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  رقم
 مسلسل

 محتـویــات العـــدد
  رقم

 الصفحة

  القوانین : أوالً 
  11  2006لسنة ) 8(قانون الغرف التجاریة الصناعیة الفلسطینیة رقم   .1
  22  2013لسنة ) 2(رقم  قانون النقابات  .2
  41  2013لسنة  معدل لقانون الموازنة العامة للسلطة الوطنیة الفلسطینیة )3( رقم قانون  .3

  رات المجلس التشریعيقرا: ثانیاً 

4.  
واقـــرار لجنـــة التربیـــة  قبـــول  بشـــأن )4/1ع.غ/ 1340(رقـــم المجلـــس التشـــریعي قـــرار 

 والقضایا االجتماعیة حول تطورات قضیة االسرى في السجون االسرائیلیة
43  

5.  
إقـــرار مشــروع قــانون التعلـــیم  بشــأن )4/1ع.غ/ 1344(رقــم المجلــس التشـــریعي قــرار 

 بالقراءة الثانیة
46  

6.  
قبـــول تقریـــر لجنـــة الموازنـــة  بشـــأن )4/1ع.غ/ 1345(رقـــم المجلـــس التشـــریعي قـــرار 

 والشئون المالیة
47  

7.  
بشأن إقرار مشروع قانون النقابات  )4/1ع.غ/ 1346(رقم المجلس التشریعي قرار 

 بالقراءة الثانیة 
52  

8.  
 القدس حولبشأن قبول تقریر لجنة  )4/1ع.غ/ 1347(رقم المجلس التشریعي قرار 

 التعدیالتمباالجماع مع 2012القدس خالل عام االنتهاكات الصهیونیة في مدینة 
 واقرار توصیات اللجنة

53  

9.  
بشــأن قبــول تقریــر اللجنــة القانونیــة  )4/1ع.غ/ 1348(رقــم المجلــس التشــریعي قــرار 

عرفـات جـرادات وانتهاكـات االحـتالل االسـرائیلي لحقـوق / حول جریمة اغتیال االسـیر
 لسطینیین باالجماع مع التعدیالتاالسرى الف

57  

10. 
إقـــرار مشـــروع قـــانون ملحـــق بشـــأن  )4/1ع.غ/ 1354(رقـــم المجلـــس التشـــریعي قـــرار 

  .م بالقراءة الثانیة باالجماع2013الموازنة للسنة المالیة 
61  

  قرارات مجلس الوزراء: ثالثاً 

11. 
لـوزراء رقـم بشــأن تعـدیل قـرار مجلـس ا م2012لسـنة ) 349(قرار مجلس الـوزراء رقـم 

م بشــــأن إعفــــاء المركبــــة الحكومیــــة المملوكــــة 2012لســــنة ) هـــــ.إ/و.م/09/234/11(
  لوزارة الداخلیة واألمن الوطني من الرسوم الجمركیة

62  
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12. 

بشــأن تعـدیل قـرار مجلـس الـوزراء رقـم  م2012لسـنة ) 350(قرار مجلس الـوزراء رقـم 
ن الثــــاني عشــــر والثالــــث م بشـــــأن تعــــدیل البنــــدی2011لســــنة ) هـــــ.إ/و.م/3/188/11(

م بشــأن تعرفــة عوائــد وأجــور 2004لســنة ) 223(عشــر مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
  الترددات وحرف ومهن االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات والبرید السریع

64  

13. 
بشــأن رســوم التعرفــة الجمركیــة علــى  م2012لســنة ) 351(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
  ألرضیةالسلع الواردة من المعابر ا

66  

14. 
بشــأن نظـام عمـل المركبـات الحكومیـة  م2012لسـنة ) 352(قرار مجلس الوزراء رقـم 

  العسكریة
68  

15. 
بشــأن نظـام عمـل المركبـات الحكومیـة  م2012لسـنة ) 353(قرار مجلس الوزراء رقـم 

  المدنیة
83  

16. 
ـــأن األضــرار الجزئیــة التــي لحقــت  م2012لســنة ) 354(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  بشـ

الوزارات والمؤسسات الحكومیة جراء العدوان االسرائیلي على قطاع غزة خـالل شـهر ب
  م2012نوفمبر 

94  

17. 
بشـــأن إعفـاء جمیـع محطـات اإلرســال  م2012لسـنة ) 355(قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  اإلذاعي والتلفزیوني والفضائي والالسلكي من الرسوم المقررة للترخیص لعام واحد
96  

18. 
بشــأن تعـدیل قـرار مجلـس الـوزراء رقـم  م2012لسـنة ) 356(زراء رقـم قرار مجلس الـو 

م بشــــــأن آلیــــــات ومعــــــاییر عــــــودة المــــــوظفین 2012لســــــنة ) هـــــــ.إ/و.م/01/238/11(
  المستنكفین للعمل

98  

19. 
بشـــأن إعفــاء المــواطنین المتضــررین  م2012لســنة ) 357(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

غــزة مــن رســوم اســتخراج بــدل فاقــد عــن مــن العــدوان االســرائیلي األخیــر علــى قطــاع 
  جمیع المعامالت والوثائق الرسمیة الحكومیة بسبب العدوان

100  

20. 
بشـــــأن تحصــــیل بــــدل أجــــرة رافعـــــة  م2012لســـــنة ) 358(قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم 

  وأرضیة معدات اآلبار المخالفة
102  

21. 
ة بشــــــأن احتســـــاب ســـــنوات الخدمـــــ م2012لســـــنة ) 359(قـــــرار مجلـــــس الـــــوزراء رقـــــم 

  لموظفي العقود كسنوات ألغراض التقاعد
104  

22. 
بشــــأن إعفـــاء كافـــة إذاعـــات القــــرآن  م2012لســــنة ) 360(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  الكریم التعلیمیة بشكل كامل ودائم من الرسوم المقررة للترخیص وبأثر رجعي
107  
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23. 
ي بشــــــأن اعتمـــــاد الهیكـــــل التنظیمـــــ م2012لســـــنة ) 361(قــــرار مجلـــــس الـــــوزراء رقـــــم 

  للمجلس التشریعي الفلسطیني
109  

24. 
بشـــأن تســدید رســوم إصــدار جــوازات  م2012لســنة ) 362(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  سفر فقدت بسبب تدمیر مقر وزارة الداخلیة واألمن الوطني
110  

25. 
بشـــأن تمدیـد التعیــین علــى االحــداثات  م2012لســنة ) 363(قـرار مجلــس الــوزراء رقـم 

  2012ام والشواغر الوظیفیة للع
112  

26. 
محمـد أحمـد عبـداهللا / بشــأن نقـل السـید م2012لسـنة ) 364(قرار مجلس الوزراء رقـم 

  طبیل من وزارة العدل إلى وزارة العمل
114  

27. 
بشــــأن تشــــكیل لجنـــة حكومیـــة علیــــا  م2012لســـنة ) 365(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقــــم 

  الستقبال الوفود
116  

28. 
بشــأن تعـدیل قـرار مجلـس الـوزراء رقـم  م2012لسـنة ) 366(قرار مجلس الـوزراء رقـم 

اعتمـــــــاد إجــــــراءات شـــــــراء المركبـــــــات  م بشــــــأن2011لســـــــنة ) هـــــــ.إ/و.م/5/251/11(
  الحكومیة من جمهوریة مصر العربیة

119  

29. 
بشــــــأن تســـــویة أوضـــــاع الشـــــهداء  م2012لســـــنة ) 367(قـــــرار مجلـــــس الـــــوزراء رقـــــم 

  الموظفین المدنیین
121  

30. 
، 000(بشـــــأن اعتمــــاد مبلــــغ وقــــدره  م2012لســــنة  )368(قـــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم 

  للبدء في بناء مبنى لمجلس الوزراء) 400$
124  

31. 
بشــــــــــأن اعتمـــــــــاد مبلـــــــــغ قـــــــــدره  م2012لســـــــــنة ) 369(قــــــــرار مجلـــــــــس الـــــــــوزراء رقـــــــــم 

  لصالح وزارة العدل لبناء المحاكم) 600,000$(
126  

32. 
الشــراء المباشــر بشـــأن الموافقــة علــى  م2012لســنة ) 370(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  )$20,000(لكباش وزارة الداخلیة واألمن الوطني البالغ قیمته 
128  

33. 
إبــراهیم خلیــل / بشـــأن ترقیــة القاضــي م2012لســنة ) 371(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  النجار رئیسًا لمحكمة االستئناف الشرعیة بخانیونس
130  

34. 
أســـامة ســـعید / لســـیدبشـــأن تكلیـــف ا م2012لســـنة ) 372(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  حسین سعد برئاسة دیوان المظالم في رئاسة مجلس الوزراء
131  

35. 
بشــــأن عطلـــة رأس الســـنة المیالدیـــة  م2012لســـنة ) 373(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  م2013للعام 
133  
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36. 
) $ 80,000(بشــــأن اعتمــــاد مبلــــغ  م2012لســــنة ) 374(قـــرار مجلــــس الـــوزراء رقــــم 
المستخلص الختـامي للمقـاول المنفـذ لمشـروع تعبیـد شـارع  لصالح بلدیة جبالیا لتغطیة

  أسطول الحریة غرب جبالیا امتداد شارع النصر
135  

37. 
) $120، 000(بشـــأن اعتمــاد مبلـــغ  م2012لســنة ) 375(قــرار مجلــس الــوزراء رقـــم 

  لصالح بلدیة خانیونس
137  

38. 
ت بشــــــأن مـــــنح تـــــراخیص المحطـــــا م2012لســـــنة ) 376(قـــــرار مجلـــــس الـــــوزراء رقـــــم 

  اإلذاعیة والتلفزیونیة والفضائیة التعلیمیة
139  

39. 
بشـــــأن منــــع المؤسســــات اإلعالمیــــة  م2012لســــنة ) 377(قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم 

  والمراسلین الذین یعملون مع اإلعالم الصهیوني من العمل في قطاع غزة
141  

40. 
بشـــــأن تعــــدیل جــــدول نســــبة عــــالوة  م2012لســــنة ) 378(قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم 

م بالئحــة عــالوة 2005لســنة ) 13(طبیعــة العمــل الملحــق بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
  طبیعة العمل والعالوة اإلداریة فیما یتعلق بوظیفة المساعد القانوني

143  

41. 
بشـــأن تشـكیل لجنـة فنیـة لمسـاعدة اللجنــة  م2013لسـنة ) 1(قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  الوزاریة العلیا لألراضي الحكومیة
145  

42. 
بشــــــأن تخصـــــیص أجـــــزاء مـــــن قطـــــع  م2013لســـــنة ) 2(رار مجلـــــس الـــــوزراء رقـــــم قـــــ

األراضي الحكومیة المفرزة لمشاریع االسكان لصالح وكالـة الغـوث وتشـغیل الالجئـین 
  إلنشاء مدارس تعلیمیة

148  

43. 
بشــــأن تخصــیص قطعــة أرض حكومیـــة  م2013لســنة ) 3(قــرار مجلــس الـــوزراء رقــم 

  إلنشاء مدرسة حكومیة لصالح وزارة التربیة والتعلیم
150  

44. 
بشــــأن تخصــیص قطعــة أرض حكومیـــة  م2013لســنة ) 4(قــرار مجلــس الـــوزراء رقــم 

  لصالح وزارة الصحة إلنشاء مركز طبي
152  

45. 
بشــــــأن اعتمـــــاد مبلــــــغ إضـــــافي قــــــدره  م2013لســــــنة ) 5(قـــــرار مجلـــــس الــــــوزراء رقـــــم 

مین الشــریفین لتسـدید مصــاریف النقـل والرســوم لحجـاج مكرمــة خـادم الحــر ) ،529$8(
  من أسر الشهداء واألسرى

154  

46. 
بشـأن تأجیـل تحصـیل الـدفعات المسـتحقة  م2013لسـنة ) 6(قرار مجلس الـوزراء رقـم 

علــى المــواطنین المنتفعــین مــن أراضــي حــي االســراء وفــق نظــام بیــع قطــع األراضــي 
  الحكومیة لمدة ستة شهور

156  
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47. 
كیل لجنة حكومیة إلعـادة النظـر بشـأن تش م2013لسنة ) 7(قرار مجلس الوزراء رقم 

  في رواتب المعلمین
158  

48. 
بشــأن معــاییر ترقیــة المـدراء العــامین مــن  م2013لســنة ) 8(قـرار مجلــس الـوزراء رقــم 

  )A3(إلى الدرجة الوظیفیة ) A4(الدرجة الوظیفیة 
160  

49. 
بشــأن مـنح شـركة بنـك اإلنتـاج الفلسـطیني  م2013لسنة ) 9(قرار مجلس الوزراء رقم 

  خیص مزاولة األعمال المصرفیةتر 
162  

50. 
بشـــأن تشــكیل لجنــة خاصــة الســتكمال  م2013لســنة ) 10(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

قدمـــة مـــن وزارة النقـــل والمواصـــالت بشـــأن الحـــد مـــن حـــوادث الســـیر علـــى  الدراســـة المُ
  طریق معبر كرم أبو سالم من الناحیة الفنیة

163  

51. 
مـــن المـــادة ) ج (بشــــأن تعـــدیل الفقـــرة  م2013لســـنة ) 11(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

م بالالئحــة التنفیذیــة لقــانون 2005لســنة ) 45(مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ) 129(
  م2005لسنة ) 4(م المعدل بالقانون رقم 1998لسنة ) 4(الخدمة المدنیة رقم 

165  

52. 
مــــن قــــرار ) 1(بشــــأن تعــــدیل المــــادة  م2013لســــنة ) 12(قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم 

م بشـــأن اســـتمالك قطعـــة 2011لســـنة ) هــــ.إ/و.م/13/220/11(لـــس الـــوزراء رقـــم مج
  أرض لغایات المنفعة العامة

167  

53. 
بشـــأن القیمـة االیجاریــة المســتحقة علــى  م2013لســنة ) 13(قـرار مجلــس الــوزراء رقـم 

  جمعیة الشبان المسیحیة عن إیجار قطعة أرض حكومیة
169  

54. 
بشـأن عطلـة یـوم المولـد النبـوي الشـریف  م2013لسـنة ) 14(قرار مجلس الوزراء رقم 

  هـ1434للعام 
170  

55. 
بشـــــأن إعــــادة تشــــكیل اإلدارة العامــــة  م2013لســــنة ) 15(قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم 

  للمحررات
172  

56. 
) $1,000,000(بشــــأن اعتمـــاد مبلـــغ  م2013لســـنة ) 16(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

الســرائیلي علــى قطــاع غــزة خــالل شــهر إلعــادة بنــاء البیــوت المــدمرة خــالل العــدوان ا
  م2012نوفمبر 

175  

  177  بشـأن ترقیة ضباط استثناءً  م2013لسنة ) 17(قرار مجلس الوزراء رقم  .57

58. 
خـــریج علــــى ) 5000(بشــــأن تشــــغیل  م2013لســــنة ) 18(قـــرار مجلـــس الــــوزراء رقـــم 

  شهر) 11(برنامج التشغیل المؤقت في الوزارات والمؤسسات الحكومیة لمدة 
179  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

59. 
بشـأن تشكیل لجنة خاصة لدراسـة المشـروع  م2013لسنة ) 19(قرار مجلس الوزراء رقم 

  181  المقدم من وزارة الشباب والریاضة والثقافة بخصوص صناعة سلوكیات إیجابیة

60. 
) $1 ،000 ،000(بشـــأن اعتمــاد مبلــغ  م2013لســنة ) 20(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  طني لبناء مراكز اإلصالح والتأهیللصالح وزارة الداخلیة واألمن الو 
183  

61. 
بشـأن تجدیـد وابـرام عقـود عمـل لمفتشـین  م2013لسنة ) 21(قرار مجلس الوزراء رقم 
  میدانیین بسلطة األراضي

185  

62. 
) $183,800(بشـــــأن صــــرف مبلــــغ  م2013لســــنة ) 22(قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم 

جـــراء عـــدوان االحـــتالل  كمســـاعدة عاجلـــة للمنشـــآت الصـــناعیة والتجاریـــة المتضـــررة 
  اإلسرائیلي األخیر على قطاع غزة

187  

63. 
بشــأن مسـاعدة أشـهر الوفـاة ومصـاریف  م2013لسـنة ) 23(قرار مجلس الـوزراء رقـم 

  2005لسنة ) 7(الجنازة للمشتركین بأحكام قانون التقاعد العام رقم 
189  

64. 
مــــن قــــرار ) 2(بشـــــأن تعــــدیل المــــادة  م2013لســــنة ) 24(قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم 

م بشـــــأن القیمـــة االیجاریــــة 2013لســـنة ) هـــــ.إ/و.م/7/276/11(مجلـــس الــــوزراء رقـــم 
  المستحقة على جمعیة الشبان المسیحیة عن إیجار قطعة أرض حكومیة

191  

65. 
بشــــــأن اســـــتغالل الشـــــواغر المالیـــــة  م2013لســـــنة ) 25(قـــــرار مجلـــــس الـــــوزراء رقـــــم 

  م2012ل العام المتحققة للوزارات والمؤسسات الحكومیة خال
193  

66. 
بشـــــأن تشــــكیل لجنــــة خاصــــة لدراســــة  م2013لســــنة ) 26(قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم 

  )الشق العسكري(الهیكل التنظیمي لوزارة الداخلیة واألمن الوطني 
195  

67. 
بشــــأن تعیـــین ثالثـــة ضـــباط فـــي قـــوى  م2013لســـنة ) 27(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 
  األمن الفلسطینیة استثناء

197  

68. 
بشـــــأن المصــــادقة علــــى قــــرار لجنــــة  م2013لســــنة ) 28(ر مجلــــس الــــوزراء رقــــم قــــرا

عنصـــرًا بـــوزارة ) 19(الضـــباط لقـــوى األمـــن بمـــنح أقـــدمیات وترقیـــات اســـتثنائیة لعـــدد 
  الداخلیة واألمن الوطني

199  

69. 
بشــأن العفــو عــن خمســة وثالثــین نــزیًال  م2013لســنة ) 29(قـرار مجلــس الــوزراء رقــم 
  محكومیتهم ممن أمضوا نصف مدة

203  

70. 
بشـــأن تخصـیص قطعــة أرض حكومیــة  م2013لســنة ) 30(قـرار مجلــس الــوزراء رقـم 

  لصالح رئاسة مجلس الوزراء إلنشاء مبنى مجلس الوزراء
205  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

71. 
بشـــأن تخصـیص قطعــة أرض حكومیــة  م2013لســنة ) 31(قـرار مجلــس الــوزراء رقـم 

  لصالح سلطة األراضي إلنشاء مقر للسلطة
207  

72. 
بشـــأن تخصـیص قطعــة أرض حكومیــة  م2013لســنة ) 32(س الــوزراء رقـم قـرار مجلــ

  لصالح وزارة األشغال العامة واإلسكان إلقامة مشاریع اسكانیة
209  

73. 
بشـــأن تخصـیص قطعــة أرض حكومیــة  م2013لســنة ) 33(قـرار مجلــس الــوزراء رقـم 

  لصالح سلطة جودة البیئة إلنشاء مقر للسلطة
211  

74. 
بشـــأن تخصـیص قطعــة أرض حكومیــة  م2013لســنة ) 34( قـرار مجلــس الــوزراء رقـم

  إلنشاء منطقة رفح الصناعیة التجاریة المشتركة لصالح وزارة االقتصاد الوطني
213  

75. 
بشـــأن تخصـیص قطعــة أرض حكومیــة  م2013لســنة ) 35(قـرار مجلــس الــوزراء رقـم 

  لصالح وزارة األوقاف والشؤون الدینیة لبناء مسجد
215  

76. 
بشـــأن تخصـیص قطعــة أرض حكومیــة  م2013لســنة ) 36(راء رقـم قـرار مجلــس الــوز 

  لصالح وزارة الداخلیة واألمن الوطني إلنشاء كلیة الشرطة الفلسطینیة
217  

77. 
بشـــأن تخصـیص قطعــة أرض حكومیــة  م2013لســنة ) 37(قـرار مجلــس الــوزراء رقـم 

فظـــــة إلنشـــــاء مجمـــــع األجهـــــزة األمنیـــــة بمحا لصـــــالح وزارة الداخلیـــــة واألمـــــن الـــــوطني
  خانیونس

219  

78. 
بشـــأن تخصـیص قطعــة أرض حكومیــة  م2013لســنة ) 38(قـرار مجلــس الــوزراء رقـم 

  لصالح وزارة العدل إلنشاء قصر العدل
221  

79. 
بشــــأن تخصـــیص قطعـــة أرض حكومیـــة  م2013لســـنة ) 39(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  223  لصالح وزارة النقل والمواصالت إلنشاء مبنى لإلدارة العامة للترخیص

80. 
بشـــــأن اعتمــــاد الخطــــة العامــــة للتنمیــــة  م2013لســــنة ) 40(قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم 

حالتها إلى المجلس التشریعي لإلقرار2015-م2013   225  م وإ

81. 
بشــأن اعتمـاد توزیـع رسـوم وغرامـات النقـل  م2013لسـنة ) 41(قرار مجلس الـوزراء رقـم 

  227  م2012على الطرق على الهیئات المحلیة عن العام 

82. 
كمسـاعدة ) $12,930(بشـأن صـرف مبلـغ  م2013لسنة ) 42(قرار مجلس الوزراء رقم 

عاجلة للمنشآت السیاحیة واألثریة المتضررة جراء العدوان اإلسرائیلي األخیر على قطاع 
  غزة

230  

83. 
بشــــأن تعاقـــدات معـــرض الكتـــاب الـــدولي  م2013لســـنة ) 43(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  232  األول



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

84. 
) $250,000(بشـــــأن صــــرف مبلــــغ  م2013لســــنة ) 44(س الــــوزراء رقــــم قــــرار مجلــــ

لصـــالح وزارة الزراعـــة كمســـاعدة عاجلـــة للمنشـــآت الزراعیـــة المتضـــررة جـــراء العـــدوان 
  اإلسرائیلي األخیر على قطاع غزة

234  

85. 
) $142,478(بشـــــأن صــــرف مبلــــغ  م2013لســــنة ) 45(قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم 

ت كمســاعدة عاجلــة لقطــاع المركبــات المتضــررة جــراء لصــالح وزارة النقــل والمواصــال
  العدوان اإلسرائیلي األخیر على قطاع غزة

236  

86. 
بشـــــأن الســــماح لصــــندوق االســــتثمار  م2013لســــنة ) 46(قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم 

الفلسطیني بتحصیل أرباح على بعض المركبات مرتفعة الـثمن التـي یـتم إدخالهـا إلـى 
  األراضي الفلسطینیة

238  

87. 
بشـــــــأن تعیــــــین قضــــــاة صــــــلح فــــــي  م2013لســــــنة ) 47(قــــــرار مجلــــــس الــــــوزراء رقــــــم 

  المحافظات الجنوبیة
240  

88. 
بشـــــأن مــــنح اللجنــــة القطریــــة إلعــــادة  م2013لســــنة ) 48(قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم 

والمعــدات الهندســیة التــي یــتم توریــدها  إعمــار قطــاع غــزة قیــد جمركــي علــى المركبــات
  ألغراض مشاریع اإلعمار

242  

89. 
بشـــــأن تشــــكیل لجنــــة خاصــــة إلعــــادة  م2013لســــنة ) 49(قـــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم 

  تأهیل وادي غزة
244  

90. 
بشـأن تطبیق كادر المعلمـین الحكـومیین  م2013لسنة ) 50(قرار مجلس الوزراء رقم 

  بوزارة األوقاف والشؤون الدینیة على معلمي ومعلمات المدارس الشرعیة
246  

91. 
لتنفیـذ ) $28,000(بشــأن اعتمـاد مبلـغ  م2013لسـنة ) 51(قـم قرار مجلـس الـوزراء ر 

  مشروع سلوكیات
248  

92. 
بشــأن معاملـة أشـخاص متـوفین معاملـة  م2013لسـنة ) 52(قرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  شهداء الشعب الفلسطیني العتبارات المصلحة الوطنیة
249  

93. 
االستشــــاري بشـــــأن تشــــكیل المجلــــس  م2013لســــنة ) 53(قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم 

  لجامعة األقصى
252  

94. 
بشـــأن تشـكیل لجنـة فنیـة لدراسـة الخطــة  م2013لسـنة ) 54(قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  الخاصة بتطویر ساحل قطاع غزة
254  

  256بشـــــأن تشــــكیل لجنــــة خاصــــة لدراســــة  م2013لســــنة ) 55(قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم  .95
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كثـــر وقـــوع حـــوادث الســـیر فیهـــا ووضـــع الحلـــول المناســـبة للحـــد مـــن  المنـــاطق التـــي یُ
  حوادث السیر في تلك المناطق

96. 
بشـــــأن اختیــــار أعضــــاء مجلــــس إدارة  م2013لســــنة ) 56(قـــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم 

  صندوق النفقة الممثلین عن مؤسسات المجتمع المدني
258  

97. 
بشــأن السـماح للتجـار باسـتیراد السـیارات  م2013لسنة ) 57(قرار مجلس الوزراء رقم 

  ب المصريمن الجان
260  

98. 
رادارات لقیـــــاس ) 10(بشــــــأن شـــــراء  م2013لســـــنة ) 58(قـــــرار مجلـــــس الـــــوزراء رقـــــم 

  السرعة لصالح وزارة النقل والمواصالت
262  

99. 
) $25,000(بشــــــأن صـــــرف مبلـــــغ  م2013لســـــنة ) 59(قـــــرار مجلـــــس الـــــوزراء رقـــــم 

مـــع  لصـــالح وزارة الداخلیـــة واألمـــن الـــوطني كموازنـــة خاصـــة لحملـــة مكافحـــة التخـــابر
  العدو الصهیوني

264  

100. 
) $100,000(بشـــــأن اعتمــــاد مبلــــغ  م2013لســــنة ) 60(قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم 

  لشراء جرافة وتخصیصها لألعمال التطویریة والتشغیلیة لمرفأ الصیادین
266  

101. 
لتنفیـذ ) $12,000(بشــأن اعتمـاد مبلـغ  م2013لسـنة ) 61(قرار مجلـس الـوزراء رقـم 
  السیر المتكررة على طریق معبر كرم أبو سالممشروع الحد من حوادث 

268  

102. 
بشـــأن تخصـیص قطعــة أرض حكومیــة  م2013لســنة ) 62(قـرار مجلــس الــوزراء رقـم 

  لصالح وزارة االشغال العامة واإلسكان إلنشاء مدینة حمد لألسرى
270  

103. 
بشـأن اعتمـاد موازنـة الوسـائل اإلعالمیـة  م2013لسنة ) 63(قرار مجلس الوزراء رقم 

  المقدمة من المكتب اإلعالمي الحكومي
272  

104. 
یوســـف عـــزات / بشــــأن نقـــل الموظـــف م2013لســـنة ) 64(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  یوسف مدلل من وزارة الصحة إلى وزارة الشؤون الخارجیة
274  

105. 
بشـــــأن تكلیـــف وزارة األشــــغال العامــــة  م2013لســــنة ) 65(قـــرار مجلــــس الــــوزراء رقـــم 

اءات الالزمـــة نحـــو فســـخ العقـــد المبـــرم بینهـــا وبـــین المســـتثمر واإلســـكان باتخـــاذ اإلجـــر 
  "أحمد نمر المزیني"

276  

106. 
بشــأن تشـكیل لجنـة خاصـة لدراسـة قـرار  م2013لسـنة ) 66(قرار مجلس الـوزراء رقـم 

مجلس الـوزراء بشــأن صـرف مخصـص شـهري للمـوظفین فـي قـوى األمـن الفلسـطینیة 
  الذین تنتهي خدماتهم

277  
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107. 
) $400,000(بشـــــأن اعتمــــاد مبلــــغ  م2013لســــنة ) 67(زراء رقــــم قــــرار مجلــــس الــــو 

  إلنشاء المعمل الجنائي بوزارة العدل
279  

108. 
بشـأن صرف قیمة المسـتخلص الختـامي  م2013لسنة ) 68(قرار مجلس الوزراء رقم 

  لمشروع تطویر مفترق السرایا
280  

109. 
ف لصـــالح بشــــأن اســـتمالك أرض وقـــ م2013لســـنة ) 69(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  مشروع شمال غزة الطارئ للصرف الصحي
282  

110. 
بشــــأن بـــدء العمـــل بالتوقیـــت الصـــیفي  م2013لســـنة ) 70(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  م2013للعام 
284  

111. 
بشـــــأن ترقیــــة مــــوظفین مــــن الدرجـــــة  م2013لســــنة ) 71(قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم 

  )A3(إلى الدرجة الوظیفیة ) A4(الوظیفیة 
285  

  288  بشـأن إجراءات المنع من السفر م2013لسنة ) 72(س الوزراء رقم قرار مجل .112

113. 
بشـأن استیفاء رسـوم معـامالت الشـركات  م2013لسنة ) 73(قرار مجلس الوزراء رقم 

  التجاریة في فلسطین
290  

  قرارات وزاریة: رابعاً 

114. 
م معــــدل لقــــرار وزیــــر العــــدل رقــــم 2013لســــنة ) ع.و/17/4(قــــرار وزیــــر العــــدل رقــــم 

بشـــأن النظـــام االكــادیمي لمـــنح شـــهادة الــدبلوم العـــالي فـــي  م2011لســنة ) ع.و/8/4(
  الدراسات القضائیة

293  

115. 
بشــأن تشــكیل اللجنــة العلمیــة فــي م 2013لســنة ) ع.و/18/4(قــرار وزیــر العــدل رقــم 
  المعهد العالي للقضاء

295  

 االعلى للقضاء الشرعيمجلس القرارات : خامساً 

116. 
بشـأن مدونـة ســلوك  2013لسـنة ) 1/ 3(لقضـاء الشـرعي رقـم قـرار المجلـس األعلـى ل

  المحامي الشرعي تعلیمات المحامیین الشرعیین
398  

  أنظمة البلدیة: اً سادس

117. 
بشأن تنظیم عملیات  الجنوبیةالمحلیة للمحافظات  نظام صادر عن مجالس الهیئات

  312  2013صب الخرسانة لسنة 

 315  بنیة وتنظیم المدنإعالنات اللجنة المركزیة لأل: سابعاً  .118
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  قانون الغرف التجاریة الصناعیة الفلسطینیة
  2006لسنة ) 8(رقم  

  

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

   1949لسنة ) 41(وعلى قانون الغرف التجاریة والصناعیة رقم 
 1961لســـنة ) 21(ة والصـــناعیة المؤقـــت المعـــدل رقـــم وعلـــى قـــانون الغـــرف التجاریـــ

  المعمول بهما في محافظات الضفة،  
بإصدار قـانون الغـرف التجاریـة المعمـول بـه فـي  1954لسنة  326وعلى األمر رقم 

  قطاع غزة، 
  وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، 

  ،م8/1/2006تاریخ بجلسته المنعقدة ب المجلس التشریعي وبناًء على ما أقره
  :أصدرنا القانون التالي

  
  الفصل األول

  تعاریف وأحكام عامة
  )1(مادة 

یكون للكلمات والعبارات الواردة في هـذا القـانون المعـاني المخصصـة لهـا أدنـاه مـا لـم 
  :تدل القرینة على خالف ذلك

  .وزارة االقتصاد الوطني :الوزارة
  .وزیر االقتصاد الوطني :الوزیر
 . لغرفة التجاریة الصناعیةا :الغرفة

  .الغرفة التي تم تأسیسها قبل سریان هذا القانون :الغرفة القائمة
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 .الغرفة التي یتم تأسیسها بموجب أحكام هذا القانون :الغرفة المحدثة

 .رئیس مجلس إدارة الغرفة :الرئیس

 .مجلس إدارة الغرفة :مجلس اإلدارة

هــي تتكــون مــن كافــة  األعضــاء المنتســبین الهیئــة العامــة للغرفــة، و  :الهیئــة العامــة
 .للغرفة

 .اتحاد الغرف التجاریة الصناعیة :االتحاد

مجلـــس اتحـــاد الغـــرف التجاریـــة الصـــناعیة، ویتكـــون مـــن  رؤســـاء  :مجلـــس االتحـــاد
 . الغرف التجاریة الصناعیة

 .نظام الغرف التجاریة الصناعیة :النظام

 .أسماء المرشحین وأسماء الناخبیناللجنة المختصة بالتدقیق في  :لجنة التدقیق

عالن النتائج :لجنة اإلشراف  .لجنة مختصة لإلشراف على االنتخابات وإ

أي عمـــل تجـــاري أو خـــدماتي یمـــارس علـــى وجـــه االحتـــراف وفقـــًا  :النشـــاط التجـــاري
 .ألحكام قانون التجارة الساري المفعول

  

  )2(مادة 
  .تنشأ غرفة تجاریة صناعیة واحدة في مدینة القدس .1
یكــون إنشــاء الغرفــة فــي مركــز كــل محافظــة وذلــك بموجــب طلــب یقــدم مــن قبــل   .2

علــى األقــل  مــن قبــل أربــاب التجــارة والصــناعة الحاصــلین علــى رخــص ) 150(
مزاولة أیا من هذه المهن في المحافظة إلى مجلس االتحاد الـذي یوصـي بـالقبول 

 .االتحاد أو الرفض إلى الوزیر الذي یصدر قراره بناًء على توصیة مجلس
  

  )3(مادة 
تعتبــر الغرفــة الممثــل الرســمي ألعضــائها علــى مســتوى المحافظــة، ویكــون لكــل غرفــة 

  .الشخصیة االعتباریة والذمة المالیة المستقلة، ولها حق التقاضي والمقاضاة
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  )4(مادة 
یكـــون مقـــر الغرفـــة الـــرئیس فـــي مركـــز المحافظـــة وتشـــمل أعمالهـــا النشـــاط التجـــاري 

  .المحافظة والصناعي في تلك
  )5(مادة 

ــة فــــتح مكاتــــب فرعیــــة تابعــــة لهــــا فــــي المــــدن والتجمعــــات الســــكانیة فــــي  یجــــوز للغرفــ
شــــعار  المحافظـــة وذلـــك بقــــرار مـــن مجلــــس اإلدارة وبالتنســـیق مـــع مجلــــس االتحـــاد وإ

  . الوزیر بذلك
  )6(مادة 

للغرفـــة الحـــق فـــي تشـــكیل اللجـــان القطاعیـــة التـــي تمثـــل النشـــاط التجـــاري والصـــناعي 
  .یفیة التي یحددها النظامبالك

  الفصل الثاني
  أهداف واختصاصات الغرف

  )7(مادة 
  :تمارس الغرف االختصاصات التالیة

  .الدفاع عن مصالح أعضائها والقطاعات التي تمثلها على مستوى المحافظة .1
 .تقدیم الخدمات النوعیة التي تساعد على تطویر وتسهیل مهام أعضائها .2

مــــداد جمــــع المعلومــــات واإلحصــــاءات  .3 ــــة والصــــناعیة وتبویبهــــا ونشــــرها وإ التجاری
العــاملین فــي المجــاالت االقتصــادیة والــدوائر الرســمیة وغیــر الرســمیة بمــا تطلبــه 
مـــــــن البیانــــــــات والمعلومـــــــات واآلراء المتعلقــــــــة بهــــــــذه المســـــــائل بمــــــــا ال یتنــــــــافى 

 . وخصوصیة وسریة بیانات األعضاء المنتسبین إلیها

ا یخـص مشـاریع القـوانین واللـوائح الخاصـة بالتجـارة تقدیم المشورة والمقترحات فیم .4
 .والصناعة وأیة مسائل أخرى تتعلق بتطویرها
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عـــادة التصـــدیر للمنتجـــات الوطنیـــة وتصـــدیق القـــوائم  .5 إصـــدار شـــهادات المنشـــأ وإ
 .التجاریة والوثائق التجاریة األخرى

فیهـــا تســمیة الخبــراء لدراســة المواضــیع ذات الصــبغة التجاریــة أو الصــناعیة بمــا  .6
فحـــص ومعاینــــة الســــلع والبضــــائع وبیــــان أصـــنافها وأوزانهــــا وتقــــدیر أثمانهــــا فــــي 

 .الحاالت التي یطلب منها ذلك

 .التصدیق على سجالت األعضاء وتواقیعهم عند الطلب .7

 .التصدیق على شهادات وتواقیع الخبراء .8

تحدیــد مقــدرة الكفــالء المالیــة ومــنح الشــهادات بــذلك لألعضــاء والمصــادقة علــى  .9
 .ت المنتسبین إلیهاسجال

إقامـــة األســـواق والمعـــارض والمشـــاركة فـــي المـــؤتمرات والمعـــارض والمهرجانـــات  .10
 .المتعلقة بالتجارة أو الصناعة سواء في الداخل أو الخارج

فــض المنازعــات والخالفــات التــي قــد تحــدث بــین أعضــائها وغیــرهم فــي الــداخل  .11
تشــكل لهــذه الغایــة مــن والخــارج ودیــًا بطریقــة التحكــیم أو بواســطة لجــان خاصــة 

 .قبل الغرفة

إبداء المشورة في إنشـاء البورصـات واألسـواق والمعـارض وكـذلك فـي مـنح حقـوق  .12
 .االمتیاز المتعلقة بالمرافق العامة

تعزیـز قواعـد المنافسـة فــي األسـواق والمسـاعدة فـي الكشــف عـن أعمـال المنافســة  .13
 .ةغیر المشروعة والتي تتعارض والممارسات التجاریة الشریف

 .المشاركة في تشكیل الوفود والبعثات التجاریة .14

 .عقد المؤتمرات والندوات االقتصادیة والمشاركة فیها داخلیًا وخارجیاً  .15

 .إصدار المطبوعات والنشرات واألدلة التجاریة .16



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

إقامــــة أو تأســــیس المعاهــــد والمراكــــز التدریبیــــة لخدمــــة أهــــداف القطــــاع الخــــاص  .17
المصــلحة العامــة وبمــا یتفــق مــع مــا  ودعمــه وتطــویره علــى نحــو یضــمن تحقیــق

 .تتطلبه القوانین األخرى

  
  الفصل الثالث

  أحكام االنتساب والعضویة للغرفة
  )8(مادة 

یجـوز لكـل شــخص طبیعـي أو اعتبـاري یمــارس نشـاطًا تجاریـًا أو صــناعیًا ولـه فــي أي 
  .محافظة مركز رئیس أو فرع أو وكالة، االنتساب إلى عضویة الغرفة في المحافظة

  )9(ادة م
ال یجـــوز تســـجیل طالـــب االنتســـاب أكثـــر مـــن مـــرة واحـــدة فـــي الغرفـــة الواحـــدة إال إذا 

  .مارس أكثر من  نشاطًا تجاریًا أو صناعیًا في محالت متعددة أو أماكن مستقلة
  

 )10(مادة 

، وبنــاًء علــى )2(عنــد تأســیس الغرفــة المحدثــة وبمــا ال یتنــافى مــع مــا ورد فــي المــادة 
اد یقوم الوزیر بتشكیل لجنـة تأسیسـیة للغرفـة المحدثـة تتـألف مـن توصیة مجلس االتح

ســـبعة أشـــخاص وتحـــدد بالتعلیمـــات الشـــروط الواجـــب توفرهـــا فـــي أعضـــائها، وكیفیـــة 
عملها إلدارة شؤون الغرفة حتى یتم انتخاب مجلس إدارة جدید من قبل الهیئـة العامـة 

  .لغرفةللغرفة بحیث ال یتعدى ذلك الستة أشهر من تاریخ تأسیس ا
  

  )11(مادة 
یكون االنتساب إلى الغرفة المحدثـة بتقـدیم طلـب إلـى اللجنـة  التأسیسـیة الـوارد ذكرهـا 

وتتـــولى اللجنـــة  قبـــول الطلبـــات أو رفضـــها وقـــبض رســـوم التســـجیل ) 10(فـــي المـــادة 
  .واالشتراك بعد  تشكیلها مباشرة ویجوز االعتراض على قراراتها لدى مجلس االتحاد
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  )12(مادة 
متع أعضاء الغرفة ممن سددوا اشتراكاتهم السـنویة بحـق االنتخـاب والترشـیح لعضـویة یت

مجلس اإلدارة كما یحددها النظام، وحـق االنتخـاب والترشـیح لعضـویة اللجـان القطاعیـة 
 .والهیئات التمثیلیة األخرى للغرفة، واالستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها

  )13(مادة 
مــة االعتــراض علــى أداء وعمــل الغرفــة وذلــك مــن خــالل كتــاب یحــق لعضــو الهیئــة العا

وال یجــوز ألي شــخص یمــارس نشــاطًا . خطــي مقــدم لمجلــس اإلدارة أو مجلــس االتحــاد
تجاریـًا أو صــناعیًا وغیـر منتســب للغرفـة االعتــراض علـى أداء وقــرارات الغرفـة الخاصــة 

  .بعملها
  الفصل الرابع
  هیكلیة الغرفة
  الهیئة العامة

  )14(المادة 
تتــألف الهیئــة العامــة مــن جمیــع االعضــاء المنتســبین الــى الغرفــة المســددین رســوم  .1

  .االشتراك
تجتمــع الهیئـــة العامــة اجتماعهـــا العــادي بـــدعوة مــن رئـــیس مجلــس االدارة مـــرة كـــل  .2

 و بنـاًء أعلى قرار مـن مجلـس االدارة  ویجوز عقد اجتماعات غیر عادیة بناًء  ،سنة
 .هیئةالعضاء للعلى طلب كتابي یتقدم به ثلث ا

  :تختص الهیئة العامة للغرف باآلتي .3
 .اقرار المیزانیة السنویة والحساب الختامي -أ 

ـــة فـــي المســـائل والموضـــوعات المدرجـــة فـــي جـــدول األعمـــال واتخـــاذ  - ب  المداول
 .القرارات الالزمة بشأنها

 .انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة -ج 
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  مجلس االدارة
  )15(مادة 

وال یزیــد عــن ) 7(ألعضــاء ال یقــل عــن ســبعة یتشــكل مجلــس اإلدارة مــن عــدد مــن ا
عضــوًا بمــن فــیهم الــرئیس كمــا یحــدده النظــام وتكــون مــدة عضــویة ) 13(ثالثــة عشــر 

  .مجلس إدارة الغرفة أربع سنوات فقط
  

  )16(مادة 
 ، یحــدد الــوزیر موعــدًا النتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة بحیــث ال یتعــدى ثالثــین یومــًا

س اإلدارة فــي الغــرف القائمــة، أو ســتة شــهور مــن بــدءًا مــن انتهــاء مــدة عضــویة مجلــ
  . تاریخ صدور قرار الوزیر بتألیف الغرفة المحدثة

  )17(مادة 
یشــترك فــي انتخـــاب أعضــاء مجلـــس اإلدارة جمیــع أعضــاء الهیئـــة العامــة المســـددین 

  .الشتراكاتهم في الغرفة القائمة أو المحدثة على حد سواء
  )18( مادة

لعضــــویة مجلـــس اإلدارة وكــــذلك الرســــوم المترتبــــة علــــى یـــتم تحدیــــد شــــروط الترشــــیح 
  .المرشحین دفعها وفقًا للنظام

  
  )19(مادة 

یعــین الـــوزیر وبالتنســیق مـــع مجلـــس االتحــاد لجنتـــین محایـــدتین مــن غیـــر المرشـــحین 
تخـــتص إحـــداهما بالتـــدقیق واألخـــرى باإلشـــراف علـــى االنتخابـــات، وتحـــدد مهـــام كـــل 

  .  منهما وفقًا للنظام
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  لخامسالفصل ا
  مهام واختصاصات مجلس إدارة الغرفة

  )20(مادة 
ـــه بعـــد انتخابـــه وبكامـــل أعضـــائه وبطریقـــة  ینتخـــب مجلـــس اإلدارة فـــي أول اجتمـــاع ل
ــــًا  ــــًا ألمــــین الســــر وأمین ــــًا للســــر ونائب ــــرئیس وأمین ــــًا لل ــــه ونائب االقتــــراع الســــري رئیســــًا ل

  . للصندوق ونائبًا ألمین الصندوق
  )21(مادة 

لحـــق فـــي إزالـــة صـــفة العضـــویة عـــن عضـــو مجلـــس اإلدارة وبقـــرار لمجلـــس اإلدارة ا
 .یصدره المجلس بأغلبیة ثلثي أعضائه وذلك وفقًا للنظام

  )22(مادة 
یمـــارس مجلـــس اإلدارة كافـــة االختصاصـــات واألعمـــال الالزمـــة لتســـییر أمـــور الغرفـــة 

فخـریین  اإلداریة والمالیة وذلك وفقًا لما یحـدده النظـام، ولـه الحـق فـي اختیـار أعضـاء
من ذوي الخبرة واالختصاص في الشؤون التجاریة والصناعیة لالسـتفادة مـن خبـراتهم 

  .واالستئناس بآرائهم، على أن ال یكون لهم حق التصویت في اجتماعات المجلس
  

  الفصل السادس
  حل مجلس اإلدارة

  )23(مادة 
  .یحظر على الغرفة االشتغال بالمضاربات أو األعمال المضرة بالسوق

 
  )24(ادة م

  :یحل المجلس في إحدى الحاالت التالیة
حكــــم قضــــائي ویكــــون ذلــــك بمــــن هــــذا القــــانون، ) 23(إذا خــــالف أحكــــام المــــادة  .1
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  .نهائي
مـــن أعضــــائها حــــل الغرفــــة بالتصــــویت % 75إذا قـــررت الهیئــــة العامــــة بأغلبیــــة  .2

 .المباشر

ن یــتم الــدعوة إلــى انتخــاب مجلــس إدارة جدیــد خــالل ثالثــة أشــهر علــى األكثــر مــ .3
تـاریخ حــل المجلـس القــدیم بحیـث یعهــد الـوزیر خــالل هـذه الفتــرة إلـى لجنــة مؤقتــة 

  .إلدارة شؤون الغرفة
  )25(مادة 

  .ینتهي عمل مجلس اإلدارة حال انتخاب مجلس إدارة جدید  
  

  الفصل السابع
  الشؤون المالیة

  )26(مادة 
  : تتكون موارد الغرفة المالیة مما یلي

  .لسنويرسوم االنتساب واالشتراك ا .1
 .رسوم الكفاالت والشهادات والمستندات التي تصدرها وتصادق علیها .2

 .رسوم التحكیم التجاري المقدم للغرفة باتفاق أصحاب الشأن .3

 .رسوم وأجور الخدمات المقدمة من الغرفة .4

 .إیرادات األنشطة والفعالیات المولدة للدخل .5

إلیجــار واالســتئجار رســوم التصــدیق علــى الوثــائق والمعــامالت والتواقیــع وعقــود ا .6
 .وغیرها من الرسوم المستوفاة حسب أحكام هذا القانون

 .اإلیرادات المتأتیة من استثمار أموالها بالطریقة التي یحددها النظام .7

 .التبرعات والهبات والمساعدات التي تقدم للغرفة بموافقة مجلس اإلدارة .8
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 .مانًا من الدولةالقروض شریطة موافقة الوزیر، على أن ال تعتبر الموافقة ض .9
 

  )27(مادة 
للغرفــة الحــق فــي اســتثمار أموالهــا وفــوائض إیراداتهــا فــي تأســیس المشــاریع التــي تقــدم 
الخـــدمات النوعیـــة والتطویریـــة ألعضـــاء الغرفـــة، علـــى أن ال تتعـــارض مـــع أغراضـــها 

  .وبما ال یتنافى مع أحكام هذا القانون
  )28(مادة 
المكاتــب المجــازة قانونــًا لمراجعــة وتــدقیق  یقــوم المجلــس باختیــار إحــدى الشــركات أو

حســـابات الغرفـــة بحیـــث ترفـــع تقریرهـــا المـــالي إلـــى رئـــیس الغرفـــة والـــذي بـــدوره یقـــوم 
  .بعرضها على المجلس في أول جلسة له، ویعتمد من قبل الهیئة العامة

  
  الفصل الثامن

  اتحاد الغرف التجاریة الصناعیة الفلسطینیة
  )29(مــــادة 

اتحــاد الغـــرف التجاریــة الصـــناعیة "ذا القــانون اتحــاد للغـــرف ویســمى ینشــأ بموجــب هـــ
ومقره الرئیس في مدینة القدس ویكـون رئـیس غرفـة القـدس رئیسـًا لالتحـاد " الفلسطینیة

دارتــه ومــوارده المالیــة، وتعتبــر العضــویة فــي االتحــاد  ویحــدد النظــام كیفیــة تشــكیله وإ
  .سطینیةإلزامیة لكافة الغرف التجاریة الصناعیة الفل

  الفصل التاسع
  أحكام انتقالیة وختامیة

  )30(مادة 
على جمیع الغرف القائمة تصویب أوضاعها طبقًا ألحكام هذا القانون وذلك في 

  .مدة ال تزید عن ستة أشهر من تاریخ نفاذه
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  )31(مادة 
  .تخضع جمیع الرسوم التي ینص علیها هذا القانون للنظام الذي یصدر بموجبه

  

  )32(مــــادة 
  . یصدر مجلس الوزراء جمیع األنظمة الالزمة لتنفیذ أحكام هذا القانون

  

  )33(مادة 
وقـــــانون الغـــــرف  1949لســـــنة  41یلغـــــى قـــــانون الغـــــرف التجاریـــــة والصـــــناعیة رقـــــم 

ـــــة والصـــــناعیة المؤقـــــت المعـــــدل رقـــــم  المعمـــــول بهمـــــا فـــــي  1961لســـــنة  21التجاری
بإصــــدار قــــانون الغــــرف  1954لســــنة  326محافظــــات الضــــفة، وكــــذلك األمــــر رقــــم 

كمـا ویلغــى كـل حكــم یخـالف أحكــام . التجاریـة المعمـول بــه فـي محافظــات قطـاع غــزة
  .هذا القانون

  )34(مادة 
تنفیذ أحكام هذا القـانون، ویعمـل بـه  -كٌل فیما یخصه-على الجهات المختصة كافة 

  .بعد ثالثین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة
  

  .میـالدیـــة 15/02/2006: صدر بتاریخ
    .هجریة 1427/محرم/17: الموافق     

  
  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة
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   م2013لسنة ) 2(رقم  قانون النقابات
  

  رئیس  السلطة الوطنیة الفلسطینیة
  ،م وتعدیالته2003بعد اإلطالع على القانون األساسي لسنة 

  ،الخیریة والهیئات األهلیةم بشأن الجمعیات 2000لسنة ) 1(وعلى قانون رقم 
  ،م2004لسنة ) 9(وعلى قانون مزاولة مهنة تدقیق الحسابات رقم 

  ،م بشأن تنظیم مهنة المحاماة وتعدیالته1999لسنة ) 3(وعلى قانون رقم 
  ،بشأن الترجمة والمترجمین 1995لسنة ) 15(وعلى قانون رقم 

  ،تهوتعدیال 1947لسنة ) 34(وعلى قانون مثمني األراضي رقم 
  ،وتعدیالته 1945لسنة ) 1(سنان رقم وعلى قانون أطباء األ

  ،وتعدیالته 1966لسنة ) 89(وعلى قانون رخص المهن رقم 
  ،م وتعدیالته1929لسنة ) 148(وعلى قانون األطباء البیطریین الباب 

  ،1929لسنة ) 93(وعلى قانون القوابل الباب 
  ،1927لسنة ) 66(وعلى قانون أدالء السیاح الباب 

  ،وتعدیالته 1921لسنة ) 99(الباب ) الوثائق األجنبیة(وعلى قانون كتبة العدل 
  ،وتعدیالته 1921لسنة ) 110(وعلى قانون الصیادلة الباب 
  ،1919لسنة ) 11(وعلى قانون السماسرة الباب 

  ،2000لسنة ) 7(وعلى قانون العمل رقم 
ابات العمالیة الساري في قانون النقبإصدار  م1954لسنة ) 331(وعلى األمر رقم 

  ،محافظات قطاع غزة وتعدیالته
  ،منه) 71(السیما المادة ، وعلى النظام الداخلي للمجلس التشریعي
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  م6/2/2013بتاریخ  وبناًء على ما أقّره المجلس التشریعي في جلسته المنعقدة
لسنة من القانون األساسي المعدل ) 41(وبعد أن أصبح القانون مصدرًا بقوة المادة 

  ،وتعدیالته 2003
  ثمّ باسم الشعب العربي الفلسطیني ،بسم اهللا

  :صدر القانون التالي
  )1(المادة 

  تعاریف
یكون لأللفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدنـاه مـا لـم تـدل       

  :القرینة على خالف ذلك
  وزارة العدل:                      وزارةلا
  وزیر العدل  : لوزیرا

  . الوزارة التي تندرج المهنة أو الحرفة أو العمل ضمن اختصاصها  : الوزارة المختصة
ّؤســـس بموجـــب اتفـــاق بـــین أشـــخاص طبیعیـــین یمارســـون :                       النقابة ُ تجمـــع قـــانوني ی

  .أعمال وحرف ومهن واحدة أو متقاربة
  .یس مجلس إدارة النقابة المنتخبرئ:                       النقیب
:                      المهني

  
:                      الحرفي

ـــــًا تخولـــــه  ـــــأهیًال علمیـــــًا وعملی ـــــة تتطلـــــب ت ـــــذي یمـــــارس مهن الشـــــخص ال
  .العضویة في نقابة مهنیة تم تأسیسها وفق أحكام هذا القانون

فیــــة كـــل شـــخص طبیعـــي مســـجل فــــي ســـجل الصـــناعات التقلیدیـــة والحر 
یـــدویًا ویثبـــت تأهیلـــه ویتـــولى بنفســـه مباشـــرة تنفیـــذ  تقلیـــدیاً  یمـــارس نشـــاطاً 

دارة نشاطه وتسییره    .العمل وإ
:                     العامل

  
لـدى صـاحب العمـل لقـاء أجـر ویكـون  كل شخص طبیعي یـؤدي عمـالً 

شرافه  .أثناء أدائه العمل تحت إدارته وإ



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

شخص الطبیعي المنضم إلى إحدى النقابات المهنیة أو العمالیة وفق ال:                      العضو
  .أحكام هذا القانون واألنظمة الخاصة بكل نقابة

  .مجلس إدارة النقابة :                    المجلس
  .كافة أعضاء النقابة :         الجمعیة العمومیة

الجمعیة العمومیة 
  :التمثیلیة

  .عیة العمومیةالممثلین عن أعضاء الجم

  .النظام األساسي للنقابة   :النظام األساسي
  .أكثر من نصف عدد األعضاء الحاضرین عند التصویت:           األغلبیة المطلقة

ــــــة  ــــــة المطلق األغلبی
  :للمجلس 

  .أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس النقابة

ــــــة  ــــــة المطلق األغلبی
  :للجمعیة 

  .مومیة للنقابةأكثر من نصف عدد أعضاء الجمعیة الع

  
  نطاق تطبیق القانون

  )2(المادة 
شـــكلة  كـــام هـــذا القـــانون علـــى النقابـــات المهنیـــة والحرفیـــة والعمالیـــة كافـــة المُ تســـري أح

  .بموجب أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه
  
  )3(المادة 

صــــحابها یحـــدد مجلـــس الـــوزراء بقـــرار المهـــن والحـــرف واألعمـــال التـــي یجـــوز أل .1
  .تأسیس نقابة خاصة بهم ، وتحدد في القرار الوزارة المختصة بكل نقابة

  .ال یجوز تشكیل أكثر من نقابة ألصحاب المهنة أو الحرفة أو العمل الواحد .2
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  )4(مادة 
ألصـــحاب المهـــن والحـــرف واألعمــــال تنظـــیم أنفســـهم فـــي نقابــــات خاصـــة بهـــم وفقــــًا 

 .رة بمقتضاهألحكام هذا القانون والقرارات الصاد
  

  تسجیل النقابة
  )5(المادة 

 . تُسجل النقابة في الوزارة وفقًا ألحكام هذا القانون والئحته التنفیذیة .1
قـع مـن . 2 سـتوٍف للشـروط إلـى الـوزارة وموّ علـى مؤسسـي النقابـة تقـدیم طلـب خطـي مُ

خمسة على األقل من المؤسسین المفوضـین بالتسـجیل والتوقیـع عـن النقابـة ، ومرفـق 
  . ثة نسخ من النظام األساسي للنقابة موقعة من أعضاء اللجنة التأسیسیةبثال
علــى الــوزیر أن یصــدر قــراره بشــأن اســتیفاء الطلــب لشــروط التســجیل وبالتنســیق . 3

ذا لـم یصـدر  مع الوزارة المختصة خالل مدة ال تزید عن شهرین من تـاریخ تقدیمـه، وإ
 .ة مسجلة بحكم القانونالوزیر القرار خالل هذه الفترة تعتبر النقاب

في حالة صـدور قـرار الـوزیر بـرفض الطلـب یجـب أن یكـون القـرار مسـببًا ویجـوز . 4
  . الطعن فیه أمام محكمة العدل العلیا

  )6(المادة 
تُنّظم مزاولة المهـن والحـرف واألعمـال وفقـًا لنظـام یصـدر عـن الجمعیـة العمومیـة  .1

 .  سب مقتضى الحالللنقابة، أو عن الجمعیة العمومیة التمثیلیة ح
ُستثنى من الفقـرة  .2 مـن هـذه المـادة المهـن المنظمـة بقـانون خـاص قبـل سـریان ) 1(ی

  .هذا القانون أو التي ستنظم بعده بقانون خاص
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  )7(المادة 
  . تتمتع النقابة بالشخصیة االعتباریة وبذمة مالیة مستقلة .1
  .حقیق أهدافهالكل نقابة الحق في تملك األموال المنقولة وغیر المنقولة لت .2

  )8(المادة     
یكـــون المقـــر الـــرئیس للنقابـــة فـــي العاصـــمة القـــدس، ویجـــوز لهـــا إنشـــاء مقـــرین .  1

  .مؤقتین في مدینتي غزة ورام اهللا
  .یجوز للجمعیة العمومیة التمثیلیة إنشاء فروع للنقابة في المحافظات. 2 

  األهداف
  )9(المادة   
  :الیةتهدف النقابات إلى تحقیق األهداف الت

ـــة المهـــن والحـــرف واألعمـــال والعمـــل علـــى تحســـین ظروفهـــا ورفـــع  .1 تنظـــیم مزاول
  .مستواها وفقًا للنظام أو القانون 

  .حمایة مصالح األعضاء وتحسین ظروفهم .2
ــــة الــــــوعي الثقــــــافي ورفــــــع المســــــتوى االجتمــــــاعي والصــــــحي واالقتصــــــادي  .3 تنمیــ

  .ألعضائها
  .بها وشرفهاالمحافظة على تقالید المهن والحرف واألعمال وآدا .4
تقــدیم المشــورة والــرأي للجهــات الرســمیة المختصــة فیمــا یتعلــق بشــؤون ممارســة  .5

  .المهنة والحرف واألعمال وتحدیثها وتطویرها
 .العمل على إنشاء صنادیق للراغبین من األعضاء لتقدیم الخدمات الالزمة .6
 .تسویة الخالفات التي تنشأ بین األعضاء بالمصالحة أو التحكیم .7
  .ت أو فعالیات ال تتعارض مع القانونأي نشاطا .8
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  شروط العضویة
  )10(المادة 

ُشترط لعضویة النقابة       :ی
  .أن یكون المتقدم فلسطینیاً  .1
أن یكـــون المتقـــدم حاصـــًال علـــى المؤهـــل العلمـــي الـــالزم لعضـــویة النقابـــة فیمـــا  .2

 .یتعلق بالمهن
 .عامًا فیما یتعلق باألعمال والحرف ) 18(أال یقل سنه عن  .3
 .د رسوم االنتساب والعضویةتسدی .4
أن یكـون حســن السـیرة والســمعة وغیـر محكــوم علیـه نهائیــًا فـي جنایــة أو جنحــة  .5

 .مخلتین بالشرف أو األمانة ما لم یرد إلیه اعتباره
  .أیة شروط أخرى تحددها أنظمة النقابة .6

  )11(المادة 
لعضــویة مـن هــذا القـانون یصـدر قــرار مـنح ا) 10،6(مـع مراعـاة أحكــام المـادتین  .1

  .من المجلس وذلك خالل مدة أقصاها شهرین من تاریخ تقدیم الطلب
) 1(إذا انقضــت مــدة الشــهرین ولــم یصــدر المجلــس القــرار المشــار إلیــه فــي الفقــرة  .2

  .أعاله أعتبر الطلب مقبوًال ضمناً 
  .یجوز الطعن أمام محكمة العدل العلیا في حالة رفض طلب العضویة .3

  
  انتهاء العضویة

  )12(دة الما
  :تنتهي العضویة في الحاالت التالیة

  .الوفاة .1
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 .الفصل من النقابة .2
 .االنسحاب من النقابة .3
 .فقدان شرط من شروط العضویة .4
صــدور حكــم نهــائي بحــق العضــو فــي جنحــة أو جنایــة مخلتــین بالشــرف أو  .5

 .األمانة ما لم یرد إلیه اعتباره
  
  )13(المادة 
عید تسجیل اسم العضو في س ُ   .جل العضویة إذا زال سبب حذف إسمهللمجلس أن ی
  
  )14(المادة 

  .تُعلن سنویًا أسماء األعضاء وفقًا للنظام األساسي  .1
  .یحتفظ المجلس بسجل األعضاء وفق النموذج الذي یحدده المجلس .2

  
  )15(المادة 

تحـــتفظ النقابـــات فـــي مقرهـــا الـــرئیس بالســـجالت المالیـــة واإلداریـــة الرســـمیة المتضـــمنة 
  .المالیة والقرارات اإلداریة التي تنظم عملهاجمیع المعامالت 

  )16(المادة 
ال یعتــــد بــــأي تعــــدیل أو تغییــــر یطــــرأ علــــى مركــــز النقابــــة أو نظامهــــا أو أهــــدافها أو 
أغراضــها أو أي تغییــر فــي مجلــس إدارتهــا كلــه أو بعضــه ؛ مــا لــم یــودع لــدى الــوزارة 

  .و التعدیلوذلك خالل مدة أقصاها شهر واحد من تاریخ إجراء التغییر أ
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  )   17(المادة 
داري مقــرین مــن الجمعیــة العمومیــة أو الجمعیــة  تلتــزم النقابــات برفــع تقریــرین مــالي وإ
العمومیة التمثیلیة عن أعمالها إلى الوزارة في موعد ال یتعدى أربعة أشـهر مـن نهایـة 

  .السنة المالیة
  

  مجلس النقابة
  )18(المادة 

د ال یقـل عـن سـبعة أعضـاء وال یزیـد عـن یكون لكل نقابـة مجلـس یتكـون مـن عـد .1
  .خمسة عشر عضوًا 

 .مدة والیة المجلس ثالث سنوات میالدیة .2
  اختصاصات مجلس النقابة 

  )19(المادة 
  :یختص المجلس بما یلي

 .تنفیذ السیاسات العامة التي تحددها الجمعیة العمومیة للنقابة  .1
 .أنهاالنظر في طلبات العضویة واتخاذ القرارات المناسبة بش .2
 .إدارة شؤون النقابة واإلشراف على حسن سیر العمل فیها  .3
  .إعداد اللوائح أو األنظمة والتعلیمات الالزمة وفقًا للنظام األساسي للنقابة .4
تعیــین المــوظفین الالزمــین للنقابــة وتحدیــد اختصاصــاتهم أو إنهــاء خــدماتهم وفقــًا  .5

 .ألحكام القانون
 .ها للجمعیة العمومیة إلقرارهاإعداد الخطة التطویریة للنقابة ورفع .6
 .تكوین اللجان التي یراها الزمة لتحسین العمل وتحدید اختصاص كل منها .7
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تقــدیم التقــاریر الســنویة اإلداریــة والمالیــة وأیــة خطــط ومشــاریع مســتقبلیة للجمعیــة  .8
 .العمومیة

 .دعوة الجمعیة العمومیة لجلسة عادیة أو غیر عادیة لالجتماع .9
 .عیة العمومیة طبقًا ألحكام القانون والنظام األساسيتنفیذ قرارات الجم  .10
 .إقرار اتفاقیات التعاون مع المؤسسات ذات العالقة .11
أیة نشاطات أو أعمال تحقق مصـالح النقابـة دون اإلخـالل بالقـانون أو النظـام  .12

  .األساسي
  صالحیات النقیب

  )20(مادة 
مارس النقیب الصالحیات التالیة ُ  :ی

 .وفقًا ألحكام هذا القانون دعوة المجلس لالنعقاد .1
دارتها .2  .ترؤس جلسات المجلس وإ
 .التوقیع على القرارات التي یصدرها المجلس .3
برام االتفاقیات باسم النقابة .4  .توقیع العقود وإ
 .متابعة تنفیذ قرارات المجلس .5
 .تمثیل النقابة أمام الجهات الرسمیة وغیر الرسمیة الداخلیة والخارجیة .6
دها النظــام األساســي بمــا ال یتعــارض مــع أحكــام أیــة صــالحیات أخــرى یحــد .7

 .هذا القانون
  )21(المادة 

تُحدد اختصاصات أمین السر وأمین الصندوق وباقي أعضـاء المجلـس وفقـًا لنظامهـا 
  .األساسي بما ال یتعارض مع أحكام هذا القانون
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  شغور العضویة في المجلس
  )22(مادة 

  .مقامه نائبه إذا شغر مركز النقیب مؤقتًا ألي سبب یقوم .1
إذا شـــغر مركـــز عضـــو فـــي المجلـــس ألي ســـبب، یـــدعو المجلـــس مـــن حصـــل علـــى  .2

األكثریــة فــي االنتخابــات الســابقة حســب التسلســل لیخلفــه، ویســتمر المجلــس فــي أداء 
مهامــه إذا كانــت المــدة أقــل مــن ســنة، وتجــرى االنتخابــات لشــغل المنصــب فــي حــال 

  .كانت المدة المتبقیة سنة فأكثر
  
  المجلساجتماعات 
  )23(المادة 

ینعقــد المجلــس بصــورة عادیــة مــرة كــل شــهر علــى األقــل بــدعوة مــن النقیــب أو مــن  .1
  .ینوب عنه

ینعقد المجلس بصورة اسـتثنائیة كلمـا دعـت الضـرورة لـذلك بـدعوة مـن النقیـب أو مـن  .2
 .ینوب عنه أو بطلب من ثلث أعضائه

 .لستكون اجتماعات المجلس صحیحة بحضور األغلبیة المطلقة للمج .3
وفـي حالـة تسـاوي األصـوات یـرجح الجانـب  ،تتخذ قرارات المجلس باألغلبیـة المطلقـة .4

 .الذي فیه النقیب
  
  )24(المادة 

مـن هـذا القـانون بسـبب ) 23(مـن المـادة ) 3(عند تعذر اجتماع المجلـس وفقـًا للفقـرة  .1
مهمـــة ) باعتبـــارهم لجنـــة مؤقتـــة( االســـتقالة أو الوفـــاة یتـــولى مـــن تبقـــى مـــن المجلـــس
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مجلــــس لمــــدة أقصــــاها شــــهرین وتــــتم دعــــوة الجمعیــــة العمومیــــة خــــالل نفــــس المــــدة ال
  .الختیار مجلس جدید

إذا كانــت االســتقالة جماعیــة أو لــم تقــم اللجنــة المؤقتــة باإلعــداد إلجــراء االنتخابـــات  .2
خـالل المــدة المحــددة لهــا ؛ یقــوم الــوزیر بتعیــین لجنــة مؤقتــة مــن بــین أعضــاء النقابــة 

 .لجمعیة العمومیة لالنعقاد خالل شهر الختیار مجلس جدیدتكون مهمتها دعوة ا
       

  الجمعیة العمومیة والجمعیة العمومیة التمثیلیة
  )25(المادة 

یحـــــدد النظـــــام األساســـــي للنقابـــــة تشـــــكیل الجمعیـــــة العمومیـــــة والجمعیـــــة العمومیـــــة  .1
 .التمثیلیة ومهامهما

ثیلیة باألغلبیـة المطلقـة مـا تصدر قرارات الجمعیة العمومیة والجمعیة العمومیة التم .2
 . لم ینص القانون على خالف ذلك 

یعتبـــر اجتمــــاع الجمعیــــة العمومیـــة والجمعیــــة العمومیــــة التمثیلیـــة للنقابــــة صــــحیحًا  .3
بحضور األغلبیة المطلقة للنقابة فإذا لم تتوفر هـذه األغلبیـة یؤجـل االجتمـاع إلـى 

مــن تــاریخ االجتمــاع جلســة أخــرى تعقــد خــالل مــدة ال تتجــاوز خمســة عشــر یومــًا 
األول وال تقــل عــن أســبوع ویكــون االنعقــاد فیهــا صــحیحًا بحضــور ثلــث األعضــاء 

 .على األقل
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  الجمعیة العمومیة
  تشكیلها واختصاصاتها

  )26(المادة 
  :بما ال یتعارض مع أحكام هذا القانون

ث یحدد النظام األساسي للنقابة طبیعة تشكیل الجمعیـة العمومیـة للنقابـة، بحیـ .1
  .للنظام األساسي تتكون من جمیع األعضاء الذین أوفوا التزاماتهم وفقاً 

 : تختص الجمعیة العمومیة بما یلي .2
 .وضع السیاسات والتوجهات العامة للنقابة  -أ 
 .انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة  - ب 
 .حل النقابة ودمجها واتحادها  -ج 
 .حل مجلس اإلدارة أو عزل أحد أعضائه - د 
 .فصل األعضاء - ه 
 .لمزاولة أو تعدیلهوضع نظام ا -و 
  .أیة اختصاصات أخرى یحددها النظام األساسي - ز 
تصدر قرارات الجمعیة العمومیة باألغلبیة المطلقـة ألعضـائها فیمـا یخـتص   -أ .3

  .بتعدیل نظامها األساسي 
تصــدر قــرارات الجمعیـــة العمومیــة بأغلبیـــة ثلثــي أعضـــاءها  فیمــا یخـــتص  -ب 

  :بما یلي
 .حل النقابة  )1
 .النقابة تعدیل في أهداف  )2
 .عزل أحد أعضاء مجلس اإلدارة  )3
 .اتحادها أو إدماجها )4
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 .وضع نظام المزاولة أو تعدیله )5
  

مـرة واحـدة كـل سـنة علـى األقـل، للنظـر  عادیـاً  تعقد الجمعیة العمومیة اجتماعـاً  -4
فـي تقریــر مجلــس اإلدارة عــن نشــاطات النقابــة وتقریــر مــدقق الحســابات عــن مركزهــا 

وتعیـین مـدقق الحسـابات وغیـر ذلـك مـن المسـائل التـي یـرى  المالي والمصادقة علیـه
  .المجلس إدراجها في جدول األعمال

یجوز لثلث أعضاء الجمعیـة العمومیـة ألیـة نقابـة طلـب دعوتهـا الجتمـاع غیـر  -5
  . عادي 

  
  الجمعیة العمومیة التمثیلیة

  ) 27(المادة   
  :بما ال یتعارض مع أحكام هذا القانون

أعضــاء الجمعیــة العمومیــة أكثــر مــن ألــف عضــو یجــوز فـي حالــة كــان عــدد  .1
عقــد الجمعیــة العمومیــة بنظــام التمثیــل علــى أن یــتم تحدیــد إجــراءات وآلیــات 

 .ونسبة التمثیل في النظام األساسي للنقابة
مــــن ) 2( الفقــــرةمــــن ) د ب،ج،(باســــتثناء الصــــالحیات الــــواردة فــــي الفقــــرات  .2

ثیلیــــــة كافــــــة مهــــــام الجمعیــــــة تُمــــــارس الجمعیــــــة العمومیــــــة التم) 26(المــــــادة 
  .العمومیة

تصــــدر قــــرارات الجمعیــــة العمومیــــة التمثیلیــــة بأغلبیــــة ثلثــــي أعضــــاءها فیمــــا  .3
یتعلـق بوضــع نظامهــا األساســي ووضـع نظــام المزاولــة أو بإدخــال التعــدیالت 

 .علیهما وبأغراض النقابة األخرى
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األقــل كــل  تعقــد الجمعیــة العمومیــة التمثیلیــة اجتماعــًا عادیــًا مــرة واحــدة علــى .4
سنة، للنظر في تقریر المجلس عن نشاطات النقابة وتقریـر مـدقق الحسـابات 
عن مركزها المالي والمصادقة علیه وتعیین مـدقق الحسـابات وغیـر ذلـك مـن 

 .المسائل التي یرى المجلس إدراجها في جدول األعمال
ب یجوز للمجلس أو لثلث أعضاء الجمعیـة العمومیـة التمثیلیـة ألیـة نقابـة طلـ .5

دعوتهــــا الجتمــــاع غیــــر عــــادي، ویكــــون االجتمــــاع غیــــر العــــادي صــــحیحًا 
  .بحضور األغلبیة المطلقة للجمعیة العمومیة التمثیلیة

  
  االتحادات النقابیة

  )28(المادة 
ــون فیمــا بینهــا اتحــاداً  .1 كمــا یجــوز لهــذه  ،یجــوز لــثالث نقابــات أو أكثــر أن تُكِّ

 .االتحادات أن تشكل فیما بینها اتحادًا عاماً 
تطبــــق جمیــــع األحكــــام واإلجــــراءات المبینــــة فــــي هــــذا القــــانون علــــى كیفیــــة  .2

جراءاتــه واألنظمــة األساســیة وبیاناتهــا ونظــام العمــل فیهــا بالنســبة  التســجیل وإ
لكــل اتحــاد تــم بــین مجموعــة مــن النقابــات أو أیــة نقابــات موحــدة تــم إنشــاؤها 

 .وفقًا ألحكامه
  )29(المادة 

تنتســب إلــى أیــة منظمــة أو اتحــاد عربــي أو إقلیمــي  یجـوز ألیــة نقابــة أن تشــترك أو
  .أو دولي خارج فلسطین على أن یتم إعالم الجهات ذات االختصاص بذلك
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  الشؤون المالیة للنقابة
  )30( مادة

  :تتكون موارد النقابـة من . 1
رسـوم العضــویة الســنویة واالنتســاب المقــررة بموجــب النظــام األساســي وأیــة رســوم  -أ

  .المجلس أخرى یقرها
  .اإلعانات والهبات التي یوافق علیها المجلس -ب
  .ریع استثمارات أموال النقابة وعقاراتها -ج
أیـــة مبـــالغ أخـــرى تحصـــلها النقابـــة مقابـــل الخـــدمات التـــي تقـــدمها وفقـــًا للقـــانون  -د 

  .ونظامها األساسي
فـي أیـة تحدد الرسـوم والمـوارد وكیفیـة فرضـها واسـتیفائها فـي النظـام األساسـي أو   .2

  . أنظمة توضع لهذه الغایة
  )31(المادة 

وتنتهــي فـــي ) ینــایر(تبــدأ الســنة المالیــة للنقابــة فــي األول مـــن شــهر كــانون الثــاني   
  .من كل عام ) دیسمبر(من شهر كانون األول ) 31(

  
  )32(المادة 

یقـــدم المجلـــس الحســـاب الختـــامي للســـنة المالیـــة الســـابقة إلـــى الجمعیـــة العمومیـــة  .1
  .لیهللتصدیق ع

یعـد المجلــس فــي كـل ســنة موازنــة للسـنة المالیــة المقبلــة ویعرضـها علــى الجمعیــة  .2
  .العمومیة للتصدیق علیها

إذا حالــــــت ظــــــروف اســــــتثنائیة دون انعقــــــاد الجمعیــــــة العمومیــــــة فــــــي مواعیــــــدها  .3
للتصــدیق علــى الحســاب الختــامي وموازنــة الســنة الجدیــدة یســتمر فــي الجبایــة 
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ولمــــدة  ،شــــهریاً  1/12انیــــة المنصــــرمة بواقــــع نفــــاق علــــى أســــاس المیز ویــــتم اإل
أقصاها ثالثة أشهر إلى أن تجتمع الجمعیة العمومیـة وتصـادق علـى الحسـاب 

  .الختامي والموازنة الجدیدة
  )33(المادة     

تــودع النقــود واألوراق المالیــة باســم النقابــة فــي مصــرف أو أكثــر یعــین بقــرار مــن  .1
  .المجلس

  .لنقابة إال بقرار من المجلسال یجوز التصرف بشيء من أموال ا .2
أوامـــر اإلیـــداع والصـــرف یوقعهـــا النقیـــب وأمـــین الصـــندوق أو مـــن ینـــوب عنهمـــا  .3

  .بقرار من المجلس
  .یحدد النظام األساسي المبلغ الذي یجوز االحتفاظ به في خزانة النقابة .4

  
  )34(المادة 

ر المنقولــة تعفــى النقابــة مــن الضــرائب والرســوم الجمركیــة علــى األمــوال المنقولــة وغیــ
  .الالزمة لتنفیذ أهدافها الواردة في نظامها األساسي

  
  )35(المادة 

للنقابة الحق في إقامـة األنشـطة وتأسـیس المشـاریع المـدرة للـدخل شـریطة أن یسـتخدم 
  .الدخل المتحصل لتغطیة أنشطتها ولمنفعة النقابة وتحقیق أهدافها
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  حل النقابة
  )36(المادة 

لإلجـــراءات المنصـــوص علیهـــا فـــي نظامهـــا األساســـي أو وفقـــًا تُحـــل النقابـــة وفقـــًا  .1
  .لحكم قضائي نهائي

مــن هـــذه المــادة تحـــدد الجهــة التـــي ) 1(فــي كلتــا الحـــالتین المــذكورتین فـــي الفقــرة  .2
  .صدر عنها قرار الحل كیفیة التعامل مع موجودات النقابة العینیة والنقدیة

  العقوبات
  )37( المادة

نتسیحظر على النقابات  - 1  : بیهاومُ
 .مع االحتالل الصهیونيتلقي هبات أو مساعدات تهدف إلى التطبیع  -أ

  .الترویج أو التشجیع ألي نشاط مع االحتالل الصهیوني -ب
مــع عــدم اإلخــالل بأیــة عقوبــة أشــد وردت فــي قــانون آخــر؛ كــل مــن یخــالف أحكــام  - 2

عتبر مرتكبـًا جنایـة مخلـة بالشـرف واألمانـة ویعاقـب ) 1(الفقرة  ُ بـالحبس مـدة أعاله ی
ال تزیـــد عـــن عشـــر ســـنوات، وتُعاقـــب النقابـــة المخالفـــة بفـــرض غرامـــة ال تزیـــد عـــن 

أو مـــــا یعادلهــــــا بالعملــــــة ) عشــــــرون ألـــــف دینــــــار أردنــــــي(دینـــــار أردنــــــي 20,000
  .المتداولة

  
  أحكام عامة وانتقالیة ختامیة

  )38(المادة 
عـــاییر التـــي یحـــددها مــع مراعـــاة األحكـــام الـــواردة فـــي هـــذا القــانون تلتـــزم النقابـــات بالم
  .مجلس الوزراء فیما یخص التسجیل للمهنة أو الحرفة أو العمل
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  )39(المادة 
ال یجــوز تفتــیش مقــر النقابــة أو فروعهــا أو إغالقهــا إال بعــد صــدور قــرار مــن جهــة  .1

  .قضائیة مختصة
  .ال تجوز مصادرة أموال النقابة أو إغالقها نهائیًا إال بموجب حكم قضائي نهائي .2

  
  )40( المادة

مــن هــذا القــانون؛ یــتم إخطــار النقابــة ) 32،17، 16( للمــوادفــي حــال مخالفــة النقابــة 
مــن قبــل الــوزارة بإزالــة هــذه المخالفــة خــالل شــهر مــن تــاریخ تبلیغهــا باإلخطــار وفــي 

  .حال استمرار النقابة بالمخالفة أو تكرارها فإن للوزارة الحق في حل المجلس
  
  )41(المادة 

لجمعیــات التــي تــمّ التعامــل معهــا علــى أنهــا نقابــة تُمثــل مهنــة أو حرفــة أو تعتبــر ا .1
عمـــل وكـــذلك النقابــــات فـــي فلســــطین قبـــل نفـــاذ هــــذا القـــانون حــــائزة لتـــرخیص بحكــــم 
فــق أوضــاعها وفقــًا ألحكــام هــذا القــانون خــالل مــدة أقصــاها ســنة  القـانون، علــى أن تُوِّ

  .لمدة شهرمن تاریخ العمل به وللوزارة تمدید هذه الفترة 
نظمة للمهن والصادرة قبل نفاذ هذا القانون .2   . یستمر العمل بالقوانین الخاصة المُ
ــتمر العمــــل بــــاللوائح واألنظمــــة الخاصــــة بكــــل مهنــــة أو عمــــل أو حرفــــة لمــــدة  .3 یســ

أقصــــاها ســــنة مــــن تــــاریخ نفــــاذ هــــذا القــــانون إلــــى حــــین إصــــدار الجهــــات المختصــــة 
  .ألحكام هذا القانون األنظمة واللوائح الخاصة بها وفقا

  
  )42(المادة 

  .یتم نشر قرار تسجیل النقابة في الجریدة الرسمیة
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  )43(مادة 
 یصدر مجلس الوزراء اللوائح واألنظمة الالزمة لتنفیذ أحكام هذا القانون

  
  )44(مادة 

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

تنفیذ أحكام هذا القـانون ویعمـل بـه  -خّصهكل فیما ی –على الجهات المختصة كافة 
  .بعد ثالثین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة

  
  م21/3/2013 :بتاریخ صــدر في مدینــة غــزة

  هجریـة 1434/ جمادي األول/  9 :قـــــــالمواف
    

 رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة
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  م2013لسنة ) 3(رقم قانون 
  نة العامةمعدل لقانون المواز 

  م2013للسلطة الوطنیة الفلسطینیة لسنة 
   

  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة
المـادتین  السـیما وتعدیالتـه 2003بعد اإلطالع على القانون األساسي المعـدل لسـنة 

  ،منه )91،90(
م بشــأن تنظــیم الموازنــة العامــة والشــؤون المالیــة 1998لســنة ) 7(رقــم قــانون الوعلــى 
  ،منه )36( المادة السیما

م بشــأن إقــرار 2013لســنة ) 4/1ع .غ/1345(وعلــى قــرار المجلــس التشــریعي رقــم 
  م،2013الموازنة العامة للسلطة الوطنیة الفلسطینیة لسنة 

م بشأن إقـرار مشـروع 28/03/2013بتاریخ ) 838(وعلى كتاب مجلس الوزراء رقم 
  م،2013قانون ملحق الموازنة العامة للسنة المالیة 

  منه، )74،71(نظام الداخلي للمجلس التشریعي السیما المادتان وعلى ال
  م11/4/2013المجلس التشریعي بجلسته المنعقدة بتاریخ  وبناًء على ما أقره

مــــن القـــــانون االساســـــي لســـــنة ) 41(وبعــــد أن أصـــــبح القـــــانون مصــــدرًا بقـــــوة المـــــادة 
  م وتعدیالته،2003

  بسم اهللا ثم باسم الشعب العربي الفلسطیني
  :القانون التالي رصد 
  

  )1(المادة 
م لتصبح على 2013من قانون الموازنة العامة للسنة المالیة ) 18(تُعدل المادة 
  - :النحو التالي
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) 1416(تنحصر التعیینات في االحداثیات المعتمدة في هذا القانون والبالغة  -1
م، باالضافة إلى 2013إحداث وظیفي وفقًا لجدول تشكیالت الوظائف لعام 

، ویستمر العمل على هذه التعیینات حتى 2013الشواغر المتحققة خالل العام 
م، على أن یتم التعیین بناء على تنسیب من الوزیر المختص وبموافقة 31/3/2014

  .وزیر المالیة واعتماد من مجلس الوزراء
ع إحداثیة توز ) 189(أعاله، والبالغة ) 1(االحداثات االضافیة الواردة في الفقرة  -2

  :على الوزارات التالیة
إحداثیة وللوظائف ) 176(وزارة الداخلیة واالمن الوطني للوظائف العسكریة. أ

  .إحداثات) 7(المدنیة 
  .إحداثات) 6(دیوان القضاء الشرعي ستة . ب

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

، ویعمـل بـه نونتنفیذ أحكام هذا القـا -صهكٌل فیما یخ -على الجهات المختصة كافة
  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  م11/5/2013صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1434/رجب/ 1الموافق                
  

  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة
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  المـجلس الـتشریعي الـفلسطیني
  الدورة غیر العادیة الرابعة

  االجتماع التاسع  واألربعون –ة األولى الجلس
  المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة

  م 12/2012/ 21-20یومي  األربعاء والخمیس  
  )4/1ع.غ/ 1340(قرار رقم 

األربعـــون االجتمـــاع  التاســـع و المجلـــس التشـــریعي الفلســـطیني فـــي جلســـته األولـــى ـ 
  .م20/12/2012موافق المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء  ال

  :أخذًا بعین االعتبار
فـي السـجون  ىتقریر لجنة التربیة والقضایا االجتماعیة حول تطورات قضیة األسـر  -

  .الصهیونیة 
  .أحكام النظام الداخلي -
  .نقاش ومداخالت األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -

  : یقــرر
  

فـي  ىحـول تطـورات قضـیة األسـر  قبول تقریر لجنة التربیة والقضـایا االجتماعیـة :أوالً 
  .السجون الصهیونیة باإلجماع مع التعدیالت

إقــرار توصـیات تقریــر لجنـة التربیــة والقضـایا االجتماعیــة حـول تطــورات قضــیة  :ثانیـاً 
  :تاليالفي السجون الصهیونیة ك ىاألسر 

أن تبـــادر لرفـــع  ،دعـــوة الـــدول التـــي یســـمح قانونهـــا باختصـــاص القضـــاء الـــدولي .1
اة قادة االحـتالل الصـهیوني، علـى جـرائمهم بحـق األسـرى الفلسـطینیین دعاوى لمقاض

 .والنواب المختطفین في سجون االحتالل الصهیوني
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دعـــوة جامعـــة الـــدول العربیـــة ومنظمـــة المـــؤتمر اإلســـالمي والبرلمانـــات العربیـــة  .2
واألوروبیــة ومجلـــس حقـــوق اإلنســـان الـــدولي بالــدعوة إلـــى عقـــد جلســـة خاصـــة لبحـــث 

 .والنواب في سجون االحتالل الصهیونيقضیة األسرى 

مطالبــة المجموعــة العربیــة فــي األمــم المتحــدة عــرض قضــیة أســرانا فــي ســجون  .3
االحــــتالل علــــى الجمعیــــة العامــــة لألمــــم المتحــــدة ومجلــــس حقــــوق اإلنســــان بجنیــــف، 
واتخاذ قرارات عملیة وعقابیة ضد سیاسـة االحـتالل الصـهیوني لبحـث قضـیة األسـرى 

 .االحتالل الصهیونيوالنواب في سجون 

دعــوة األحــزاب والمؤسســات والهیئــات والنقابــات فــي الــدول العربیــة واإلســالمیة   .4
واألوروبیـــة إلـــى تنظـــیم فعالیــــات تضـــامنیة لنصـــرة األســــرى والنـــواب المختطفـــین فــــي 

 .سجون االحتالل الصهیوني

المطالبـة بتغییـر منـدوب فلسـطین فـي الجمعیـة العامـة لألمـم المتحـدة، ومنـدوب   .5
لســـطین فـــي مجلـــس حقـــوق اإلنســـان، بســـبب ســـوء أدائهـــم عامـــة، وعـــدم اهتمـــامهم ف

 .بقضایا األسرى والنواب المختطفین خاصة

مطالبــة رئاســة الســلطة الفلســطینیة، والــدول الصــدیقة إلــى رفــع دعــاوى للمحكمــة  .6
الجنائیـــة الدولیـــة لمقاضـــاة قـــادة االحـــتالل الصـــهیوني، علـــى جـــرائمهم بحـــق األســـرى 

 .النواب المختطفین في سجون االحتالل الصهیونيالفلسطینیین و 

صــفقة (و) إضــراب الكرامــة(مطالبــة جمهوریــة مصــر العربیــة كراعیــة التفــاقیتي  .7
القیـــام بـــدورها المســـئول وبقـــوة تجـــاه خـــرق االحـــتالل الصـــهیوني لبنـــود ) وفـــاء األحـــرار

 .  االتفاقیتین

صـعید فعالیـات مطالبة قوى ومؤسسات شـعبنا الفلسـطیني فـي الـداخل والخـارج لت .8
عـادة  تضامنیة لنصرة األسرى والنواب المختطفین في سجون االحتالل الصـهیوني، وإ

 .نصب خیمة اعتصام وطنیة دائمة، ودعم الحملة اإلعالمیة والحملة اإللكترونیة
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مطالبة السلطة فـي رام اهللا وأجهزتهـا األمنیـة بإنهـاء سیاسـة التنسـیق األمنـي مـع  .9
ـــــال نهـــــاء االعتق ـــــة المجاهـــــدین واألســـــرى  االحـــــتالل وإ السیاســـــي والكـــــف عـــــن مالحق

، بل إطالق ید المقاومة ضد االحتالل الصهیوني  .المحررین كلیًا

مطالبة فصائل المقاومة الفلسطینیة إلى اتخاذ كـل الوسـائل لتحریـر األسـرى مـن  .10
 .سجون االحتالل الصهیوني

 
  احمــد بحــر. د    محمود الرمحي. د

  النائب األول    أمین سر
  لرئیس المجلس التشریعي    لمجلس التشریعيا
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  المـجلس الـتشریعي الـفلسطیني 
  الدورة غیر العادیة الرابعة

  االجتماع الخمسون –الجلسة األولى 
  المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة

  م 12/2012/ 26-25یومي  الثالثاء واألربعاء  
  )4/1ع.غ/ 1344(قرار رقم 

فـي جلسـته األولـى ـ االجتمـاع  الخمسـون المنعقـدة فـي  المجلس التشـریعي الفلسـطیني
  .م26/12/2012مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء  الموافق 

  :أخذًا بعین االعتبار
  .تقریر القراءة الثانیة لمشروع قانون التعلیم المقدم من لجنة التربیة  -
  .أحكام النظام الداخلي -
  .ء المجلسنقاش ومداخالت األخوات واإلخوة أعضا -

  : یقــرر
  

  .إقرار مشروع قانون التعلیم بالقراءة الثانیة باإلجماع :أوالً 
  .استكمال إجراءات قانون التعلیم وفقًا لألصول القانونیة :ثانیاً 

  
  احمــد بحــر. د    محمود الرمحي. د

  النائب األول    أمین سر
  لرئیس المجلس التشریعي    المجلس التشریعي
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  عي الـفلسطینيالمـجلس الـتشری
  الدورة غیر العادیة الرابعة

  االجتماع الواحد والخمسون –الجلسة األولى 
  المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة

  م 12/2012/ 31یوم االثنین 
  )4/1ع.غ/ 1345(قرار رقم 
  )اجتماع خاص(

المجلـــس التشـــریعي الفلســـطیني فـــي جلســـته األولـــى ـ االجتمـــاع الواحـــد والخمســـون 
  .م31/12/2012في مدینتي رام اهللا وغزة یوم االثنین  الموافق المنعقدة 

  :أخذًا بعین االعتبار
  .م المقدم من الحكومة2013خطاب الموازنة العامة للسنة المالیة  -
تقریـــر لجنــــة الموازنــــة والشــــئون المالیــــة لمشـــروع قــــانون الموازنــــة العامــــة للســــنة  -

 .م2013المالیة 

 .أحكام النظام الداخلي -

 .یات األخوة واألخوات أعضاء المجلسنقاش وتوص -

  :یقـــرر
قبــول تقریــر لجنــة الموازنــة والشــئون المالیــة حــول مشــروع قــانون الموازنــة العامــة  :أوالً 

  .م باإلجماع مع التعدیالت حسب األصول2013للسنة المالیة 
  
  

إقـــرار توصـــیات تقریـــر لجنـــة الموازنــــة والشـــئون المالیـــة حـــول مشـــروع قــــانون  :ثانیـــاً 
م باإلجمــــاع  مــــع التعـــدیالت حســــب األصــــول 2013ازنـــة العامــــة للســــنة المالیـــة المو 

  :لتكون كالتالي
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تطبیـق كافـة القـوانین الصـادرة عـن المجلـس التشـریعي الفلسـطیني وخاصـة قـانون  .1

  . م2008لسنة ) 9(تنظیم الزكاة رقم 
صــدار األنظ .2 مــة واللــوائح والقــرارات الالزمــة تفعیــل قــانون الكســب غیــر المشــروع وإ

 . لسیر عمله

تفعیـــل قــــانون هیئـــة ســــوق رأس المــــال فـــي قطــــاع غــــزة لضـــبط األســــواق المالیــــة  .3
وتعیــــین رئــــیس لهیئــــة ســــوق رأس المــــال ونائــــب ، ومحاربــــة ظــــاهرة جــــرائم األمــــوال

 .لمحافظ سلطة النقد

شـــجیع وت، تفعیــل قـــانون تشــجیع االســـتثمار ووضــع اللـــوائح التنفیذیــة الخاصـــة بــه .4
المســــتثمرین لالســــتثمار فــــي القطاعــــات االقتصــــادیة المختلفــــة مــــن خــــالل المشــــاریع 
، الصـغیرة والمتوســطة الحجــم بمــا یتــوائم مــع الخطــة الوطنیــة لمعالجــة مشــكلة البطالــة

ــــــاءات  ــــــل االحــــــتالل ذات اإلعف ــــــي دمــــــرت مــــــن قب ومــــــنح المشــــــاریع الفلســــــطینیة الت
 .المنصوص علیها في القانون

یم الخطـة العامـة للتنمیـة فـي موعـدها المحـدد للمجلـس التشـریعي التأكیـد علـى تقـد .5
 .للمصادقة علیها حسب األصول

تــوفیر االحتیاجـــات الالزمـــة للقضـــاء بكافـــة أنواعــه مـــن قضـــاة ومـــوظفین ومبـــاني  .6
 .ویمنع تعیین عاملین على بند البطالة في مرفق القضاء، مالئمة

رعي وتـوفیر احتیاجاتهمـا بمـا اإلسراع بإنشاء المعمل الجنائي وتطـویر الطـب الشـ .7
 .یخدم العدالة

 .تفعیل المعهد العالي للقضاء وتطویره بما یخدم العدالة في فلسطین .8

 .تفعیل الصندوق الفلسطیني لتعویضات مصابي حوادث الطرق .9
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تــوفیر االحتیاجـــات الالزمـــة للهیئـــة المســتقلة لرصـــد وتوثیـــق جـــرائم االحـــتالل  .10
جلهــا بمــا فــي ذلــك إنشــاء أالتــي أنشــئت مــن  ودعمهــا وتطویرهــا بمــا یحقــق أهــدافها

 .المتحف الخاص برصد جرائم االحتالل الصهیوني

 
اعتمــاد سیاســـة التـــدویر الـــوظیفي واالســـتخدام األمثـــل للطاقـــات والمـــوارد البشـــریة  .1

  .المتاحة
مالیـة تشكیل لجنة لإلصالح اإلداري تضم في عضـویتها وزارة التخطـیط ووزارة ال .2

 .ودیوان الموظفین العام على أن تقدم تقریر إلى المجلس التشریعي

خـــارج إطـــار ) تعیینـــات عادیـــة -بطـــاالت دائمـــة -عقـــود( توقـــف كافـــة التعیینـــا .3
، وفــي حالــة الضــرورة یعــرض الموضــوع علــى المجلــس التشــریعي لإلقــرار، الموازنــة

اإلمـام والمـؤذن بمـا  مع األخذ بعین االعتبار تعیین موظفي وزارة األوقـاف مـن فئـة
 .یكفل توفیر إمام ومؤذن لكل مسجد في قطاع غزة

حـــل ســـلطة األراضـــي ومـــن ثـــم دمـــج إدارة الطـــابو إلـــى وزارة العـــدل ودمـــج إدارة  .4
 .األمالك الحكومیة إلى وزارة األشغال العامة واإلسكان

تزویـــد المجلـــس التشـــریعي بتقریـــر تفصـــیلي حـــول كافـــة المشـــاریع التنمویـــة التـــي  .5
 .ا الحكومةنفذته

اســتحداث إدارة جدیــدة بــوزارة العــدل تعنــى بتوثیــق والمصــادقة علــى كافــة العقــود  .6
الخاصـــــة بالممتلكـــــات الثابتـــــة والمنقولـــــة وذلـــــك علـــــى غـــــرار الشـــــهر العقـــــاري فـــــي 

 .جمهوریة مصر العربیة لضمان تجنب التزویر وعدم بیع األصل أكثر من مرة

الكلیـــات الجامعیــة بـــوزارة التربیـــة العمــل الجـــدي نحــو تثبیـــت العقـــود الســنویة فـــي  .7
 .والتعلیم العالي
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تعزیــز اإلیــرادات وتوســیع القاعــدة الضــریبیة شــریطة أال یكــون ذلــك علــى حســاب  .1

بــــل علـــى البنـــوك والشـــركات والمؤسســــات ، المـــواطن العـــادي وذوي الـــدخل المحـــدود
  .رباحًا طائلةاالقتصادیة والجهات التي تحقق أ

إعطــاء أولویــة الصــرف فــي األوامــر المالیــة للنفقــات التشــغیلیة لــوزارتي الداخلیــة  .2
 .والصحة بما یحقق األمن الداخلي وتقدیم خدمات صحیة للمواطنین

الطلـــب إلـــى الحكومـــة بوضـــع رؤیـــة شـــاملة حـــول جدولـــة دیـــون العـــائالت الفقیـــرة  .3
یجاد حًال مناسبًا   .لهاالمستحقة لشركة الكهرباء وإ

دعــم القطــاع الخــاص للنهــوض بالعملیــة االقتصــادیة وتطویرهــا بهــدف المســاهمة  .4
فــــي حــــل مشــــكلة الفقــــر والبطالــــة مــــن خــــالل إنشــــاء بنــــك لــــدعم المشــــاریع الصــــغیرة 

 .والمتوسطة

تشجیع وحمایة المنتج المحلي شریطة االلتزام بمعاییر الجودة وعـدم المغـاالة فـي  .5
 .یاجات البلداألسعار وتوفیر كمیات تتناسب واحت

تعزیـــز سیاســـة االقتصـــاد الزراعـــي المقـــاوم مـــن خـــالل دعـــم المـــزارع الفلســـطیني  .6
حــالل الــواردات ودعــم المنــتج الزراعــي المحلــي وربــط القطــاع الزراعــي بالصــناعي  وإ

 .وتوفیر األمن الغذائي للموطنین

تشــجیع القطــاع الســیاحي والتــرویج لــه ضــمن سیاســة دعــم صــمود أهــالي قطــاع  .7
 .صل مع الحكومة المصریة لتیسیر دخول السیاح والوفود الزائرةغزة والتوا

 .وضع رؤیة واضحة بشان أموال التامین والمعاشات الخاصة بموظفي الدولة .8
  

 
 .تفعیل مؤسسة الضمان االجتماعي وتكون األولویة لألسر األكثر فقراً  .1
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تهم فــــي أمــــاكن ســــكناهم وتشــــجیع دعــــم ســــكان المنــــاطق الحدودیــــة بهــــدف تثبیــــ  .2
 .التنمیة في تلك المناطق

علــى أن یتبــع لهــا مركــز ، تفعیــل الهیئــة الوطنیــة لمكافحــة المخــدرات بقطــاع غــزة .3
معالجــة المـــدمنین الموجـــود فـــي محافظـــة الشـــمال وافتتــاح فـــروع أخـــرى لـــه فـــي بـــاقي 

 .  محافظات القطاع وذلك لخطورة هذا الموضوع
   

م باإلجمــــاع مــــع 2013قــــانون الموازنــــة العامــــة للســــنة المالیــــة إقــــرار مشــــروع  :ثالثــــاً 
  .التعدیالت حسب األصول

م حســـب األصـــول 2013نشـــر مشـــروع قـــانون الموازنـــة العامـــة للســـنة المالیـــة  :رابعـــاً 
  .وفور إصداره

  

  
  احمــد بحــر. د    محمود الرمحي. د

  النائب األول    أمین سر
  يلرئیس المجلس التشریع    المجلس التشریعي
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  المـجلس الـتشریعي الـفلسطیني
  الدورة غیر العادیة الرابعة

  االجتماع الثاني والخمسون –الجلسة األولى 
  المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة

  م 7/2/2013- 6یومي األربعاء والخمیس
  )4/1ع.غ/ 1346(قرار رقم 

ون المنعقـدة المجلس التشریعي الفلسطیني في جلسته األولى االجتماع الثاني والخمسـ
  .م6/2/2013في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء  الموافق 

  :أخذًا بعین االعتبار
والقضـــایا  المقـــدم مـــن لجنـــة التربیـــة النقابـــاتتقریـــر القـــراءة الثانیـــة لمشـــروع قـــانون  -

 .االجتماعیة

  .أحكام النظام الداخلي -
  .نقاش ومداخالت األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -

  : یقــرر
  

  .بالقراءة الثانیة باإلجماع النقاباتإقرار مشروع قانون  :أوالً 
  .وفقًا لألصول القانونیة النقاباتاستكمال إجراءات قانون  :ثانیاً 

  

  
  احمــد بحــر. د    محمود الرمحي. د

  النائب األول    أمین سر
  لرئیس المجلس التشریعي    المجلس التشریعي
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  المـجلس الـتشریعي الـفلسطیني
  الدورة غیر العادیة الرابعة

  االجتماع الثاني والخمسون –الجلسة األولى 
  المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة

  م 7/2/2013- 6یومي األربعاء والخمیس
  )4/1ع.غ/ 1347(قرار رقم 

المجلس التشریعي الفلسطیني في جلسته األولى االجتماع الثاني والخمسـون المنعقـدة 
  .م7/2/2013غزة یوم الخمیس الموافق في مدینتي رام اهللا و 
  :أخذًا بعین االعتبار

صهیونیة في مدینة القدس خالل عام تقریر لجنة القدس حول االنتهاكات ال -
  .م2012

  .أحكام النظام الداخلي -
  .نقاش ومداخالت األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -

  : یقــرر
هیونیة في مدینة القدس خالل تقریر لجنة القدس حول االنتهاكات الص قبول :أوالً 

  .مع التعدیالت باإلجماعم 2012عام 
ة في مدینة إقرار توصیات تقریر لجنة القدس حول االنتهاكات الصهیونی :ثانیاً 

  :لتكون كتاليم 2012القدس خالل عام 
الجهـود الحثیثـة لـدعم مشــاریع  ذلبـ ضــرورةالحكومـة الفلسـطینیة ب الطلـب مـن - 1

بتفعیــــل قــــانون الصــــندوق  القــــدسرابط فــــي صــــمود الشــــعب الفلســــطیني المــــ
الــــــوطني لـــــــدعم القـــــــدس، ومطالبـــــــة المؤسســـــــات األهلیـــــــة، وأبنـــــــاء الشـــــــعب 

 .الفلسطیني بإنشاء صندوق شعبي لدعم صمود أهلنا المقدسیین
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بضـــرورة التحـــرك الســـریع والعاجـــل علـــى الطلـــب مـــن الحكومـــة الفلســـطینیة   - 2
اطبـة المنظمـات الدولیـة اإلسالمي والـدولي ومخو العربي  ميالصعیدین اإلقلی

لــــــدعم حقــــــوق شــــــعبنا الفلســــــطیني العادلــــــة وثوابتــــــه وفــــــي مقــــــدمتها القــــــدس 
 . یونيوالالجئون ومقاومته الباسلة لالحتالل الصه

علــى الحكومــة الفلســطینیة بضــرورة تفعیــل البعــد القــانوني والقضــائي  التأكیــد  - 3
وذلــــك مــــن خــــالل تشــــكیل لجنــــة حقوقیــــة مــــن  المحتلــــة بخصــــوص القــــدس

نیین فلســطینیین وعــرب ومســلمین ودولیــین متخصصــین مــن ذوي الخبــرة قــانو 
هــذا  وتفعیــل ،المحتلــة  الصــهیونیة فــي القــدس لحــربجــرائم ا درصــ لمــن أجــ

الحــــرب الصــــهاینة  مجرمــــي مالحقــــةوالمحافــــل الدولیــــة ل مالبعــــد فــــي المحــــاك
 . في القدس  همحرب جرائم على ومقاضاتهم ومحاكمتهم

 مصــــــالحةة بضــــــرورة العمــــــل علــــــى إنجــــــاح الالفلســــــطینی صــــــائلالف مطالبــــــة - 4
تمامهـــا للــدفاع عـــن القـــدس  وجیههـــاكافــة وت جهودهـــاوتوحیــد  ، الفلســطینیة وإ

الفصــــائل الفلســــطینیة المتبنیــــة  ومطالبــــة،  والمســــجد األقصــــى ونجــــدة أهلهــــا
للمقاومـــة بتفعیـــل عمـــل أجهزتهـــا العســـكریة ومقاومتهـــا العســـكریة فـــي داخـــل 

خططــــات الصــــهیونیة فــــي المســــجد األقصــــى المدینــــة المقدســــة لمواجهــــة الم
  .المبارك والقدس 

البرلمانــات العربیــة واإلســالمیة بالتــدخل العاجــل والســریع إلنقــاذ أهلنــا  مطالبــة - 5
بخاصـة مـن جـرائم الحـرب الصـهیونیة والتـي  وفـي القـدس امةفي فلسطین بع

وتهجیـــر أهلنـــا  قـــدسفـــي مقـــدمتها التهویـــد الصـــهیوني المتواصـــل والســـریع لل
ومقدســــــاتنا  وآثارنــــــاین منهــــــا وســــــحب هویــــــاتهم وطمــــــس معالمنــــــا الصــــــامد

للمـّس بالمسـجد األقصـى المبـارك  كـررةاإلسالمیة والمسیحیة والمحاوالت المت
مـــؤتمر برلمـــاني فـــي  عقـــدل بالتـــداعي ومطـــالبتهم ،وانتهـــاك حرمتـــه وقدســـیته 
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 واتخــاذ ،واألقصــى والمقدســات لقــدسا فــيقطــاع غــزة لدراســة الوضــع الــراهن 
 . دعم مشاریع صمود أهلنا المقدسیینل راتم من قراما یلز 

والمسـجد األقصـى المبــارك  المحتلــة دسالعـرب والمســلمین بنصـرة القـ مطالبـة - 6
بتقــــدیم الــــدعم المــــادي واإلعالمــــي والمعنــــوي والقــــانوني والقضــــائي لمشــــاریع 

یتعلـق بجـرائم الحـرب الصـهیونیة داخـل المدینـة  فیمـاصمود أهلنا في القـدس 
الباســـلة وصـــمودهم األســـطوري  ومقـــاومتهمولهـــا وفـــي محیطهـــا المقدســـة وح

ومحالتهــــم وعلــــى  هملتثبیـــت هــــؤالء األهــــل الصــــامدین فــــي عقــــاراتهم ومنــــازل
 .أرضهم ومقدساتهم

اإلســالمي وجامعــة الــدول العربیـــة  لتعــاونا منظمــةوالحكــام و  القــادة مطالبــة  - 7
ـــــوب والمنـــــوط بهـــــ لقیـــــامل ـــــدور المطل ا انفـــــي الـــــدفاع عـــــن قدســـــنا وأقصـــــ مبال

ـــــــل  ،ومقدســـــــاتنا اإلســـــــالمیة والمســـــــیحیة ـــــــا وتفعی ـــــــي نصـــــــرة أهلن دوریهمـــــــا ف
 . المقدسیین

المنظمات الدولیة ومنظمات حقـوق اإلنسـان فـي العـالم بالعمـل الجـاد  مطالبة - 8
علـى حمایـة  الدولیة التـي تـنّص  المواثیقلتفعیل القرارات واالتفاقات و  علوالفا

ـــــادة والممتلكـــــات الخاصـــــة بهـــــا وعـــــدم العبـــــث بهـــــا أو  المقدســـــات ودور العب
قانونیــة الدولیــة لألمــاكن تدنیســها أو االعتــداء علیهــا والتــي تشــكل الحمایــة ال

  .المقدسة
م بعقـــد اجتمـــاع 1949علـــى اتفاقیـــات جنیـــف لعـــام  موقعـــةلـــدول الا مطالبـــة - 9

 االحــتالل الصــهیوني بحــقّ  یقترفهــاطــارئ لبحــث االنتهاكــات الجســیمة التــي 
ــــك إعمــــا ،شــــيء فــــي القــــدس كــــل ــــة التــــي تؤكــــد  هــــذهًال ألحكــــام وذل االتفاقی

بنصـــوص صـــریحة علـــى تعهـــدات تلـــك الـــدول بـــاحترام تلـــك االتفاقیـــات فـــي 
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وتؤكـد علـى وجـوب فـرض عقوبـات جزائیـة فّعالـة  ، الجمیع الظروف واألحو 
ن یقترف أو یأمر باقتراف انتهاكات جسیمة التفاقیات جنیف   . تجاه مَ
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  المـجلس الـتشریعي الـفلسطیني
  الدورة غیر العادیة الرابعة

  االجتماع الثالث والخمسون –الجلسة األولى 
  المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة

  م 28/2/2013یوم الخمیس
  )4/1ع.غ/ 1348(قرار رقم 

  
الفلســـــطیني فـــــي جلســـــته األولـــــى االجتمـــــاع الثالـــــث والخمســـــون  المجلـــــس التشـــــریعي

  .م28/2/2013المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم الخمیس الموافق 
  :أخذًا بعین االعتبار

عرفات جردات وانتهاكات /حول جریمة اغتیال األسیر ةتقریر اللجنة القانونی-
  . نالفلسطینیی ىاالحتالل اإلسرائیلي لحقوق األسر 

  .أحكام النظام الداخلي -
  .نقاش ومداخالت األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -

  : یقــرر
عرفــــات جــــردات /حــــول جریمــــة اغتیــــال األســــیر  ةقبــــول تقریــــر اللجنــــة القانونیــــ :أوالً 

باإلجمـــــــاع مـــــــع  نالفلســـــــطینیی ىوانتهاكـــــــات االحـــــــتالل اإلســـــــرائیلي لحقـــــــوق األســـــــر 
  .التعدیالت

ــاً  عرفــات /حــول جریمــة اغتیــال األســیر  ةلجنــة القانونیــإقــرار توصــیات تقریــر ال :ثانی
ــــــوق األســــــري الفلســــــطینیی لتكــــــون  نجــــــردات وانتهاكــــــات االحــــــتالل اإلســــــرائیلي لحق

   -:كالتالي
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دولیــة مــن خبــراء دولیــین  تشــكیل لجنــةالطلــب مــن الحكومــة الفلســطینیة فــي غــزة  .1
توثیـق ل متخصصین بالتعاون مـع الهیئـة المسـتقلة لرصـد وتوثیـق جـرائم االحـتالل

جریمـة اغتیــال كافـة الممارسـات المنتهكـة والخارقـة ألحكــام القـانون الـدولي بشـأن 
 .الشهید جرادات

المختصـة الدولیـة لدى الجهـات  جرادات/ متابعة جریمة اغتیال األسیرضرورة  .2
باعتبــار أن هــذا الفعــل یشــكل تجــاوزًا خطیــرًا  ،قضــایا حقــوق اإلنســان بــالنظر فــي

الحیـاة  ألسمى حق من حقوق اإلنسان أال وهو الحق فـي وتعدیًا وانتهاكًا فاضحاً 
، والعهــد الــدولي 1948المكفــول لــه فــي اإلعــالن العــالمي لحقــوق اإلنســان ســنة 

، وخاصــة دعــوة مجلــس حقــوق اإلنســان 1966للحقــوق السیاســیة والمدنیــة لعــام 
التابع لألمم المتحدة بتشكیل فریق دولي من خبراء الطب الشـرعیین للتحقیـق فـي 

 .جرادات/ فاة األسیر الشهیدو 
لغـاء التنســیق  .3 نطالـب السـلطة فــي رام اهللا بعـدم اللهثــان وراء المفاوضـات العبثیــة وإ

األمني بین األجهزة األمنیـة الفلسـطینیة والصـهیونیة إكرامـًا لـدم الشـهداء وخاصـة 
جـــرادات ورفـــع یـــدها عـــن المقاومـــة لتقـــوم بواجبهـــا تجـــاه تحریـــر أســـرانا / الشـــهید
 .البواسل

نطالـــب الـــدول التـــي لهـــا عالقـــات مـــع الكیـــان الصـــهیوني بمقاطعـــة هـــذا الكیـــان  .4
 .بسبب جرائمه بحق األسرى

 .كافة البالد األوربیة تحریك دعوى لدى المحكمة األوربیة لحقوق اإلنسان في .5
بـدفع  االحـتاللتحریك دعاوى قضائیة لدى محكمة العـدل الدولیـة بالهـاي إللـزام   .6

وخاصـة  مادیة والمعنویة التي لحقت األسرى وذویهـمالتعویضات عن األضرار ال
 .  جرادات/ أسرة األسیر الشهید
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ى قضــائیة أمــام المحافــل الدولیــة والمحــاكم الوطنیــة ضــد الممارســات او تحریــك دعــ .7
ـــــــدأ عالمیـــــــة  ـــــــوق األســـــــرى الفلســـــــطینیین إعمـــــــاًال لمب اإلســـــــرائیلیة الفاضـــــــحة لحق

 .االختصاص القضائي
مـن خـالل التـدخل  ااألحمـر القیـام بالـدور المنـوط بهـعلى اللجنة الدولیـة للصـلیب  .8

لحمایـــة األســـرى مـــن االنتهاكـــات اإلســـرائیلیة وضـــمان احتـــرام حقـــوقهم وكـــرامتهم 
 .اإلنسانیة

ـــــار أن االنتهاكـــــات  .9 ـــــة باعتب ـــــة الدولی ـــــدى المحكمـــــة الجنائی ضـــــرورة رفـــــع األمـــــر ل
تـدخل ضـمن اإلسرائیلیة بحق األسرى الفلسطینیین تعتبر من جـرائم الحـرب والتـي 

 .اختصاص المحكمة
یجــب مــنح قضــیة األســرى والمعتقلــین الفلســطینیین اهتمامــًا واســعًا مــن الناحیــة  .10

 .ضح االنتهاكات اإلسرائیلیة بحقهماإلعالمیة بما یضمن ف
نســـــانیة وتشــــكیل ائــــتالف دولــــي مــــن مختلـــــف  .11 ـــالق حملــــة دولیــــة قانونیــــة وإ إطـ

ي والعــــزل االنفــــرادي مؤسســـات حقــــوق اإلنســــان لوقــــف سیاســـة االعتقــــال اإلدار 
التعسفیة التي تقوم بها سلطات االحـتالل اإلسـرائیلي بحـق األسـرى الفلسـطینیین 

 .وخاصة نواب الشعب الفلسطیني
مطالبـــة برلمانــــات العــــالم كافـــة لعقــــد جلســــة خاصـــة لمناقشــــة أوضــــاع األســــرى  .12

المأساوي، وتشكیل لجان تحقیق برلمانیة من أجـل تقـدیم االحـتالل إلـى المحـاكم 
 .دولیةال

الضـغط كافـة ة واإلقلیمیـة والمحلیـة یـالمؤسسات الحقوقیة الدولو  على الحكومات .13
 جل وقف االنتهاكـات المرتكبـة بحـق األأمن اإلسرائیلي  االحتالل سلطات على

ســرى واإلفـــراج الفـــوري عـــن أعضــاء الحكومـــة والمجلـــس التشـــریعي المختطفـــین 
 .لسجون االحتال في القابعین ىعن كافة األسر  فضالً 



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

التحـــرك العاجـــل مـــن قبـــل المؤسســـات الدولیـــة وخاصـــة مجلـــس حقـــوق اإلنســـان  .14
باألمم المتحدة إلى إجبار سلطات االحتالل اإلسرائیلي علـى فـتح السـجون أمـام 
دارة الســجون للتفتــیش والرقابــة والمســاءلة  خضــاع ســلطات االحــتالل وإ العــالم، وإ

ـــدولي والقـــا ـــدولي اإلنســـاني علـــى انتهاكاتهـــا، وضـــمان انطبـــاق القـــانون ال نون ال
 .على األسرى الفلسطینیین

 
  احمــد بحــر. د    محمود الرمحي. د

  النائب األول    أمین سر
  لرئیس المجلس التشریعي    المجلس التشریعي
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  المـجلس الـتشریعي الـفلسطیني
  الدورة غیر العادیة الرابعة

  االجتماع الرابع والخمسون –الجلسة األولى 
  تي رام اهللا وغزةالمنعقدة في مدین

  م 11/4/2013-10یومي االربعاء والخمیس 
  )4/1ع.غ/ 1354(قرار رقم 

  
والخمسـون المنعقـدة  الرابـعالمجلس التشریعي الفلسطیني في جلسته األولـى االجتمـاع 

  .م11/4/2013في مدینتي رام اهللا وغزة یوم الخمیس الموافق 
  :أخذًا بعین االعتبار

م المقدم 2013قانون ملحق الموازنة للسنة المالیة شروع تقریر القارءة الثانیة لم-
  . من لجنة الموازنة والشئون المالیة

  .أحكام النظام الداخلي -
  .نقاش ومداخالت األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -

  : یقــرر
م بـــــالقراءة الثانیـــــة 2013إقــــرار مشـــــروع قـــــانون ملحــــق الموازنـــــة للســـــنة المالیــــة  :أوالً 

  .باالجماع
م وفقــًا لالصــول 2013اســتكمال إجــراءات قــانون ملحــق الموازنــة للســنة المالیــة  :اً ثانیــ

  .القانونیة
  احمــد بحــر. د    محمود الرمحي. د

  النائب األول    أمین سر
  لرئیس المجلس التشریعي    المجلس التشریعي
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 م2012لسنة ) 349(قرار مجلس الوزراء رقم 

م 2012لسنة ) هـ.إ/و.م/09/234/11(بشـأن تعدیل قرار مجلس الوزراء رقم 
المملوكة لوزارة الداخلیة واألمن الوطني من  بشأن إعفاء المركبة الحكومیة

  الرسوم الجمركیة
  مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد اإلطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م وتعدیالته،1929وعلى قانون الجمارك لسنة 
  م بشأن 2012لسنة ) هـ.إ/و.م/09/234/11(قم وعلى قرار مجلس الوزراء ر 

ـــة الحكومیـــــة المملوكـــــة لـــــوزارة الداخلیــــة واألمـــــن الـــــوطني مـــــن الرســـــوم  إعفــــاء المركبــ
  الجمركیة،

  م بشأن تعیین2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم 
ت رئــیس زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیا/ الســید

 الوزراء،

  وبناء على تنسیب وزیر النقل والمواصالت،
      وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد والستین التاسعة جلسته في الوزراء مجلس قرر

  م13/11/2012  بتاریخ )هـ.إ/و.م/10/269/11( رقم تحت
  :یلي ما قرر
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  )1(المادة 
لســــنة ) هـــــ.إ/و.م/09/234/11(مــــن قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم ) 1(تعــــدیل المــــادة 

م بشأن إعفـاء المركبـة الحكومیـة المملوكـة لـوزارة الداخلیـة واألمـن الـوطني مـن 2012
  :الرسوم الجمركیة، لتصبح على النحو التالي

الخاصـــة الـــثالث التـــي تـــم مبادلتهـــا نقـــل الرســـوم الجمركیـــة المســـددة عـــن المركبـــات " 
) هونــــداي(بالمركبــــة الحكومیــــة المملوكــــة لــــوزارة الداخلیــــة واألمــــن الــــوطني مــــن نــــوع 

إلــى المركبــة المــذكورة دون إجــراء أي قیــد جمركــي علــى تلــك ) 13591(وتحمــل رقــم 
           المركبـة، مــع إتمـام عملیــة نقـل ملكیــة المركبـات الــثالث لصـالح وزارة الداخلیــة واألمــن     

  ".الوطني وتقییدها جمركیًا حسب األصول القانونیة 
  

  )2(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـٌل فیمـا یخصـه -على الجهات المختصة كافة

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
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  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                        

  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء                                                    
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 م2012لسنة ) 350(قرار مجلس الوزراء رقم 

بشـأن  م2011لسنة ) هـ.إ/و.م/3/188/11(دیل قرار مجلس الوزراء رقم بشـأن تع
) 223(تعدیل البندین الثاني عشر والثالث عشر من قرار مجلس الوزراء رقم 

م بشأن تعرفة عوائد وأجور الترددات وحرف ومهن االتصاالت 2004لسنة 
  وتكنولوجیا المعلومات والبرید السریع

  مجلس الوزراء
    م وتعدیالته،2003لى القانون األساسي المعدل لسنة بعد اإلطالع ع

والســـیما المـــادة  1996لســـنة ) 3(وعلـــى قـــانون االتصـــاالت الســـلكیة والالســـلكیة رقـــم 
  منه،) 17(

م بشـــأن تعــدیل 2011لســنة ) هـــ.إ/و.م/3/188/11(مجلــس الــوزراء رقــم وعلــى قــرار 
ــــاني عشــــر ــــوزراء رقــــ البنــــدین الث لســــنة ) 223(م والثالــــث عشــــر مــــن قــــرار مجلــــس ال

وحــرف ومهــن االتصــاالت وتكنولوجیــا  م بشــأن تعرفــة عوائــد وأجــور التــرددات2004
  المعلومات والبرید السریع،

م بشــأن تفــویض 2012لســنة ) هـــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئــیس الــوزراء رقــم 
  بعض صالحیاته لنائبه،

فـي محضـر  ة الدائمـةوعلى توصیات لجنة الشؤون االقتصادیة والبنیة التحتیة الوزاریـ
  م،01/11/2012المنعقد بتاریخ ) 29(اجتماعها رقم 

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

  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد والستین التاسعة جلسته في الوزراء مجلس قرر

  م13/11/2012  بتاریخ )هـ.إ/و.م/11/269/11( رقم تحت
  :یلي ما قرر
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  )1(المادة 
بشـــأن تعــدیل  م2011لســنة ) هـــ.إ/و.م/3/188/11(تعــدیل قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

ــــوزراء رقــــم  ــــاني عشــــر والثالــــث عشــــر مــــن قــــرار مجلــــس ال لســــنة ) 223(البنــــدین الث
م بشــأن تعرفــة عوائــد وأجــور التــرددات وحــرف ومهــن االتصــاالت وتكنولوجیــا 2004

  :مكرر وتنص على) 3(رید السریع بإضافة مادة تحمل رقم المعلومات والب
  ".م2010تُطبق أحكام هذا القرار على كافة التراخیص الممنوحة في العام " 
  

  )2(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـٌل فیمـا یخصـه -على الجهات المختصة كافة

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
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  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                      
  ـوزراءنائب رئیـس مجلـس ال                                                   
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 م2012لسنة ) 351(قرار مجلس الوزراء رقم 

  بشأن رسوم التعرفة الجمركیة على السلع الواردة من المعابر األرضیة
  مجلس الوزراء

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

  ، وتعدیالته،1937على قانون التعرفة والمعفیات الجمركیة لسنة و 
  م بشأن تعیین2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم 

زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیات رئــیس / الســید
 الوزراء،

  یة الوزاریة الدائمة في محضروعلى توصیات لجنة الشؤون االقتصادیة والبنیة التحت
  م،01/11/2012المنعقد بتاریخ ) 29(اجتماعها رقم 

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

  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد والستین التاسعة جلسته في الوزراء مجلس قرر

  م13/11/2012  بتاریخ )هـ.إ/و.م/12/269/11( رقم تحت
  :یلي ما قرر

  
  )1(المادة 

فـرض رسـم وارد علــى كـل ســلعة مـن الســلع المدرجـة فــي الجـدول الملحــق بهـذا القــرار 
  .من المعابر األرضیة بحسب الرسم المعین قرین كل سلعة والواردة
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  )2(المادة 
عمـل بـه تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، وی -كـٌل فیمـا یخصـه -على الجهات المختصة كافة

  .وینشر في الجریدة الرسمیة اعتبارًا من تاریخ صدوره،
  
 م2012من نوفمبر لسنة  13: صــدر في مدینـة غـزة بتاریخ 

 هـ1433من ذي الحجة لعـام  28                           

  
  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                      

  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء                                                   
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 م2012لسنة ) 352(قرار مجلس الوزراء رقم 

  بشـأن نظام عمل المركبات الحكومیة العسكریة
  مجلس الوزراء

    م وتعدیالته،2003بعد اإلطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م والئحته التنفیذیة،2000لسنة ) 5(وعلى قانون المرور رقم 

  ،2005لسنة ) 8(وعلى قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطینیة رقم 
  م بنظام عمل المركبات الحكومیة،2006لسنة ) 86(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 
  م بشأن تعیین2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم 

رئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیات رئــیس زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــ/ الســید
 الوزراء،

  وبناء على تنسیب وزیر النقل والمواصالت،
      وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد والستین التاسعة جلسته في الوزراء مجلس قرر

  م13/11/2012  بتاریخ )هـ.إ/و.م/13/269/11( رقم تحت
  :یلي ما قرر

  
  )1(المادة 

  تعاریف
لغایــات تطبیــق هــذا النظــام یكــون للكلمــات والعبــارات اآلتیــة المعــاني المخصصــة لهــا 

  :أدناه ما لم تدل القرینة على خالف ذلك
  .وزیر النقل والمواصالت :الوزیر
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  .وزارة النقل والمواصالت :الوزارة
ــــةالمركبــــة الحكوم ــــة  :ی كــــل مركبــــة حكومیــــة عســــكریة تســــتعمل فــــي األجهــــزة األمنی

  .العسكریة
كـــل مركبـــة حكومیـــة یـــتم صـــرفها الســـتعمال وزارة الداخلیـــة واألمـــن  :مركبـــة الخدمـــة

  .الوطني وما في حكمها لتسهیل أمور عملها الیومي وفق آلیة محددة
العسـكریین كـل مركبـة حكومیـة یـتم صـرفها للمـوظفین  :المركبة الحكومیـة الشخصـیة

  .وفق أحكام هذا النظام
  .هي لجنة فنیة مختصة بما یتعلق بالمركبات وتتبع الوزارة :اللجنة الفنیة

   
  )2(المادة 

  اختصاصات وصالحیات الوزارة
  :تختص الوزارة بشؤون المركبات الحكومیة وفقًا لما یلي .1

 .إجراءات التسجیل والترخیص والتأمین - أ

 .صرف دفاتر الوقود -  ب

 .بات الحكومیةصیانة المرك -  ت

 .إجراءات التكهین والبیع -  ث

 .مراقبة استخدام المركبات الحكومیة - ج

للـــوزارة كافـــة الصـــالحیات المتعلقـــة بمـــنح أو ســـحب المركبـــات الحكومیـــة وفـــق  .2
أحكـــام هـــذا النظـــام، علـــى أن یكـــون ذلـــك بـــالتوافق مـــع وزارة الداخلیـــة واألمـــن 

  .الوطني ومصادقة الوزیر
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  )3(المادة 
  الحكومیةصرف المركبات 

ــــة  .1 یصــــرف لألجهــــزة العســــكریة والوحــــدات اإلداریــــة المختلفــــة فــــي وزارة الداخلی
واألمـن الـوطني عـدد كـاف مـن مركبــات الخدمـة بنـاًء علـى دراسـة الحتیاجاتهــا 
تـتم بالتنســیق بینهــا وبــین الــوزارة، علــى أن تكــون ســعة محــرك مركبــات الخدمــة 

 3ســم) 2500(أقصــى ، وبحــد 3ســم) 2400(التــي تعمــل بــالبنزین بحــد أقصــى 
للمركبات التي تعمـل بالـدیزل، ویجـوز صـرف مركبـات خالفـًا لـذلك إذا دعـت   

  .الحاجة بعد موافقة الوزارة
  :تصرف المركبات الحكومیة الشخصیة وفقًا لما یلي .2

إذا  3ســــم) 2000(الســــعة القصــــوى لمحركهــــا  تصــــرف مركبــــة حكومیــــة - أ
بالـــدیزل، لكـــٍل إذا كانـــت تعمـــل  3ســـم)2400(كانـــت تعمـــل بـــالبنزین، أو 

 :من

  مدیر عام قوى األمن الداخلي.  
  الشــــــــرطة، األمــــــــن : (مــــــــدراء األجهــــــــزة واإلدارات المركزیــــــــة اآلتیــــــــة

ـــداخلي،  ـــدفاع المـــدني، األمـــن الـــوطني، جهـــاز األمـــن ال والحمایـــة، ال
الخـــــــدمات الطبیـــــــة، التنظـــــــیم واإلدارة، التوجیـــــــه السیاســـــــي، المالیـــــــة 

ح والتأهیـل، العملیـات المركزیـة، المركزیة، اإلمداد والتجهیز، اإلصـال
، ورئــیس هیئــة القضــاء )المدیریــة العامــة للتــدریب، الشــؤون العســكریة

 .العسكري، والمراقب العام لوزارة الداخلیة، وعمید كلیة الشرطة

بعد موافقة وزیر الداخلیة واألمـن الـوطني یجـوز صـرف مركبـة حكومیـة  -  ب
مــــل بــــالبنزین أو إذا كانــــت تع 3ســــم) 1800(الســــعة القصــــوى لمحركهــــا 

 :إذا كانت تعمل بالدیزل، لكٍل من 3سم) 2000(
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  :مكتب وزیر الداخلیة واألمن الوطني )1
  .مدیر مكتب الوزیر - أ
 .مدیر عام الحاسوب واالتصاالت العسكریة -  ب

 .مدیر عام شؤون العشائر -  ت

 .مدیر عام االنتربول -  ث

 .مدیر وحدة أمن وزارة الداخلیة - ج

 .مدیر وحدة التخطیط - ح

  .الهندسي مدیر وحدة المكتب - خ

 .مستشار وزیر الداخلیة للشؤون القانونیة -  د

 :القضاء العسكري )2

 .نائب رئیس هیئة القضاء العسكري - أ

 .المدعى العام العسكري -  ب

 :مكتب مدیر عام قوى األمن )3

  .مدیر دائرة مكافحة جرائم األموال - أ
 .مدیر دائرة األمن الخاص -  ب

 .مدیر دائرة العالقات الوطنیة -  ت

 :جهاز الشرطة )4

  .الشرطة نائب مدیر عام - أ
 .مساعدي مدیر عام الشرطة -  ب

 .المفتش العام للشرطة -  ت

الــدوریات والنجــدة، العالقــات العامـــة، (مــدراء اإلدارات المتخصصــة  -  ث
المباحـــــــث، حفـــــــظ النظـــــــام، مكافحـــــــة المخـــــــدرات، أمـــــــن الشـــــــرطة، 
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الحراســات، أمــن الجامعــات، العملیــات البحریــة، البلــدیات، المــرور، 
 ).ة النسائیةاإلمداد والتجهیز، المعابر، الشرط

العملیــــــات المركزیــــــة، حفــــــظ (نــــــواب بعــــــض اإلدارات المتخصصــــــة  - ج
 ).النظام، المرور، مكافحة المخدرات، المباحث

 .قادة شرطة المحافظات - ح

 .مدراء مراكز الشرطة - خ

المــــــرور، حفــــــظ النظــــــام، (مــــــدراء الفــــــروع لــــــإلدارات المتخصصــــــة  -  د
 ).المباحث العامة، مكافحة المخدرات

 :األمن الوطني )5

 .ملیاتمدیر الع - أ

 .مساعد قائد قوى األمن الوطني لشؤون الكتائب -  ب

 .مساعد قائد قوى األمن الوطني لإلمداد والشؤون الفنیة -  ت

 .مساعد قائد قوى األمن الوطني لشؤون الرقابة والتفتیش -  ث

 .قادة كتائب األمن الوطني - ج

 :جهاز األمن الداخلي )6

  .نائب مدیر عام جهاز األمن الداخلي - أ
األمــــــن الــــــداخلي لشــــــؤون اإلدارات،  مســــــاعد المــــــدیر العــــــام جهــــــاز -  ب

إدارة المعلومـــــات والتحلیـــــل، إدارة النشــــــاط (باإلضـــــافة إلـــــى مـــــدراء 
العــام، إدارة مكافحــة التجســس، إدارة الحجــز والتحقیــق، إدارة األمــن 

 ).االقتصادي والمعابر

مســـاعد المــــدیر العـــام جهــــاز األمــــن الـــداخلي لشــــؤون المحافظــــات،  -  ت
 .باإلضافة إلى مدراء المحافظات
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 .مدیر الرقابة والتفتیش -  ث

 :األمن والحمایة )7

  .نائب مدیر عام جهاز األمن والحمایة - أ
 .مدیر وحدة أمن رئیس الوزراء -  ب

 .مدیر األمن الخاص -  ت

 .مساعد المدیر العام لشؤون المحافظات -  ث

 .مساعد المدیر العام لشؤون اإلدارات - ج

 :جهاز الدفاع المدني )8

 . نائب المدیر العام - أ

 .ن العملیات والطوارئمساعد المدیر العام لشؤو  -  ب

ــــى مــــدراء  -  ت مســــاعد المــــدیر العــــام لشــــؤون المحافظــــات، باإلضــــافة إل
 .المحافظات

 :الخدمات الطبیة العسكریة )9

 .نائب المدیر العام - أ

 .مساعد المدیر العام للشؤون الطبیة والفنیة -  ب

 .مساعد المدیر العام للشؤون اإلداریة والمالیة -  ت

 .مدراء المستشفیات العسكریة -  ث

 :دارةالتنظیم واإل )10

 .نائب مدیر عام هیئة التنظیم واإلدارة - أ

 .مدیر وحدة الرقابة والتفتیش -  ب

 :المالیة المركزیة )11

 .نائب مدیر عام المالیة المركزیة - أ
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 .مندوب هیئة الحدود -  ب

 :اإلمداد والتجهیز )12

  .نائب المدیر العام - أ
 .مدیر المشتریات وتدقیق الحسابات -  ب

 :اإلصالح والتأهیل )13

 .نائب المدیر العام - أ

 .ن المحافظاتمدراء سجو  -  ب

 :التوجیه السیاسي )14

 .نائب رئیس هیئة التوجیه السیاسي - أ

 .مدیر عام شؤون المحافظات، باإلضافة إلى مدراء المحافظات -  ب

 :العملیات المركزیة )15

 .نائب المدیر العام - أ
 

 :المدیریة العامة للتدریب )16

 .نائب المدیر العام - أ

 :الرقابة العامة لوزارة الداخلیة )17

 .ة الداخلیةنائب المراقب العام لوزار  - أ

 :اإلعالم )18

  .مدیر عام العالقات الخارجیة واإلعالم - أ
 .الناطق اإلعالمي باسم وزارة الداخلیة -  ب

 :المعابر )19

  .مدیر عام المعابر - أ
 .نائب المدیر -  ب
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 .مدیر المعابر التجاریة -  ت

 .مدیر معبر رفح -  ث

 .مدیر معبر بیت حانون - ج

 .مدیر عام وحدة حقوق اإلنسان )20

  
 )4(المادة 

  ومیةصرف وقود المركبات الحك
یــتم شــراء الوقــود للمركبــات الحكومیــة مــن خــالل اإلدارة العامــة للــوازم العامــة   .1

فــي وزارة المالیــة، وتصـــرف دفــاتر الوقــود مـــن خــالل الــوزارة حســـب المقــر فـــي 
  .الموازنة التشغیلیة لوزارة الداخلیة واألمن الوطني

یـــتم صـــرف كمیـــة مـــن الوقـــود لكـــل مركبـــة خدمـــة وفـــق جـــدول وآلیـــة ورقابـــة    .2
 .ددة في دائرة الحركة لدى وزارة الداخلیة واألمن الوطنيمح

 .لتر من الوقود بحد أقصى) 300(یصرف لمدیر عام قوى األمن الوطني   .3

باســتثناء مــدیر عــام قــوى األمــن الــوطني، یصــرف لكــل مــن صــرفت لــه مركبــة  .4
حكومیــة شخصــیة بموجــب أحكـــام هــذا النظــام كمیــة مـــن الوقــود وفــق الجـــدول 

 :، كٌل بحسب منطقة سكناه وعملهالتالي كحد أقصى
 

 الشمال غزة الوسطى خانیونس رفح المنطقة

 200 180 150 120 100 رفح

 180 160 130 100 120 خانیونس

 150 130 100 130 150 الوسطى

 120 100 130 160 180 غزة

 100 120 150 180 200 الشمال
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  )5(المادة 
  ترخیص المركبات الحكومیة

  .مركبات الحكومیة من خالل الوزارةتسجل وترخص ال. 1
تعفـى المركبـات الحكومیـة مـن أیـة رسـوم بمـا یشـمل التسـجیل والتـرخیص ولوحـات . 2

  .التمییز
  

  )6(المادة 
  تأمین المركبات الحكومیة

تُحـدد جهـة تــأمین المركبـات الحكومیــة مـن خــالل اإلدارة العامـة للــوازم العامـة فــي . 1
  .وزارة المالیة

  .ات الحكومیة من خالل الوزارةتُأمن المركب. 2
ــأمن المركبـــات الحكومیــة الشخصـــیة ومركبــات الخدمـــة تأمینــًا شـــامًال ألول أربـــع . 3 تُ

ســـنوات تشـــمل ســـنة اإلنتـــاج، وبعـــد ذلـــك تـــؤمن تـــأمین طـــرف ثالـــث حســـب األصـــول 
  . واألنظمة المتبعة بالخصوص

  
  )7(المادة 

  لوحات التمییز
  :ومیة من خالل الوزارة وفق التاليتصرف لوحات تمییز خاصة للمركبات الحك

لوحتي تمییز حمراء لكل مركبة حكومیة وفق المواصفات واآللیة المتبعـة فـي  .1
  .الوزارة

لـوحتي تمییــز ســوداء للمركبــات الحكومیــة المحـددة بطلــب مــن وزیــر الداخلیــة  .2
   .واألمن الوطني وموافقة الوزیر
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  )8(المادة 
  إعارة المركبات الحكومیة

ركبـــة الحكومیـــة مـــن وزارة الداخلیـــة واألمـــن الـــوطني إلـــى دائـــرة یجـــوز إعـــارة الم .1
حكومیـــة أخـــرى بعـــد موافقـــة الـــدائرتین واعتمـــاد الـــوزیر، ویجـــوز إعـــارة المركبـــة 
الحكومیــة مـــن وزارة الداخلیــة واألمـــن الــوطني ألي جهـــة غیــر حكومیـــة بطلـــب 

  .من وزیر الداخلیة واألمن الوطني وموافقة الوزیر
 .محددة ال تزید عن سنة  قابلة للتجدید مرتین بحد أقصىتكون اإلعارة لمدة   .2

تكـــون مصـــاریف المركبـــة الحكومیـــة المعـــارة مـــن وقـــود وتـــأمین وصـــیانة علـــى  .3
  .حساب الجهة المستعیرة

 .یتم إعالم اإلدارة العامة للوازم العامة بوزارة المالیة باإلعارة في حینه .4
 

  )9(المادة 
  نقل ملكیة المركبات الحكومیة

ل ملكیـة المركبــة الحكومیـة مـن وزارة الداخلیـة واألمــن الـوطني إلـى دائــرة یجـوز نقـ .1
حكومیة أخـرى بنـاء علـى دراسـة احتیاجـات تقـوم بهـا الـوزارة بعـد موافقـة الـدائرتین 

  .واعتماد الوزیر
یلتـــزم كـــل موظـــف صـــرفت لـــه مركبـــة حكومیـــة شخصـــیة أن یقـــوم بتســـلیمها    .2

الــه أو ندبــه إلــى دائــرة حكومیــة أخــرى للــدائرة الحكومیــة التــي صــرفتها لــه عنــد انتق
 .أو عند تقاعده في حال عدم الرغبة في شراء المركبة

یـــتم إعـــالم اإلدارة العامـــة للـــوازم العامـــة فـــي وزارة المالیـــة بنقـــل ملكیـــة أي مركبـــة  .3
 .حكومیة في حینه
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  )10(المادة 
  سائق المركبة الحكومیة

وام الرســــمي أو بعــــده، یمــــنح یفـــرز ســــائق لكــــل مركبــــة خدمـــة للعمــــل خــــالل فتــــرة الـــد
  .البدالت حسب األصول المعمول بها بالخصوص

  
  )11(المادة 

  صیانة المركبات الحكومیة
تـــتم صـــیانة مركبــــات الخدمـــة والمركبــــات الحكومیـــة الشخصــــیة التـــي صــــرفت  .1

بواســـطة وزارة الداخلیــــة واألمـــن الــــوطني فـــي الــــورش ) أ/3/2(بموجـــب المــــادة 
یانتها فــي ورش خاصــة بموافقـــة وزیــر الداخلیـــة الفنیــة التابعــة لهـــا، ویمكــن صـــ

  .واألمن الوطني
تكـــون صـــیانة المركبـــات الحكومیـــة الشخصـــیة التـــي صـــرفت بموجـــب المـــادة    .2

 .على النفقة الخاصة لمن صرفت له) ب/3/2(

تشرف الوزارة على الورش الفنیة التابعـة لـوزارة الداخلیـة واألمـن الـوطني وتلتـزم  .3
 .الفنیة التي تقررها الوزارة وزارة الداخلیة بالمتطلبات

  
  )12(المادة 

  التكهین
  .تُكهن المركبة الحكومیة بتوصیة من اللجنة الفنیة وموافقة الوزیر  .1
  :تُكهن المركبة الحكومیة في الحاالت التالیة   .2

كیلـــومتر  300,000ســنوات مــن تــاریخ اإلنتــاج أو ســیرها لمســافة ) 5(بعــد   - أ
 .أیهما أسبق



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

 .ومیة ذات استهالك عالي من الوقودإذا كانت المركبة الحك  -  ب

 .إذا كانت تكلفة الصیانة أعلى من المعدل الطبیعي  -  ت

 .إذا تقرر عدم صالحیتها للسیر  -  ث

 .أي حاالت أخرى حسب تقدیرات اللجنة الفنیة - ج
 

  )13(المادة 
  بیع المركبات الحكومیة

  :تباع المركبات الحكومیة وفقًا لإلجراءات التالیة
ات الحكومیــة برئاســة مـــدیر عــام النقــل الحكـــومي تشــكل لجنــة لبیــع المركبـــ .1

وعضــویة ممثــل عــن اإلدارة العامــة للــوازم العامــة فــي وزارة المالیــة، وممثــل 
  .ممثل عن اللجنة الفنیة  عن اإلدارة العامة للجمارك في وزارة المالیة، و

تقــوم اللجنــة الفنیــة بفحــص وتثمــین المركبــة المــراد بیعهــا وترفــع توصــیاتها  .2
  .المركبات الحكومیةللجنة بیع 

تضـــع لجنـــة بیـــع المركبـــات الحكومیـــة اإلجـــراءات التفصـــیلیة لعملیـــة البیـــع  .3
  .وتعتمد من الوزیر

یجوز بیع المركبات الحكومیة الشخصیة لمن صرفت لهم وفـق أحكـام هـذا  .4
 .النظام

 
  )14(المادة 

  شراء المركبات
لیـــة واألمـــن یكـــون شـــراء المركبـــات الحكومیـــة بنـــاًء علـــى احتیاجـــات وزارة الداخ .1

، شـــریطة تـــوفر )3(الـــوطني، طبقـــًا للمواصـــفات والشـــروط الـــواردة فـــي المـــادة 
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موازنة معتمدة لذلك أو رصـید متحصـل عـن بیـع المركبـات الحكومیـة الخاصـة 
  .بها

یـــتم الشـــراء مـــن خـــالل لجنـــة العطـــاءات المركزیـــة بـــوزارة المالیـــة وبطلـــب مـــن  .2
 .الوزارة

مـــن الـــوزیر وموافقـــة وزیـــر المالیـــة یجـــوز الشـــراء بأیـــة طریقـــة أخـــرى بطلـــب    .3
 .حسب األصول

 
  )15(المادة 

  آلیة الرقابة والمتابعة
تسـتخدم مركبـات الخدمـة للعمـل الحكـومي وال یجـوز اسـتخدامها ألي أغـراض   .1

  .أخرى
تستخدم مركبات الخدمة أثناء الدوام الرسـمي بتصـریح مكتـوب مـن رئـیس قسـم  .2

 .الحركة بوزارة الداخلیة واألمن الوطني

تخدم مركبـــات الخدمـــة خـــارج  الـــدوام الرســـمي بتصـــریح مكتـــوب مـــن مـــدیر تســـ .3
 .عام اإلمداد والتجهیز بوزارة الداخلیة واألمن الوطني

 .تجهز الوزارة دفتر حركة لتسجیل تحركات مركبات الخدمة .4

فـــي  –أثنــاء الــدوام الرســـمي وبعــده  –تســجل تحركــات مركبـــات الخدمــة یومیـــًا  .5
رة، ویكـــون مـــدیر عـــام اإلمـــداد والتجهیـــز بـــوزارة دفتـــر الحركـــة المعـــد مـــن الـــوزا

 .الداخلیة واألمن الوطني مسؤوًال عن دقة البیانات الواردة فیه

یســــمح بقیــــادة المركبــــة الحكومیــــة فقــــط لمــــوظفي الحكومــــة الحاصــــلین علــــى    .6
 .رخصة قیادة ساریة المفعول

ال یجـــوز اســـتخدام أي مركبـــة حكومیـــة دون رخصـــة مركبـــة ســـاریة المفعـــول    .7
 .مین ساریة المفعولأیقة تووث
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یكـــون مبیـــت مركبـــات الخدمـــة فـــي مقـــر الـــدائرة الحكومیـــة بعـــد انتهـــاء الـــدوام    .8
 .الرسمي

للنقــل الحكـــومي الحــق فـــي الرقابــة والتفتـــیش المكتبــي والمیـــداني علــى جمیـــع    .9
 . المركبات الحكومیة بالتنسیق مع وزارة الداخلیة واألمن الوطني

   
  )16(المادة 

  خالفاتالتعامل مع الم
یعامــل ســائق المركبــة الحكومیــة المخــالف وفــق أحكــام قــانون المــرور والئحتـــه  .1

  .التنفیذیة
تتحمـل وزارة الداخلیـة واألمـن الـوطني المخالفـات المتعلقـة بالمركبـات الحكومیــة  .2

 .من أوراق ثبوتیة وحالة المركبة الفنیة ویتم خصمها من موازنتها التشغیلیة

حكومیة بشكل غیـر الئـق وغیـر مخصـص للعمـل في حالة استخدام المركبة ال  .3
، وفـــي حـــال تكـــرار المخالفـــة یحـــال الســـائق  الحكـــومي یـــتم إنـــذار الســـائق كتابیـــًا

 .المخالف للتحقیق معه حسب األصول
 

  )17(المادة 
  أحكام عامة

  .یمنع الجمع بین المركبة الحكومیة الشخصیة وبدل السفر الثابت .1
  :رة الحكومیة في حالتسلم المركبة الحكومیة الشخصیة للدائ .2

 .حصول الموظف على إجازة بدون راتب  - أ

  .حصول الموظف على إجازة خارجیة تزید عن أسبوعین  -  ب
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  )18(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـٌل فیمـا یخصـه -على الجهات المختصة كافة

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  
 م2012من نوفمبر لسنة  13: غـزة بتاریخصـدر في مدینـة  

 هـ1433من ذي الحجة لعـام  28      

  
  زیـاد شـكري الـظاظـا                                          

  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء                                             
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  م2012لسنة ) 353(قرار مجلس الوزراء رقم 
  ل المركبات الحكومیة المدنیةبشـأن نظام عم

  مجلس الوزراء
    م وتعدیالته،2003بعد اإلطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  م والئحته التنفیذیة،2000لسنة ) 5(وعلى قانون المرور رقم 
  م بنظام عمل المركبات الحكومیة،2006لسنة ) 86(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

 م بشأن تعیین2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(م وعلى قرار رئیس الوزراء رق

زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیات رئــیس / الســید
  الوزراء،

  وبناء على تنسیب وزیر النقل والمواصالت،
      وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد والستین التاسعة جلسته في اءالوزر  مجلس قرر

  م13/11/2012 بتاریخ )هـ.إ/و.م/14/269/11( رقم تحت
  :یلي ما قرر

  
  )1(المادة 

  تعاریف
المعـاني المخصصـة لغایات تطبیق أحكام هذا النظام یكون للكلمات والعبارات اآلتیـة 

  :كعلى خالف ذل لها أدناه ما لم تدل القرینة
  .وزیر النقل والمواصالت :الوزیر
  .وزارة النقل والمواصالت :الوزارة
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ـــة ـــدائرة الحكومی عامـــة موازنتهـــا ضـــمن كـــل وزارة أو مؤسســـة أو هیئـــة أو ســـلطة  :ال
الموازنـــة العامـــة للســـلطة الوطنیـــة الفلســـطینیة أو ملحقـــة بهـــا باســـتثناء وزارة الداخلیـــة 

  .الشق العسكري-واألمن الوطني
مـن  كـل وزیـر أو رئـیس مؤسسـة أو هیئـة أو سـلطة حكومیـة :الحكومیة رئیس الدائرة

  .موظفي الفئة الخاصة
  .ألغراض الدائرة الحكومیةكل مركبة حكومیة تستعمل  :المركبة الحكومیة

ومــا فــي كــل مركبـة حكومیــة یــتم صــرفها السـتعمال الــدائرة الحكومیــة  :ركبــة الخدمــةم
  .ة محددةلتسهیل أمور عملها الیومي وفق آلی حكمها

ـــدوائر الحكومیـــة  :المركبـــة الحكومیـــة الشخصـــیة كـــل مركبـــة یـــتم صـــرفها لرؤســـاء ال
  .وموظفي الفئة العلیا في الدائرة الحكومیة

  .وتتبع الوزارةهي لجنة فنیة مختصة بما یتعلق بالمركبات  :اللجنة الفنیة
  )2(المادة 

  اختصاصات وصالحیات الوزارة
 :كومیة وفقًا لما یليبشؤون المركبات الح تختص الوزارة .1

 .إجراءات التسجیل والترخیص والتأمین - أ

 .صرف دفاتر الوقود -  ب

 .صیانة المركبات الحكومیة -  ت

 .إجراءات التكهین والبیع -  ث

 .مراقبة استخدام المركبات الحكومیة - ج

وفـــق  كافـــة الصـــالحیات المتعلقـــة بمـــنح أو ســـحب المركبـــات الحكومیـــة للـــوزارة. 2
ذلــك بــالتوافق مــع الــدائرة الحكومیــة ومصــادقة  أحكــام هــذا النظــام، علــى أن یكــون

 .الوزیر
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  )3(المادة 
  صرف المركبات الحكومیة

دراســة  بنــاًء علــىمــن مركبــات الخدمــة  كــافیصــرف لكــل دائــرة حكومیــة عــدد  .1
 علـى أن تكـونالـدائرة الحكومیـة المعنیـة، بین الوزارة و  بالتنسیق تتم الحتیاجاتها

،  3سـم )2000(البنزین بحـد أقصـى سعة محرك مركبـات الخدمـة التـي تعمـل بـ
ویجـــوز صــــرف للمركبـــات التــــي تعمـــل بالــــدیزل،  3ســــم) 2500(وبحـــد أقصـــى 

  .مركبات خالفًا لذلك إذا دعت الحاجة بعد موافقة الوزارة
  : لما یلي تصرف المركبات الحكومیة الشخصیة وفقاً  .2

ورئـــیس المجلـــس التشـــریعي رئـــیس الـــدائرة الحكومیـــة : كـــٍل مـــنیصـــرف ل  - أ
األول والثاني وأمین السر، والنائب العام ورئـیس المجلـس األعلـى  ونائبیه

السـعة القصـوى  مركبـةللقضاء ورئیس المجلـس األعلـى للقضـاء الشـرعي 
 إذا 3ســـم)2800(أو إذا كانـــت تعمـــل بـــالبنزین،  3ســـم) 2400( لمحركهـــا

  .دیزلت تعمل بالكان
 ىمركبـــة الســـعة القصـــو  ،والوكیـــل المســـاعد ،لوكیـــلا: كـــٍل مـــنصـــرف لی -  ب

إذا  3ســم )2400(أو  كانــت تعمــل بــالبنزین، إذا 3ســم) 2000( لمحركهــا
  .كانت تعمل بالدیزل

مركبـة حكومیـة السـعة  صـرفبعد موافقـة رئـیس الـدائرة الحكومیـة یجـوز   -  ت
) 2000(إذا كانــت تعمــل بـــالبنزین، أو  3ســـم) 1800(القصــوى لمحركهــا 

 .للمدراء العامین دیزلتعمل بالإذا كانت  3سم
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  )4(المادة 
  صرف وقود المركبات الحكومیة

یتم شراء الوقود للمركبات الحكومیة مـن خـالل اإلدارة العامـة للـوازم العامـة فـي  .1
الوزارة حسب المقر فـي الموازنـة  من خاللوزارة المالیة، وتصرف دفاتر الوقود 

 .التشغیلیة لكل دائرة حكومیة

یـــة ورقابـــة وفـــق جـــدول وآل یـــتم صـــرف كمیـــة مـــن الوقـــود لكـــل مركبـــة خدمـــة   .2
 .لدى كل دائرة حكومیة محددة في دائرة الحركة

) أ/3/2(لكل من صرفت له مركبة حكومیة شخصـیة بموجـب المـادة یصرف    .3
 .أقصىكحد  لتر شهریاً  500 بما ال یتجاوزما یحتاجه من الوقود 

لتـر شـهریًا كحـد ) 300(بمـا ال یتجـاوز ما یحتاجـه مـن الوقـود  وكیللیصرف ل  .4
كیــــل المســــاعد مــــا یحتاجــــه مــــن الوقــــود بمــــا ال یتجــــاوز أقصــــى، ویصــــرف للو 

 .لتر شهریًا كحد أقصى) 250(

ـــــة شخصـــــیة بموجـــــب المـــــادة   .5 ـــــه مركبـــــة حكومی یصـــــرف لكـــــل مـــــن صـــــرفت ل
، كـــٌل بحســــب حـــد أقصــــىكمیـــة مــــن الوقـــود وفــــق الجـــدول التــــالي ك) ت/3/2(

 :منطقة سكناه وعمله

  
  الشمال  غزة  الوسطى  خانیونس  رفح  المنطقة

  200  180  150  120  100  رفح
  180  160  130  100  120  خانیونس
  150  130  100  130  150  الوسطى

  120  100  130  160  180  غزة
  100  120  150  180  200  الشمال
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  )5(المادة 
  ترخیص المركبات الحكومیة

 .الوزارةلمركبات الحكومیة من خالل ا تسجل وترخص .1

التـــرخیص و ل التســـجیبمـــا یشـــمل تعفـــى المركبـــات الحكومیـــة مـــن أیـــة رســـوم    .2
  .لوحات التمییزو 

  
  )6(المادة 

  تأمین المركبات الحكومیة
تحــدد جهــة تــأمین المركبــات الحكومیــة مــن خــالل اإلدارة العامــة للــوازم العامــة  .1

 .في وزارة المالیة

 .الوزارةأمن المركبات الحكومیة من خالل تُ  .2

ول أربـع أمن المركبات الحكومیـة الشخصـیة ومركبـات الخدمـة تأمینـًا شـامًال ألتُ  .3
ــــاج،  ســــنوات تشــــمل ســــنة ــــث اإلنت ــــأمین طــــرف ثال ــــك تــــؤمن ت حســــب وبعــــد ذل

  . بالخصوص األصول واألنظمة المتبعة
  

  )7(المادة 
  لوحات التمییز

  :تصرف لوحات تمییز خاصة للمركبات الحكومیة من خالل الوزارة وفق التالي
فـي  ةالمواصفات واآللیة المتبعـ وفق لوحتي تمییز حمراء لكل مركبة حكومیة .1

 .الوزارة

بطلــب مــن رئــیس الــدائرة محــددة الحكومیــة المركبــات لللــوحتي تمییــز ســوداء  .2
    .لوزیرالحكومیة وموافقة ا
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  )8(المادة 
  إعارة المركبات الحكومیة

موافقــــة بعـــد حكومیـــة مــــن دائـــرة حكومیــــة إلـــى أخــــرى المركبــــة الإعـــارة  یجـــوز  .1
میـــة ألي جهــــة غیــــر حكو المركبــــة الإعــــارة  ، ویجـــوزالـــدائرتین واعتمــــاد الــــوزیر

 .حكومیة بطلب من رئیس الدائرة الحكومیة وموافقة الوزیر

  .قابلة للتجدید مرتین بحد أقصى تكون اإلعارة لمدة محددة ال تزید عن سنة   .2
تكـــون مصـــاریف المركبـــة الحكومیـــة المعـــارة مـــن وقـــود وتـــأمین وصـــیانة علـــى  .3

 .حساب الجهة المستعیرة

 .باإلعارة في حینهوزارة المالیة بالعامة  یتم إعالم اإلدارة العامة للوازم .4

  
  )9(المادة 

  نقل ملكیة المركبات الحكومیة
مــن دائـرة حكومیــة إلـى أخــرى بنـاء علــى  الحكومیـة مركبــةالیجـوز نقــل ملكیـة  .1

 .موافقة الدائرتین واعتماد الوزیرعد ب الوزارة قوم بهاتدراسة احتیاجات 

أن یقـــوم بتســـلیمها  كـــل موظـــف صـــرفت لـــه مركبـــة حكومیـــة شخصـــیةیلتـــزم  .2
دائـــرة حكومیـــة  أو ندبـــه إلـــىلحكومیـــة التـــي صـــرفتها لـــه عنـــد انتقالـــه ا للـــدائرة
  .أو عند تقاعده في حال عدم الرغبة في شراء المركبة أخرى

یتم إعالم اإلدارة العامة للوازم العامة في وزارة المالیـة بنقـل ملكیـة أي مركبـة  .3
  .حكومیة في حینه
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  )10(المادة 
  ركبة الحكومیةسائق الم

 .سائق لكل مركبة خدمة للعمل خالل فترة الدوام الرسمي أو بعدهفرز ی .1

 .وكیللسائق واحد فقط لقیادة المركبة الحكومیة التي تصرف ل یجوز فرز .2

  . یمنح للسائقین المفرزین بدالت حسب األصول المعمول بها بالخصوص .3
  

  )11(المادة 
  صیانة المركبات الحكومیة

والمركبــــات الحكومیـــة الشخصــــیة التـــي صــــرفت  ات الخدمـــةتـــتم صـــیانة مركبــــ .1
فـي الـورش الفنیـة التابعـة الدائرة الحكومیـة بواسطة ) ب-أ/3/2(بموجب المادة 

 .بموافقة رئیس الدائرة الحكومیة في ورش خاصةللوزارة، ویمكن صیانتها 

التـــي صـــرفت بموجـــب المـــادة  تكـــون صـــیانة المركبـــات الحكومیـــة الشخصـــیة   .2
 .النفقة الخاصة لمن صرفت له على) ت/3/2(

  
  )12(المادة 

  التكهین
  .من اللجنة الفنیة وموافقة الوزیر بتوصیةتكهن المركبة الحكومیة   .1
 :تكهن المركبة الحكومیة في الحاالت التالیة   .2

كیلـــومتر  300,000 ســیرها لمســافةســنوات مــن تــاریخ اإلنتــاج أو  )8(بعــد   - أ
 .أسبقأیهما 

 .ة ذات استهالك عالي من الوقودالمركبة الحكومیإذا كانت   -  ب

 .تكلفة الصیانة أعلى من المعدل الطبیعيإذا كانت   -  ت
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 .عدم صالحیتها للسیرإذا تقرر   -  ث

  .اللجنة الفنیة حسب تقدیراتحاالت أخرى  أي  - ج
  

  )13(المادة 
  بیع المركبات الحكومیة

  :ًا لإلجراءات التالیةالمركبات الحكومیة وفق تباع
 النقــل الحكـــوميالحكومیــة برئاســة مـــدیر عــام  تشــكل لجنــة لبیــع المركبـــات .1

ممثــل فــي وزارة المالیــة، و  ممثــل عــن اإلدارة العامــة للــوازم العامــة وعضــویة
  .عن اللجنة الفنیة ممثل  في وزارة المالیة، وعن اإلدارة العامة للجمارك 

توصــیاتها وترفــع وتثمــین المركبــة المــراد بیعهــا  تقــوم اللجنــة الفنیــة بفحــص .2
 .مركبات الحكومیةبیع الللجنة 

 تفصـــیلیة لعملیـــة البیـــعال اإلجـــراءاتتضـــع لجنـــة بیـــع المركبـــات الحكومیـــة  .3
 .تعتمد من الوزیرو 

لفئـة الخاصـة فـي حـال مـوظفي ابیع المركبات الحكومیـة الشخصـیة ل یجوز .4
التقاعــد فــي حــال رغبــتهم فــي ذلــك وفــق  والفئــة العلیــا عنــد خــدمتهم،انتهــاء 

  .الوزارةتضعها  إجراءات
  

  )14(ة الماد
  الحكومیة شراء المركبات

 طبقــاً ، بنــاًء علـى احتیاجـات الـدوائر الحكومیـة المركبـات الحكومیـة یكـون شـراء .1
، شـــریطة تـــوفر موازنـــة معتمـــدة )3(لشـــروط الـــواردة فـــي المـــادة للمواصـــفات وا
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لـــــذلك أو رصـــــید للـــــدائرة الحكومیـــــة متحصـــــل عـــــن بیـــــع المركبـــــات الحكومیـــــة 
 .الخاصة بها

 بطلــــب مــــنلجنــــة العطـــاءات المركزیــــة بــــوزارة المالیـــة  لیـــتم الشــــراء مـــن خــــال .2
 .الوزارة

 طریقـــة أخـــرى بطلـــب مـــن الـــوزیر وموافقـــة وزیـــر المالیـــة ةالشـــراء بأیـــ یجـــوز   .3
  .حسب األصول

  )15(المادة 
  آلیة الرقابة والمتابعة

مركبـات الخدمـة للعمـل الحكـومي وال یجـوز اسـتخدامها ألي أغـراض تسـتخدم   .1
 .أخرى

لخدمة أثناء الدوام الرسـمي بتصـریح مكتـوب مـن رئـیس قسـم تستخدم مركبات ا .2
 .الحركة في الدائرة الحكومیة

تســـتخدم مركبـــات الخدمـــة خـــارج  الـــدوام الرســـمي بتصـــریح مكتـــوب مـــن مـــدیر  .3
 .عام الشؤون اإلداریة بالدائرة الحكومیة

علــــى ویــــوزع دفتــــر حركــــة لتســــجیل تحركــــات مركبــــات الخدمــــة  تجهــــز الــــوزارة .4
 .ةالدوائر الحكومی

فـــي  –أثنــاء الــدوام الرســـمي وبعــده  –تســجل تحركــات مركبـــات الخدمــة یومیـــًا  .5
مـــدیر عـــام الشـــؤون اإلداریـــة كـــون وی حركـــة تعـــده الـــوزارة لهـــذا الغـــرض،دفتـــر 

 .مسؤوًال عن دقة البیانات الواردة فیه بالدائرة الحكومیة

یسمح بقیادة المركبة الحكومیة فقط لموظفي الحكومة الحاصـلین علـى رخصـة  .6
 .قیادة ساریة المفعول
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مركبــــة حكومیــــة دون رخصــــة مركبــــة ســــاریة المفعــــول  أيال یجــــوز اســــتخدام  .7
 .ووثیقة تامین ساریة المفعول

یكـــون مبیـــت مركبـــات الخدمـــة فـــي مقـــر الـــدائرة الحكومیـــة بعـــد انتهـــاء الـــدوام  .8
االســـتثناء لحـــاالت  لـــرئیس الـــدائرة الحكومیـــة أو مـــن یفوضـــهیجـــوز الرســـمي، و 

 .خاصة

حكـــومي الحـــق فـــي الرقابـــة والتفتـــیش المكتبـــي والمیـــداني علـــى جمیـــع للنقـــل ال .9
  .المركبات الحكومیة

  
  )16(المادة 

  التعامل مع المخالفات
والئحتــه قــانون المــرور یعامــل ســائق المركبــة الحكومیــة المخــالف وفــق أحكــام   .1

  .التنفیذیة
ة وحالــة المخالفــات المتعلقـة بالمركبــة مـن أوراق ثبوتیــتتحمـل الــدائرة الحكومیـة   .2

 .المركبة الفنیة ویتم خصمها من موازنتها التشغیلیة

في حالة استخدام المركبة الحكومیة بشكل غیـر الئـق وغیـر مخصـص للعمـل   .3
، وفـــي حـــال تكـــرار المخالفـــة یحـــال الســـائق  الحكـــومي یـــتم إنـــذار الســـائق كتابیـــًا

 .المخالف للتحقیق معه حسب األصول
 

  )17(المادة 
  أحكام عامة

  .السفر الثابتبدل و بین المركبة الحكومیة الشخصیة  الجمع یمنع .1
 :تسلم المركبة الحكومیة الشخصیة للدائرة الحكومیة في حال .2

  .جازة بدون راتبإحصول الموظف على   - أ
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 .تزید عن أسبوعین جازة خارجیةإحصول الموظف على   -  ب

  
  )18(المادة 

قـرار، ویعمـل بـه تنفیـذ أحكـام هـذا ال -كـٌل فیمـا یخصـه -على الجهات المختصة كافة
  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
 م2012من نوفمبر لسنة  13: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ

  هـ1433من ذي الحجة لعـام  28        
  

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                     
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء                                                  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  م2012 لسنة )354( رقم الوزراء مجلس قرار
 العدوان جراء الحكومیة والمؤسسات بالوزارات لحقت التي الجزئیة األضرار بشــأن

  م2012 نوفمبر شهر خالل غزة قطاع على االسرائیلي
  الوزراء مجلس

  وتعدیالته، م2003 لسنة عدلالم األساسي القانون على االطالع بعد
  م،1998 لسنة )7( رقم المالیة والشؤون العامة الموازنة تنظیم قانون وعلى
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
 رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد /السید

  الوزراء،
      العامة، المصلحة قتضیاتم على وبناًء 
  قانونًا، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
 رقم تحت  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد السبعین جلسته في الوزراء مجلس قرر

   م24/11/2012  بتاریخ )هـ.إ/و.م/2/270/11(
  :یلي ما قرر
     

  )1( المادة
 التي الجزئیة األضرار بتقدیر ةالحكومی والهیئات والسلطات الوزارات جمیع تكلیف

 شهر خالل غزة قطاع على األخیر االسرائیلي العدوان جراء لها التابعة بالمباني لحقت

 تكلفة وتقدیر یقهاقلتد واإلسكان العامة األشغال وزارة إلى إرسالها ثم ،2012 نوفمبر

  .إصالحها
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  )2( المادة
 طریق عن المعنیة للمؤسسة جزئیةال االضرار إصالح قیمة بصرف المالیة وزارة تقوم

  .واإلسكان العامة األشغال وزارة تقدیرات حسب المباشر الشراء
  

  )3( المادة
 به ویعمل القرار، هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كلٌ  - كافة المختصة الجهات على

  .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره، تاریخ من اعتباراً 
  

  م2012 لسنة نوفمبر من 24 :بتاریخ غـزة مدینـة في صــدر
  هـ1434 لعـام محرم من 10                                  

  
  الـظاظـا شـكري زیـاد                                                      

  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                       
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  م2012 لسنة )355( رقم الوزراء مجلس قرار
 من والالسلكي والفضائي والتلفزیوني اإلذاعي اإلرسال محطات جمیع إعفاء بشــأن

  واحد لعام للترخیص المقررة الرسوم
  الوزراء مجلس

  وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على االطالع بعد
  م،1996 لسنة )3( رقم والالسلكیة السلكیة االتصاالت قانون وعلى
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
 رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد /السید

  الوزراء،
  المعلومات، وتكنولوجیا االتصاالت وزارة تنسیب على وبناء
      العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 

  قانونًا، لنا المخولة الصالحیات على ناًء وب
 رقم تحت  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد السبعین جلسته في الوزراء مجلس قرر

   م24/11/2012  بتاریخ )هـ.إ/و.م/3/270/11(
  :یلي ما قرر
     

  )1( المادة
 مالرسو  من والالسلكي والفضائي والتلفزیوني اإلذاعي اإلرسال محطات جمیع إعفاء

 العدوان خالل اإلعالمیة المؤسسات لدور تقدیراً  وذلك واحد، لعام للترخیص المقررة

 نوفمبر من والعشرین والثاني عشر الرابع بین ما الفترة في غزة قطاع على اإلسرائیلي

  .م2012 لعام
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  )2( المادة
 به ویعمل القرار، هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كلٌ  - كافة المختصة الجهات على

  .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره، تاریخ من اعتباراً 
  

  م2012 لسنة نوفمبر من 24 :بتاریخ غـزة مدینـة في صــدر
  هـــــ1434 لعـام محرم من 10                                 

  
  الـظاظـا شـكري زیـاد                                                           

  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                              
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  م2012 لسنة )356( رقم الوزراء مجلس قرار
 م2012 لسنة )هـ.إ/و.م/01/238/11( رقم الوزراء مجلس قرار تعدیل بشـأن

  للعمل المستنكفین الموظفین عودة ومعاییر آلیات بشأن
  زراءالو  مجلس

  وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على اإلطالع بعد
  التنفیذیة، والئحته وتعدیالته م1998 لسنة )4( رقم المدنیة الخدمة قانون وعلى
  بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م/01/238/11( رقم الوزراء مجلس قرار وعلى

  للعمل، المستنكفین الموظفین عودة ومعاییر آلیات 
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
 رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد /السید

  الوزراء،
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  قانونًا، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد السبعینو  الواحد  جلسته في الوزراء مجلس قرر

   م4/12/2012  بتاریخ )هـ.إ/و.م/2/271/11( رقم تحت
  :یلي ما قرر

  
  )1( المادة

 لسنة )هـ.إ/و.م/01/238/11( رقم الوزراء مجلس قرار من )1( المادة تعدیل

 النحو على لتصبح للعمل، المستنكفین الموظفین عودة ومعاییر آلیات بشأن م2012

  :لتاليا
  :التالي النحو على للعمل المستنكفین الموظفین عودة ومعاییر آلیات اعتماد"
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  :التالیة الشروط وفق للعمل المستنكفین الموظفین عودة تكون -1
 تلتزم ال راتبه قطع تم حال وفي اهللا، رام من المستنكف الموظف راتب سریان -  أ

  .عدمه من العمل في االستمرار في الخیار وله راتبه، بصرف الحكومة
 وفي الحاجة، حسب ذلك یكون أن على المعنیة، الحكومیة الدائرة موافقة  -  ب

  .فقط النادرة التخصصات
  .المستنكف للموظف والسلوك السیر حسن  -  ت
 ومخاطبة وتدقیقها، البیانات واستكمال بمراجعة الوزراء لمجلس العامة األمانة تقوم-2

  .للعمل العودة اتإجراء إلتمام المختصة الجهات
  
  )2( المادة

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

 بــه ویعمــل القــرار، هــذا أحكــام تنفیــذ -یخصــه فیمــا كــلٌ  -كافــة المختصــة الجهــات علــى

  .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره، تاریخ من اعتباراً 
  

  م2012 لسنة دیسمبر من 04 :بتاریخ غـزة مدینـة في صــدر 
  هـ1433 امـــــلعـ رمــــــــــــمح نـــــــم 20                   

  
  الـظاظـا شـكري زیـاد                                                    

  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                       
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  م2012 لسنة )357( رقم الوزراء مجلس قرار
 غزة قطاع على األخیر االسرائیلي العدوان من المتضررین المواطنین إعفاء بشـأن

 الحكومیة الرسمیة والوثائق المعامالت جمیع عن فاقد بدل استخراج رسوم من

  العدوان بسبب
  الوزراء مجلس

  وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على اإلطالع بعد
 والسیما م1998 لسنة )7( رقم المالیة والشؤون العامة وازنةالم تنظیم قانون وعلى

  منه، )7( المادة
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
 رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد /السید

  الوزراء،
  الوطني، ألمنوا الداخلیة وزیر عرضه ما على وبناًء 
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  قانونًا، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد السبعینو  الواحد  جلسته في الوزراء مجلس قرر

   م4/12/2012  بتاریخ )هـ.إ/و.م/3/271/11( رقم تحت
  :یلي ما قرر

  )1( المادة
 الفترة في غزة قطاع على األخیر االسرائیلي العدوان من متضررینال المواطنین إعفاء

 استخراج رسوم من م2012 نوفمبر شهر من والعشرین والثاني عشر الرابع بین ما

 العدوان، بسبب فقدت التي الحكومیة الرسمیة والوثائق المعامالت جمیع عن فاقد بدل

  .القرار صدور تاریخ من أشهر أربعة لمدة وذلك
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  )2( ةالماد
 به عملوی القرار، هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كلٌ  -كافة المختصة الجهات على

  .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره، تاریخ من اعتباراً 
  
  م2012 لسنة دیسمبر من 04 :بتاریخ غـزة مدینـة في صــدر 

  هـ1434 لعـام محرم من 20                                    
  

  الـظاظـا شـكري زیـاد                                                                
  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                                 
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  م2012 لسنة )358( رقم الوزراء مجلس قرار
  المخالفة اآلبار تمعدا وأرضیة رافعة أجرة بدل تحصیل بشـأن

  الوزراء مجلس
   ،وتعدیالته م2003 لسنة المعدل اسياألس القانون على اإلطالع بعد

 تحصیل بشأن 2011 لسنة )هـ.إ/و.م/7/217/11( رقم الوزراء مجلس قرار وعلى

  ،المخالفة اآلبار معدات حجز رافعة أجرة بدل
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
 رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد /السید

  الوزراء،
  الزراعة، وزیر تنسیب على وبناًء 
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  قانونًا، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
 تحت  غزة بمدینة المنعقدة تینالمائ بعد والسبعین الثانیة جلسته في الوزراء مجلس قرر

  م11/12/2012  بتاریخ )هـ.إ/و.م/1/272/11( رقم
  :یلي ما قرر

  )1( المادة
 دوالراً  خمسمائة-  )$500( بقیمة المخالفة اآلبار معدات رافعة أجرة بدل تحصیل

 -أمریكیاً  دوالراً  خمسمائة- )$500( بقیمة أرضیة أجرة بدل إلى باإلضافة - أمریكیاً 
  .الثقیلة المخالفة المعدات مالك نم مستوفاة

  
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  )2( المادة
 خمسمائة-  )شیكل 500( بقیمة المخالفة اآلبار معدات رافعة أجرة بدل تحصیل

 -شیكالً  ألف-  )شیكل 1000( بقیمة أرضیة أجرة بدل إلى باإلضافة -شیكالً 
  .الخفیفة المخالفة المعدات مالك من مستوفاة

  

  )3( المادة
 خالل األجرة بدل دفع عن المخالفة اآلبار معدات افعاتر  أصحاب تخلف حال في

  .بحقهم القانونیة اإلجراءات اتخاذ یتم القرار هذا تاریخ من أسبوعین
  

  )4( المادة
  .القرار هذا إصدار قبل  المحجوزة المخالفة الحفر معدات جمیع على القرار هذا یسري

  

  )5( المادة
 تحصیل بشأن م2011لسنة )هـ.إ/و.م/07/217/11( رقم الوزراء مجلس قرار یلغى

  .المخالفة اآلبار معدات حجز رافعة أجرة بدل
  

  )6( المادة
 به ویعمل القرار، هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كلٌ  - كافة المختصة الجهات على

  .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره، تاریخ من اعتباراً 
  
  م2012 ةلسن دیسمبر من 11 :بتاریخ غـزة مدینـة في صــدر 

  هـ1433 لعـام محرم من 27                                    
  

  الـظاظـا شـكري زیـاد                                                            
  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                              



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  م2012 لسنة )359( رقم الوزراء مجلس قرار
  التقاعد ألغراض كسنوات العقود لموظفي الخدمة سنوات احتساب بشـأن

  الوزراء مجلس
  وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على اإلطالع بعد

  التنفیذیة، والئحته وتعدیالته م1998 لسنة )4( رقم المدنیة الخدمة قانون وعلى
  م،2000 لسنة )7( رقم العمل قانون وعلى
  م،2005 لسنة )7( رقم العام التقاعد قانون وعلى
 المحلیة والمجالس العامة اإلدارة ومستخدمي لموظفي والمعاشات التأمین قانون وعلى

 م1964 لسنة 8 رقم بقانون بقرار الصادر اإلسالمیة األوقاف ودائرة والبلدیة
   وتعدیالته،

  بشأن م2006 لسنة )هـ.إ/و.م/17/24/10( رقم الوزراء مجلس قرار وعلى
  تعیینهم، إجراءات تستكمل لم الذین الحكومیة والمؤسسات الوزارات في الموظفین

  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
 رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد /السید

  الوزراء،
 )40( رقم اجتماعها محضر في الدائمة الوزاریة اإلداریة نةجالل تتوصیا وعلى

  م،12/11/2012  بتاریخ المنعقد
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  قانونًا، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
 تحت  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد والسبعین الثانیة جلسته في الوزراء مجلس قرر

  م11/12/2012  بتاریخ )هـ.إ/و.م/2/272/11( رقم
  :یلي ما قرر



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  )1( المادة
 یقوم أن على التقاعد ألغراض كسنوات العقود لموظفي الخدمة سنوات تحتسب

 والمعاشات التأمین قانون وفق %)10( حصته بدفع االشتراك في الراغب الموظف

 وفقاً  ،%)12.5( حصتها بتغطیة الحكومة تقوم حین في العام، التقاعد وقانون

  :التالیة لإلجراءات
 شهرین عن تزید ال مدة القرار هذا من االستفادة في الراغبون الموظفون یمنح .1

 العام الموظفین دیوان عن سیصدر الذي التعمیم تاریخ من أوضاعهم لتسویة

  .الحكومیة والمؤسسات للوزارات
 لدى لموجودةا المالیة المتأخرات من تسویتها یتم أو نقداً  حصته الموظف یدفع .2

  .المالیة وزارة
   .تعیینه تاریخ من الموظف راتب من أعاله الواردة النسب قیمة تحتسب .3
  

  )2( المادة
 مكافأة صرف أو القرار هذا من )1( المادة ألحكام الخضوع بین ما الموظف یخیر

  .م2000 لسنة )7( رقم العمل قانون أحكام حسب خدمة نهایة
  

  )3( المادة
 رقم الوزراء مجلس قرار بموجب العاشرة الحكومة عقود موظفي على القرار هذا یسري 

 األوروبي االتحاد عقود موظفي على وكذلك م،2006 لسنة )هـ.إ/و.م/17/24/10(

  .فقط
  

  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  )4( المادة
 به ویعمل القرار، هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كلٌ  - كافة المختصة الجهات على

  .الرسمیة لجریدةا في وینشر صدوره، تاریخ من اعتباراً 
  
  م2012 لسنة دیسمبر من 11 :بتاریخ غـزة مدینـة في صـدر 

  هـ1433 لعـام محرم من 27                                    
  

  الـظاظـا شـكري زیـاد                                                            
  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                              

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  م2012 لسنة )360( رقم الوزراء مجلس قرار
 الرسوم من ودائم كامل بشكل التعلیمیة الكریم القرآن إذاعات كافة إعفاء بشـأن

  رجعي وبأثر للترخیص المقررة
  الوزراء مجلس

  وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على اإلطالع بعد
  م،1996 لسنة )3( رقم والالسلكیة السلكیة االتصاالت قانون وعلى
 المحطات ترخیص نظام بشأن م2004 لسنة )182( رقم الوزراء مجلس قرار وعلى

  وتعدیالته، والالسلكیة والفضائیة والتلفزیونیة اإلذاعیة
   الترددات جوروأ عوائد بتعرفة م2004 لسنة )233( رقم الوزراء مجلس قرار وعلى

  وتعدیالته، السریع والبرید المعلومات وتكنولوجیا االتصاالت ومهن وحرف
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
  الوزراء، رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد /السید
 محضر في الدائمة الوزاریة التحتیة والبنیة قتصادیةاال الشؤون لجنة توصیات وعلى

  م،05/12/2012  بتاریخ المنعقد )30( رقم اجتماعها
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  قانونًا، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
 تحت  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد والسبعین الثالثة جلسته في الوزراء مجلس قرر

  م11/12/2012  بتاریخ )هـ.إ/و.م/3/272/11( قمر 
  :یلي ما قرر

  )1( المادة
 المقررة الرسوم من ودائم كامل بشكل التعلیمیة الكریم القرآن إذاعات كافة إعفاء

  .رجعي وبأثر للترخیص
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  )2( المادة
 به ویعمل القرار، هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كلٌ  - كافة المختصة الجهات على

  .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره، تاریخ من اعتباراً 
  
  م2012 لسنة دیسمبر من 11 :بتاریخ غـزة مدینـة في صـدر 

  هــــ1433 لعـام محرم من 27                                   
            

  الـظاظـا شـكري زیـاد                                                          
  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                            

   



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  م2012 لسنة )361( رقم الوزراء مجلس قرار
  الفلسطیني التشریعي للمجلس التنظیمي الهیكل اعتماد بشـأن

  الوزراء مجلس
  وتعدیالته م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على اإلطالع بعد

  التنفیذیة، والئحته وتعدیالته 1998 لسنة )4( رقم المدنیة خدمةال قانون وعلى
  بشأن م2004 لسنة )ق.أ/و.م/06/07/08( رقم الوزراء مجلس قرار وعلى
  الوزارات، وهیكلیات مهام مراجعة تنظیم
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
  الوزراء، رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد/السید
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء    قانونًا
 تحت  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد والسبعین الثالثة جلسته في الوزراء مجلس قرر
  م18/12/2012  بتاریخ )هـ.إ/و.م/1/273/11( رقم
  :یلي ما قرر

  )1( المادة
  .القرار بهذا الملحق الفلسطیني التشریعي للمجلس التنظیمي الهیكل اعتماد

  )2( المادة
 به ویعمل القرار، هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كلٌ  -كافة المختصة الجهات على

  .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره، تاریخ من اعتباراً 
  م2012 لسنة دیسمبر نم 18 :بتاریخ غـزة مدینـة في صـدر

  هـ1433 لعـام صفر من 04
  الـظاظـا شـكري زیـاد                                                             

   الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                               



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  م2012 لسنة )362( رقم الوزراء مجلس قرار
 الداخلیة وزارة مقر تدمیر بسبب فقدت سفر جوازات إصدار رسوم تسدید ـأنبش

  الوطني واألمن
  الوزراء مجلس

  وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على اإلطالع بعد
  م،1998 لسنة )7( رقم المالیة والشؤون العامة الموازنة تنظیم قانون وعلى
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
 رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد /السید

  الوزراء،
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  قانونًا، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
 تحت  غزة بمدینة دةالمنعق المائتین بعد والسبعین الثالثة جلسته في الوزراء مجلس قرر

  م18/12/2012  بتاریخ )هـ.إ/و.م/2/273/11( رقم
  :یلي ما قرر

  
  )1( المادة

 جوازات إصدار رسوم لتسدید شیكل - وسبعمائة آالف ثمانیة -)8700( مبلغ صرف

 الداخلیة وزارة مقر تدمیر بسبب فقدت -  جوازاً  وعشرین تسعة -)29( عدد سفر

  .االسرائیلي اللاالحت جیش قبل من الوطني واألمن
    

  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  )2( لمادةا
 به ویعمل القرار، هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كلٌ  - كافة المختصة الجهات على

  .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره، تاریخ من اعتباراً 
  

  م2012 لسنة دیسمبر من 18 :بتاریخ غـزة مدینـة في صـدر
  هـ1433 لعـام صفر من 04                                      

  
  الـظاظـا شـكري یـادز                                                                       

  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  م2012 لسنة )363( رقم الوزراء مجلس قرار
  2012 للعام الوظیفیة والشواغر االحداثات على لتعیینا تمدید بشـأن

  الوزراء مجلس
  وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على اإلطالع بعد

  م،2012 لسنة  )2( رقم م2012 المالیة للسنة العامة الموازنة قانون وعلى
  لتنفیذیة،ا والئحته وتعدیالته م1998 لسنة )4( رقم المدنیة الخدمة قانون وعلى
  بشـأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م/10/258/11( رقم الوزراء مجلس قرار وعلى

  م،2012 للعام الوظیفیة االحداثات اعتماد
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
 رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد /السید

  وزراء،ال
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  قانونًا، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
 تحت  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد والسبعین الثالثة جلسته في الوزراء مجلس قرر
  م18/12/2012  بتاریخ )هـ.إ/و.م/3/273/11( رقم
  :یلي ما قرر

  )1( المادة
ــــــد ــــــین تمدی ــــــى التعی ــــــة والشــــــواغر ثاتاالحــــــدا عل ــــــى 2012 للعــــــام الوظیفی  تــــــاریخ حت

  .م31/3/2013
  
  
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  )2( المادة
 به ویعمل القرار، هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كلٌ  - كافة المختصة الجهات على

  .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره، تاریخ من اعتباراً 
  
  م2012 لسنة دیسمبر من 18 :بتاریخ غـزة مدینـة في صـدر 

  هـ1433 لعـام رـــــــــــــصف نــــم 04            
            

  الـظاظـا شـكري زیـاد                                                            
  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                             

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  م2012 لسنة )364( رقم الوزراء مجلس قرار
   العمل وزارة إلى العدل وزارة من طبیل عبداهللا أحمد محمد /السید نقل بشـأن

  الوزراء مجلس
  وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على اإلطالع بعد

  وتعدیالته، م1998 لسنة )4( رقم المدنیة الخدمة قانون وعلى
  تسكین بشأن م2007 لسنة )هـ.إ/و.م/03/36/11( رقم الوزراء مجلس قرار وعلى
  البیئة، سلطة في عاماً  مدیراً  طبیل عبداهللا أحمد محمد /السید
  بشأن م2008 لسنة )هـ.إ/و.م/14/81/11( رقم الوزراء مجلس قرار وعلى
 وتغییر العدل وزارة إلى البیئة جودة سلطة من طبیل عبداهللا أحمد محمد /السید نقل

  الوظیفي، مسماه
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم لوزراءا رئیس قرار وعلى
 رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد /السید

  الوزراء،
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  قانونًا، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
 تحت  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد والسبعین الثالثة جلسته في الوزراء مجلس قرر
  م18/12/2012  بتاریخ )هـ.إ/و.م/4/273/11( رقم
  :یلي ما قرر

  
  )1( المادة

 درجته بنفس العمل وزارة إلى العدل وزارة من طبیل عبداهللا أحمد محمد /السید نقل

  .الوظیفیة
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  )2( المادة
 به ویعمل القرار، هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كلٌ  - كافة المختصة الجهات على

  .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره، تاریخ من اعتباراً 
  
  م2012 لسنة دیسمبر من 18 :بتاریخ غـزة مدینـة في صـدر 

  هـ1433 ـامــــلع رـــــــــــــــــصف نـــــــــم 04                      
            

  الـظاظـا شـكري زیـاد                                                                
  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                                  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  م2012 لسنة )365( رقم الوزراء مجلس قرار
  الوفود الستقبال علیا حكومیة لجنة تشكیل بشـأن

  الوزراء مجلس
  ،وتعدیالته م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على اإلطالع بعد

  منها، )أ/25( المادة والسیما الوزراء، لمجلس الداخلیة الالئحة وعلى
  تشكیل بشأن م2011 لسنة )هـ.إ/و.م/2/219/11( رقم الوزراء مجلس قرار وعلى
  الوفود، استقبال سیاسات لوضع علیا حكومیة لجنة
  تشكیل بشأن م2011 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/140/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
  الوفود، واستقبال الحصار لكسر الحكومیة اللجنة
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
 رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد /السید

  الوزراء،
  ،العامة المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  قانونًا، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
 تحت  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد والسبعین الثالثة جلسته في الوزراء مجلس قرر
  م18/12/2012  بتاریخ )هـ.إ/و.م/5/273/11( رقم
  :یلي ما قرر
  

  )1( المادة
 ممثل وعضویة الخارجیة، وزارة برئاسة الوفود، الستقبال علیا حكومیة لجنة تشكیل

 والمكتب الوطني، واألمن الداخلیة ووزارة الوزراء، لمجلس العامة األمانة :من كل عن

  .العلیا الفئة موظفي من اللجنة أعضاء جمیع یكون أن على الحكومي، اإلعالمي
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  )2( المادة
  : التالیة المهام للجنة تسند

 وتنظیم غزة لقطاع الزائرة والشعبیة الرسمیة الوفود استقبال على الكامل اإلشراف -1

  .الزیارات وبرامج االستقبال مراسم
  .غزة لقطاع زیارتها المزمع الوفود عن مسبقة بیانات قاعدة تشكیل-2
 الفلسطیني الشعب مع المتضامنة والشعبیة الرسمیة الجهات دعوة على العمل -3

  .غزة قطاع لزیارة
  .القادمة للوفود الالزمة لحمایةا لتوفیر المختصة األمنیة الجهات مع التنسیق -4
  .واإلقامة التنقل بشأن للوفود الالزمة التسهیالت تقدیم -5
 لقطاع الزائرة الوفود من المقدمة المساعدات بشأن المختصة الجهات مع التنسیق -6

  .األصول وفق غزة
 وتعظیم التواصل استمراریة لضمان غزة قطاع مغادرتها بعد الوفود مع المتابعة -7

  .الزیارات من المرجوة الفائدة
  .الوزراء لمجلس عملها عن شهریة دوریة تقاریر اللجنة ترفع -8
  

  )3( المادة
 مع بالتنسیق لها مساعدة تنفیذیة فنیة لجان تشكیل العلیا الحكومیة للجنة یمكن

  .المختصة الوزارات
  

  
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  )4( المادة
  :التالیة القرارات تلغى

 تشكیل بشأن م2011 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/140/11( رقم الوزراء رئیس قرار -1

  .الوفود واستقبال الحصار لكسر الحكومیة اللجنة
 تشكیل بشأن م2011 لسنة )هـ.إ/و.م/2/219/11( رقم الوزراء مجلس قرار -2

  .الوفود استقبال سیاسات لوضع علیا حكومیة لجنة
  

  )5( المادة
 به ویعمل القرار، هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كلٌ  - كافة المختصة الجهات على

  .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره، تاریخ من اعتباراً 
  
  م2012 لسنة دیسمبر من 18 :بتاریخ غـزة مدینـة في صـدر 

  هـ1433 لعـام صفر من 04                       
  

  الـظاظـا شـكري زیـاد                                                           
  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                              

  
  
  
  
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  م2012 لسنة )366( رقم الوزراء مجلس قرار
  بشأن م2011 لسنة )هـ.إ/و.م/5/251/11( رقم الوزراء مجلس قرار تعدیل بشـأن

  العربیة مصر جمهوریة من الحكومیة المركبات شراء إجراءات اعتماد
  الوزراء مجلس

  وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على اإلطالع بعد
  وتعدیالته، م1998 لسنة )9( رقم العامة اللوازم قانون وعلى
  بشأن م2011 لسنة )هـ.إ/و.م/5/251/11( رقم الوزراء مجلس قرار وعلى

  العربیة، مصر جمهوریة من الحكومیة المركبات شراء إجراءات اعتماد 
  بشأن م2011 لسنة )هـ.إ/و.م/4/222/11( رقم الوزراء مجلس قرار وعلى
  الحكومة، لصالح جدیدة مركبات لشراء خاصة لجنة تشكیل
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
 رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد /السید

  الوزراء،
 محضر في الدائمة الوزاریة التحتیة والبنیة االقتصادیة الشؤون لجنة توصیات وعلى

  م،05/12/2012  بتاریخ المنعقد )30( رقم اجتماعها
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  قانونًا، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
 تحت  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد نوالسبعی الثالثة جلسته في الوزراء مجلس قرر
  م18/12/2012  بتاریخ )هـ.إ/و.م/6/273/11( رقم
  :یلي ما قرر

  )1( المادة
  )هـ.إ/و.م/5/251/11( رقم الوزراء مجلس قرار من )1( المادة من )1( رقم البند تعدیل



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

 مصر جمهوریة من الحكومیة المركبات شراء إجراءات اعتماد بشأن م2011 لسنة

  :التالي النحو على لیصبح لعربیة،ا
 ومستوردي تجار مع المباشر بالتعاقد الحكومیة المركبات شراء لجنة تكلیف "

  ".المصري الجانب من المركبات
  

  )2( المادة
 به ویعمل القرار، هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كلٌ  - كافة المختصة الجهات على

  .الرسمیة ةالجرید في وینشر  صدوره، تاریخ من اعتباراً 
  
  م2012 لسنة دیسمبر من 18 :بتاریخ غـزة مدینـة في صـدر 

  هـ1433 لعـام صفر من 04                                  
  

  الـظاظـا شـكري زیـاد                                                               
  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                                  

   
  
  
  

  م2012 لسنة )367( رقم الوزراء مجلس قرار
   المدنیین الموظفین الشهداء أوضاع تسویة بشـأن

  الوزراء مجلس
  وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على اإلطالع بعد



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  وتعدیالته، التنفیذیة تهوالئح م1998 لسنة )4( رقم المدنیة الخدمة قانون وعلى
  ،2002 لسنة )1( رقم القضائیة السلطة قانون وعلى
  ،2005 لسنة )13( رقم الدبلوماسي السلك قانون وعلى
  م،2005 لسنة )7( رقم العام التقاعد قانون وعلى
 بشـأن م2012 لسنة )هــ.إ/و.م/3/247/11( رقم الوزراء مجلس قرار وعلى

  لشهداء،ا اعتماد معاییر على المصادقة
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
 رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد /السید

  الوزراء،
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  قانونًا، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
 تحت  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد والسبعین الرابعة ستهجل في الوزراء مجلس قرر

  م25/12/2012  بتاریخ )هـ.إ/و.م/1/274/11( رقم
  :یلي ما قرر
  

  
  
  )1( المادة

 المخصصة المعاني التالیة والعبارات للكلمات یكون النظام هذا أحكام تطبیق لغایات

  :ذلك خالف على القرینة تدل لم ما ادناه لها



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

 شهیداً  اعتماده وتم الوطني، واجبه أداء أثناء استشهد موظف كل :لشهیدا الموظف

 رقم الوزراء مجلس بقرار المقرة الشهداء معاییر وفق المختصة الجهات من

  .م2012 لسنة )هـ.إ/و.م/3/247/11(
 النظام هذا أحكام بموجب العامة الخزینة من یصرف الذي الشهري المبلغ :المعاش

  .دالشهی الموظف ألسرة
 لسنة )7( رقم العام التقاعد قانون وفق المستحقون الورثة :الشهید الموظف أسرة

  .بهم الخاصة وأحكامه 2005
  )2( المادة

  .استثناًء  استشهاده عند لدرجته التالیة الوظیفیة الدرجة الشهید الموظف یمنح
  

  )3( المادة
 التي للدرجة ساسياأل الراتب یعادل شهریاً  معاشاً  الشهید الموظف ألسرة یُصرف .1

 طبیعة وعالوة الدوریة العالوة إلیه مضافاً  أعاله )2( المادة وفق استثناء إلیها رقي

  .أخرى عالوات وأي االجتماعیة والعالوة المعیشة غالء وعالوة العمل
 وفقاً  الجنازة مصاریف ونفقات الوفاة أشهر منحة الشهید الموظف ألسرة یصرف .2

  .بها المعمول لألصول
  

  )4( ادةم
وزع ُ  قانون من )34( المادة ألحكام وفقاً  الموظف الشهید الموظف أسرة على المعاش ی

  .م2005 لسنة )7( رقم العام التقاعد
  )5( مادة

ُخصم  أو العام التقاعد هیئة من الشهید الموظف ألسرة تصرف مبالغ أي المعاش من ی

  .كانت بند أي تحت أخرى حكومیة جهة أي



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  )6( مادة
 و المدنیة الخدمة لقانون الخاضعین الشهداء الموظفین على النظام هذا كامأح تُطبق
 تاریخ من ابتداًء  الدبلوماسي، السلك وقانون القضائیة السلطة قانون

 وفقاً  المادة هذه أحكام على االستثناء الوزارء لمجلس ویجوز م،01/01/2006

  .العامة المصلحة لمقتضیات
  

  )7( المادة
 به ویعمل القرار، هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كلٌ  - كافة صةالمخت الجهات على

  .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره، تاریخ من اعتباراً 
  

  م2012 لسنة دیسمبر من 25 :بتاریخ غـزة مدینـة في صـدر
  هــ1434 لعـام رــــــــــــــــصف نــــــم 11                                

  
  الـظاظـا شـكري یـادز                                                                 

  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                                
   
  
  
  

  م2012 لسنة )368( رقم الوزراء مجلس قرار
  الوزراء لمجلس مبنى بناء في للبدء )$400 ،000( وقدره مبلغ اعتماد بشـأن

  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  الوزراء مجلس
  وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على اإلطالع بعد

  م،1998 لسنة )7( رقم المالیة والشؤون العامة الموازنة تنظیم قانون وعلى
  وتعدیالته، العامة والمؤسسات للوزارات المالي النظام وعلى
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
 رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد /السید

  الوزراء،
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  قانونًا، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد والسبعین الرابعة جلسته في الوزراء مجلس قرر

  م25/12/2012  بتاریخ )هـ.إ/و.م/2/274/11( رقم تحت
  :یلي ما قرر

  
  )1( المادة

 لمجلس مبنى بناء في للبدء -دوالراً  ألف أربعمائة– )$400,000( وقدره مبلغ اعتماد

  .الوزراء
  

  
  
  
  )2( المادة

 به ویعمل القرار، هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كلٌ  - كافة المختصة الجهات على

  .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره، تاریخ من اراً اعتب



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  
  م2012 لسنة دیسمبر من 25 :بتاریخ غـزة مدینـة في صـدر 

  هـ1434 لعـام رــــــــــــــــــصف نـــــــــــم 11         
  

  الـظاظـا شـكري زیـاد                                         
  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2012 لسنة )369( رقم الوزراء مجلس قرار
  المحاكم لبناء العدل وزارة لصالح )$600,000( قدره مبلغ اعتماد بشـأن

  الوزراء مجلس



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على اإلطالع بعد
  م،1998 لسنة )7( رقم المالیة والشؤون العامة الموازنة تنظیم قانون وعلى
  وتعدیالته، العامة والمؤسسات للوزارات المالي النظام وعلى
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
 رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد /السید

  لوزراء،ا
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  قانونًا، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد والسبعین الرابعة جلسته في الوزراء مجلس قرر

  م25/12/2012  بتاریخ )هـ.إ/و.م/3/274/11( رقم تحت
  :یلي ما قرر

  
  )1( المادة

 لبناء العدل وزارة لصالح -دوالراً  ألف ستمائة– )$600,000( قدره مبلغ اعتماد

    .المحاكم
  
  
  
  

  )2( المادة
 به ویعمل القرار، هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كلٌ  - كافة المختصة الجهات على

  .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره، تاریخ من اعتباراً 



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  
  م2012 لسنة دیسمبر من 25 :بتاریخ غـزة مدینـة في صـدر 

  هـ1434 لعـام رـــــــــــــــــــصف نــــــــــــم 11                   
  

  الـظاظـا شـكري زیـاد                                                              
  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2012 لسنة )370( رقم الوزراء مجلس قرار
 البالغ الوطني واألمن الداخلیة وزارة لكباش المباشر الشراء على الموافقة بشـأن

  )$20,000( قیمته



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  الوزراء مجلس
  وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على اإلطالع بعد

  م،1998 لسنة )9( رقم العامة اللوازم قانون وعلى
  م،1998 لسنة )7( رقم المالیة والشؤون العامة الموازنة تنظیم قانون ىوعل

  وتعدیالته، العامة والمؤسسات للوزارات المالي النظام وعلى
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
 رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد /السید

  الوزراء،
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  قانونًا، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
 تحت  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد والسبعین الرابعة جلسته في الوزراء مجلس قرر

  م25/12/2012  بتاریخ )هـ.إ/و.م/4/274/11( رقم
  :یلي ما قرر
  

  )1( المادة
 قیمته البالغ الوطني واألمن الداخلیة وزارة )لكباش( المباشر شراءال على الموافقة

  .دوالراً  ألف عشرون– )20,000$(
  
  
  )2( المادة

 به ویعمل القرار، هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كلٌ  - كافة المختصة الجهات على

  .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره، تاریخ من اعتباراً 



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  
  م2012 لسنة دیسمبر من 25 :یخبتار  غـزة مدینـة في صـدر 

  هـ1434 لعـام صفر من 11                                    
            

  الـظاظـا شـكري زیـاد                                                           
  زراءالـو  مجلـس رئیـس ائبن                                                              

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2012 لسنة )371( رقم الوزراء مجلس قرار
 الشرعیة االستئناف لمحكمة رئیساً  النجار خلیل إبراهیم /القاضي ترقیة بشـأن

  بخانیونس



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  الوزراء مجلس
  وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على اإلطالع بعد

  ،2011 لسنة )3( رقم الشرعي القضاء قانون وعلى
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
  الوزراء، رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد/السید
  الشرعي، للقضاء األعلى المجلس تنسیب على وبناء
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
، لنا ةالمخول الصالحیات على وبناًء    قانونًا
 تحت  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد والسبعین الرابعة جلسته في الوزراء مجلس قرر
  م25/12/2012  بتاریخ )هـ.إ/و.م/5/274/11( رقم
  :یلي ما قرر

  )1( المادة
  .بخانیونس الشرعیة االستئناف لمحكمة رئیساً  النجار خلیل إبراهیم /القاضي ترقیة

  )2( المادة
 به ویعمل القرار، هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كلٌ  -كافة المختصة جهاتال على

  .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره، تاریخ من اعتباراً 
  م2012 لسنة دیسمبر من 25 :بتاریخ غـزة مدینـة في صـدر
  هــ1434 لعـام رــــــــصف نــــــــــــــم 11                    

  الـظاظـا شـكري زیـاد                                                               
  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                                   

  م2012 لسنة )372( رقم الوزراء مجلس قرار
 ئاسةر  في المظالم دیوان برئاسة سعد حسین سعید أسامة /السید تكلیف بشأن

  الوزراء مجلس



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  الوزراء مجلس
  وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على اإلطالع بعد

  التنفیذیة، والئحته وتعدیالته م1998 لسنة )4( رقم المدنیة الخدمة قانون وعلى
  بشـأن م2012 لسنة )هــ.إ/و.م/5/207/11( رقم الوزراء مجلس قرار وعلى
  الوزراء، مجلس رئاسة يف المظالم دیوان عمل تنظیم
  م2012 لسنة )هــ.إ/و.م/13/261/11( رقم الوزراء مجلس قرار وعلى
 لسنة )هــ.إ/و.م/4/260/11( رقم الوزراء مجلس قرار من )1( المادة تعدیل بشـأن

 للشؤون الوزراء لمجلس مستشاراً  سعد حسین سعید أسامة /السید تعیین بشـأن م2012

  ،)A2( بدرجة القانونیة
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار ىوعل

 رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد /السید

  الوزراء،
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  قانونًا، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
 تحت  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد والسبعین الرابعة جلسته في الوزراء مجلس قرر

  م25/12/2012  بتاریخ )هـ.إ/و.م/6/274/11( رقم
  :یلي ما قرر

  
  
  )1( المادة

 مجلس رئاسة في المظالم دیوان برئاسة سعد حسین سعید أسامة /السید تكلیف

  .الوزراء



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  
  )2( المادة

 به ویعمل القرار، هذا مأحكا تنفیذ -یخصه فیما كلٌ  - كافة المختصة الجهات على

  .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره، تاریخ من اعتباراً 
  
  م2012 لسنة دیسمبر من 25 :بتاریخ غـزة مدینـة في صـدر 

  هـ1434 ـامــــــــلع رــــــــــصف نـــــــــــــم 11            
            

  الـظاظـا شـكري زیـاد                                                             
  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                               

   
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2012 لسنة )373( رقم الوزراء مجلس قرار
  م2013 للعام المیالدیة السنة رأس عطلة بشـأن

  الوزراء مجلس



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على اإلطالع بعد
  وتعدیالته، م1998 لسنة )4( رقم المدنیة الخدمة قانون وعلى
 الخدمة لقانون التنفیذیة بالالئحة م2005 لسنة )45( رقم الوزراء مجلس قرار وعلى

 والسیما م،2005 لسنة )4( رقم بالقانون المعدل م1998 لسنة )4( رقم المدنیة

  منه، )7( المادة
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
 رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد /السید

  الوزراء،
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  قانونًا، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
 تحت  غزة بمدینة المنعقدة المائتین دبع والسبعین الرابعة جلسته في الوزراء مجلس قرر

  م25/12/2012  بتاریخ )هـ.إ/و.م/7/274/11( رقم
  :یلي ما قرر
  

  )1( المادة
 والمؤسسات الوزارات لكافة رسمیة عطلة م1/1/2013 الموافق الثالثاء یوم اعتبار

  .م2013 للعام المیالدیة السنة رأس بمناسبة الحكومیة
  
  

  )2( المادة
 به ویعمل القرار، هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كلٌ  - كافة تصةالمخ الجهات على

  .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره، تاریخ من اعتباراً 



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  
  م2012 لسنة دیسمبر من 25 :بتاریخ غـزة مدینـة في صـدر 

  هـ1434 لعـام صفر من 11        
            

  الـظاظـا شـكري زیـاد                                                                
  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                                   

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2012 لسنة )374( رقم الوزراء مجلس قرار
 الختامي المستخلص لتغطیة جبالیا بلدیة لصالح )$ 80,000( مبلغ اعتماد بشـأن

  النصر شارع امتداد جبالیا غرب الحریة أسطول شارع تعبید لمشروع ذالمنف للمقاول



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  الوزراء مجلس
  وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على اإلطالع بعد

  م،1998 لسنة )7( رقم المالیة والشؤون العامة الموازنة تنظیم قانون وعلى
  ته،وتعدیال العامة والمؤسسات للوزارات المالي النظام وعلى
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
 رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد /السید

  الوزراء،
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  قانونًا، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
 تحت  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد والسبعین الرابعة جلسته في الوزراء مجلس قرر

  م25/12/2012  بتاریخ )هـ.إ/و.م/8/274/11( رقم
  :یلي ما قرر
  

  )1( المادة
 لتغطیة جبالیا بلدیة لصالح –دوالراً  ألف ثمانون –)$80,000( مبلغ اعتماد

 أسطول ارعش تعبید لمشروع المنفذة للمقاوالت جزر أبو لشركة الختامي المستخلص

  .النصر شارع امتداد جبالیا غرب الحریة
  
  

  )2( المادة
 به ویعمل القرار، هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كلٌ  - كافة المختصة الجهات على

  .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره، تاریخ من اعتباراً 



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  
  م2012 لسنة دیسمبر من 25 :بتاریخ غـزة مدینـة في صـدر 

  هـ1434 لعـام رــــــــــــــــصف نـــــــــــــم 11      
            

  الـظاظـا شـكري زیـاد                                                       
  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                        

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2012 لسنة )375( رقم الوزراء مجلس قرار
  خانیونس بلدیة لصالح )$120 ،000( مبلغ اعتماد ـأنبش

  الوزراء مجلس



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على اإلطالع بعد
  م،1998 لسنة )7( رقم المالیة والشؤون العامة الموازنة تنظیم قانون وعلى
  وتعدیالته، العامة والمؤسسات للوزارات المالي النظام وعلى
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
 رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد /السید

  الوزراء،
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  قانونًا، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد عینوالسب الرابعة جلسته في الوزراء مجلس قرر

  م25/12/2012  بتاریخ )هـ.إ/و.م/9/274/11( رقم تحت
  :یلي ما قرر

  
  )1( المادة

  .خانیونس بلدیة لصالح –دوالراً  ألف وعشرون مائة –)$120 ،000( مبلغ اعتماد
  

  
  
  
  
  )2( المادة

 به ویعمل رار،الق هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كلٌ  - كافة المختصة الجهات على

  .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره، تاریخ من اعتباراً 



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  
  م2012 لسنة دیسمبر من 25 :بتاریخ غـزة مدینـة في صـدر 

  هـ1434 لعـام رــــــــــــــــصف نــــــــــم 11                  
        

  الـظاظـا كريشـ زیـاد                                                            
  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                              

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2012 لسنة )376( رقم الوزراء مجلس قرار
  التعلیمیة والفضائیة والتلفزیونیة اإلذاعیة المحطات تراخیص منح بشـأن

  

  الوزراء مجلس



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل األساسي نالقانو  على اإلطالع بعد
  م،1996 لسنة )3( رقم والالسلكیة السلكیة االتصاالت قانون وعلى
 المحطات ترخیص نظام بشأن م2004 لسنة )182( رقم الوزراء مجلس قرار وعلى

  وتعدیالته، والالسلكیة والفضائیة والتلفزیونیة اإلذاعیة
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
 رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد /السید

  الوزراء،
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  قانونًا، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
 تحت  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد والسبعین الرابعة جلسته في الوزراء مجلس قرر

  م25/12/2012  بتاریخ )هـ.إ/و.م/10/274/11( رقم
  :یلي ما قرر

  
  )1( المادة

 على التعلیمیة والفضائیة والتلفزیونیة اإلذاعیة المحطات تراخیص منح یقتصر

  .العالي والتعلیم التربیة لوزارة التابعة المحطات
  
  
  

  )2( المادة
 به ویعمل القرار، هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كلٌ  - كافة المختصة الجهات على

  .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره، تاریخ من اعتباراً 



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  
  م2012 لسنة دیسمبر من 25 :بتاریخ غـزة مدینـة في صـدر 

  هـــــ1434 ـامـــلع رـــــــــــصف نــــــــــم 11                         
      

  الـظاظـا شـكري زیـاد                                                             
  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                                 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2012 لسنة )377( رقم الوزراء مجلس قرار
 یونيالصه اإلعالم مع یعملون الذین والمراسلین اإلعالمیة المؤسسات منع بشـأن

  غزة قطاع في العمل من



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  الوزراء مجلس
  وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على اإلطالع بعد

  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
 رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد /السید

  الوزراء،
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  قانونًا، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
 تحت  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد والسبعین الرابعة جلسته في الوزراء مجلس قرر

  م25/12/2012  بتاریخ )هـ.إ/و.م/11/274/11( رقم
  :یلي ما قرر
  

  )1( المادة
 العمل من الصهیوني اإلعالم مع یعملون ذینال والمراسلین اإلعالمیة المؤسسات منع

  .غزة قطاع في
  

  )2( المادة
 مع التعامل بعدم الحكومیة والهیئات السلطات ورؤساء الوزراء السادة على التأكید

  .الصهاینة أحد بمشاركة صحفیة مقابالت أي إجراء أو الصهیوني اإلعالم
  

  )3( المادة
 به عملوی القرار، هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كلٌ  - كافة المختصة الجهات على

  .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره، تاریخ من اعتباراً 



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  
  م2012 لسنة دیسمبر من 25 :بتاریخ غـزة مدینـة في صـدر 

  هـ1434 لعـام صفر من 11                                 
            

  الـظاظـا شـكري زیـاد                                                              
  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  م2012 لسنة )378( رقم الوزراء مجلس قرار



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

 رقم الوزراء مجلس بقرار الملحق العمل طبیعة عالوة نسبة جدول تعدیل بشـأن

 یتعلق فیما اإلداریة والعالوة العمل طبیعة عالوة بالئحة م2005 لسنة )13(

  القانوني المساعد بوظیفة
  الوزراء مجلس

  وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على اإلطالع بعد
  وتعدیالته، التنفیذیة والئحته م1998 لسنة )4( رقم المدنیة الخدمة قانون وعلى
 العمل طبیعة عالوة بالئحة م2005 لسنة )13( رقم الوزراء مجلس قرار وعلى

  اإلداریة، والعالوة
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
 رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد /السید

  الوزراء،
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  قانونًا، لنا المخولة صالحیاتال على وبناًء 
 تحت  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد والسبعین الرابعة جلسته في الوزراء مجلس قرر

  م25/12/2012  بتاریخ )هـ.إ/و.م/12/274/11( رقم
  :یلي ما قرر
  

  )1( المادة
 الوزراء مجلس بقرار الملحق العمل طبیعة عالوة نسبة جدول في المدرج البند تعدیل

 یتعلق فیما اإلداریة والعالوة العمل طبیعة عالوة بالئحة م2005 لسنة )13( قمر 

  :التالي النحو على لتصبح القانوني المساعد بوظیفة
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

 خدمة سنوات أربع أو محاماة إجازة +حقوق بكالوریوس ( قانوني مساعد

 .)الحكومي القانوني العمل مجال في فعلیة
100% 

  
  )2( المادة

 الحاجة وفق رسمیة مسابقة خالل من القانوني المساعد رجةد استحقاق یكون

  .بالخصوص بها المعمول األصول وفق للوظیفة الخارجي واإلعالن
  

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

  
  )4( المادة

 به ویعمل القرار، هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كلٌ  - كافة المختصة الجهات على

  .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره، تاریخ نم اعتباراً 
  

  م2012 لسنة دیسمبر من 25 :بتاریخ غـزة مدینـة في صـدر
  هـ1434 ـامــــــلع رــــــــــصف نـــــــــم 11                             

            
  الـظاظـا شـكري زیـاد                                                       

  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                       
   
  

  م2013 لسنة )1( رقم الوزراء مجلس قرار



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  الحكومیة لألراضي العلیا الوزاریة اللجنة لمساعدة فنیة لجنة تشكیل بشـأن
  الوزراء مجلس

  ته،وتعدیال م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على اإلطالع بعد
  م،1942 لسنة )6( رقم العمومیة األراضي قانون وعلى
  وتعدیالته، العثماني األراضي قانون وعلى
  بشـأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م/5/265/11( رقم الوزراء مجلس قرار وعلى
  الحكومیة، لألراضي علیا وزاریة لجنة تشكیل
  تعیین شأنب م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
 رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد /السید

  الوزراء،
  اجتماعها محضر في الحكومیة لألراضي العلیا الوزاریة اللجنة توصیات وعلى

  م،19/12/2012 بتاریخ المنعقد )01( رقم
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  قانونًا، لنا ولةالمخ الصالحیات على وبناًء 
 تحت  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد والسبعین الخامسة جلسته في الوزراء مجلس قرر

  م08/01/2013  بتاریخ )هـ.إ/و.م/1/275/11( رقم
  :یلي ما قرر

  )1( المادة
 مهامها، إنجاز في الحكومیة لألراضي العلیا الوزاریة اللجنة لمساعدة فنیة لجنة تشكیل

  :من كلٍ  وعضویة األراضي سلطة رئیس ةبرئاس وذلك
  
  

  

 الصفة االسم الوزارة م



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

1. 
 العامة األشغال وزارة

 واإلسكان
 عضواً  سرحان یوسف  ناجي .م

 عضواً  الفرا حمزة الدین محي .م المحلي الحكم وزارة .2

3. 
 لمجلس العامة األمانة

 الوزراء
 الغمري جاسر رامي .م

 عضواً 

 عضواً  عمار محمد یدسع .م والمواصالت النقل وزارة .4

 عضواً  زایدة محمد عمر .م األراضي سلطة .5

 عضواً  الغندور یعقوب یعقوب .أ العدل وزارة .6

 عضواً  الرنتیسي العزیز عبد إیناس .م التخطیط وزارة .7

8. 
 واألمن الداخلیة وزارة

 الوطني
 علي الشیخ محمد إیهاب .م

 عضواً 

  
  )2( المادة

  .مهامها داءأل مناسب تراه بمن اللجنة تستعین
  

  )3( المادة
  .الحكومیة لألراضي العلیا الوزاریة للجنة توصیاتها اللجنة ترفع

  
  
  
  

  )4( المادة



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

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

  .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره، تاریخ من اعتباراً 
  

  م2013 لسنة ینایر من 08 :بتاریخ غـزة مدینـة في صـدر
  هـ1434 لعـام صفر من 25                                

  
  الـظاظـا شـكري زیـاد                                                            

  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                              
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2013 لسنة )2( رقم الوزراء مجلس قرار



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

 االسكان لمشاریع المفرزة الحكومیة األراضي قطع من أجزاء تخصیص بشـأن

  تعلیمیة مدارس إلنشاء الالجئین وتشغیل الغوث وكالة لصالح
  الوزراء مجلس

  وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على االطالع بعد
  م،1942 لسنة )6( رقم عمومیةال األراضي قانون وعلى
  وتعدیالته، العثماني األراضي قانون وعلى
  تشكیل بشـأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م/5/265/11( رقم الوزراء مجلس قرار وعلى
  الحكومیة، لألراضي علیا وزاریة لجنة
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
 رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد /السید

  الوزراء،
  اجتماعها محضر في الحكومیة لألراضي العلیا الوزاریة اللجنة توصیات وعلى

  م،19/12/2012 بتاریخ المنعقد )01( رقم
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  قانونًا، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
 تحت  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد والسبعین الخامسة جلسته في الوزراء مجلس قرر

  م08/01/2013  بتاریخ )هـ.إ/و.م/2/275/11( رقم
  :یلي ما قرر

  )1( المادة
 الجدول وفق االسكان لمشاریع المفرزة الحكومیة األراضي قطع من أجزاء تخصیص

  :تعلیمیة مدارس ءإلنشا الالجئین وتشغیل الغوث وكالة لصالح التالي
 المساحة القسیمة القطعة المشروع م



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

 بیسان.1
)1777(  )146+149( 

 )2م4035(
)1778(  )12( 

 )2م 4185( )148+147( )1777( بیسان.2

 )2م 4434( )62( )127( الربوة.3

 )2م 4188( )17( )88( البراق.4

  
  )2( المادة

تما التخصیص إجراءات بتنفیذ األراضي سلطة تكلیف  المعمول األصول حسب مهوإ

  .بها
  

  )3( المادة
 به ویعمل القرار، هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كل - كافة المختصة الجهات على

  .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره، تاریخ من اعتباراً 
  

  م2013 لسنة ینایر من 08 :بتاریخ غـزة مدینـة في صـدر
  هـ1434 لعـام صفر من 25                         

  
  الـظاظـا شـكري زیـاد                                                          

  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                          
  
  

  م2013 لسنة )3( رقم الوزراء مجلس قرار



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

 مدرسة إلنشاء والتعلیم التربیة وزارة لصالح حكومیة أرض قطعة تخصیص بشـأن

  حكومیة
  الوزراء مجلس

  وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على اإلطالع بعد
  م،1942 لسنة )6( رقم العمومیة األراضي قانون وعلى
  وتعدیالته، العثماني األراضي قانون وعلى
  كیلتش بشـأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م/5/265/11( رقم الوزراء مجلس قرار وعلى
  الحكومیة، لألراضي علیا وزاریة لجنة
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
 رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد /السید

  الوزراء،
  رقم اجتماعها محضر في الحكومیة لألراضي العلیا الوزاریة اللجنة توصیات وعلى

  م،19/12/2012 بتاریخ المنعقد )01(
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  قانونًا، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
 تحت  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد والسبعین الخامسة جلسته في الوزراء مجلس قرر

  م08/01/2013  بتاریخ )هـ.إ/و.م/3/275/11( رقم
  :یلي ما قرر

  )1( دةالما
 من )4( رقم القسیمة أرض من جزء في الواقعة الحكومیة األرض قطعة تخصیص

 والبالغة -الهدى إسكان مشروع -الدیك جحر أراضي من )658( رقم القطعة



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

 لصالح –مربعاً  متراً  وعشرین وواحد ومائتین آالف أربعة – )2م4221( مساحتها

  .حكومیة مدرسة إلنشاء والتعلیم التربیة وزارة
  

  )2( لمادةا
 به ویعمل القرار، هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كل - كافة المختصة الجهات على

  .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره، تاریخ من اعتباراً 
  

  م2013 لسنة ینایر من 08 :بتاریخ غـزة مدینـة في صـدر
  هـ1434 لعـام صفر من 25                         

  
  الـظاظـا شـكري زیـاد                                                      

  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                        
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  م2013 لسنة )4( رقم الوزراء مجلس قرار
  طبي مركز إلنشاء الصحة وزارة لصالح حكومیة أرض قطعة تخصیص بشـأن

  الوزراء مجلس
  وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على اإلطالع بعد

  م،1942 لسنة )6( رقم العمومیة األراضي قانون وعلى
  وتعدیالته، العثماني األراضي قانون وعلى
  تشكیل بشـأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م/5/265/11( رقم الوزراء مجلس قرار وعلى
  الحكومیة، لألراضي علیا وزاریة لجنة
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار ىوعل

 رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد /السید

  الوزراء،
  اجتماعها محضر في الحكومیة لألراضي العلیا الوزاریة اللجنة توصیات وعلى

  م،19/12/2012 بتاریخ المنعقد )01( رقم
  العامة، المصلحة مقتضیات على ًء وبنا

  قانونًا، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
 تحت  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد والسبعین الخامسة جلسته في الوزراء مجلس قرر

  م08/01/2013  بتاریخ )هـ.إ/و.م/4/275/11( رقم
  :یلي ما قرر
  

  )1( المادة
 من )4( رقم القسیمة أرض من جزء في الواقعة الحكومیة األرض قطعة تخصیص

 والبالغة -الهدى إسكان مشروع -الدیك جحر أراضي من )658( رقم القطعة



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

 الصحة وزارة لصالح –مربعاً  متراً  وسبعین وخمسة ألفان –)2م2075( مساحتها

  .طبي مركز إلنشاء
  )2( المادة

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

  .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره، تاریخ من اعتباراً 
  

  م2013 لسنة ینایر من 08 :بتاریخ غـزة مدینـة في صـدر
  هـ1434 لعـام رـــــــصف نــــم 25                 

  
  الـظاظـا شـكري زیـاد                                                           

  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                              
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  م2013 لسنة )5( رقم الوزراء مجلس قرار
 والرسوم النقل مصاریف لتسدید )$8 ،529( قدره إضافي مبلغ اعتماد بشـأن

  واألسرى الشهداء أسر من الشریفین الحرمین خادم مكرمة لحجاج
  وزراءال مجلس

  وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على اإلطالع بعد
  م،1998 لسنة )7( رقم المالیة والشؤون العامة الموازنة تنظیم قانون وعلى
 اعتماد بشـأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م/4/262/11( رقم الوزراء مجلس قرار وعلى

 الحرمین خادم مكرمة لحجاج والرسوم النقل مصاریف لتغطیة )$65,000( مبلغ

  واألسرى، الشهداء أسر من الشریفین
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى 

 رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد /السید

  الوزراء،
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  قانونًا، لنا المخولة تالصالحیا على وبناًء 
 تحت  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد والسبعین الخامسة جلسته في الوزراء مجلس قرر

  م08/01/2013  بتاریخ )هـ.إ/و.م/5/275/11( رقم
  :یلي ما قرر
  

  )1( المادة
 وعشرون وتسعة وخمسمائة آالف ثمانیة – )$8 ،529( قدره إضافي مبلغ اعتماد

 من الشریفین الحرمین خادم مكرمة لحجاج والرسوم النقل مصاریف لتسدید - دوالراً 



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

 ووزارة المالیة، وزارة بین بالتنسیق الصرف عملیة تتم أن على واألسرى، الشهداء أسر

  .الدینیة والشؤون األوقاف
  

  )2( المادة
 به ویعمل القرار، هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كلٌ -  كافة المختصة الجهات على

  .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره، تاریخ من اعتباراً 
  
  م2013 لسنة ینایر من 08 :بتاریخ غـزة مدینـة في صـدر 

  هـ1434 لعـام رـــــــــصف نـــــــــم 25      
            

  الـظاظـا شـكري زیـاد                                                           
   الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  م2013 لسنة )6( رقم الوزراء مجلس قرار
 حي أراضي من المنتفعین المواطنین على المستحقة الدفعات تحصیل تأجیل بشأن

  شهور ستة لمدة الحكومیة األراضي قطع بیع نظام وفق االسراء
  الوزراء مجلس

  وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على اإلطالع بعد
  بشأن 2011 لسنة )هـ.إ/و.م/10/173/11( رقم الوزراء مجلس قرار وعلى

 أراضي تخصیص بشأن واإلسكان العامة األشغال وزیر من المقترحة األنظمة اعتماد

   السكن، لغرض حكومیة
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
 رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد /السید

  الوزراء،
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  قانونًا، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
 تحت  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد والسبعین الخامسة جلسته في الوزراء مجلس قرر

  م08/01/2013  بتاریخ )هـ.إ/و.م/6/275/11( رقم
  :یلي ما قرر
  

  )1( المادة
 االسراء حي أراضي من المنتفعین المواطنین على المستحقة الدفعات تحصیل تأجیل

 تاریخ من بدًء  شهور ستة لمدة الحكومیة األراضي قطع بیع نظام وفق

  .م01/01/2013
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  )2( المادة
 به ویعمل القرار، هذا أحكام تنفیذ -یخصه مافی كلٌ -  كافة المختصة الجهات على

  .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره، تاریخ من اعتباراً 
  
  م2013 لسنة ینایر من 08 :بتاریخ غـزة مدینـة في صـدر 

  هـ1434 لعـام صفر من 25       
            

  لـظاظـاا شـكري زیـاد                                                                
  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                                

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  م2013 لسنة )7( رقم الوزراء مجلس قرار
  المعلمین رواتب في النظر إلعادة حكومیة لجنة تشكیل بشـأن

  الوزراء مجلس
  وتعدیالته، م2003 سنةل المعدل األساسي القانون على اإلطالع بعد

  التنفیذیة، والئحته وتعدیالته م1998 لسنة )4( رقم المدنیة الخدمة قانون وعلى
  منها، )أ/25( المادة والسیما الوزراء، لمجلس الداخلیة الالئحة وعلى
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
 رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس باً نائ الظاظا شكري زیاد /السید

  الوزراء،
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  قانونًا، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
 تحت  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد والسبعین السادسة جلسته في الوزراء مجلس قرر

  م15/01/2013  بتاریخ )هـ.إ/و.م/1/276/11( رقم
  :یلي ما ررق

  )1( المادة
 :من كل وعضویة العالي، والتعلیم التربیة وزارة وكیل برئاسة حكومیة لجنة تشكیل
 النظر إلعادة وذلك المالیة، وزارة في الرواتب عام ومدیر العام، الموظفین دیوان رئیس

 من أسبوع خالل الوزراء لمجلس توصیاتها اللجنة ترفع أن على المعلمین، رواتب في

  .یخهتار 
  
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  )2( المادة
 به ویعمل القرار، هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كلٌ -  كافة المختصة الجهات على

  .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره، تاریخ من اعتباراً 
  
  م2013 لسنة ینایر من 15 :بتاریخ غـزة مدینـة في صـدر 

  هـ1434 لعـام أول ربیع من 03                           
            

  الـظاظـا شـكري زیـاد                                                              
  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                                

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  م2013 لسنة )8( رقم الوزراء مجلس قرار
 الدرجة إلى )A4( الوظیفیة الدرجة من نالعامی المدراء ترقیة معاییر بشـأن

  )A3( الوظیفیة
  الوزراء مجلس

  وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على اإلطالع بعد
  التنفیذیة، والئحته وتعدیالته م1998 لسنة )4( رقم المدنیة الخدمة قانون وعلى
  بشـأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م/04/239/11( رقم الوزراء مجلس قرار وعلى

 الوظیفیة الدرجة إلى )A4( الوظیفیة الدرجة من العلیا الفئة موظفي ترقیة معاییر 

)A3(،  
 )42( رقم اجتماعها محضر في الدائمة الوزاریة اإلداریة اللجنة توصیات وعلى

  م،07/01/2013 بتاریخ المنعقد
  ینتعی بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
 رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد /السید

  الوزراء،
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  قانونًا، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
 تحت  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد والسبعین السادسة جلسته في الوزراء مجلس قرر

  م15/01/2013  بتاریخ )هـ.إ/و.م/2/276/11( رقم
  :یلي ما قرر

  )1( المادة
 )A3( الوظیفیة الدرجة إلى )A4( الوظیفیة الدرجة من العامین المدراء ترقیة تكون

  :التالیة المعاییر وفق المختص الحكومیة الدائرة رئیس من بتنسیب



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  ).A4( الوظیفیة الدرجة على سنوات خمس أمضى قد العام المدیر یكون أن  .1
 سنوات الثالث عن كمتوسط %)85( عن العام للمدیر األداء كفایة تقدیر یقل أال  .2

  .األخیرة
 إنجازات تقریر به مرفقاً  المختص الحكومیة الدائرة رئیس من التنسیب یكون أن  .3

  .العام للمدیر
  

  )2( المادة
 لوزاریةا اإلداریة للجنة المطلوبة المستندات كافة إرفاق مع المرشحة األسماء تقدم

  .بالخصوص المناسب القرار التخاذ الوزراء لمجلس التوصیات ورفع للدراسة الدائمة
  )3( المادة

 معاییر بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م/04/239/11( رقم الوزراء مجلس قرار یلغى

  ).A3( الوظیفیة الدرجة إلى )A4( الوظیفیة الدرجة من العلیا الفئة موظفي ترقیة
  )4( المادة

 به ویعمل القرار، هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كلٌ -  كافة المختصة لجهاتا على

  .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره، تاریخ من اعتباراً 
  
  م2013 لسنة ینایر من 15 :بتاریخ غـزة مدینـة في صـدر 

  هـ1434 لعـام أول ربیع من 03                            
  

  الـظاظـا شـكري زیـاد                                     
  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                             

  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  م2013 لسنة )9( رقم الوزراء مجلس قرار
  المصرفیة األعمال مزاولة ترخیص الفلسطیني اإلنتاج بنك شركة منح بشـأن

  الوزراء مجلس
  وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على االطالع بعد

  م،2002 لسنة )2( رقم المصارف قانون وعلى
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
  الوزراء، رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد/السید
 محضر في الدائمة الوزاریة التحتیة والبنیة یةاالقتصاد الشؤون لجنة توصیات وعلى

  م،26/12/2012 بتاریخ المنعقد )31( رقم اجتماعها
      العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء    قانونًا
 تحت  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد والسبعین السادسة جلسته في الوزراء مجلس قرر
  م15/01/2013  بتاریخ )هـ.إ/و.م/3/276/11( رقم
  :یلي ما قرر

  )1( المادة
  .المصرفیة األعمال مزاولة ترخیص الفلسطیني اإلنتاج بنك شركة منح

  )2( المادة
 به ویعمل القرار، هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كلٌ  -كافة المختصة الجهات على

  .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره، تاریخ من اعتباراً 
  م2013 لسنة ینایر من 15 :بتاریخ غـزة مدینـة في صــدر

  هـ1434 لعـام أول ربیع من 03                             
  الـظاظـا شـكري زیـاد                                                            

  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                            



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  م2013 لسنة )10( رقم الوزراء مجلس قرار
قدمة الدراسة الستكمال خاصة لجنة تشكیل بشـأن  والمواصالت النقل وزارة من المُ

  الفنیة الناحیة من سالم أبو كرم معبر طریق على السیر حوادث من الحد بشأن
  الوزراء مجلس

    وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على االطالع
  منها، )أ/25( المادة والسیما الوزراء، لمجلس الداخلیة الالئحة وعلى
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
 رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد /السید

  الوزراء،
 محضر في الدائمة الوزاریة التحتیة والبنیة االقتصادیة الشؤون لجنة توصیات وعلى

  م،26/12/2012 بتاریخ المنعقد )31( رقم اجتماعها
      العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  قانونًا، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
 حتت  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد والسبعین السادسة جلسته في الوزراء مجلس قرر

  م15/01/2013  بتاریخ )هـ.إ/و.م/4/276/11( رقم
  :یلي ما قرر
  

  )1( المادة
 وزارة :من كلٍ  وعضویة واإلسكان العامة األشغال وزارة برئاسة خاصة لجنة تشكیل

قدمة الدراسة الستكمال الوطني، واألمن الداخلیة ووزارة والمواصالت، النقل  من المُ

 سالم أبو كرم معبر طریق على السیر حوادث من الحد بشأن والمواصالت النقل وزارة

  .الفنیة الناحیة من



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  )2( المادة
 الدائمة الوزاریة التحتیة والبنیة االقتصادیة الشؤون لجنة إلى توصیاتها اللجنة ترفع

  .تاریخه من شهر خالل
  

  )3( المادة
 هب ویعمل القرار، هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كلٌ  - كافة المختصة الجهات على

  .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره، تاریخ من اعتباراً 
  
  م2013 لسنة ینایر من 15 :بتاریخ غـزة مدینـة في صــدر 

  هـ1434 لعـام أول ربیع من 03                             
  

  الـظاظـا شـكري زیـاد                                                         
  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                            

   
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  م2013 لسنة )11( رقم الوزراء مجلس قرار
 لسنة )45( رقم الوزراء مجلس قرار من )129( المادة من ) ج( الفقرة تعدیل بشـأن

 المعدل م1998 لسنة )4( رقم المدنیة الخدمة لقانون التنفیذیة بالالئحة م2005

  م2005 لسنة )4( رقم بالقانون
  الوزراء مجلس

  وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على اإلطالع بعد
  التنفیذیة، والئحته وتعدیالته م1998 لسنة )4( رقم المدنیة الخدمة قانون وعلى
   بشـأن م2011 لسنة )هـ.إ/و.م/01/189/11( رقم الوزراء مجلس قرار وعلى

 م2005 لسنة )45( رقم الوزراء مجلس قرار من )129( المادة من ) ج( الفقرة عدیلت
 رقم بالقانون المعدل م1998 لسنة )4( رقم المدنیة الخدمة لقانون التنفیذیة بالالئحة

  م،2005 لسنة )4(
 )42( رقم اجتماعها محضر في الدائمة الوزاریة اإلداریة اللجنة توصیات وعلى

  م،07/01/2013 بتاریخ المنعقد
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
 رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد /السید

  الوزراء،
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  قانونًا، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
 تحت  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد والسبعین السادسة جلسته في الوزراء مجلس قرر

  م15/01/2013  بتاریخ )هـ.إ/و.م/5/276/11( رقم
  :یلي ما قرر
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  )1( المادة
 م2005 لسنة )45( رقم الوزراء مجلس قرار من )129( المادة من ) ج( الفقرة تعدیل

 رقم بالقانون المعدل م1998 لسنة )4( رقم المدنیة الخدمة لقانون التنفیذیة بالالئحة

  :التالي النحو على لتصبح م2005 لسنة )4(
 سنوات وثالث الدورات لغایة األقل على واحدة میالدیة سنة مدة تعیینه على مضى"

 یكون بحیث ،)فقط البشري الطب( األطباء ذلك من یستثنى   أن على البعثات، لغایة

  "والبعثات الدورات لغایة واحدة سنة مدة تعیینه على مضى قد
  

  )2( المادة
 تعدیل بشـأن م2011 لسنة )هـ.إ/و.م/01/189/11( رقم الوزراء مجلس قرار یلغى

 م2005 لسنة )45( رقم الوزراء مجلس قرار من )129( المادة من ) ج( الفقرة
 رقم بالقانون المعدل م1998 لسنة )4( رقم المدنیة الخدمة لقانون التنفیذیة بالالئحة

  .م2005 سنةل )4(
  

  )3( المادة
 به ویعمل القرار، هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كلٌ -  كافة المختصة الجهات على

  .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره، تاریخ من اعتباراً 
  
  م2013 لسنة ینایر من 15 :بتاریخ غـزة مدینـة في صـدر 

  هـ1434 لعـام أول ربیع من 03
  الـظاظـا شـكري زیـاد                                                           

  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                             



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  م2013 لسنة )12( رقم الوزراء مجلس قرار
 )هـ.إ/و.م/13/220/11( رقم الوزراء مجلس قرار من )1( المادة تعدیل بشأن

  العامة المنفعة لغایات أرض قطعة استمالك بشأن م2011 لسنة
  الوزراء مجلس

  وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على االطالع بعد
 م1943 لسنة )24( رقم )العامة للغایات استمالكها( األراضي قانون وعلى

  وتعدیالته،
  م،1942 لسنة )6( رقم العمومیة األراضي قانون وعلى
  وتعدیالته، العثماني راضياأل قانون وعلى
 بشأن م2011لسنة )هـ.إ/و.م/13/220/11( رقم الوزراء مجلس قرار وعلى

  العامة، المنفعة لغایات أرض قطعة استمالك
  قانونًا، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
 تحت  غزة بمدینة المنعقدة ائتینالم بعد والسبعین السادسة جلسته في الوزراء مجلس قرر

  م15/01/2013  بتاریخ )هـ.إ/و.م/6/276/11( رقم
  :یلي ما قرر
  

  )1( المادة
 لسنة )هـ.إ/و.م/13/220/11( رقم الوزراء مجلس قرار من )1( المادة تعدیل

 النحو على لتصبح العامة المنفعة لغایات أرض قطعة استمالك بشأن م2011

  :التالي
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

 أراضي من ریدة أبو محمد سالم سلیمان للمواطن المملوكة األرض قطعة استمالك"

 –الكبیرة عبسان –خانیونس أراضي من )250( رقم القطعة في )24( رقم القسیمة
 الغوث وكالة لصالح إعدادیة مدرسة إلنشاء )دونمات خمسة( مساحتها والبالغة

   ".الالجئین وتشغیل
  

  )2( المادة
 به ویعمل القرار، هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كلٌ  - كافة المختصة الجهات على

  .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره، تاریخ من اعتباراً 
  

  م2013 لسنة ینایر من 15 :بتاریخ غـزة مدینـة في صـدر
  هـ1434 لعـام أول ربیع من 03                            

  
  الـظاظـا شـكري زیـاد                                                              

  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                              
  
  
  
  
  
  
  
   



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  م2013 لسنة )3( رقم الوزراء مجلس قرار
 قطعة إیجار عن المسیحیة الشبان جمعیة على المستحقة االیجاریة القیمة بشـأن

   حكومیة أرض
  الوزراء مجلس

  وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على االطالع بعد
  م،1942 لسنة )6( رقم العمومیة األراضي قانون وعلى
  وتعدیالته، العثماني األراضي قانون وعلى
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
  الوزراء، رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد /السید
 محضر في الدائمة الوزاریة التحتیة والبنیة االقتصادیة الشؤون لجنة توصیات وعلى

  م،26/12/2012 بتاریخ المنعقد )31( رقم اجتماعها
      العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  قانونًا، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
 تحت  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد والسبعین السادسة جلسته في الوزراء لسمج قرر

  م15/01/2013  بتاریخ )هـ.إ/و.م/7/276/11( رقم
  :یلي ما قرر
  

  )1( المادة
 األرض قطعة عن علیها المستحق اإلیجار من المسیحیة الشبان جمعیة إعفاء

 والبالغ )702( رقم قطعةال من )98( رقم القسیمة أرض في الواقعة الحكومیة

 عن -مربعاً  متراً  وثالثین وسبعة وثالثمائة دونماً  عشر ثالثة -)13.337( مساحتها

  .م1994 العام وحتى م1967 العام منذ غزة لقطاع اإلسرائیلي االحتالل فترة
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  )2( المادة
 ایجاریة قیمة آخر وحتى 1995 سنة من الفترة عن السنوي اإلیجار قیمة استیفاء

  .سنة لكل الذهب من جراماً  )4.96( وتعادل المتداول الذهب بسعر قةمستح
  

  )3( المادة
  القیمة یوافق بما المسیحیة الشبان جمعیة مع التعاقد بإعادة األراضي سلطة تكلیف

  .الحكومیة لألراضي الحالیة اإلیجاریة
  

  )4( المادة
 به ویعمل قرار،ال هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كلٌ  - كافة المختصة الجهات على

  .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره، تاریخ من اعتباراً 
  

  م2013 لسنة ینایر من 15 :بتاریخ غـزة مدینـة في صــدر
  هـ1434 لعـام أول ربیع من 03                            

  
  الـظاظـا شـكري زیـاد                                                         

  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                             
  
  
  
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  م2013 لسنة )14( رقم الوزراء مجلس قرار
  هـ1434 للعام الشریف النبوي المولد یوم عطلة بشأن

  الوزراء مجلس
  وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على اإلطالع بعد

  التنفیذیة، والئحته وتعدیالته م1998 لسنة )4( رقم المدنیة الخدمة انونق وعلى
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  قانونًا، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
 تحت  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد والسبعین السادسة جلسته في الوزراء مجلس قرر

  م15/01/2013  بتاریخ )هـ.إ/و.م/8/276/11( رقم
  :یلي ما قرر

  

  )1( المادة
 لعام األول ربیع من عشر الثاني الموافق م04/01/2013 الخمیس یوم اعتبار

 ذكرى بمناسبة الحكومیة والهیئات والدوائر الوزارات لكافة رسمیة عطلة هـ 1434

  .الشریف النبوي المولد
  

  )2( المادة
 به ویعمل القرار، هذا أحكام فیذتن -یخصه فیما كلٌ  - كافة المختصة الجهات على

  .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره، تاریخ من اعتباراً 
  

  م2013 لسنة ینایر من 15 :بتاریخ غـزة مدینـة في صـدر
  هـ1434 لعـام أول ربیع من 03                            

  الـظاظـا كريشـ زیـاد                                                          
  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                          



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  م2013 لسنة )15( رقم الوزراء مجلس قرار
  للمحررات العامة اإلدارة تشكیل إعادة بشـأن

  الوزراء مجلس
  وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على االطالع بعد

 إنشاء بشأن 2007 لسنة )هـ.إ/و.م/04/40/10( رقم الوزراء مجلس قرار وعلى

  للمحررات، العامة اإلدارة
 تكلیف بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م/9/229/11( رقم الوزراء مجلس قرار وعلى

 الالزمة اإلجراءات التخاذ التخطیط ووزارة الزراعة وزارة مع بالتعاون المالیة وزارة

  للمحررات، مةالعا اإلدارة إللغاء
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
 رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد /السید

  الوزراء،
  محضر في الدائمة الوزاریة التحتیة والبنیة االقتصادیة الشؤون لجنة توصیات وعلى

  م،26/12/2012 بتاریخ المنعقد )31( رقم اجتماعها
      العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  قانونًا، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
 تحت  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد والسبعین السادسة جلسته في الوزراء مجلس قرر

  م15/01/2013  بتاریخ )هـ.إ/و.م/9/276/11( رقم
  :یلي ما قرر

  
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  )1( المادة
 تكلیف بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م/9/229/11( رقم الوزراء مجلس قرار إلغاء

 الالزمة اإلجراءات التخاذ التخطیط ووزارة الزراعة وزارة مع بالتعاون المالیة وزارة

  .للمحررات العامة اإلدارة إللغاء
  )2( المادة

 ممثل وعضویة لمالیةا وزارة برئاسة للمحررات العامة اإلدارة إدارة مجلس تشكیل إعادة

 یكون أن على األراضي، وسلطة الوطني، االقتصاد وزارة الزراعة، وزارة :من كلٍ  عن

  .العلیا الفئة موظفي من األعضاء جمیع
  

  )3( المادة
عادة للمحررات العامة لإلدارة التنظیمي الهیكل بإعداد اإلدارة مجلس تكلیف  دارسة وإ

نوطة الصالحیات  شهر خالل الدائمة الوزاریة اإلداریة اللجنة إلى اورفعه باإلدارة، المُ

  .تاریخه من
  

  )4( المادة
 لجنة إلى ورفعها سنوات، ثالث لمدة استراتیجیة خطة بوضع اإلدارة مجلس تكلیف

  .تاریخه من شهر خالل الدائمة الوزاریة التحتیة والبنیة االقتصادیة الشؤون
  

  
  )5( المادة

م  العامة اإلدارة عمل الدائمة الوزاریة التحتیة والبنیة االقتصادیة الشؤون لجنة تقیّ

  .سنویاً  للمحررات
  

  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  )6( المادة
 به ویعمل القرار، هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كلٌ  - كافة المختصة الجهات على

  .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره، تاریخ من اعتباراً 
  

  

  م2013 لسنة ینایر من 15 :بتاریخ غـزة مدینـة في صــدر
  هـ1434 لعـام أول ربیع من 03                             

  
  الـظاظـا شـكري زیـاد                                                              

  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                                  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  م2013 لسنة )16( رقم الوزراء مجلس قرار
 العدوان خالل المدمرة البیوت بناء إلعادة )$1,000,000( مبلغ اعتماد بشـأن

   م2012 نوفمبر شهر خالل غزة قطاع على االسرائیلي
  الوزراء مجلس

  وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على االطالع بعد
  م،1998 لسنة )7( رقم المالیة والشؤون ةالعام الموازنة تنظیم قانون وعلى
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
 رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد /السید

  الوزراء،
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  انونًا،ق لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
 تحت  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد والسبعین السابعة جلسته في الوزراء مجلس قرر

  م29/01/2013  بتاریخ )هـ.إ/و.م/1/277/11( رقم
  :یلي ما قرر

  )1( المادة
 المدمرة البیوت بناء إلعادة -أمریكیاً  دوالراً  ملیون– )$1,000,000( مبلغ اعتماد

  .م2012 نوفمبر شهر خالل غزة قطاع على االسرائیلي العدوان خالل
  

  )2( المادة
 إلنجاز الالزمة والتدابیر اإلجراءات باتخاذ للبلدیات باإلیعاز المحلي الحكم وزارة تكلف

  .السرعة وجه على البیوت تلك ببناء المتعلقة المعامالت
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  )3( المادة
 به عملوی رار،الق هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كلٌ -  كافة المختصة الجهات على

  .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره، تاریخ من اعتباراً 
  
  م2013 لسنة ینایر من 29 :بتاریخ غـزة مدینـة في صـدر 

  هـ1434 لعـام أول ربیع من 17                      
            

  الـظاظـا شـكري زیـاد                                                                
  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  م2013 لسنة )17( رقم الوزراء مجلس قرار
   استثناًء  ضباط ترقیة بشـأن

  الوزراء مجلس
  وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على اإلطالع بعد

 المادة والسیما ،2005 لسنة )8( رقم الفلسطینیة األمن قوى في لخدمةا قانون وعلى

  منه، )35(
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
 رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد /السید

  الوزراء،
  ن،األم لقوى الضباط لجنة موافقة وبعد
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  قانونًا، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
 تحت  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد والسبعین السابعة جلسته في الوزراء مجلس قرر

  م29/01/2013  بتاریخ )هـ.إ/و.م/2/277/11( رقم
  :یلي ما قرر

  )1( المادة
 اسم كل قرین المبینة الرتب إلى أدناه الجدول في أسماؤهم الوارد الضباط ترقیة

  :استثناًء 
  الرتبة  االسم  م

 عمید شعت یونس محمد هشام   .1

 عقید يالسوافیر  سعید عبدالهادي ناهض   .2

 دعقی خبیزه بوأ سالم هلیل عطا   .3



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

 عقید الشرفا الدین سعد مازن الدین ءضیا   .4

 عمید الحشاش سالمه نهاد محمد   .5

 عقید الشریف حمدأ حامد عبدالكریم   .6

 عقید األي سالمه كمال محمد   .7

 عمید الكاس بوأ حسین سماعیلإ حمدأ   .8

 دعقی البحر الحمید عبد محمد عبدالناصر   .9

 عقید حسان محمد عطا عاطف .10

 عقید الدحبور اسماعیل سعید علي .11

 عقید هنیة عبدالسالم خالد المعطي عبد .12

 مقدم نار بوأ عقیالن جمعه فؤاد .13

 عقید الشریف حمدأ حامد محمود .14

 رائد الحجار حمدأ محمود محمد .15

  )2( المادة
 به ویعمل القرار، هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كلٌ -  كافة المختصة الجهات على

  .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره، تاریخ من اعتباراً 
  
  م2013 لسنة ینایر من 29 :بتاریخ غـزة مدینـة في صـدر 

  هـ1434 لعـام أول ربیع من                
  

  الـظاظـا شـكري زیـاد                                                            
  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                                  

    



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  م2013 لسنة )18( رقم الوزراء مجلس قرار
 الوزارات في المؤقت التشغیل برنامج على خریج )5000( تشغیل بشـأن

  شهر )11( لمدة الحكومیة والمؤسسات
  الوزراء مجلس

  وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على االطالع بعد
  م،2000 لسنة )7( رقم العمل قانون وعلى
  م،1998 لسنة )7( رقم المالیة والشؤون العامة الموازنة تنظیم قانون وعلى
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
 رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد /السید

  الوزراء،
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  قانونًا، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
 تحت  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد السبعینو  السابعة جلسته في الوزراء مجلس قرر

  م29/01/2013  بتاریخ )هـ.إ/و.م/3/277/11( رقم
  :یلي ما قرر
  

  )1( المادة
 في المؤقت التشغیل برنامج على -خریجاً  آالف خمسة– خریج )5000( تشغیل

 شهري براتب -شهراً  عشر أحد– شهر )11( لمدة الحكومیة والمؤسسات الوزارات

 شهري وراتب البكالوریس، درجة على للحاصلین -شیكالً  ألف– شیكل )1000(

  .الدبلوم درجة على للحاصلین -شیكالً  تسعمائة– شیكل )900(
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  )2( المادة
 المسابقات في نجحوا الذین من - خریجاً  آالف ثالثة– خریج )3000( تشغیل یتم

 ترتیب التشغیل يف یراعى أن على تعیینهم یتم ولم العام الموظفین لدیوان األخیرة

 مراعاة مع العمل سوق من -خریجاً  ألفا– خریج )2000(و ودرجاتهم، الناجحین

  .العمل بوزارة المؤقت التشغیل ومعاییر ضوابط
  

  )3( المادة
 به ویعمل القرار، هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كلٌ -  كافة المختصة الجهات على

  .لرسمیةا الجریدة في وینشر صدوره، تاریخ من اعتباراً 
  
  م2013 لسنة ینایر من 29 :بتاریخ غـزة مدینـة في صـدر 

  هـ1434 لعـام أول ربیع من 17                         
            

  الـظاظـا شـكري زیـاد                                                        
  الـوزراء مجلـس رئیـس بنائ                                                         

  
  
  
  
  
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  م2013 لسنة )19( رقم الوزراء مجلس قرار
 والریاضة الشباب وزارة من المقدم المشروع لدراسة خاصة لجنة تشكیل بشـأن

  إیجابیة سلوكیات صناعة بخصوص والثقافة
  الوزراء مجلس

  وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على اإلطالع بعد
  منها، )أ/25( المادة والسیما الوزراء، لمجلس الداخلیة ئحةالال وعلى
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
 رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد /السید

  الوزراء،
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  قانونًا، لنا المخولة حیاتالصال على وبناًء 
 تحت  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد والسبعین الثامنة جلسته في الوزراء مجلس قرر

  م05/02/2013  بتاریخ )هـ.إ/و.م/1/278/11( رقم
  :یلي ما قرر

  )1( المادة
 وزارة :من كل وعضویة والثقافة، والریاضة الشباب وزارة برئاسة خاصة لجنة تشكیل

 والشؤون األوقاف ووزارة العالي، والتعلیم التربیة ووزارة الوطني، واألمن یةالداخل

 والریاضة الشباب وزارة من المقدم المشروع لدراسة وذلك المرأة، شؤون ووزارة الدینیة،

 لمجلس توصیاتها اللجنة ترفع أن على إیجابیة، سلوكیات صناعة بخصوص والثقافة

  .تاریخه من أسبوعین خالل الوزراء
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  )2( المادة
 به ویعمل القرار، هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كلٌ -  كافة المختصة الجهات على

  .الرسمیة الجریدة في وینشر  صدوره، تاریخ من اعتباراً 
  
  م2013 لسنة فبرایر من 05 :بتاریخ غـزة مدینـة في صـدر 

  هـ1434 لعـام أول ربیع من 24               
            

  الـظاظـا شـكري زیـاد                                                        
  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                         

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  م2013 لسنة )20( رقم الوزراء مجلس قرار
 لبناء الوطني واألمن الداخلیة وزارة لصالح )$1,000,000( مبلغ اعتماد بشـأن

  والتأهیل اإلصالح مراكز
  الوزراء مجلس

  وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على اإلطالع بعد
  م،1998 لسنة )7( رقم المالیة والشؤون العامة الموازنة قانون وعلى
 " السجون " والتأهیل اإلصالح مراكز بشأن م1998 لسنة ) 6 ( رقم قانون وعلى

  وتعدیالته،
 للوزارات المالي بالنظام م2005 لسنة )43( رقم الوزراء مجلس قرار علىو 

  وتعدیالته، العامة والمؤسسات
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
 رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد /السید

  الوزراء،
  العامة، المصلحة تضیاتمق على وبناًء 
  قانونًا، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
 تحت  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد والسبعین الثامنة جلسته في الوزراء مجلس قرر

  م05/02/2013  بتاریخ )هـ.إ/و.م/2/278/11( رقم
  :یلي ما قرر

  )1( المادة
 واألمن الداخلیة وزارة لصالح - مریكیاً أ دوالراً  ملیون– )$1 ، 000 ،000( مبلغ اعتماد

 بقیمة المبلغ من جزء صرف یتم أن على والتأهیل، اإلصالح مراكز لبناء الوطني



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

 مركز بناء في للبدء عاجل بشكل -أمریكیاً  دوالراً  ألف خمسمائة– )$ 500,000(

  .والتأهیل لإلصالح خانیونس ومركز والتأهیل، لإلصالح أنصار
  

  )2( المادة
 به ویعمل القرار، هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كلٌ -  كافة المختصة هاتالج على

  .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره، تاریخ من اعتباراً 
  
  م2013 لسنة فبرایر من 05 :بتاریخ غـزة مدینـة في صـدر 

  هـ1434 لعـام أول ربیع من 24                          
  

  الـظاظـا شـكري زیـاد                                                            
  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                           

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  م2013 لسنة )21( رقم الوزراء مجلس قرار
  األراضي بسلطة میدانیین لمفتشین عمل عقود وابرام تجدید بشـأن

  الوزراء مجلس
  وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على اإلطالع بعد

  التنفیذیة، والئحته وتعدیالته م1998 لسنة )4( رقم المدنیة الخدمة قانون وعلى
  بشأن م2011 لسنة )هـ.إ/و.م/4/219/11( رقم الوزراء مجلس قرار وعلى
  راضي،األ سلطة في للعمل میدانیین لمفتشین خاصة عمل عقود )10( إبرام

  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
 رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد /السید

  الوزراء،
 )43( رقم اجتماعها محضر في الدائمة الوزاریة اإلداریة اللجنة توصیات وعلى

  م،21/01/2013 بتاریخ المنعقد
  العامة، المصلحة مقتضیات على بناًء و 

  قانونًا، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
 تحت  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد والسبعین الثامنة جلسته في الوزراء مجلس قرر

  م05/02/2013  بتاریخ )هـ.إ/و.م/3/278/11( رقم
  :یلي ما قرر
  

  )1( المادة
  التعدیات إزالة بمشروع العاملین المیدانیین ینبالمفتش الخاصة العمل عقود تجدید
  .شهور )3( لمدة )10( عدد األراضي بسلطة

  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  )2( المادة
 سلطة في للعمل میدانیین لمفتشین –عشرة – )10( عدد خاصة عمل عقود إبرام

 وسلطة المالیة وزارة بین بالتنسیق ذلك یتم أن على شهور، )3( لمدة األراضي

  .المالیة وزارة في بها عمولالم األصول وفق األراضي
  

  )3( المادة
 به عملوی القرار، هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كلٌ -  كافة المختصة الجهات على

  .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره، تاریخ من اعتباراً 
  
  م2013 لسنة فبرایر من 05 :بتاریخ غـزة مدینـة في صـدر 

  هـ1434 لعـام أول یعرب من 24                               
            

  الـظاظـا شـكري زیـاد                                                            
  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                               

  
  
  
  
  
  
  
   



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  م2013 لسنة )22( رقم الوزراء مجلس قرار
 والتجاریة الصناعیة للمنشآت عاجلة كمساعدة )$183,800( غمبل صرف بشـأن

  غزة قطاع على األخیر اإلسرائیلي االحتالل عدوان جراء  المتضررة
  الوزراء مجلس

  وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على االطالع بعد
  م،1998 لسنة )7( رقم المالیة والشؤون العامة الموازنة قانون وعلى
 للوزارات المالي بالنظام م2005 لسنة )43( رقم الوزراء مجلس قرار وعلى

  وتعدیالته، العامة والمؤسسات
 محضر في الدائمة الوزاریة التحتیة والبنیة االقتصادیة الشؤون لجنة توصیات وعلى

  م،16/01/2013 بتاریخ المنعقد )32( رقم اجتماعها
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
 رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد /السید

  الوزراء،
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  قانونًا، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
 تحت  زةغ بمدینة المنعقدة المائتین بعد والسبعین الثامنة جلسته في الوزراء مجلس قرر

  م05/02/2013  بتاریخ )هـ.إ/و.م/4/278/11( رقم
  :یلي ما قرر

  )1( المادة
ـــاً  دوالراً  وثمانمائـــة ألفـــاً  وثمـــانون وثالثـــة مائـــة – )$183,800( مبلـــغ صـــرف  -أمریكی

 االحــــتالل عــــدوان جــــراء المتضــــررة والتجاریــــة الصــــناعیة للمنشــــآت عاجلــــة كمســــاعدة



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

 تــــــــاریخ وحتــــــــى م14/11/2012 یخبتــــــــار  غــــــــزة قطــــــــاع علــــــــى األخیــــــــر اإلســــــــرائیلي

  .م21/11/2012
  

  )2( المادة
 األصول ووفق المالیة، ووزارة الوطني االقتصاد وزارة بین بالتنسیق الصرف عملیة تتم

  .المالیة وزارة في بها المعمول
  

  )3( المادة
 به ویعمل القرار، هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كلٌ -  كافة المختصة الجهات على

  .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره، تاریخ من اعتباراً 
  
  م2013 لسنة فبرایر من 05 :بتاریخ غـزة مدینـة في صـدر 

  هـ1434 لعـام أول ربیع من 24                       
                  
  الـظاظـا شـكري زیـاد                            

  الـوزراء مجلـس رئیـس ائبن                                                          
               
  
  
  
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  م2013 لسنة )23( رقم الوزراء مجلس قرار
 التقاعد قانون بأحكام للمشتركین الجنازة ومصاریف الوفاة أشهر مساعدة بشـأن

  2005 لسنة )7( رقم العام
  الوزراء مجلس

  وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على اإلطالع بعد
  التنفیذیة، والئحته م2005 لسنة )7( رقم العام التقاعد قانون وعلى
  وتعدیالته، 1964 لسنة )8( رقم والمعاشات التأمین قانون وعلى
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
  الوزراء، رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد/السید
 )43( رقم اجتماعها محضر في الدائمة الوزاریة اإلداریة اللجنة توصیات وعلى

  م،21/01/2013 بتاریخ المنعقد
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  قانونًا، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
 تحت  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد والسبعین الثامنة جلسته في الوزراء مجلس قرر

  م05/02/2013  بتاریخ )هـ.إ/و.م/7/278/11( رقم
  :یلي ما قرر

  )1( المادة
 لسنة )7( رقم العام التقاعد قانون بأحكام المشترك لها یتبع كان التي الجهة تستمر .1

 حدثت الذي الشهر عن له المستحق اإلجمالي راتبه بصرف وفاته حال في 2005

  .هل التالیین والشهرین الوفاة فیه
 راتبه صافي بصرف المتقاعد وفاة حال في الفلسطینیة التقاعد هیئة تستمر .2

  .وفاة كمساعدة إضافیة أشهر ثالثة لمدة التقاعدي



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  )2( المادة
 إلى أعاله )1( المادة في المذكورة المبالغ بحسب الوفاة أشهر مساعدة تصرف

 تعددن حال وفي اتالمرتب لصرف المقررة المواعید في ت/وجد إن المشترك ـة/أرمل

 من متزوجات غیر بنات أو قصر أوالد وجود حال وفي بالتساوي، بینهن یقسم األرامل

 لم لو فیما لوالدتهم یستحق كان ما یستحقون )مطلقة أو متوفاة زوجة( األرملة غیر

 یوجد لم فإن وجد إن الشرعي الولي إلى االستحقاق ویصرف طلقت أو توفیت قد تكن

  .الوصي إلى فیصرف
  

  )3( المادة
 مصاریف بدفع الخدمة أثناء یتوفى الذي المشترك لها یتبع كان التي الجهة تلتزم .1

 حدثت الذي األخیر الشهر راتب إجمالي بمقدار المصاریف هذه وتقدر لذویه، الجنازة

  .شیكل -آالف خمسة -)5,000( قدره أدنى وبحد الوفاة فیه
 مصاریف یتوفى متقاعد كل لذوي تصرف بأن الفلسطینیة التقاعد هیئة تلتزم .2

 قدره أدنى وبحد واحد لشهر التقاعدي الراتب بصافي المصاریف هذه وتقدر الجنازة

  .شیكل -آالف خمسة -)5,000(
  

  )4( المادة
 به ویعمل القرار، هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كلٌ -  كافة المختصة الجهات على

  .الرسمیة یدةالجر  في وینشر صدوره، تاریخ من اعتباراً 
  

  م2013 لسنة فبرایر من 05 :بتاریخ غـزة مدینـة في صـدر
  هـ1434 لعـام أول ربیع من 24                             

  

  الـظاظـا شـكري زیـاد                                                               
  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                                    



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  م2013 لسنة )24( رقم الوزراء مجلس قرار
 لسنة )هـ.إ/و.م/7/276/11( رقم الوزراء مجلس قرار من )2( المادة تعدیل بشـأن

 عن المسیحیة الشبان جمعیة على المستحقة االیجاریة القیمة بشـأن م2013

  حكومیة أرض قطعة إیجار
  اءالوزر  مجلس

  وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على االطالع بعد
  القیمة بشـأن م2013 لسنة )هـ.إ/و.م/7/276/11( رقم الوزراء مجلس قرار على

  حكومیة، أرض قطعة إیجار عن المسیحیة الشبان جمعیة على المستحقة االیجاریة
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
  الوزراء، رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد/السید
 محضر في الدائمة الوزاریة التحتیة والبنیة االقتصادیة الشؤون لجنة توصیات وعلى

  م،26/12/2012 بتاریخ المنعقد )31( رقم اجتماعها
      العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  قانونًا، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
 تحت  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد والسبعین التاسعة جلسته في الوزراء مجلس قرر

  م12/02/2013  بتاریخ )هـ.إ/و.م/1/279/11( رقم
  :یلي ما قرر

  )1( المادة
 م2013 لسنة )هـ.إ/و.م/7/276/11( رقم الوزراء مجلس قرار من )2( المادة تعدیل
 أرض قطعة إیجار عن المسیحیة الشبان جمعیة على المستحقة االیجاریة القیمة بشـأن

  :التالي النحو على لتصبح حكومیة
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

 من الفترة عن المسیحیة الشبان جمعیة على المستحق السنوي اإلیجار قیمة استیفاء"

 تعادل وبما المتداول الذهب بسعر مستحقة ایجاریة قیمة آخر وحتى 1995 سنة

  ".السنة في دونم لكل الذهب من جراماً  )4.96(
  

  )2( المادة
 به ویعمل القرار، هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كلٌ  - كافة المختصة الجهات على

  .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره، تاریخ من اعتباراً 
  

  م2013 لسنة فبرایر من 12 :بتاریخ غـزة مدینـة يف صـدر
  هـ1434 امـــــــلعـ الثاني عـــــــــــربی نـــــــــــــم 02              

  
  الـظاظـا شـكري زیـاد                                                             

  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                             
  
  
  
  
  
  
  
  
   



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  م2013 لسنة )25( رقم الوزراء مجلس قرار
 خالل الحكومیة والمؤسسات للوزارات المتحققة المالیة الشواغر استغالل بشـأن

  م2012 العام
  الوزراء مجلس

  وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على االطالع بعد
  التنفیذیة، والئحته وتعدیالته م1998 لسنة )4( رقم المدنیة مةالخد قانون وعلى
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
 رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد /السید

  الوزراء،
 )44( رقم اجتماعها محضر في الدائمة الوزاریة اإلداریة اللجنة توصیات وعلى

  م،04/02/2013 بتاریخ المنعقد
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  قانونًا، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
 تحت  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد والسبعین التاسعة جلسته في الوزراء مجلس قرر

  م12/02/2013  بتاریخ )هـ.إ/و.م/2/279/11( رقم
  :یلي ما قرر

  )1( المادة
 العام خالل الحكومیة والمؤسسات للوزارات المتحققة المالیة الشواغر استغالل

  :التالي النحو على م2012
 )1/1( بنسبة غزة من رواتبهم یتقاضون الذین للموظفین المالیة الشواغر استغالل  .1

  .الوظیفیة الفئة ذات في یكون أن على



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

 اهللا رام من رواتبهم یتقاضون الذین للموظفین لمتحققةا المالیة الشواغر استغالل  .2

  :التالي النحو على عملهم رأس على وكانوا
  .الوظیفیة الفئة ذات وفي )2/1( بنسبة ):والرابعة الخامسة( الفئتین  - أ

  .الوظیفي والمسمى التخصص ذات وفي )1/1( بنسبة :الثالثة الفئة  -  ب
  .الوظیفي والمسمى التخصص ذات وفي )1/1( بنسبة :الثانیة الفئة  -  ت
  .الوظیفیة الفئة ذات وفي )1/1( بنسبة :األولى الفئة  -  ث
  .الشواغر هذه من االستفادة یتم ال :العلیا الفئة - ج

  )2( المادة
 به ویعمل القرار، هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كلٌ -  كافة المختصة الجهات على

  .الرسمیة دةالجری في وینشر صدوره، تاریخ من اعتباراً 
  

  م2013 لسنة فبرایر من 12 :بتاریخ غـزة مدینـة في صـدر
  هـ1434 لعـام الثاني ربیع من 02             

  
  الـظاظـا شـكري زیـاد                                                              

  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                             
  
  
  
  
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  م2013 لسنة )26( رقم الوزراء مجلس قرار
 الوطني واألمن الداخلیة لوزارة التنظیمي الهیكل لدراسة خاصة لجنة تشكیل بشـأن

  )العسكري الشق(
  الوزراء مجلس

  وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على اإلطالع بعد
  ،2005 لسنة )8( رقم الفلسطینیة مناأل قوى في الخدمة قانون وعلى
 لمجلس الداخلیة الالئحة بشأن 2003 لسنة )5( رقم الوزراء مجلس قرار وعلى

  الوزراء،
 تنظیم بشأن 2006 لسنة )هـ.إ/و.م/06/07/8( رقم الوزراء مجلس قرار وعلى

  الوزارات، وهیكلیات مهام مراجعة
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
 رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد /السید

  الوزراء،
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  قانونًا، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
 رقم تحت  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد الثمانون جلسته في الوزراء مجلس قرر

  م19/02/2013  بتاریخ )هـ.إ/و.م/1/280/11(
  :یلي ما قرر

  )1( المادة
 الشق( الوطني واألمن الداخلیة لوزارة التنظیمي الهیكل لدراسة خاصة لجنة تشكیل

 الوطني واألمن الداخلیة وزارة :من كلٍ  وعضویة التخطیط وزارة برئاسة )العسكري

  .الوزراء لمجلس العامة واألمانة



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  )2( المادة
 القرار التخاذ تاریخه من شهرین خالل الوزراء مجلس إلى توصیاتها اللجنة رفعت

  .بالخصوص المناسب
  

  )3( المادة
 به ویعمل القرار، هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كلٌ -  كافة المختصة الجهات على

  .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره، تاریخ من اعتباراً 
  
  م2013 لسنة فبرایر من 19 :بتاریخ غـزة مدینـة في صـدر 

  هـ1434 لعـام الثاني ربیع من 08      
    

  الـظاظـا شـكري زیـاد                                                            
  الـوزراء مجلـس رئیس نائب                                                             

   
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  م2013 لسنة )27( مرق الوزراء مجلس قرار
  استثناء الفلسطینیة األمن قوى في ضباط ثالثة تعیین بشـأن

  الوزراء مجلس
  وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على اإلطالع بعد

 المادة والسیما 2005 لسنة )8( رقم الفلسطینیة األمن قوى في الخدمة قانون وعلى

  منه، )24(
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( قمر  الوزراء رئیس قرار وعلى
 رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد /السید

  الوزراء،
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  قانونًا، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
 رقم تحت  غزة بمدینة دةالمنعق المائتین بعد الثمانون جلسته في الوزراء مجلس قرر

  م19/02/2013  بتاریخ )هـ.إ/و.م/2/280/11(
  :یلي ما قرر

  
  )1( المادة

 واألمن الداخلیة بوزارة األمن قوى في أدناه الجدول في أسماؤهم الواردة السادة تعیین

  :استثناًء  اسم كل قرین المحددة بالرتب الوطني
 الرتبة االسم م

 )أقدمیة سنتین + عقید( نصار المعطي عبد نظمي محمد  .1
 عقید الحمایدة عطیة حمدان أشرف  .2
 رائد الحلبي أحمد عمر محمود  .3



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  )2( المادة
 به ویعمل القرار، هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كلٌ -  كافة المختصة الجهات على

  .الرسمیة الجریدة في وینشر   صدوره، تاریخ من اعتباراً 
  
  م2013 لسنة فبرایر من 19 :بتاریخ غـزة مدینـة في صـدر 

  هـ1434 لعـام الثاني ربیع من 08      
    

  الـظاظـا شـكري زیـاد                                                                  
  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                              

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  م2013 لسنة )28( رقم زراءالو  مجلس قرار
 وترقیات أقدمیات بمنح األمن لقوى الضباط لجنة قرار على المصادقة بشـأن

  الوطني واألمن الداخلیة بوزارة عنصراً  )19( لعدد استثنائیة
  الوزراء مجلس

  وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على اإلطالع بعد
  ،2005 لسنة )8( رقم لفلسطینیةا األمن قوى في الخدمة قانون وعلى
  بشأن م2011 لسنة )هـ.إ/و.م/20/223/11( رقم الوزراء مجلس قرار وعلى
  األمن، لقوى الضباط لجنة تشكیل إعادة
  م،2012 لسنة )8( رقم بجلستها )2( رقم األمن لقوى الضباط لجنة قرار وعلى
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
 رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد /السید

  الوزراء،
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  قانونًا، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
 رقم تحت  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد الثمانون جلسته في الوزراء مجلس قرر

  م19/02/2013  بتاریخ )هـ.إ/و.م/3/280/11(
  :یلي ما قرر
  

  )1( المادة
 لعدد استثنائیة وترقیات أقدمیات بمنح األمن لقوى الضباط لجنة قرار على المصادقة

 /باسم یبدأ والذي الملحق الكشف وفق الوطني واألمن الداخلیة بوزارة عنصراً  )19(
  .عمشة أبو محمد ودیع /باسم وینتهي بنات، مازن كمال



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  )2( لمادةا
 به ویعمل القرار، هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كلٌ -  كافة المختصة الجهات على

  .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره، تاریخ من اعتباراً 
  

  م2013 لسنة فبرایر من 19 :بتاریخ غـزة مدینـة في صـدر
  ـه1434 ـامـــــــلع الثاني عــــــــــربی نـــــــــــم 08             

    
  الـظاظـا شـكري زیـاد                                                              

  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                                
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  م2013 لسنة )28( رقم الوزراء مجلس قرار ملحق
 واألمن الداخلیة بوزارة عنصراً  )19( لعدد استثنائیة یاتوترق أقدمیات منح بشـأن

  الوطني

 االسم المالي الرقم م
 الرتبة

 الحالیة
 الترقیة أو األقدمیة

 ِقدم سنتي منحه رائد بنات علي مازن كمال 42528 .1

 قِدم سنة منحه رائد بدران المجید عبد محمد نضال 43281 .2

 ِقدم سنتي منحه رائد النمروطي یوسف أحمد خالد 103234 .3

 ِقدم سنتي منحه نقیب الهور شاكر یعقوب محمد 304114 .4

 شاویش أبو محمود حسن محمود 93346 .5
 مالزم

 أول
 ِقدم سنتي منحه

 ِقدم سنتي منحه نقیب البرنیة سلیم محمد عماد 1011012 .6

 قِدم سنة منحه نقیب مصطفى أبو سالم إبراهیم ماجد 2001338 .7

 قِدم سنة منحه نقیب رضوان داهللاعب محمد رضوان 61592 .8

 نقیب هویشل أبو محمد أحمد رائد 2005971 .9
 +قِدم سنة منحه
 وتقدیر شكر شهادة

 اهللا فرج رباح صبري نبیل 10.2002128
 مالزم

 أول
 قِدم سنة منحه

 قِدم سنة منحه مالزم الدریني محمود فهمي عبداهللا 11.2001079

 قِدم سنة منحه زممال المقادمة سلمان جمیل إیاد 12.2000305

 صالح عبدالحمید نعیم حسن 13.2005907
 مساعد

 أول
 مالزم رتبة منحة



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

 ِقدم سنتي منحه مساعد جلهوم أبو دیب فؤاد صالح 14.1008955

 ِقدم سنتي منحه أول رقیب البس إبراهیم رجب رامي 15.1008595

 ِقدم سنتي منحه أول رقیب مطر سالم خلیل حسام 16.2007850

 ِقدم سنتي منحه أول رقیب الجیزاوي مصطفى محمد هاني 17.2006887

 ِقدم سنتي منحة عریف الشوا جمیل بدیع جهاد 18.2008133

 كاملة رتبة منحة عریف عمشة أبو نمر محمد ودیع 19.2011344

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  م2013 لسنة )29( رقم الوزراء مجلس قرار
  محكومیتهم مدة نصف أمضوا ممن نزیالً  وثالثین خمسة عن العفو بشـأن

  الوزراء مجلس
 المادة والسیما وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على االطالع بعد

  منه، )42(
 والسیما وتعدیالته، م1998 لسنة )6( رقم والتأهیل اإلصالح مراكز قانون وعلى

  منه، )48( المادة
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
 رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد /السید

  الوزراء،
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  قانونًا، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
 رقم تحت  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد الثمانون جلسته في الوزراء مجلس قرر

  م19/02/2013  بتاریخ )هـ.إ/و.م/4/280/11(
  :یلي ما قرر

  )1( المادة
 وفق محكومیتهم مدة نصف أمضوا ممن نزیالً  - وثالثین خمسة -)35( عن العفو

  .بالخصوص الوطني واألمن الداخلیة وزارة من المقدم الكشف
  
  
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  )2( المادة
 به عملوی القرار، هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كلٌ -  كافة المختصة الجهات على

  .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره، تاریخ من اعتباراً 
  

  م2013 لسنة فبرایر من 19 :بتاریخ غـزة مدینـة في صـدر
  هـ1434 لعـام الثاني ربیع من 08                

    
  الـظاظـا شـكري زیـاد                                                                

  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                                
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  م2013 لسنة )30( رقم الوزراء مجلس قرار
 مبنى إلنشاء الوزراء مجلس رئاسة لصالح حكومیة أرض قطعة تخصیص بشـأن

  الوزراء مجلس
  الوزراء مجلس

  وتعدیالته، م2003 لسنة دلالمع األساسي القانون على االطالع بعد
  م،1942 لسنة )6( رقم العمومیة األراضي قانون وعلى
  وتعدیالته، العثماني األراضي قانون وعلى
  تشكیل بشـأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م/5/265/11( رقم الوزراء مجلس قرار وعلى
  الحكومیة، لألراضي علیا وزاریة لجنة
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
 رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد /السید

  الوزراء،
  اجتماعها محضر في الحكومیة لألراضي العلیا الوزاریة اللجنة توصیات وعلى

  م،06/02/2013 بتاریخ المنعقد )03( رقم
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  قانونًا، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
 رقم تحت  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد الثمانون جلسته في الوزراء مجلس قرر

  م19/02/2013  بتاریخ )هـ.إ/و.م/5/280/11(
  :یلي ما قرر

  
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  )1( المادة
 من )193( رقم القسیمة أرض من جزء في الواقعة الحكومیة األرض قطعة تخصیص

 )727( رقم القطعة من )12( رقم القسیمة أرض من وجزء )663( رقم القطعة
 –مربعاً  متراً  وسبعون وثمانیة ومائة ألفاً  عشرون –)2م20,178( كلیة بمساحة
  .الوزراء مجلس مبنى إلنشاء الوزراء مجلس رئاسة لصالح

  
  )2( المادة

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

  .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره، تاریخ من اعتباراً 
  

  م2013 لسنة فبرایر من 19 :بتاریخ غـزة مدینـة في صـدر
  هـ1434 ـامــــــــلع الثاني عــــــــــــربی نــــــــــم 08    

  
  االـظاظـ شـكري زیـاد                                                            

  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                            
   
  
  
  
  
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  م2013 لسنة )31( رقم الوزراء مجلس قرار
  للسلطة مقر إلنشاء األراضي سلطة لصالح حكومیة أرض قطعة تخصیص بشـأن
  الوزراء مجلس

  وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على االطالع بعد
  م،1942 لسنة )6( رقم العمومیة األراضي قانون وعلى
  وتعدیالته، العثماني األراضي قانون وعلى
  تشكیل بشـأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م/5/265/11( رقم الوزراء مجلس قرار وعلى
  الحكومیة، لألراضي علیا وزاریة لجنة
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
 رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد /السید

  الوزراء،
  اجتماعها محضر في الحكومیة لألراضي العلیا الوزاریة اللجنة توصیات وعلى

  م،06/02/2013 بتاریخ المنعقد )03( رقم
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  قانونًا، لنا المخولة صالحیاتال على وبناًء 
 رقم تحت  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد الثمانون جلسته في الوزراء مجلس قرر

  م19/02/2013  بتاریخ )هـ.إ/و.م/6/280/11(
  :یلي ما قرر
  

  
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  )1( المادة
 القطعة من )517( رقم القسیمة أرض في الواقعة الحكومیة األرض قطعة تخصیص

 لصالح –مربعاً  متراً  وثمانین وثمانیة ألفاً  –)2م1,088( مساحتها الغةوالب )727( رقم

  .للسلطة مقر إلنشاء األراضي سلطة
  )2( المادة

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

  .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره، تاریخ من اعتباراً 
  

  م2013 لسنة فبرایر من 19 :ریخبتا غـزة مدینـة في صـدر
  هـ1434 لعـام الثاني ربیع من 08             

  
  الـظاظـا شـكري زیـاد                                                                

  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                                  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  م2013 لسنة )32( رقم الوزراء مجلس قرار
 إلقامة واإلسكان العامة األشغال وزارة لصالح حكومیة أرض قطعة تخصیص بشـأن

  اسكانیة مشاریع
  الوزراء مجلس

  وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على االطالع بعد
  م،1942 لسنة )6( رقم العمومیة األراضي قانون وعلى
  وتعدیالته، العثماني األراضي نقانو  وعلى
  تشكیل بشـأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م/5/265/11( رقم الوزراء مجلس قرار وعلى
  الحكومیة، لألراضي علیا وزاریة لجنة
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
 رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد /السید

  الوزراء،
  اجتماعها محضر في الحكومیة لألراضي العلیا الوزاریة اللجنة توصیات وعلى

  م،06/02/2013 بتاریخ المنعقد )03( رقم
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  قانونًا، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
 رقم تحت  غزة بمدینة المنعقدة ینالمائت بعد الثمانون جلسته في الوزراء مجلس قرر

  م19/02/2013  بتاریخ )هـ.إ/و.م/7/280/11(
  :یلي ما قرر

  
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  )1( المادة
 من )1( رقم القسیمة أرض من جزء في الواقعة الحكومیة األرض قطعة تخصیص

 متراً  ألف وخمسین واحداً  –)2م51,000( مساحتها والبالغة )2306( رقم القطعة

  .اسكانیة مشاریع إلقامة واإلسكان العامة األشغال وزارة لصالح –مربعاً 
  
  )2( المادة

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

  .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره، تاریخ من اعتباراً 
  

  م2013 لسنة فبرایر من 19 :بتاریخ غـزة مدینـة في صـدر
  هـ1434 لعـام الثاني ربیع من 08                          

  
  الـظاظـا شـكري زیـاد                                                           

  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                              
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  م2013 لسنة )33( رقم الوزراء مجلس قرار
 مقر إلنشاء البیئة جودة سلطة لصالح حكومیة أرض قطعة تخصیص بشـأن

  للسلطة
  الوزراء مجلس

  وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على االطالع بعد
  م،1942 لسنة )6( رقم العمومیة األراضي قانون وعلى
  وتعدیالته، العثماني األراضي قانون وعلى
  تشكیل بشـأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م/5/265/11( رقم الوزراء مجلس قرار وعلى
  الحكومیة، لألراضي علیا وزاریة لجنة
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
 رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد /السید

  الوزراء،
 رقم اجتماعها محضر في الحكومیة لألراضي االعلی الوزاریة اللجنة توصیات وعلى

  م،06/02/2013 بتاریخ المنعقد )03(
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  قانونًا، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
 رقم تحت  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد الثمانون جلسته في الوزراء مجلس قرر

  م19/02/2013  بتاریخ )هـ.إ/و.م/8/280/11(
  :یلي ما قرر

  
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  )1( المادة
 من )1( رقم القسیمة أرض من جزء في الواقعة الحكومیة األرض قطعة تخصیص

 لصالح –مربعاً  متراً  ألف –)2م1,000( مساحتها والبالغة )2306( رقم القطعة

  ).للبیئة صدیق مبنى( للسلطة مقر إلنشاء البیئة جودة سلطة
  
  )2( المادة

 به ویعمل القرار، هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كل - كافة تصةالمخ الجهات على

  .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره، تاریخ من اعتباراً 
  

  م2013 لسنة فبرایر من 19 :بتاریخ غـزة مدینـة في صـدر
  هـ1434 ـامــــــــــلع الثاني عـــــــــــربی نــــــــم 08              

  
  الـظاظـا شـكري زیـاد                                                             

  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                              
   
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  م2013 لسنة )34( رقم الوزراء مجلس قرار
  الوطني االقتصاد وزارة لصالح حكومیة أرض قطعة تخصیص بشـأن

  المشتركة التجاریة الصناعیة رفح منطقة ءإلنشا
  الوزراء مجلس

  وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على االطالع بعد
  م،1942 لسنة )6( رقم العمومیة األراضي قانون وعلى
  وتعدیالته، العثماني األراضي قانون وعلى
  تشكیل بشـأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م/5/265/11( رقم الوزراء مجلس قرار وعلى
  الحكومیة، لألراضي علیا وزاریة لجنة
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
 رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد /السید

  الوزراء،
  رقم اجتماعها رمحض في الحكومیة لألراضي العلیا الوزاریة اللجنة توصیات وعلى

  م،06/02/2013 بتاریخ المنعقد )03(
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  قانونًا، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
 رقم تحت  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد الثمانون جلسته في الوزراء مجلس قرر

  م19/02/2013  بتاریخ )هـ.إ/و.م/9/280/11(
  :یلي ما قرر

  
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  )1( المادة
 من )32(و )31( رقم القسیمتین أرض في الواقعة الحكومیة األرض قطعة تخصیص

 وزارة لصالح –دونماً  مائتي –)200( بمساحة رفح أراضي من )11( رقم القطعة

  .المشتركة التجاریة الصناعیة رفح منطقة إلنشاء الوطني االقتصاد
  
  )2( المادة

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

  .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره، تاریخ من اعتباراً 
  

  م2013 لسنة فبرایر من 19 :بتاریخ غـزة مدینـة في صـدر
  هـ1434 ـامــــــــلع الثاني عـــــــــربی نــــــــــــم 08             

  
  الـظاظـا شـكري زیـاد                                                                 

  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                                
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  م2013 لسنة )35( رقم الوزراء مجلس قرار
 لبناء الدینیة والشؤون األوقاف وزارة لصالح حكومیة أرض قطعة تخصیص بشـأن

  مسجد
  الوزراء مجلس

  وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على االطالع بعد
  م،1942 لسنة )6( رقم العمومیة األراضي قانون وعلى
  وتعدیالته، العثماني األراضي قانون وعلى
  تشكیل بشـأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م/5/265/11( رقم الوزراء مجلس قرار وعلى
  الحكومیة، لألراضي علیا وزاریة لجنة
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
 رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد /السید

  الوزراء،
  اجتماعها محضر في الحكومیة لألراضي العلیا الوزاریة اللجنة توصیات وعلى

  م،06/02/2013 بتاریخ المنعقد )03( رقم
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  قانونًا، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
 رقم تحت  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد الثمانون جلسته في الوزراء مجلس قرر

  م19/02/2013  بتاریخ )هـ.إ/و.م/10/280/11(
  :یلي ما قرر

  
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  )1( المادة
 القطعة من )14( رقم القسیمة أرض في الواقعة الحكومیة األرض قطعة تخصیص

 األوقاف وزارة لصالح –مربعاً  متراً  سبعمائة –)2م700( مساحتها والبالغة )49( رقم

  .مسجد لبناء الدینیة والشؤون
  )2( المادة

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

  .الرسمیة الجریدة في ینشرو  صدوره، تاریخ من اعتباراً 
  

  م2013 لسنة فبرایر من 19 :بتاریخ غـزة مدینـة في صـدر
  هـ1434 لعـام الثاني ربیع من 08               

  
  الـظاظـا شـكري زیـاد                                                             

  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                             
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  م2013 لسنة )36( رقم الوزراء مجلس قرار
 إلنشاء الوطني واألمن الداخلیة وزارة لصالح حكومیة أرض قطعة تخصیص بشـأن

  الفلسطینیة الشرطة كلیة
  الوزراء مجلس

  وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على االطالع بعد
  م،1942 لسنة )6( رقم العمومیة األراضي انونق وعلى
  وتعدیالته، العثماني األراضي قانون وعلى
  تشكیل بشـأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م/5/265/11( رقم الوزراء مجلس قرار وعلى
  الحكومیة، لألراضي علیا وزاریة لجنة
 تعدیل بشأن م2011 لسنة )هـ.إ/و.م/20/204/11( رقم الوزراء مجلس قرار وعلى

 مساحة زیادة بشأن 2010 لسنة )هـ.إ/و.م/6/160/11( رقم الوزراء مجلس قرار

  الشرطة، كلیة إلنشاء الداخلیة وزارة لصالح المخصصة الحكومیة األرض
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
 رئیس صالحیات بعضب وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد /السید

  الوزراء،
  اجتماعها محضر في الحكومیة لألراضي العلیا الوزاریة اللجنة توصیات وعلى

  م،06/02/2013 بتاریخ المنعقد )03( رقم
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  قانونًا، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
 رقم تحت  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد الثمانون جلسته في الوزراء مجلس قرر

  م19/02/2013  بتاریخ )هـ.إ/و.م/11/280/11(
  :یلي ما قرر



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  )1( المادة
 القطعة من )15( رقم القسیمة أرض في الواقعة الحكومیة األرض قطعة تخصیص

 وزارة لصالح –دونماً  ثالثون –)30( مساحتها والبالغة خانیونس أراضي من )89( رقم

  .الفلسطینیة الشرطة كلیة إلنشاء وطنيال واألمن الداخلیة
  
  )2( المادة

 األرض قطعة في الوطني واألمن الداخلیة وزارة لصالح السابق التخصیص إلغاء

 أراضي من )645( رقم القطعة من )16( رقم القسیمة أرض في الواقعة الحكومیة

  .–دونماً  ستون –)60( مساحتها والبالغة غزة
  
  )3( المادة

 به ویعمل القرار، هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كل - كافة تصةالمخ الجهات على

  .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره، تاریخ من اعتباراً 
  

  م2013 لسنة فبرایر من 19 :بتاریخ غـزة مدینـة في صـدر
  هـ1434 لعـام الثاني ربیع من 08      

  
  الـظاظـا شـكري یـادز                                                            

  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                            
  
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  م2013 لسنة )37( رقم الوزراء مجلس قرار
  الوطني واألمن الداخلیة وزارة لصالح حكومیة أرض قطعة تخصیص بشـأن

  خانیونس بمحافظة األمنیة األجهزة مجمع إلنشاء
  الوزراء لسمج
  وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على االطالع بعد

  م،1942 لسنة )6( رقم العمومیة األراضي قانون وعلى
  وتعدیالته، العثماني األراضي قانون وعلى
  تشكیل بشـأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م/5/265/11( رقم الوزراء مجلس قرار وعلى
  حكومیة،ال لألراضي علیا وزاریة لجنة
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
 رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد /السید

  الوزراء،
  اجتماعها محضر في الحكومیة لألراضي العلیا الوزاریة اللجنة توصیات وعلى

  م،06/02/2013 بتاریخ المنعقد )03( رقم
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  قانونًا، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
 رقم تحت  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد الثمانون جلسته في الوزراء مجلس قرر

  م19/02/2013  بتاریخ )هـ.إ/و.م/12/280/11(
  :یلي ما قرر

  )1( المادة
 )2( رقم القسیمتین أرض من جزء في عةالواق الحكومیة األرض قطعة تخصیص

 ثمانون –)80( مساحتها والبالغة خانیونس أراضي من )88( رقم القطعة من )17(و



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

 بمحافظة األمنیة األجهزة مجمع إلنشاء الوطني واألمن الداخلیة وزارة لصالح –دونماً 

  .خانیونس
  )2( المادة

 دوار( من بالقرب األمنیة جهزةاأل مجمع بإخالء الوطني واألمن الداخلیة وزارة تكلیف

   .الوزارة لصالح تبقى دونمات ثالثة باستثناء )حمید أبو
  

  )3( المادة
 به ویعمل القرار، هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كل - كافة المختصة الجهات على

  .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره، تاریخ من اعتباراً 
  

  م2013 لسنة یرفبرا من 19 :بتاریخ غـزة مدینـة في صـدر
  هـ1434 لعـام الثاني ربیع من 08            

  
  الـظاظـا شـكري زیـاد                                                               

  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                                 
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  م2013 لسنة )38( قمر  الوزراء مجلس قرار
  العدل قصر إلنشاء العدل وزارة لصالح حكومیة أرض قطعة تخصیص بشـأن

  الوزراء مجلس
  وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على االطالع بعد

  م،1942 لسنة )6( رقم العمومیة األراضي قانون وعلى
  وتعدیالته، العثماني األراضي قانون وعلى
  تشكیل بشـأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م/5/265/11( رقم الوزراء سمجل قرار وعلى
  الحكومیة، لألراضي علیا وزاریة لجنة
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
 رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد /السید

  الوزراء،
  رقم اجتماعها محضر في الحكومیة لألراضي العلیا الوزاریة جنةالل توصیات وعلى

  م،06/02/2013 بتاریخ المنعقد )03(
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  قانونًا، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
 رقم تحت  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد الثمانون جلسته في الوزراء مجلس قرر

  م19/02/2013  بتاریخ )هـ.إ/و.م/13/280/11(
  :یلي ما قرر

  )1( المادة
 من )1( رقم القسیمة أرض من جزء في الواقعة الحكومیة األرض قطعة تخصیص

 –مربعاً  متراً  آالف عشرة –)2م10,000( مساحتها والبالغة )2306( رقم القطعة
  .العدل قصر إلنشاء العدل وزارة لصالح



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  )2( المادة
 به ویعمل القرار، هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كل - كافة المختصة الجهات على

  .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره، تاریخ من اعتباراً 
  

  م2013 لسنة فبرایر من 19 :بتاریخ غـزة مدینـة في صـدر
  هـ1434 لعـام الثاني ربیع من 08            

  
  الـظاظـا شـكري زیـاد                                                               

  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                                  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  م2013 لسنة )39( رقم الوزراء مجلس قرار
 مبنى إلنشاء والمواصالت النقل وزارة لصالح حكومیة أرض قطعة تخصیص بشـأن

  ترخیصلل العامة لإلدارة
  الوزراء مجلس

  وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على االطالع بعد
  م،1942 لسنة )6( رقم العمومیة األراضي قانون وعلى
  وتعدیالته، العثماني األراضي قانون وعلى
  تشكیل بشـأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م/5/265/11( رقم الوزراء مجلس قرار وعلى
  الحكومیة، راضيلأل علیا وزاریة لجنة
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
 رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد /السید

  الوزراء،
  رقم اجتماعها محضر في الحكومیة لألراضي العلیا الوزاریة اللجنة توصیات وعلى

  م،06/02/2013 خبتاری المنعقد )03(
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  قانونًا، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
 رقم تحت  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد الثمانون جلسته في الوزراء مجلس قرر

  م19/02/2013  بتاریخ )هـ.إ/و.م/14/280/11(
  :یلي ما قرر

  )1( المادة
 القطعة من )243( رقم القسیمة أرض في الواقعة یةالحكوم األرض قطعة تخصیص

 متراً  وثمانین وخمسة وثمانیة ألفاً  –)2م1,885( بمساحة غزة أراضي من )727( رقم



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

 القطعة من )208( رقم القسیمة أرض في الواقعة الحكومیة األرض وقطعة –مربعاً 

 وتسعین وأربعة وتسعمائة ألفاً  –)2م1,994( بمساحة غزة أراضي من )727( رقم

  .للترخیص العامة لإلدارة مبنى إلنشاء والمواصالت النقل وزارة لصالح -مربعاً  متراً 
  

  )2( المادة
 به ویعمل القرار، هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كل - كافة المختصة الجهات على

  .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره، تاریخ من اعتباراً 
  

  م2013 لسنة فبرایر من 19 :بتاریخ غـزة مدینـة في صـدر
  هـ1434 لعـام الثاني ربیع من 08            

  
  الـظاظـا شـكري زیـاد                                                        

  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                         
   
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  م2013 لسنة )40( رقم الوزراء مجلس قرار
حالتها م2015- م2013 للتنمیة العامة الخطة اعتماد بشـأن  المجلس إلى وإ

  لإلقرار التشریعي
  الوزراء مجلس

  وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على اإلطالع بعد
 لمجلس الداخلیة الالئحة بشأن 2003 لسنة )5( رقم الوزراء مجلس قرار وعلى

  الوزراء،
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
 رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد /السید

  الوزراء،
  التخطیط، وزیر تنسیب على وبناء
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  قانونًا، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
 تحت  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد الثمانونو الحادیة جلسته في لوزراءا مجلس قرر

  م26/02/2013  بتاریخ )هـ.إ/و.م/1/281/11( رقم
  :یلي ما قرر

  )1( المادة
حالتها م2015-م2013 لألعوام للتنمیة العامة الخطة اعتماد  المجلس إلى وإ

   .األصول حسب لإلقرار التشریعي
  
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  )2( المادة
 به ویعمل القرار، هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كلٌ -  كافة المختصة لجهاتا على

  .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره، تاریخ من اعتباراً 
  
  م2013 لسنة فبرایر من 26 :بتاریخ غـزة مدینـة في صـدر 

  هـ1434 لعـام الثاني ربیع من 15            
    

  الـظاظـا شـكري زیـاد                                                            
  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                             

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  م2013 لسنة )41( رقم الوزراء مجلس قرار
 عن المحلیة الهیئات على الطرق على النقل وغرامات رسوم توزیع اعتماد بشـأن

  م2012 العام
  الوزراء مجلس

  وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على االطالع بعد
 )25( المادة والسیما 1997 لسنة )1( رقم الفلسطینیة المحلیة الهیئات قانون وعلى
  منه،
  م،1998 لسنة )7( رقم المالیة والشؤون العامة الموازنة تنظیم قانون وعلى
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
 رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد /السید

  الوزراء،
  المحلي، الحكم وزیر تنسیب على وبناء
  قانونًا، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
      العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
 تحت  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد الثمانونو الحادیة جلسته في الوزراء مجلس قرر

  م26/02/2013  بتاریخ )هـ.إ/و.م/2/281/11( رقم
  :یلي ما قرر

  )1( المادة
 العام عن المحلیة الهیئات على الطرق على النقل وغرامات رسوم توزیع اعتماد

  :التالي النحو على المحلي الحكم وزارة مـن المقدم الكشف وفق م2012
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

 البلدیة حصة المئویة النسبة المحلیة الهیئة .م

 11,106,073.88 %34.50 غزة  .1

 3,991,748.29 %12.40 یونس خان  .2

 2,607,513.00 %8.10 جبالیا  .3

 2,993,811.22 %9.30 رفح  .4

 1,191,086.18 %3.70 النصیرات  .5

 1,577,384.41 %4.90 البلح دیر  .6

 1,609,575.93 %5.00 الهیا بیت  .7

 933,554.04 %2.90 حانون بیت  .8

 595,543.09 %1.85 البریج  .9

 676,021.89 %2.10 سهیال بني .10

 321,915.19 %1.00 المغازي .11

 515,064.30 %1.60 الكبیرة عبسان .12

 643,830.37 %2.00 القرارة .13

 740,404.93 %2.30 الزوایدة .14

 209,244.87 %0.65 غزة وادي .15

 225,340.63 %0.70 السلقا وادي .16

 225,340.63 %0.70 الجدیدة عبسان .17

 225,340.63 %0.70 خزاعة .18

 160,957.59 %0.50 النصر أم .19

 257,532.15 %0.80 النصر .20



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

 193,149.11 %0.60 المغراقة .21

 209,244.87 %0.65 المصدر .22

 209,244.87 %0.65 الفخاري .23

 386,298.22 %1.20 الشوكة .24

 386,298.22 %1.20 الزهراء .25

 32,191,518.50 %100.00 عالمجمو 
  

  )2( المادة
 رسوم مستحقات بصرف المحلي الحكم وزارة مع بالتنسیق المالیة وزارة تكلیف

، م2013 عام خالل المحلیة الهیئات على الطرق على النقل وغرامات  وذلك شهریًا

 األصول حسب بالمقاصة المحلیة الهیئات على الحكومة مستحقات تحصیل بعد

   .بالخصوص بها المعمول
  

  )3( المادة
 به ملویع القرار، هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كلٌ -  كافة المختصة الجهات على

  .الرسمیة الجریدة في وینشر  صدوره، تاریخ من اعتباراً 
  

  م2013 لسنة فبرایر من 26 :بتاریخ غـزة مدینـة في صـدر 
  هـ1434 ـامــــــــــلع الثاني عـــــــــــربی نــــــــــــــم 15          

    

  الـظاظـا شـكري زیـاد                                                                 
  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                                   

  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  م2013 لسنة )42( رقم الوزراء مجلس قرار
 واألثریة السیاحیة للمنشآت عاجلة كمساعدة )$12,930( مبلغ صرف بشـأن

  غزة قطاع على األخیر اإلسرائیلي العدوان جراء المتضررة
  الوزراء مجلس

  وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على االطالع بعد
  م،1998 لسنة )7( رقم المالیة والشؤون العامة الموازنة تنظیم قانون وعلى
   الدائمة الوزاریة التحتیة والبنیة االقتصادیة الشؤون لجنة توصیات وعلى

  م،14/02/2013 بتاریخ المنعقد )33( رقم اجتماعها محضر في
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
 رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد /السید

  راء،الوز 
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  قانونًا، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
 تحت  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد الثمانونو الحادیة جلسته في الوزراء مجلس قرر

  م26/02/2013  بتاریخ )هـ.إ/و.م/3/281/11( رقم
  :یلي ما قرر
  

  )1( المادة
 وزارة لصالح –دوالراً  وثالثون وتسعمائة ألفاً  عشر ااثن – )$12,930( مبلغ صرف

 العدوان جراء المتضررة واألثریة السیاحیة للمنشآت عاجلة كمساعدة واألثار السیاحة

  .غزة قطاع على األخیر اإلسرائیلي
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  )2( المادة
 به ویعمل القرار، هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كلٌ -  كافة المختصة الجهات على

  .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره، تاریخ من اعتباراً 
  

  م2013 لسنة فبرایر من 26 :بتاریخ غـزة مدینـة في صـدر
  هـ1434 لعـام الثاني ربیع من 15      

                  
  الـظاظـا شـكري زیـاد                        

  راءالـوز  مجلـس رئیـس نائب                                                         
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  م2013 لسنة )43( رقم الوزراء مجلس قرار
  األول الدولي الكتاب معرض تعاقدات بشـأن

  الوزراء مجلس
  وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على االطالع بعد

  م،1998 لسنة )7( رقم المالیة والشؤون العامة الموازنة تنظیم قانون وعلى
  وتعدیالته، م1998 لسنة )9( رقم العامة اللوازم قانون وعلى
  محضر في الدائمة الوزاریة التحتیة والبنیة االقتصادیة الشؤون لجنة توصیات وعلى

  م،14/02/2013 بتاریخ المنعقد )33( رقم اجتماعها
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
 رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس باً نائ الظاظا شكري زیاد /السید

  الوزراء،
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  قانونًا، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
 تحت  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد الثمانونو الحادیة جلسته في الوزراء مجلس قرر

  م26/02/2013  بتاریخ )هـ.إ/و.م/4/281/11( رقم
  :یلي ما قرر

  )1( المادة
 على األول الدولي الكتاب معرض إلقامة فلسطین جنان شركة مع المباشر التعاقد

 ألف عشرون –)$20,000( قدرها مالیة بتكلفة السیاحي الشالیهات منتجع أرض

  .–دوالراً 
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  )2( المادة
 في تجمیعها تم التي الكتب لنقل الزیناتي، الكریم عبد محمد /السید مع المباشر التعاقد

 بتكلفة والثقافة والریاضة الشباب وزارة إلى القاهرة في العرب الناشرین اتحاد مخازن

  .–دوالراً  آالف ثمانیة –)$8,000( قدرها مالیة
  

  )3( المادة
 به ویعمل القرار، هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كلٌ -  كافة المختصة الجهات على

  .الرسمیة الجریدة في وینشر   صدوره، تاریخ من اعتباراً 
  

  م2013 لسنة فبرایر من 26 :بتاریخ غـزة مدینـة في صـدر
  هـ1434 لعـام الثاني ربیع من 15                       

                  
  الـظاظـا شـكري زیـاد                                    

  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                            
  
  
  
  
  
  
  
   



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  م2013 لسنة )44( رقم الوزراء مجلس قرار
 للمنشآت عاجلة كمساعدة الزراعة وزارة لصالح )$250,000( مبلغ صرف بشـأن

  غزة قطاع على األخیر اإلسرائیلي العدوان جراء المتضررة الزراعیة
  الوزراء مجلس

  وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على االطالع بعد
  م،1998 لسنة )7( رقم المالیة والشؤون العامة الموازنة تنظیم قانون وعلى
   الدائمة الوزاریة التحتیة والبنیة االقتصادیة الشؤون لجنة توصیات وعلى

  م،14/02/2013 بتاریخ المنعقد )33( رقم اجتماعها محضر في
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
 رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد /السید

  الوزراء،
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  قانونًا، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
 تحت  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد الثمانونو الحادیة جلسته في الوزراء مجلس قرر

  م26/02/2013  بتاریخ )هـ.إ/و.م/5/281/11( قمر 
  :یلي ما قرر
  

  )1( المادة
 الزراعة وزارة لصالح –دوالراً  ألف وخمسون مائتان – )$250,000( مبلغ صرف

 قطاع على األخیر اإلسرائیلي العدوان جراء المتضررة الزراعیة للمنشآت كمساعدة

  .غزة
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  )2( المادة
 به ویعمل القرار، هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كلٌ -  كافة المختصة الجهات على

  .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره، تاریخ من اعتباراً 
  

  م2013 لسنة فبرایر من 26 :بتاریخ غـزة مدینـة في صـدر
  هـ1434 ـامـــــــــلع الثاني عــــــــــربی نـــــــــــم 15                    

                  
  الـظاظـا شـكري زیـاد                             

  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  م2013 لسنة )45( رقم الوزراء مجلس قرار
 عاجلة كمساعدة والمواصالت النقل وزارة لصالح )$142,478( مبلغ صرف بشـأن

  غزة قطاع على األخیر اإلسرائیلي العدوان جراء ةالمتضرر  المركبات لقطاع
  الوزراء مجلس

  وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على االطالع بعد
  م،1998 لسنة )7( رقم المالیة والشؤون العامة الموازنة تنظیم قانون وعلى
   الدائمة الوزاریة التحتیة والبنیة االقتصادیة الشؤون لجنة توصیات وعلى

  م،14/02/2013 بتاریخ المنعقد )33( رقم اجتماعها محضر في
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
 رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد /السید

  الوزراء،
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  قانونًا، لنا المخولة حیاتالصال على وبناًء 
 تحت  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد الثمانونو الحادیة جلسته في الوزراء مجلس قرر

  م26/02/2013  بتاریخ )هـ.إ/و.م/6/281/11( رقم
  :یلي ما قرر
  

  )1( المادة
 وسبعون وثمانیة وأربعمائة ألفاً  وأربعون واثنان مائة –)$142,478( مبلغ صرف

 جراء المتضررة المركبات لقطاع كمساعدة والمواصالت النقل وزارة لصالح –دوالراً 

  .غزة قطاع على األخیر اإلسرائیلي العدوان
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  )2( المادة
 به ویعمل القرار، هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كلٌ -  كافة المختصة الجهات على

  .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره، تاریخ من اعتباراً 
  

  م2013 لسنة فبرایر من 26 :بتاریخ غـزة ـةمدین في صـدر
  هـ1434 لعـام الثاني ربیع من 15                        

                  
  الـظاظـا شـكري زیـاد                              

  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                              
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  م2013 لسنة )46( رقم الوزراء مجلس قرار
 المركبات بعض على أرباح بتحصیل الفلسطیني االستثمار لصندوق السماح بشـأن

  الفلسطینیة األراضي إلى إدخالها یتم التي الثمن مرتفعة
  الوزراء مجلس

  وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على االطالع بعد
 اعتماد بشـأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م/13/242/11( مرق الوزراء مجلس قرار وعلى

 من غزة قطاع إلى إدخالها یتم التي السیارات قضیة بدراسة الخاصة اللجنة توصیة

  رسمیة، غیر مصادر
  محضر في الدائمة الوزاریة التحتیة والبنیة االقتصادیة الشؤون لجنة توصیات وعلى

  م،14/02/2013 بتاریخ المنعقد )33( رقم اجتماعها
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
 رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد /السید

  الوزراء،
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  قانونًا، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
 تحت  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد الثمانونو الحادیة جلسته في الوزراء مجلس قرر

  م26/02/2013  بتاریخ )هـ.إ/و.م/7/281/11( رقم
  :یلي ما قرر
  

  )1( المادة
  مرتفعة المركبات بعض على أرباح بتحصیل الفلسطیني االستثمار لصندوق السماح
  .الفلسطینیة األراضي إلى إدخالها یتم التي الثمن



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  )2( المادة
 به ویعمل القرار، هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كلٌ -  كافة المختصة الجهات على

  .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره، تاریخ من اعتباراً 
  

  م2013 لسنة فبرایر من 26 :بتاریخ غـزة مدینـة في صـدر
  هـ1434 لعـام الثاني ربیع من 15                       

  
  ـظاظـاال شـكري زیـاد                   

  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                           
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  م2013 لسنة )47( رقم الوزراء مجلس قرار
  الجنوبیة المحافظات في صلح قضاة تعیین بشـأن

  الوزراء مجلس
  ته،وتعدیال م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على اإلطالع بعد

  م،2002 لسنة )1( رقم القضائیة السلطة قانون وعلى
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
 رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد /السید

  الوزراء،
  للقضاء، األعلى المجلس تنسیب على وبناء
  العامة، المصلحة تمقتضیا على وبناًء 
  قانونًا، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
 تحت  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد الثمانونو الحادیة جلسته في الوزراء مجلس قرر

  م26/02/2013  بتاریخ )هـ.إ/و.م/8/281/11( رقم
  :یلي ما قرر
  

  )1( المادة
  :الجنوبیة فظاتالمحا في صلح قضاة أسماؤهم التالیة السادة تعیین

  .شعیر أبو یوسف المعطي عبد رامي  .1
  .ندى أبو الفتاح عبد ابراهیم أنس  .2
  .الغرابلي خلیل محمود خلیل  .3
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  )2( المادة
 به عملوی القرار، هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كلٌ -  كافة المختصة الجهات على

  .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره، تاریخ من اعتباراً 
  

  م2013 لسنة فبرایر من 26 :بتاریخ غـزة مدینـة في صـدر
  هـ1434 لعـام الثاني ربیع من 15                      

    
  الـظاظـا شـكري زیـاد                                                           

  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  م2013 لسنة )48( رقم الوزراء مجلس قرار
  المركبات على جمركي قید غزة قطاع إعمار إلعادة القطریة اللجنة منح بشـأن

  اإلعمار مشاریع ألغراض توریدها یتم التي الهندسیة والمعدات
  الوزراء مجلس

  الته،وتعدی م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على االطالع بعد
  وتعدیالته، 1929 لسنة الجمارك قانون وعلى
  م،1998 لسنة )7( رقم المالیة والشؤون العامة الموازنة تنظیم قانون وعلى
   الدائمة الوزاریة التحتیة والبنیة االقتصادیة الشؤون لجنة توصیات وعلى

  م،14/02/2013 بتاریخ المنعقد )33( رقم اجتماعها محضر في
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم زراءالو  رئیس قرار وعلى
 رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد /السید

  الوزراء،
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  قانونًا، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
 تحت  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد الثمانونو الحادیة جلسته في الوزراء مجلس قرر

  م26/02/2013  بتاریخ )هـ.إ/و.م/9/281/11( رقم
  :یلي ما قرر
  

  )1( المادة
  والمعدات المركبات على جمركي قید غزة قطاع إعمار إلعادة القطریة اللجنة منح

  .اإلعمار مشاریع ألغراض توریدها یتم التي الهندسیة
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  )2( المادة
 به ویعمل القرار، هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كلٌ -  افةك المختصة الجهات على

  .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره، تاریخ من اعتباراً 
  

  م2013 لسنة فبرایر من 26 :بتاریخ غـزة مدینـة في صـدر
  هـ1434 لعـام الثاني ربیع من 15                   

                  
  الـظاظـا شـكري زیـاد                                  

  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                         
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  م2013 لسنة )49( رقم الوزراء مجلس قرار 
  غزة وادي تأهیل إلعادة خاصة لجنة تشكیل بشـأن

  الوزراء مجلس
  دیالته،وتع م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على اإلطالع بعد

  م،1999 لسنة )7( رقم البیئة قانون وعلى
  منها، )أ/25( المادة والسیما الوزراء لمجلس الداخلیة الالئحة وعلى
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
 رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد /السید

  ء،الوزرا
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  قانونًا، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
 تحت  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد الثمانونو الثانیة جلسته في الوزراء مجلس قرر

  م05/03/2013  بتاریخ )هـ.إ/و.م/1/282/11( رقم
  :یلي ما قرر

  )1( المادة
  المحلي، الحكم وزارة :من كلٍ  وعضویة البیئة جودة سلطة برئاسة خاصة لجنة تشكیل
  .غزة وادي تأهیل إلعادة األراضي وسلطة التخطیط، ووزارة

  
  )2( المادة

   .دوري بشكل الوزراء لمجلس توصیاتها اللجنة ترفع
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  )3( المادة
 به ویعمل القرار، هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كلٌ -  كافة المختصة الجهات على

  .الرسمیة الجریدة في وینشر  صدوره، تاریخ نم اعتباراً 
  
  م2013 لسنة مارس من 05 :بتاریخ غـزة مدینـة في صـدر 

  هـ1434 لعـام الثاني ربیع من 22                     
    

  الـظاظـا شـكري زیـاد                                                                
  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                               

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  م2013 لسنة )50( رقم الوزراء مجلس قرار
  الشرعیة المدارس ومعلمات معلمي على الحكومیین المعلمین كادر تطبیق بشـأن

  الدینیة والشؤون األوقاف بوزارة
  الوزراء مجلس

  وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل ساسياأل القانون على اإلطالع بعد
  بشـأن م2013 لسنة )هـ.إ/و.م/3/279/11( رقم الوزراء مجلس قرار وعلى

  الحكومیین، المعلمین لكادر التنظیمیة الالئحة
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
 رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد /السید

  الوزراء،
 )45( رقم اجتماعها محضر في الدائمة الوزاریة اإلداریة اللجنة توصیات وعلى

  م،25/02/2013 بتاریخ المنعقد
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  قانونًا، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
 تحت  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد الثمانونو الثانیة جلسته في الوزراء مجلس قرر

  م05/03/2013  بتاریخ )هـ.إ/و.م/2/282/11( رقم
  :یلي ما قرر
  

  )1( المادة
  المدارس ومعلمات معلمي على الحكومیین المعلمین لكادر التنظیمیة الالئحة تطبیق

  .الدینیة والشؤون األوقاف بوزارة الشرعیة
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  )2( المادة
 به ویعمل القرار، هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كلٌ -  كافة المختصة الجهات على

  .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره، تاریخ من اعتباراً 
  
  م2013 لسنة مارس من 05 :بتاریخ غـزة مدینـة في صـدر 

  هـ1434 لعـام الثاني ربیع من 22               
    

  الـظاظـا شـكري زیـاد                                                          
  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                          

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  م2013 لسنة )51( رقم الوزراء مجلس قرار
  سلوكیات مشروع لتنفیذ )$28,000( مبلغ اعتماد بشـأن

  الوزراء مجلس
  وتعدیالته، م2003 لسنة دلالمع األساسي القانون على اإلطالع بعد

  م،1998 لسنة )7( رقم المالیة والشؤون العامة الموازنة تنظیم قانون وعلى
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
  الوزراء، رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد/السید
  العامة، المصلحة ضیاتمقت على وبناًء 
  قانونًا، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
 تحت  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد الثمانونو الثانیة جلسته في الوزراء مجلس قرر

  م05/03/2013  بتاریخ )هـ.إ/و.م/3/282/11( رقم
  :یلي ما قرر

  )1( المادة
 سلوكیات مشروع لتنفیذ -راً دوال ألف وعشرین ثمانیة -)$28,000( مبلغ اعتماد

  .والریاضة والشباب الثقافة وزارة من المقدم
  )2( المادة

 به ویعمل القرار، هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كلٌ -  كافة المختصة الجهات على

  .الرسمیة الجریدة في وینشر  صدوره، تاریخ من اعتباراً 
  

  م2013 لسنة مارس من 05 :بتاریخ غـزة مدینـة في صـدر
  هـ1434 لعـام الثاني ربیع من 22      

  الـظاظـا شـكري زیـاد                                                               
  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                              



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  م2013 لسنة )52( رقم الوزراء مجلس قرار
 العتبارات الفلسطیني الشعب شهداء معاملة متوفین أشخاص معاملة بشـأن

  الوطنیة المصلحة
  الوزراء مجلس

  وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على اإلطالع بعد
  م،2009 لسنة )7( رقم الشهداء أسر حقوق هیئة قانون وعلى
  أنبش م2012 لسنة )هـ.إ/و.م/3/247/11( رقم الوزراء مجلس قرار وعلى

  الشهداء، اعتماد معاییر على المصادقة
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
 رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد /السید

  الوزراء،
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  قانونًا، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
 تحت  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد الثمانونو الثانیة جلسته في الوزراء مجلس قرر

  م05/03/2013  بتاریخ )هـ.إ/و.م/4/282/11( رقم
  :یلي ما قرر
  

  )1( المادة
 الشعب شهداء معاملة التالي الجدول في أسماؤهم الواردة المتوفین األشخاص معاملة

  :الوطنیة المصلحة العتبارات وذلك فقط تبالرا ألغراض الفلسطیني
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  هویة رقم  المستفید اسم  المتوفى اسم  م
  المستفید

  905194056  ریالة أبو محمد اهللا عطا بسمة  ریالة أبو إبراهیم صبحي زاید   .1

  جنید عبدالرحمن رشاد صبري   .2
  911214286  جنید علي حسین سعدیة

  915860449  جنید رزق عید أخوتها ست
  900339037  حمودة خالد محمد عبیر  حمودة محمود عطایا محمود   .3
  925730467  ماضي عبدالفتاح جبر زبیدة  ماضي حسن علي الرازق عبد   .4
  914562624  ریالة أبو محمد سلیمان محمد  ریالة أبو سلیمان محمد سلیمان   .5
      بشیر صبري رائد ندین   .6
  909909509  بشیر محمد صبري رائد  بشیر صبري رائد فرح   .7
      بشیر صبري رائد بريص   .8

  السلقاوي شعبان سمیر عماد   .9
 عبدالكریم شعبان سمیر

  902818632  السلقاوي

  937351542  البیوك علي محمد إبراهیم  البیوك محمد إبراهیم محمد .10
  967325390  حداید حمد حمزة نجوى  حداید محمد ماجد محمد .11

12. 
  الحافظ عبد نظمي مها

  شمالة أبو
   عبدالرحمن عالء خالد

  400015467  شمالة بوأ

13. 
  القادر عبد الرزاق عبد

  مسعود أبو
   سالمة الكریم عبد یسرا

  909226284  مسعود أبو

  
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  )2( المادة
 به ویعمل القرار، هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كلٌ -  كافة المختصة الجهات على

  .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره، تاریخ من اعتباراً 
  
  م2013 لسنة مارس من 05 :بتاریخ غـزة مدینـة في صـدر 

  هـ1434 لعـام الثاني ربیع من 22                
    

  الـظاظـا شـكري زیـاد                                                                
  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  م2013 لسنة )53( رقم الوزراء مجلس قرار
  األقصى لجامعة االستشاري المجلس تشكیل بشـأن

  الوزراء مجلس
  وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على االطالع بعد

  م،1998 لسنة )11( رقم العالي التعلیم قانون وعلى
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
 رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد /السید

  الوزراء،
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  قانونًا، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
 تحت  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد الثمانونو الثانیة جلسته في الوزراء مجلس قرر

  م05/03/2013  بتاریخ )هـ.إ/و.م/5/282/11( رقم
  :یلي ما قرر

  

  )1( المادة
  :أسماؤهم التالیة السادة من األقصى لجامعة االستشاري المجلس تشكیل

 الصفة االسم .م
 رئیساً  األغا محمد رمضان محمد .د .أ  .1
 عضواً  الشرافي محمد العبد كمال .د  .2
 ضواً ع هین أبو حسین حسن إیاد .أ  .3
 عضواً  صالحیة درویش سلیم رائد .أ  .4
 عضواً  دیة أبو إسماعیل مصطفى یوسف .د .أ  .5
 عضواً  رزقة محمد موسى یوسف .د .أ  .6



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

 عضواً  عدوان محمود عبداهللا عماد .د  .7
 عضواً  نعیم محمد نعیم باسم .د  .8
 عضواً  الجدي محمود حامد محمد .أ  .9

 عضواً  شعبان أبو نبیه حلمي نبیل .د.10
 عضواً  الحایك صالح حسن ليع .م.11
 عضواً  العلمي نامق خالد فواز .أ.12
 عضواً  األغا سعید زكریا سالم .د.13

  

  )2( المادة
ُصدر  وصالحیات مهام بتحدید الخاصة التعلیمات العالي والتعلیم التربیة وزیر ی

  .االستشاري المجلس
  )3( المادة

  .للتجدید قابلة عامین االستشاري المجلس عمل مدة تكون
  )4( المادة

لغى   .القرار هذا أحكام مع یتعارض ما كل یُ
  )5( المادة

 به ملویع القرار، هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كلٌ -  كافة المختصة الجهات على

  .الرسمیة الجریدة في وینشر  صدوره، تاریخ من اعتباراً 
  

  م2013 لسنة مارس من 05 :بتاریخ غـزة مدینـة في صـدر 
  هـ1434 لعـام ثانيال ربیع من 22      

  الـظاظـا شـكري زیـاد                                                       
  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                                  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  م2013 لسنة )54( رقم الوزراء مجلس قرار
  غزة قطاع ساحل بتطویر الخاصة ةالخط لدراسة فنیة لجنة تشكیل بشـأن

  الوزراء مجلس
  وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على االطالع بعد

  منها، )أ/25( المادة والسیما الوزراء، لمجلس الداخلیة الالئحة وعلى
   الدائمة الوزاریة التحتیة والبنیة االقتصادیة الشؤون لجنة توصیات وعلى

  م،04/03/2013 بتاریخ المنعقد )34( قمر  اجتماعها محضر في
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
 رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد /السید

  الوزراء،
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  ونًا،قان لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
 تحت  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد الثمانونو الثالثة جلسته في الوزراء مجلس قرر

  م12/03/2013  بتاریخ )هـ.إ/و.م/1/283/11( رقم
  :یلي ما قرر

  )1( المادة
 العامة األشغال وزارة :من كل وعضویة التخطیط وزارة برئاسة فنیة لجنة تشكیل

قدمة الخطة وتطویر لمناقشة واآلثار السیاحة ووزارة المحلي الحكم ووزارة واإلسكان  المُ

   .غزة قطاع ساحل تطویر بخصوص التخطیط وزارة من
  )2( المادة

 من شهر خالل التحتیة والبنیة االقتصادیة الشؤون للجنة النهائیة الخطة اللجنة ترفع

  .القرار هذا صدور تاریخ



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  )3( المادة
 به ویعمل القرار، هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كلٌ -  كافة المختصة الجهات على

  .الرسمیة الجریدة في وینشر  صدوره، تاریخ من اعتباراً 
  

  م2013 لسنة مارس من 12 :بتاریخ غـزة مدینـة في صـدر
  هـ1434 لعـام الثاني ربیع من 29                       

                  
  الـظاظـا شـكري زیـاد                      

  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                              
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  م2013 لسنة )55( رقم الوزراء مجلس قرار
كثر التي المناطق لدراسة خاصة لجنة تشكیل بشـأن ُ  فیها السیر حوادث وقوع ی

  المناطق تلك في السیر حوادث من للحد المناسبة الحلول ووضع
  الوزراء مجلس

  وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على االطالع بعد
  منها، )أ/25( المادة والسیما الوزراء، لمجلس الداخلیة الالئحة وعلى
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
 رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد /السید

  الوزراء،
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  قانونًا، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
 تحت  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد الثمانونو الثالثة جلسته في الوزراء مجلس قرر

  م12/03/2013  بتاریخ )هـ.إ/و.م/2/283/11( رقم
  :یلي ما قرر

  )1( المادة
 األشغال وزارة :من كل وعضویة والمواصالت، النقل وزارة برئاسة خاصة لجنة یلتشك

 لدراسة المرور شرطة ـ الداخلیة ووزارة المحلي، الحكم ووزارة واإلسكان، العامة

كثر التي المناطق ُ  حوادث من للحد المناسبة الحلول ووضع فیها، السیر حوادث وقوع ی

  .المناطق تلك في السیر
  

  )2( المادة
  .القرار هذا صدور تاریخ من أسبوعین خالل الوزراء لمجلس توصیاتها اللجنة ترفع



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  )3( المادة
 به ویعمل القرار، هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كلٌ -  كافة المختصة الجهات على

  .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره، تاریخ من اعتباراً 
  

  م2013 لسنة مارس من 12 :بتاریخ غـزة مدینـة في صـدر
  هـ1434 لعـام الثاني ربیع من 29                         

  
  الـظاظـا شـكري زیـاد                                      

  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                                
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  م2013 لسنة )56( رقم الوزراء مجلس قرار
 المجتمع مؤسسات عن الممثلین النفقة صندوق إدارة مجلس أعضاء اختیار بشـأن

  المدني
  الوزراء مجلس

  وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على االطالع بعد
  منه، )5( المادة والسیما م،2005 لسنة )6( رقم النفقة صندوق قانون وعلى
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
 رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد /السید

  الوزراء،
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  قانونًا، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
 تحت  غزة بمدینة دةالمنعق المائتین بعد الثمانونو الثالثة جلسته في الوزراء مجلس قرر

  م12/03/2013  بتاریخ )هـ.إ/و.م/3/283/11( رقم
  :یلي ما قرر

  )1( المادة
ن عیّ ُ  من المدني المجتمع لمؤسسات الممثلین النفقة صندوق إدارة مجلس أعضاء ی

  :أسماؤهن التالیة السیدات
 الجمعیة االسم م
 المسلمات الشابات جمعیة غزال موسى حسین هیام .1
 الرحمة ملتقى نبهان عیدس أحمد نهى .2
 المبكرة للطفولة زهرة جمعیة كردیة فهمي محمد سحر .3
 المستقبل رائدات جمعیة الرنتیسي الغني عبد مصطفى إكرام .4



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  )2( المادة
 به ویعمل القرار، هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كلٌ -  كافة المختصة الجهات على

  .لرسمیةا الجریدة في وینشر  صدوره، تاریخ من اعتباراً 
  

  م2013 لسنة مارس من 12 :بتاریخ غـزة مدینـة في صـدر
  هـ1434 لعـام الثاني ربیع من 29                       

                  
  الـظاظـا شـكري زیـاد                                      

  لـوزراءا مجلـس رئیـس نائب                                                             
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  م2013 لسنة )57( رقم الوزراء مجلس قرار
  المصري الجانب من السیارات باستیراد للتجار السماح بشـأن

  الوزراء مجلس
  وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على االطالع بعد

 ماداعت بشـأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م/13/242/11( رقم الوزراء مجلس قرار وعلى

 من غزة قطاع إلى إدخالها یتم التي السیارات قضیة بدراسة الخاصة اللجنة توصیة

  رسمیة، غیر مصادر
  محضر في الدائمة الوزاریة التحتیة والبنیة االقتصادیة الشؤون لجنة توصیات وعلى

  م،04/03/2013 بتاریخ المنعقد )34( رقم اجتماعها
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
 رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد /السید

  الوزراء،
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  قانونًا، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
 تحت  غزة ینةبمد المنعقدة المائتین بعد الثمانونو الثالثة جلسته في الوزراء مجلس قرر

  م12/03/2013  بتاریخ )هـ.إ/و.م/4/283/11( رقم
  :یلي ما قرر

  )1( المادة
  :التالیة الشروط وفق المصري الجانب من السیارات باستیراد للتجار السماح .1
  .أمریكیاً  دوالراً  ألف مائتي – )$200,000( بقیمة بنكیة كفالة تقدیم  - أ

  .غزة قطاع إلى إدخالها قبل وبصمتها كبةللمر  األصلیة األوراق كافة تقدیم  -  ب
  .وأوراقها المركبة سالمة عن المسؤولیة بتحمل المستورد من عدلي تعهد  -  ت



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

 الجدیدة للمركبات الصیانة لعملیات الالزمة الغیار قطع بتوفیر المستورد التزام  -  ث

  .إدخالها یتم التي
 الشروط كافة فاءیاست بعد باالستیراد تصریح والمواصالت النقل وزارة تصدر .2

  .أعاله )1(  الفقرة في علیها المنصوص
 وترسلها المستوردة، بالمركبات الخاصة الكشوفات والمواصالت النقل وزارة تعد .3

  .إلدخالها الالزمة االجراءات التخاذ الوطني واألمن الداخلیة وزارة إلى
  

  )2( المادة
 أیاً  اتخاذ والمواصالت النقل لوزارة یحق القرار هذا ألحكام المستورد مخالفة حال في 

  :التالیة االجراءات من
  .الحكومة لصالح التأمین مبلغ تسییل .1
  .االستیراد رخصة سحب .2
  .بالخصوص المناسبة القانونیة اإلجراءات واتخاذ المخالفة المركبات حجز .3

   
  )3( المادة

 به ویعمل القرار، هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كلٌ -  كافة المختصة الجهات على

  .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره، تاریخ من اعتباراً 
  

  م2013 لسنة مارس من 12 :بتاریخ غـزة مدینـة في صـدر
  هـ1434 لعـام الثاني ربیع من 29                       

                  

  الـظاظـا شـكري زیـاد                       
  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب   

  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  م2013 لسنة )58( رقم اءالوزر  مجلس قرار
  والمواصالت النقل وزارة لصالح السرعة لقیاس رادارات )10( شراء بشـأن

  الوزراء مجلس
  وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على االطالع بعد

  وتعدیالته، م1998 لسنة )9( رقم العامة اللوازم قانون وعلى
  م،1998 لسنة )7( رقم المالیة ؤونوالش العامة الموازنة تنظیم قانون وعلى
 للوزارات المالي بالنظام م2005 لسنة )43( رقم الوزراء مجلس قرار وعلى

  وتعدیالته، العامة والمؤسسات
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
 رئیس حیاتصال ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد /السید

  الوزراء،
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  قانونًا، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
 تحت  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد الثمانونو الثالثة جلسته في الوزراء مجلس قرر

  م12/03/2013  بتاریخ )هـ.إ/و.م/5/283/11( رقم
  :یلي ما قرر
  

  )1( المادة
 أن على والمواصالت، النقل وزارة لصالح السرعة لقیاس رادارات -عشر– )10( شراء

 األصول ووفق المالیة ووزارة والمواصالت النقل وزارة بین بالتنسیق الشراء عملیة تتم

  .المالیة وزارة في بها المعمول
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  )2( المادة
 به ویعمل القرار، هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كلٌ -  كافة المختصة الجهات على

  .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره، تاریخ من باراً اعت
  

  م2013 لسنة مارس من 12 :بتاریخ غـزة مدینـة في صـدر
  هـ1434 لعـام الثاني ربیع من 29                        

  
  الـظاظـا شـكري زیـاد                    

  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                            
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  م2013 لسنة )59( رقم الوزراء مجلس قرار
 كموازنة الوطني واألمن الداخلیة وزارة لصالح )$25,000( مبلغ صرف بشـأن

  الصهیوني العدو مع التخابر مكافحة لحملة خاصة
  الوزراء مجلس

  عدیالته،وت م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على االطالع بعد
  م،1998 لسنة )7( رقم المالیة والشؤون العامة الموازنة تنظیم قانون وعلى
 للوزارات المالي بالنظام م2005 لسنة )43( رقم الوزراء مجلس قرار وعلى

  وتعدیالته، العامة والمؤسسات
  بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
 صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا ريشك زیاد /السید تعیین

  الوزراء، رئیس
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  قانونًا، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
 تحت  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد الثمانونو الثالثة جلسته في الوزراء مجلس قرر

  م12/03/2013  بتاریخ )هـ.إ/و.م/6/283/11( رقم
  :یلي ما قرر

  )1( المادة
 وزارة لصالح - أمریكیاً  دوالراً  ألف وعشرون خمسة– )$25,000( مبلغ صرف

 الصهیوني، العدو مع التخابر مكافحة لحملة خاصة كموازنة الوطني واألمن الداخلیة

 ةالمالی ووزارة الوطني واألمن الداخلیة وزارة بین بالتنسیق الصرف عملیة تتم أن على
  .المالیة وزارة في بها المعمول األصول ووفق

  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  )2( المادة
 به ویعمل القرار، هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كلٌ -  كافة المختصة الجهات على

  .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره، تاریخ من اعتباراً 
  

  م2013 لسنة مارس من 12 :بتاریخ غـزة مدینـة في صـدر
  هـ1434 لعـام الثاني ربیع من 29                       

                  
  الـظاظـا شـكري زیـاد                           

  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                           
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  م2013 لسنة )60( رقم الوزراء مجلس قرار
 التطویریة لألعمال وتخصیصها فةجرا لشراء )$100,000( مبلغ اعتماد بشـأن

  الصیادین لمرفأ والتشغیلیة
  الوزراء مجلس

  وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على االطالع بعد
  م،1998 لسنة )7( رقم المالیة والشؤون العامة الموازنة تنظیم قانون وعلى
 للوزارات المالي بالنظام م2005 لسنة )43( رقم الوزراء مجلس قرار وعلى

  وتعدیالته، العامة والمؤسسات
  محضر في الدائمة الوزاریة التحتیة والبنیة االقتصادیة الشؤون لجنة توصیات وعلى

  م،04/03/2013 بتاریخ المنعقد )34( رقم اجتماعها
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
 رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس باً نائ الظاظا شكري زیاد /السید

  الوزراء،
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  قانونًا، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
 تحت  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد الثمانونو الثالثة جلسته في الوزراء مجلس قرر

  م12/03/2013  بتاریخ )هـ.إ/و.م/7/283/11( رقم
  :یلي ما قرر

  )1( المادة
 وتخصیصها جرافة لشراء –أمریكیاً  دوالراً  ألف مائة – )$100,000( مبلغ اعتماد

 وزارة بین بالتنسیق ذلك یتم أن على الصیادین، لمرفأ والتشغیلیة التطویریة لألعمال

  .المالیة وزارة في بها المعمول األصول ووفق المالیة، ووزارة والمواصالت النقل



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  )2( المادة
 به ویعمل القرار، هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كلٌ -  كافة المختصة الجهات على

  .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره، تاریخ من اعتباراً 
  

  م2013 لسنة مارس من 12 :بتاریخ غـزة مدینـة في صـدر
  هـ1434 لعـام الثاني ربیع من 29                       

                  
  الـظاظـا كريشـ زیـاد            

  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                            
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  م2013 لسنة )61( رقم الوزراء مجلس قرار
 المتكررة السیر حوادث من الحد مشروع لتنفیذ )$12,000( مبلغ اعتماد بشـأن

  سالم أبو كرم معبر طریق على
  زراءالو  مجلس

  وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على االطالع بعد
  م،1998 لسنة )7( رقم المالیة والشؤون العامة الموازنة تنظیم قانون وعلى
 للوزارات المالي بالنظام م2005 لسنة )43( رقم الوزراء مجلس قرار وعلى

  وتعدیالته، العامة والمؤسسات
  محضر في الدائمة الوزاریة التحتیة والبنیة قتصادیةاال الشؤون لجنة توصیات وعلى

  م،04/03/2013 بتاریخ المنعقد )34( رقم اجتماعها
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
 رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد /السید

  الوزراء،
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  قانونًا، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
 تحت  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد الثمانونو الثالثة جلسته في الوزراء مجلس قرر

  م12/03/2013  بتاریخ )هـ.إ/و.م/8/283/11( رقم
  :یلي ما قرر

  )1( المادة
 من الحد مشروع لتنفیذ –أمریكیاً  اً دوالر  ألف عشر اثنا– )$12,000( مبلغ اعتماد

 بین بالتنسیق ذلك یتم أن على سالم، أبو كرم معبر طریق على المتكررة السیر حوادث



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

 وزارة في بها المعمول األصول ووفق المالیة ووزارة واإلسكان العامة األشغال وزارة

  .المالیة
  

  )2( المادة
 به ویعمل القرار، هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كلٌ -  كافة المختصة الجهات على

  .الرسمیة الجریدة في وینشر  صدوره، تاریخ من اعتباراً 
  

  م2013 لسنة مارس من 12 :بتاریخ غـزة مدینـة في صـدر
  هـ1434 لعـام الثاني ربیع من 29                       

                  
  الـظاظـا شـكري زیـاد                      

  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  م2013 لسنة )62( رقم الوزراء مجلس قرار
 إلنشاء واإلسكان العامة االشغال وزارة لصالح حكومیة أرض قطعة تخصیص بشـأن

  لألسرى حمد مدینة
  الوزراء مجلس

  وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على االطالع بعد
  م،1942 لسنة )6( رقم العمومیة األراضي قانون وعلى
  وتعدیالته، العثماني األراضي قانون وعلى
  رقم اجتماعها محضر في الحكومیة لألراضي العلیا الوزاریة اللجنة توصیات وعلى

  م،11/03/2013 بتاریخ المنعقد )04(
  تعیین بشأن م2012 نةلس )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
 رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد /السید

  الوزراء،
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  قانونًا، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
 حتت  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد الثمانونو الثالثة جلسته في الوزراء مجلس قرر

  م12/03/2013  بتاریخ )هـ.إ/و.م/9/283/11( رقم
  :یلي ما قرر

  )1( المادة
 القطعة من )2( رقم القسیمة من جزء في الواقعة الحكومیة األرض قطعة تخصیص

 مدینة أراضي من )89( القطعة من )17(  رقم القسیمة من وجزء ،)88( رقم

 العامة االشغال وزارة لصالح -دونماً  مائة – دونم )100( مساحتها والبالغة خانیونس،

  .لألسرى حمد مدینة إلنشاء واإلسكان



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  )2( المادة
  .األرض نفس على السابقة التخصیصات كافة إلغاء

  
  )3( المادة

 به ویعمل القرار، هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كلٌ -  كافة المختصة الجهات على

  .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره، تاریخ من اعتباراً 
  

  م2013 لسنة مارس من 12 :بتاریخ غـزة مدینـة في ـدرص
  هـ1434 لعـام الثاني ربیع من 29                       

  
  الـظاظـا شـكري زیـاد                                         

  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                          
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  م2013 لسنة )63( رقم الوزراء مجلس قرار
  الحكومي اإلعالمي المكتب من المقدمة اإلعالمیة الوسائل موازنة اعتماد بشـأن
  الوزراء مجلس

  وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على االطالع بعد
  م،1998 لسنة )7( رقم المالیة والشؤون العامة الموازنة تنظیم قانون وعلى
 للوزارات المالي بالنظام م2005 لسنة )43( رقم الوزراء مجلس قرار وعلى

  وتعدیالته، العامة والمؤسسات
  محضر في الدائمة الوزاریة التحتیة والبنیة االقتصادیة الشؤون لجنة توصیات وعلى

  م،04/03/2013 بتاریخ المنعقد )34( رقم اجتماعها
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
 رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد /السید

  الوزراء،
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  قانونًا، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
 تحت  غزة ینةبمد المنعقدة المائتین بعد الثمانونو الثالثة جلسته في الوزراء مجلس قرر

  م12/03/2013  بتاریخ )هـ.إ/و.م/10/283/11( رقم
  :یلي ما قرر

  )1( المادة
 النحو على الحكومي اإلعالمي المكتب من المقدمة اإلعالمیة الوسائل موازنة اعتماد

  :التالي



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

 وخمسة مائتان– شیكل )255,200( لإلعالم الفلسطینیة الرأي وكالة موازنة .1

 سلفة -شیكالً  آالف خمسة– شیكل )5,000( منها - شیكالً  ومائتان ألفاً  وخمسون

  .شهریة
 ألفاً  وخمسون وأربعة أربعمائة– شیكل )454,200( الفلسطینیة اإلذاعة موازنة .2

 سلفة -شیكالً  وخمسون وسبعمائة ألفان– شیكل 2,750(( منها -شیكالً  ومائتان

  .شهریة
  

  )2( المادة
 به ملویع القرار، هذا أحكام تنفیذ -خصهی فیما كلٌ -  كافة المختصة الجهات على

  .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره، تاریخ من اعتباراً 
  

  م2013 لسنة مارس من 12 :بتاریخ غـزة مدینـة في صـدر
  هـ1434 لعـام الثاني ربیع من 29                       

              
  الـظاظـا شـكري زیـاد                                                         

  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                          
   
  
  
  
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  م2013 لسنة )64( رقم الوزراء مجلس قرار
 الشؤون وزارة إلى الصحة وزارة من مدلل یوسف عزات یوسف /الموظف نقل بشـأن

  الخارجیة
  الوزراء مجلس

  وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل األساسي القانون لىع االطالع بعد
  التنفیذیة، والئحته وتعدیالته م1998 لسنة )4( رقم المدنیة الخدمة قانون وعلى
  تعیین بشأن م2007 لسنة )171( رقم الوطنیة السلطة رئیس قرار وعلى
 بدرجة الصحة بوزارة الوزیر لدیوان عاماً  مدیراً  مدلل یوسف عزات یوسف /السید

)A4(،  
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
 رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد /السید

  الوزراء،
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  قانونًا، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
 تحت  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد الثمانونو الثالثة تهجلس في الوزراء مجلس قرر

  م12/03/2013  بتاریخ )هـ.إ/و.م/11/283/11( رقم
  :یلي ما قرر

  )1( المادة
 الخارجیة الشؤون وزارة إلى الصحة وزارة من مدلل یوسف عزات یوسف /الموظف نقل

  .الوظیفیة درجته بنفس
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  )2( المادة
 به ویعمل القرار، هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كلٌ -  ةكاف المختصة الجهات على

  .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره، تاریخ من اعتباراً 
  

  م2013 لسنة مارس من 12 :بتاریخ غـزة مدینـة في صـدر
  هـ1434 لعـام الثاني ربیع من 29                          

  الـظاظـا شـكري زیـاد                 
  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                              

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  م2013 لسنة )65( رقم الوزراء مجلس قرار
 فسخ نحو الالزمة اإلجراءات باتخاذ واإلسكان العامة األشغال وزارة تكلیف بشـأن

  "المزیني نمر أحمد" المستثمر وبین بینها المبرم العقد
  

  الوزراء جلسم
  وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على االطالع بعد

  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
  الوزراء، رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد/السید
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء    قانونًا

 تحت  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد والثمانون الثالثة جلسته في الوزراء مجلس قرر  
  م12/03/2013  بتاریخ )هـ.إ/و.م/12/283/11( رقم
  :یلي ما قرر

  )1( المادة
 عقد فسخ نحو الالزمة اإلجراءات باتخاذ واإلسكان العامة األشغال وزارة تكلیف 

 ،"المزیني نمر أحمد" المستثمر وبین بینها المبرم وملحقاته السیاحي اإلسكاني االستثمار
  .العقد بشروط التزامه لعدم وذلك

  )2( المادة
 به عملوی القرار، هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كلٌ -  كافة المختصة الجهات على

  .میةالرس الجریدة في وینشر صدوره، تاریخ من اعتباراً 
  م2013 لسنة مارس من 12 :بتاریخ غـزة مدینـة في صـدر

  هـ1434 لعـام الثاني ربیع من 29                   
  الـظاظـا شـكري زیـاد                                    

  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                            



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  م2013 لسنة )66( رقم وزراءال مجلس قرار
 مخصص صرف بشـأن الوزراء مجلس قرار لدراسة خاصة لجنة تشكیل بشـأن

   خدماتهم تنتهي الذین الفلسطینیة األمن قوى في للموظفین شهري
  الوزراء مجلس

  وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على االطالع بعد
  التنفیذیة، والئحته وتعدیالته م1998 سنةل )4( رقم المدنیة الخدمة قانون وعلى
  منها، )أ/25( المادة والسیما الوزراء، لمجلس الداخلیة الالئحة وعلى
  صرف بشـأن م2010 لسنة )هـ.إ/و.م/2/165/11( رقم الوزراء مجلس قرار وعلى

  خدماتهم، تنتهي الذین الفلسطینیة األمن قوى في للموظفین شهري مخصص
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم اءالوزر  رئیس قرار وعلى
 رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد /السید

  الوزراء،
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  قانونًا، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
 تحت  غزة بمدینة المنعقدة مائتینال بعد الثمانونو الرابعة جلسته في الوزراء مجلس قرر

  م19/03/2013  بتاریخ )هـ.إ/و.م/1/284/11( رقم
  :یلي ما قرر

  )1( المادة
 لسنة )هـ.إ/و.م/2/165/11( رقم الوزراء مجلس قرار لدراسة خاصة لجنة تشكیل

 الذین الفلسطینیة األمن قوى في للموظفین شهري مخصص صرف بشـأن م2010

  :التالي النحو ىعل وذلك خدماتهم، تنتهي
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

 الوصف الوظیفي المسمى االسم م

 الوزراء مجلس عام أمین مساعد سعد سعید أسامة -1

 القانونیة للشؤون
 رئیساً 

 عضواً  والتشریع الفتوى دیوان عام مدیر الغندور یعقوب یعقوب -2

 عضواً   واإلدارة التنظیم عام مدیر سلطان أبو حسن بهجت -3

   
  )2( المادة

  .تاریخه من أسبوعین خالل الوزراء لمجلس توصیاتها جنةالل ترفع
   

  )3( المادة
 به ویعمل القرار، هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كلٌ -  كافة المختصة الجهات على

  .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره، تاریخ من اعتباراً 
  

  م2013 لسنة مارس من 19 :بتاریخ غـزة مدینـة في صـدر
  هـ1434 ـامـــــــلع األول ادـــــــــجم نــــــــــــــم 07                  
                  

  الـظاظـا شـكري زیـاد            
  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                           

  
  
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  م2013 لسنة )67( رقم الوزراء مجلس قرار
  العدل بوزارة الجنائي المعمل اءإلنش )$400,000( مبلغ اعتماد بشـأن

  الوزراء مجلس
  وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على االطالع بعد

  م،1998 لسنة )7( رقم المالیة والشؤون العامة الموازنة تنظیم وعلى
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
  الوزراء، رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  اظاالظ شكري زیاد/السید
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  قانونًا، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
 تحت  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد الثمانونو الرابعة جلسته في الوزراء مجلس قرر

  م19/03/2013  بتاریخ )هـ.إ/و.م/2/284/11( رقم
  :یلي ما قرر

  

  )1( المادة
 بوزارة الجنائي المعمل إلنشاء -دوالراً  ألف أربعمائة - )$400,000( مبلغ اعتماد

  .العدل
  )2( المادة

 به ویعمل القرار، هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كلٌ -  كافة المختصة الجهات على

  .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره، تاریخ من اعتباراً 
  

  م2013 لسنة مارس من 19 :بتاریخ غـزة مدینـة يف صـدر 
  هـ1434 لعـام األول جماد من 07                       
  الـظاظـا شـكري زیـاد                 

  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                        



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  م2013 لسنة )68( رقم الوزراء مجلس قرار
  السرایا مفترق تطویر لمشروع الختامي المستخلص قیمة رفص بشـأن

  الوزراء مجلس
  وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على االطالع بعد

  م،1998 لسنة )7( رقم المالیة والشؤون العامة الموازنة تنظیم قانون وعلى
  نبشأ م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
 صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد /السید تعیین

  الوزراء، رئیس
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  قانونًا، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
 تحت  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد الثمانونو الرابعة جلسته في الوزراء مجلس قرر

  م19/03/2013  بتاریخ )هـ.إ/و.م/3/284/11( رقم
  :یلي ما قرر

  )1( المادة
 والبالغة السرایا مفترق تطویر لمشروع الختامي المستخلص قیمة صرف

 -سنتات وتسعة دوالراً  وتسعین وأربعة وستمائة ألفاً  وثالثون واحد -)31,694.9$(
 المعتمد المبلغ في الفائض من خصماً  )والمقاوالت للهندسة إخوان الفرا شركة( للمقاول

 -الفلسطینیة للحدود المحاذي الطریق انشاء مشروع من األولى المرحلة لتنفیذ
  .دوالراً  - ألف ستمائة -)$600,000( بقیمة المصریة

  
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  )2( المادة
 به عملوی القرار، هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كلٌ -  كافة المختصة الجهات على

  .الرسمیة الجریدة يف وینشر صدوره، تاریخ من اعتباراً 
  
  م2013 لسنة مارس من 19 :بتاریخ غـزة مدینـة في صـدر 

  هـ1434 لعـام األول جماد من 07                       
  

  الـظاظـا شـكري زیـاد            
  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                            

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  م2013 لسنة )69( رقم الوزراء جلسم قرار
  الصحي للصرف الطارئ غزة شمال مشروع لصالح وقف أرض استمالك بشـأن

  الوزراء مجلس
  وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على االطالع بعد

 م1943 لسنة )24( رقم )العامة للمنفعة استمالكها( األراضي قانون وعلى
  منه، )24( ادةالم والسیما وتعدیالته،

  والصالحیات، السلطات نقل بشأن 1995 لسنة )5( رقم قانون وعلى
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
 رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد /السید

  الوزراء،
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  قانونًا، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
 تحت  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد الثمانونو الرابعة جلسته في الوزراء مجلس قرر

  م19/03/2013  بتاریخ )هـ.إ/و.م/4/284/11( رقم
  :یلي ما قرر
  

  )1( المادة
 رقم یمةالقس من )909( رقم القطعة في الواقعة األرض لقطعة المطلق االستمالك

 دونماً  -ونصف عشرة سبعة -)17.5( مساحتها والبالغة الوقف أراضي من )5(

  .الصحي للصرف الطارئ غزة شمال مشروع لصالح
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  )2( المادة
 األرض قیمة تعادل حكومیة أرض قطعة الدینیة والشؤون األوقاف وزارة تعویض

   .أعاله )1( المادة في المستملكة
  

  )3( المادة
 به ویعمل القرار، هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كلٌ  - كافة ختصةالم الجهات على

  .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره، تاریخ من اعتباراً 
  

  م2013 لسنة مارس من 19 :بتاریخ غـزة مدینـة في صـدر
  هـ1434 ـامـــــــــلع األول ادــــــــــــجم نــــــــــم 07                    

  
  الـظاظـا شـكري زیـاد                                                              
  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                               

   
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  م2013 لسنة )70( رقم الوزراء مجلس قرار
  م2013 للعام الصیفي بالتوقیت العمل بدء بشـأن

  لوزراءا مجلس
  وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على االطالع بعد

  التنفیذیة، والئحته وتعدیالته م1998 لسنة )4( رقم المدنیة الخدمة قانون وعلى
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
  الوزراء، رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد /السید
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  قانونًا، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
 تحت  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد الثمانونو الرابعة جلسته في الوزراء مجلس قرر

  م19/03/2013  بتاریخ )هـ.إ/و.م/5/284/11( رقم
  :یلي ما قرر

  )1( المادة
   م29/03/2013 الموافق الجمعة یوم لیلة من اعتباراً  الصیفي بالتوقیت العمل بدء

  .دقیقة ستین الساعة عقارب بتقدیم
  )2( المادة

 به عملوی القرار، هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كلٌ -  كافة المختصة الجهات على

  .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره، تاریخ من اعتباراً 
  م2013 لسنة مارس من 19 :بتاریخ ـزةــغ مدینـة يف ـدرــص 

  هـ1434 لعـام األول جماد من 07                        
  الـظاظـا شـكري زیـاد                  

  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                                 



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  م2013 لسنة )71( رقم الوزراء مجلس قرار
  )A3( الوظیفیة الدرجة إلى )A4( الوظیفیة الدرجة من موظفین ترقیة بشـأن

  الوزراء مجلس
  وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على االطالع بعد

  التنفیذیة، والئحته وتعدیالته 1998 لسنة )4( رقم المدنیة الخدمة قانون وعلى
  معاییر بشـأن م2013 لسنة )هـ.إ/و.م/2/276/11( رقم الوزراء مجلس قرار وعلى
  ،)A3( الوظیفیة الدرجة إلى )A4( الوظیفیة الدرجة من العامین المدراء ترقیة
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
 رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد /السید

  الوزراء،
 )46( رقم اجتماعها محضر في الدائمة الوزاریة اإلداریة اللجنة توصیات وعلى

  م،18/03/2013 بتاریخ المنعقد
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  قانونًا، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد الثمانونو الخامسة جلسته في الوزراء مجلس قرر

  م26/03/2013  بتاریخ )هـ.إ/و.م/1/285/11( رقم تتح
  :یلي ما قرر

  )1( المادة
 الدرجة من موظف )24( وعددهم أدناه الجدول في أسماؤهم الواردة السادة ترقیة

  ):A3( الوظیفیة الدرجة إلى )A4( الوظیفیة
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  المختصة الوزارة  االسم  م
  الوطني واألمن الداخلیة وزارة قاسم محمد أسامة   .1
 الوطني واألمن الداخلیة وزارة أغا خالد محمود   .2

 الوطني واألمن الداخلیة وزارة الزیتونیة حامد ریاض   .3

 الوطني واألمن الداخلیة وزارة النجار حسن محمد   .4

 الوطني واألمن الداخلیة وزارة البیك محمد ثروت   .5

 الصحة وزارة المدلل عزات یوسف   .6

 الصحة وزارة السماك محمد موسى   .7

 الصحة وزارة الغلبان صالح مانسلی   .8

 الصحة وزارة محیسن محمد مدحت   .9

 المحلي الحكم وزارة الهمص حامد أحمد   .10

 المحلي الحكم وزارة سعید بن علي أحمد   .11

 المحلي الحكم وزارة الفرا حمزة الدین محي   .12

 الوزراء مجلس رئاسة عمشة أبو زهدي مجدي   .13

 اءالوزر  مجلس رئاسة عودة أبو إسماعیل هاني   .14

 الوزراء مجلس رئاسة دایر أبو مصباح رائد   .15

 والمواصالت النقل وزارة عمار سلیم محمد سعید   .16

 والمواصالت النقل وزارة عودة أبو علي عدنان   .17

 المالیة وزارة الباشا راغب عوني   .18

 المالیة وزارة صیام القادر عبد إبراهیم   .19

 والریاضة الشباب وزارة العقیلي أحمد جمال   .20

 والریاضة الشباب وزارة عیاش حمدم جابر   .21



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

 والتعلیم التربیة وزارة الشریف علي نعمان   .22

 التخطیط وزارة العلمي خالد فواز   .23

  العامة األشغال وزارة الهندي خمیس ناجي   .24

  
  )2( المادة

 به ویعمل القرار، هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كلٌ -  كافة المختصة الجهات على

  .الرسمیة الجریدة في وینشر ،صدوره تاریخ من اعتباراً 
  

  م2013 لسنة مارس من 26 :بتاریخ ـزةـــــغ مدینـة في درـــصـ
  هـ1434 لعـام األول جماد من 14      

  
  الـظاظـا شـكري زیـاد                                                          

  الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                            
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  م2013 لسنة )72( رقم الوزراء مجلس قرار
  السفر من المنع إجراءات بشـأن

  الوزراء مجلس
  وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على االطالع بعد

  وتعدیالته، م2001 لسنة )3( رقم الجزائیة اإلجراءات قانون وعلى
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم لوزراءا رئیس قرار وعلى
 رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا شكري زیاد /السید

  الوزراء،
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  قانونًا، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
  غزة بمدینة المنعقدة المائتین دبع الثمانونو الخامسة جلسته في الوزراء مجلس قرر

  م26/03/2013  بتاریخ )هـ.إ/و.م/2/285/11( رقم تحت
  :یلي ما قرر

  
  )1( المادة

 على بناًء  السفر من المنع تعلیمات بإصدار الوطني واألمن الداخلیة وزارة تختص .1

  ).المحاكم العامة، النیابة( المنع جهات من رسمیة ومخاطبات أوامر
  .السفر من بالمنع المتعلقة المواطنین شكاوى العامة ابةالنی تتلقى .2
 قوائم لتحدیث المعنیة الجهات مع بالتنسیق الوطني واألمن الداخلیة وزارة تكلیف .3

  :یلي ما لتشمل السفر من الممنوعین وبیانات
  المدة الزمنیة تحدید  نوع المنع   سبب المنع  جهة المنع  العمر  المحافظة  االسم

  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  )2( المادة
 به ویعمل القرار، هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كلٌ -  كافة المختصة الجهات على

  .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره، تاریخ من اعتباراً 
  

  م2013 لسنة مارس من 26 :بتاریخ ـزةـغ ةــــمدینـ في ـدرــــص
  هـ1434 لعـام األول جماد من 14      

  
  الـظاظـا شـكري زیـاد                                                           

   الـوزراء مجلـس رئیـس نائب                                                              
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  م2013 لسنة )73( رقم الوزراء مجلس قرار
  فلسطین في التجاریة الشركات معامالت رسوم استیفاء بشـأن

  الوزراء مجلس
  وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على الطالعا بعد

  م،1998 لسنة )7( رقم المالیة والشؤون العامة الموازنة تنظیم قانون وعلى
  م،2012 لسنة )7( رقم التجاریة الشركات قانون وعلى
  تعیین بشأن م2012 لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11( رقم الوزراء رئیس قرار وعلى
  الوزراء، رئیس صالحیات ببعض وتفویضه الوزراء لرئیس نائباً  الظاظا ريشك زیاد /السید
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
، لنا المخولة الصالحیات على وبناًء    قانونًا
  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد الثمانونو الخامسة جلسته في الوزراء مجلس قرر

  م26/03/2013  بتاریخ )هـ.إ/و.م/3/285/11( رقم تحت
  :یلي ما قرر

  )1( المادة
 الجدول في المحددة التجاریة الشركات معامالت رسوم الوطني االقتصاد وزارة تستوفي
  .القرار بهذا المرفق

  )2( المادة
 به ویعمل القرار، هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كلٌ -  كافة المختصة الجهات على

  .الرسمیة دةالجری في وینشر صدوره، تاریخ من اعتباراً 
  م2013 ةــلسن مارس من 26 :بتاریخ ـزةــــغ مدینـة في ـدرــــص

  هـ1434 لعـام األول جماد من 14                
  الـظاظـا شـكري زیـاد                                                         

  الـوزراء مجلـس رئیـس ئبنا                                                            
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  م2013 لسنة )73( رقم الوزراء مجلس قرار ملحق
  فلسطین في التجاریة الشركات معامالت رسوم بشـأن

  

 األردني بالدینار الرسوم المعاملة م

 10 الشركة اسم عن االستعالم رسوم  .1

 10 والملفات السجالت على االطالع  .2

3.  
 /یطةالبس التوصیة /محاصة /تضامن شركة تسجیل

 مدنیة
50 

 10 مدنیة /بسیطة توصیة /محاصة /تضامن شركة تعدیل  .4

5.  
 /بسیطة توصیة /محاصة /تضامن شركة حل أو شطب

 مدنیة
5 

 20 الوطني االقتصاد وزارة تصدرها التي الجریدة في نشر  .6

 2 واحدة نسخة شهادة /مصدقة نسخة /مستخرج تصدیق  .7

8.  
 توصیة /المحدودة المسؤولیة ذات شركة تسجیل رسوم

 الشركة رأسمال زیادة أو /العامة المساهمة /باألسهم
  قیمة من )بالمائة واحدة(

 المال رأس

 300 أجنبیة شركة تسجیل رسم  .9

 10 الواحد للفرد أسهم تحویل سند .10

 10 األسهم تحویل قرار .11

 10 المدیرین هیئة أو اإلدارة مجلس تشكیل إعادة قرار .12

 20 ةالشرك اسم تعدیل /تغییر قرار .13

 10 الرئیسي الشغل مركز أو الشركة عنوان تغییر قرار .14

 20 الشركة غایات تعدیل /حذف /إضافة قرار .15

 20 الشركة رأسمال زیادة قرار .16
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 10 الواحد للفرد اإلضافیة باألسهم االكتتاب قرار .17

 10 الشركة مال راس تخفیض قرار .18

19. 
 توصیة /محدودة مسؤولیة ذات شركة بشطب قرار

 مباألسه
10 

 10 شركة تأسیس عقد /داخلي نظام مواد تعدیل .20

21. 
 العامة الجمعیة أو اإلدارة مجلس یتخذه قرار أي

 الشركة أو للمساهمین
10 

 20 المراقب قرار على االعتراض .22

 50 لالعتراض االستماع جلسة .23

 20 االعتراض على المراقب أو الوزیر قرار .24

 50 للشركة جدید فرع فتح .25

 100 جدید فرع عن لتبلیغا عدم غرامة .26

 المراقب تعلیمات أو قرارات تنفیذ عدم .27
 یوم كل عن أردني دینار

 یتجاوز ال وبما تأخیر
 .أردني دینار )200(

 50 أخرى شركة نوع إلى شركة نوع تحویل رسوم .28

 30 أخرى شركة في شركة دمج رسوم .29

30. 
 العامة الجمعیة اجتماع عقد عن التخلف غرامة

 للمساهمین

 یوم كل عن أردني ردینا
  بما تأخیر

 1000 یتجاوز ال
 .دینار
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   م2013لسنة ) ع.و/17/4(رقم  العدلقرار وزیر 
  م2011لسنة  )ع.و/8/4(معدل لقرار وزیر العدل رقم 

  بشأن النظام االكادیمي لمنح شهادة الدبلوم العالي في الدراسات القضائیة

  العدلوزیر 
   ،وتعدیالته 2003سنة لبعد االطالع على القانون األساسي 

) 17،16،5(، السیما المواد 2009لسنة  2المعهد العالي للقضاء رقم وعلى قانون 
  منه،

معهد العالي للقضاء في جلسته بتاریخ وبناء على ما اقترحه وأقره مجلس إدارة ال
  م،7/4/2013

 ووفقًا لمقتضیات المصلحة العامة،

  وبناء على الصالحیات المخولة لنا،
  : ا یليقررنا م

  )1(مادة 
لسنة ) ع.و/8/4(من قرار وزیر العدل رقم ) 4،3،2،1(الفقرات ) 6(تعدل المادة 

  :لتصبح على النحو التالي 2011
تؤلف في المعهد لجنة خاصة تسمى اللجنة العلمیة للمعهد بقرار من المجلس  -1

ون أشخاص على األقل وهم مدیر الشؤ  انیةوتضم عمید المعهد رئیسًا وعضویة ثم
العلمیة بالمعهد وثالثة من القضاة وعضو من النیابة العامة ینتدبهم المجلس 
االعلى للقضاء وثالثة من ذوي الخبرة واالختصاص یعینهم مجلس االدارة لمدة 

  .سنتین قابلة للتجدید
  .یحدد في قرار تشكیل اللجنة العلمیة نائبا لرئیسها -2
  .مقرراً مینا للسر و تسمى اللجنة أحد أعضائها أ -3
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تعقد اللجنة العلمیة اجتماعاتها بدعوة من رئیسها، ویكون اجتماعها قانونیًا  -4
بحضور أكثریة أعضائها على أن یكون من بینهم الرئیس، وتتخذ قرارتها بأكثریة 
أصوات االعضاء الحاضرین على أال یقل عن خمسة أصوات، وعند تساوي 

  .جتماعاالصوات یرجح الجانب الذي صوت معه رئیس اال
  )2(المادة 

  .یلغى كل ما یخالف أحكام هذا القرار
  )3( المادة

 به ویعمل القرار، هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كلٌ -  كافة المختصة الجهات على
  .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره، تاریخ من اعتباراً 

  
  م2013 ةــلسن أبریل من 17 :بتاریخ ـزةــــغ مدینـة في ـدرــــص

    هـ1434/االخر جمادي/7 الموافق                   
  

  السبح أبو اهللا عطا .د                                                         
  العدل وزیر                                                            

  المعهد إدارة لسمج رئیس                                                       
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   2013لسنة ) ع.و/18/4(رقم  العدلقرار وزیر 
  تشكیل اللجنة العلمیة في المعهد العالي للقضاءبشأن 

  
  العدلوزیر 

   ،وتعدیالته 2003لسنة بعد االطالع على القانون األساسي 
  منه،) 5،17(، السیما المواد 2009لسنة  2وعلى قانون المعهد العالي للقضاء رقم 

  ،2011لسنة  8لنظام االكادیمي للمعهد العالي للقضاء رقم وعلى ا
المنعقدة بمدینة  أقره مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء في جلستهعلى ما وبناء 

  م،7/4/2013بتاریخ  غزة
 ووفقًا لمقتضیات المصلحة العامة،

  وبناء على الصالحیات المخولة لنا،
  : قررنا ما یلي

  
  )1(مادة 

  -:لمیة في المعهد العالي للقضاء من تشكل اللجنة الع
  .رئیساً       عمید المعهد العالي للقضاء         -1
  .نائباً       د ماهر حامد الحولي             .أ -2
  .أمین السر   د نعیم االغا                  أمج.أ -3
  .اعضو  إسماعیل عبد القادر جبر           . د -4
  .اعضو   ار               إبراهیم خلیل النج. د -5
  .اعضو     محمد نعمان النحال             . د -6
  .عضوا    ولید عبد الرحمن مزهر          . د -7
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  .عضوا   زیاد ذیاب ثابت                  . أ -8
  .عضواً     أشرف رفیق حافظ فارس        . أ -9

  
  )2(المادة 

ختصاصات المكلفة بها وفقًا ألحكام قانون اللجنة العلمیة بأداء المهام واال تختص
واللوائح واالنظمة والقرارات الصادرة  2009لسنة ) 2(المعهد العالي للقضاء رقم 

  .بمقتضاه
  )3( المادة

 القرارات التخاذ للقضاء العالي المعهد إدارة لمجلس توصیاتها العلمیة اللجنة ترفع

  .المناسبة
  )4( المادة

 من بقرار أو المقبولة االستقالة أو بالوفاة العلمیة، لجنةال في العضویة تنتهي -1

  .المعهد إدارة مجلس
 مقبول عذر دون فأكثر متتالیین اجتماعین عن التغیب االستقالة حكم في یعتبر-2

  .اللجنة لرئیس یقدم
 عمید فعلى االسباب من سبب ألي األعضاء من أي عضویة شغور حال في  -3

  .مناسباً  یراه ما التخاذ المعهد إدارة لمجلس مباشرة األمر رفع المعهد
  
  )5( المادة

 في العلمیة اللجنة تشكیل بشأن م2011 لسنة )ع.و/7/9( رقم العدل وزیر قرار یلغى

  .للقضاء العالي المعهد
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  )6( المادة
 به ویعمل القرار، هذا أحكام تنفیذ -یخصه فیما كلٌ -  كافة المختصة الجهات على

  .الرسمیة الجریدة في وینشر دوره،ص تاریخ من اعتباراً 
  

  م2013 ةــلسن أبریل من 17 :بتاریخ ـزةــــغ مدینـة في ـدرــــص
  هـ1434/االخر جمادي /7 الموافق                            

  
  السبح أبو اهللا عطا .د                                                   

  العدل وزیر                                                            
  المعهد إدارة مجلس رئیس                                                       
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  2013 لسنة )3/1( رقم الشرعي للقضاء األعلى المجلس قرار
  الشرعي المحامي سلوك مدونة بشأن
  الشرعیین المحامیین تعلیمات 

  يالمجلس االعلى للقضاء الشرع
  ،وتعدیالته م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل سنة 

) 89، 87(وال ســـیما المـــواد  م2011لســـنة ) 3(وعلـــى قـــانون القضـــاء الشـــرعي رقـــم 
  منه،

ــــــس قــــــرار بموجــــــب الصــــــادرة الشــــــرعیین المحــــــامین الئحــــــة وعلــــــى ــــــم الــــــوزراء مجل  رق

  ،2012 لسنة) هـ.ا/و.م/6/9،2/11(
 بتــاریخ المنعقـدة )1( رقـم سـتهلبج الشـرعي للقضـاء األعلـى المجلـس أقـره مـا علـى وبنـاء

  م،05/02/2013
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناء
  ،قانوناً  لنا المخولة الصالحیات على وبناء
  :یلي ما قررنا

  

  الفصل األول
  قواعد ومبادئ عامة

  )1(مادة ال
صــة لهــا أدنــاه إال یكــون للعبــارات والكلمــات الــواردة فــي هــذه المدونــة المعــاني المخص

  :إذا دلت القرینة على غیر ذلك
  .المجلس األعلى للقضاء الشرعي: المجلس
  .الئحة المحامین الشرعیین :الالئحة
  .مهنة المحاماة الشرعیة :المهنة
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المحــامي المجــاز بتعـاطي المهنــة وفقــًا ألحكــام الالئحــة واألنظمــة الصــادرة  :المحــامي
  .بموجبها
  .ة ابتدائیة أو استئنافیة أو علیاالمحكمة الشرعی :المحكمة

كل خطأ أو تقصیر ینسبان إلى المحـامي خالفـًا لالئحـة واألنظمـة أو  :الخطأ المهني
  :التعلیمات التي صدرت أو تصدر بموجبه وعلى أن یشمل بوجه خاص ما یلي

ـــه نتیجـــة لـــذلك  .1 كـــل مخالفـــة للقـــوانین واألنظمـــة أو جهـــل بهـــا إذا لحـــق بموكل
 .ضرر مادي أو معنوي

كل إخالل أو تقصیر بواجباته المنصوص علیها في الالئحـة أو األنظمـة أو  .2
 .التعلیمات التي تنظم سلوك المحامیین الشرعیین

كــل عمــل یمــس شــرف المهنــة وكرامتهــا أو یحــط مــن قــدرها حتــى ولــو أقــدم  .3
 .علیه في حیاته الخاصة

  )2(مادة ال
فــي الـدفاع عــن موكلــه وال للمحـامي أن یســلك الطریقـة المشــروعة  التـي یراهــا ناجحـة 

  .یكون مسؤوًال عما یورده في مرافعاته كتابة مما یستلزمه حق الدفاع
  )3(مادة ال

بحیــث  ،یتمتــع المحــامي لــدى المحــاكم التــي یمــارس مهنتــه أمامهــا بالحریــة التامــة .1
ال یجــوز أن یتعــرض ألیــة مســؤولیة مــن أجــل أي عمــل یقــوم بــه تأدیــة لواجباتــه 

 .ة التأدیبیة وفق أحكام الالئحةالمهنیة إال للمسؤولی

یجب أن ینـال المحـامي الرعایـة واالهتمـام الالئقـین بكرامـة المحامـاة مـن المحـاكم  .2
ـــــه كافـــــة  ـــــه أمامهـــــا وأن تقـــــدم ل مـــــارس مهنت ُ ـــــي ی ـــــدوائر والمراجـــــع الرســـــمیة الت وال
التســـهیالت التـــي یقتضـــیها القیـــام بواجبـــه وال یجـــوز إهمـــال طلباتـــه بـــدون مســـوغ 

 .قانوني
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  الثانيالفصل 
  واجبات المحامي

  )4(مادة ال
علـــى المحـــامي أن یتقیـــد فـــي ســـلوكه بمبـــادئ الشـــرف واالســـتقامة والنزاهـــة وأن یقـــوم 

  .بجمیع الواجبات التي تفرضها علیه القوانین واألنظمة والتعلیمات
  )5(المادة 

یجـب أن یكـون للمحـامي مكتـب الئـق مســتقل مـع وضـع إشـارة دالـة علیـه مكــرس  .1
وال یحق له أن یتخذ في بلدة واحدة أكثـر مـن مكتـب واحـد وأن ال ألعمال المهنة 

 .یتخذ من مسكنه مكتبًا وعلیه إعالم المجلس األعلى للقضاء الشرعي بذلك

یعتبــر مكتــب المحــامي موطنــًا لــه وللمتــدربین فــي مكتبــه مــن أجــل تبلیــغ القــرارات  .2
 .واألوراق الصادرة عن المحكمة أو المتعلقة بالمهنة

شــــركات مدنیــــة بــــین المحــــامین فــــي مكتــــب واحــــد لممارســــة مهنــــة یجــــوز إنشــــاء  .3
المحامـــاة ویجـــب إشـــعار المجلـــس األعلـــى للقضـــاء الشـــرعي خطیـــًا بقیـــام الشـــركة 
خــالل مــدة ال تزیــد علــى ثالثــین یومــًا مــن تــاریخ تكوینهــا أو مــن تــاریخ انضــمام 
محــام جدیــد إلیهــا وینطبــق هــذا الواجــب فــي حالــة قیــام تعــاون بــدون شــراكة بــین 

 .محامیین اثنین أو أكثر في مكتب واحد
 :یترتب في حالة قیام أیة شراكة أو تعاون وفقًا للفقرة السابقة ما یلي .4

ال یجوز للمحامین الشـركاء أو المتعـاونین فـي مكتـب واحـد أن یترافـع أحـدهم  .أ 
ضـــد اآلخـــر فـــي أیـــة دعـــوى أو أن یمثلـــوا فـــي أیـــة دعـــوى أو معاملـــة فریـــق 

 .مختلفي المصالح
كون المحامي شریكًا في أكثر من شركة واحـدة للمحامـاة بأیـة صـورة أن ال ی  .ب 

 .من الصور
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  )6(مادة ال
خالص وهو مسؤول في حالة  على المحامي أن یدافع عن موكله بكل أمانة وإ

  .تجاوز حدود الوكالة أو خطئه الجسیم
  )7(مادة ال

یتجنـب كـل  على المحامي أن یسلك تجاه المحكمـة مسـلكًا یتفـق وكرامـة المحامـاة وأن
  .إجراء أو قول یعرقل سیر العدالة

  )8(مادة ال
  :یمنع على المحامي

أن یســــعى لجلــــب أصــــحاب القضــــایا أو المــــوكلین عــــن طریــــق اإلعالنــــات أو  .1
 .باستخدام الوسطاء مقابل أجر أو منفعة

 .أن یشتري القضایا والحقوق المتنازع علیها .2
كـــل بهـــا أو أن أن یـــؤدي أیـــة شـــهادة ضـــد موكلـــه بخصـــوص الـــدعوى التـــي أو  .3

یفشــي ســرًا أؤتمــن علیــه أو عرفــه عــن طریــق مهنتــه لــدى القضــاء فــي مختلــف 
 .الظروف إال إذا رأت المحكمة خالف ذلك

عطي رأیًا أو مشورة لخصم موكله في دعـوى سـبق لـه أن قبـل الوكالـة فیهـا  .4 ُ أن ی
 .أو في دعوى ذات عالقة بها ولو بعد انتهاء الوكالة

 .الصحف المحلیة أكثر من مرتین اإلعالن عن نفسه كمحام في .5
  )9(مادة ال

  :ال یجوز للمحامي أن یقبل الوكالة
 .عن طریق متخاصمین في دعوى واحدة .1
 .ضد موكله بوكالة عامة أو خاصة .2
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ضـد شـخص كـان وكـیًال عنــه فـي نفـس الـدعوى أو فــي دعـوى متفرعـة عنهـا ولــو  .3
 .بعد انتهاء الوكالة

  )10(مادة ال
وكالــة فــي أیــة دعــوى ضــد زمیــل لــه قبــل الحصــول علــى علــى المحــامي أن ال یقبــل ال

  .إجازة خطیة من ذلك الزمیل أو من قبل رئیس المجلس األعلى للقضاء الشرعي
  )11(مادة ال

  :یتوجب على المحامي في معاملته للمحاكم والقضاة
احترام القاضي والمحافظة علـى هیبتـه وكرامتـه ومسـاندته تجـاه كـل إسـاءة أو نقـد  .1

 .غیر عادل
یلتـــزم بـــالزي الرســـمي المعهـــود للمحـــامین وأن یـــدافع واقفـــًا حفاظـــًا علـــى هیبـــة أن  .2

 .المحكمة
أن ال یقــــدم شــــكوى أو دعــــوى ضــــد قاضــــي ســــواء أكانــــت الشــــكوى شخصــــیة أو  .3

بالوكالــة عــن شــخص آخــر إال بعــد الحصــول علــى إذن خطــي مــن ذلــك القاضــي 
 .أو من قبل رئیس المجلس األعلى للقضاء الشرعي

قاضي أو یناقشه على انفراد بشـأن قضـیة قائمـة أمامـه مـن حیـث أن ال یتصل بال .4
 .الموضوع

 .أن ال یحاول الحصول من القاضي على اهتمام خاص أو معاملة ممیزة .5
  )12(مادة ال

على المحامي لدى قبوله أیة وكالة أن یكشف إلـى الموكـل أیـة عالقـة تربطـه بـالفریق 
وع الخـالف إذا كــان مــن شــأن أو الفرقـاء اآلخــرین إن وجــدت وأیـة مصــلحة فــي موضــ

  .تلك العالقة أو المصلحة أن تؤثر في التوكیل
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  )13(مادة ال
فإن علیهم  ،في حالة تعدد المحامین الوكالء في دعوى واحدة عن فریق واحد فیها

أن یتعاونوا في إعداد الدفاع، وفي حالة االختالف بشأن أیة مسألة جوهریة بالنسبة 
عرض هذا االختالف على الموكل الذي یعود له لمصلحة الموكل فإنه یتوجب 

تحدید الرأي الذي یتفق ومصلحته على أن یكون للمحامي الذي لم یؤخذ برأیه حق 
  .االنسحاب من الدعوى

  )14(مادة ال
على المحامي أن یبذل كل جهد ممكن للحصول على كامل المعلومات في أیة دعوى 

لزم أن یقدم للموكل رأیًا صریحًا في تعرض علیه لالستشارة أو للتوكل فیها، وهو م
موضوع الدعوى وفي نتیجتها المحتملة وبصفة خاصة عندما تكون موافقة الموكل على 

  .التوكیل مرتبطة بمدى نجاح الدعوى أو متوقفة على تأكید أو ترجیح الرأي بنجاحها
  )15(مادة ال

أن النزاع ال یجوز للمحامي بأیة حال من األحوال أن یتصل مع خصم موكله بش
  .الموكل به إذا كان لهذا الخصم محام إال بقصد اإلصالح

  )16(مادة ال
على المحامي أن یمتنع عن القیام بأي عمل یجلب له الكسب أو المنفعة الشخصیة 
باستغالل الثقة التي وضعها الموكل فیه كما یتوجب علیه إبالغ الموكل فورًا عن 

یقدم له الحساب بشأنه ویدفعه له فور أي مال یقبضه أو یحصله نیابة عنه وأن 
ذا  لم یتمكن من االتصال بموكله خالل ثالثین یومًا فیتوجب إشعار  قبضه، وإ

  .رئیس المجلس األعلى للقضاء الشرعي خطیًا بذلك
  
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  )17(مادة ال
على المحامي أن یبذل أقصى جهده لمنع موكله من عمل األشیاء التي ال یجوز 

وخصوصًا في ما یتعلق بالسلوك تجاه المحاكم والقضاة  للمحامي نفسه أن یعملها
  .والشهود والخصوم ووكالئهم

  )18(مادة ال
إن المتقاضین هم الموكلون ولیس المحامین وعلیه فإنه مهما كانت الضغائن بین 
الموكلین ال یجوز أن تؤثر على المحامین في مسلكهم أو عالقتهم مع بعضهم أو 

مور الشخصیة بین المحامین ومن غیر الالئق أن مع الخصوم ویجب تجنب كل األ
یتعرض المحامي إلى األمور الشخصیة للمحامي اآلخر أو تهجم علیه بأي شكل 

  .من األشكال في أي مكان وفي أي وقت
  )19(مادة ال

على المحامي أن یعامل الخصـم وشـهوده بـاحترام وأن ال یسـمح لنفسـه باالنسـیاق مـع 
  .ضغائن وأحقاد موكله

  )20(ة مادال
إن حدیث المحامي في وسائل اإلعالم عن قضـایا قائمـة قـد یـؤثر فـي مجـرى المحاكمـة 
ذا كانت ثمـة  أو یضر بمجرى العدالة لذلك فإن هذا المسلك غیر مقبول بصورة عامة وإ
ظروف استثنائیة في قضیة ما تبرر إصدار تصریح للرأي العام فـال یجـوز إصـدار هـذا 

  .قبل الحصول على اذن خطي من رئیس المجلسالتصریح غفًال من التوقیع و 
  )21(مادة ال

علـــى المحـــامي فـــي المحاكمـــات أن یتقیـــد بالحضـــور فـــي المواعیـــد المحـــددة وأن  .1
یتـوخى اإلیجـاز وأن  یـدخل مباشـرة فـي موضـوع المحاكمـة وأن یتجنـب تقـدیم أیــة 

 .طلبات أو القیام بأیة إجراءات بهدف المماطلة في الدعوى
 .أن یرفض تبلغ الحكم الصادر بحق موكلهال یجوز للمحامي  .2
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  )22(مادة ال
یجب أن یتمیز سلوك المحامي تجاه المحكمة والمحامین اآلخرین بالصراحة 

  .واإلنصاف وباالستقامة والنزاهة
ف المحامي عن  ُحرّ ومما یتعارض مع الصراحة واإلنصاف واالستقامة والنزاهة أن ی

ل وكیل الخصم أو عبارات قرار أو علم، محتویات ورقة أو شهادة شاهد أو قو 
مرجع فقهي أو قانوني أو أن یستند إلى قرار یعلم بأنه منقوض أو یستند إلى تشریع 
یعلم بأنه ملغى دون أن یشیر إلى ذلك أو أن یقدم في معرض المناقشة واقعة یعلم 
بأنها غیر ثابتة على أنها ثابتة أو أن یضلل وكیل الخصم بالنسبة إلجراءات 

كمة، ومما یتعارض مع المهنة ویخل بالشرف تجاهل الوقائع الصحیحة لدى المحا
  .أخذ أقوال الشهود ولدى صیاغة لوائح الدعاوى والدفاع والمرافعات

وال یجوز للمحامي أن یعرض تقدیم بینة یعلم بأنها ممنوعة شرعًا أو قانونًا بهدف 
ت أثناء مناقشة شاهد تضلیل المحكمة في قبولها وال یجوز له أن یثیر االعتراضا

موكله من قبل الخصم أو وكیل الخصم بقصد إفهام الشاهد كیف یجیب وال یجوز 
له أن یتفوه أو یشیر بمالحظات أو تصریحات بهدف التأثیر على الشهود أو على 

  .المستمعین
  )23(المادة 

ال یجـــــوز للمحـــــامي أن یســـــمح لموكلـــــه بـــــأن یفـــــرض علیـــــه القیـــــام أو التصـــــرف بمـــــا 
ومفهـوم الشـرف واالسـتقامة فـي األمـور العرضـیة التـي ال یـؤثر فـي موضـوع یتعارض 

  .النزاع قبل موافقة الوكیل على صلب التأجیل لعذر مشروع یتعلق بمحامي الخصم
  )24(المادة 

 .ال یجوز للمحامي أن یتجاهل أعراف وآداب المهنة .1
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سلیم  ال یتفق وشرف المهنة تخلف المحامي عن تنفیذ اتفاق توصل إلیه بشكل .2
 .مع الفریق اآلخر أو وكیله

  )25(المادة 
على المحامي أن یتقید في أعماله االستشاریة سـواء فـي مكتبـه أو فـي مراكـز الـدوائر 
والمؤسســــات العامــــة والخاصــــة والشــــركات بواجبــــات وآداب المهنــــة وقواعــــد الســــلوك 

صـفته  الواجب احترامها لدى المحكمة وال یجوز للمحامي أن یخفي فـي هـذه األعمـال
ـــام أو أن یلجـــــأ إلـــــى الوســـــاطات الســــریة أو األســـــالیب أو العالقـــــات الشخصـــــیة  كمحـ

  .للوصول إلى غایة غیر مشروعة
إن دور المحـــامي كمستشــــار شـــرعي أو قــــانوني فـــي تقــــدیم الخـــدمات القانونیــــة ألي  

لــف عــن دور المحــامي فــي المحكمــة تشــخص أو فــي األعمــال القانونیــة المكتبیــة یخ
لموكـــل الخصـــم یـــدافع عـــن مصـــالحه وحیـــث یوجـــد قـــاض یصـــدر حیـــث یوجـــد محـــام 

ولــذلك یجــب علــى المحــامي الــذي  ،الحكــم بعــد ســماع البینــات وأقــوال وكیلــي الفــریقین
  :یقدم استشارة قانونیة مراعاة ما یلي

عدم اإلفتاء خالفًا لنص صریح في الشرع أو القانون وعدم ابتـداع الحیـل لخدمـة  .1
 .موكله

نمــا علیــه أن یفتــي  عــدم اإلفتــاء بحســب رغبــة .2 الشــخص الــذي یطلــب منــه فتــوى وإ
 .بحسب اجتهاده

ـــه المكتبـــي الـــذي ینطـــوي علـــى تنظـــیم عالقـــة فیمـــا بـــین  .3 علـــى المحـــامي فـــي عمل
حیــث أن  ،موكلــه وشــخص آخــر غیــر ممثــل بمحــام أن یقــوم بعملــه بحیــاد وأمانــة
حتـى فـي  واجبه في هذه الحالة تقدیم الخدمة القانونیة للفریقین على قـدم المسـاواة
نما من موكله فقط  .الحالة التي ال یتقاضي فیها األتعاب من الفریقین وإ
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ال یجوز للمحامي الذي قام بتحریر عقد أو أي مستند آخر بطلـب مـن فـریقین لـم  .4
یكن أحدهما موكله أن ینوب عن أي منهما إذا حـدث بینهمـا نـزاع یتعلـق بتفسـیر 

 .هذا العقد أو المستند
ع صــیغة عقــد أو مســتند لتنظــیم عالقــة بــین فــریقین أو علــى المحــامي الــذي یضــ .5

 .أكثر أن یذیل ذلك المستند بشرح موقع منه یفید بأنه صاغ المستند المذكور
  )26(المادة 

علــى المحـــامي أن یكشـــف للمرجـــع المخـــتص بكـــل جـــرأة وبـــدون محابـــاة عـــن أي  .1
مســلك مهــین أو غیــر شــریف صــدر عــن محــام آخــر وعلیــه أن یقبــل بــدون أدنــى 

 .د التوكل ضد زمیله إذا كان األخیر قد أساء إلى موكلهترد
على المحامي أن یسـعى بـدأب وفـي وكـل األوقـات للمحافظـة علـى شـرف المهنـة  .2

وكرامتهــا وأن یســعى لتحســین وتطــویر القــوانین المعمــول بهــا وترســیخ مبــدأ ســیادة 
 .القانون واستقالل القضاء

  )27(المادة 
  . بین المحامین أنفسهمال یجوز توزیع أتعاب المحاماة إال

  )28(المادة 
ال یجــــوز أن تخضـــــع خـــــدمات المحـــــامي المهنیـــــة أو تســـــتغل مـــــن قبـــــل أي شـــــخص 

إذ أن مسـؤولیات المحـامي شخصـیة كمـا . بواسطة التدخل فیما بین المحـامي وموكلـه
وفـــي هـــذا الخصـــوص فــــإن . أن عالقتـــه بموكلـــه یجـــب أن تكـــون شخصـــیة ومباشـــرة

  .م المساعدة للمحتاجین ال تعتبر من الوسطاءالمؤسسات الخیریة التي تقد
  )29(المادة 

مـن هـذه المدونـة علـى المحـامي أن یحـافظ علـى  الثامنـةمع مراعاة ما ورد في المادة 
أسرار موكله وهو مسؤول تجاهـه بالكتمـان المطلـق ویشـمل هـذا الواجـب العـاملین فـي 
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محـامي قبـول الوكالـة التـي مكتبه ویستمر ذلك إلـى مـا بعـد انتهـاء الوكالـة وال یجـوز لل
ینطــــوي أو یمكــــن أن ینطــــوي علیهــــا إفشــــاء هــــذه األســــرار أو اســــتعمالها دون معرفــــة 
الموكــــل وموافقتــــه الخطیــــة حتــــى لــــو كــــان ثمــــة مصــــادر أخــــرى یمكــــن اللجــــوء إلیهــــا 
للوصول إلى هذه األسرار وعلى المحامي التنحي عن الوكالـة حـال اكتشـافه بـأن هـذا 

أمـــا إذا قـــدم . التزامـــه كـــامًال تجـــاه موكلـــه القـــدیم أو الجدیـــد الواجـــب یحـــول دون تنفیـــذ
الموكـــل شـــكوى ضـــد المحـــامي فإنـــه یمكـــن للمحـــامي أن یكشـــف عـــن الحقیقـــة بالقـــدر 

  .الذي یقتضیه دفع هذه الشكوى
إن نیــة الموكـــل المعلنـــة فــي ارتكـــاب جریمـــة ال تــدخل فـــي األســـرار التــي یجـــب علـــى 

ي أن یكشـف للجهـات المعنیـة فـورًا عـن ذلـك المحـامي المحافظـة علیهـا وعلـى المحـام
بالقـدر الـذي یـؤدي إلـى منــع ارتكـاب الجـرم أو بالقـدر الــذي یحمـي الشـخص الـذي قــد 

  .یتعرض لألذى
  )30(المادة 

ال یجــوز للمحــامي أن یقبــل فــي أیــة دعــوى أتعــاب أو أجــور أو أیــة منــافع مــن غیــر 
  .موكله

  )31(المادة 
شــهود خصــم موكلــه ویناقشــهم فــي موضــوع ال یجــوز للمحــامي أن یســعى لمقابلــه  .1

شهاداتهم قبل أدائها في أیة دعوى موكل بها بهدف اإلیحاء لهم بكـتم الحقیقـة أو 
 .االنحراف عنها أو بهدف التأثیر علیهم بأي شكل من األشكال

ـــه قبـــل اإلدالء بشـــهاداتهم فـــي أیـــة قضـــیة  .2 یجـــوز للمحـــامي أن یقابـــل شـــهود موكل
یشـهدون لـه ولكـن ال یجـوز للمحـامي أن یـؤثر  موكل بها بهدف معرفـة مـا سـوف

فـــي هـــؤالء الشـــهود بهـــدف كـــتم الحقیقـــة أو تحریفهـــا أو بهـــدف إعطـــاء معلومـــات 
 .غیر صحیحة في معرض الشهادة
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  )32(المادة 
غیـر أنــه ال یجــوز لــه  ،یحـق للمحــامي كتابــة المقــاالت القانونیـة ونشــرها فــي الصــحف

ابــات القانونیــة عـن أســئلة یقــدمها أفــراد أن یتعـاون مــع أیــة صــحیفة لغـرض تقــدیم اإلج
  .تتعلق بحقوقهم الفردیة

  )33(المادة 
ال یجـــوز للمحـــامي أن یتفـــق مـــع موكلـــه بـــأن یـــدفع أو یتحمـــل عـــن موكلـــه رســـوم  .1

ونفقــات المقاضــاة ولكــن یمكــن للمحــامي علــى أســاس النیــة الحســنة فــي ظــروف 
 .خاصة أن یدفع الرسوم والنفقات شریطة أن یستردها

امي إذا طلب الموكـل إلیـه ذلـك أن یعطیـه إیصـاًال بمقـدار الرسـوم وأیـة على المح .2
نفقات رسمیة أخرى إذا كان المحـامي قـد اسـتلمها مـن الموكـل لیـدفعها نیابـة عنـه 
ویجـــب أن یكـــون اإلیصـــال واضـــحًا ومفصـــًال بحیـــث یســـتطیع الموكـــل أن یمیـــز 

 .مقدار األتعاب عن الرسوم والنفقات الرسمیة األخرى
  )34(المادة 

ســمه فــي قائمــة أو قــوائم بأســماء محــامین یكـــون اال یجــوز للمحــامي أن یــأذن بنشــر 
هدفها الفعلي أو المحتمل سـواء مـن حیـث اسـتعمالها أو مـن حیـث مضـمونها تضـلیل 

  أو إلحاق األذى بالجمهور أو بالمهنة أو المساس بشرف المهنة أو تخفیض مكانتها
  )35(المادة 

مـن القضــیة إال بـإذن مـن المحكمـة وعلیـه أن یعلــم ال یجـوز للمحـامي االنسـحاب  .1
  .موكله فوراً 

إذا كان المحامي قد قبض أتعابه أو بعضـها فعلیـه أن یـرد لموكلـه مـا ال یسـتحقه  .2
  .منها مراعیًا الجهد المبذول حتى تاریخ انسحابه
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  )36(المادة 
علــى المحــامي فــي كــل مــا یقــدم مــن اســتدعاءات وطلبــات ولــوائح ومرافعــات أن  .1

 .سم الوكیل الخصم إن وجد وأن یسلمه نسخًا عنهار یذك
ال یجــوز للمحــامي أن یطلــب تأجیــل النظــر فــي الــدعوى إال لســبب مشــروع وفــي  .2

هذه الحالة یترتب علیه أن یخبر وكیل الخصـم مسـبقًا وقبـل وقـت كـاٍف بحیـث ال 
یفاجـــأ وكیـــل الخصـــم بطلـــب التأجیـــل فـــي الیـــوم المعـــین للنظـــر فـــي الـــدعوى إال 

 .بلسبب موج
  الفصل الثالث
  أتعاب المحاماة

  )37(المادة 
لمحامي الحق بتقاضي بدل أتعاب عما یقوم به من أعمـال ضـمن نطـاق مهنتـه كمـا ل

  .أن له الحق في استیفاء النفقات التي دفعها في سبیل الدعوى التي وكل فیها
  )38(المادة 

تضـخیم خدماتـه على المحامي عـدم  من هذه المدونه، )33(مع مراعاة أحكام المادة 
فـي معـرض تحدیـد أتعابـه وال یجـوز لـه اســتغالل حاجـة موكلـه وعـدم خبرتـه مـن أجــل 
الحصول على أتعاب باهظة تفوق الخدمات التي قام أو یمكن أو یقـوم بهـا وال یجـوز 
 ،اعتبــار مقــدرة الموكــل المالیــة مبــررًا الســتیفاء أتعــاب تتجــاوز الخدمــة التــي تقــدم لـــه

  .یجب أن تكون األتعاب بأقل حد ممكنوأما إذا كان فقیرًا ف
ــــدى تحدیــــد مقــــدار األتعــــاب یجــــب أن یأخــــذ باالعتبــــار الوقــــت والجهــــد الالزمــــان  ول

  .وموضوع الدعوى وظروفها والمهارة الالزمة للسیر بها
  )39(المادة 

  .یجب أن تكون االتفاقیة المتعلقة بأتعاب المحاماة خطیة
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  )40(المادة 
علـى المحـامي : مـن الئحـة المحـامین الشـرعیین) 4(ادة مع مراعاة ورد في أحكام المـ

أن یتجنــب االخــتالف مـــع موكلــه علـــى األتعــاب بالقـــدر الــذي یـــتالءم مــع مقتضـــیات 
  .احترام الذات ومع الحق في استیفاء تعویض معقول عن الخدمات التي قدمها

  ) 41(المادة 
یــة المنصــوص یعــرض نفســه للعقوبــات التأدیب المدونــةكــل محــام یخــالف أحكــام هــذه 

  .المحامین الشرعیین الئحةمن ) 16(دة علیها في الما
  
  )42(المادة 

تراعى في هذه المدونة أحكام قانون أصول المحاكمات الشرعیة والئحة المحامین 
  .الشرعیین

  )43(المادة 
تنفیذ أحكام هذا القرار ویعمل به  -كٌل فیما یخصه–على الجهات المختصة كافة 

نشر في الجریدة الرسمیة اعتبارًا من تاریخ   .صدوره، ویُ
  

  .میالدیة2013/فبرایر/05: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  .هجریة1434/ربیع أول/24: الموافق                 

  
 حسن علي الجوجو/ الشیخ الدكتور

 رئیس الـمجلس األعلى للقضاء الشرعي
  رئیـــس الـمحكمة العلیا الشـــــرعیة
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  1997لسنة ) 1(یة الفلسطینیة رقم قانون الهیئات المحل
  صادر عن مجالس الهیئات المحلیة للمحافظات الجانوبیة نظام 

  2013بشأن تنظیم عملیات صب الخرسانة لسنة 
  

عمــًال بالصــالحیات المخولــة لنــا نحــن مجــالس الهیئــات للمحافظــات الجنوبیــة اســتنادًا 
، 1997لســنة ) 1(نیة رقــم فقــرة ب، مــن قــانون الهیئــات المحلیــة الفلســطی) 15(للمــادة 

  :أصدرنا النظام التالي
  
  )1(الماة 

یكون للكلمـات والعبـارات الـواردة فـي هـذا النظـام المعـاني المخصصـة لهـا أدنـاه مـا لـم 
  .تدل القرینة على خالف ذلك

  .وزارة الحكم المحلي :الوزارة
  .مدنأو اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم ال/ اللجنة المحلیة :اللجنة المختصة
داري معین :الهیئة المحلیة   .وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي وإ

  .مجلس الهیئة المحلیة :المجلس
  .رئیس مجلس الهیئة المحلیة :الرئیس
  .مصنع الخرسانة :المصنع

أي إنشـــاء یقـــام بهـــدف إســـتخدامه لغایـــات الســـكن أو التجـــارة أو  :البنـــاء أو المنشـــأة
  .أو خاصاً الحرفة وخالفه سواء كان عامًا 

مالـك المنشـأة أو مـن فـي حكمـه أو أي شـخص آخـر یمنحـه االقنـون  :طالب الرخصة
  ).اعتباریاً (هذه الرخصة سواء كان شخصًا طبیعیًا أو معنویًا 

  .هو اإلذن الذي یصدر عن اللجنة المحلیة أو اللجنة المركزیة للبناء :إذن البناء
  .هي الغرامة المقررة في هذا النظام :الغرامة
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  .الطریق المحدد لالستخدام العام أیًا كان نوعه أو عرضه التنظیمي :لطریقا
  )2(المادة 

یحظــر علــى أصــحاب مصــانع صــب الخرســانة والخالطــات والمعــدات الیدویــة صــب 
ـــــة  ـــــاًء مـــــن اللجن ـــــى رخصـــــة أو إذن بن ــــانة ألي شـــــخص إال بعـــــد حصـــــوله عل الخرسـ

  .المختصة
  
  )3(المادة 

المحافظـــات والخالطـــات الیدویـــة بأخـــذ كافـــة  یلتـــزم أصـــحاب مصـــانع الخرســـانة فـــي
التـــدابیر الالزمـــة لمنـــع ســـقوط الخرســـانة مـــن الشـــاحنات الناقلـــة علـــى الطریـــق العامـــة 
والخاصـــة وبعــــد الـــتخلص مــــن زوائـــد الهرســــانة أو مخلفاتهـــا أو غســــل الشــــاحنات أو 

  .المعدات في الطریق والشوارع العامة والخاصة
  
  )4(المادة 

منصـوص علیهـا فـي أي قـانون معمـول بـه،  قوبة عقوبة أخـرىبما یتعارض مع أیة ع
  : یعاقب كل من

 3000(مـــن هـــذا النظـــام بغرامـــة مالیـــة ال تقـــل عـــن  )2(خـــالف أحكـــام المـــادة . أ .1
 ).شیكل 5000(شیكل وال تزید عن 

 .وفي حالة تكرار المخالفة یتم سحب رخصة حرفة المصنع لمدة شهر. ب

) شـیكل 500(ظـام بغرامـة مالیـة ال تقـل عـن مـن هـذا الن) 3(خالف أحكام المادة  .2
 ).شیكل 1000(وال تزید عن 

  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  )5(المادة 
یعمل بهذا النظام اعتبارًا من تاریخ التوقیع علیه من قبل وزیـر الحكـم المحلـي وینشـر 

  .في الجریدة الرسمیة
  

  تواقیع رؤساء الهیئات المحلیة للمحافظات الجنوبیة
  

  بلدیة البریج  بلدیة جبالیا  فحبلدیة ر   بلدیة خانیونس  بلدیة غزة
          

  بلدیة النصر  بلدیة الزوایدة  بلدیة دیر البلح  بلدیة بیت حانون  بلدیة بیت الهیا
          

  بلدیة القرارة  بلدیة خزاعة  بلدیة النصیرات  بلدیة المغازي  بلدیة بني سهیال
          

  بلدیة السلقا  أم النصربلدیة   بلدیة الزهراء  بلدیة عبسان الجدیدة  بلدیة عبسان الكبیرة
          

  بلدیة الشوكة  بلدیة المغراقة  بلدیة المصدر  بلدیة الفخاري  بلدیة وادي غزة
  

  
  م10/01/2013: صدر بتاریخ

  هــــ1434/صفر/28: الموافق 
  مصادقة وزیر الحكم المحلي

  عبد الخالق الفرا/محمد جواد. م
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  لتنظیم بمنطقة تنظیم المغازيصادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة وا
  م ارتداد3+م12بعرض  30بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلن اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة المغازي عن إیداع المخطط التفصیلي 
بع من م ارتداد والمار بالقسائم أراضي س3+م12بعرض  30لمسـار الشارع رقم 

  .القطعة رقم أراضي سبع
  .لالعتراض خالل مدة خمسة عشر یومًا إیداعًا مجددًا من تاریخ هذا اإلعالن

وعلیه فانه یجوز لجمیع أصحاب الحقوق في األراضي واألبنیة واألمالك األخرى 
المشمولة بهذا المشروع اإلطالع على خارطة المشروع مجانًا خالل ساعات الدوام 

االعتراضات علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة الرسمي وتقدیم 
  .المغازي

  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )المغازي: (بمنطقة                                              

  : االسم                                              
  : الصفة                                              
  : التوقیع                                              
  :خاتم اللجنة المحلیة     
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  یة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة صادر عن اللجنة المركز 

حتى محطة المعالجة  72إیداع مخطط تفصیلي للشارع الواصل من شارع رقم 
  المركزیة شرق البریج 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
تعلن اللجنـة المركزیـة لألبنیـة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غـزة للجمهـور الكـریم أنهـا قـد 

إیـــــداع مخطــــــط  10/10/2012 المنعقـــــدة بتــــــاریخ 19/2012قـــــررت بجلســـــتها رقــــــم 
حتـــى محطــة المعالجـــة المركزیــة شـــرق  72تفصــیلي للشــارع الواصـــل مــن شـــارع رقــم 

وذلــك طبقــًا للمخطــط المــودع بمقــر لجنــة التنظــیم  –م ارتــداد 3+م16البــریج بعــرض 
یم المركزیــة بــوزارة الحكــم المحلــي تطبیقــًا لــنص المــادة السادســة عشــر مــن قــانون تنظــ

  .وتعدیالته 1936لسنة ) 28(المدن رقم 
وعلیه واسـتنادًا لـنص المـادة السـابعة عشـر مـن ذات القـانون فانـه یجـوز لجمیـع ذوي  

الحقوق في األراضي واألمالك واألبنیة المشمولة بهذا المشـروع أو بـأي مشـروع آخـر 
 أودع بمقتضــي المــادة السادســة عشــر ســواء بصــفتهم مــن أصــحاب األمــالك أو بأیــة
صــفة أخـــرى االطــالع علـــى المخطـــط المــودع وتقـــدیم اعتراضـــاتهم علیــه إلـــى مكتـــب 
ســكرتیر اللجنــة المركزیــة بــوزارة الحكــم المحلــي خــالل ســاعات الــدوام الرســمي ولمــدة 

  .من تاریـخ نشر هذا اإلعالن  خمسة عشر یوما إیداعًا مجدداً 
  )).وسـوف لـن یلتفت ألي اعتـراض یـرد بعــد التاریــخ المحدد((
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم غزة

   10-8ن شارعي المحصور بی) الكرامة( 4بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  م بدون ارتداد53بعرض 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
تعلن اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة غـزة عـن إیـداع المخطـط التفصـیلي لمســار 

م بـــدون ارتـــداد 53بعـــرض  10-8المحصـــور بـــین شـــارعي ) الكرامـــة( 4للشـــارع رقـــم 
-62-61-53-52-51-46-45-37-36-35-34-27-26والمــــــــار بالقســــــــائم 

مـــــــن القطعـــــــة  111-112-113-114 -72-73-82-83-91-92-108-110
-20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-1والقســــــــــــــــــائم  636

21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-
مــــن القطعــــة رقــــم )  63إلــــى  46مــــن (-37-38-39-40-41-42-43-44-45

 634مـــــــــــن القطعـــــــــــة  142-141-140-136-135-134-133والقســـــــــــائم  637
والقســـائم  733مـــن القطعـــة  3والقســـیمة  638مـــن القطعـــة  -14-13-12والقســـائم 

  .864من القطعة  34-36-38-40
  .لالعتراض خالل شهرین من تاریخ هذا اإلعالن
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وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى 
روع اإلطـالع علـى خارطـة المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام المشـمولة بهـذا المشـ

الرســمي وتقــدیم االعتراضــات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة 
  .غزة
  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ((
  

  لمحلیة للبناء والتنظیم رئیـس اللجنـة ا                                         
  )غزة: (بمنطقة                                            
  : االسم                                            

  : الصفة              
  : التوقیع                                            
  :خاتم اللجنة المحلیة   
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم دیر البلح

والفاصل  129من القطعة  16بإیداع مخطط تفصیلي للشارع المار بالقسیمة رقم 
  بین مصطفى على بشیر وورثة نمر على بشیر  

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
الــــــــــبلح عــــــــــن إیــــــــــداع  تعلــــــــــن اللجنــــــــــة المحلیــــــــــة للبنــــــــــاء والتنظــــــــــیم ببلدیــــــــــة دیــــــــــر

مـــــــــــــن  16المخطـــــــــــــط التفصـــــــــــــیلي لمســــــــــــــار الشـــــــــــــارع المـــــــــــــار بالقســـــــــــــیمة رقـــــــــــــم 
ـــــــــین مصــــــــــطفى علــــــــــى بشــــــــــیر وورثــــــــــة نمــــــــــر علــــــــــى  129القطعــــــــــة  والفاصــــــــــل بـ

  .بشیر 
  .لالعتراض خالل شهرین من تاریخ هذا اإلعالن

ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة  واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا

ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ
  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة دیر البلح

  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                              
  )دیر البلح: (بمنطقة                                             

  : االسم                                             
  : الصفة                 
  : التوقیع                                             
  :محلیةخاتم اللجنة ال     
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم بلدیتي رفح والشوكة

  م بدون ارتداد 53بعرض  4بإیداع مخطط تفصیلي لشارع صالح الدین رقم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ــــــــــة رفــــــــــح واللجنــــــــــة المحلیــــــــــة ل ــــــــــن اللجنــــــــــة المحلیــــــــــة للبنــــــــــاء والتنظــــــــــیم بلدی بلدیــــــــــة تعل
الشــــــــوكة عــــــــن إیــــــــداع المخطــــــــط التفصــــــــیلي لمســـــــــار شــــــــارع صــــــــالح الــــــــدین بعــــــــرض 

 15مــــــــــــــن القطعــــــــــــــة رقــــــــــــــم  9-7-3-2-1م بــــــــــــــدون ارتــــــــــــــداد والمــــــــــــــار بالقســــــــــــــائم 53
-28-27 25-2-24والقســــــــــــــــــــــائم  13مــــــــــــــــــــــن القطعــــــــــــــــــــــة  15-14-13والقســـــــــــــــــــــائم 

-11-10-9-8-7-6-2-1والقســــــــــــــــــــــــــــــائم  12مــــــــــــــــــــــــــــــن القطعــــــــــــــــــــــــــــــة  29-30-32
ضـــــــــــــــــــمن أراضــــــــــــــــــي رفـــــــــــــــــــح  11عــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن القط 12-13-14-23-15-16-17

  . والقسائم أراضي سبع من القطعة أراضي سبع الشوكة
  .لالعتراض خالل شهرین من تاریخ هذا اإلعالن

وعلیـــــــــــــه فانـــــــــــــه یجـــــــــــــوز لجمیـــــــــــــع أصـــــــــــــحاب الحقـــــــــــــوق فـــــــــــــي األراضـــــــــــــي واألبنیـــــــــــــة 
ـــــــــــــــى خارطـــــــــــــــة  واألمـــــــــــــــالك األخـــــــــــــــرى المشـــــــــــــــمولة بهـــــــــــــــذا المشـــــــــــــــروع اإلطـــــــــــــــالع عل

ــــــــــدوام ال ــــــــــًا خــــــــــالل ســــــــــاعات ال ــــــــــه المشــــــــــروع مجان ــــــــــدیم االعتراضــــــــــات علی رســــــــــمي وتق
  .إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة رفح والشوكة

  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ(( 

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم   
  )الشوكة: (بمنطقة

  : االسم 
:                                           الصفة
  : التوقیع

  :خاتم اللجنة المحلیة

  للبناء والتنظیم  رئیـس اللجنـة المحلیة
  )رفح: (بمنطقة
  : االسم
:                                        الصفة
  : التوقیع

  :خاتم اللجنة المحلیة
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

من القطعة  8صادقة النهائیة على مشروع تغییر هدف استخدام أرض القسیمة بالم
  من سكني إلى تجاري ضمن مشروع رفیق الحرثاني 662

  النصیرات   - منطقة تنظیم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلـن اللجنـة المركزیـة لألبنیــة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غــزة أنهـا قـد قــررت بجلســـتها 
التصــــدیق النهـــــائي علـــــى مشـــــروع  10/10/2012المنعقـــــدة بتـــــاریخ  19/2012 رقــــم

مـــن ســـكني إلـــى تجـــاري  662مـــن القطعـــة  8تغییـــر هـــدف اســـتخدام أرض القســـیمة 
  .ضمن مشروع رفیق الحرثاني

الســابق إیداعــه لالعتــراض بموجــب اإلعــالن الصــادر عــن اللجنــة المركزیــة والمنشــور 
ع وضـعه موضـع التنفیــذ بعـد مـرور خمســة مـ 9/7/2012فـي جریـدة فلسـطین بتــاریخ 

عشـــر یومـــًا مـــن تـــاریخ نشـــر هـــذا اإلعـــالن فـــي الجریـــدة الرســـمیة أو فـــي صحــــیفتین 
                                                           .   من قانون تنظیم المدن) 18(یومیتیـن محلیتین أیهما أقرب، وذلك وفقًا لنص المادة 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

   142من القطعة  5- 6للقسائم رقم  داع مشروع تنظیمي عمراني تفصیليبإی
  صابرة محمد یعقوب أبو خضیر لالعتراض/ باسم

  دیر البلح –منطقة تنظیم 
  م1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة أنهـا قـد قـررت بجلسـتها رقـم 
ـــــــاریخ الم 19/2012 ـــــــدة بت ـــــــي  10/10/2012نعق ـــــــداع المشـــــــروع التنظیمـــــــي العمران إی

صـابرة محمـد یعقـوب أبـو / باسـم  142من القطعـة  5-6التفصیلي لمنطقة القسائم رقم 
خضــیر الــذي أعدتــه اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم فــي بلدیــة دیــر الــبلح والــذي یشــمل 

  :القطع والقسائم التالیة
 مساحة اإلجمالیةال رقم القسیمة رقم القطعة

 2م2898 5- 6 142

  .1936لسنة ) 28(من قانون تنظیم المدن رقم ) 16(وذلك وفقًا لنص المادة 
مـن ذات القــانون فإنـه یجــوز لجمیـع أصــحاب الحقــوق ) 17(وعلیـه ووفقــًا لـنص المــادة  

فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى المشــمولة بهــذا المشــروع أو بــأي مشــروع آخــر 
صــفتهم مــن أصــحاب هــذه األمــالك أو بأیــة صــفة أخــرى االطــالع مجانــًا علـــى ســواء ب

المشروع المودع  لدى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم بمقرها فـي بلدیـة دیـر الـبلح 
خــالل ســاعات الــدوام الرســمي وتقــدیم االعتراضــات علیــه خــالل مــدة شــهرین مــن تاریـــخ 

  .في صحیفتین یومیتین محلیتین أیهما أقربنشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة أو 
  )).وسـوف لن یلتفت ألي اعتـراض یـرد بعــد هـذا التاریــخ ((
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  نة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزةصادر عن اللج

م في الجزء 12بعرض  45بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 
م في الجزء المحصور بین شارعي 10وبعرض ) 38-34(المحصور بین شارعي 

)30-34(  
  دیر البلح  –منطقة تنظیم

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت تعلــن اللجنــة المر  كزیـ
التصـــدیق النهـــائي علـــى  10/10/2012المنعقـــدة بتـــاریخ  19/2012بجلســـتها رقـــم  

م فــي الجــزء المحصــور بــین 12بعــرض  45المخطــط التفصــیلي لمســار الشــارع رقــم 
) 34-30(م فـــــي الجـــــزء المحصـــــور بـــــین شـــــارعي 10وبعـــــرض ) 38-34(شـــــارعي 

  .136من القطعة  44-43-42-41-33-32-30والمار بالقسائم 
والـذي نشـر السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة 

  .8/3/2012في جریدة فلسطین بتاریخ 
كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 

عالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین من تاریـخ نشر هذا اإل عشر یوماً 
  . محلیتین أیهما أقـرب

  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  م ارتداد3+م16بعرض 19بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 
  بني سهیال  –منطقة تنظیم

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أن هــا قــد قـــررت تعلــن اللجنــة المركزیـ

التصـــدیق النهـــائي علـــى  10/10/2012المنعقـــدة بتـــاریخ  19/2012بجلســـتها رقـــم  
م ارتـداد والمـار بالقسـائم 3+م16بعـرض  19المخطط التفصیلي لمسار الشارع رقم 

-14-13والقســـــائم  220مـــــن القطعـــــة  10-11-13-14-18-35-36-37-38
  .221من القطعة  15

والـذي نشـر اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة السابق إیداعه لالعتراض بموجب 
  31/7/2012في جریدة فلسطین بتاریخ 

كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یوماً 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن) 18(المادة  وذلك وفقًا لنص
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

م بدون 16لتفصیلي للشارع جامع المصطفى بعرض بالمصادقة على المخطط ا
  ارتداد
  غزة  –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ
التصـــدیق النهـــائي علـــى  10/10/2012المنعقـــدة بتـــاریخ  19/2012بجلســـتها رقـــم  

ــــداد 16ط التفصــــیلي لمســــار الشــــارع  جــــامع المصــــطفى بعــــرض المخطــــ م بــــدون ارت
  .728من القطعة  57-51-49-33-28-27-26-10-7والمار بالقسائم 

والـذي نشـر السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة 
  .21/5/2012في جریدة فلسطین بتاریخ 

المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا 
من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یوماً 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزةصادر 

  17-25بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع الهیكلي رقم 
  عبسان الجدیدة  –منطقة تنظیم

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ
التصـــدیق النهـــائي علـــى  10/10/2012المنعقـــدة بتـــاریخ  19/2012ســـتها رقـــم  بجل

-14-24والمـار بالقســائم  17-25المخطـط التفصـیلي لمســار الشـارع  الهیكلـي رقــم 
-4-3-2-15-14-8-7والقســائم  235مــن القطعــة  15-20-21-30-31-32
  .236من القطعة  5-6-18-19-22-23

والـذي نشـر الن الصادر عن اللجنـة المركزیـة السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلع
  .16/2/2012في جریدة فلسطین بتاریخ 

كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یوماً 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن) 18(مادة وذلك وفقًا لنص ال
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

 م16بعرض ) شارع المغاییر( 11بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 
  بدون ارتداد

  حانون بیت  –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ
التصـــدیق النهـــائي علـــى  10/10/2012المنعقـــدة بتـــاریخ  19/2012بجلســـتها رقـــم  

ن م بـــدو 16بعـــرض ) شـــارع المغـــاییر( 11المخطـــط التفصـــیلي لمســـار الشـــارع  رقـــم 
 585مـــن القطعـــة  25-24-23-22-21-19-5-4-3-2ارتـــداد والمـــار بالقســـائم 

 579مــن القطعــة  5-4-3-2-1والقســائم  580مــن القطعــة  47-23-22والقســائم 
 8والقسـیمة  584مـن القطعـة  22-21-3-2والقسـائم  954من القطعـة  2والقسیمة 

  .583قطعة 
والـذي نشـر اللجنـة المركزیـة السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن 

  .6/3/2012في جریدة فلسطین بتاریخ 
كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 

من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یوماً 
  . محلیتین أیهما أقـرب

  .نون تنظیم المدنمن قا) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  بالمصادقة على المشروع التنظیمي العمراني التفصیلي على أرض القسائم
  ةلمنطقة أبو سلیم الغربی 2345من القطعة  45إلى  32من  

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
تعلـن اللجنـة المركزیـة لألبنیــة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غــزة أنهـا قـد قــررت بجلســـتها 

التصــــدیق النهــــائي علــــى المشــــروع  10/10/2012المنعقــــدة بتــــاریخ  19/2012رقــــم 
ــــى أرض القســــائم مــــن  مــــن القطعــــة  45إلــــى  32التنظیمــــي العمرانــــي التفصــــیلي عل

  .منطقة أبو سلیم الغربیةل 2345
الســابق إیداعــه لإلعتــراض بموجــب اإلعــالن الصــادر عــن اللجنــة المركزیــة والمنشــور 

مــع وضــعه موضــع التنفیــذ بعــد مــرور خمســة  9/8/2012فــي جریــدة الرســالة بتــاریخ 
عشـــر یومـــًا مـــن تـــاریخ نشـــر هـــذا اإلعـــالن فـــي الجریـــدة الرســـمیة أو فـــي صحــــیفتین 

  .من قانون تنظیم المدن) 18(أقرب، وذلك وفقًا لنص المادة یومیتیـن محلیتین أیهما 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة 

وجزء من  2314من القطعة  3أرض القسیمة رقم  إیداع تغییر هدف استخدام
 2317من القطعة رقم  23وجزء من القسیمة رقم  2316من القطعة  1القسیمة رقم 

  من منطقة زراعیة إلى محطة معالجة للمیاه العادمة بوادي غزة
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلن اللجنـة المركزیـة لألبنیـة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غـزة للجمهـور الكـریم أنهـا قـد 
إیـداع مشـروع تغییــر  10/10/2012المنعقــدة بتـاریخ  19/2012قـررت بجلسـتها رقـم 

 1وجــزء مــن القســیمة رقــم  2314مــن القطعــة  3أرض القســیمة رقــم  هــدف اســتخدام
مــن منطقــة  2317مــن القطعــة رقــم  23وجــزء مــن القســیمة رقــم  2316مــن القطعــة 

وذلــك طبقــًا للمخطــط المــودع بمقــر  –زراعیـة إلــى معالجــة للمیــاه العادمــة بــوادي غــزة 
مــن قــانون تنظــیم  تطبیقــًا لــنص المــادة السادســة عشــر ببلدیــة النصــیراتلجنــة التنظــیم 

  .وتعدیالته 1936لسنة ) 28(المدن رقم 
◌ً لنص المادة السابعة عشر من ذات القانون فانـه یجـوز لجمیـع ذوي   وعلیه واستنادًا

الحقوق في األراضي واألمالك واألبنیة المشمولة بهذا المشـروع أو بـأي مشـروع آخـر 
ألمــالك أو بأیــة أودع بمقتضــي المــادة السادســة عشــر ســواء بصــفتهم مــن أصــحاب ا

صــفة أخـــرى االطــالع علـــى المخطـــط المــودع وتقـــدیم اعتراضـــاتهم علیــه إلـــى مكتـــب 
مـن   خـالل سـاعات الـدوام الرسـمي ولمـدة سـتین یومـاً ببلدیـة النصـیرات اللجنة المحلیة 

  .تاریـخ نشر هذا اإلعالن 
  )).وسـوف لـن یلتفت ألي اعتـراض یـرد بعــد التاریــخ المحدد((
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
راضي أ( 9بالمصادقة على مشروع تقسیم أرض لغایات السكن على أرض القسیمة 

  خالد جمعة ارمیالت / باسم) أراضي سبع( 19من القطعة ) سبع

  الشوكة - منطقة تنظیم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلن اللجنة المركزیـــة لألبنیـة وتنظیــم المـدن بمحافظـات غـزة أنهـا قـد قــررت بجلسـتها 
اتها واســــــــــتنادًا إلــــــــــى صــــــــــالحی 10/10/2012المنعقــــــــــدة بتــــــــــاریخ  19/2012رقــــــــــم 

مــن قــانون تنظــیم المــدن رقــم ) 20(المنصــوص علیهــا فــي الفقــرة الســابعة مــن المــادة 
 9التصــــدیق النهــــائي علــــى مشــــروع تقســــیم أرض القســــیمة رقــــم  1936لســــنة ) 28(
خالــد جمعــة ارمــیالت بموقــع / باســم ) أراضــي ســبع( 19مــن القطعــة ) أراضــي ســبع(

وذلـك بنـاء  10/5/2012بتـاریخ الشوكة السابق نشر قرار إیداعه في جریدة فلسطین 
علــى طلــب مــن اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم فــي بلدیــة الشــوكة بكتابهــا المــؤرخ فــي 

26/9/2012 .  
كمــا قــررت أن یــتم وضــع المشــروع موضــع التنفیــذ بعــد خمســة عشــر یومــًا مــن تــاریخ 

  .من دائرة المساحة العامة) اإلفراز(تصدیق خارطة الحدود المساحیة 
اإلعــالن علــى نفقــة المالــك فــي صــحیفتین یــومیتین محلیتــین وینشــر فــي  وینشــر هــذا

  .الجریدة الرسمیة حسب األصول
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم خانیونس

م 12بعرض  42-36المحصور بین شارعي  65بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  بدون ارتداد

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
ــــة للبنــــــــــــاء والتنظــــــــــــیم ببلدیــــــــــــة خــــــــــــانیونس عــــــــــــن  ــــــــــــن اللجنــــــــــــة المحلیــــــــ إیــــــــــــداع تعل

ــــــــــــم  ــــــــــــین شــــــــــــارعي  65المخطــــــــــــط التفصــــــــــــیلي لمســـــــــــــار الشــــــــــــارع رق المحصــــــــــــور ب
ــــــــــــــــدون ارتـــــــــــــــــــداد والمـــــــــــــــــــار بالقســـــــــــــــــــائم 12بعـــــــــــــــــــرض  36-42 -60-59-58م بـــ
65-66-69-83-84-85-86-89-90-97-102-107-

مـــــــــــــــــن  1والقســـــــــــــــــیمة  53مـــــــــــــــــن القطعـــــــــــــــــة رقـــــــــــــــــم  112-120-112-122-123
  .68القطعة 

  .نلالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعال
ــــــــــــة  ـــــــع أصــــــــــــحاب الحقــــــــــــوق فــــــــــــي األراضــــــــــــي واألبنی وعلیــــــــــــه فانــــــــــــه یجــــــــــــوز لجمیـــــ
ـــــــــــــى خارطـــــــــــــة  واألمـــــــــــــالك األخـــــــــــــرى المشـــــــــــــمولة بهـــــــــــــذا المشـــــــــــــروع اإلطـــــــــــــالع عل
المشــــــــــــروع مجانــــــــــــًا خــــــــــــالل ســـــــــــــاعات الــــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقــــــــــــدیم االعتراضـــــــــــــات 

  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة خانیونس
  )).ي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ وســوف لن یلتفـــت أل((

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )خانیونس: (بمنطقة                                              

  : االسم                                              
  : الصفة                   

  : التوقیع                                              
  :خاتم اللجنة المحلیة     



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة 

حتى محطة المعالجة  72إیداع مخطط تفصیلي للشارع الواصل من شارع رقم 
  المركزیة شرق البریج 

  1936لسنة ) 28(انون تنظیم المدن رقم ق
تعلن اللجنـة المركزیـة لألبنیـة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غـزة للجمهـور الكـریم أنهـا قـد 

إیـــــداع مخطــــــط  10/10/2012 المنعقـــــدة بتــــــاریخ 19/2012قـــــررت بجلســـــتها رقــــــم 
حتـــى محطــة المعالجـــة المركزیــة شـــرق  72تفصــیلي للشــارع الواصـــل مــن شـــارع رقــم 

ـــ –البـــریج  ك طبقـــًا للمخطـــط المـــودع بمقـــر لجنـــة التنظـــیم المركزیـــة بـــوزارة الحكـــم وذل
لســنة ) 28(المحلـي تطبیقــًا لــنص المــادة السادسـة عشــر مــن قــانون تنظـیم المــدن رقــم 

  .وتعدیالته 1936
◌ً لنص المادة السابعة عشر من ذات القانون فانـه یجـوز لجمیـع ذوي   وعلیه واستنادًا

ألبنیة المشمولة بهذا المشـروع أو بـأي مشـروع آخـر الحقوق في األراضي واألمالك وا
أودع بمقتضــي المــادة السادســة عشــر ســواء بصــفتهم مــن أصــحاب األمــالك أو بأیــة 
صــفة أخـــرى االطــالع علـــى المخطـــط المــودع وتقـــدیم اعتراضـــاتهم علیــه إلـــى مكتـــب 
ســكرتیر اللجنــة المركزیــة بــوزارة الحكــم المحلــي خــالل ســاعات الــدوام الرســمي ولمــدة 

  .من تاریـخ نشر هذا اإلعالن  سة عشر یومًا إیداعًا مجدداً م
  )).وسـوف لـن یلتفت ألي اعتـراض یـرد بعــد التاریــخ المحدد((
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة 

  م ارتداد  3+م20بعرض ) السیرج( 6إیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  

تعلن اللجنـة المركزیـة لألبنیـة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غـزة للجمهـور الكـریم أنهـا قـد 
إیـــــداع مخطــــــط  10/10/2012 المنعقـــــدة بتــــــاریخ 19/2012رقــــــم  قـــــررت بجلســـــتها

وذلــك طبقــًا للمخطــط  –م ارتــداد  3+م20بعــرض ) الســیرج( 6تفصــیلي للشــارع رقــم 
تطبیقــًا لــنص المــادة السادســة عشــر  بــوزارة الحكــم المحلـيالمـودع بمقــر لجنــة التنظــیم 
  .وتعدیالته 1936لسنة ) 28(من قانون تنظیم المدن رقم 

◌ً لنص المادة السابعة عشر من ذات القانون فانـه یجـوز لجمیـع ذوي وعلیه و   استنادًا
الحقوق في األراضي واألمالك واألبنیة المشمولة بهذا المشـروع أو بـأي مشـروع آخـر 
أودع بمقتضــي المــادة السادســة عشــر ســواء بصــفتهم مــن أصــحاب األمــالك أو بأیــة 

راضـــاتهم علیــه إلـــى مكتـــب صــفة أخـــرى االطــالع علـــى المخطـــط المــودع وتقـــدیم اعت
خــالل ســاعات الــدوام الرســمي ولمــدة  ســكرتیر اللجنــة المركزیــة بــوزارة الحكــم المحلــي

  .من تاریـخ نشر هذا اإلعالن  ستین یوماً 
  )).وسـوف لـن یلتفت ألي اعتـراض یـرد بعــد التاریــخ المحدد((
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بني  -القرارة  -صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم خانیونس

م 53صالح الدین بعرض  4الفخاري بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم  -سهیال
 6-12وفي الجزء المحصور بین شارعي  6- 24ین شارعي في الجزء المحصور ب

  م 40بعرض 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ــــــــــاء والتنظــــــــــیم ببلدیــــــــــة خــــــــــانیونس ــــــــــن اللجنــــــــــة المحلیــــــــــة للبن بنــــــــــي -القــــــــــرارة -تعل
ـــــــــم -ســـــــــهیال ـــــن إیـــــــــداع المخطـــــــــط التفصـــــــــیلي لمســــــــــار الشـــــــــارع رق  4الفخـــــــــاري عــــ

 6-24ن شــــــــــارعي م فــــــــــي الجــــــــــزء المحصــــــــــور بــــــــــی53صــــــــــالح الــــــــــدین بعــــــــــرض 
م والمـــــــــــــــار 40بعـــــــــــــــرض  6-12وفـــــــــــــــي الجـــــــــــــــزء المحصـــــــــــــــور بـــــــــــــــین شـــــــــــــــارعي 

-25-22-21-20-19-16-15-14-13-12-11بالقســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائم 
 39مــــــــــــــــــــــــــــــن القطعـــــــــــــــــــــــــــــــة رقـــــــــــــــــــــــــــــــم  26-27-29-30-31-32-41-57-58

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  43-42-40-39-35-33-11-6-5-4-3والقســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائم 
-43-42-41-39-38-19-15-13-10والقســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائم  42القطعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

-17-28-29والقســــــــــــــــــــــــــــــائم  45طعــــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــــن الق 38-39-40-41-42
مــــــــــــــــــــن  25-22-4-12-10-9-8والقســــــــــــــــــــائم  50مــــــــــــــــــــن القطعــــــــــــــــــــة  16-39

 16-42-43-33-53-52-24-28-29والقســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائم  51القطعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
-5-65-2والقســــــــــــــائم  56مــــــــــــــن القطعــــــــــــــة  27والقســــــــــــــیمة  54مــــــــــــــن القطعــــــــــــــة 

 57مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن القطعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  6-64-8-9-10-61-35-32-51-28
 70القطعــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن  2-1والقســــــــــــــــــائم  78مــــــــــــــــــن القطعــــــــــــــــــة  2-1والقســــــــــــــــــائم 

-15-17-18-19والقســــــــــــــــــــــــائم  69مــــــــــــــــــــــــن القطعــــــــــــــــــــــــة  14-13والقســــــــــــــــــــــــائم 
14-13-12-9-21-20-118-8-117-7-6-5-4-2-3-
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مـــــــــــــــــن القطعـــــــــــــــــة  5-11-14-13والقســــــــــــــــائم  53مــــــــــــــــن القطعـــــــــــــــــة  52-1-58
-28-26-27-21-16-15-11-10-9-8-7-2والقســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائم  72
مــــــــــــــــــــــن  12-6-17-8-4-3والقســــــــــــــــــــــائم  73مـــــــــــــــــــــن القطعــــــــــــــــــــــة  29-30-32

مــــــــــــــــــــــــــــــــــن  18-17-15-14-13-12-10-6ائم والقســــــــــــــــــــــــــــــــــ 76القطعــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
مــــــــــــــــــــــــــــــــن  13-10-9-8-18-16-14-7-2والقســــــــــــــــــــــــــــــــائم . 77القطعــــــــــــــــــــــــــــــــة 

  .70القطعة 
  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن

ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 

ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات المشـــــــــــروع مجا نـــــــــــًا خــــــــ
ــــــة المحلیـــــــــــة للبنـــــــــــاء والتنظـــــــــــیم ببلدیـــــــــــة خـــــــــــانیونس  -علیـــــــــــه إلـــــــــــى مكتـــــــــــب اللجنـــــ

  .الفخاري-بني سهیال-القرارة
  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((
  

رئیس اللجنة المحلیة 
  للبناء والتنظیم

رئیس اللجنة المحلیة 
  لبناء والتنظیمل

رئیس اللجنة المحلیة 
  للبناء والتنظیم

رئیس اللجنة المحلیة 
  للبناء والتنظیم
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  م ارتداد3+م12بعرض  28لشارع بالمصادقة على المخطط التفصیلي ل
  النصر  –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  
ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ

ــــاریخ  20/2012بجلســــتها رقــــم   التصــــدیق النهــــائي علــــى  7/11/2012المنعقــــدة بت
م ارتــداد والمــار بالقســائم 3+م12بعــرض  28شــارع رقــم المخطــط التفصــیلي لمســار ال

  .29من القطعة  6-7-8
والـذي نشـر السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة 

  .25/9/2012وجریدة فلسطین بتاریخ  29/9/2012في جریدة الرسالة بتاریخ 
فیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التن

من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یوماً 
  . محلیتین أیهما أقـرب

  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
  

 
 

  
  
  
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

 
  

  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم خانیونس
بعرض  687-69والمحصور بین شارعي  118بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 

  م 12
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

اء والتنظــــــــــــیم ببلدیــــــــــــة خــــــــــــانیونس عــــــــــــن إیــــــــــــداع تعلــــــــــــن اللجنــــــــــــة المحلیــــــــــــة للبنــــــــــــ
ــــــــــــــــم  ــــــــط التفصــــــــــــــــیلي لمســـــــــــــــــار الشــــــــــــــــارع رق ــــــــــــــــین  118المخطــــــــ والمحصــــــــــــــــور ب

-90-92-93م والمــــــــــــــــــــــــار بالقســــــــــــــــــــــــائم 12بعــــــــــــــــــــــــرض  687-69شــــــــــــــــــــــــارعي 
-45-44-43والقســــــــــــــــــــــــائم  53مـــــــــــــــــــــــن القطعــــــــــــــــــــــــة رقـــــــــــــــــــــــم  95-64-56-45
  .68من القطعة  46-6-5-4-3-2

  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن
ـــــــــــة و  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی علیـــــــــــه فان

واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة خانیونس
  )).تــراض یــرد بعد هذا التاریـــخوســوف لن یلتفـــت ألي اع((

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                              
  )خانیونس: (بمنطقة                                             
  : االسم                                             

  : ةالصف                 
  : التوقیع                                             
  :خاتم اللجنة المحلیة     



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

 
  

  صادر عن اللجنة المركزیة للتنظیم وبناء المدن بمحافظات غزة
  حسام عبد اهللا اللولو / بإیداع مشروع محطة وقود فئة ج باسم / بشأن 

المـــــدن بمحافظــــــات غـــــزة للجمهـــــور الكــــــریم اللجنـــــة المركزیـــــة للتنظــــــیم وبنـــــاء  تعلـــــن
  .   7/11/2012المنعقدة بتاریخ  202012بأنها قد قررت بجلستها رقم 

من القطعة رقم  182ترخیص محطة وقود فئة ج على أرض القسیمة رقم إیداع   
  .حسام عبد اهللا اللولو/ من أراضي غزة المقدمة للجنة باسم  السید  726

في األراضي واألبنیة واألمالك األخرى المشمولة  شأنوعلیه یحق لجمیع ذوي ال 
بالمنطقة بصفتهم من أصحاب األمالك أو بأي صفة أخرى أن یتقدموا باعتراضاتهم 

  .من تاریخ نشر هذا اإلعالن )یوم  30( على المشروع وذلك خالل مدة 
ـــدى مكتـــــــب اللجنـــــــة المحلیـــــــة للبنـــــــاء والتنظـــــــیم بمقرهـــــــا فـــــــي  تقـــــــدم االعتراضـــــــات لــــ

ســـــــكرتیر اللجنـــــــة المركزیـــــــة بمكتبـــــــه بـــــــوزارة الحكـــــــم المحلـــــــي / غـــــــزة وللســـــــیدبلدیـــــــة 
  .خالل ساعات الدوام الرسمي

  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ((
  

 
 

  
  
  
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة للتنظیم وبناء المدن بمحافظات غزة

  ماهر أسعد طافش / بإیداع مشروع ترخیص صالة أفراح باسم / بشأن 
  

تعلـــــن اللجنـــــة المركزیـــــة للتنظــــــیم وبنـــــاء المـــــدن بمحافظــــــات غـــــزة للجمهـــــور الكــــــریم 
  .   7/11/2012المنعقدة بتاریخ  202012رقم  بأنها قد قررت بجلستها

ــــــم    ــــــراح علــــــى أرض القســــــیمة رق ــــــرخیص صــــــالة أف ــــــداع ت مــــــن القطعــــــة رقــــــم  1إی
  .ماهر أسعد طافش/ من أراضي غزة المقدمة للجنة باسم السید  639

ـــق لجمیـــــــع ذوي الشـــــــأن فـــــــي األراضـــــــي واألبنیـــــــة واألمـــــــالك األخـــــــرى   ـــــــه یحــــ وعلی
ــــــة بصــــــفتهم مــــــن أ ــــــأي صــــــفة أخــــــرى أن المشــــــمولة بالمنطق صــــــحاب األمــــــالك أو ب

ـــــك خـــــالل مـــــدة  ـــــى المشـــــروع وذل ـــــوم  30( یتقـــــدموا باعتراضـــــاتهم عل ـــــاریخ ) ی مـــــن ت
  .نشر هذا اإلعالن

ـــدى مكتـــــــب اللجنـــــــة المحلیـــــــة للبنـــــــاء والتنظـــــــیم بمقرهـــــــا فـــــــي  تقـــــــدم االعتراضـــــــات لــــ
ســـــــكرتیر اللجنـــــــة المركزیـــــــة بمكتبـــــــه بـــــــوزارة الحكـــــــم المحلـــــــي / بلدیـــــــة غـــــــزة وللســـــــید

  .عات الدوام الرسميخالل سا
  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ((
  

 
 

  
  
  
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

 
  

  لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم المغازي صادر عن اللجنة المحلیة
م 8بعرض  5-19المحصور بین شارعي  12بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 

  بدون ارتداد 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ــــــــــــاء والتنظــــــــــــیم ببلدیــــــــــــة المغــــــــــــازي عــــــــــــن إیــــــــــــداع  ــــــــــــة المحلیــــــــــــة للبن ــــــــــــن اللجن تعل
ـــــــــــم  ـــــــــــین شـــــــــــارعي المحصـــــــــــو  12المخطـــــــــــط التفصـــــــــــیلي لمســــــــــــار الشـــــــــــارع رق ر ب

ــــــــداد والمــــــــــــار بالقســــــــــــائم أراضــــــــــــي ســــــــــــبع مــــــــــــن 8بعــــــــــــرض  19-5 ــــ ــــــــــــدون ارت م ب
  .القطعة رقم أراضي سبع

  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن
ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 

ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات المشـــــــــــروع مج انـــــــــــًا خــــــــ
  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة المغازي

  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                              
  )المغازي: (بمنطقة                                             

  : االسم                                             
  : الصفة                 
  : التوقیع                                             
  :خاتم اللجنة المحلیة    



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

 
لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم بلدیتي دیر البلح ووادي السلقا  صادر عن اللجنة المحلیة

  م 53صالح الدین بعرض  4بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــــــــبلح ووادي الســـــــــلقا عـــــــــن  ـــــــــدیتي دیـــــــــر ال ـــــــــة للبنـــــــــاء والتنظـــــــــیم بل ـــــــــن اللجنـــــــــة المحلی تعل
ـــــــــــداع المخطـــــــــــط التفصـــــــــــیلي لمســــــــــــار الشـــــــــــارع  ـــــــــــم إی ـــــــــــدین بعـــــــــــرض  4رق صـــــــــــالح ال

والقســـــــــــائم  127مـــــــــــن القطعـــــــــــة رقـــــــــــم )  15إلـــــــــــى  1مـــــــــــن ( م والمـــــــــــار بالقســـــــــــائم 53
29-30-31-32-34-35-36-37-39-40-41-42-59-60 

-1والقســـــــــــــــائم  130مــــــــــــــن القطعـــــــــــــــة  53-51-37والقســـــــــــــــائم  129مــــــــــــــن القطعـــــــــــــــة 
 131مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن القطعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  2-3-4-5-6-7-10-11-12-13-14-19

-11-10-9-7والقســـــــــــــــــــــــائم  2352 مـــــــــــــــــــــــن القطعــــــــــــــــــــــة 2-1-8-6-5والقســــــــــــــــــــــائم 
  .2353من القطعة  12-13-15-16-19

  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن
وعلیـــــــــــــه فانـــــــــــــه یجـــــــــــــوز لجمیـــــــــــــع أصـــــــــــــحاب الحقـــــــــــــوق فـــــــــــــي األراضـــــــــــــي واألبنیـــــــــــــة 
ـــــــــــــــى خارطـــــــــــــــة  واألمـــــــــــــــالك األخـــــــــــــــرى المشـــــــــــــــمولة بهـــــــــــــــذا المشـــــــــــــــروع اإلطـــــــــــــــالع عل

ــــــــــدوام الرســــــــــمي وت ــــــــــًا خــــــــــالل ســــــــــاعات ال ــــــــــه المشــــــــــروع مجان ــــــــــدیم االعتراضــــــــــات علی ق
  .إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم بلدیتي دیر البلح ووادي السلقا

  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم   
  )وادي السلقا: (بمنطقة

  : االسم 
                    :                       الصفة
  : التوقیع

  :خاتم اللجنة المحلیة

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم 
  )دیر البلح: (بمنطقة
  : االسم
:                                        الصفة
  : التوقیع

  :خاتم اللجنة المحلیة
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  حافظات غزةصادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بم

  لحي قیزان أبو رشوان لالعتراض بإیداع مشروع تنظیمي عمراني تفصیلي
  خانیونس - منطقة تنظیم 
  م1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلـن اللجنــة المركزیــة لألبنیــة وتنظــیم المــدن بمحافظــات غــزة أنهــا قــد قــررت بجلســتها 
مشـــروع التنظیمـــي العمرانــــي إیـــداع ال 7/11/2012المنعقـــدة بتـــاریخ  20/2012رقـــم 

التفصــیلي لمنطقــة حــي قیــزان أبــو رشــوان الــذي أعدتــه اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم 
  :في بلدیة خانیونس والذي یشمل القطع والقسائم التالیة

  
 المساحة اإلجمالیة رقم القسیمة رقم القطعة

  28جزء من القسیمة رقم  64

 كامل القسائم 66
 14مة رقم جزء من القسی 88
65 23-22-21-19-18-15-14-

13-12-11-5-3-2-1-38-
37-34-33-32-31-30-29-
وأجـــــــــــــزاء مـــــــــــــن  28-27-26-25

-6-7-8-10-16-17(القســـــــائم 
4( 

  
  .1936لسنة ) 28(من قانون تنظیم المدن رقم ) 16(وذلك وفقًا لنص المادة 
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ع أصـحاب الحقـوق من ذات القانون فإنه یجوز لجمیـ) 17(وعلیه ووفقًا لنص المادة  
في األراضي واألبنیة واألمالك األخرى المشمولة بهذا المشـروع أو بـأي مشـروع آخـر 
سـواء بصــفتهم مــن أصــحاب هـذه األمــالك أو بأیــة صــفة أخـرى االطــالع مجانــًا علــى 
ــــاء والتنظــــیم بمقرهــــا فــــي بلدیــــة  ــــة للبن ــــة المحلی ــــدى مكتــــب اللجن المشــــروع المــــودع  ل

الرسـمي وتقـدیم االعتراضـات علیـه خـالل مـدة شـهرین  خانیونس خالل ساعات الـدوام
من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسـمیة أو فـي صـحیفتین یـومیتین محلیتـین 

  .أیهما أقرب
  )).وسـوف لن یلتفت ألي اعتـراض یـرد بعــد هـذا التاریــخ ((
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  ةصادر عن اللجنة المركزیة للتنظیم وبناء المدن بمحافظات غز 

  نعیم یوسف الدحدوح/ بإیداع مشروع ترخیص محطة وقود فئة ج باسم / بشأن 
تعلـــــن اللجنـــــة المركزیـــــة للتنظــــــیم وبنـــــاء المـــــدن بمحافظــــــات غـــــزة للجمهـــــور الكــــــریم 

  .   7/11/2012المنعقدة بتاریخ  202012بأنها قد قررت بجلستها رقم 
ــــــــداع تــــــــرخیص    ــــــــود فئــــــــة ج إی ن مــــــــ 18علــــــــى أرض القســــــــیمة رقــــــــم محطــــــــة وق

نعــــیم یوســــف / باســــم  الســــید مــــن أراضــــي غــــزة المقدمــــة للجنــــة  680القطعــــة رقــــم 
  .الدحدوح

ـــق لجمیـــــــع ذوي الشـــــــأن فـــــــي األراضـــــــي واألبنیـــــــة واألمـــــــالك األخـــــــرى   ـــــــه یحــــ وعلی
ــــــأي صــــــفة أخــــــرى أن  ــــــة بصــــــفتهم مــــــن أصــــــحاب األمــــــالك أو ب المشــــــمولة بالمنطق

ـــــك خـــــالل مـــــدة  ـــــى المشـــــروع وذل ـــــوم  30( یتقـــــدموا باعتراضـــــاتهم عل ـــــاریخ  )ی مـــــن ت
  .نشر هذا اإلعالن

ـــدى مكتـــــــب اللجنـــــــة المحلیـــــــة للبنـــــــاء والتنظـــــــیم بمقرهـــــــا فـــــــي  تقـــــــدم االعتراضـــــــات لــــ
ســـــــكرتیر اللجنـــــــة المركزیـــــــة بمكتبـــــــه بـــــــوزارة الحكـــــــم المحلـــــــي / بلدیـــــــة غـــــــزة وللســـــــید

  .خالل ساعات الدوام الرسمي
  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ((
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم القرارة

  ارتداد م بدون 12بعرض  51بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــــــــــــن اللجنـــــــــــــة المحلیـــــــــــــة للبنـــــــــــــاء والتنظـــــــــــــیم ببلدیـــــــــــــة القـــــــــــــرارة عـــــــــــــن إیـــــــــــــداع  تعل
ــــــــــــط التفصـــــــــــــــیلي لمســــــــــــــــار الشـــــــــــــــارع رقـــــــــــــــم  م بـــــــــــــــدون 12بعـــــــــــــــرض  51المخطـــ

  .39من القطعة رقم  16ارتداد والمار بالقسیمة 
 لالعتــــــــــراض خــــــــــالل مــــــــــدة خمســــــــــة عشــــــــــر یومــــــــــًا إیــــــــــداعًا مجــــــــــددًا مــــــــــن تــــــــــاریخ

  .هذا اإلعالن
ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة القرارة
  )).یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ وســوف لن ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                              
  )القرارة: (بمنطقة                                            

  : االسم                                             
  : الصفة                 

  : التوقیع                                             
  :خاتم اللجنة المحلیة     
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

   م ارتداد3+م12بعرض   C56قم بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع ر 
  دیر البلح –منطقة تنظیم

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ

ــــاریخ  21/2012بجلســــتها رقــــم   التصــــدیق النهــــائي علــــى  5/12/2012المنعقــــدة بت
والمــــار  م ارتــــداد3+م12بعــــرض  C56الشــــارع رقــــم المخطــــط التفصــــیلي لمســــار 

مــــــــن القطعــــــــة  75-74-73-72-70-58-55-51-50-44-43-42بالقســــــــائم 
127.  

والـذي نشـر السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة 
  .18/2/2012في جریدة فلسطین بتاریخ 

تنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع ال
من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یوماً 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

   م10م بعرض 56- 4بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع الواصل بین شارع 
  دیر البلح –منطقة تنظیم

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت تعلــن الل جنــة المركزیـ

ــــاریخ  21/2012بجلســــتها رقــــم   التصــــدیق النهــــائي علــــى  5/12/2012المنعقــــدة بت
والمــار  م10م بعــرض 56-4المخطــط التفصــیلي لمســار الشــارع الواصــل بــین شــارع 

  . 127من القطعة  70-52-51-42-41-40-9-8بالقسائم 
والـذي نشـر بق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة السا

  .18/2/2012في جریدة فلسطین بتاریخ 
كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 

من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یوماً 
  . هما أقـربمحلیتین أی

  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
  

 
 

  
  
  
  
  
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

 
  بمحافظات غزة صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن

شرقًا وحتى  38بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع الواصل بین شارع رقم 
  م ارتداد3+م10بعرض  غرباً  44شارع 

  دیر البلح –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ
ــــاریخ  21/2012بجلســــتها رقــــم   التصــــدیق النهــــائي علــــى  5/12/2012المنعقــــدة بت

 44شـرقًا وحتـى شـارع  38المخطط التفصیلي لمسار الشـارع الواصـل بـین شـارع رقـم 
  .139من القطعة  25-24-23-22والمار بالقسائم  م ارتداد3+م10غربًا بعرض 

والـذي نشـر لجنـة المركزیـة السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن ال
  .27/6/2012في جریدة فلسطین بتاریخ 

كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یوماً 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .ون تنظیم المدنمن قان) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 

  
 

 
 
 

  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

   252-251الفاصل بین القطعتین  بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع
   م ارتداد3+ م10بعرض  30Aرقم 

  عبسان الكبیرة اإلقلیمیة –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ
ــــاریخ  21/2012بجلســــتها رقــــم   التصــــدیق النهــــائي علــــى  5/12/2012المنعقــــدة بت

 30Aرقــم   252-251المخطــط التفصــیلي لمســار الشــارع الفاصــل بــین القطعتــین 
ــــداد والمــــار بالقســــائم 3+ م10بعــــرض  -29-28-27-26-25-24-23-22م ارت

  . 251من القطعة  25والقسیمة  252من القطعة  30-31
والـذي نشـر زیـة السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المرك

  .10/9/2012في جریدة الرسالة بتاریخ 
كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 

من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یوماً 
  . محلیتین أیهما أقـرب

  .المدنمن قانون تنظیم ) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
  

 
 

 
 

  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

   10-6المحصور بین شارعي  105بالمصادقة على المخطط التفصیلي لشارع رقم 
  م ارتداد 3+م16بعرض 

  خانیونس  –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ
ــــاریخ  21/2012بجلســــتها رقــــم   التصــــدیق النهــــائي علــــى  5/12/2012المنعقــــدة بت

بعــرض  10-6المحصــور بــین شــارعي  105التفصــیلي لمســار الشــارع رقــم  المخطــط
مـــن  1-13-8والقســـائم  83مـــن القطعـــة  3-2-1والمـــار بالقســـائم  م ارتـــداد3+م16

  .86من القطعة  8-7-6-3-2والقسائم  84القطعة 
والـذي نشـر السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة 

  .31/10/2011الة بتاریخ في جریدة الرس
كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 

من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یوماً 
  . محلیتین أیهما أقـرب

  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
  

 
 

  
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

   2-6المحصور بین شارعي  91بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 
  م ارتداد3+م16بعرض 

  خانیونس –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ
ــــاریخ  21/2012بجلســــتها رقــــم   التصــــدیق النهــــائي علــــى  5/12/2012المنعقــــدة بت

بعـــرض  2-6محصـــور بـــین شـــارعي ال 91المخطـــط التفصـــیلي لمســـار الشـــارع رقـــم 
-26-25-21-20-16-13-11-4-5-2-1م ارتـــــداد والمــــــار بالقســــــائم 3+م16
مــــــــــــــن             10-6-5-1والقســــــــــــــائم  73مــــــــــــــن القطعــــــــــــــة  27-30-31-34-35-41

  .77القطعة 
والـذي نشـر السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة 

  .13/8/2012ة بتاریخ في جریدتي فلسطین و الرسال
كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 

من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یوماً 
  . محلیتین أیهما أقـرب

  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
  

 
 

  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

   9-95المحصور بین شارعي  31بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 
  م ارتداد3+م24بعرض 

  خانیونس –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ
ــــاریخ  21/2012بجلســــتها رقــــم   التصــــدیق النهــــائي علــــى  5/12/2012المنعقــــدة بت

بعـــرض  9-95بــین شــارعي  المحصـــور 31المخطــط التفصــیلي لمســـار الشــارع رقــم 
 14-27-26-25-23-28-11-12-13-5-4م ارتـــداد والمـــار بالقســـائم 3+م24

  .78من القطعة 
والـذي نشـر السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة 

  .6/2/2012في جریدتي فلسطین و الرسالة بتاریخ 
ضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع مو 

من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یوماً 
  . محلیتین أیهما أقـرب

  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
  

 
 

  
  
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

   3أرض القسیمة  بالمصادقة النهائیة على مشروع تغییر هدف استخدام
  من مرفق عام إلى طبي  85من القطعة 

  خانیونس   - منطقة تنظیم 
  1936لسنة ) 28(لمدن رقم قانون تنظیم ا

تعلن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة أنها قد قـررت بجلسـتها 
التصدیق النهائي على مشروع تغییر  5/12/2012المنعقدة بتاریخ  21/2012رقم 

  . من مرفق عام إلى طبي 85من القطعة  3هدف استخدام أرض القسیمة 
بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنة المركزیة والمنشور السابق إیداعه لالعتراض 
مع وضعه موضع التنفیذ بعد مرور خمسة  25/8/2012في جریدة فلسطین بتاریخ 

عشر یومًا من تاریخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة أو في صحـیفتین 
م من قانون تنظی) 18(یومیتیـن محلیتین أیهما أقرب ، وذلك وفقًا لنص المادة 

  .المدن
                                                                

                                                     

 
 

 
 
 
 
 



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

 
  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم خانیونس

  م 8حي قیزان النجار بعرض  818بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــــاء والتنظــــــــــــیم ببلدیــــــــــــة خــــــــــــانیونس عــــــــــــن إیــــــــــــداع  تعلــــــــــــن اللجنــــــــــــة المحلیــــــــــــة للبنـــــــ
ـــــــــــــم المخطـــــــــــــط التفصـــــــــــــیلي لم ـــــــــــــزان النجـــــــــــــار  818ســــــــــــــار الشـــــــــــــارع رق حـــــــــــــي قی

  .87من القطعة رقم  9م والمار بالقسیمة 8بعرض 
  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن

ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 

ل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــــــال
  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة خانیونس

  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                              
  )خانیونس: (بمنطقة                                             

  : االسم                                             
  : الصفة                 
  : التوقیع                                             
  :خاتم اللجنة المحلیة    

  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

 
  نیة والتنظیم بمنطقة تنظیم رفحصادر عن اللجنة المحلیة لألب

  م 40بعرض " شارع الرشید" 16بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلـــــــــن اللجنـــــــــة المحلیـــــــــة للبنـــــــــاء والتنظـــــــــیم ببلدیـــــــــة رفـــــــــح عـــــــــن إیـــــــــداع المخطـــــــــط 
م 40بعــــــــــــــــرض " شــــــــــــــــارع الرشــــــــــــــــید" 16التفصــــــــــــــــیلي لمســـــــــــــــــار الشــــــــــــــــارع رقــــــــــــــــم 

مــــــــــــــــن  6والقســــــــــــــــیمة  2358مــــــــــــــــن القطعــــــــــــــــة رقــــــــــــــــم  2-1والمــــــــــــــــار بالقســــــــــــــــائم 
والقســـــــــــــــــائم  2359مـــــــــــــــــن القطعـــــــــــــــــة  38-40-29والقســـــــــــــــــائم  2360القطعـــــــــــــــــة 

  .2376من القطعة  6-8
  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن

ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
ع علــــــــــــى خارطــــــــــــة واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــال

ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ
  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة رفح

  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((
  

  لیة للبناء والتنظیم رئیـس اللجنـة المح                                              
  )رفح: (بمنطقة                                              

  : االسم                                               
  : الصفة                     
  : التوقیع                                               
  :خاتم اللجنة المحلیة       



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
  بإیداع مشروع تنظیمي عمراني تفصیلي لحي المنارة لالعتراض

  خانیونس - منطقة تنظیم 
  م1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

رقــم تعلــن اللجنــة المركزیــة لألبنیــة وتنظــیم المــدن بمحافظــات غــزة أنهــا قــد قــررت بجلســتها 
إیــــداع المشـــروع التنظیمــــي العمرانـــي التفصــــیلي  5/12/2012المنعقـــدة بتـــاریخ  21/2012

لمنطقــة حــي المنــارة الــذي أعدتــه اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم فــي بلدیــة خــانیونس والــذي 
  :یشمل القطع والقسائم التالیة

 المساحة اإلجمالیة رقم القسیمة رقم القطعة
 نمدو  3964.5 كل القسائم 73
 كل القسائم 77
 29-30كل القسائم ما عدا جزء من  78
 8-20-13-12-11-10-9الكل ما عدا  70
  23-24-25-26-22الكل ما عدا   79

  .1936لسنة ) 28(من قانون تنظیم المدن رقم ) 16(وذلك وفقًا لنص المادة 
اب الحقــوق فــي مــن ذات القــانون فإنــه یجــوز لجمیــع أصــح) 17(وعلیــه ووفقــًا لــنص المــادة  

األراضـــي واألبنیــــة واألمـــالك األخــــرى المشـــمولة بهــــذا المشـــروع أو بــــأي مشـــروع آخــــر ســــواء 
بصفتهم من أصحاب هذه األمالك أو بأیة صفة أخرى االطالع مجانـًا علـى المشـروع المـودع  
ــدوام  لــدى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم بمقرهــا فــي بلدیــة خــانیونس خــالل ســاعات ال

مي وتقدیم االعتراضات علیه خالل مدة شهرین من تاریـخ نشر هـذا اإلعـالن فـي الجریـدة الرس
  .الرسمیة أو في صحیفتین یومیتین محلیتین أیهما أقرب

  )).وسـوف لن یلتفت ألي اعتـراض یـرد بعــد هـذا التاریــخ ((
 

 



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة للتنظیم وبناء المدن بمحافظات غزة

شركة أبو عاصي للبترول عنها / بإیداع مشروع محطة وقود فئة ج باسم/ بشأن 
  حسین عطااهللا أبو عاصي 

دن بمحافظـات غــزة للجمهـور الكــریم بأنهـا قــد تعلـن اللجنــة المركزیـة للتنظــیم وبنـاء المــ
  .   5/12/2012المنعقدة بتاریخ  21/2012قررت بجلستها رقم 

مـــن القطعـــة رقـــم  2إیـــداع تـــرخیص محطـــة وقـــود فئـــة ج علـــى أرض القســـیمة رقـــم   
شـــــركة أبـــــو عاصـــــي للبتـــــرول                               / مـــــن أراضـــــي الزهـــــراء المقدمـــــة للجنـــــة باســـــم  2305

  .عنها حسین عطااهللا أبو عاصي
وعلیــه یحــق لجمیــع ذوي الشــأن فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى المشــمولة  

بالمنطقة بصفتهم من أصحاب األمالك أو بأي صفة أخـرى أن یتقـدموا باعتراضـاتهم 
  .عالنمن تاریخ نشر هذا اإل) یوم  30( على المشروع وذلك خالل مدة 

تقدم االعتراضات لدى مكتب اللجنة المحلیة للبنـاء والتنظـیم بمقرهـا فـي بلدیـة الزهـراء  
ســكرتیر اللجنــة المركزیــة بمكتبــه بــوزارة الحكــم المحلــي خــالل ســاعات الــدوام / وللســید
  .الرسمي

  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ((
  

 
 

  
  

   
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

   بالمصادقة على المشروع التنظیمي العمراني التفصیلي لمشروع إسكان الهدي 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلـن اللجنـة المركزیـة لألبنیــة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غــزة أنهـا قـد قــررت بجلســـتها 
التصـــــدیق النهـــــائي علـــــى المشـــــروع  5/12/2012المنعقـــــدة بتـــــاریخ  21/2012رقـــــم 

  .التنظیمي العمراني التفصیلي لمشروع إسكان الهدي
جــب اإلعــالن الصــادر عــن اللجنــة المركزیــة والمنشــور الســابق إیداعــه لإلعتــراض بمو 

مع وضعه موضع التنفیـذ بعـد مـرور خمسـة  21/4/2012في جریدة فلسطین بتاریخ 
عشـــر یومـــًا مـــن تـــاریخ نشـــر هـــذا اإلعـــالن فـــي الجریـــدة الرســـمیة أو فـــي صحــــیفتین 

  .مدنمن قانون تنظیم ال) 18(یومیتیـن محلیتین أیهما أقرب، وذلك وفقًا لنص المادة 
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  ة وتنظیم المدن بمحافظات غزةصادر عن اللجنة المركزیة لألبنی

   20-10-6بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشوارع رقم 
  وادي السلقا –منطقة تنظیم

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ

ــــاریخ 21/2012بجلســــتها رقــــم   التصــــدیق النهــــائي علــــى  5/12/2012 المنعقــــدة بت
أراضـــي ســـبع مـــن  والمـــار بالقســـائم 20-10-6المخطـــط التفصـــیلي لمســـار الشـــوارع 

  .القطعة أراضي سبع
والـذي نشـر السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة 

  .19/9/2012في جریدة فلسطین بتاریخ 
المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا 

من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یوماً 
  . محلیتین أیهما أقـرب

  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  صادر عن اللجنة المركزیة للتنظیم وبناء المدن بمحافظات غزة

  بإیداع مشروع محطة وقود فئة ج/ بشأن 
  سالمة ومحمود وأحمد عامودي وسالمة أبو حلیمة/ باسم  

    

اء المــدن بمحافظـات غــزة للجمهـور الكــریم بأنهـا قــد تعلـن اللجنــة المركزیـة للتنظــیم وبنـ
  .   5/12/2012المنعقدة بتاریخ  212012قررت بجلستها رقم 

مــن القطعـة رقــم  263إیـداع تـرخیص محطــة وقـود فئـة ج علــى أرض القسـیمة رقـم   
سـالمة ومحمــود وأحمـد عــامودي / مـن أراضـي غــزة المقدمـة للجنـة باســم السـید  724

  .وسالمة أبو حلیمة
وعلیــه یحــق لجمیــع ذوي الشــأن فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى المشــمولة  

بالمنطقة بصفتهم من أصحاب األمالك أو بأي صفة أخـرى أن یتقـدموا باعتراضـاتهم 
  .من تاریخ نشر هذا اإلعالن) یوم 30(على المشروع وذلك خالل مدة 

                     تنظــیم بمقرهــا فــي بلدیــة غــزةتقــدم االعتراضــات لــدى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء وال
ســكرتیر اللجنــة المركزیــة بمكتبــه بــوزارة الحكــم المحلــي خــالل ســاعات الــدوام / وللســید
  .الرسمي

  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ((
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  صادر عن اللجنة المركزیة للتنظیم وبناء المدن بمحافظات غزة

  بإیداع مشروع محطة وقود فئة ج/ بشأن 
  سالمة ومحمود وأحمد عامودي وسالمة أبو حلیمة/ باسم  

  

ظــیم وبنـاء المــدن بمحافظـات غــزة للجمهـور الكــریم بأنهـا قــد تعلـن اللجنــة المركزیـة للتن
  .   5/12/2012المنعقدة بتاریخ  212012قررت بجلستها رقم 

مــن القطعـة رقــم  203إیـداع تـرخیص محطــة وقـود فئـة ج علــى أرض القسـیمة رقـم   
سـالمة ومحمــود وأحمـد عــامودي / مـن أراضـي غــزة المقدمـة للجنـة باســم السـید  725

  .حلیمة وسالمة أبو
وعلیــه یحــق لجمیــع ذوي الشــأن فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى المشــمولة  

بالمنطقة بصفتهم من أصحاب األمالك أو بأي صفة أخـرى أن یتقـدموا باعتراضـاتهم 
  .من تاریخ نشر هذا اإلعالن) یوم 30(على المشروع وذلك خالل مدة 

                     نــاء والتنظــیم بمقرهــا فــي بلدیــة غــزةتقــدم االعتراضــات لــدى مكتــب اللجنــة المحلیــة للب
ســكرتیر اللجنــة المركزیــة بمكتبــه بــوزارة الحكــم المحلــي خــالل ســاعات الــدوام / وللســید
  .الرسمي

  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ((
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  1742من القطعة  25بإیداع مشروع تقسیم لغایات السكن على ارض القسیمة رقم 
   حصینعبد اهللا عبد الفتاح أبو ال/ باسم  

  بیت الهیا - منطقة تنظیم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلن اللجنة المركزیـــة لألبنیـة وتنظیــم المـدن بمحافظـات غـزة أنهـا قـد قــررت بجلسـتها 
إیـــداع مشــــروع تقسیــــم أرض القســـیمة  5/12/2012المنعقـــدة بتـــاریخ  21/2012رقـــم 
  .2م25055لمساحة ) هیابیت ال(بموقع  1792من القطعة رقم  25رقم 

بكتابهـا بیـت الهیـا  وذلك بناء على طلب من اللجنة المحلیة للبنـاء والتنظیم في بلدیــة
  .1/11/2012المؤرخ  528رقـم 

فانـه  1936لسـنة ) 28(من قانون تنظـیم المـدن رقـم ) 20(وعلیه ووفقًا لنص المادة  
خرى الواقعـة ضـمن یجوز ألي شخص من ذوي الحقوق في األراضي أو األمالك األ

ارض المشــــروع ســــواء بصــــفتهم مــــن أصــــحاب هــــذه األمــــالك أو بأیــــة صــــفة أخــــرى 
االطالع على خرائط المشروع المودعة بمكتب اللجنـة المحلیـة للبنـاء والتنظـیم بمقرهـا  
في بلدیة بیت الهیا خالل ساعات الدوام الرسمي ولمدة خمسة عشر یومـًا مـن تاریــخ 

یــــدة الرســـمیة أو فـــي صـــحیفتین یــومیتین محلیتـــین أیهمـــا نشــر هـــذا اإلعــالن فـــي الجر 
أقـرب  ومن ثـم تقـدیم االعتراضـات علیـه خـالل هـذه المـدة إلـى مكتـب اللجنـة المحلیـة 

  . بصورة رسمیة
  )).وسـوف لـن یلتفــت ألي اعتـراض یـرد بعــد هـذا التاریــخ (( 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

من أرض القسیمة بالمصادقة النهائیة على مشروع تغییر هدف استخدام  جزء 
  من منطقة خضراء إلى مقر دار القرآن والسنة  1371

  غزة   - منطقة تنظیم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلـن اللجنـة المركزیـة لألبنیــة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غــزة أنهـا قـد قــررت بجلســـتها 
شـروع تغییــر التصـدیق النهـائي علــى م 5/12/2012المنعقـدة بتــاریخ  21/2012رقـم 

مــن منطقـة خضــراء  978مــن القطعـة 1371هـدف اســتخدام جـزء مــن أرض القسـیمة 
إلى مقر دار القرآن والسنة السابق إیداعـه لالعتـراض بموجـب اإلعـالن الصـادر عـن 

ــــاریخ  ــــدة فلســــطین بت مــــع وضــــعه  19/7/2012اللجنــــة المركزیــــة والمنشــــور فــــي جری
ریخ نشـر هـذا اإلعـالن فـي الجریـدة موضع التنفیذ بعد مرور خمسة عشر یومًا من تـا

الرـسـمیة أو فـــي صحــــیفتین یومیتیـــن محلیتـــین أیهمـــا أقـــرب، وذلــك وفقـــًا لـــنص المـــادة 
  .من قانون تنظیم المدن) 18(
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

 4،2ارعي والمحصور بین ش) 1(بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 
  م20بعرض 
  النصیرات  –منطقة تنظیم

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ

ــــاریخ  21/2012بجلســــتها رقــــم   التصــــدیق النهــــائي علــــى  5/12/2012المنعقــــدة بت
بعـــرض  4،2والمحصـــور بـــین شـــارعي ) 1( المخطـــط التفصـــیلي لمســـار الشـــارع رقـــم

-61والقســـائم  666مـــن القطعـــة  38-31-39-27-40-41م والمــار بالقســـائم 20
  . 661من القطعة  62-60-58

والـذي نشـر السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة 
  .12/12/2011في جریدة الرسالة بتاریخ 

وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة 
من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یوماً 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

من القطعة  8للقسیمة رقم  بالمصادقة على المشروع التنظیمي العمراني التفصیلي
2341    
  9361لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة أنها قد قـررت بجلسـتها 
التصدیق النهائي على المشروع  5/12/2012المنعقدة بتاریخ  21/2012رقم 

  . 2341من القطعة  8التنظیمي العمراني التفصیلي للقسیمة رقم 
جنة المركزیة والمنشور السابق إیداعه لإلعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن الل

مع وضعه موضع التنفیذ بعد مرور  14/10/2012في جریدة فلسطین بتاریخ 
خمسة عشر یومًا من تاریخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة أو في 

من قانون ) 18(صحـیفتین یومیتیـن محلیتین أیهما أقرب ، وذلك وفقًا لنص المادة 
  .تنظیم المدن
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

بالمصادقة النهائیة على تعدیل شروط االرتدادات الجانبیة للمباني السكنیة ضمن 
  المنطقة الساحلیة

  ة  غز  - منطقة تنظیم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلـن اللجنـة المركزیـة لألبنیــة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غــزة أنهـا قـد قــررت بجلســـتها 
التصـدیق النهـائي علــى مشـروع تغییــر  5/12/2012المنعقـدة بتــاریخ  21/2012رقـم 

هــــدف اســــتخدام علــــى تعــــدیل شــــروط االرتــــدادات الجانبیــــة للمبــــاني الســــكنیة ضــــمن 
  .م2م إلى 3المنطقة الساحلیة من 

الســابق إیداعــه لالعتــراض بموجــب اإلعــالن الصــادر عــن اللجنــة المركزیــة والمنشــور 
مع وضعه موضع التنفیـذ بعـد مـرور خمسـة  13/9/2012في جریدة فلسطین بتاریخ 

عشـــر یومـــًا مـــن تـــاریخ نشـــر هـــذا اإلعـــالن فـــي الجریـــدة الرســـمیة أو فـــي صحــــیفتین 
  .من قانون تنظیم المدن) 18(أیهما أقرب، وذلك وفقًا لنص المادة  یومیتیـن محلیتین
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم القرارة

  م 12بعرض  5- 4المحصور بین شارعي  3 بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلن اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة القرارة عن إیداع المخطط التفصیلي 
م والمار بالقسائم 12بعرض  5-4المحصور بین شارعي  3لمسـار الشارع رقم 

  .39قم من القطعة ر  37-38-39-40-41-42-44-45-46-47
  .لالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالن

وعلیه فانه یجوز لجمیع أصحاب الحقوق في األراضي واألبنیة واألمالك األخرى 
المشمولة بهذا المشروع اإلطالع على خارطة المشروع مجانًا خالل ساعات الدوام 

ء والتنظیم ببلدیة الرسمي وتقدیم االعتراضات علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبنا
  .القرارة

  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                              
  )القرارة: (بمنطقة                                             

  : االسم                                             
  : الصفة                  
  : التوقیع                                              
  :خاتم اللجنة المحلیة      
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم بني سهیال

  م ارتداد 3+م18بعرض * 11بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ــــاء والتنظــــــــــیم ببلدیــــــــــة بنــــــــــي ســــــــــهیال عــــــــــن إیــــــــــداع  تعلــــــــــن اللجنــــــــــة المحلیــــــــــة للبنــــــ
ــط التفصــــــــــــــــــیلي لمســــــــــــــــــار الشــــــــــــــــــارع رقـــــــــــــــــم  م 3+م18بعــــــــــــــــــرض * 11المخطـــــــــــــــ

ــــــــــــم  22-15-14ارتــــــــــــداد والمــــــــــــار بالقســــــــــــائم  والقســــــــــــائم  213مــــــــــــن القطعــــــــــــة رق
-3-2والقســـــــــــــــــــــــــــائم  212ة مـــــــــــــــــــــــــــن القطعـــــــــــــــــــــــــــ 3-11-12-16-18-19-20

  .214من القطعة  13-14-15
  .لالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالن

ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 

ــــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــا ت المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــ
  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة بني سهیال

  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                           
  )بني سهیال: (طقةبمن                                           
  : االسم                                           

  : الصفة             
  : التوقیع                                           
  :خاتم اللجنة المحلیة   



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

 
  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم خانیونس

   12106وشارع رقم  12039لي للشارع رقم بإیداع مخطط تفصی
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــــاء والتنظــــــــــــیم ببلدیــــــــــــة خــــــــــــانیونس عــــــــــــن إیــــــــــــداع  تعلــــــــــــن اللجنــــــــــــة المحلیــــــــــــة للبنـــــــ
ـــــــــــــــــم  ــــط التفصـــــــــــــــــیلي لمســــــــــــــــــار الشـــــــــــــــــارع رق ـــــــــــــــــم  12039المخطـــــــــــــ وشـــــــــــــــــارع رق

مــــــــــــــــــن القطعــــــــــــــــــة رقــــــــــــــــــم  37-21-20-19-38والمــــــــــــــــــار بالقســــــــــــــــــائم  12106
45.  

  .شهرین من تاریخ هذا اإلعالن لالعتراض خالل مدة
ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .سعلیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة خانیون
  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                              
  )خانیونس: (بمنطقة                                             

  : االسم                                             
  : الصفة                 
  : التوقیع                                             
  :خاتم اللجنة المحلیة     

  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

 
  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم دیر البلح

  م بدون ارتداد16بعرض  13بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  1936لسنة ) 28(ظیم المدن رقم قانون تن

تعلــــــــــن اللجنــــــــــة المحلیــــــــــة للبنــــــــــاء والتنظــــــــــیم ببلدیــــــــــة دیــــــــــر الــــــــــبلح عــــــــــن إیــــــــــداع 
ــــــــــــط التفصـــــــــــــــیلي لمســــــــــــــــار الشـــــــــــــــارع رقـــــــــــــــم  م بـــــــــــــــدون 16بعـــــــــــــــرض  13المخطـــ

مــــــــــــــن القطعــــــــــــــة رقــــــــــــــم  29-28-27-26-25-24ارتــــــــــــــداد والمــــــــــــــار بالقســــــــــــــائم 
  .130من القطعة  53-37-36-35-34والقسائم  129

  .ة شهرین من تاریخ هذا اإلعالنلالعتراض خالل مد
ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .لبلحعلیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة دیر ا
  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                              
  )دیر البلح: (بمنطقة                                             

  : االسم                                             
  : الصفة                
  : التوقیع                                             
  :خاتم اللجنة المحلیة    

  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

 
  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم جبالیا

  الصفطاوي  20بإیداع مخطط تفصیلي للشارع الواصل بین شارع رقم 
  ارع صالح خلف وشوارع اخرى وش

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

ـــــــــــــا عـــــــــــــن إیـــــــــــــداع  ـــــــــــــة للبنـــــــــــــاء والتنظـــــــــــــیم ببلدیـــــــــــــة جبالی ـــــــــــــن اللجنـــــــــــــة المحلی تعل
ــــــــــــین شــــــــــــارع رقــــــــــــم  ـــــــــار الشــــــــــــارع ر الواصــــــــــــل ب  20المخطــــــــــــط التفصــــــــــــیلي لمســــ
-1الصــــــــــفطاوي وشـــــــــــارع صــــــــــالح خلـــــــــــف وشـــــــــــوارع اخــــــــــرى والمـــــــــــار بالقســـــــــــائم 

  .978من القطعة  198القسیمة و  1815من القطعة رقم  5-6
  .لالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالن

ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة جبالیاعلیه إلى مكتب 
  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )جبالیا: (بمنطقة                                              

  : االسم                                              
  : الصفة                   
  : التوقیع                                              
  :خاتم اللجنة المحلیة       



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

 
  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم خانیونس

  م 40بعرض " شارع الرشید "  16یلي للشارع رقم بإیداع مخطط تفص
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــــاء والتنظــــــــــــیم ببلدیــــــــــــة خــــــــــــانیونس عــــــــــــن إیــــــــــــداع  تعلــــــــــــن اللجنــــــــــــة المحلیــــــــــــة للبنـــــــ
بعـــــــــــرض " شــــــــــارع الرشـــــــــــید "  16المخطــــــــــط التفصـــــــــــیلي لمســـــــــــار الشـــــــــــارع رقـــــــــــم 

-24-6-8-16-17-18-22-21-23م  والمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار بالقســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائم 40
والقســــــــــــائم  93مــــــــــــن القطعــــــــــــة  6-5-3والقســــــــــــائم  92ة رقــــــــــــم مــــــــــــن القطعــــــــــــ 25
والقســــــــــــــائم  95مــــــــــــــن القطعــــــــــــــة  13-2والقســــــــــــــائم  94مــــــــــــــن القطعــــــــــــــة  25-26
  .91من القطعة  5والقسیمة  96من القطعة  27-58

  .لالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالن
ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان

ألخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة واألمــــــــــــالك ا
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة خانیونس
  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )خانیونس: (بمنطقة                                              

  : االسم                                              
  : الصفة                   
   :التوقیع                                              
  :خاتم اللجنة المحلیة      



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

 
  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم رفح

   30بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلن اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة رفح عن إیداع المخطط التفصیلي لمسـار 
وبعرض ) 92،14(م في الجزء المحصور بین شارعي 15بعرض   30رقم الشارع 

-13-12-9-8والمار بالقسائم )  28،92(م في الجزء المحصور بین شارعي 12
  .17من القطعة  34-40والقسائم  5من القطعة رقم  16-17

  .لالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالن
في األراضي واألبنیة واألمالك األخرى وعلیه فانه یجوز لجمیع أصحاب الحقوق 

المشمولة بهذا المشروع اإلطالع على خارطة المشروع مجانًا خالل ساعات الدوام 
الرسمي وتقدیم االعتراضات علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة 

  .رفح
  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ((
  
  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               

  )رفح: (بمنطقة                                              
  : االسم                                               
  : الصفة                     

  : التوقیع                                               
  :خاتم اللجنة المحلیة        

  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

 
  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم رفح

  م ارتداد 3+م12بعرض  28بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
بلدیـــــــــة رفـــــــــح عـــــــــن إیـــــــــداع المخطـــــــــط تعلـــــــــن اللجنـــــــــة المحلیـــــــــة للبنـــــــــاء والتنظـــــــــیم ب

م ارتــــــــــــــداد والمــــــــــــــار 3+م12بعــــــــــــــرض  28التفصـــــــــــــیلي لمســـــــــــــــار الشــــــــــــــارع رقـــــــــــــم 
 20-21-3-17-4-16-5-15-12-11-10-14-9بالقســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائم 

  .5من القطعة  11-10-5-9والقسائم  24من القطعة رقم 
  .لالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالن

ـــــــــــوق  ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی ـــــــــــة وعلیـــــــــــه فان ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ف
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة رفح
  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((
  
  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               

  )رفح: (بمنطقة                                              
  : االسم                                              

  : الصفة                   
  : التوقیع                                              

  :خاتم اللجنة المحلیة     
  

  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

 
  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم رفح

  م ارتداد 5+م18بعرض  11بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

رفـــــــــح عـــــــــن إیـــــــــداع المخطـــــــــط تعلـــــــــن اللجنـــــــــة المحلیـــــــــة للبنـــــــــاء والتنظـــــــــیم ببلدیـــــــــة 
م ارتــــــــــــــداد والمــــــــــــــار 5+م18بعــــــــــــــرض  11التفصـــــــــــــیلي لمســـــــــــــــار الشــــــــــــــارع رقـــــــــــــم 

ــــــــــــــــــم  9-8-10-11-6-12-5بالقســــــــــــــــــائم  والقســــــــــــــــــائم  19مــــــــــــــــــن القطعــــــــــــــــــة رق
-3والقســــــــــــــائم  23مــــــــــــــن القطعــــــــــــــة  26والقســــــــــــــیمة  21مــــــــــــــن القطعــــــــــــــة  1-11
  .2374من القطعة  1والقسیمة  2365من القطعة  4

  .یخ هذا اإلعالنلالعتراض خالل مدة شهرین من تار 
ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة رفح
  )).تفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخوســوف لن یل((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                              
  )رفح: (بمنطقة                                             
  : االسم                                             

  : الصفة                  
  : التوقیع                                             
  :خاتم اللجنة المحلیة    

  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

   126جزء من أرض القسیمة  بالمصادقة النهائیة على مشروع تغییر هدف استخدام
  مرفق عام إلى سكني من  2310من القطعة 

  الزهراء   - منطقة تنظیم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلـن اللجنـة المركزیـة لألبنیــة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غــزة أنهـا قـد قــررت بجلســـتها 
التصــــدیق النهـــــائي علـــــى مشـــــروع  19/12/2012المنعقـــــدة بتـــــاریخ  22/2012رقــــم 

مــن مرفـــق  2310مــن القطعــة  126یمة تغییــر هــدف اســتخدام جــزء مــن أرض القســ
  . عام إلى سكني

الســابق إیداعــه لالعتــراض بموجــب اإلعــالن الصــادر عــن اللجنــة المركزیــة والمنشــور 
مع وضعه موضع التنفیـذ بعـد مـرور خمسـة  23/9/2012في جریدة فلسطین بتاریخ 

عشـــر یومـــًا مـــن تـــاریخ نشـــر هـــذا اإلعـــالن فـــي الجریـــدة الرســـمیة أو فـــي صحــــیفتین 
  .من قانون تنظیم المدن) 18(ومیتیـن محلیتین أیهما أقرب، وذلك وفقًا لنص المادة ی

                                                                
                                                     

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

بإیداع مشروع تنظیمي عمراني تفصیلي لمدینة الشیخ حمد لألسري والمحررین 
  لالعتراض

  الزهراء - منطقة تنظیم 
  م1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

زة أنهـا قـد قـررت بجلسـتها رقـم تعلن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غ
ـــــــاریخ  22/2012 ـــــــدة بت ـــــــي  19/12/2012المنعق ـــــــداع المشـــــــروع التنظیمـــــــي العمران إی

التفصــیلي لمنطقــة الشــیخ حمــد لألســري والمحــررین الــذي أعدتــه اللجنــة المحلیــة للبنــاء 
  :والتنظیم في بلدیة الزهراء والذي یشمل القطع والقسائم التالیة

 لمساحة اإلجمالیةا رقم القسیمة رقم القطعة
 دونم 108.9 1جزء من القسیمة رقم  2313

  .1936لسنة ) 28(من قانون تنظیم المدن رقم ) 16(وذلك وفقًا لنص المادة 
من ذات القانون فإنه یجوز لجمیع أصحاب الحقوق ) 17(وعلیه ووفقًا لنص المادة  

أو بأي مشروع آخر في األراضي واألبنیة واألمالك األخرى المشمولة بهذا المشروع 
سواء بصفتهم من أصحاب هذه األمالك أو بأیة صفة أخرى االطالع مجانًا على 
المشروع المودع  لدى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم بمقرها في بلدیة الزهراء 
خالل ساعات الدوام الرسمي وتقدیم االعتراضات علیه خالل مدة شهرین من تاریـخ 

  .ي الجریدة الرسمیة أو في صحیفتین یومیتین محلیتین أیهما أقربنشر هذا اإلعالن ف
  )).وسـوف لن یلتفت ألي اعتـراض یـرد بعــد هـذا التاریــخ ((

                                                                                                         
 

 



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  م ارتداد 3+م12بعرض  52بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 
  جبالیا –منطقة تنظیم

  1936لسنة ) 28(ن تنظیم المدن رقم قانو 
ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ

التصـــدیق النهـــائي علـــى  19/12/2012المنعقـــدة بتـــاریخ  22/2012بجلســـتها رقـــم  
م ارتــداد والمــار بالقســائم 3+م12بعــرض  52المخطــط التفصــیلي لمســار الشــارع رقــم 

  .754من القطعة  284-85-86-88-90-91
والـذي نشـر السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة 

  .13/9/2012في جریدة فلسطین بتاریخ 
كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 

یة وفـي صـحیفتین یـومیتین من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسم عشر یوماً 
  . محلیتین أیهما أقـرب

  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
  

 
 

  
  
  
  
  
  
  



  م2013) مایو( آیار                          )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(            السابع والثمانون                العـدد     
    

 

 
 
 
 

  
  ة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزةصادر عن اللجن

    649من القطعة  18نقل ملكیة  مصنع إسفلت الواقعة على ارض القسیمة / بشأن 
  إلى شركة القاعود للمقاالت والتجارة العامة  ) رسكو(من شركة ابناء رزق  

  غزة  –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت تعلــن اللجنــة ال مركزیـ
إیــداع مشــروع نقــل ملكیــة   19/12/2012المنعقــدة بتــاریخ  22/2012بجلســتها رقــم  

أراضــي غــزة مــن   649مــن القطعــة  18مصــنع إســفلت الواقعــة علــى ارض القســیمة 
  .  رة العامةإلى شركة القاعود للمقاالت والتجا) رسكو(شركة ابناء رزق 

  .18/10/2012رئیس بلدیة غزة المؤرخ في / وذلك استنادًا الى كتاب السید
فإنــه یجــوز ألي شــخص مــن  1936لســنة  28وعلیــه وفقــًا لقــانون تنظــیم المــدن رقــم 

ذوي الحقوق في األراضي أو األمالك األخري الواقعة ضمن ارض القسـیمة المـذكورة 
مــــالك أو بــــأي صــــفة اخــــري االطــــالع اعــــاله ســــواء بصــــفتهم مــــن اصــــحاب هــــذه األ

واالعتراض على مشروع نقـل الملكیـة بمقـر اللجنـة المحلیـة لمنطقـة تنظـیم غـزة خـالل 
ســاعات الــدوام الرســمي ولمــدة خمســة عشــر یومــًا مــن تــاریخ نشــر هــذا االعــالن فــي 

  .الجریدة الرسمیة ولن یلتفت ألي اعتراض بعد انتهاء مدة االعتراض
  

 
 

  
  
  

  


