة المحليرررررة للبنررررر   االععراضرررررات رقرررررد 

وللسرررريد / سرررركررير اللسنررررة المركزمررررة بمكعبرررره بررررو ارة الحكررررم المحلرررري رفرررر  بلديررررة 
 خالت ساعات الدوا  الرسمي.

 ة ((د))وســوف لن يلتفـــت ألي اعتــراض يــرد بعد انقضاء المدة المحد
 

                                                                                                                         م المدنالمركزية لألبنية وتنظية اللجن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صادر عن اللسنة المركزمة لألبنية ورنظيم المدن بمحافظات غزة 

من   46قم القسيمة ر أرا عل    ارا لرايات السكن ع رقسيمع مشرو ا بإيد 
 سليم   جد را /باسم  135القطعة 

 دير البل   –منطقة رنظيم 
 1936( لسنة 28قانون رنظيم المدن رقم ) 

رررررت  رررم المررردن بمحافظرررات غرررزة أنهرررا قرررد قر رررة لألبنيرررة ورنظير رعلرررن اللسنرررة المركزمرر
ررررروع   يررررداع 24/7/2012المنعقرررردة بعررررارمخ  14/2012بسلسررررعها رقررررم  رقسرررريم مشر

ديرر بموقرع ) 135 مرن القطعرة 46أرا القسيمة رقم ات السكن عل  ارا لراي
 .2 6715 ( لمساحةالبل 

رررة ررراء والعنظررريم فررري بلديرر  الزوايررردة وملرررك بنررراء علررر  طلرررا مرررن اللسنرررة المحليرررة للبنر
 .1/7/2012المؤرخ  635بكعابها رقرم ب د / 

 1936ة ( لسرن28يم المردن رقرم )نون رنظر من قرا (20وعليه ووفقًا لن  المادة ) 
ألراضررري أو األمرررالك األخررررى ا سرررو  أل  غرررخ  مرررن مو  الحقررروق فررريفانررره ي

الواقعة ضمن ارا المشرروع سرواء بصرفعهم مرن أصرحاب هرذ  األمرالك أو بأيرة 
صفة أخرى االطالع عل  خراجط المشروع المودعة بمكعا اللسنة المحلية للبناء 

سررعة ة   الرسررمي ولمررد خررالت سرراعات الرردوالرربل  ديررر اة بلديرر ي فرر والعنظرريم بمقرهررا  
رررخ نشرررر هررر أسرررابيع  رررمية أو فررري صرررحيفعين  ذامرررن رارمر ررردة الرسر اإلعرررالن فررري السرمر

يوميعين محليعين أيهما أقررب  ومن ثم رقديم االععراضات عليه خالت هرذ  المردة 
  ل  مكعا اللسنة المحلية بصورة رسمية. 

                                                             ((.هذا العارمرخرد بعد راا يرع))وسو  لن يلعفر  أل  اع
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صادر عن اللسنة المركزمة لألبنية ورنظيم المدن بمحافظات غزة 

من   28ة رقم القسيم عل  أرا   بإيداع مشروع رقسيم ارا لرايات السكن
 م  موس  أبو سلي  /باسم  134القطعة 

 دير البل   –منطقة رنظيم 
 1936( لسنة 28ون رنظيم المدن رقم ) انق

رررررت  رررم المررردن بمحافظرررات غرررزة أنهرررا قرررد قر رررة لألبنيرررة ورنظير رعلرررن اللسنرررة المركزمرر
ررررروع  24/7/2012المنعقرررردة بعررررارمخ  14/2012بسلسررررعها رقررررم  رقسرررريم  يررررداع مشر

دير بموقع )  134القطعة   من  28أرا القسيمة رقم كن عل   ات السيارا لرا
 .2 7136 ( لمساحةالبل 

رررة ررراء والعنظررريم فررري بلديرر  الزوايررردة وملرررك بنررراء علررر  طلرررا مرررن اللسنرررة المحليرررة للبنر
 .1/7/2012المؤرخ  636بكعابها رقرم ب د / 

 1936ة ن( لسر 28( من قرانون رنظريم المردن رقرم )20وعليه ووفقًا لن  المادة ) 
ضررري أو األمرررالك األخررررى حقررروق فررري األراسرررو  أل  غرررخ  مرررن مو  الفانررره ي
من ارا المشرروع سرواء بصرفعهم مرن أصرحاب هرذ  األمرالك أو بأيرة ض الواقعة

صفة أخرى االطالع عل  خراجط المشروع المودعة بمكعا اللسنة المحلية للبناء 
سررعة ة مي ولمررد   الرسرر اخررالت سرراعات الرردو ديررر الرربل  بلديررة والعنظرريم بمقرهررا  فرري 

رأسرررابيع  رررمية أوخ نشرررر هرررذا اإلمرررن رارمررر ررردة الرسر ي صرررحيفعين فررر  عرررالن فررري السرمر
ومن ثرم رقرديم االععراضرات عليره خرالت هرذ  المردة  يوميعين محليعين أيهما أقررب 

  ل  مكعا اللسنة المحلية بصورة رسمية. 
 .())وسرو  لرن يلعفرر  أل  اععرراا يررد بعررد هرذا العارمررخ(

                                                                

                                                                            ية لألبنية وتنظيم المدن كزاللجنة المر
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 غزة  ت صادر عن اللسنة المركزمة لألبنية ورنظيم المدن بمحافظا

من   16القسيمة رقم أرا عل    ت رسارمةمشروع رقسيم ارا لراياإيداع ب
 أحمد أبو  ايد  /باسم  2343 القطعة

 المرا    –منطقة رنظيم 
 1936( لسنة 28قانون رنظيم المدن رقم ) 

رررررت  رررم المررردن بمحافظرررات غرررزة أنهرررا قرررد قر رررة لألبنيرررة ورنظير رعلرررن اللسنرررة المركزمرر
رررررو  24/7/2012عررررارمخ عقرررردة بنالم 14/2012بسلسررررعها رقررررم  رقسرررريم ع  يررررداع مشر

بموقررع   2343مررن القطعررة  16قررم ر  علرر  أرا القسرريمة رسارمررةرايررات ارا ل
 .2 9313 ( لمساحةالمرا   )

رررة ررراء والعنظررريم فررري بلديرر  المررررا    وملررك بنررراء علررر  طلرررا مرررن اللسنرررة المحليرررة للبنر
 .21/6/2012المؤرخ  84/2012بكعابها رقرم 

 1936نة ( لسر 28ن رقرم )( من قرانون رنظريم المرد 20دة )  المانوعليه ووفقًا ل 
و  الحقررروق فررري األراضررري أو األمرررالك األخررررى م  فانررره يسرررو  أل  غرررخ  مرررن

الواقعة ضمن ارا المشرروع سرواء بصرفعهم مرن أصرحاب هرذ  األمرالك أو بأيرة 
صفة أخرى االطالع عل  خراجط المشروع المودعة بمكعا اللسنة المحلية للبناء 

سرررعة الرسررمي ولمررردة  سرراعات الررردوا  خرررالت المرررا   بلديرررة فرري قرهرررا  ظرريم بمنوالع
رررمية أو فررري صرررحيفعين رامرررن أسرررابيع  ررردة الرسر رررخ نشرررر هرررذا اإلعرررالن فررري السرمر رمر

ومن ثرم رقرديم االععراضرات عليره خرالت هرذ  المردة  يوميعين محليعين أيهما أقررب 
  ل  مكعا اللسنة المحلية بصورة رسمية. 

 .ا العارمررخ((ععرراا يررد بعررد هرذ أل  ا عفرر  ل))وسرو  لرن ي
                                                              

 ة المركزية لألبنية وتنظيم المدناللجن
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صادر عن اللسنة المركزمة لألبنية ورنظيم المدن بمحافظات غزة  

  "مدرسةمرفق رعليمي "   ل  سكن  نم  اسعخدا  يداع رريير هد  
 1936( لسنة 28لمدن رقم ) قانون رنظيم ا

للسنة المركزمة لألبنية ورنظيم المدن بمحافظات غزة للسمهرور الكررمم أنهرا ا رعلن
 يررداع مشررروع  24/7/2012المنعقرردة بعررارمخ  14/2012قررد قررررت بسلسررعها رقررم 
 را علرررر  أرسررررة " د مرفرررق رعليمرررري " م لرررر  مرررن سرررركن   ررييرررر هررررد  اسررررعخدا 

ة يموالقسرر  1783مررن القطعررة  22-18-21والقسرراجم  1785قطعررة  42القسرريمة 
 754مرررررررن القطعرررررررة  23-21-22-89والقسرررررراجم  754مرررررررن القطعرررررررة  17رقررررررم 

لسنررررة  وملررررك طبقررررًا للمخطررررط المررررودع بمقررررر – 1803مررررن القطعررررة  2والقسرررريمة 
م دن رقيم المظرطبيقًا لن  المادة السادسة عشر من قانون رن  النصيرات العنظيم  

 يالره.ورعد  1936( لسنة 28)
عشرر مررن مات القررانون فانره يسررو  لسميررع  عةلرن  المررادة السرراب واسررعناداً  وعليره 

مو  الحقررروق فررري األراضررري واألمرررالك واألبنيرررة المشرررمولة بهرررذا المشرررروع أو برررأ  
مشررروع آخررر أودع بمقعضرري المررادة السادسررة عشررر سررواء بصررفعهم مررن أصررحاب 

ععراضرارهم مرودع ورقرديم ا الطالع عل  المخطرط الخرى اصفة أ ةاألمالك أو بأي
سرعين خالت ساعات الدوا  الرسرمي ولمردة  المحلية  باليا نةعليه  ل  مكعا اللس

 .من رارمرخ نشر هذا اإلعالن  اً يوم
 ))وسرو  لرن يلعف  أل  اععرراا يررد بعررد العارمررخ المحدد((.

 
 دن ماللجنة المركزية لألبنية وتنظيم ال

 بمحافظات غـزة                                                                                 
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 إعـــــــالن
 القرارة صادر عن اللسنة المحلية لألبنية والعنظيم بمنطقة رنظيم 

    اررداد 3 + 16بعرا  10 بإيداع مخطط رفصيلي للشارع رقم
 3619سنة ل( 28قانون رنظيم المدن رقم ) 

عررررررررررن  يرررررررررررداع   القرررررررررررارةببلديررررررررررة  بنرررررررررراء والعنظررررررررررريمللررررررررررن اللسنررررررررررة المحليررررررررررة لرع
رررررررررررررررار الشرررررررررررررررارعمخال   3 +16بعررررررررررررررررا  10رقرررررررررررررررم  طرررررررررررررررط العفصررررررررررررررريلي لمسر

-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3والمررررررررررررررررررررررررررار بالقسرررررررررررررررررررررررررراجم   اررررررررررررررررررررررررررررداد 
 .37م قالقطعة ر  من 14-15-71-72-73-78-79-80-92

 .لالععراا خالت مدة غهرمن من رارمخ هذا اإلعالن
ضررررررررري واألبنيرررررررررة حقررررررررروق فررررررررري األراليسرررررررررو  لسميرررررررررع أصرررررررررحاب ا فانررررررررره وعليررررررررره

مشرررررررررمولة بهرررررررررذا المشرررررررررروع اإلطرررررررررالع علررررررررر  خارطرررررررررة الواألمرررررررررالك األخررررررررررى 
المشررررررررررررررررررروع مسانررررررررررررررررررًا خررررررررررررررررررالت سرررررررررررررررررراعات الرررررررررررررررررردوا  الرسررررررررررررررررررمي ورقررررررررررررررررررديم 
االععراضررررررررررررات عليرررررررررررره  لرررررررررررر  مكعررررررررررررا اللسنررررررررررررة المحليررررررررررررة للبنرررررررررررراء والعنظرررررررررررريم 

 .القرارةببلدية 
 ((.هذا العارمرخ د بعد اا يرر ر ))وسو  لن يلعفر  أل  اعع

 
 لمحلية للبناء والعنظيم  يرت اللسنرة اجر 

 (القرارةبمنطقة: )                                          
 االسم:                                           

 الصفة:               
 العوقيع:                                           

 محلية: نة الم اللس رخا 
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 إعـــــــالن
 نطقة رنظيم خانيونت بمنة المحلية لألبنية والعنظيم  ر عن اللس صاد 

  اررداد في السزء 3 + 16بعرا  91بإيداع مخطط رفصيلي للشارع رقم 
 ( 6-2المحصور بين غارعي )

 1936( لسنة 28قانون رنظيم المدن رقم ) 
عرررررررررررن  يرررررررررررداع  نيونتديرررررررررررة خرررررررررررالرعلرررررررررررن اللسنرررررررررررة المحليرررررررررررة للبنررررررررررراء والعنظررررررررررريم بب

رررررررررررار ا صررررررررررريلي المخطرررررررررررط العف د دا  اررررررررررررر 3 +16بعررررررررررررا  91لشرررررررررررارع رقرررررررررررم لمسر
-2-1والمرررررررررار بالقسررررررررراجم  6-2فررررررررري السرررررررررزء المحصرررررررررور برررررررررين غرررررررررارعي رقرررررررررم 

4-5-11-13-16-20-21-25-26-27-30-31-34-
مررررررررررررررن القطعررررررررررررررة  10-6-5-1والقسرررررررررررررراجم  73مررررررررررررررن القطعررررررررررررررة رقررررررررررررررم  35-41
 ضمن حي المنارة. 77

رمخ ن رررررررررراومرررررررررًا  يرررررررررداعًا مسرررررررررددًا مررررررررر عشرررررررررر يخمسرررررررررة  ةلالععرررررررررراا خرررررررررالت مرررررررررد
 إلعالن.هذا ا

أصررررررررررحاب الحقرررررررررروق فرررررررررري األراضرررررررررري واألبنيررررررررررة ع وعليرررررررررره فانرررررررررره يسررررررررررو  لسميرررررررررر 
واألمرررررررررررالك األخررررررررررررى المشرررررررررررمولة بهرررررررررررذا المشرررررررررررروع اإلطرررررررررررالع علررررررررررر  خارطرررررررررررة 
المشررررررررررروع مسانررررررررررًا خررررررررررالت سرررررررررراعات الرررررررررردوا  الرسررررررررررمي ورقررررررررررديم االععراضررررررررررات 

 ببلدية خانيونت.نظيم ء والعاعليه  ل  مكعا اللسنة المحلية للبن
 ((.خمر  اععراا يررد بعد هذا العار يلعفر  أل   لن))وسو 

 رجيرت اللسنرة المحلية للبناء والعنظيم  
 (خانيونتبمنطقة: )                                          

 االسم:                                           
 الصفة:                

 : يعالعوق                                          
 خارم اللسنة المحلية:  
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 ــــالنــإعـ
 صادر عن اللسنة المركزمة للعنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة 

قطعة   49على أرض القسيمة  صالة أفراحترخيص  إيداع مشروع /بشأن 
  جباليا -محمد بشير الطيب باسم /   977

 ورت غرررررررزة للسمهررررررر م وبنررررررراء المررررررردن بمحافظررررررراعنظررررررريكزمرررررررة للر رعلرررررررن اللسنرررررررة الم
 المنعقرررررررررردة بعررررررررررارمخ 14/2012رقررررررررررم ا الكرررررررررررمم بأنهررررررررررا قررررررررررد قررررررررررررت بسلسررررررررررعه

24/7/2012.    
مررررن القطعررررة رقررررم  49رقررررم  القسرررريمةعلرررر  أرا  صررررالة أفررررراحررررررخي   يررررداع  

محمررررررررد بشررررررررير  / السرررررررريد  باسررررررررمالمقدمررررررررة للسنررررررررة   باليررررررررامررررررررن أراضرررررررري  977
 .الطيا 

رى خرررررر واألمرررررالك األفررررري األراضررررري واألبنيرررررة  لشرررررأنع مو  ايررررر وعليررررره يحرررررق لسم
أصرررررحاب األمرررررالك أو برررررأ  صرررررفة أخررررررى  مرررررنالمشرررررمولة بالمنطقرررررة بصرررررفعهم 

مرررررن  (يرررررو  30)أن يعقررررردموا باععراضرررررارهم علررررر  المشرررررروع وملرررررك خرررررالت مررررردة 
 رارمخ نشر هذا اإلعالن.

 رقرررررد  االععراضرررررات لررررردى مكعرررررا اللسنرررررة المحليرررررة للبنررررراء والعنظررررريم بمقرهرررررا فررررري
مكعبرررررررره بررررررررو ارة الحكررررررررم ب نررررررررة المركزمررررررررةسرررررررركررير اللس /ا وللسرررررررريد باليرررررررر  بلديررررررررة 

 ساعات الدوا  الرسمي. تالمحلي خال
 ))وســوف لن يلتفـــت ألي اعتــراض يــرد بعد انقضاء المدة المحددة ((

 
 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 زة نظيم المدن بمحافظات غة ور لألبني  ةصادر عن اللسنة المركزم

سعخدا   زء من أرا القسيمة  ا النهاجية عل  مشروع رريير هد ة بالمصادق
 من مرافق عامة  ل   راعي   137من القطعة   17

 دير البل     –منطقة رنظيم 
 1936( لسنة 28قانون رنظيم المدن رقم ) 

رررررت هرررا قررر غرررزة أن ت رعلرررن اللسنرررة المركزمرررة لألبنيرررة ورنظررريم المررردن بمحافظرررا د قر
لنهرراجي علرر  ا العصررديق 24/7/2012قرردة بعررارمخ نعالم 14/2012بسلسرررعها رقررم 

مرن  137طعرة مرن الق 17 رزء مرن أرا القسريمة مشروع رريير هد  اسعخدا  
 مرافق عامة  ل   راعي.

السررررابق  يداعرررره لالععرررررراا بمو ررررا اإلعرررررالن الصررررادر عرررررن اللسنررررة المركزمرررررة 
العنفيررذ  مررع وضررعه موضررع 10/5/2012مخ ين بعررار طوالمنشررور فرري  رمرردة فلسرر 

شرر هرذا اإلعرالن فري السرمردة الرسرمية ن مررور خمسرة عشرر يومرًا مرن ررارمخد بع
( 18أو فرري صحررريفعين يوميعيرررن محليعررين أيهمررا أقرررب، وملررك وفقررًا لررن  المررادة )

 من قانون رنظيم المدن.
                                                                

 ن مدة وتنظيم اللجنـة المركزية لألبنيال
 بمحافظات غـزة                                                                          
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 إعـــــــالن
 ة بمحافظات غز لألبنية ورنظيم المدن زمة ة المركنصادر عن اللس 

ريير هد  اسعخدا  أرا القساجم سبع من  ر بالمصادقة النهاجية عل  مشروع
غرق  – راعي  ل  محطة معالسة لميا  الصر  الصحي للمنطقة الوسط  

 البرمز اإلقليمية    –البرمز منطقة رنظيم  
 1936( لسنة 28قانون رنظيم المدن رقم ) 

 
رررررت ت مررردن بمحافظرررازمرررة لألبنيرررة ورنظررريم اللمركللسنرررة اارعلرررن  غرررزة أنهرررا قرررد قر

رررعها ر  العصرررديق النهررراجي علررر   7/8/2012المنعقررردة بعرررارمخ  15/2012 قرررمبسلسر
أرا القساجم سربع مرن  راعري  لر  محطرة معالسرة مشروع رريير هد  اسعخدا  

 .غرق البرمز –للمنطقة الوسط   لميا  الصر  الصحي
مرررررة كز اللسنررررة المر  ررررا اإلعرررررالن الصررررادر عرررررن بمو  الععرررررراا لالسررررابق  يداعرررره 

مرع وضرعه موضرع العنفيرذ بعرد  3/6/2012ارمخ بعوالمنشور في  رمدة فلسطين 
مرور خمسة عشر يومًا من رارمخ نشر هذا اإلعالن في السرمدة الرسمية أو في 

ررن محليعررين أيهمررا أقرررب ، وملررك وفقررًا لررن  المررادة ) رريفعين يوميعير ( مررن 18صحر
 مدن.م الون رنظينقا

                                                               
                                                    

 اللجنـة المركزية لألبنية وتنظيم المدن 
 زةـبمحافظات غ                                                                           
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 ـــــــالنإع
 غزة  ات لألبنية ورنظيم المدن بمحافظ  زمةلسنة المركصادر عن ال

  بدون اررداد 34بعرا   7بالمصادقة عل  المخطط العفصيلي للشارع رقم 
   بدون اررداد 60وغارع الخط الناقل بعرا  
 القرارة   –منطقة رنظيم
 1936( لسنة 28قانون رنظيم المدن رقم ) 

رلرعلرررن اللسنرررة ا رررم المررردن بة لألمركزمرررر لعمرررو  أنهرررا قرررد ة لمحافظرررات غرررز بنيرررة ورنظير
العصرديق النهراجي  7/8/2012المنعقردة بعرارمخ  15/2012م  رقر قرررت بسلسعها 

  بردون ارررداد وغرارع 34بعررا   7رقم عل  المخطط العفصيلي لمسار الشارع 
 89 ةمررن القطعرر  20-2والمررار بالقسرراجم   برردون اررررداد 60بعرررا  الخررط الناقررل

مررن  7-6-5القسرريمة رقررم و  2351القطعررة مررن  45-36-30-29م رقررم قسرراجوال
-4والقساجم   2354من القطعة   24-23-22-9-5-2والقساجم    2353القطعة 

 .2356من القطعة  5
والرذ  السابق  يداعه لالععرراا بمو را اإلعرالن الصرادر عرن اللسنرة المركزمرة 

 .27/2/2012نشر في  رمدري فلسطين والرسالة بعارمخ 
ة وع موضرع العنفيرذ بعرد مررور خمسر مشرر وضع هرذا القررت اللسنة المركزمة كما 

ررخ نشررر هررذا اإلعررالن فرري السرمرردة الرسررمية وفرري صررحيفعين  عشررر يومرراً  مررن رارمر
 يوميعين محليعين أيهما أقررب. 

 ( من قانون رنظيم المدن.18وملك وفقًا لن  المادة )
 

 دن ماللجنة المركزية لألبنية وتنظيم ال
 بمحافظات غـزة                                                                                 
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 إعـــــــالن
 صادر عن اللسنة المركزمة لألبنية ورنظيم المدن بمحافظات غزة 

  بدون اررداد في 20بعرا   2بالمصادقة عل  المخطط العفصيلي للشارع رقم 
 (  101  - 95( وغارعي )4-85ارعي )غ  السزء المحصور بين

 خانيونت   –يممنطقة رنظ 
 1936( لسنة 28)  قمقانون رنظيم المدن ر 

رررم المررردن بمحافظرررات غرررزة للعمرررو  أنهرررا قرررد  رررة لألبنيرررة ورنظير رعلرررن اللسنرررة المركزمرر
العصرديق النهراجي  7/8/2012المنعقردة بعرارمخ  15/2012قرررت بسلسعها رقرم  

داد فرري   برردون ارررر 20بعرررا   2م ع رقرر للشررار ر اعلرر  المخطررط العفصرريلي لمسرر 
 (101-95ي )رع( وغا4-85بين غارعي ) المحصورسزء ال

-15-9-8-7-5والقسررراجم رقرررم  75مرررن القطعرررة  6-5-3-2والمرررار بالقسررراجم 
 . 80من القطعة  10-8-7-6-5والقسيمة رقم  76من القطعة  16-17

والرذ   كزمرةنرة المر سالسابق  يداعه لالععرراا بمو را اإلعرالن الصرادر عرن الل
والرسرررررررررررالة بعرررررررررررارمخ  12/12/2011رمخ لسرررررررررررطين بعرررررررررررانشرررررررررررر فررررررررررري  رمررررررررررردة ف

14/12/2011. 
كما قررت اللسنة المركزمة وضع هرذا المشرروع موضرع العنفيرذ بعرد مررور خمسرة 

ررخ نشررر هررذا اإلعررالن فرري السرمرردة الرسررمية وفرري صررحيفعين  عشررر يومرراً  مررن رارمر
 يوميعين محليعين أيهما أقررب. 

 يم المدن.( من قانون رنظ18ادة )الم قًا لن  فوملك و 
 

 لمدن ا لجنة المركزية لألبنية وتنظيمال
 بمحافظات غـزة                                                                          
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 إعـــــــالن
 صادر عن اللسنة المركزمة لألبنية ورنظيم المدن بمحافظات غزة 

 ررداد دون ا  ب30را بع  61صيلي للشارع رقم العفالمخطط  بالمصادقة عل 
 القرارة   –منطقة رنظيم

 1936( لسنة 28نون رنظيم المدن رقم ) قا
رررم المررردن بمحافظرررات غرررزة للعمرررو  أنهرررا قرررد  رررة لألبنيرررة ورنظير رعلرررن اللسنرررة المركزمرر

العصرديق النهراجي  7/8/2012المنعقردة بعرارمخ  15/2012قرررت بسلسعها رقرم  
 دون اررررررداد   بررر 30بعررررا  61رقررررم يلي لمسرررار الشرررارع لعفصرررر لمخطرررط ااعلررر  

 .2356من القطعة  5والقسيمة رقم  89من القطعة  20-2والمار بالقساجم 
والرذ  السابق  يداعه لالععرراا بمو را اإلعرالن الصرادر عرن اللسنرة المركزمرة 

 .21/5/2012والرسالة بعارمخ  20/5/2012نشر في  رمدة فلسطين بعارمخ 
لعنفيرذ بعرد مررور خمسرة وضرع المشرروع منة المركزمة وضع هرذا االلسا قررت مك

ررخ نشررر هررذا اإلعررالن فرري السرمرردة الرسررمية وفرري صررحيفعين  اً عشررر يومرر  مررن رارمر
 يوميعين محليعين أيهما أقررب. 

 ( من قانون رنظيم المدن.18وملك وفقًا لن  المادة )
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن 
 حافظات غـزةبم                                                                              
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 إعـــــــالن
 غزة صادر عن اللسنة المحلية لألبنية والعنظيم بمنطقة رنظيم 

    10بإيداع مخطط رفصيلي للشارع حبوش بعرا 
 1936( لسنة 28قانون رنظيم المدن رقم ) 

ع عررررررررررررن  يرررررررررررردا  غررررررررررررزةء والعنظرررررررررررريم ببلديررررررررررررة لبنررررررررررررامحليررررررررررررة للرعلررررررررررررن اللسنررررررررررررة ا
رررررررررررررار غرررررررررررررارعالم والمرررررررررررررار   10بعررررررررررررررا  شحبرررررررررررررو  خطرررررررررررررط العفصررررررررررررريلي لمسر

مرررررررررررررررررررررررررن القطعرررررررررررررررررررررررررة  45-31-30-29-28-27-26-25-22-21بالقسررررررررررررررررررررررررراجم 
 .663رقم 

 لالععراا خالت مدة غهرمن من رارمخ هذا اإلعالن.
وعليررررررررره فانررررررررره يسرررررررررو  لسميرررررررررع أصرررررررررحاب الحقررررررررروق فررررررررري األراضررررررررري واألبنيرررررررررة 

ارطرررررررررة علررررررررر  خاإلطرررررررررالع لمشرررررررررمولة بهرررررررررذا المشرررررررررروع رى اك األخررررررررر الواألمررررررررر 
الرررررررررررررررررردوا  الرسررررررررررررررررررمي ورقررررررررررررررررررديم  ات المشررررررررررررررررررروع مسانررررررررررررررررررًا خررررررررررررررررررالت سرررررررررررررررررراع

االععراضررررررررررررات عليرررررررررررره  لرررررررررررر  مكعررررررررررررا اللسنررررررررررررة المحليررررررررررررة للبنرررررررررررراء والعنظرررررررررررريم 
 .غزةببلدية 

 ((.))وسو  لن يلعفر  أل  اععراا يررد بعد هذا العارمرخ
 

   مرجيرت اللسنرة المحلية للبناء والعنظي 
 (غزةمنطقة: )ب                                          

 االسم:                                            
 الصفة:               

 العوقيع:                                           
 خارم اللسنة المحلية:  
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 إعـــــــالن
 رف ظيم ة رنم بمنطقيصادر عن اللسنة المحلية لألبنية والعنظ 

    بدون اررداد 12بعرا  29رقم فصيلي للشارع بإيداع مخطط ر 
 1936( لسنة 28انون رنظيم المدن رقم ) ق

عررررررررررررن  يررررررررررررداع  رفرررررررررررر رعلررررررررررررن اللسنررررررررررررة المحليررررررررررررة للبنرررررررررررراء والعنظرررررررررررريم ببلديررررررررررررة 
ررررررررررررار الشررررررررررررارع   برررررررررررردون 12بعرررررررررررررا  29رقررررررررررررم  المخطررررررررررررط العفصرررررررررررريلي لمسر

 .3عة رقم طمن الق 14-12-2والمار بالقساجم  اررداد 
 ا اإلعالن.ن من رارمخ هذ الععراا خالت مدة غهرمل

يرررررررررع أصرررررررررحاب الحقررررررررروق فررررررررري األراضررررررررري واألبنيرررررررررة سموعليررررررررره فانررررررررره يسرررررررررو  ل
واألمرررررررررالك األخررررررررررى المشرررررررررمولة بهرررررررررذا المشرررررررررروع اإلطرررررررررالع علررررررررر  خارطرررررررررة 
المشررررررررررررررررررروع مسانررررررررررررررررررًا خررررررررررررررررررالت سرررررررررررررررررراعات الرررررررررررررررررردوا  الرسررررررررررررررررررمي ورقررررررررررررررررررديم 

يم لعنظرررررررررررر بنرررررررررررراء والاالععراضررررررررررررات عليرررررررررررره  لرررررررررررر  مكعررررررررررررا اللسنررررررررررررة المحليررررررررررررة ل
 غزة. ببلدية

 ((.رخ  اععراا يررد بعد هذا العارملن يلعفر  أل ))وسو 
 

 رجيرت اللسنرة المحلية للبناء والعنظيم  
 (رف بمنطقة: )                                          

 االسم:                                           
 الصفة:              

 لعوقيع: ا                                         
 لسنة المحلية: م الخار 
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 نـالإعــــــ
 صادر عن اللسنة المركزمة لألبنية ورنظيم المدن بمحافظات غزة  

  85من القطعة رقم    3 زء من أرا القسيمة رقم     يداع رريير هد  اسعخدا 
 خانيونت  -من  راعي  ل  مركز طبي  

 1936سنة ( ل28)  مقانون رنظيم المدن رق
 

مهرور الكررمم أنهرا لسنظيم المدن بمحافظات غزة لور ركزمة لألبنيةرعلن اللسنة الم
 يرررداع مشرررروع  7/8/2012المنعقررردة بعرررارمخ  15/2012قرررد قرررررت بسلسرررعها رقرررم 
مررن  85مررن القطعررة رقررم  3 ررزء مررن أرا القسرريمة رقررم  ررييررر هررد  اسررعخدا 

لسنررررة العنظرررريم  قرررررع بمط المررررود طرررر وملررررك طبقررررًا للمخ – لرررر  مركررررز طبرررري  راعرررري
(  28رنظيم المدن رقم ) ن لمادة السادسة عشر من قانو   انت رطبيقًا لنخانيو 
 ورعديالره. 1936لسنة 

لرن  المررادة السررابعة عشرر مررن مات القررانون فانره يسررو  لسميررع  وعليره واسررعناداً  
أ  بررر مو  الحقررروق فررري األراضررري واألمرررالك واألبنيرررة المشرررمولة بهرررذا المشرررروع أو 

ء بصررفعهم مررن أصررحاب سررواالسادسررة عشررر  ر أودع بمقعضرري المررادةع آخرر مشرررو 
و بأية صفة أخرى االطالع عل  المخطرط المرودع ورقرديم اععراضرارهم أ األمالك

خررالت سرراعات الرردوا  الرسررمي ولمرردة خررانيونت عليرره  لرر  مكعررا اللسنررة المحليررة 
 . من رارمرخ نشر هذا اإلعالن  اً سعين يوم

 (.رمررخ المحدد(رراا يررد بعررد العااعع عف  أل ل))وسرو  لرن ي
 

 نظيم المدنوتاللجنة المركزية لألبنية 
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صادر عن اللسنة المركزمة لألبنية ورنظيم المدن بمحافظات غزة 

   اررداد 3 + 12بعرا  A11بالمصادقة عل  المخطط العفصيلي للشارع رقم 

 ت االنصير  –منطقة رنظيم
 1936سنة ( ل28ظيم المدن رقم ) ن رنقانو 

رررة لألبنيرررة و ا رعلرررن رررم المررردن بمحافظرررات غرررزة للعمرررو  أنهرررا قرررد رنللسنرررة المركزمرر ظير
العصرديق النهراجي  7/8/2012المنعقردة بعرارمخ  15/2012قرررت بسلسعها رقرم  

   اررررررداد 3 +12بعررررا  A11رقرررم علررر  المخطرررط العفصررريلي لمسررررار الشرررارع 
 .2323من القطعة  12-10-9-8-7 موالمار بالقساج

والرذ  ن اللسنرة المركزمرة عر  ععرراا بمو را اإلعرالن الصرادرالسابق  يداعه لال
 17/5/2012نشر في  رمدري فلسطين والرسالة بعارمخ 

كما قررت اللسنة المركزمة وضع هرذا المشرروع موضرع العنفيرذ بعرد مررور خمسرة 
ررخ نشررر هررذا اإلعررالن فرري الس عشررر يومرراً  وفرري صررحيفعين  سررميةمرردة الر ر مررن رارمر
 أقررب. ا محليعين أيهم يوميعين

 ( من قانون رنظيم المدن.18ة )اد وملك وفقًا لن  الم
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن 
 بمحافظات غـزة                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  2012( يسمبرد) كانون أول                 )الــوقــائــع الفـلســطـينـية(                   الرابع والثمانون   العـدد      
 

 

 - 480 - 

 نإعـــــــال
 بمحافظات غزة  دنية ورنظيم المللسنة المركزمة لألبنعن اصادر 
   اررداد 3 + 16بعرا  440المخطط العفصيلي للشارع رقم   بالمصادقة عل 

 غزة    –منطقة رنظيم
 1936( لسنة 28قانون رنظيم المدن رقم ) 

 
رررم المررردن بمحافظرررات غرررزة للعمرررو  أنهرررا قرررد  رررة لألبنيرررة ورنظير رعلرررن اللسنرررة المركزمرر

العصرديق النهراجي  7/8/2012ة بعرارمخ المنعقرد  15/2012رقرم  عها رت بسلسر قر
  اررررررداد 3 +16بعرررررا  440رقررررم ط العفصرررريلي لمسررررار الشررررارع خطرررر علرررر  الم

 .643من القطعة  15-12-11والمار بالقساجم 
والرذ  السابق  يداعه لالععرراا بمو را اإلعرالن الصرادر عرن اللسنرة المركزمرة 

 .17/5/2012رمخ بعا الرسالةو نشر في  رمدري فلسطين 
عنفيرذ بعرد مررور خمسرة الكزمة وضع هرذا المشرروع موضرع مر ررت اللسنة الكما ق

ررخ نشررر هررذا اإلعررالن فرري السرمرردة الرسررمية وفرري صررحيفعين  عشررر يومرراً  مررن رارمر
 يوميعين محليعين أيهما أقررب. 

 ( من قانون رنظيم المدن.18وملك وفقًا لن  المادة )
 

 نظيم المدن ة وتلألبني ةاللجنة المركزي
 بمحافظات غـزة                                                                              
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 إعـــــــالن
 دير البل   –الزوايدة صادر عن اللسنة المحلية لألبنية والعنظيم بمنطقة رنظيم 

  اد د   ارر3  +18بعرا   1 بإيداع مخطط رفصيلي للشارع رقم
 1936لسنة  (28رنظيم المدن رقم ) نون قا

 

  الزوايررررررررررردة  -ديرررررررررررر الررررررررررربل   عيننظررررررررررريم ببلرررررررررررديلعلرررررررررررن اللسنرررررررررررة المحليرررررررررررة للبنررررررررررراء واعر
رررررررررررررار الشرررررررررررررارع   18بعررررررررررررررا  1رقرررررررررررررم  عرررررررررررررن  يرررررررررررررداع المخطرررررررررررررط العفصررررررررررررريلي لمسر

مرررررررررررررررررررررررررن (  27 -28 -30 -41 -42)والمرررررررررررررررررررررررررار بالقسررررررررررررررررررررررررراجم     ارررررررررررررررررررررررررررداد3+
مرررررررررررررررررررررررررررن ( 44 -34 -41 -39 -38والقسررررررررررررررررررررررررررراجم ) 2339القطعرررررررررررررررررررررررررررة رقرررررررررررررررررررررررررررم 

والقسررررررررررررررررراجم  146القطعرررررررررررررررررة  ن( مررررررررررررررررر 36-35 -34)والقسررررررررررررررررراجم  2338لقطعرررررررررررررررررة ا
 .128القطعة  من( 8-1)

 لالععراا خالت مدة غهرمن  من رارمخ هذا اإلعالن.
وعليرررررررررره فانرررررررررره يسررررررررررو  لسميررررررررررع أصررررررررررحاب الحقرررررررررروق فرررررررررري األراضرررررررررري واألبنيررررررررررة 
واألمرررررررررررالك األخررررررررررررى المشرررررررررررمولة بهرررررررررررذا المشرررررررررررروع اإلطرررررررررررالع علررررررررررر  خارطرررررررررررة 

ت اقررررررررررديم االععراضرررررررررر عات الرررررررررردوا  الرسررررررررررمي ورت سررررررررررانررررررررررًا خررررررررررالاالمشررررررررررروع مس
 –الزوايرررررررررردة ة للبنرررررررررراء والعنظرررررررررريم ببلديررررررررررة ليرررررررررر عليرررررررررره  لرررررررررر  مكعررررررررررا اللسنررررررررررة المح

 .دير البل 
 ((.عراا يررد بعد هذا العارمرخ  أل  اع))وسرو  لن يلعف

 رجيرت اللسنرة المحلية للبناء والعنظيم  رجيرت اللسنرة المحلية للبناء والعنظيم  
 (الزوايدةبمنطقة: )                     بل (.               ر القة: )ديطبمن
 االسم:  سم:                                                الا

 الصفة: الصفة:                                               
   :العوقيع العوقيع:                                             

 : يةخارم اللسنة المحل                            نة المحلية:     اللسخارم 
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 إعـــــــالن
 غزة صادر عن اللسنة المحلية لألبنية والعنظيم بمنطقة رنظيم 

   )غملخ(  1023 بإيداع مخطط رفصيلي للشارع رقم
 1936( لسنة 28قانون رنظيم المدن رقم ) 

خطررررررررررط  يررررررررررداع الم عررررررررررن غررررررررررزة  ديررررررررررةببل العنظرررررررررريم و رعلررررررررررن اللسنررررررررررة المحليررررررررررة للبنرررررررررراء 
   ار بالقساجم رررروالم (ملخرررر)غ 1023م رررررق ارعررلمسرار الشالعفصيلي 

(8-10-11-12-17-20-28-29-53-75-76-85-97)  
 .679من القطعة رقم  

 لالععراا خالت مدة غهرمن  من رارمخ هذا اإلعالن.
 بنيرررررررررةضررررررررري واألاوعليررررررررره فانررررررررره يسرررررررررو  لسميرررررررررع أصرررررررررحاب الحقررررررررروق فررررررررري األر 

  خارطرررررررررة وع اإلطرررررررررالع علررررررررر بهرررررررررذا المشرررررررررر واألمرررررررررالك األخررررررررررى المشرررررررررمولة 
عات الرررررررررررررررررردوا  الرسررررررررررررررررررمي ورقررررررررررررررررررديم سرررررررررررررررررراالمشررررررررررررررررررروع مسانررررررررررررررررررًا خررررررررررررررررررالت 

االععراضررررررررررررات عليرررررررررررره  لرررررررررررر  مكعررررررررررررا اللسنررررررررررررة المحليررررررررررررة للبنرررررررررررراء والعنظرررررررررررريم 
 .غزةببلدية 

 ((.))وسو  لن يلعفر  أل  اععراا يررد بعد هذا العارمرخ
 

 العنظيم  اء و ية للبنلرجيرت اللسنرة المح
 (غزةبمنطقة: )                                            

 االسم:                                            
 الصفة:                 

 العوقيع:                                           
 خارم اللسنة المحلية:  
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 إعـــــــالن
 غزة بنية والعنظيم بمنطقة رنظيم لأل المحلية صادر عن اللسنة

  اد رد   ار 3 +16بعرا   8 للشارع رقم ع مخطط رفصيليا بإيد 
 1936( لسنة 28مدن رقم ) قانون رنظيم ال

عررررررررررن  يررررررررررداع  الفخررررررررررار   ببلديررررررررررةرعلررررررررررن اللسنررررررررررة المحليررررررررررة للبنرررررررررراء والعنظرررررررررريم 
ررررررررررررررررار الشررررررررررررررررارع   3 +16بعرررررررررررررررررا  8رقررررررررررررررررم  المخطررررررررررررررررط العفصرررررررررررررررريلي لمسر

 .ي سبع من القطعة أراضي سبعأراضلقساجم اوالمار ب اررداد 
 ن  من رارمخ هذا اإلعالن.خالت مدة غهرم لالععراا 

فانررررررررره يسرررررررررو  لسميرررررررررع أصرررررررررحاب الحقررررررررروق فررررررررري األراضررررررررري واألبنيرررررررررة  يرررررررررهوعل
واألمرررررررررالك األخررررررررررى المشرررررررررمولة بهرررررررررذا المشرررررررررروع اإلطرررررررررالع علررررررررر  خارطرررررررررة 
المشررررررررررررررررررروع مسانررررررررررررررررررًا خررررررررررررررررررالت سرررررررررررررررررراعات الرررررررررررررررررردوا  الرسررررررررررررررررررمي ورقررررررررررررررررررديم 

اللسنررررررررررررة المحليررررررررررررة للبنرررررررررررراء والعنظرررررررررررريم  مكعررررررررررررا يرررررررررررره  لرررررررررررر  لاالععراضررررررررررررات ع
 .الفخار  ية د ببل
 ((.د بعد هذا العارمرخرر )وسو  لن يلعفر  أل  اععراا ي)
 

 رجيرت اللسنرة المحلية للبناء والعنظيم  
 (الفخار  بمنطقة: )                                           

 االسم:                                            
 الصفة:                 

 العوقيع:                                           
 اللسنة المحلية: م خار 
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 إعـــــــالن
  باليا صادر عن اللسنة المحلية لألبنية والعنظيم بمنطقة رنظيم 

    اررداد 3 + 12بعرا  52 بإيداع مخطط رفصيلي للشارع رقم
 1936 لسنة( 28م ) ققانون رنظيم المدن ر 

 

عرررررررررررن  يرررررررررررداع   باليرررررررررررا لديرررررررررررةببلعنظررررررررررريم رعلرررررررررررن اللسنرررررررررررة المحليرررررررررررة للبنررررررررررراء وا
رررررررررررررار الشرررررررررررررارعصررررررررررررريالمخطرررررررررررررط العف   3 +12بعررررررررررررررا  52رقرررررررررررررم  ر لي لمسر
مرررررررررررررررررررررررن (  91-90-86-88-85-84)والمرررررررررررررررررررررررار بالقسررررررررررررررررررررررراجم ارررررررررررررررررررررررررداد  
 .754القطعة رقم 

 من رارمخ هذا اإلعالن.لالععراا خالت مدة غهرمن 
لحقررررررررروق فررررررررري األراضررررررررري واألبنيرررررررررة اب اميرررررررررع أصرررررررررحسوعليررررررررره فانررررررررره يسرررررررررو  ل

رطرررررررررة خالة بهرررررررررذا المشرررررررررروع اإلطرررررررررالع علررررررررر  مشرررررررررمو األخررررررررررى الواألمرررررررررالك 
المشررررررررررررررررررروع مسانررررررررررررررررررًا خررررررررررررررررررالت سرررررررررررررررررراعات الرررررررررررررررررردوا  الرسررررررررررررررررررمي ورقررررررررررررررررررديم 
االععراضررررررررررررات عليرررررررررررره  لرررررررررررر  مكعررررررررررررا اللسنررررررررررررة المحليررررررررررررة للبنرررررررررررراء والعنظرررررررررررريم 

 . بالياببلدية 
 ((.رمرخا))وسو  لن يلعفر  أل  اععراا يررد بعد هذا الع

 
   يرت اللسنرة المحلية للبناء والعنظيمرج

 ( باليابمنطقة: )                                           
 االسم:                                            

 الصفة:                
 العوقيع:                                           

 خارم اللسنة المحلية:  
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 نـــالإعــــ
  باليا ظيم ة رنالعنظيم بمنطقصادر عن اللسنة المحلية لألبنية و 

 R24-R10العنظيمية للشوارع يلي فصبإيداع مخطط ر 
 1936( لسنة 28قانون رنظيم المدن رقم ) 

 

عرررررررررررن  يرررررررررررداع   باليرررررررررررا ببلديرررررررررررةرعلرررررررررررن اللسنرررررررررررة المحليرررررررررررة للبنررررررررررراء والعنظررررررررررريم 
ررررررررررررررررررررار   R24-R10 ةالعنظيميرررررررررررررررررررر للشرررررررررررررررررررروارع المخطررررررررررررررررررررط العفصرررررررررررررررررررريلي لمسر

-27-26-25-24-23-20-17 لرررررررررررررررررر   1)مررررررررررررررررررن لمررررررررررررررررررار بالقسرررررررررررررررررراجم وا
مررررررررررررن (  58 لرررررررررررر   50 مرررررررررررن( )47 لرررررررررررر   41( )مرررررررررررن 38 لرررررررررررر   29 )مرررررررررررن

 –( 35 لررررررررررررررر   10)مرررررررررررررررن  5-4-3-1والقسررررررررررررررراجم ) 1805القطعرررررررررررررررة رقرررررررررررررررم 
 .1818( من القطعة 60 ل   46)من  38-39-40-42

 لالععراا خالت مدة غهرمن  من رارمخ هذا اإلعالن.
أصرررررررررحاب الحقررررررررروق فررررررررري األراضررررررررري واألبنيرررررررررة  سميرررررررررعيسرررررررررو  ل هوعليررررررررره فانررررررررر 

ع علررررررررر  خارطرررررررررة المشرررررررررمولة بهرررررررررذا المشرررررررررروع اإلطررررررررر ى الاألمرررررررررالك األخرررررررررر و 
المشررررررررررررررررررروع مسانررررررررررررررررررًا خررررررررررررررررررالت سرررررررررررررررررراعات الرررررررررررررررررردوا  الرسررررررررررررررررررمي ورقررررررررررررررررررديم 
االععراضررررررررررررات عليرررررررررررره  لرررررررررررر  مكعررررررررررررا اللسنررررررررررررة المحليررررررررررررة للبنرررررررررررراء والعنظرررررررررررريم 

 . بالياببلدية 
 ((.خارمرهذا الع ))وسو  لن يلعفر  أل  اععراا يررد بعد 

 العنظيم  رجيرت اللسنرة المحلية للبناء و 
 ( باليابمنطقة: )                                          

 االسم:                                           
 الصفة:               

 العوقيع:                                           
 ية: لخارم اللسنة المح 
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 ــالنــــإعـ
 دير البل   نطقة رنظيم ة والعنظيم بمصادر عن اللسنة المحلية لألبني 

   اررداد3 + 12بعرا  37رقم للشارع طط رفصيلي مخبإيداع 
 1936( لسنة 28قانون رنظيم المدن رقم ) 
عررررررررن  يررررررررداع  ديررررررررر الرررررررربل  ببلديررررررررةرعلررررررررن اللسنررررررررة المحليررررررررة للبنرررررررراء والعنظرررررررريم 

رررررررررررررررار    3 +12بعررررررررررررررررا  37م شرررررررررررررررارع رقررررررررررررررر لاالمخطرررررررررررررررط العفصررررررررررررررريلي لمسر
-43-25-24-23-22-21-20-19) والمررررررررررررررررررررررررار بالقسرررررررررررررررررررررررراجمارررررررررررررررررررررررررداد 

( مرررررررررررررررررررن 7-6والقسررررررررررررررررررراجم ) 130طعرررررررررررررررررررة رقرررررررررررررررررررم لقمرررررررررررررررررررن ا(  44-50-52
 .132من القطعة  2والقسيمة  133القطعة 

 لالععراا خالت مدة غهرمن  من رارمخ هذا اإلعالن.
ة يررررررررر وعليررررررررره فانررررررررره يسرررررررررو  لسميرررررررررع أصرررررررررحاب الحقررررررررروق فررررررررري األراضررررررررري واألبن

ع علررررررررر  خارطرررررررررة األخررررررررررى المشرررررررررمولة بهرررررررررذا المشرررررررررروع اإلطرررررررررالالك واألمررررررررر 
  الرسررررررررررررررررررمي ورقررررررررررررررررررديم وانررررررررررررررررررًا خررررررررررررررررررالت سرررررررررررررررررراعات الررررررررررررررررررد لمشررررررررررررررررررروع مساا

االععراضررررررررررررات عليرررررررررررره  لرررررررررررر  مكعررررررررررررا اللسنررررررررررررة المحليررررررررررررة للبنرررررررررررراء والعنظرررررررررررريم 
 .دير البل ببلدية 

 ((.))وسو  لن يلعفر  أل  اععراا يررد بعد هذا العارمرخ
 

 ظيم  العنلبناء و لرجيرت اللسنرة المحلية 
 (البل  ديربمنطقة: )                                           

 االسم:                                            
 الصفة:                

 العوقيع:                                           
 خارم اللسنة المحلية:  
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 إعـــــــالن
 الزوايدةبنية والعنظيم بمنطقة رنظيم لأل المحلية صادر عن اللسنة
 بدون اررداد   12بعرا  36رقم للشارع رفصيلي بإيداع مخطط 

 1936( لسنة 28قانون رنظيم المدن رقم ) 
 

عررررررررررن  يررررررررررداع الزوايرررررررررردة  ببلديررررررررررةرعلررررررررررن اللسنررررررررررة المحليررررررررررة للبنرررررررررراء والعنظرررررررررريم 
ررررررررررررار    برررررررررررردون 12بعرررررررررررررا  36لشررررررررررررارع رقررررررررررررم االمخطررررررررررررط العفصرررررررررررريلي لمسر

مررررررررررررررررررررررررن (  57-53-52-51-50-48)لقسرررررررررررررررررررررررراجم ر باوالمرررررررررررررررررررررررراد ااررررررررررررررررررررررررررد 
 .2337ن القطعة ( م7-6-5-4القساجم )و  2336عة رقم القط

 لالععراا خالت مدة غهرمن  من رارمخ هذا اإلعالن.
وعليررررررررره فانررررررررره يسرررررررررو  لسميرررررررررع أصرررررررررحاب الحقررررررررروق فررررررررري األراضررررررررري واألبنيرررررررررة 
واألمرررررررررالك األخررررررررررى المشرررررررررمولة بهرررررررررذا المشرررررررررروع اإلطرررررررررالع علررررررررر  خارطرررررررررة 

الت سرررررررررررررررررراعات الرررررررررررررررررردوا  الرسررررررررررررررررررمي ورقررررررررررررررررررديم ًا خرررررررررررررررررر وع مسانرررررررررررررررررر ر المشرررررررررررررررررر 
والعنظرررررررررررريم ء ليررررررررررررة للبنررررررررررررالرررررررررررر  مكعررررررررررررا اللسنررررررررررررة المحعراضررررررررررررات عليرررررررررررره  االع

 .الزوايدةببلدية 
 ((.))وسو  لن يلعفر  أل  اععراا يررد بعد هذا العارمرخ

 
 رجيرت اللسنرة المحلية للبناء والعنظيم  

 (ةوايد الز ة: )قبمنط                                           
 سم: اال                                           

  الصفة:                
 العوقيع:                                           

 خارم اللسنة المحلية:  
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 إعـــــــالن
 القرارة صادر عن اللسنة المحلية لألبنية والعنظيم بمنطقة رنظيم 

 16يد رقم الرغلشارع  يبإيداع مخطط رفصيل 
 1936( لسنة 28قانون رنظيم المدن رقم ) 

 

عرررررررررررن  يرررررررررررداع  القررررررررررررارة ببلديرررررررررررةعنظررررررررررريم الرعلرررررررررررن اللسنرررررررررررة المحليرررررررررررة للبنررررررررررراء و 
رررررررررار  والمرررررررررار بالقسررررررررراجم  16الرغررررررررريد رقرررررررررم غرررررررررارع المخطرررررررررط العفصررررررررريلي لمسر

( مررررررررررررررررن 6-5-3-2-1والقسرررررررررررررررراجم ) 96مررررررررررررررررن القطعررررررررررررررررة رقررررررررررررررررم (  1-33)
 .97القطعة 

 مخ هذا اإلعالن.رار  هرمن منغلالععراا خالت مدة 
وق فررررررررري األراضررررررررري واألبنيرررررررررة يرررررررررع أصرررررررررحاب الحقررررررررر وعليررررررررره فانررررررررره يسرررررررررو  لسم

ك األخررررررررررى المشرررررررررمولة بهرررررررررذا المشرررررررررروع اإلطرررررررررالع علررررررررر  خارطرررررررررة الواألمررررررررر 
المشررررررررررررررررررروع مسانررررررررررررررررررًا خررررررررررررررررررالت سرررررررررررررررررراعات الرررررررررررررررررردوا  الرسررررررررررررررررررمي ورقررررررررررررررررررديم 
االععراضررررررررررررات عليرررررررررررره  لرررررررررررر  مكعررررررررررررا اللسنررررررررررررة المحليررررررررررررة للبنرررررررررررراء والعنظرررررررررررريم 

 .القرارةببلدية 
 ((.رمرخيلعفر  أل  اععراا يررد بعد هذا العالن  ))وسو 

 
 ظيم  عنت اللسنرة المحلية للبناء والرجير

 (القرارةبمنطقة: )                                           
 االسم:                                            

 الصفة:                
 العوقيع:                                           

 خارم اللسنة المحلية:  
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 نإعـــــــال
 ظيم المدن بمحافظات غزة نية ورنبصادر عن اللسنة المركزمة لأل

 151-145-1بالمصادقة عل  المخطط العفصيلي للشوارع رقم  
 خانيونت   –منطقة رنظيم

 1936( لسنة 28قانون رنظيم المدن رقم ) 
رررة لأل ربنيرررة وررعلرررن اللسنرررة المركزمرر  م المررردن بمحافظرررات غرررزة للعمرررو  أنهرررا قرررد نظيررر

ررررررررت بسلسررررررعه العصررررررديق  28/8/2012 مخالمنعقرررررردة بعررررررار  16/2012ا رقررررررم  قر
والمرررار  151-145-1النهررراجي علررر  المخطرررط العفصررريلي لمسرررار الشررروارع رقرررم 

-34-28-27-25-1والقسرررراجم ) 89( مررررن القطعررررة 20-13-3-2بالقسرررراجم )
-18-17-15-14-13-12-11-10-6م )جوالقسا  96( من القطعة 38-42
 .97لقطعة ( من ا19-20-37-38
والرذ  ادر عرن اللسنرة المركزمرة الن الصر عر ابق  يداعه لالععرراا بمو را اإلالس

 .23/2/2012نشر في  رمدري فلسطين والرسالة بعارمخ 
كما قررت اللسنة المركزمة وضع هرذا المشرروع موضرع العنفيرذ بعرد مررور خمسرة 

ررخ نشرر امررن ر عشررر يومرراً  يفعين ا اإلعررالن فرري السرمرردة الرسررمية وفرري صررحر هررذ رمر
 محليعين أيهما أقررب.  يوميعين
 ( من قانون رنظيم المدن.18المادة ) قًا لن  وفوملك 

 
 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن 

 ـزةغبمحافظات                                                                             
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 ــــــالنإعـ
 المدن بمحافظات غزة  ألبنية ورنظيمصادر عن اللسنة المركزمة ل

   اررداد 3  + 16بعرا   20خطط العفصيلي للشارع رقم عل  المة بالمصادق
 الفخار    –منطقة رنظيم

 1936( لسنة 28قانون رنظيم المدن رقم ) 
رررم المررردن بمحافظرررات  رررة لألبنيرررة ورنظير أنهرررا قرررد مرررو  غرررزة للع رعلرررن اللسنرررة المركزمرر

العصرديق النهراجي  28/8/2012خ لمنعقدة بعارما 16/2012قرررت بسلسعها رقم 
  ارررداد والمرار 3 +16بعررا  20ط العفصريلي لمسرار الشرارع رقرم   المخطعل

والقسررراجم أراضررري سررربع مرررن القطعرررة أراضررري  76مرررن القطعرررة  12بالقسررريمة رقرررم 
 .سبع

والرذ  ن اللسنرة المركزمرة در عر ن الصراالالسابق  يداعه لالععرراا بمو را اإلعر 
 .10/5/2012عارمخ الرسالة ب ةنشر في  رمد 
كزمة وضع هرذا المشرروع موضرع العنفيرذ بعرد مررور خمسرة نة المر لسكما قررت ال
ررخ نشررر هررذا اإلعررالن فرري السرمرردة الرسررمية وفرري صررحيفعين  عشررر يومرراً  مررن رارمر

 يوميعين محليعين أيهما أقررب. 
 من قانون رنظيم المدن. (18مادة )لوملك وفقًا لن  ا

 
 وتنظيم المدن كزية لألبنية اللجنة المر

 بمحافظات غـزة                                                                            
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 إعـــــــالن
 صادر عن اللسنة المركزمة لألبنية ورنظيم المدن بمحافظات غزة 

  252  -251العنظيمي الفاصل بين القطععين ع ي للشار ل يداع مخطط رفصي
 ية  يم  اررداد عبسان الكبيرة اإلقل 3 +10بعرا 

 1936( لسنة 28قانون رنظيم المدن رقم ) 
رعلن اللسنة المركزمة لألبنية ورنظيم المدن بمحافظات غزة للسمهرور الكررمم أنهرا 

خطررط م  يررداع 28/8/2012 المنعقرردة بعررارمخ 16/2012قررد قررررت بسلسررعها رقررم 
-27-26-25-24-23-22ين القسرراجم )رفصريلي للشررارع العنظيمري الفاصررل بر 

 251مرررررن القطعرررررة   25والقسررررريمة رقرررررم  252قطعرررررة مرررررن ال( 28-29-30-31
وملررررك طبقررررًا للمخطررررط  –  اررررررداد عبسرررران الكبيرررررة اإلقليميررررة 3  + 10بعرررررا 

بسرران ع لبلديررة ةومقررر لسنررة العنظرريم المحليرر  المركزمررةالمررودع بمقررر لسنررة العنظرريم 
( 28انون رنظرريم المرردن رقررم )ادسررة عشررر مررن قرر الكبيرررة رطبيقررًا لررن  المررادة الس

 ورعديالره. 1936 نةلس
لرن  المررادة السررابعة عشرر مررن مات القررانون فانره يسررو  لسميررع  وعليره واسررعناداً  

مو  الحقررروق فررري األراضررري واألمرررالك واألبنيرررة المشرررمولة بهرررذا المشرررروع أو برررأ  
أصررحاب  المررادة السادسررة عشررر سررواء بصررفعهم مررن ضرريدع بمقعو مشررروع آخررر أ

طرط المرودع ورقرديم اععراضرارهم المخ ل ك أو بأية صفة أخرى االطالع عاألمال
عليرره  لرر  مكعررا السرريد/ سرركررير اللسنررة المركزمررة بررو ارة الحكررم المحلرري ومكعررا 

سررعين  اللسنرة المحليرة لبلديررة عبسران الكبيررة خررالت سراعات الردوا  الرسررمي ولمردة
 من رارمرخ نشر هذا اإلعالن. ماً يو 

 لمحدد((.ررخ ارمأل  اععرراا يررد بعررد العا رو  لرن يلعف  ))وس
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن 
 بمحافظات غـزة                                                                            
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 إعـــــــالن
 للعنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة ة المركزم صادر عن اللسنة

أحمد زيدان  /اسم ب ترخيص محطة وقود فئة جمشروع  إيداع /بشأن 
 النجار 

رعلرررررررن اللسنرررررررة المركزمرررررررة للعنظررررررريم وبنررررررراء المررررررردن بمحافظرررررررات غرررررررزة للسمهرررررررور 
 المنعقرررررررررردة بعررررررررررارمخ 16/2012الكرررررررررررمم بأنهررررررررررا قررررررررررد قررررررررررررت بسلسررررررررررعها رقررررررررررم 

28/8/2012    
طعررررة مررررن الق 3رقررررم  القسرررريمةعلرررر  أرا  ئررررة جفطررررة وقررررود حم يررررداع ررررررخي  

باسرررررم المقدمررررة للسنررررة  سرررررار(لنخرررررانيونت )موقررررع قيررررزان اأراضرررري  مررررن 86رقررررم 
  السيد / أحمد  مدان النسار.

وعليررررره يحرررررق لسميرررررع مو  الشرررررأن فررررري األراضررررري واألبنيرررررة واألمرررررالك األخررررررى  
ى ر المشرررررمولة بالمنطقرررررة بصرررررفعهم مرررررن أصرررررحاب األمرررررالك أو برررررأ  صرررررفة أخررررر 

مرررررن  (يرررررو  30)خرررررالت مررررردة موا باععراضرررررارهم علررررر  المشرررررروع وملرررررك د أن يعقررررر 
 ن.رارمخ نشر هذا اإلعال

  االععراضرررررات لررررردى مكعرررررا اللسنرررررة المحليرررررة للبنررررراء والعنظررررريم بمقرهرررررا فررررري رقرررررد 
سرررررركررير اللسنررررررة المركزمررررررة بمكعبرررررره بررررررو ارة الحكررررررم  /وللسرررررريد  بلديررررررة خررررررانيونت

 المحلي خالت ساعات الدوا  الرسمي.
 ددة ((اء المدة المحفـــت ألي اعتــراض يــرد بعد انقضتوف لن يلـ))وسـ

 
 نظيم المدن ة وتنياللجنة المركزية لألب

 بمحافظات غـزة                                                                              
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 إعـــــــالن
   ةافظات غز ح صادر عن اللسنة المركزمة لألبنية ورنظيم المدن بم

   ادية ضمن المنطقة الساحلية ة للمباني العالعنظيمي ت رعديل االرردادا يداع 
 1936( لسنة 28رنظيم المدن رقم )  نون قا

رعلن اللسنة المركزمة لألبنية ورنظيم المدن بمحافظات غزة للسمهرور الكررمم أنهرا 
شررروع م يررداع  28/8/2012المنعقرردة بعررارمخ  16/2012قررد قررررت بسلسررعها رقررم 

  3نطقرة السراحلية لعكرون عاديرة ضرمن المل االرردادات العنظيميرة للمبراني اليرعد 
   خلفرري3 –   ررانبي 3 –  أمررامي 3  خلفرري بررداًل مررن 2 – ررانبي   2- امررامي

رطبيقرًا لرن  المرادة  بلدية غزةوملك طبقًا للمخطط المودع بمقر لسنة العنظيم  –
 ورعديالره. 1936( لسنة 28السادسة عشر من قانون رنظيم المدن رقم )

  لسميررع يسررو ه سررابعة عشرر مررن مات القررانون فانر لرن  المررادة ال وعليره واسررعناداً  
مو  الحقررروق فررري األراضررري واألمرررالك واألبنيرررة المشرررمولة بهرررذا المشرررروع أو برررأ  
مشررروع آخررر أودع بمقعضرري المررادة السادسررة عشررر سررواء بصررفعهم مررن أصررحاب 

مخطرط المرودع ورقرديم اععراضرارهم لع عل  االاألمالك أو بأية صفة أخرى االط
ات الردوا  الرسرمي ولمردة سراعت خرال لبلديرة غرزةللسنرة المحليرة يه  لر  مكعرا اعل

 .من رارمرخ نشر هذا اإلعالن  اً سعين يوم
 ))وسرو  لرن يلعف  أل  اععرراا يررد بعررد العارمررخ المحدد((.

 
 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن 

 زةغـبمحافظات                                                                                 
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 إعـــــــالن
 صادر عن اللسنة المركزمة لألبنية ورنظيم المدن بمحافظات غزة 
  116بالمصادقة النهاجية عل  مشروع رريير هد  اسعخدا  أرا القسيمة رقم 

 ل  منطقة رسارمة   ة خضراء قمن منط 1777من القطعة رقم  
   النصر   أ –منطقة رنظيم 

 9361 ( لسنة28ون رنظيم المدن رقم ) قان
رررررت  رعلرررن اللسنرررة المركزمرررة لألبنيرررة ورنظررريم المررردن بمحافظرررات غرررزة أنهرررا قرررد قر

العصررديق النهرراجي علرر   28/8/2012المنعقرردة بعررارمخ  16/2012بسلسرررعها رقررم 
 1777مررن القطعررة رقررم  116يمة رقررم سرر مشررروع ررييررر هررد  اسررعخدا  أرا الق

 ة رسارمة.ضراء  ل  منطقمن منطقة خ
بمو ررررا اإلعرررررالن الصررررادر عرررررن اللسنررررة المركزمرررررة اا عرررررر السررررابق  يداعرررره لالع

، مع وضعه موضع العنفيذ بعد 5/6/2012والمنشور في  رمدة فلسطين بعارمخ 
ة أو في يمرور خمسة عشر يومًا من رارمخ نشر هذا اإلعالن في السرمدة الرسم

ررن محليعررين أيهمررا أص رريفعين يوميعير ( مررن 18قررًا لررن  المررادة )قرررب ، وملررك وفحر
 م المدن.نظير قانون 

                                                               
                                                    

 اللجنـة المركزية لألبنية وتنظيم المدن 
 ةغـزت بمحافظا                                                                                 
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 إعـــــــالن
 صادر عن اللسنة المركزمة لألبنية ورنظيم المدن بمحافظات غزة 

   8بعرا   3/2Bبالمصادقة عل  المخطط العفصيلي للشارع العنظيمي رقم 
 زوايدة. لا  –بدون اررداد منطقة رنظيم 
 1936( لسنة 28قانون رنظيم المدن رقم ) 

رررة لألبنيرررة ورنظيررر رعلرررن الل مررردن بمحافظرررات غرررزة للعمرررو  أنهرررا قرررد ال رمسنرررة المركزمرر
العصرديق النهراجي  28/8/2012المنعقدة بعارمخ  16/2012 قرررت بسلسعها رقم

  بردون 8بعررا  3/2B عل  المخطرط العفصريلي لمسرار الشرارع العنظيمري رقرم
 .2343من القطعة  3-2بالقساجم  روالمااد د ارر
والرذ  اللسنرة المركزمرة عرن ر لالععرراا بمو را اإلعرالن الصراد لسابق  يداعه ا

 .10/3/2012نشر في  رمدة فلسطين بعارمخ 
كما قررت اللسنة المركزمة وضع هرذا المشرروع موضرع العنفيرذ بعرد مررور خمسرة 

ررخ نشررر هررذا اإلعررالن فرري ال عشررر يومرراً  مية وفرري صررحيفعين سرر رمرردة الر سمررن رارمر
  أيهما أقررب. يوميعين محليعين

 انون رنظيم المدن.ن قم (18وملك وفقًا لن  المادة )
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن 
 بمحافظات غـزة                                                                                
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 إعـــــــالن
 غزة  لمدن بمحافظات للسنة المركزمة لألبنية ورنظيم ااصادر عن 

   3 +16بعرا   12ي للشارع العنظيمي رقم صيلعفبالمصادقة عل  المخطط ال
 الزوايدة.  –اررداد منطقة رنظيم
 1936( لسنة 28قانون رنظيم المدن رقم ) 

رررم المررردن بمحافظرررات غرررزة للعمرررو  رررة لألبنيرررة ورنظير أنهرررا قرررد  رعلرررن اللسنرررة المركزمرر
العصرديق النهراجي  28/8/2012قدة بعارمخ المنع 16/2012 رررت بسلسعها رقمق

  3 +16بعررررا  12ط العفصررريلي لمسرررار الشرررارع العنظيمررري رقرررم مخطررر العلررر  
 .2335من القطعة  16-15-14-13-1والمار بالقساجم اررداد 

ذ  الر و السابق  يداعه لالععرراا بمو را اإلعرالن الصرادر عرن اللسنرة المركزمرة 
سنرة المركزمرة وضرع كما قرررت الل 6/12/2011 رمدة فلسطين بعارمخ  فينشر 

مررن رارمرررخ نشررر هررذا  العنفيررذ بعررد مرررور خمسررة عشررر يومرراً  وضررعم هررذا المشررروع
 اإلعالن في السرمدة الرسمية وفي صحيفعين يوميعين محليعين أيهما أقررب. 

 ( من قانون رنظيم المدن.18وملك وفقًا لن  المادة )
 

 ركزية لألبنية وتنظيم المدن لمللجنة اا
 بمحافظات غـزة                                                                             
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 إعـــــــالن
 صادر عن اللسنة المركزمة للعنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة 

غاز لل ركة غزةش ترخيص محطة غاز فئة ج باسم /إيداع مشروع  /بشأن 
 ر حمادة والتجارة العامةعنها / سمي

لمررررررردن بمحافظرررررررات غرررررررزة للسمهرررررررور ا اءاللسنرررررررة المركزمرررررررة للعنظررررررريم وبنررررررر  رعلرررررررن
 المنعقرررررررررردة بعررررررررررارمخ 16/2012الكرررررررررررمم بأنهررررررررررا قررررررررررد قررررررررررررت بسلسررررررررررعها رقررررررررررم 

28/8/2012    
 53-52-50رقرررررم  القسررررراجمعلررررر  أرا  فئرررررة ج غرررررا محطرررررة  يرررررداع رررررررخي  

 باسررررررم / غررررررركةالمقدمررررررة للسنررررررة ليررررررا  باأراضرررررري  مررررررن 916مررررررن القطعررررررة رقررررررم 
  .ةاد عنها / سمير حم لعسارة العامةغزة للرا  وا

وعليررررره يحرررررق لسميرررررع مو  الشرررررأن فررررري األراضررررري واألبنيرررررة واألمرررررالك األخررررررى  
المشرررررمولة بالمنطقرررررة بصرررررفعهم مرررررن أصرررررحاب األمرررررالك أو برررررأ  صرررررفة أخررررررى 

ن مررررر  (يرررررو  30)ة أن يعقررررردموا باععراضرررررارهم علررررر  المشرررررروع وملرررررك خرررررالت مرررررد 
 رارمخ نشر هذا اإلعالن.

لعنظررررريم بمقرهرررررا فررررري واء دى مكعرررررا اللسنرررررة المحليرررررة للبنرررررااالععراضرررررات لررررر  رقرررررد 
سرررررررركررير اللسنررررررررة المركزمررررررررة بمكعبرررررررره بررررررررو ارة الحكررررررررم  /وللسرررررررريد   باليررررررررابلديررررررررة 

 المحلي خالت ساعات الدوا  الرسمي.
 ((لمحددة ا ))وســوف لن يلتفـــت ألي اعتــراض يــرد بعد انقضاء المدة

 
 يم المدن اللجنة المركزية لألبنية وتنظ

 بمحافظات غـزة                                                                          
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 إعـــــــالن
 صادر عن اللسنة المركزمة للعنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة 

لقطعة من ا 8رقم  مةصالة أفراح على أرض القسيإيداع مشروع  /بشأن 
 الزهراء -د جاسر أبو يوسفلنباهين  وأحمباسم/ يوسف محمد ا 2305

لسنرررررررة المركزمرررررررة للعنظررررررريم وبنررررررراء المررررررردن بمحافظرررررررات غرررررررزة للسمهرررررررور الن رعلررررررر 
 المنعقرررررررررردة بعررررررررررارمخ 17/2012الكرررررررررررمم بأنهررررررررررا قررررررررررد قررررررررررررت بسلسررررررررررعها رقررررررررررم 

11/9/2012.    
قرررررم عرررررة ر مرررررن القط 8رقرررررم  القسررررريمةعلررررر  أرا صرررررالة أفرررررراح  يرررررداع رررررررخي   

يوسررررررف محمرررررررد  /سررررررم السررررررريد باقدمررررررة للسنرررررررة الم الزهرررررررراءمررررررن أراضرررررري  2305
 .حمد  اسر أبو يوسفوأ  النباهين

وعليررررره يحرررررق لسميرررررع مو  الشرررررأن فررررري األراضررررري واألبنيرررررة واألمرررررالك األخررررررى  
المشرررررمولة بالمنطقرررررة بصرررررفعهم مرررررن أصرررررحاب األمرررررالك أو برررررأ  صرررررفة أخررررررى 

مرررررن  (يرررررو  30)ت مررررردة خرررررال وع وملررررركشرررررر أن يعقررررردموا باععراضرررررارهم علررررر  الم
 هذا اإلعالن.رارمخ نشر 

المحليرررررة للبنررررراء والعنظررررريم بمقرهرررررا فررررري ة سنررررر رقرررررد  االععراضرررررات لررررردى مكعرررررا الل
سرررررررركررير اللسنرررررررة المركزمررررررررة بمكعبرررررررره بررررررررو ارة الحكررررررررم  /الزهررررررررراء وللسرررررررريد بلديرررررررة 

 المحلي خالت ساعات الدوا  الرسمي.
 المدة المحددة ((ضاء بعد انقد ))وســوف لن يلتفـــت ألي اعتــراض يــر

 
 وتنظيم المدن  ركزية لألبنيةاللجنة الم

 بمحافظات غـزة                                                                               
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 إعـــــــالن
 صادر عن اللسنة المركزمة لألبنية ورنظيم المدن بمحافظات غزة 

من   11ن عل  أرا القسيمة رقم السكلرايات ا بإيداع مشروع رقسيم ار 
 الحصين وغركاؤ  و أب باسم/ عبدهللا عبد الفعاح   1743القطعة رقم 

 بي  ال يا    –منطقة رنظيم 
 1936( لسنة 28قانون رنظيم المدن رقم ) 

رررررت  رررم المررردن بمحافظرررات غرررزة أنهرررا قرررد قر رررة لألبنيرررة ورنظير رعلرررن اللسنرررة المركزمرر
رررروع رق 11/9/2012مخ بعرررار منعقرررردة ال 17/2012بسلسرررعها رقرررم  ررررم  يررررداع مشر سير
 ( لمسررراحةبيررر  ال يررراوقرررع )بم 1743 مرررن القطعرررة رقرررم 11 يمة رقرررمأرا القسررر 

6342 2. 
بيرر  ال يررا  وملررك بنرراء علرر  طلررا مررن اللسنررة المحليررة للبنررراء والعنظرريم فرري بلديررررة

 .12/8/2012المؤرخ  405بكعابها رقرم 
 1936( لسرنة 28م المردن رقرم )رنظريقرانون  من( 20وعليه ووفقًا لن  المادة ) 
األمرررالك األخررررى و أ غرررخ  مرررن مو  الحقررروق فررري األراضررريانررره يسرررو  أل  ف

الواقعة ضمن ارا المشرروع سرواء بصرفعهم مرن أصرحاب هرذ  األمرالك أو بأيرة 
صفة أخرى االطالع عل  خراجط المشروع المودعة بمكعا اللسنة المحلية للبناء 

ولمردة سررعة  خرالت سرراعات الردوا  الرسررمي يرا   البيرر لديرة ب والعنظريم بمقرهرا  فرري
رررخ نشرررر هرررذا اإلعرررالأسررر  رررمية أو فررري صرررحيفعين فررر  نابيع مرررن رارمر ررردة الرسر ي السرمر

يوميعين محليعين أيهما أقررب  ومن ثم رقديم االععراضات عليه خالت هرذ  المردة 
  ل  مكعا اللسنة المحلية بصورة رسمية. 

 عررد هرذا العارمررخ((.رد برراا يرعع))وسرو  لرن يلعفرر  أل  ا 
                                                              

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن 
 بمحافظات غـزة                                                                              
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 إعـــــــالن
 يم وبناء المدن بمحافظات غزة لعنظ ركزمة للمصادر عن اللسنة ا

من  15مة رقم سيلقمزرعة دواجن على أرض امشروع  إيداع /بشأن 
 وادي غزة-باسم/ فاطمة الزق 658القطعة 

رعلرررررررن اللسنرررررررة المركزمرررررررة للعنظررررررريم وبنررررررراء المررررررردن بمحافظرررررررات غرررررررزة للسمهرررررررور 
 المنعقرررررررررردة بعررررررررررارمخ 17/2012الكرررررررررررمم بأنهررررررررررا قررررررررررد قررررررررررررت بسلسررررررررررعها رقررررررررررم 

11/9/2012.    
مرررررن القطعرررررة  15رقرررررم  القسررررريمة  أرا علررررر مزرعرررررة دوا رررررن  يرررررداع رررررررخي    

فاطمررررررة /  ةباسررررررم السرررررريد المقدمررررررة للسنررررررة  واد  غررررررزةضرررررري راأ مررررررن 658رقررررررم 
 .الزق 
وعليررررره يحرررررق لسميرررررع مو  الشرررررأن فررررري األراضررررري واألبنيرررررة واألمرررررالك األخررررررى  

 رى المشرررررمولة بالمنطقرررررة بصرررررفعهم مرررررن أصرررررحاب األمرررررالك أو برررررأ  صرررررفة أخررررر 
مرررررن  (يرررررو  30)ك خرررررالت مررررردة باععراضرررررارهم علررررر  المشرررررروع وملررررر دموا أن يعقررررر 

 ن.الرارمخ نشر هذا اإلع
رقرررررد  االععراضرررررات لررررردى مكعرررررا اللسنرررررة المحليرررررة للبنررررراء والعنظررررريم بمقرهرررررا فررررري 

سرررررركررير اللسنررررررة المركزمررررررة بمكعبرررررره بررررررو ارة الحكررررررم  /وللسرررررريد واد  غررررررزة بلديررررررة 
 المحلي خالت ساعات الدوا  الرسمي.

 لمحددة ((نقضاء المدة اـت ألي اعتــراض يــرد بعد التفــوف لن يــ))وس
 

 ية وتنظيم المدن بنألاللجنة المركزية ل
 بمحافظات غـزة                                                                                   
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 إعـــــــالن
 زة ظات غن بمحافمد صادر عن اللسنة المركزمة لألبنية ورنظيم ال

من   31ل  أرا القسيمة رقم رايات السكن عبإيداع مشروع رقسيم ارا ل
 باسم /  ميل  ابر بركة وغركاؤ    130رقم ة طعالق

 دير البل    –منطقة رنظيم 
 1936( لسنة 28قانون رنظيم المدن رقم ) 

رررر  رررم المررردن بمحافظرررات غرررزة أنهرررا قرررد قر رررة لألبنيرررة ورنظير  رت رعلرررن اللسنرررة المركزمرر
داع مشرررروع رقسيرررم  يرر  22/12/2010 المنعقرردة بعررارمخ  24/2010 ا رقررمبسلسررعه

 ( لمسررراحةالقطررر وبوبررع بموقرررع ) 130 مرررن القطعررة رقررم 31 مرقرر ة أرا القسرريم
82546 2. 

 ديررر الرربل  وملررك بنرراء علرر  طلررا مررن اللسنررة المحليررة للبنررراء والعنظرريم فرري بلديررررة
 .19/7/2012المؤرخ   971بكعابها رقرم ب د /

 1936( لسرنة 28ن رقرم )ون رنظريم المرد ( من قران20قًا لن  المادة )يه ووفوعل 
  غرررخ  مرررن مو  الحقررروق فررري األراضررري أو األمرررالك األخررررى أل و فانررره يسررر 

الواقعة ضمن ارا المشرروع سرواء بصرفعهم مرن أصرحاب هرذ  األمرالك أو بأيرة 
 للبناءمحلية الصفة أخرى االطالع عل  خراجط المشروع المودعة بمكعا اللسنة 

ة مسر خ ت سراعات الردوا  الرسرمي ولمردةخرال دير البل  بلديةوالعنظيم بمقرها  في 
رمية أو فري صرحيفعين  ردة الرسر رخ نشرر هرذا اإلعرالن فري السرمر عشر يومًا من رارمر

ومن ثرم رقرديم االععراضرات عليره خرالت هرذ  المردة  يوميعين محليعين أيهما أقررب 
 ية. ة رسمور  ل  مكعا اللسنة المحلية بص

 رد هرذا العارمررخ((.رراا يررد بعروسرو  لرن يلعفرر  أل  اعع))
                                                              

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن 
 غـزةت بمحافظا                                                                             
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 ــالنإعـــــ
 ورنظيم المدن بمحافظات غزة كزمة لألبنية صادر عن اللسنة المر 

  31-30-29مشروع رقسيم ارا لرايات السكن عل  أرا القساجم رقم   اعيد بإ
 باسم/ كامل ناية عليان وورثة  برا يم ناية عليان   661من القطعة رقم  

 النصيرات  –منطقة رنظيم 
 1936ة ( لسن28قانون رنظيم المدن رقم ) 

رررة لأل رررمرعلرررن اللسنرررة المركزمرر رالمررردن بمحافظرررات غرررزة أنهرررا قرررد  بنيرررة ورنظير ت رر قررر
رررم  11/9/2012المنعقررردة بعرررارمخ   17/2012بسلسرررعها رقرررم  رررروع رقسير  يرررداع مشر

( النصررررريرات بموقرررررع ) 661مرررررن القطعرررررة رقرررررم  31-30-29القسررررراجم رقرررررم أرا 
 .2 13893 لمساحة

رلمحليرر ا وملررك بنرراء علرر  طلررا مررن اللسنررة نصرريرات ال اء والعنظرريم فرري بلديررررةة للبنرر
 .16/7/2012المؤرخ   07/897ا رقرم بكعابه

 1936( لسرنة 28( من قرانون رنظريم المردن رقرم )20وعليه ووفقًا لن  المادة ) 
فانررره يسرررو  أل  غرررخ  مرررن مو  الحقررروق فررري األراضررري أو األمرررالك األخررررى 

ك أو بأيرة   األمرالاب هرذ صرحالواقعة ضمن ارا المشرروع سرواء بصرفعهم مرن أ
محلية للبناء الة المشروع المودعة بمكعا اللسن الع عل  خراجطصفة أخرى االط

خررالت سرراعات الرردوا  الرسررمي ولمرردة سررعة النصرريرات بلديررة والعنظرريم بمقرهررا  فرري 
رررمية أو فررري صرررحيفعين  ررردة الرسر رررخ نشرررر هرررذا اإلعرررالن فررري السرمر أسرررابيع مرررن رارمر

ت هرذ  المردة رقديم االععراضات عليه خالومن ثم ررب  أقيوميعين محليعين أيهما 
 مية. رسة  ل  مكعا اللسنة المحلية بصور 

 ))وسرو  لرن يلعفرر  أل  اععرراا يررد بعررد هرذا العارمررخ((.
                                                              

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن 
 غـزة اتفظبمحا                                                                                  
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 إعـــــــالن
 خانيونت صادر عن اللسنة المحلية لألبنية والعنظيم بمنطقة رنظيم 

بعرا   10-6المحصور بين غارعي  105 بإيداع مخطط رفصيلي للشارع رقم
   اررداد 3 +16
 1936 ( لسنة82قم ) ر  قانون رنظيم المدن

 عرررررررررن  يرررررررررداعخرررررررررانيونت نظررررررررريم ببلديرررررررررة ة للبنررررررررراء والعرعلرررررررررن اللسنرررررررررة المحليررررررررر 
رررررررررررررار الشرررررررررررررارعلما المحصرررررررررررررور برررررررررررررين  105رقرررررررررررررم  خطرررررررررررررط العفصررررررررررررريلي لمسر

 3-2-1والمررررررررررررررار بالقسرررررررررررررراجم    اررررررررررررررررداد 3 +16بعرررررررررررررررا  10-6غررررررررررررررارعي 
 84مرررررررررررررن القطعرررررررررررررة رقرررررررررررررم  1-13-8والقسررررررررررررراجم رقرررررررررررررم  83مرررررررررررررن القطعرررررررررررررة 

 .86ة رقم القطعن م 8-7-6-3-2والقساجم رقم 
مررررررررن رررررررررارمخ  يررررررررداعًا مسرررررررردداً ة عشررررررررر يومررررررررًا  خمسرررررررر لالععررررررررراا خررررررررالت مرررررررردة 

 ن.عالإلهذا ا
وعليرررررررررره فانرررررررررره يسررررررررررو  لسميررررررررررع أصررررررررررحاب الحقرررررررررروق فرررررررررري األراضرررررررررري واألبنيررررررررررة 
واألمرررررررررررالك األخررررررررررررى المشرررررررررررمولة بهرررررررررررذا المشرررررررررررروع اإلطرررررررررررالع علررررررررررر  خارطرررررررررررة 
المشررررررررررروع مسانررررررررررًا خررررررررررالت سرررررررررراعات الرررررررررردوا  الرسررررررررررمي ورقررررررررررديم االععراضررررررررررات 

 .خانيونت لعنظيم ببلديةاللسنة المحلية للبناء وا  مكعا يه  لعل
 ((.ععراا يررد بعد هذا العارمرخا   ))وسو  لن يلعفر  أل

 رجيرت اللسنرة المحلية للبناء والعنظيم  
 (خانيونتبمنطقة: )                                           

  السم:ا                                           
 الصفة:                 

 ع: قيالعو                                           
 لسنة المحلية: خارم ال 
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 إعـــــــالن
 صادر عن اللسنة المحلية لألبنية والعنظيم بمنطقة رنظيم دير البل 

   بدون اررداد 40)غارع الرغيد( بعرا  16بإيداع مخطط رفصيلي للشارع رقم 
 1936( لسنة  28رقم ) المدن  رنظيم ن  قانو 

المخطرررط العفصررريلي  لررربل  عرررن  يرررداعا ة للبنررراء والعنظررريم ببلديرررة ديرررراللسنرررة المحليررر رعلرررن 
-13  برردون اررررداد والمررار بالقسرراجم 40)غررارع الرغرريد( بعرررا  16لمسرار الشارع رقررم 

-32-31-30-26-3-2-1والقسرررررراجم  2337مرررررن القطعرررررة رقرررررم  18-23-25-26
-7-6-5-4-3-2-1والقسررراجم  141قطعرررة مرررن ال 38-39-41-47-48-49-54

-27-26-15-14-9-8-2سررراجم )لقوا 140( مرررن القطعرررة 8-9-10-11-12-13
. والقسررررررراجم 139مرررررررن القطعرررررررة ( 35-36-43-44-53-54-61-62-70-72-73
 .138( من القطعة 1-2-3-4-5-6-9-45-46-47-48)

 لالععراا خالت مدة غهرمن من رارمخ هذا اإلعالن.
اضرررررررررري واألبنيررررررررررة ميررررررررررع أصررررررررررحاب الحقرررررررررروق فرررررررررري األر يسررررررررررو  لسفانرررررررررره ه وعليرررررررررر 

ع علررررررررررر  خارطرررررررررررة المشرررررررررررروع اإلطرررررررررررالا واألمرررررررررررالك األخررررررررررررى المشرررررررررررمولة بهرررررررررررذ
المشررررررررررروع مسانررررررررررًا خررررررررررالت سرررررررررراعات الرررررررررردوا  الرسررررررررررمي ورقررررررررررديم االععراضررررررررررات 

 عليه  ل  مكعا اللسنة المحلية للبناء والعنظيم ببلدية دير البل .
 لعارمرخ((.د هذا ارد بعير))وسو  لن يلعفر  أل  اععراا 

 والعنظيم   لمحلية للبناءا رجيرت اللسنرة                                         
 بمنطقة: )دير البل (                                           
 االسم:                                            
 الصفة:               

 العوقيع:                                              
 لمحلية:خارم اللسنة ا 
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 إعـــــــالن
 واد  السلقاوالعنظيم بمنطقة رنظيم  للسنة المحلية لألبنيةا صادر عن

   اررداد 3 +12بعرا   20-10-6 ارع رقمو بإيداع مخطط رفصيلي لش

 1936( لسنة 82قانون رنظيم المدن رقم ) 
عررررررررن  يرررررررررداع  ود  السررررررررلقابلديررررررررة عنظرررررررريم بء والنررررررررارعلررررررررن اللسنررررررررة المحليررررررررة للب

رررررررررررررررار المخطرررررررررررررررط العفصررررررررررررررري بعررررررررررررررررا  20-10-6 رقرررررررررررررررمالشررررررررررررررروارع لي لمسر
لمرررررررررررار بالقسررررررررررراجم أراضررررررررررري سررررررررررربع مرررررررررررن القطعرررررررررررة رقرررررررررررم   ارررررررررررررداد وا3 +12

 أراضي سبع.
 لالععراا خالت مدة غهرمن من رارمخ هذا اإلعالن.

وعليررررررررره فانررررررررره يسرررررررررو  لسميرررررررررع أصرررررررررحاب الحقررررررررروق فررررررررري األراضررررررررري واألبنيرررررررررة 
 الع علررررررررر  خارطرررررررررةالمشرررررررررمولة بهرررررررررذا المشرررررررررروع اإلطررررررررر األخررررررررررى مرررررررررالك ألوا

وا  الرسررررررررررررررررررمي ورقررررررررررررررررررديم لررررررررررررررررررد المشررررررررررررررررررروع مسانررررررررررررررررررًا خررررررررررررررررررالت سرررررررررررررررررراعات ا
ععراضررررررررررررات عليرررررررررررره  لرررررررررررر  مكعررررررررررررا اللسنررررررررررررة المحليررررررررررررة للبنرررررررررررراء والعنظرررررررررررريم اال

 .واد  السلقاببلدية 
 ((.))وسو  لن يلعفر  أل  اععراا يررد بعد هذا العارمرخ

 
 عنظيم  ء والنارجيرت اللسنرة المحلية للب 

 (واد  السلقابمنطقة: )                                           
 االسم:                                            

 الصفة:                 
 العوقيع:                                           

 خارم اللسنة المحلية:  
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 إعـــــــالن
 غزة  بنية ورنظيم المدن بمحافظات زمة لألالمركة صادر عن اللسن

   اررداد 3 +  12بعرا   5 ة عل  المخطط العفصيلي للشارعبالمصادق
 النصر   –ممنطقة رنظي 

 1936( لسنة 28قانون رنظيم المدن رقم ) 
رررم المررردن بمحافظرررات غرررزة للعمرررو  أنهرررا قرررد  رررة لألبنيرررة ورنظير رعلرررن اللسنرررة المركزمرر

لنهراجي العصرديق ا 11/9/2012عارمخ نعقدة بالم 17/2012 قرررت بسلسعها رقم
  اررررداد والمررار 3 + 12بعرررا  5 قررممخطررط العفصرريلي لمسررار الشررارع ر علرر  ال

 القساجم أراضي سبع من القطعة أراضي سبع.ب
والرذ  السابق  يداعه لالععرراا بمو را اإلعرالن الصرادر عرن اللسنرة المركزمرة 

 .18/4/2012نشر في  رمدة فلسطين بعارمخ 
نفيرذ بعرد مررور خمسرة شرروع موضرع العلسنة المركزمة وضع هرذا المقررت الكما 

ررخ نشررر هررذا اإلعررالن فرري السمرر  عشررر يومرراً  رمرردة الرسررمية وفرري صررحيفعين ن رارمر
 يوميعين محليعين أيهما أقررب. 

 ( من قانون رنظيم المدن.18وملك وفقًا لن  المادة )
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن 
 محافظات غـزةب                                                                                 
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 نإعـــــــال
 صادر عن اللسنة المركزمة لألبنية ورنظيم المدن بمحافظات غزة 

   اررداد 3 +  12بعرا   8بالمصادقة عل  المخطط العفصيلي للشارع 
 النصر   –منطقة رنظيم

 1936( لسنة 28رقم )  م المدنرنظي ون قان
رررم المررردن باللسنرررة المركز رعلرررن  رررة لألبنيرررة ورنظير افظرررات غرررزة للعمرررو  أنهرررا قرررد محمرر
العصرديق النهراجي  11/9/2012المنعقدة بعارمخ  17/2012بسلسعها رقم قرررت 

  اررررداد والمررار 3 + 12بعرررا  8علرر  المخطررط العفصرريلي لمسررار الشررارع رقررم 
 .30 لقطعةا من 4-5بالقساجم 

 والرذ ادر عرن اللسنرة المركزمرة ا اإلعرالن الصر سابق  يداعه لالععرراا بمو ر ال
 .18/4/2012شر في  رمدة فلسطين بعارمخ ن

كما قررت اللسنة المركزمة وضع هرذا المشرروع موضرع العنفيرذ بعرد مررور خمسرة 
ررخ نشررر هررذا اإلعررالن فرري السرمرردة الرسررمية وفرري صررحيفعين  عشررر يومرراً  مررن رارمر

 أيهما أقررب. حليعين عين ممييو 
 ( من قانون رنظيم المدن.18لن  المادة )وملك وفقًا 

 
 ن نة المركزية لألبنية وتنظيم المدلجال

 بمحافظات غـزة                                                                              
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 إعـــــــالن
 دن بمحافظات غزة ظيم المة ورنني صادر عن اللسنة المركزمة لألب

    3 +14بعرا   16لعفصيلي للشارع عل  المخطط ا بالمصادقة
 النصر   –منطقة رنظيم

 1936( لسنة 28م المدن رقم ) قانون رنظي
رررم المررردن بمحافظرررات غرررزة للعمرررو  أنهرررا قرررد  رررة لألبنيرررة ورنظير رعلرررن اللسنرررة المركزمرر

ررررررررت بسلسررررررعها رقررررررم   ديق العصرررررر  11/9/2012المنعقرررررردة بعررررررارمخ  17/2012قر
ار لم  وا3 +14بعرا  16الشارع رقم عفصيلي لمسار النهاجي عل  المخطط ال

 .أراضي سبع بالقساجم أراضي سبع من القطعة
والرذ  السابق  يداعه لالععرراا بمو را اإلعرالن الصرادر عرن اللسنرة المركزمرة 

 .18/4/2012نشر في  رمدة فلسطين بعارمخ 
خمسرة وع موضرع العنفيرذ بعرد مررور ا المشرر ضع هرذ و  كما قررت اللسنة المركزمة

ررخ نشررر هررذا اإلعررالن  عشررر يومرراً  السرمرردة الرسررمية وفرري صررحيفعين  فرريمررن رارمر
 ميعين محليعين أيهما أقررب. يو 

 ( من قانون رنظيم المدن.18وملك وفقًا لن  المادة )
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن 
 افظات غـزةبمح                                                                            
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 نإعـــــــال
 ة ورنظيم المدن بمحافظات غزة صادر عن اللسنة المركزمة لألبني 

  اررداد   3 + 12بعرا   5بالمصادقة عل  المخطط العفصيلي للشارع 
 عبسان السديدة   –منطقة رنظيم

 1936 نة( لس28قانون رنظيم المدن رقم ) 
رررة لألبنيرررة رعلرررن ا رررم المررردنللسنرررة المركزمرر  بمحافظرررات غرررزة للعمرررو  أنهرررا قرررد  ورنظير

العصرديق النهراجي  11/9/2012عقدة بعارمخ المن 17/2012 رررت بسلسعها رقمق
والمررار   اررررداد 3 +12بعرررا  5علرر  المخطررط العفصرريلي لمسررار الشررارع رقررم 

-30-29اجم القسرر و  231مررن القطعررة  31-26-22-16-11-10-3بالقسرراجم 
 .232ة رقم من القطع 31-32-33-34-35-38-39-40-41

والرذ  لسنرة المركزمرة راا بمو را اإلعرالن الصرادر عرن الععر السابق  يداعه لال
 .8/3/2012نشر في  رمدة فلسطين بعارمخ 

كما قررت اللسنة المركزمة وضع هرذا المشرروع موضرع العنفيرذ بعرد مررور خمسرة 
ررخ عشررر يومرراً  صررحيفعين  ن فرري السرمرردة الرسررمية وفرريا اإلعررالر هررذ نشرر  مررن رارمر

 عين محليعين أيهما أقررب. يومي
 ن رنظيم المدن.( من قانو 18وفقًا لن  المادة ) لكوم 
 

 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن 
 بمحافظات غـزة                                                                          
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 نــــــالإعـ
 ظيم المدن بمحافظات غزة ة لألبنية ورنصادر عن اللسنة المركزم

 )غارع البحر(   A17 -17قة عل  المخطط العفصيلي للشارع اد بالمص
 القرارة   –منطقة رنظيم
 1936( لسنة 28قانون رنظيم المدن رقم ) 

رررم المررردن بمحافظرررات غرررزة للعمرررو  رررة لألبنيرررة ورنظير د هرررا قررر أن رعلرررن اللسنرررة المركزمرر
العصرديق النهراجي  11/9/2012نعقدة بعارمخ الم 17/2012 بسلسعها رقمقرررت 

والمررار  ()غررارع البحررر A17 -17قررم المخطررط العفصرريلي لمسررار الشررارع ر   علرر 
-11-10والقسررررراجم  37مرررررن القطعررررة   77-76-75-74-3-2-31بالقسرررراجم 

 89 مرررن القطعرررة رقرررم 20-2والقسررراجم  38مرررن القطعرررة رقرررم  12-55-54-56
مررررررررن  38-37-20-19-18-17-15-14-13-12-11- 10-6قسرررررررراجم وال

 .97القطعة 
والرذ  اللسنرة المركزمرة  ععرراا بمو را اإلعرالن الصرادر عرنلالالسابق  يداعه 

 .10/5/2012والرسالة  9/5/2012نشر في  رمدة فلسطين بعارمخ 
سرة كما قررت اللسنة المركزمة وضع هرذا المشرروع موضرع العنفيرذ بعرد مررور خم

ررخ نشررر هررذا اإلعررالن مررن  يومرراً شررر ع رسررمية وفرري صررحيفعين فرري السرمرردة الرارمر
 عين أيهما أقررب. لييوميعين مح
 ( من قانون رنظيم المدن.18ن  المادة )وملك وفقًا ل

 
 اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن 

 ت غـزةبمحافظا                                                                             
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 إعـــــــالن
 دن بمحافظات غزة لمنة المركزمة لألبنية ورنظيم اصادر عن اللس 

   اررداد 3 +25بعرا  ** 1ل  المخطط العفصيلي للشارع بالمصادقة ع
 عبسان السديدة  –منطقة رنظيم

 1936( لسنة 28قانون رنظيم المدن رقم ) 
رررة لألبنيرررة ور ررعلرررن اللسنرررة المركزمرر  فظرررات غرررزة للعمرررو  أنهرررا قرررد لمررردن بمحام انظيررر

ررررررررت بسلسررررررعه العصررررررديق  11/9/2012 مخالمنعقرررررردة بعررررررار  17/2012ا رقررررررم  قر
  3 +25بعررررا  ** 1علررر  المخطرررط العفصررريلي لمسرررار الشرررارع رقرررم النهررراجي 
-2-1والقساجم  235من القطعة  18-17-16-15-14والمار بالقساجم  اررداد 

 .237القطعة رقم من  2-8-7جم لقساوا 236من القطعة رقم  5-7-8-9
والرذ  سنرة المركزمرة للاا بمو را اإلعرالن الصرادر عرن ا يداعه لالععرر السابق 

 . 8/3/2012رمدة فلسطين بعارمخ نشر في  
كما قررت اللسنة المركزمة وضع هرذا المشرروع موضرع العنفيرذ بعرد مررور خمسرة 

ررخ نشررر هررذا اإلعررالن فرري السرمرردة ال عشررر يومرراً  ن فرري صررحيفعية و رسررميمررن رارمر
 أقررب.  يوميعين محليعين أيهما

 ن رنظيم المدن.نو ( من قا18وفقًا لن  المادة ) وملك
 

 كزية لألبنية وتنظيم المدن اللجنة المر
 بمحافظات غـزة                                                                                  
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 إعـــــــالن
 بمحافظات غزة  ة لألبنية ورنظيم المدن ة المركزملسنن الصادر ع

لقطعة رقم  من ا 126أرا القسيمة رقم  ن م  زء يداع رريير هد  اسعخدا   
 2  625بمساحه   2310

 الزهراء  –باسم / سلطة األراضي  
 1936( لسنة 28قانون رنظيم المدن رقم ) 

م أنهرا هرور الكررملسمزة لرعلن اللسنة المركزمة لألبنية ورنظيم المدن بمحافظات غ
مشررروع  اع يررد  11/9/2012لمنعقرردة بعررارمخ ا 17/2012رقررم قررد قررررت بسلسررعها 

 2310مرن القطعرة رقرم  126زء مرن أرا القسريمة رقرم  ر  اسرعخدا رريير هد  
وملرررك طبقرررًا للمخطرررط المرررودع بمقرررر  –سرررلطة األراضررري /باسرررم 2 625بمسررراحه 

شرر مرن قرانون رنظريم السادسرة عدة المراببلدية الزهراء رطبيقًا لرن  لسنة العنظيم 
 ورعديالره. 1936ة ( لسن28رقم ) المدن

شرر مررن مات القررانون فانره يسررو  لسميررع لرن  المررادة السررابعة ع اداً عنوعليره واسرر  
مو  الحقررروق فررري األراضررري واألمرررالك واألبنيرررة المشرررمولة بهرررذا المشرررروع أو برررأ  

مررن أصررحاب هم بصررفعمشررروع آخررر أودع بمقعضرري المررادة السادسررة عشررر سررواء 
رهم ضرا  المخطرط المرودع ورقرديم اععرارى االطالع علاألمالك أو بأية صفة أخ
خرررالت سررراعات الررردوا  الرسرررمي ولمررردة الزهرررراء لمحليرررة عليررره  لررر  مكعرررا اللسنرررة ا

 .من رارمرخ نشر هذا اإلعالن  اً سعين يوم
 ))وسرو  لرن يلعف  أل  اععرراا يررد بعررد العارمررخ المحدد((.

 
 بنية وتنظيم المدن مركزية لألال لجنةال

 بمحافظات غـزة                                                                                      
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 إعـــــــالن
 صادر عن اللسنة المركزمة لألبنية ورنظيم المدن بمحافظات غزة 

ف رداد+ موقار   3 +16بعرا   13بالمصادقة عل  المخطط العفصيلي للشارع 
  الزهراء  –سيارات منطقة رنظيم 

 9361 ( لسنة28ون رنظيم المدن رقم ) قان
ر رررم المررردن بمحافظرررات غرررزة للعمرررو  أنهرررا قرررد رعلرررن اللسنرررة المركزمرررر ة لألبنيرررة ورنظير
العصرديق النهراجي  11/9/2012المنعقدة بعارمخ  17/2012 قرررت بسلسعها رقم

+    ارررررداد 3 +16بعررررا  13  قرررمارع ر علررر  المخطرررط العفصررريلي لمسرررار الشررر 
مرن القطعرة  2-1قسراجم الو  2305من القطعة  2بالقسيمة  والمارسيارات موقف 
مررررن القطعررررة  1والقسرررريمة  2307مررررن القطعررررة رقررررم  4-2والقسرررراجم  2306رقررررم 

2308. 
والرذ  السابق  يداعه لالععرراا بمو را اإلعرالن الصرادر عرن اللسنرة المركزمرة 

 .18/7/2012خ رمن بعانشر في  رمدة فلسطي
ر خمسرة رو ا المشرروع موضرع العنفيرذ بعرد مر مركزمة وضع هرذ كما قررت اللسنة ال

ر عشررر يومرراً  خ نشررر هررذا اإلعررالن فرري السرمرردة الرسررمية وفرري صررحيفعين مررن رارمرر
 يوميعين محليعين أيهما أقررب. 

 ( من قانون رنظيم المدن.18وملك وفقًا لن  المادة )
 

 يم المدن نظية وتاللجنة المركزية لألبن
 غـزةبمحافظات                                                                                 
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 إعـــــــالن
 رف صادر عن اللسنة المحلية لألبنية والعنظيم بمنطقة رنظيم 

     "ربة  راع"8القادسية بعرا بإيداع مخطط رفصيلي للشارع 
 1936 ( لسنة28)  قممدن ر قانون رنظيم ال

عررررررررررررن  يررررررررررررداع رفرررررررررررر  العنظرررررررررررريم ببلديررررررررررررة حليررررررررررررة للبنرررررررررررراء و رعلررررررررررررن اللسنررررررررررررة الم
رررررررررررررار الال   " ربرررررررررررررة 8القادسرررررررررررررية بعررررررررررررررا  شرررررررررررررارعمخطرررررررررررررط العفصررررررررررررريلي لمسر

 .15من القطعة رقم  7-3والمار بالقساجم  راع " 
 لالععراا خالت مدة غهرمن  من رارمخ هذا اإلعالن.

بنيرررررررررة ألراضررررررررري واألا وق فررررررررريوعليررررررررره فانررررررررره يسرررررررررو  لسميرررررررررع أصرررررررررحاب الحقررررررررر 
ا المشرررررررررروع اإلطرررررررررالع علررررررررر  خارطرررررررررة المشرررررررررمولة بهرررررررررذ  واألمرررررررررالك األخررررررررررى 

الرررررررررررررررررردوا  الرسررررررررررررررررررمي ورقررررررررررررررررررديم  مشررررررررررررررررررروع مسانررررررررررررررررررًا خررررررررررررررررررالت سرررررررررررررررررراعات ال
االععراضررررررررررررات عليرررررررررررره  لرررررررررررر  مكعررررررررررررا اللسنررررررررررررة المحليررررررررررررة للبنرررررررررررراء والعنظرررررررررررريم 

 .رف ببلدية 
 ((.))وسو  لن يلعفر  أل  اععراا يررد بعد هذا العارمرخ

 
 ناء والعنظيم  لمحلية للب ا لسنرةرجيرت ال

 (رف ) ة:بمنطق                                           
 االسم:                                            

 الصفة:                 
 العوقيع:                                           

 خارم اللسنة المحلية:  
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 إعـــــــالن
 ني سهيال بمنطقة رنظيم ية لألبنية والعنظيم بلسنة المحلالر عن صاد 

   12بعرا  19رقم شارع للبإيداع مخطط رفصيلي 
 1936( لسنة 28المدن رقم ) قانون رنظيم 

عررررررررن  يررررررررداع بنرررررررري سررررررررهيال رعلررررررررن اللسنررررررررة المحليررررررررة للبنرررررررراء والعنظرررررررريم ببلديررررررررة 
رررررررررررار الشرررررررررررارع والمرررررررررررار   12بعررررررررررررا  19رقرررررررررررم  المخطرررررررررررط العفصررررررررررريلي لمسر

 .220من القطعة رقم  56-55-54-45-44م لقساجبا
 عالن.اإلالت مدة غهرمن  من رارمخ هذا لالععراا خ

ب الحقررررررررروق فررررررررري األراضررررررررري واألبنيرررررررررة وعليررررررررره فانررررررررره يسرررررررررو  لسميرررررررررع أصرررررررررحا
واألمرررررررررالك األخررررررررررى المشرررررررررمولة بهرررررررررذا المشرررررررررروع اإلطرررررررررالع علررررررررر  خارطرررررررررة 
المشررررررررررررررررررروع مسانررررررررررررررررررًا خررررررررررررررررررالت سرررررررررررررررررراعات الرررررررررررررررررردوا  الرسررررررررررررررررررمي ورقررررررررررررررررررديم 

العنظرررررررررررريم لسنررررررررررررة المحليررررررررررررة للبنرررررررررررراء و لرررررررررررر  مكعررررررررررررا ال  عليرررررررررررره االععراضررررررررررررات 
 .بني سهيالة ببلدي

 (.(أل  اععراا يررد بعد هذا العارمرخ  ))وسو  لن يلعفر
 

 رجيرت اللسنرة المحلية للبناء والعنظيم  
 (بني سهيالبمنطقة: )                                           

 االسم:                                            
 الصفة:                 

 العوقيع:                                           
 خارم اللسنة المحلية:  
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 ـالنإعــــــ
 

 غزة صادر عن اللسنة المحلية لألبنية والعنظيم بمنطقة رنظيم 
   8بعرا   2252رقم بإيداع مخطط رفصيلي للشارع 

 9361 لسنة (28رنظيم المدن رقم ) قانون 
عررررررررررررن  يررررررررررررداع غررررررررررررزة يررررررررررررة والعنظرررررررررررريم ببلد للسنررررررررررررة المحليررررررررررررة للبنرررررررررررراء رعلررررررررررررن ا

ررررررررررار الشررررررررررارعيلالمخطررررررررررط العفصرررررررررر  والمررررررررررار   8بعرررررررررررا  2252رقررررررررررم  ي لمسر
 .640من القطعة رقم  4-3قساجم بال

 لالععراا خالت مدة غهرمن  من رارمخ هذا اإلعالن.
وعليررررررررره فانررررررررره يسرررررررررو  لسميرررررررررع أصرررررررررحاب الحقررررررررروق فررررررررري األراضررررررررري واألبنيرررررررررة 

رطرررررررررة إلطرررررررررالع علررررررررر  خامشرررررررررمولة بهرررررررررذا المشرررررررررروع ااألخررررررررررى ال كاألمرررررررررالو 
الرررررررررررررررررردوا  الرسررررررررررررررررررمي ورقررررررررررررررررررديم ت المشررررررررررررررررررروع مسانررررررررررررررررررًا خررررررررررررررررررالت سرررررررررررررررررراعا

عررررررررررررا اللسنررررررررررررة المحليررررررررررررة للبنرررررررررررراء والعنظرررررررررررريم االععراضررررررررررررات عليرررررررررررره  لرررررررررررر  مك
 .غزةببلدية 

 ((.))وسو  لن يلعفر  أل  اععراا يررد بعد هذا العارمرخ
 نظيم  رجيرت اللسنرة المحلية للبناء والع

 (غزةنطقة: )بم                                           
 االسم:                                            

 ة: الصف                
 العوقيع:                                           

 خارم اللسنة المحلية:  
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 إعـــــــالن
 خانيونت رنظيم   ظيم بمنطقةعنة والصادر عن اللسنة المحلية لألبني 

 ( 670-6ي ) رع المحصور بين غا 77رقم للشارع مخطط رفصيلي  بإيداع
    اررداد 3 +12بعرا 

 1936( لسنة 28م ) قانون رنظيم المدن رق
عرررررررررررن  يرررررررررررداع خرررررررررررانيونت رعلرررررررررررن اللسنرررررررررررة المحليرررررررررررة للبنررررررررررراء والعنظررررررررررريم ببلديرررررررررررة 

ررررررررررار الشررررررررررارع  ي رعين غرررررررررراالمحصررررررررررور برررررررررر  77رقررررررررررم  المخطررررررررررط العفصرررررررررريلي لمسر
             بالقسرررررررررررررررررررررررررررررررررررريمة  ار والمرررررررررررررررررررررررررررررررررررر   اررررررررررررررررررررررررررررررررررررررداد 3 +12را بعرررررررررررررررررررررررررررررررررررر  6-670

 69( مررررررررررررررررررن القطعررررررررررررررررررة 35-27-26- 25-24-23 – 18 لرررررررررررررررررر   8)مررررررررررررررررررن 
 .53قطعة من ال 28والقسيمة رقم 

 لالععراا خالت مدة غهرمن  من رارمخ هذا اإلعالن.
وعليرررررررررره فانرررررررررره يسررررررررررو  لسميررررررررررع أصررررررررررحاب الحقرررررررررروق فرررررررررري األراضرررررررررري واألبنيررررررررررة 

خارطرررررررررررة المشرررررررررررروع اإلطرررررررررررالع علررررررررررر   شرررررررررررمولة بهرررررررررررذالمخررررررررررررى اواألمرررررررررررالك األ 
مي ورقررررررررررديم االععراضررررررررررات رسرررررررررر مسانررررررررررًا خررررررررررالت سرررررررررراعات الرررررررررردوا  ال المشررررررررررروع 

 .خانيونتبناء والعنظيم ببلدية عليه  ل  مكعا اللسنة المحلية لل
 ((.))وسو  لن يلعفر  أل  اععراا يررد بعد هذا العارمرخ

 
 رجيرت اللسنرة المحلية للبناء والعنظيم  

 (خانيونت)بمنطقة:                                             
 االسم:                                            

 الصفة:                  
 العوقيع:                                           

 خارم اللسنة المحلية:  
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 إعـــــــالن
  باليا نظيم م بمنطقة رظيوالعنصادر عن اللسنة المحلية لألبنية 

   حي الزهور واجية فيعشالعنظيمية في المنطقة الارع و طط رفصيلي للشبإيداع مخ
 1936( لسنة 28قانون رنظيم المدن رقم ) 

عرررررررررررن  يرررررررررررداع  باليرررررررررررا لسنرررررررررررة المحليرررررررررررة للبنررررررررررراء والعنظررررررررررريم ببلديرررررررررررة رعلرررررررررررن ال
رررررررررررررررار  للشررررررررررررررروارع العنظيميرررررررررررررررة فررررررررررررررري المنطقرررررررررررررررة المخطرررررررررررررررط العفصررررررررررررررريلي لمسر

( ومررررررررن 49 لرررررررر   1)مررررررررن المررررررررار بالقسرررررررراجم و ي الزهررررررررور حرررررررر  ية فرررررررريالعشررررررررواج
 79-68-67-66-65-64-61-60( والقسررررررررررررررررررررررررررررررررررررراجم 55 لررررررررررررررررررررررررررررررررررررر   51)

 .976من القطعة 
مررررررررن رررررررررارمخ داعًا مسررررررررددًا مرررررررردة خمسررررررررة عشررررررررر يومررررررررًا  يرررررررر لالععررررررررراا خررررررررالت 

 هذا اإلعالن.
وعليرررررررررره فانرررررررررره يسررررررررررو  لسميررررررررررع أصررررررررررحاب الحقرررررررررروق فرررررررررري األراضرررررررررري واألبنيررررررررررة 

اإلطرررررررررررالع علررررررررررر  خارطرررررررررررة ا المشرررررررررررروع هرررررررررررذولة بواألمرررررررررررالك األخررررررررررررى المشرررررررررررم
ضررررررررررات االععرا يمالت سرررررررررراعات الرررررررررردوا  الرسررررررررررمي ورقرررررررررردشررررررررررروع مسانررررررررررًا خرررررررررر الم

 . بالياعليه  ل  مكعا اللسنة المحلية للبناء والعنظيم ببلدية 
 ((.))وسو  لن يلعفر  أل  اععراا يررد بعد هذا العارمرخ

 
 رجيرت اللسنرة المحلية للبناء والعنظيم  

 ( باليا: )بمنطقة                                           
 االسم:                                           

 الصفة:              
 العوقيع:                                          

 خارم اللسنة المحلية:  
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 إعـــــــالن
 كةشو اليم صادر عن اللسنة المحلية لألبنية والعنظيم بمنطقة رنظ 

   اررداد 3 + 10بعرا   B37 مرق مخطط رفصيلي للشارعبإيداع 
 1936ة ( لسن28رقم ) ن قانون رنظيم المد 

عررررررررررن  يررررررررررداع  الشرررررررررروكةرعلررررررررررن اللسنررررررررررة المحليررررررررررة للبنرررررررررراء والعنظرررررررررريم ببلديررررررررررة 
رررررررررررررار    3 +10بعررررررررررررررا  B37للشرررررررررررررارع رقرررررررررررررم المخطرررررررررررررط العفصررررررررررررريلي لمسر

ي اضررررررررر م )أر )أراضررررررررري سررررررررربع( مرررررررررن القطعرررررررررة رقررررررررر والمرررررررررار بالقسررررررررراجم ارررررررررررداد 
 .(سبع
 ا اإلعالن.من رارمخ هذ  ععراا خالت مدة غهرمنلال

قررررررررروق فررررررررري األراضررررررررري واألبنيرررررررررة يرررررررررع أصرررررررررحاب الحسموعليررررررررره فانررررررررره يسرررررررررو  ل
مشرررررررررروع اإلطرررررررررالع علررررررررر  خارطرررررررررة واألمرررررررررالك األخررررررررررى المشرررررررررمولة بهرررررررررذا ال

المشررررررررررررررررررروع مسانررررررررررررررررررًا خررررررررررررررررررالت سرررررررررررررررررراعات الرررررررررررررررررردوا  الرسررررررررررررررررررمي ورقررررررررررررررررررديم 
م نرررررررررررراء والعنظرررررررررررريبليررررررررررررة للاالععراضررررررررررررات عليرررررررررررره  لرررررررررررر  مكعررررررررررررا اللسنررررررررررررة المح

 .الشوكةببلدية 
 ((.مرخار أل  اععراا يررد بعد هذا الع سو  لن يلعفر  ))و 
 

 ت اللسنرة المحلية للبناء والعنظيم  رجير
 (الشوكةبمنطقة: )                                          

 االسم:                                           
  الصفة:             

  العوقيع:                                         
 خارم اللسنة المحلية:  
 

 



  2012( يسمبرد) كانون أول                 )الــوقــائــع الفـلســطـينـية(                   الرابع والثمانون   العـدد      
 

 

 - 520 - 

 ـــــالنــإع
 اللسنة المركزمة لألبنية ورنظيم المدن بمحافظات غزة  صادر عن

ادقة النهاجية عل  مشروع رريير هد  اسعخدا  أرا القسيمة )أراضي  بالمص
 سكني سبع( من القطعة )أراضي سبع( من مرفق عا   ل 

 النصر   -نطقة رنظيم م
 1936( لسنة 28م المدن رقم ) قانون رنظي

رررررت كزمرررة لألبنيرررة ورنمر رعلرررن اللسنرررة ال ظررريم المررردن بمحافظرررات غرررزة أنهرررا قرررد قر
العصررديق النهرراجي علرر   26/9/2012المنعقرردة بعررارمخ  18/2012بسلسرررعها رقررم 

اضرري ضررمن أر  أرا مررن مرفررق عررا   لرر  سرركنيمشررروع ررييررر هررد  اسررعخدا  
 بع.سال

المركزمررة والمنشررور فرري  رمرردة در عررن اللسنررة ا بمو ررا اإلعررالن الصررالالععرررا
مع وضعه موضع العنفيذ بعد مرور خمسة عشرر  28/6/2012طين بعارمخ لسف

مخ نشر هذا اإلعالن في السرمدة الرسمية أو في صحريفعين يوميعيرن يومًا من رار 
                                                     يم المدن.          من قانون رنظ( 18ة )، وملك وفقًا لن  الماد محليعين أيهما أقرب 

                                                    

 مركزية لألبنية وتنظيم المدن اللجنـة ال
 ات غـزةبمحافظ                                                                           
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 إعـــــــالن
 بمحافظات غزة ن المركزمة لألبنية ورنظيم المد در عن اللسنة صا

وأبو  لمنطقة أرا مطر والحرثاني  داع مشروع رنظيمي عمراني رفصيليبإي
 النصيرات  -منطقة رنظيم   لالععراا  عرمبان

   1936( لسنة 28قانون رنظيم المدن رقم ) 
قرررد قرررررت  ن بمحافظرررات غرررزة أنهررراورنظررريم المرررد  لألبنيرررةرعلرررن اللسنرررة المركزمرررة 

ع المشرروع العنظيمري  يدا  26/9/2012 خرمالمنعقدة بعا 18/2012عها رقم بسلس
الرررذ  أعدرررره  رثررراني وأبرررو عرمبرررانأرا مطرررر والحالعمرانررري العفصررريلي لمنطقرررة 

 والرذ  يشرمل القطرع والقسراجمالنصريرات اللسنة المحليرة للبنراء والعنظريم فري بلديرة 
 ة:العالي

 حة اإل مالية المسا رقم القسيمة  ةرقم القطع

662 7-8 
127600 2 

 13  من زء  2322
 .1936( لسنة 28( من قانون رنظيم المدن رقم )16لن  المادة ) وملك وفقاً 

( من مات القانون فإنه يسو  لسميع أصحاب الحقوق 17وعليه ووفقًا لن  المادة )
شررروع ذا المشررروع أو بررأ  مالمشررمولة بهرر  األخرررى  فرري األراضرري واألبنيررة واألمررالك

االطرالع مسانرًا و بأيرة صرفة أخررى أ بصفعهم من أصحاب هذ  األمالك آخر سواء
يرة للبنراء والعنظريم بمقرهرا فري بلديرة عل  المشروع المودع  لدى مكعرا اللسنرة المحل

خرررالت سررراعات الررردوا  الرسرررمي ورقرررديم االععراضرررات عليررره خرررالت مررردة النصررريرات 
يعين في صحيفعين يروم دة الرسمية أوذا اإلعالن في السرمرارمرخ نشر هرمن من غه

 .هما أقربأيمحليعين 
 ((.عرراا يررد بعررد هرذا العارمررخ  لن يلعف  أل  اع))وسرو 

 نة المركزية لألبنية وتنظيم المدن اللج
 ظات غـزةبمحاف                                                                                   
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 نإعـــــــال
 ة لمدن بمحافظات غز ا لسنة المركزمة لألبنية ورنظيمصادر عن ال

  2341عة  قط 8عل  أرا القسيمة   بإيداع مشروع رنظيمي عمراني رفصيلي
 الزوايدة -منطقة رنظيم  لالععراا 

   1936( لسنة 28قانون رنظيم المدن رقم ) 
قرررررت حافظرررات غرررزة أنهرررا قرررد ظررريم المررردن بمنيرررة ورنرعلرررن اللسنرررة المركزمرررة لألب

مشرروع العنظيمري  يداع ال 26/9/2012 المنعقدة بعارمخ 18/2012رقم بسلسعها 
الرذ    2341قطعرة  8القسريمة  علر  أرا الزوايردة العمرانري العفصريلي لمنطقرة 

والرررذ  يشرررمل القطرررع الزوايررردة أعدرررره اللسنرررة المحليرررة للبنررراء والعنظررريم فررري بلديرررة 
 عالية:ساجم الوالق

 لية لمساحة اإل ماا رقم القسيمة  لقطعةرقم ا

234 8 64587  2 
 .1936( لسنة 28من قانون رنظيم المدن رقم ) (16لن  المادة ) اً وملك وفق

( من مات القانون فإنه يسو  لسميع أصحاب الحقوق 17ن  المادة )وعليه ووفقًا ل
  مشررروع لمشررروع أو بررأبهررذا ا فرري األراضرري واألبنيررة واألمررالك األخرررى المشررمولة

االطرالع مسانرًا ى هذ  األمالك أو بأيرة صرفة أخرر  فعهم من أصحابآخر سواء بص
يم بمقرهرا فري بلديرة ل  المشروع المودع  لدى مكعرا اللسنرة المحليرة للبنراء والعنظر ع

خالت ساعات الدوا  الرسمي ورقرديم االععراضرات عليره خرالت مردة غرهرمن الزوايدة 
ررررخ نشرررر  عين صررررحيفعين يررررومي سرمرررردة الرسررررمية أو فرررري إلعررررالن فرررري الر هررررذا امررررن رارمر

 . محليعين أيهما أقرب
 اععرراا يررد بعررد هرذا العارمررخ ((.و  لن يلعف  أل  سر))و 
 

 ألبنية وتنظيم المدناللجنة المركزية ل
 بمحافظات غـزة
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 إعـــــــالن
 صادر عن اللسنة المركزمة للعنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة 

من  4يمة على أرض القس ترخيص مزرعة دواجن إيداع مشروع /بشأن 
  أبو مصطفى ريباسم / فخ246القطعة 

ر اللسنرررررررة المركزمرررررررة للعنظررررررريم وبنررررررراء المررررررردن بمحافظرررررررات غرررررررزة للسمهرررررررو  رعلرررررررن
 المنعقرررررررررردة بعررررررررررارمخ 18/2012الكرررررررررررمم بأنهررررررررررا قررررررررررد قررررررررررررت بسلسررررررررررعها رقررررررررررم 

26/9/2012.    
القطعررررررة مررررررن  4رقررررررم  يمةالقسرررررر را علرررررر  أ مزرعررررررة دوا ررررررن يررررررداع ررررررررخي   

/ فخررررر   د سرررريال باسررررمالمقدمررررة للسنررررة  لكبيرررررةعبسرررران اأراضرررري مررررن  246رقررررم 
 .ف أبو مصط

الك األخررررررى وعليررررره يحرررررق لسميرررررع مو  الشرررررأن فررررري األراضررررري واألبنيرررررة واألمررررر  
المشرررررمولة بالمنطقرررررة بصرررررفعهم مرررررن أصرررررحاب األمرررررالك أو برررررأ  صرررررفة أخررررررى 

مررررن  يررررو  ( 30) الت مرررردة وملررررك خرررر  أن يعقرررردموا باععراضررررارهم علرررر  المشررررروع
 هذا اإلعالن. رارمخ نشر

ء والعنظررررريم بمقرهرررررا فررررري نرررررة المحليرررررة للبنرررررالسرقرررررد  االععراضرررررات لررررردى مكعرررررا ال
اللسنرررررررة المركزمرررررررة بمكعبررررررره برررررررو ارة  سررررررركررير /وللسررررررريد  عبسررررررران الكبيررررررررة  بلديرررررررة

 الحكم المحلي خالت ساعات الدوا  الرسمي.
 مدة المحددة ((بعد انقضاء اليــرد  ))وســوف لن يلتفـــت ألي اعتــراض

 
 لألبنية وتنظيم المدن  لجنة المركزيةال

 بمحافظات غـزة                                                                                 
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 إعـــــــالن
 صادر عن اللسنة المركزمة لألبنية ورنظيم المدن بمحافظات غزة  

   89من القطعة  17مة أرا القسيدا  د  اسعخ يداع رريير ه
 مرفق عا  "مدرسة البراق" من سكني  ل 

 1936( لسنة 28)  رنظيم المدن رقم ون قان
ن بمحافظات غزة للسمهرور الكررمم أنهرا رعلن اللسنة المركزمة لألبنية ورنظيم المد 

 يررداع مشررروع  26/9/2012المنعقرردة بعررارمخ  18/2012قررد قررررت بسلسررعها رقررم 
 لرر  مرفررق  مررن سرركني 89عررة لقطمررن ا 17القسرريمة أرا  اسررعخدا  ييررر هررد رر

 خرانيونتطط المودع بمقر لسنة العنظريم وملك طبقًا للمخ – "عا  "مدرسة البراق
( لسرررنة 28لسادسرررة عشرررر مرررن قرررانون رنظررريم المررردن رقرررم )رطبيقرررًا لرررن  المرررادة ا

 ورعديالره. 1936
و  لسميررع قررانون فانرره يسرر مات ال لررن  المررادة السررابعة عشررر مررن وعليرره واسررعناداً 

  ذا المشرررروع أو برررأبهررر واألمرررالك واألبنيرررة المشرررمولة  وق فررري األراضررريمو  الحقررر 
ن أصررحاب مشررروع آخررر أودع بمقعضرري المررادة السادسررة عشررر سررواء بصررفعهم مرر 

األمالك أو بأية صفة أخرى االطالع عل  المخطرط المرودع ورقرديم اععراضرارهم 
مرردة الرردوا  الرسررمي ول خررالت سرراعات  نتخررانيو ة عليرره  لرر  مكعررا اللسنررة المحليرر 

 .من رارمرخ نشر هذا اإلعالن اً سعين يوم
   أل  اععرراا يررد بعررد العارمررخ المحدد((.))وسرو  لرن يلعف

 
 ركزية لألبنية وتنظيم المدن اللجنة الم

 ـزةافظات غبمح                                                                          
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 ـــالنإعــــ
 ت غزة ظاة لألبنية ورنظيم المدن بمحافللسنة المركزمصادر عن ا
   12بعرا   12عل  المخطط العفصيلي للشارع رقم بالمصادقة 

 واد  غزة   –منطقة رنظيم
 1936( لسنة 28قانون رنظيم المدن رقم ) 

رررم المررردن بمحافظرررات غرررزة  رررة لألبنيرررة ورنظير أنهرررا قرررد للعمرررو  رعلرررن اللسنرررة المركزمرر
اجي نهر العصرديق ال 26/9/2012بعارمخ  المنعقدة 18/2012بسلسعها رقم  قرررت 

  والمررار بالقسرراجم 12بعرررا  12لعفصرريلي لمسررار الشررارع رقررم علرر  المخطررط ا
 .أراضي سبعضي سبع من القطعة أرا

والرذ  السابق  يداعه لالععرراا بمو را اإلعرالن الصرادر عرن اللسنرة المركزمرة 
 .13/6/2012سطين بعارمخ رمدة فلنشر في  

سرة نفيرذ بعرد مررور خملعركزمة وضع هرذا المشرروع موضرع ارت اللسنة المكما قر 
ررخ نشررر هررذا اإلعررالن فرري السرمرردة الرسررمي عشررر يومرراً  ة وفرري صررحيفعين مررن رارمر

 يوميعين محليعين أيهما أقررب. 
 ( من قانون رنظيم المدن.18وملك وفقًا لن  المادة )

 
 المدن بنية وتنظيم كزية لألاللجنة المر

 بمحافظات غـزة                                                                            
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 إعـــــــالن
 المركزمة لألبنية ورنظيم المدن بمحافظات غزة صادر عن اللسنة 

عة  من القط 39بإيداع مشروع رقسيم ارا لرايات السكن عل  أرا القسيمة 
 ل  بلدية دير البن القدرة بواسطة باسم/ فضل محس  130

 دير البل    –منطقة رنظيم 
 1936( لسنة 28رقم ) نون رنظيم المدن قا

ر رررة لألبنيرررة ورنظيررر رررررت رعلرررن اللسنرررة المركزمرر م المررردن بمحافظرررات غرررزة أنهرررا قرررد قر
ررررم  26/9/2012المنعقرررردة بعرررارمخ  18/2012بسلسرررعها رقرررم  رررروع رقسير  يررررداع مشر

برررع( لمسررراحة قرررع )القطرررر وبو بمو  130قطعرررة رقرررم مرررن ال 39رقرررم  القسررريمةأرا 
63720 2. 
ديررر الرربل   ة المحليررة للبنررراء والعنظرريم فرري بلديررررةعلرر  طلررا مررن اللسنرر ء وملررك بنررا
 .26/8/2012المؤرخ  755رقرم ب د / بكعابها 

 1936( لسرنة 28( من قرانون رنظريم المردن رقرم )20وعليه ووفقًا لن  المادة ) 
ك األخررررى راضررري أو األمرررالو  الحقررروق فررري األأل  غرررخ  مرررن م  نررره يسرررو فا

مرن أصرحاب هرذ  األمرالك أو بأيرة روع سرواء بصرفعهم مشر الواقعة ضمن ارا ال
المشروع المودعة بمكعا اللسنة المحلية للبناء صفة أخرى االطالع عل  خراجط 

عة ولمرردة سرر خررالت سرراعات الرردوا  الرسررمي ديررر الرربل  بلديررة والعنظرريم بمقرهررا  فرري 
رررخ نشرررر هرررذا اأسرررابيع مرررن  رررمية أو فررري صرررحيفعينإلعرررالن فررري السرارمر ررردة الرسر  رمر

يهما أقررب  ومن ثم رقديم االععراضات عليه خالت هرذ  المردة وميعين محليعين أي
  ل  مكعا اللسنة المحلية بصورة رسمية. 

 ))وسرو  لرن يلعفرر  أل  اععرراا يررد بعررد هرذا العارمررخ((.
                                                              

 وتنظيم المدنة اللجنة المركزية لألبني
 افظات غـزةبمح
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 إعـــــــالن
 ورنظيم المدن بمحافظات غزة صادر عن اللسنة المركزمة لألبنية 

من   105-104بإيداع مشروع رقسيم ارا لرايات السكن عل  أرا القساجم  
 دير البل   بلدية /باسم   141القطعة 
 البل   دير  –طقة رنظيم من

 3619( لسنة 28رنظيم المدن رقم ) قانون 
رررررت رعلرررن اللسنرررة الم رررم المررردن بمحافظرررات غرررزة أنهرررا قرررد قر رررة لألبنيرررة ورنظير  ركزمرر
ررررم   يررررداع 26/9/2012المنعقرررردة بعرررارمخ  18/2012بسلسرررعها رقرررم  رررروع رقسير مشر

(  ررررةحلفررررا وقباقررررع )بمو  141 مررررن القطعررررة رقررررم 105-104 رقررررم القسرررراجمأرا 
 .2 19222 لمساحة

ديررر الرربل   بلديررررة نررراء والعنظرريم فرريلبعلرر  طلررا مررن اللسنررة المحليررة ل وملررك بنرراء
 .26/8/2012المؤرخ  754بكعابها رقرم ب د / 

 1936( لسرنة 28( من قرانون رنظريم المردن رقرم )20وعليه ووفقًا لن  المادة ) 
ك األخررررى راضررري أو األمرررالفررري األ فانررره يسرررو  أل  غرررخ  مرررن مو  الحقررروق 

األمرالك أو بأيرة   شرروع سرواء بصرفعهم مرن أصرحاب هرذ ة ضمن ارا المالواقع
المحلية للبناء صفة أخرى االطالع عل  خراجط المشروع المودعة بمكعا اللسنة 

خررالت سرراعات الرردوا  الرسررمي ولمرردة سررعة ديررر الرربل  بلديررة والعنظرريم بمقرهررا  فرري 
رررخ نشررر  رررمية أإلعرررالن فررري السر هرررذا اأسرررابيع مرررن رارمر ررردة الرسر و فررري صرررحيفعين رمر

عراضرات عليره خرالت هرذ  المردة من ثرم رقرديم االعو  يوميعين محليعين أيهما أقررب 
 رسمية.   ل  مكعا اللسنة المحلية بصورة

 ))وسرو  لرن يلعفرر  أل  اععرراا يررد بعررد هرذا العارمررخ((.
                                                               

 وتنظيم المدن ركزية لألبنيةاللجنة الم
 بمحافظات غـزة
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 ـــــــالنإع
 ن بمحافظات غزة صادر عن اللسنة المركزمة لألبنية ورنظيم المد 

من  14-5بالمصادقة النهاجية عل  مشروع رريير هد  اسعخدا  أرا القساجم  
 بان روفيق أبو عرم ي باسم/من سكني  ل  مدينة ألعاب وماله  2324القطعة 

 النصيرات   - منطقة رنظيم
 1936نة لس( 28قانون رنظيم المدن رقم ) 

رررررت رعلرررن اللسنرررة المركزمرررة لألبنيرررة ورنظررريم المررردن بمحا فظرررات غرررزة أنهرررا قرررد قر
العصررديق النهرراجي علرر   26/9/2012المنعقرردة بعررارمخ  18/2012بسلسرررعها رقررم 

مررررن  2324مررررن القطعررررة  14-5جم أرا القسررررامشررررروع ررييررررر هررررد  اسررررعخدا  
 .روفيق أبو عرمبان /الهي باسمدينة ألعاب ومكني  ل  مس
لمركزمرررررة لسررررابق  يداعرررره لالععرررررراا بمو ررررا اإلعرررررالن الصررررادر عرررررن اللسنررررة اا

مررع وضررعه موضررع العنفيررذ  28/6/2012والمنشررور فرري  رمرردة فلسررطين بعررارمخ 
الرسرمية  السرمردةبعد مررور خمسرة عشرر يومرًا مرن ررارمخ نشرر هرذا اإلعرالن فري 

( 18دة )مررايهمررا أقرررب، وملررك وفقررًا لررن  اليرررن محليعررين أصحررريفعين يوميع أو فرري
                                      من قانون رنظيم المدن.                         

                                                           
 مدنلتنظيم االلجنـة المركزية لألبنية و

 غـزةبمحافظات 
 
 
 
 
 

 


