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  رقم
 محتـویــات العـــدد مسلسل

  رقم
 الصفحة

 ً   القوانني : أوال
  10  .2013لسنة ) 6(قانون المعامالت االلكترونیة رقم   .1
  33  .2013لسنة ) 7(قانون المخدرات والمؤثرات العقلیة رقم   .2

  

  قرارات الس التشريعي: ثانياً 

3.  
ــــس التشــــریعي   مشــــروع قــــانون إقــــراربشــــأن  )4/1ع.غ/ 1365( رقــــمقــــرار المجل

  83  .المعامالت االلكترونیة بالقراءة الثانیة باإلجماع

4.  
إقــــرار تقریــــر اللجنـــــة  بشــــأن )4/1ع.غ/ 1368( رقــــمقــــرار المجلــــس التشــــریعي 

  84  .السیاسیة حول خطورة العودة للمفاوضات مع االحتالل الصهیوني باإلجماع

ــــس التشــــریعي   .5 روع قــــانون إقــــرار مشــــ بشــــأن )4/1ع.غ/ 1369( رقــــمقــــرار المجل
  .باألغلبیة المخدرات والمؤثرات العقلیة بالقراءة الثانیة

87  

6.  
تقریـر لجنــة القــدس  إقــراربشــأن  )4/1ع.غ/ 1370( رقـمقـرار المجلــس التشــریعي 

ى المبـارك باإلجمــاع اقتحــام المتطـرفین الصـهاینة للمســجد األقصـ"واألقصـي حـول 
  .مع التعدیالت

88  

تقریــــر اللجنـــــة  إقــــرار بشــــأن )4/1ع.غ/ 1371( رقــــمقــــرار المجلــــس التشــــریعي   .7
  .وعد بلفور المشئوم باإلجماع مع التعدیالت ىالسیاسیة في ذكر 

91  
  

  قرارات جملس الوزراء: ثالثاً 

8.  
بشــأن تعـدیل قـرار مجلـس الـوزراء  م2013لسـنة ) 141(قرار مجلس الـوزراء رقـم 

ن الـوطني فیمـا بشأن الموافقـة علـى عـودة مـوظفین للعمـل فـي وزارة الداخلیـة واألمـ
  .ماهر ماجد محمد أبو شعبان/ یتعلق بالضابط

94  

بشـــأن آلیــة تعیــین مــدیر مكتــب  م2013لســنة ) 142(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم   .9
  .رئیس الدائرة الحكومیة

96  

10.  
بشــأن تشـكیل لجنـة خاصـة للنظـر  م2013لسـنة ) 143(قرار مجلس الوزراء رقم 

دمـــة الســـابقة لمـــوظفي منظمـــة التحریـــر فـــي الحـــاالت المتعلقـــة باحتســـاب مـــدة الخ
  .الفلسطینیة ومدة األسر لألسرى المحررین

98  
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11.  
بشــــأن تخصـــیص قطعـــة أرض  م2013لســـنة ) 144(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  100  .حكومیة لصالح وزارة التربیة والتعلیم العالي إلنشاء مدرسة حكومیة

ص قطعـــة أرض بشــــأن تخصـــی م2013لســـنة ) 145(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم   .12
  .حكومیة لصالح وزارة الشباب والریاضة والثقافة إلنشاء واحة شبابیة

102  

بشــــأن تخصـــیص قطعـــة أرض  م2013لســـنة ) 146(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم   .13
  .حكومیة لصالح وزارة التربیة والتعلیم العالي إلنشاء مدرسة حكومیة

104  

تخصـــیص قطعـــة أرض بشــــأن  م2013لســـنة ) 147(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم   .14
  .حكومیة لصالح وزارة التربیة والتعلیم العالي إلنشاء مدرسة حكومیة

106  

بشـأن تأجیر قطعـة أرض حكومیـة  م2013لسنة ) 148(قرار مجلس الوزراء رقم   .15
  108  .لصالح جمعیة خان یونس التعاونیة الزراعیة

16.  
رض بشــــأن تخصـــیص قطعـــة أ م2013لســـنة ) 149(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  110  .حكومیة لصالح وزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات إلنشاء مكتب برید

بشــأن تشـكیل لجنـة لدراسـة احتیاجـات  م2013لسـنة ) 150(قرار مجلس الـوزراء رقـم   .17
  .وتقدیم خطة للخمس سنوات القادمة قطاع غزة من األراضي إلنشاء مدارس

112  

18.  
بشــأن تعـدیل قـرار مجلـس الـوزراء  م2013لسـنة ) 151(قرار مجلس الـوزراء رقـم 

  114  .بشأن تأجیر قطعة أرض حكومیة لصالح جمعیة دار القرآن الكریم والسنة

بشــــأن تخصـــیص قطعـــة أرض  م2013لســـنة ) 152(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم   .19
  .حكومیة لصالح وزارة التربیة والتعلیم العالي إلنشاء مدرسة حكومیة

116  

بشــــأن تخصـــیص قطعـــة أرض  م2013لســـنة ) 153(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم   .20
  .حكومیة لصالح وزارة األوقاف والشئون الدینیة إلنشاء مسجد األلباني

118  

بشــــأن تخصـــیص قطعـــة أرض  م2013لســـنة ) 154(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم   .21
  .حكومیة لصالح بلدیة أم النصر إلنشاء بئر میاه زراعي

120  

بشــــأن اســـتمالك قطعـــة األرض  م2013نة لســـ) 155(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم   .22
  122  .خالد سلیمان عودة أبو هویشل لغایات المنفعة العامة/ المملوكة للمواطن

23.  
بشــأن تمدیــد العمـل بقـرار مجلــس  م2013لسـنة ) 156(قـرار مجلـس الـوزراء رقــم 

م بشأن تخفیض الرسوم والـدیون 2010لسنة ) هـ.إ/و.م/1/161/11(الوزراء رقم 
  .%30لى تراخیص المركبات بنسبة المتراكمة ع

124  

  126  .بشـأن دوام موظفي وزارة الصحة م2013لسنة ) 157(قرار مجلس الوزراء رقم   .24
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25.  
هیدروكلوریــد "بشـــأن إضـافة مــادة  م2013لسـنة ) 158(قـرار مجلــس الـوزراء رقــم 

لسـنة ) 19(الملحق بقانون الجـواهر المخـدرة رقـم ) 1(إلى الجدول رقم " الترامادول
  .م المطبق في قطاع غزة1962

128  

26.  
عتمـد لتنفیـذ  م2013لسـنة ) 159(قرار مجلس الـوزراء رقـم  بشــأن زیـادة المبلـغ المُ

مشروع الحد من حوادث السـیر المتكـررة علـى طریـق معبـر كـرم أبـو سـالم بمقـدار 
عتمد للمشروع بمقدار ) 5,562$(   .)$17,562(لیصبح إجمالي المبلغ المُ

130  

ـــ  .27 ـــرار مجلـــس ال بشــــأن اعتمـــاد حزمـــة مشـــاریع  م2013لســـنة ) 160(وزراء رقـــم ق
  132  .)$170,107,000(اإلعمار والتنمیة البالغة قیمتها اإلجمالیة 

28.  
بشـــأن الموافقــة علــى تــوفیر عــدد  م2013لســنة ) 161(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  136  .شاحنات نفایات صلبة للهیئات المحلیة) 10(

29.  
محمـد أحمــد / بشــأن تعیـین الســید م2013لســنة ) 162(قـرار مجلـس الــوزراء رقـم 

  137  .حسین عابد رئیسًا لدیوان الموظفین العام بدرجة وزیر

30.  
إیهـاب ربحـي / بشـأن تكلیـف السـید م2013لسنة ) 163(قرار مجلس الوزراء رقم 

  138  .أحمد الغصین بمهام الناطق اإلعالمي باسم الحكومة

بشــــــأن اعتمـــــاد توصـــــیات اللجنـــــة  م2013لســـــنة ) 164(قـــــرار مجلـــــس الـــــوزراء رقـــــم   .31
  139  .رائد قاسم جندیة/ الخاصة بالتحقیق في مقتل المواطن

بشــــأن تشـــكیل لجنـــة تحكـــیم شـــرعیة  م2013لســـنة ) 165(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم   .32
  141  .رائد قاسم جندیة/ إلصدار الحكم الشرعي في مقتل المواطن

بشــأن الـدوام الرسـمي للمـوظفین خـالل  م2013لسنة ) 166(قرار مجلس الوزراء رقم   .33
  143  .هـ1434/م2013شهر رمضان المبارك للعام 

34.  
بشــــأن تشـــكیل لجنـــة خاصـــة لدراســـة  م2013لســـنة ) 167(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

ووضع الحلـول ) م2013-2012(أسباب حاالت االنتحار والشروع فیه خالل عامي 
  .المناسبة لها

144  

بشـــأن تخویـــل معــالي وزیــر الصـــحة  م2013لســنة ) 168(قــرار مجلــس الــوزراء رقـــم   .35
  .بصالحیة اإلعفاء من نفقات عالج إصابات حوادث الطرق داخل وخارج الوزارة

146  

  147  .بشـأن نظام مكاتب السیاحة والسفر م2013لسنة ) 169(قرار مجلس الوزراء رقم   .36

تصـــــنیف بشــــــأن نظــــام تــــرخیص و  م2013لســــنة ) 170(قــــرار مجلــــس الـــــوزراء رقــــم   .37
  .ومراقبة المنشآت والمطاعم السیاحیة

157  
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38.  
بشــأن اإلفـراج عـن ثمانیـة وأربعـین  م2013لسـنة ) 171(قرار مجلس الوزراء رقم 

  171  .نزیًال ممن أمضوا ثلثي مدة محكومیتهم

بشـأن العفو عن أربعة عشر نـزیًال  م2013لسنة ) 172(قرار مجلس الوزراء رقم   .39
  .تهمممن أمضوا نصف مدة محكومی

172  

40.  
ــم  م2013لســنة ) 173(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  بشـــأن شــطب التســجیل الــذي ت

یوسـف محمـد أحمـد / بموجب عقد المبادلة بین السلطة الوطنیة الفلسطینیة والسـید
لغاء عقد اإلیجار الموقع بینه وبین سلطة األراضي   .بركة وإ

173  

صـــیص قطعـــة أرض بشــــأن تخ م2013لســـنة ) 174(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم   .41
  175  .حكومیة لصالح سلطة المیاه إلنشاء مشروع تحلیة المیاه المركزیة

42.  
بشـأن تخصـیص طـابقین لــوزارتي  م2013لســنة ) 175(قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  177  .شؤون المرأة والسیاحة واآلثار من مبنى وزارة األشغال العامة واإلسكان

43.  
بشـأن اعتمـاد مشـروع إنشـاء مقــر  م2013لسـنة ) 176(قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  178  .)$2,188,800(دائم لوزارة الصحة بتكلفة مالیة وقدرها 

44.  
ــــوزراء رقــــم  بشـــــأن عطلــــة شــــهر رمضــــان  م2013لســــنة ) 177(قــــرار مجلــــس ال

  180  .هـ1434/م2013المبارك وعید الفطر السعید للعام 

حسـین علـي / فبشـأن إعفاء المكل م2013لسنة ) 178(قرار مجلس الوزراء رقم   .45
  .حسین الحافي من الضرائب المستحقة علیه

182  

ســلیم عبــد / بشـــأن إعفـاء المكلــف م2013لســنة ) 179(قـرار مجلــس الــوزراء رقـم   .46
  .الرحمن أحمد وادي من الضرائب المستحقة علیه

183  

بشــأن تعـدیل قـرار مجلـس الـوزراء  م2013لسـنة ) 180(قرار مجلس الـوزراء رقـم   .47
  .ن مدیر مكتب رئیس الدائرة الحكومیةبشأن آلیة تعیی

184  

/ بشــأن اعتمــاد الموظـف المتــوفى م2013لســنة ) 181(قـرار مجلـس الــوزراء رقـم   .48
  186  .محمد سالم أحمد سلمان شهیدًا من شهداء الشعب الفلسطیني استثناءً 

49.  
ــــوزراء رقــــم  ــــس ال ــــات  م2013لســــنة ) 182(قــــرار مجل بشـــــأن نظــــام تــــأجیر اآللی

  188  .عة لوزارة األشغال العامة واإلسكانوالمعدات التاب

50.  
بشــأن المصـادقة علـى إنفـاذ حكــم  م2013لسـنة ) 183(قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  .هاني محمد محمد أبو علیان/ اإلعدام بحق المدان
  

194  
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51.  
مـن %) 1(بشـأن اسـتقطاع مـا نسـبته  م2013لسـنة ) 184(قرار مجلـس الـوزراء رقـم 

المعمـول بـه فـي وزارة الداخلیـة ) برنـامج التكافـل(لصـالح رواتب الموظفین العسـكریین 
  .واألمن الوطني

195  

  197  .)86(بشـأن استمالك أرض تبة  م2013لسنة ) 185(قرار مجلس الوزراء رقم   .52

بشــــــأن تخصـــــیص قطعتـــــي أرض  م2013لســـــنة ) 186(قـــــرار مجلـــــس الـــــوزراء رقـــــم   .53
  .حكومیتین إلنشاء مبنى للوزارات الحكومیة

199  

بشــــأن تـــأجیر قطعـــة أرض حكومیـــة  م2013لســـنة ) 187(ر مجلـــس الـــوزراء رقـــم قــرا  .54
  .لصالح جمعیة لجان العمل الصحي إلنشاء منتجع سیاحي ثقافي

201  

بشـأن تأجیر قطعتـي أرض حكـومیتین  م2013لسنة ) 188(قرار مجلس الوزراء رقم   .55
  .لصالح نوادي ریاضیة

203  

بشــــأن اعتبـــار عزبـــة أبـــو مغاصـــیب  م2013لســـنة ) 189(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم   .56
  .منطقة عشوائیة

205  

جمیلــة عبــداهللا / بشـــأن تكلیــف الــوزیرة م2013لســنة ) 190(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم   .57
  .بمتابعة الشؤون البرلمانیة لدى الحكومة -وزیرة شؤون المرأة-الشنطي 

207  

اصـــة لدراســـة بشـــأن تشـــكیل لجنـــة خ م2013لســـنة ) 191(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم   .58
  .االحتیاجات الوظیفیة في المؤسسات القضائیة

208  

إبراهیم خمـیس / بشـأن اعتماد المتوفى م2013لسنة ) 192(قرار مجلس الوزراء رقم   .59
  .مصطفى النفار شهیدًا من شهداء الشعب الفلسطیني استثناءً 

210  

60.  
عـــداد بشــــأن تشــكیل لجنـــة خاصـــة إل م2013لســـنة ) 193(قــرار مجلـــس الـــوزراء رقــم 

ــام الحتســــاب ســــنوات الخدمــــة فــــي منظمــــة التحریــــر الفلســــطینیة وســــنوات األســــر  نظــ
  .كخدمة فعلیة ألغراض التقاعد

211  

61.  

بشــأن الموافقـة علـى احتسـاب سـنوات  م2013لسـنة ) 194(قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 
فـي منظمــة ) الكتــري(عبــد الوهـاب محمــد حمـد " محمــد نجیـب/ "الخدمـة الســابقة للسـید

ســـنوات كخدمـــة فعلیـــة ألغـــراض  -خمـــس–) 5(ر الفلســـطینیة، والبـــالغ عـــددها التحریـــ
  .التقاعد

213  

بشــــأن آلیـــات التعامـــل مـــع أراضـــي  م2013لســـنة ) 195(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم   .62
  .المندوب

215  

بشـــأن اســتمالك قطعــة أرض لصــالح  م2013لســنة ) 196(قـرار مجلــس الــوزراء رقــم   .63
  .وزارة السیاحة واآلثار

217  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

64.  
ـــوزراء رقـــم  بشــــأن اســـتمالك قطـــع أراضـــي  م2013لســـنة ) 197(قـــرار مجلـــس ال

لصــالح وزارة التربیـــة والتعلـــیم العـــالي إلنشـــاء مــدارس حكومیـــة علیهـــا فـــي منطقـــة 
  ."جبالیا"شمال قطاع غزة 

219  

65.  
بشــــأن تخصـــیص قطعـــة أرض  م2013لســـنة ) 198(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

ـــ ـــى لالتحـــادات التخصصـــیة  وطني إلنشـــاءحكومیـــة لصـــالح وزارة االقتصـــاد ال مبن
  .وجمعیة رجال األعمال

221  

66.  
صــالح / بشـــأن تعــویض المــواطن م2013لســنة ) 199(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

من أرضـه باإلضـافة إلـى مبلـغ وقـدره ) 2م45(مصطفى محمد الریاشي عن قیمة 
  .عن قیمة المبنى الذي تم إزالته أثناء فتح شارع الرشید) 15130$(

223  

67.  
ـــم  ـــس الـــوزراء رق ـــات  م2013لســـنة ) 200(قـــرار مجل ـــدمیات وترقی بشــــأن مـــنح أق

  225  .عنصرًا في وزارة الداخلیة واألمن الوطني) 11(استثنائیة لعدد 

68.  
بشـــــأن اعتمــــاد مشــــروع تأهیــــل قطعــــة  م2013لســــنة ) 201(قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم 

 مالیــــــة وقــــــدرها األرض المخصصــــــة لتشــــــوین مخلفــــــات طریــــــق صــــــالح الــــــدین بتكلفــــــة
)10,400$.(  

228  

69.  
بشـأن بدء العمل بالتوقیـت الشـتوي  م2013لسنة ) 202(قرار مجلس الوزراء رقم 

  230  .م2013/2014للعام 

ـــــوزراء رقـــــم   .70 بشــــــأن مبادلـــــة قطعـــــة أرض  م2013لســـــنة ) 203(قـــــرار مجلـــــس ال
  .محمد مصطفى عبد اهللا التایه بقطعة أرض حكومیة/ المواطن

231  

بشـأن تأجیر قطعـة أرض حكومیـة  م2013لسنة ) 204(الوزراء رقم  قرار مجلس  .71
  .لصالح جمعیة المركز الفلسطیني للزراعة الحیویة

233  

بشــــأن تخصـــیص قطعـــة أرض  م2013لســـنة ) 205(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم   .72
  .حكومیة لصالح وزارة األوقاف والشؤون الدینیة إلنشاء مسجد محسن أوغلو

235  

بشــــأن تخصـــیص قطعـــة أرض  م2013لســـنة ) 206(زراء رقـــم قـــرار مجلـــس الـــو   .73
  237  .حكومیة لصالح وزارة الداخلیة واألمن الوطني إلقامة مركز شرطة

74.  
بشــأن تعـدیل قـرار مجلـس الـوزراء  م2013لسـنة ) 207(قرار مجلس الـوزراء رقـم 

  239  .بشأن تخصیص قطعة أرض حكومیة لصالح بلدیة غزة إلقامة سوق للسیارات

75.  
بشـأن تأجیر قطعـة أرض حكومیـة  م2013لسنة ) 208(مجلس الوزراء رقم  قرار

  241  .إلنشاء مشاریع زراعیة علیها لصالح جمعیة الصحابة لتحفیظ القرآن الكریم



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

76.  
بشــأن إعـادة تشـكیل لجنـة خاصـة  م2013لسـنة ) 209(قرار مجلس الـوزراء رقـم 

  243  .إلعداد الئحة تنظم عالوة الندرة

بشــــأن التحـــاق خریجـــي الثانویـــة  م2013لســنة ) 210(زراء رقـــم قــرار مجلـــس الـــو   .77
  .في الجامعات" فرع التعلیم الشرعي"العامة 

245  

78.  
یـامن محمـد / بشــأن نقـل الموظـف م2013لسـنة ) 211(قرار مجلس الوزراء رقـم 

موســى مطــر مــن الكــادر العســكري إلــى الكــادر المــدني علــى أول مربــوط الدرجــة 
  .االتصاالت وتكنولوجیا المعلوماتفي وزارة ) B(الوظیفیة 

246  

  248  .بشـأن نظام إیجار الغرف الفندقیة م2013لسنة ) 212(قرار مجلس الوزراء رقم   .79

بشـــأن نظــام إیجــار العقــارات مــن  م2013لســنة ) 213(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم   .80
  253  .أرباب العمل إلى العاملین لدیهم

  255  .بشـأن نظام إیجار الشقق المفروشة م2013لسنة ) 214(قرار مجلس الوزراء رقم   .81

82.  
بشـأن تأجیر قطعـة أرض حكومیـة  م2013لسنة ) 215(قرار مجلس الوزراء رقم 

  265  .لصالح نادي شمس الریاضي

83.  
عـّدة  م2013لسنة ) 216(قرار مجلس الوزراء رقم  بشـأن نظـام إیجـار األمـاكن المُ

  267  .لخدمة العقار أو المنتفعین به

بشـــأن نظــام الحمایــة االجتماعیــة  م2013لســنة ) 217(جلــس الــوزراء رقــم قــرار م  .84
  .ألسر الموظفین المفصولین من الوظیفة العامة ونزالء مراكز اإلصالح والتأهیل

271  

بشـــأن إلغـاء قــرار مجلــس الــوزراء  م2013لســنة ) 218(قـرار مجلــس الــوزراء رقـم   .85
  .ة لوظائف الفئة األولىبشأن ضوابط وشروط اإلعالنات والمسابقات الداخلی

273  

بشـــأن إلغـاء قــرار مجلــس الــوزراء  م2013لســنة ) 219(قـرار مجلــس الــوزراء رقـم   .86
  .بشأن تشكیل المجلس االستشاري لجامعة األقصى

274  

ــوزراء رقــم   .87 بشـــأن اعتمــاد السیاســات العامــة  م2013لســنة ) 220(قــرار مجلــس ال
  275  .رات والمؤسسات الحكومیةالستخدام مواقع التواصل االجتماعي في الوزا

لتغطیـة ) $40,000(بشـأن اعتماد مبلغ  م2013لسنة ) 221(قرار مجلس الوزراء رقم   .88
  276  .خادم الحرمین الشریفین الخاصة بأسر الشهداء مصاریف النقل والرسوم لحجاج مكرمة

89.  
ـــم  ـــرار مجلـــس الـــوزراء رق ـــد نـــدب الموظـــف م2013لســـنة ) 222(ق / بشــــأن تمدی

ســني محمـــود الصــواف للعمــل فـــي وزارة الشــؤون االجتماعیــة  بـــنفس مصــطفى ح
  .درجته الوظیفیة لمدة سنة

278  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

90.  
بشـأن تشـكیل لجنـة خاصـة لتحدیـد  م2013لسنة ) 223(قرار مجلس الوزراء رقم 

  280  .المواقف اإلعالمیة حول القضایا الخارجیة

خاصـة لدراسـة عـالوة  بشـأن تشكیل لجنـة م2013لسنة ) 224(قرار مجلس الوزراء رقم   .91
  281  .ومستحدثة في الوزارات والمؤسسات الحكومیة طبیعة العمل لمسمیات وظیفیة جدیدة

92.  
بشـــــــأن تخصــــــیص مبلـــــــغ  م2013لســــــنة ) 225(قــــــرار مجلــــــس الــــــوزراء رقـــــــم 

ــــوزراء) 15,000$( ــــس ال ــــب األمــــین لمجل ــــة خاصــــة  شــــهریًا لصــــالح مكت كموازن
  .للمساعدات الطارئة

284  

بشـــأن حــل اللجنــة الوزاریــة الخاصــة  م2013لســنة ) 226(راء رقــم قــرار مجلــس الــوز   .93
حالة اختصاصاتها لوزارة الشؤون االجتماعیة بإدارة المساعدات المقدمة للمواطنین   286  .وإ

كمـال محمـد / بشــأن نقـل الموظـف م2013لسنة ) 227(قرار مجلس الوزراء رقم   .94
  .بنفس درجته الوظیفیة علي محفوظ من وزارة الحكم المحلي إلى وزارة العمل

288  

بشــأن المصـادقة علـى إنفـاذ حكــم  م2013لسـنة ) 228(قـرار مجلـس الـوزراء رقـم   .95
  289  .نائل نافذ صبري البدري/ اإلعدام شنقًا بحق المدان

96.  
بشـــــأن عطلــــة عیــــد األضــــحى  م2013لســــنة ) 229(قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم 

  291  .هـ1434/م2013المبارك للعام 

97.  
بشــأن العفــو عــن اثنــین وخمســین  م2013لســنة ) 230(الــوزراء رقــم قـرار مجلــس 

  292  .نزیًال بمناسبة عید األضحى المبارك
  

  قرارات وزارية: رابعاً 
  293  .بشأن نموذج عقد شركة التضامن 2013لسنة ) 27(قرار وزیر االقتصاد الوطني رقم   .98

ج عقـد التأسـیس بشـأن نمـوذ 2013لسـنة ) 28(قرار وزیر االقتصـاد الـوطني رقـم   .99
  .)م. م. ذ(والنظام األساسي للشركة ذات المسئولیة المحدودة 

295  

100. 
بشـأن حظـر إدخـال منتجـات  2013لسـنة ) 30(قرار وزیر االقتصاد الوطني رقم 

  297  .إسرائیلیة الصنع

101. 
ــیم العــالي رقــم  ــر التربیــة والتعل ـــع  م2013لســنة ) 19(قــرار وزی ـْجـمَ بشـــأن نظـــام مَ

  299  .ربیــة الفلسطــینياللغــة العـ

102. 
بشـأن تشـكیل مجلــس  م2013لسنــــة ) 24(قـرار وزیـر التربیـة والتعلــیم العـالي رقـم 

  309  .إدارة صندوق التكافل االجتماعي للعاملین بوزارة التربیة والتعلیم العالي



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

103. 
بشـــأن تشـكیل مجلــس  م2013لسنـــة ) 25(قرار وزیر التربیة والتعلـیم العـالي رقـم 

ع اللغـة العـربیـة الفلسطـینيإدارة  ْجمَ   311  .مَ

104. 

ــــم العالـــــي رقــــم  ــــر التـربیـــــة والتعلیـ ــــة ) 29(قــــرار وزیـ بشـــأن تعـــدیل القـــرار  م2013لسنـ
م بشــأن أســس النجــاح واإلكمــال والرســوب فــي مرحلــة 2012لســنة ) 36(الــوزاري رقــم 

ــــــوي األكــــــادیمي  بف العلمـــــي والعلـــــوم (روعـــــه التعلیــــــم األســــــاسي ومرحلـــــة التعلیــــــم الثانـ
  .م بوزارة التربیـة والتعلیـم العـالـي2013/2014للعام الدراسي ) اإلنسانیة والشرعي

313  

105. 
بشـأن تعـدیل القـرار  م2013لسنـــة ) 30(قـرار وزیــر التـربیــة والتعلیــم العالـــي رقــم 

ة"م  بشأن مشروع 2012لسنة ) 21(الوزاري رقم  ر بـوزارة فـي مـدارس الـذكو " الفتوّ
  .التربیـة والتعلیـم العـالـي

321  

106. 
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  2013لسنة ) 6(قانون المعامالت االلكترونیة رقم 
  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة

   ،وتعدیالته 2003االطالع على القانون األساسي لسنة بعد 
  ،1996لسنة ) 3(ة والالسلكیة رقم وعلى قانون االتصاالت السلكی

  ،2012لسنة ) 4(قانون المدني رقم وعلى ال
  ،وتعدیالته بشأن سلطة النقد الفلسطینیة 1997لسنة ) 2(وعلى قانون رقم 

   ،یالتهوتعد 2002لسنة ) 2(وعلى قانون المصارف رقم 
  ،2004لسنة ) 12(راق المالیة رقم وعلى قانون األو 

  ،2001لسنة ) 4(یة والتجاریة رقم وعلى قانون البینات في المواد المدن
  ،2012لسنة ) 7(وعلى قانون الشركات التجاریة رقم 

   ،المعمول به في الضفة الغربیة 1966لسنة ) 130(وعلى قانون التجارة رقم 
  ،في قطاع غزة ل بههجریة المعمو  1226العثماني لسنة  وعلى قانون التجارة

  منه،) 71(وعلى النظام الداخلي للمجلس التشریعي، السیما المادة 
  م2013/ 20/06: وبناًء على ما أقره المجلس التشریعي في جلسته المنعقدة بتاریخ

 2003اسـي لسـنة مـن القـانون األس) 41(وبعد أن أصبح القانون مصدرًا بقـوة المـادة 
  ،وتعدیالته

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

  الفصل األول
  تعریفات وأحكام عامة

  )1(مادة 
  تعریفات

یكون للعبارات والكلمات التالیة أینمـا وردت فـي هـذا القـانون المعـاني المخصصـة لهـا 
  :أدناه ما لم تدل القرینة على خالف ذلك
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  . االتصاالت وتكنولوجیا المعلوماتوزارة  :الوزارة
  .وزیر االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات :الوزیر

ــة المعــامالت  و تنفیــذها بشــكلأقیــة یــتم ابرامهــا و اتفاأو عقــد أأي تعامــل  :اإللكترونی
     . االلكترونیة و جزئي بواسطة المراسالتأكلي 

ال واألصـوات والرمــوز البیانـات والنصـوص والصـور واألشـك :اإللكترونیـةالمعلومـات 
  .برمجیات وقواعد البیانات والكالموالخرائط وبرامج الحاسب وال

بیانــات ممثلـــه أو مرمـــزه الكترونیـــا ســواء علـــى شـــكل نـــص أو  :البیانـــات اإللكترونیـــة
رمـــز أو صـــوت أو صـــور أو رســـوم أو خـــرائط أو بـــرامج حاســـب آلـــي أو غیرهـــا مـــن 

 .قواعد البیانات
خــر ألــى إنقــل البیانــات بوســائل الكترونیــة مــن شــخص  :ونیــةتبــادل البیانــات اإللكتر  

  .أو من منظومة الكترونیة إلى منظومة الكترونیة أخرى
أیــة وســـیلة تتصــل بالتقنیــة الحدیثـــة وذات قــدرات كهربائیـــة أو : الوســیلة اإللكترونیـــة

رقمیــه أو مغناطیســیه أو الســلكیة أو بصــریه أو كهــرو مغناطیســیه أو ضــوئیة أو ایــة 
  .مماثله لذلك تستخدم في تبادل البیانات وتخزینهاقدرات 

 مجموعـــة المعلومـــات أو البیانـــات التـــي تشـــكل بمجملهـــا وصـــفاً  :الســـجل اإللكترونـــي
ــــق بشــــخص أو شــــيء مــــا والتــــي یــــتم إنشــــاؤها أو إرســــالها أو تســــلمها أو  ــــه تتعل لحال

  .تخزینها بوسائل إلكترونیة
لة إلكترونیــة أخــرى تســتعمل مــن برنــامج الحاســوب أو أي وســی :الوســیط االلكترونــي

رســـــالة  و ارســـــال أو تســـــلمأأجــــل تنفیـــــذ إجـــــراء أو االســـــتجابة إلجـــــراء بقصـــــد انشـــــاء 
  .معلومات دون تدخل شخصي

و أرسـالها إو أنشـاء رسـالة بیانـات إو یـتم بالنیابـة عنـه أالشخص الـذي یقـوم  :المنشئ
یط فیمــا یتعلــق تخزینهــا، وال یعــد منشــئًا لرســالة بیانــات الشــخص الــذي یتصــرف كوســ

    .بتلك الرسالة
  .االتفاق الذي یتم انعقاده بوسائل أو وسائط الكترونیه :العقد اإللكتروني
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و رمــــوز أو أرقــــام أو أعالمــــة شخصــــیة تتخــــذ شــــكل حــــروف  :التوقیــــع اإللكترونــــي
أصــــوات أو غیرهــــا تكــــون ملحقــــة أو مرتبطــــة بمعاملــــة إلكترونیــــة ولهــــا طــــابع یســــمح 

ــــ بتحدیــــد هویــــة الشــــخص الــــذي ره ویكــــون معتمــــدًا مــــن جهــــة وقعهــــا ویمیــــزه عــــن غی
  .التصدیق
رة أو الجهـة المفوضـة مـن شـهادة المصـادقة اإللكترونیـة التـي تصـدرها الـوزا :الشهادة
  .ثبات العالقة واالرتباط بین الموقع وبیانات التوقیع االلكترونيقبلها ال

سـائل المعلومـات أو النظـام اإللكترونـي المسـتخدم إلنشـاء ر  :نظام معالجة المعلومات
  .ي وجه آخرأإرسالها أو تسلمها أو معالجتها أو تخزینها أو تجهیزها على 

  .و تسلمها بوسائل الكترونیهأرسالها إالبیانات اإللكترونیة التي یتم  :رسالة البیانات
كترونـي  لالشخص الطبیعي أو المعنوي الحائز على بیانات إنشـاء التوقیـع اال :الموقع

ـــه الـــذي یوقـــع ع لـــى المســـتند االلكترونـــي ویوقـــع عـــن نفســـه أو مـــن ینیبـــه أو مـــن یمثل
  .قانوناً 

  .نشاء توقیع الكتروني على معامله الكترونیةمة تستعمل إلهي منظو  :أداة التوقیع
  . الشخص الذي قصد منشئ الرسالة توجیه رسالته إلیه :المرسل إلیه

جــة رســالة الكترونیــه أي قیــد مــالي یجــري علــى حســاب العمیــل نتی :قیــد غیــر مشــروع
  .أرسلت باسمه دون علمه أو موافقته علیها أو دون تفویض منه

لـى شـكل أو رمـوز غیـر معروفـة أو مبعثـرة إعملیة تحویل بیانات الكترونیـه  :التشفیر
  .صلیةلى هیئتها األإعادتها إیصعب قراءتها وفهمها بدون 

ــــة ــــة المصــــ :المؤسســــة المالی رح لهــــا بالتعامــــل البنــــك المــــرخص أو المؤسســــة المالی
  .بالتحویالت المالیة وفق أحكام القوانین النافذة

ــدفع اإللكترونیــة الوســیلة التــي تمكــن صــاحبها مــن القیــام بعملیــات الــدفع  :وســیلة ال
  .المباشر عن بعد عبر الشبكات العمومیة لالتصاالت

  .و خدمة بطریقة الكترونیةأء سلعة هو الشخص الذي یقوم بشرا :المستهلك
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ــدم ا هــو الشــخص أو الجهــة التــي تقــوم بتقــدیم خــدمات أو ســلع أو تجــارة  :لخدمــةمق
  .بطریقة الكترونیة

  .كل معاملة تجاریة تتم عن بعد باستخدام وسیلة إلكترونیة :التجارة اإللكترونیة
أي جهـــاز إلكترونـــي ثابـــت أو منقـــول ســـلكي أو الســـلكي یحتـــوي علـــى  :حاســـب آلـــي

سـتقبالها أو تصـفحها یـؤدي وظـائف إرسـالها أو إو نظام معالجة البیانات أو تخزینهـا أ
  .محددة بحسب البرامج واألوامر المعطاة له

 .الالئحة التنفیذیة لهذا القانون :الالئحة

  )2(مادة 
تســـــري أحكـــــام هـــــذا القـــــانون علـــــى المعـــــامالت االلكترونیـــــة كافـــــة بمـــــا فـــــي ذلـــــك   .1

 .السجالت والمستندات والتوقیعات والمراسالت االلكترونیة
 :ستثنى من تطبیق أحكام هذا القانون المعامالت التالیةی  .2

  .المعامالت المتعلقة باألحوال الشخصیة -أ 
 .المعامالت المتعلقة بسندات ملكیة األموال غیر المنقولة - ب 
 .موال غیر المنقولة والتصرف فیهاعامالت التي تتعلق ببیع وشراء األالم -ج 
 .دلمام كاتب العأأي مستندات یتطلب القانون تصدیقها  - د 
ـــــیش واألحكـــــام  - ه  ـــــات القضـــــائیة ومـــــذكرات الحضـــــور واإلحضـــــار والتفت اإلعالن

 .القضائیة
 .أي مستندات أو معامالت یتم استثناؤها بنص القانون -و 

  الفصل الثاني
  حجیة السجالت اإللكترونیة في اإلثبات

  )3(مادة 
، وال العرفیـــة للســـجالت اإللكترونیـــة ذات الحجیـــة المقـــررة فـــي اإلثبـــات للســـندات .1

، مـــن حیـــث الـــواردة فـــي الســـجالت اإللكترونیـــة ر األثـــر القـــانوني للمعلومـــاتینكـــ
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مكــان العمــل بمقتضــاهاصــحتها  فــي شــكل  –كلیــًا أو جزئیــًا  –، لمجــرد ورودهــا وإ
 .سجل إلكتروني أو اإلشارة إلیها في هذا السجل

علــى  قانونیــاً  اً ، أو رتــب أثــر ن تكــون المعلومــات ثابتــة بالكتابــةإذا أوجــب القــانون أ .2
كترونـي یفـي بمتطلبـات هـذا ، فإن ورود المعلومات فـي سـجل إلعدم االلتزام بذلك

، بشـرط أن تكـون المعلومـات قابلــة للـدخول علیهـا واسـتخراجها الحقـًا عــن القـانون
 .باعة أو غیر ذلكطریق البث أو الط

، قدمــة إلــى شــخص آخــر ثابتــة بالكتابــةإذا أوجــب القــانون أن تكــون المعلومــات الم .3
 :الغرض إذا توافرت الشروط اآلتیة ها في شكل سجل إلكتروني یفي بهذافإن تقدیم

ــــى   -أ  ــــه مــــن الــــدخول عل هــــذه المعلومــــات واســــتخراجها أن یــــتمكن المرســــل إلی
  .ث أو الطباعة أو غیر ذلك، سواء عن طریق البالحقاً 

  .لمرسل إلیه من حفظ هذه المعلوماتأن یتمكن ا - ب 
، عنـد النـزاع فـي سـالمته اإلثبـات جیـة السـجل اإللكترونـي فـيیراعى في تقـدیر ح .4

  :ما یليمدى الثقة فی
  .ء أو حفظ أو بث السجل اإللكترونيالطریقة التي تم بها إنشا .أ 
  .جل اإللكترونيالطریقة التي تم بها توقیع الس .ب 
ات التــي تضــمنها الطریقـة التــي اســتعملت فــي المحافظــة علـى ســالمة المعلومــ .ج 

  .السجل اإللكتروني
  .قة بسالمة السجل اإللكترونيت عالأیة أمور أخرى ذا .د 

  )4(مادة 
  التعاقد اإللكتروني

تكـــون العقـــود اإللكترونیـــة صـــحیحة ونافـــذة عنـــد ارتبـــاط اإلیجـــاب بـــالقبول عبــــر  .1
رسـالة البیانات التي یتبـادل فیهــا المتعاقـدان التعبیـر عـن إرادتـین متطـابقتین علـى 

همـا بمــا وجـب علیــه زام كــل منوجـه یثبـت أثــره فـي المعقــود علیـه ویترتــب علیـه التـ
 .لآلخر
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ال یفقــد العقــد صــحته أو قابلیتــه للتنفیــذ لمجــرد أنــه أبــرم بواســطة رســالة إلكترونیــة  .2
 .واحدة أو أكثر

لكترونیـة أو أكثـر تكـون معـدة إیجوز أن یـتم التعاقـد مـن خـالل منظـومتي بیانـات  .3
 تجــاً ومن ونافــذاً  للقیــام بمثــل هــذه المهــام ویكــون التعاقــد صــحیحاً  ومبرمجــة مســبقاً 

ثــاره القانونیــة علــى الــرغم مــن عــدم التــدخل الشخصــي أو المباشــر ألي شــخص آ
 .برام العقد ما لم یتعارض مع القوانین األخرى ذات العالقةإطبیعي في عملیة 

ذا إلكترونیــة آلیــة وشــخص طبیعــي، إن یــتم التعاقــد بــین منظومــة بیانــات أیجــوز  .4
 .رام العقد أو تنفیذهبإنه یتعامل مع منظومة آلیة ستتولى أكان یعلم 

ال یلـــزم هـــذا القـــانون أي شـــخص بإرســـال أو تســـلم أو اســـتعمال ســـجل أو توقیـــع  .5
 .لكتروني بدون موافقته على ذلكإ

ـــــي تبـــــرم یكـــــون للعقـــــود اإللكترونیـــــة ذات اآل .6 ـــــالعقود الت ـــــة المتعلقـــــة ب ـــــار القانونی ث
مـــن  باألســالیب العادیـــة مــن حیـــث اإلثبـــات والصــحة والقابلیـــة للتنفیـــذ وغیــر ذلـــك

 .األحكام
  الفصل الثالث

  المعامالت والمراسالت االلكترونیة
  )5(مادة 

  :تعتبر الرسالة اإللكترونیة صادرة عن المنشئ في الحاالت اآلتیة
  .كان المنشئ هو الذي أصدرها بنفسهإذا  .1
فیما بین المنشـئ والمرسـل إلیـه ، تعتبـر الرسـالة اإللكترونیـة صـادرة عـن المنشـئ  .2

  :اسطةإذا تم إرسالها بو 
لـــــق بالرســـــالة شــــخص لـــــه صـــــالحیة التصــــرف نیابـــــة عـــــن المنشــــئ فیمـــــا یتع . أ

  .اإللكترونیة المعنیة
منشـئ أو نیابـة عنـه لنظام معلومات آلي مبرمج من قبـل ال إذا تم إرسالها وفقاً  . ب

  .لیعمل تلقائیاً 
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للمرسل إلیه أن یعتبـر الرسـالة اإللكترونیـة قـد صـدرت عـن المنشـئ وأن یتصـرف  .3
  :فتراض في الحالتین اآلتیتینك االعلى أساس ذل

إذا طبق المرسل إلیه بدقة إجـراء سـبق أن وافـق علیـه المنشـئ ألجـل التحقـق  - أ
  .كترونیة صادرة عن المنشئمن أن الرسالة اإلل

، ناتجـة عـن تصـرفات لكترونیة كما تسلمها المرسل إلیهإذا كانت الرسالة اإل -  ب
وكیـــــل  شــــخص تمكــــن بصـــــورة مشــــروعة بحكــــم عالقتـــــه بالمنشــــئ أو بــــأي

للمنشــئ مــن الوصــول إلــى طریقــة یســتخدمها المنشــئ للتعریــف بــأن الرســالة 
  .اإللكترونیة تخصه

  :عتبارًا منوال یسري هذا البند ا
الوقـت الــذي تســلم فیــه المرسـل إلیــه إخطــارًا مــن المنشـئ بــأن الرســالة اإللكترونیــة  )1

  .لم تصدر عنه وأتیح للمرسل إلیه وقت معقول للتصرف وفقًا لذلك
ــ )2 ت الــذي علــم فیــه المرســل إلیــه أو كــان یتعــین علیــه أن یعلــم إذا بــذل عنایــة الوق

  .معقولة أو استخدم إجراًء متفقًا علیه أن الرسالة اإللكترونیة لم تكن من المنشئ

كمـــــا ال یســـــري هـــــذا البنـــــد إذا لـــــم یكـــــن مقبـــــوًال أن یعتبـــــر المرســـــل إلیـــــه أن الرســـــالة 
  .ى ذلك االفتراضأو یتصرف بناء عل اإللكترونیة تخص المنشئ

وللمرســل إلیــه أن یعتبــر كــل رســالة إلكترونیــة یتســلمها علــى أنهــا مراســلة مســتقلة وأن 
، إال إذا علم أو كان ینبغي علیـه أن یعلـم إذا على ذلك االفتراض وحده بناًء  یتصرف

الة اإللكترونیـــة كانـــت بــذل عنایـــة معقولــة أو اســـتخدم أي إجـــراء متفــق علیـــه أن الرســ
  .نسخة مكررة

  )6(لمادة ا
نـــــد أو قبـــــل إرســـــال رســـــالة ، عمنشـــــئ مـــــن المرســـــل إلیـــــه أو اتفـــــق معـــــهإذا طلـــــب ال

، أو عــــن طریــــق تلــــك الرســــالة اإللكترونیــــة أن یــــتم اإلقــــرار بتســــلم الرســــالة إلكترونیــــة
  : من هذا القانون مع مراعاة اآلتي) 15(اإللكترونیة، تطبق أحكام المادة 
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ة مشـروطة بتســلم اإلقــرار، تعامــل الرســالة إذا ذكـر المنشــئ أن الرســالة اإللكترونیــ .1
اإللكترونیــة فیمــا یتعلـــق بترتیــب الحقـــوق وااللتزامــات بــین المنشـــئ والمرســل إلیـــه 

 .كما لو لم ترسل إلى حین تسلم المنشئ لإلقرار
ـــم یـــذكر أن الرســـالة  .2 إذا طلـــب المنشـــئ إقـــرارًا بتســـلم الرســـالة اإللكترونیـــة ولكنـــه ل

قـرار خـالل الوقـت المحـدد أو المتفـق علیـه، أو إذا اإللكترونیة مشروطة بتسـلم اإل
لـم یــتم تحدیـد وقــت محـدد أو متفــق علیــه، فـإن للمنشــئ أن یوجـــــــه إلــــــــــى المرســل 
إلیـــه إخطــــــارًا یذكـــر فیه عدم تلقي اإلقـرار بتسـلم الرسـالة اإللكترونیـة ویحـدد وقتـًا 

ذا لـم یـتم تسـلم اإلقـرار خـالل الوقــت معقـوًال یتعـین فـي غضـونه تسـلم اإلقـرار ، فــإ
المحدد أو المتفـق علیـه، جـاز للمنشـئ بعـد توجیـه إخطـار إلـى المرسـل إلیـه ، أن 

 .یعامل الرسالة اإللكترونیة كأنها لـــم ترسل
مـا لـم یثبـت العكـس  -عندما یتسلم المنشئ إقــرار المرسل إلیه بالتسـلم ، یفتـرض  .3

اإللكترونیة ذات الصـلة ولكـن ذلـك االفتـراض أن المرسل إلیه قد تسلم الرسالة  -
ال یـدل ضـمنًا علـى أن محتـوى الرسـالة اإللكترونیـة المرسـلة مـن المنشـئ یتطــابق 

 .مع محتوى الرسالة اإللكترونیة التي تسلمها المرسل إلیه
إذا لم یكن المنشئ قد اتفق مع المرسل إلیه علـى أن یـتم اإلقـرار بشـكل معـین أو  .4

یجــوز اإلفصــاح عــن اإلقــرار بالتســلم عــن طریــق أیــة مراســلة مــن بطریقـــــــة معینــة 
جانب المرسل إلیه سـواء بوسـیلة الكترونیـة أو بوسـیلة آلیـة أو بأیـة وسـیلة أخـرى، 
أو أي ســلوك مــن جانــب المرســل إلیــه یكــون كافیــًا ألن یؤكــد للمنشــئ أن الرســالة 

  .اإللكترونیة قد تم تسلمها
منشـــئ علـــى أن الرســـالة اإللكترونیـــة ذات عنـــدما یـــنص اإلقـــرار الـــذي یتســـلمه ال .5

الصلة قد استوفت المتطلبات الفنیـة، سـواء المتفـق علیهـا أو المبینـة فـي المعـاییر 
  .أن تلك المتطلبات قد استوفیت -ما لم یثبت العكس -مطبقة، یفترض ال
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  )7(المادة 
  :مع عدم اإلخالل بأي اتفاق بین المنشئ والمرسل إلیه

لكترونیـــة قـــد أرســـلت عنـــدما تـــدخل نظامـــًا للمعلومـــات خــــارج تعتبـــر الرســـالة اإل   .1
  .ة نیابة عنهسیطرة المنشئ أو الشخص الذي أرسل الرسال

  :الة اإللكترونیة على النحو اآلتيیتحدد وقت تسلم الرس  .2
إذا عــین المرســل إلیــه نظامــًا للمعلومــات لغــرض تســلم رســالة إلكترونیــة، یــتم  -أ 

رســـالة اإللكترونیـــة نظـــام المعلومـــات التســـلم فـــي الوقـــت الـــذي تـــدخل فیـــه ال
المعین، و إذا أرسلت الرسالـــة اإللكترونیة إلـى نظـام معلومـات تـابع للمرسـل 

یتحـــدد  -إلیــه بخــالف نظــام المعلومــات المعـــین لتســلم الرســالة اإللكترونیــة 
وقـت التسـلم فــي الوقـت الـذي یــتم فیـه اسـتخراج الرســالة اإللكترونیـة بواســطة 

  .المرسل إلیه
لـــم یعــــین المرســــل إلیــــه نظــــام معلومـــات، یــــتم تســــلم الرســــالة اإللكترونیــــة  إذا - ب 

  .مات تابع للمرسل إلیهعندما تدخل نظام معلو 
تعتبر الرسالة اإللكترونیة قد أرسلت من المكان الذي یقع فیه مقـر عمـل المنشـئ   .3

ن كــان  و أنهـا تســلمت فــي المكـان الــذي یقــع فیـه مقــر عمــل المرسـل إلیــه حتــى وإ
لــذي وضــع فیــه نظــام المعلومــات یختلــف عــن المكــان الــذي یفتــرض أن المكــان ا

  .تكون الرسالة اإللكترونیة قد سلمت فیه
إذا كان للمنشئ أو المرسل إلیه أكثـر مـن مقـر عمـل ، فإنـه یعتـد بـالمقر األوثـق . 4  

عالقة بالمعاملة المعنیة، أو مقر العمل الرئیسي إذا لم تكن هنـاك معاملـة معینـة، 
ذا لم    .یكن للمنشئ أو المرسل إلیه مقر عمل، فإنه یعتد بمقر اإلقامةوإ

  )8(مادة 
ثبــات واقعــة إرســال الرســالة إتقتصــر األحكــام الخاصــة بالمراســالت اإللكترونیــة علــى 

اإللكترونیــة أو اســتالمها، وال تتعــدى هــذه األحكــام إلــى معالجــة اآلثــار القانونیــة التــي 
  . أو مضمونهاقد تترتب على رسالة البیانات ذاتها 
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  )9(مادة 
ال تفقد المعلومات الواردة في الرسالة االلكترونیـة أثرهـا القـانوني كونهـا وردت مـوجزة، 
متـــى تـــم اإلشـــارة بشـــكل واضـــح فـــي الرســـالة اإللكترونیـــة إلـــى كیفیـــة االطـــالع علـــى 
، بحیث یـتم الوصـول إلیهـا علـى نحـو یتـیح  تفاصیل المعلومات، وكان االطالع متاحًا

ـــه حـــق الوصـــول إلـــى هـــذه  ا والرجـــوع إلیهـــا الحقـــاً اســـتخدامه مـــن قبـــل كـــل شـــخص ل
غیــــر معقــــول علــــى  المعلومـــات واســــتخدامها وكانــــت طریقــــة الوصــــول ال تمثـــل عبئــــاً 

  .المرسل إلیه
  )10(مادة 

نشــئ إذا أرســله بنفســه، أو أرســله شــخص آخــر  یعــد الســجل االلكترونــي صــادرًا مــن المُ
نشـئ لتعمـل بشـكل تلقـائي بالنیابـة  لیةنیابة عنه، أو أرسل بواسطة منظومة آ برمجها المُ

 .الالئحة اإلجراءات واألحكام المتعلقة بذلك عنه وال یعد الوسیط منشئًا للسجل، وتحدد
  )11(مادة 

یعــد الســجل االلكترونــي مرســًال عنــدما یــدخل منظومــة بیانــات ال تخضــع لســیطرة  .1
نات، وطریقـة تحدیـد وقـت المنشئ، وتوضح الالئحة المعاییر الفنیة لمنظومة البیا

 .ومكان إرسال السجل اإللكتروني أو تسلمه
األشـكال التـي تحـددها الالئحـة، مـا لـم یتفـق  یكون اإلقـرار بالتسـلم بـأي شـكل مـن .2

  .لالشك المنشئ مع المرسل إلیه على تحدید هذا
ال تطبـــق الشـــروط الـــواردة فـــي الفقـــرة الســـابقة مـــن هـــذه المـــادة علـــى المعلومـــات  .3

 .لسجل التي یكون القصد منها تسهیل الرسالة وتسلمهاالمرافقة ل
  )12(مادة 

یعد السجل االلكتروني أصًال بذاته عندما تستخدم وسائل وشروط فنیة تؤكـد سـالمة 
المعلومــات الــواردة فیــه مــن الوقــت الــذي أنشــئ فیــه بشــكله النهــائي علــى أنــه ســجل 

لـــب ذلـــك، وتحـــدد إلكترونـــي، وتســـمح بعـــرض المعلومـــات المطلـــوب تقـــدیمها متـــى ط
  .الالئحة الوسائل والشروط الفنیة المطلوبة
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  )13(مادة 
إذا اشتَرط وجود توقیع خطي على أي مستند، فإن التوقیـع اإللكترونـي الـذي یـتم وفقـًا 
لهــــذا القــــانون یعــــد مســــتوفیًا لهــــذا الشــــرط، ویعــــد التوقیــــع اإللكترونــــي بمثابــــة التوقیــــع 

  .الخطي، وله اآلثار القانونیة نفسها
  )14(ادة م

ـــــة بإعطـــــاء  ـــــي والمخول ـــــع االلكترون ــــوزارة الجهـــــة الناظمـــــة لمعـــــامالت التوقی ـــــر الـ تعتب
لكترونیـــــة ذات لكترونیـــــة المســـــتخدمة للمعـــــامالت اإلیـــــع اإلصـــــدار التواقإصــــالحیات 

 . الطابع الرسمي والتي یتطلب التعامل بها أمام الجهات الرسمیة

  )15(مادة 
قیعــه إلحــداث توقیــع لــه أثــر قــانوني أن یقــوم یجــب علــى الموقــع عنــد اســتخدام أداة تو 

بذلك وفقًا ألحكام هذا القانون والضوابط والشروط والمواصـفات التـي تحـددها الالئحـة 
  -:وعلیه مراعاة ما یلي

  .استخدام أداة إنشاء التواقیع المخصصة من قبل الجهات المختصة .1
  .نشاء التوقیعإسیطرة الموقع  دون غیره على أداة  .2
  .أداة توقیعه لتفادي استخدامه استخدامًا غیر مصرح به الحفاظ على .3
، إذا كانــــــت ون تــــــأخیرإخطــــــار األشــــــخاص المعنیــــــین والجهــــــات المختصــــــة بــــــد .4

  .الظروف والدالئل لدى الموقع تدل على أن أداة توقیعه قد تم اإلخالل بها
ثبـات أي تغییـر أو تعـدیل یحـدث بعـد إتوفر اإلمكانیة الفنیة الالزمة الكتشاف أو  .5

  .لكتروني المرتبط بهاعلى الرسالة الموقعة والتوقیع اإلقت التوقیع و 

  )16(مادة 
علــى الموقــع اتخــاذ كافــة اإلجــراءات الالزمــة لضــمان دقــة واكتمــال كــل مــا یقدمــه  .1

مــن بیانــات وتصــریحات جوهریــة ذات صــلة بالشــهادة طیلــة فتــرة ســریانها، وذلــك 
  .دام شهادةفي الحاالت التي تستلزم فیها أداة التوقیع استخ
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عـــن تقصـــیره فـــي اســـتیفاء المتطلبـــات التـــي حـــددتها هـــذه  یكـــون الموقـــع  مســـئوالً  .2
 . المادة

لكترونــي یجــب مراعـاة الشــروط والمعـاییر التــي تحــددها لتوقیـع اإللالعتمـاد علــى ا .3
  .جهة التصدیق على التوقیعات

  )17(مادة 
تمد علـى ذلـك التوقیـع بشهادة، فإن الطرف الذي یع إذا كان التوقیع اإللكتروني معززاً 

، ونفاذهـا یتحمل نتـائج إخفاقـه فـي اتخـاذ الخطـوات الالزمـة للتأكـد مـن صـحة الشـهادة
  .فیما إذا كانت معلقة أو ملغاة مع مراعاة أیة قیود فیما یتعلق بتلك الشهادة

  )18(مادة 
مـــع عـــدم اإلخـــالل بأحكـــام االتفاقیـــات الدولیـــة النافـــذة فـــي فلســـطین ومبـــدأ المعاملـــة 

ـــــة معاملـــــة بالم ـــــراخیص الصـــــادرة للمـــــرخص لهـــــم مـــــن جهـــــات أجنبی ـــــل، تعامـــــل الت ث
التــراخیص الوطنیـــة بـــذات الشــروط والضـــوابط وبمـــا یكفــل تـــوافر الضـــمانات المحـــددة 

  .وفقا ألحكام هذا القانون واألنظمة الصادرة بموجبه

  (19)مادة 
ـــه أخـــ ، رىیجـــوز االعتـــراف بالتوقیعـــات التـــي تســـتوفي شـــروط القـــوانین الخاصـــة بدول

ذا اشـــترطت إ ،ألحكـــام هـــذا القـــانون وفقـــاً  واعتبارهـــا فـــي مســـتوى التوقیعـــات الصـــادرة
قــــل تمــــاد علــــى التوقیعــــات یــــوازي علــــى األخــــرى مســــتوى مــــن االعقــــوانین الدولــــة األ
  .ترطه هذا القانون لتلك التوقیعاتالمستوى الذي یش

  )20(مادة 
ة فیمــا لــم یــرد فیــه نــص فــي توضــح الالئحــة كــل مــا یتعلــق بأحكــام التواقیــع اإللكترونیــ

  .هذا القانون
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  )21(مادة 
للتواقیــع تعتبــر الــوزارة  الجهــة الناظمــة و المخولــة بالمصــادقة اإللكترونیــة والمصــدرة 

لكترونیـــة ذات الطــابع الرســمي والتـــي یتطلــب التعامــل بهـــا المســتخدمة للمعــامالت اإل
  .أمام الجهات الرسمیة

  )22(مادة 
  .صالحیات القیام بمهمات المصادقة اإللكترونیة للوزیر الحق في منح أي جهة

  )23(مادة 
  .الالئحة اإلجراءات واألحكام المتعلقة بالمصادقة اإللكترونیة تحدد

 
  الفصل الرابع

  الدفع االلكتروني والتحویل االلكتروني
  )24(مادة 

  تحویل األموال
، وال یـــؤثر یعتبــر تحویـــل األمــوال بوســـائل إلكترونیــة وســـیلة مقبولــة إلجـــراء الــدفع .1

ـــــى حقـــــوق األشـــــخاص المقـــــررة بمقتضـــــى  ـــــأي صـــــورة كانـــــت عل هـــــذا القـــــانون ب
  .التشریعات ذات العالقة النافذة المفعول

ــــدفع اإلیكــــون للوفــــاء االلكترو  .2 ــــة وســــیلة مــــن وســــائل ال  لكترونــــي صــــحیحاً نــــي بأی
  .قانونیه وتترتب علیه أثاراً 

اولــة والتــي تعتمــدها لكترونــي المعتمــدة هــي الوســائل المتدتكــون وســائل الــدفع اإل .3
 .سلطة النقد

  )25(مادة 
ألحكـام هـذا  على كل مؤسسة مالیـة تمـارس أعمـال التحویـل اإللكترونـي لألمـوال وفقـاً 

  -:القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه االلتزام بما یلي
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التقیـــــد بأحكـــــام قـــــانون ســـــلطة النقـــــد وقـــــانون المصـــــارف والقـــــوانین ذات العالقـــــة  .1
  .لها الصادرة استناداً واألنظمة والتعلیمات 

 .اتخاد اإلجراءات الكفیلة بتقدیم خدمات مأمونة للعمالء والحفاظ على السریة .2

  )26(مادة 

یعتبـــر عمیـــل المؤسســـة المالیـــة مســـؤوًال عـــن أي اســـتعمال غیـــر مشـــروع لحســـابه  .1
بواسطة التحویل اإللكتروني إذا ثبت أن إهماله قد ساهم في ذلـك بصـوره رئیسـیه 

قامــت بواجباتهــا للحیلولــة دون أي اســتعمال غیــر مشــروع لــذلك  وأن المؤسســة قــد
  .الحساب

ال یعتبر العمیل مسـؤوًال عـن أي قیـد غیـر مشـروع علـى حسـابه بواسـطة التحویـل  .2
اإللكتروني تم بعد تبلیغـه المؤسسـة المالیـة عـن إمكانیـة دخـول الغیـر إلـى حسـابه 

 .ل اإللكترونیةأو فقدان بطاقته والطلب منها وقف العمل بوسیلة التحوی

  )27(مادة 

ْصــــِدرها بضــــیاعها أو  .1 ــــى صــــاحب وســــیلة الــــدفع اإللكترونــــي، إبــــالغ مُ یجــــب عل
ـــرقتها أو ضــــیاع أو ســــرقة الوســــائل التــــي تمكــــن مــــن اســــتعمالها وكــــذلك كــــل  سـ

 .استعمال مزیف لها
ْصِدر وسیلة الدفع اإللكترونیة تحدید الوسائل المالئمـة لهـذا اإلبـالغ  .2 یجب على مُ

 .لمبرم مع صاحبهافي العقد ا
یتحمــل صــاحب وســیلة الــدفع اإللكترونــي نتــائج ضــیاع أو ســرقة وســیلة الــدفع أو  .3

ْصـِدر، باسـتثناء حـاالت  استعمالها المزور من قبل الغیـر وحتـى تـاریخ إبالغـه المُ
 .التدلیس
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  )28(مادة 
 تصدر سلطة النقد التعلیمات الالزمة لتنظـیم أعمـال التحویـل اإللكترونـي لألمـوال بمـا
فـــي ذلـــك اعتمـــاد وســـائل الـــدفع اإللكترونـــي واعتمـــاد القیـــد النـــاتج عـــن التحویـــل غیـــر 
جــراءات تصــحیح األخطــاء واإلفصــاح عــن المعلومــات وأیــة أمــور أخــرى  المشــروع وإ

تلـزم المؤسسـات  تتعلق باألعمال المصرفیة اإللكترونیـة بمـا فـي ذلـك المعلومـات التـي
  .المالیة بتزویدها

  الفصل الخامس
 ت التجاریة اإللكترونیةالمعامال

  )29(مادة 
یــوفر مقــدم الخدمــة للمســتهلك للمعــامالت التجاریــة اإللكترونیــة قبــل إبــرام العقــد  .1

 :المعلومات التالیة
 .اسم وعنوان وهاتف مقدم الخدمة -أ 
 .تفصیًال لمراحل إنجاز المعاملة التجاریة - ب 
 .طبیعة ومواصفات وسعر المنتج -ج 
 .وأیة نفقات أخرىنفقات تسلیم المنتج ومبلغ تأمینه  - د 
 .الفترة التي یكون خاللها المنتج معروضًا باألسعار المحددة - ه 
 .شروط الضمانات التجاریة والخدمة بعد البیع -و 
جراءات الدفع - ز   .طرق وإ
 .طرق وآجال التسلیم وتنفیذ العقد واآلثار المترتبة على عدم تنفیذ االلتزامات -ح 
 .إمكانیة العدول عن الشراء وأجله -ط 
 .صفقةكیفیة إقرار ال -ي 
رجاع المبلغ -ك   .طرق إرجاع المنتج أو إبداله وإ
 .نفقات استعمال تقنیات االتصال أو النفقات الخاصة بالتوصیل - ل 
 .شروط فسخ العقد إذا كان لمدة غیر محددة أو تزید على السنة - م 



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

الحد األدنى لمـدة العقـد، فیمـا یخـص العقـود المتعلقـة بتزویـد المسـتهلك منـتج  - ن 
 .و بصفة دوریةأو خدمة خالل مدة طویلة أ

مــن هــذه المــادة إلكترونیــًا بشــكل ) 1(یجــب تــوفیر المعلومــات المبینــة فــي الفقــرة   .2
واضـح یســهل علــى المسـتهلك الوصــول واالطــالع ووضـعها علــى ذمــة المســتهلك 

 .لالطالع علیها في جمیع مراحل المعاملة
  )30(مادة 

ل العشــرة أیــام یجــب علــى مقــدم الخدمــة أن یــوفر للمســتهلك، بعــد اتمــام الطلــب، خــال
التالیـــة علـــى إبـــرام العقـــد، رســـالة مكتوبـــة أو رســـالة بیانـــات تتضـــمن كافـــة المعلومـــات 

  .المتعلقة بعملیة البیع أو التعاقد
  )31(مادة 

یجــب علــى مقــدم الخدمــة، قبــل إبــرام العقــد، تمكــین المســتهلك مــن المراجعــة النهائیــة 
  .حسب إرادتهلجمیع اختیاراته وتمكینه من إقرار البیع أو تغییره 

  )32(مادة 
یجوز للمستهلك إرجـاع المنـتج علـى حالتـه إذا كـان غیـر مطـابق لشـروط البیـع أو إذا 
لـــم یحتـــرم مقـــدم الخدمـــة آجـــال تســـلیمه وذلـــك خـــالل عشـــرة أیـــام تحتســـب مـــن تـــاریخ 
التســــــلیم، وفــــــي هــــــذه الحالــــــة، یجــــــب علــــــى مقــــــدم الخدمــــــة إرجــــــاع المبلــــــغ المــــــدفوع 

لـــى المســـتهلك خـــالل عشـــرة أیـــام مـــن تـــاریخ إرجـــاع والمصـــاریف الناجمـــة عـــن ذلـــك إ
المنتج، وفـي جمیـع األحـوال یلتـزم مقـدم الخدمـة بـالتعویض عـن األضـرار التـي یكـون 

 .قد سببها للمستهلك إذا كان هناك مقتضى
  )33(مادة 

مـن هـذا القـانون، یمكـن للمسـتهلك العـدول عـن الشـراء ) 29(مع مراعاة أحكام المادة 
ســـب مـــن تـــاریخ تســلم المســـتهلك للبضـــاعة أو مـــن تـــاریخ إبـــرام خــالل عشـــرة أیـــام تحت

ـــد بالنســـبة لتقـــدیم الخدمـــة، ویـــتم إخطـــار مقـــدم الخدمـــة بالعـــدول بواســـطة جمیـــع  العق
الوســـائل المنصـــوص علیهــــا مســـبقًا فـــي العقــــد وفـــي هـــذه الحالــــة، یجـــب علـــى مقــــدم 
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مــن تــاریخ الخدمــة إرجــاع المبلــغ المــدفوع إلــى المســتهلك فــي مــدة أقصــاها عشــرة أیــام 
إرجاع البضاعة أو العدول عن الخدمـة، ویتحمـل المسـتهلك المصـاریف الناجمـة عـن 

  .إرجاع البضاعة
  )34(مادة 

مـن هـذا القـانون وباسـتثناء حـاالت العیـوب الظـاهرة أو ) 33(مع مراعاة أحكام المادة 
 :الخفیة، ال یجوز للمستهلك العدول عن الشراء في الحاالت التالیة

ــــــد .1 ــــــم تزوی المســــــتهلك بمنتوجــــــات حســــــب مواصــــــفات شخصــــــیة أو تزویــــــده  إذا ت
ـــة للتلـــف أو الهـــالك أو الفســـاد  بمنتوجـــات ال یمكـــن إعـــادة إرســـالها أو تكـــون قابل

 .النتهاء مدة صالحیتها
ــــــام عــــــن التســــــجیالت الســــــمعیة أو البصــــــریة أو  .2 إذا قــــــام المســــــتهلك بنــــــزع األخت

 .البرمجیات والمواد اإلعالمیة
 .لتوضیح صراحًة بعدم إمكانیة العدول عن الشراءاذا قام مقدم الخدمة با .3
 .عند شراء الكتب والصحف والمجالت .4

  )35(مادة 

إذا كانــت عملیــة الشــراء ناتجــة كلیــًا أو جزئیــًا عــن قــرض ممنــوح إلــى المســتهلك مــن 
قبــل مقــدم الخدمــة أو الغیـــر علــى أســاس عقـــد مبــرم بــین مقـــدم الخدمــة والغیــر، فـــإن 

 .فسخ عقد القرض بدون تعویضعدول المستهلك عن الشراء ی
  )36(مادة 

یتحمل مقدم الخدمة في حالة البیع مـع التجربـة، األضـرار التـي قـد یتعـرض إلیهـا  .1
المنـتج وذلــك حتـى انتهــاء مـدة تجربتــه باسـتثناء حــاالت سـوء االســتعمال مـن قبــل 

 .المستهلك أو ألسباب خارجیة
ــ .2 ) 1(ًا ألحكــام الفقــرة یعتبــر الغیــًا كــل شــرط لإلعفــاء مــن المســؤولیة یكــون مخالف

 .من هذه المادة
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  )37(مادة 
یجب على مقدم الخدمة، فـي حالـة عـدم تـوفر المنـتج أو الخدمـة المطلوبـة إبـالغ  .1

سـاعة قبـل تـاریخ التسـلیم المنصـوص علیـه  24المستهلك بذلك فـي مـدة أقصـاها 
رجاع كامل المبلغ المدفوع إلى صاحبه  .في العقد وإ

خدمـة بالتزاماتـه، ویسـترجع المسـتهلك المبلـغ المـدفوع یفسخ العقد إذا أخـل مقـدم ال .2
مــع احتفاظــه بحقــه فــي التعــویض فــي حالــة الضــرر إال إذا كــان هــذا اإلخــالل أو 

 .الضرر ناتج عن القوة القاهرة
  )38(مادة 

تخضع عملیات الدفع المتعلقة بالمبادالت والتجارة اإللكترونیة إلـى القـوانین واألنظمـة 
  .ساریة المفعول

  ل السادسالفص
  التزامات ومسئولیات حمایة المعامالت االلكترونیة

  )39(مادة 
لكترونیــــة اســــتخدام كافــــة الطــــرق الكفیلــــة یجــــب علــــى مقــــدمي خدمــــة المعــــامالت اإل 

  .لكترونیةلومات المستخدمة في المعامالت اإلبحمایة نظم المع
  )40(مادة 

للموظــف الــذي تحــدده  باســتثناء مفــاتیح التشــفیر التــي تتعلــق بــاألمن الــوطني، یجــوز
الجهـــات المختصـــة وبقـــرار مـــن المحكمـــة أن یطلـــب مـــن صـــاحب أي مفتـــاح تشـــفیر 
تمكینه من فحص المعلومات الضـروریة المتعلقـة بـذلك المفتـاح ویجـب علـى صـاحب 

  .ذلك المفتاح تسلیمه إلى الموظف
  )41(مادة 

جـــراءات ، اذا تـــم تطبیـــق اكترونـــي محمـــي مـــن تـــاریخ التحقـــق منـــهلیعتبـــر الســـجل اإل
تحقــق محــدده ومتفــق علیهــا بــین االطــراف للتحقــق مــن أنــه لــم یــتم تغییــره منــذ وقــت 

  .محدد
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  الفصل السابع
  المعامالت االلكترونیة الحكومیة

  )42(مادة 
 یجــوز ألیــة دائــرة أو جهــة تابعــة للحكومــة بواســطة اســتخدام الوســائل اإللكترونیــة .1

  -:تقوم بما یلي أن
ـــــدیم أو إنشـــــاء -أ  ـــــول إیـــــداع أو تق أو حفـــــظ مســـــتندات فـــــي شـــــكل ســـــجالت  قب

  .إلكترونیة
 .أو إنشاء أو حفظ مستندات ةإصدار أي إذن أو ترخیص أو قرار أو شهاد - ب 
 .و أیة مدفوعاتأقبول الرسوم  -ج 
  .طرح المناقصات وتسلیم العطاءات المتعلقة بالمشتریات الحكومیة - د 
ـــوز للحكومــــة إذا قــــررت تنفیــــذ أي مــــن المهــــام المــــذكورة فــــي الفقــــرة الســــا .2 بقة یجـ

  -:أن تحدد ما یلي إلكترونیاً 
الوسیلة التي یتم بواسطتها إنشـاء أو إیـداع أو حفـظ أو تقـدیم أو إصـدار تلـك  -أ 

  .السجالت
نجــــــاز  - ب  اإلجــــــراءات التــــــي یــــــتم بهــــــا طــــــرح المناقصــــــات وتســــــلم العطــــــاءات وإ

  .المشتریات الحكومیة
ن یســتخدم المنشــئ أنــوع التوقیــع اإللكترونــي المطلــوب بمــا فــي ذلــك اشــتراط  -ج 

  .إلكترونیاً  توقیعاً 
الطریقـــة والشـــكل الـــذي ســـیتم بهـــا تثبیـــت التوقیـــع  اإللكترونـــي علـــى الســـجل  - د 

اإللكترونـي والمعیــار الــذي یجـب أن یســتوفیه مــزود خـدمات التصــدیق الــذي 
 .یقدم له المستند للحفظ أو اإلیداع

جـــــراءات الرقابـــــة المناســـــبة للتحقـــــق مـــــن ســـــالمة وأمـــــن وســـــریة  - ه  ــــات وإ عملیـ
 .ترونیة أو المدفوعات أو الرسومالسجالت اإللك



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

خرى إلرسـال المسـتندات الورقیـة إذا كـان أأیة مواصفات أو شروط أو أحكام  -و 
ـــــاً  ـــــة الخاصـــــة بالمـــــدفوعات  ذلـــــك مطلوب ـــــق بالســـــجالت اإللكترونی فیمـــــا یتعل

  .والرسوم
  الفصل الثامن

  الجرائم والعقوبات
 )43(مادة 

آخـر، یعاقـب بالسـجن مـدة ال  شـد وردت فـي أي قـانونأمع عدم اإلخالل بأیة عقوبـة 
تزید عن عشر سـنوات وبغرامـة ال تزیـد عـن عشـرین ألـف دینـار أردنـي أو مـا یعادلهـا 

  :بالعملة المتداولة قانونًا أو بإحدى هاتین العقوبتین كل من
اقــتحم بطریــق الغــش أو التــدلیس نظامــًا لمعلومــات حاســب آلــي خــاص بــالغیر و  .1

روعة ونـــتج عـــن ذلـــك تعطیـــل تشـــغیل أبقـــى االتصـــال بالنظـــام بصـــورة غیـــر مشـــ
 .النظام أو محو المعلومات التي یحتوي علیها أو تعدیلها

لكترونـي، إنشـاء توقیـع إلكترونـي أو منظومـة إاستولى لنفسه أو لغیره علـى توقیـع  .2
و اختـــرق أي منهـــا أو اعترضـــها أو عطلهـــا عـــن أداء وظیفتهـــا بواســـطة الشـــبكة أ

حتیالیـه إمعلومـات، وذلـك باالسـتعانة بطریقـة حدى وسائل تقنیـة الإالمعلوماتیة أو 
تســبب فــي خــداع المجنــي  ةنتحــال صــفه غیــر صــحیحإأو باتخــاذ اســم كــاذب أو 

  .علیه
زور أو تالعــب فــي توقیــع أو أداة أو نظــام توقیــع إلكترونــي للحكومــة أو للهیئــات  .3

أو للمؤسسات العامة سواء تـم ذلـك باصـطناعه أو إتالفـه أو تعییبـه أو تعدیلـه أو 
  .تحویره أو بأي طریقة أخرى تؤدي إلى تغییر الحقیقیة في بیاناته

أنشـــأ أو تواطـــأ مـــع الغیـــر إلنشـــاء بیانـــات توقیـــع أو أداة نظـــام توقیـــع إلكترونـــي   .4
فـــــي ذلــــك معلومـــــات أو  للحكومــــة أو للهیئـــــات أو للمؤسســــات العامـــــة مســــتخدماً 

  .بیانات كاذبة أو خاطئة
  .رهاستعمل المستند المزور مع علمه بتزوی .5
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لكترونــــي أو التصــــدیق قــــدم أي خــــدمات تتعلــــق بــــالتوقیع اإل أصــــدر شــــهادات أو .6
  .دون الحصول على ترخیص من الوزارةاإللكتروني 

  )44(مادة 
یعاقـب بـالحبس لمـدة ال شد وردت في أي قـانون آخـر، أمع عدم اإلخالل بأیة عقوبة 

و مــا یعادلهــا تزیــد عــن ثــالث ســنوات وبغرامــة ال تزیــد عــن ســتة آالف دینــار أردنــي أ
  :بالعملة المتداولة قانونًا أو بإحدى هاتین العقوبتین كل من

حـوال ات بأیـة طریقـه فـي غیـر األكشف مفاتیح لفك التشفیر أو فك تشـفیر معلومـ .1
 .المصرح بها قانوناً 

فیر شخصـــیة اســـتعمل بصـــفه غیـــر مشـــروعة أداة إنشـــاء توقیـــع  أو عناصـــر تشـــ .2
  .متعلقة بتوقیع شخص أخر

ر معلومـــات  أنشـــأ أو نشـــر .3 لغـــرض غیـــر  ةلكترونیـــه غیـــر صـــحیحإشـــهادة أو زوّ
 .مشروع

حصــــل بطریــــق الغــــش علــــى معلومــــات محمیــــة مــــن نظــــام حاســــب آلــــي خــــاص  .4
 .بالغیر

حصـــل علیهـــا أثنـــاء تســـجیلها أو إرســـالها بأیـــة  -أفشـــى معلومـــات خاصـــة بـــالغیر .5
وكــــان مـــن شــــأن إفشــــائها المســــاس  –وســـیلة مــــن وســــائل المعالجـــة المعلوماتیــــة 

 .ة وخصوصیات صاحبها أو الغیربسمع
أحــد رجــال الضــبطیة القضــائیة أو المخــول لهــم قانونــًا بــإجراء التفتــیش  منــع عمــداً  .6

 .لنظام إلكتروني
  )45(مادة 

بـالحبس مـدة ال  یعاقـبشـد وردت فـي أي قـانون آخـر، أمع عدم اإلخالل بأیة عقوبـة 
لهــا بالعملــة المتداولــة تزیــد عــن ســنة وبغرامــة ال تتجــاوز ألفــي دینــار أردنــي أو مــا یعاد

  :و بإحدى هاتین العقوبتین كل منأقانونًا 
 .اقتحم نظامًا لمعلومات حاسوب خاص بالغیر أو بقي فیه دون وجه مشروع .1
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افشــــى بوجــــه غیــــر مشــــروع معلومــــات فــــي ســــجالت أو مســــتندات أو مراســــالت  .2
 .ه مستغًال الصالحیات الممنوحة لهلكترونیإ

 .دون ترخیص أو إذن من الوزارة تیةشغل خدمات انترنت او معلوما .3
ــــى مــــزود خــــدمات المصــــادقة  .4 ــــه إل قــــدم عمــــدًا بیانــــات غیــــر صــــحیحة عــــن هویت

 .اإللكترونیة بغرض طلب استصدار أو إلغاء أو إیقاف الشهادة
تخلـف عـن إخطــار الـوزارة بــأي تغییـر فــي البیانـات التــي حصـل بنــاء علیهـا علــى  .5

  .كترونیة للجمهورالترخیص بتقدیم خدمات تتعلق بالمعامالت اإلل
  )46(مادة 

إذا خــالف المــرخص لــه شــروط التــرخیص أو خــالف أحكــام هــذا القــانون، فــإن للــوزارة 
 زالــــة أســــباب المخالفــــة وذلــــك وفقــــاً إولهــــا أن توقــــف ســــریانه حتــــى ، إلغــــاء التــــرخیص

  . لألحكام التي تحددها الالئحة التنفیذیة لهذا القانون
  )47(مادة 

كـل فـي حـدود اختصاصـه  یها صفة الضبطیة القضـائیة ؛للوزارة  منح عدد من موظف
  .فیما یتعلق بتنفیذ أحكام هذا القانون

  )48(مادة 
في حالة اإلدانة بموجب أحكام هذا القـانون تحكـم المحكمـة باإلضـافة إلـى أي عقوبـة 

 .أخرى، بالتعویض وبمصادرة األدوات التي استعملت في ارتكاب الجریمة
  الفصل التاسع

  ةأحكام نهائی
 )49(مادة

تعتبــر جمیــع المعلومــات والبیانــات الشخصــیة التــي تقــدم إلــى أي منظومــة إلكترونیــة 
كلیــة أو جزئیــة معلومــات ســریة خاصـــة وال یجــوز إطــالع أي فــرد أو هیئــة عامـــة أو 
خاصـــة علیهـــا أو اســـتخدامها لغیـــر أغـــراض المنظومـــة وحســـب االتفـــاق المبـــرم بـــین 

  .الشخص ومقدم الخدمة
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  )50(مادة 
المحاكم الفلسطینیة بالفصل فـي المنازعـات الناشـئة عـن تطبیـق هـذا القـانون،  تختص

أو بطریـق التحكـیم طبقـًا للقواعـد المنصــوص  ویجـوز االتفـاق علـى تسـویة النـزاع ودیــاً 
  .علیها في قانون التحكیم

  )51(مادة 
فیمــا لـــم یـــرد بشــأنه نـــص خـــاص فــي هـــذا القـــانون، تســرى علـــى المعـــامالت والتجـــارة 

  .ونیة األحكام الموضوعیة الخاصة بها في التشریعات المنظمة لكل منهااإللكتر 

  )52(مادة 
  .یصدر مجلس الوزراء اللوائح واألنظمة والقرارات الالزمة لتنفیذ أحكام هذا القانون

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

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

  .بعد ثالثین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة

  . میالدیة 05/08/2013 :صدر في غزة بتاریخ
  .هجریة /1434/28 :الموافق             

  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة
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  2013لسنة ) 7(رقم  قانون المخدرات والمؤثرات العقلیة

  السلطة الوطنیة الفلسطینیةرئیس 
   ،وتعدیالته 2003بعد االطالع على القانون األساسي لسنة 

وتعدیالتـــه المعمـــول بـــه فـــي  1955لســـنة  )10(وعلـــى قـــانون العقـــاقیر الخطـــرة رقـــم 
  محافظات الضفة،

وتعدیالته المعمـول بـه فـي محافظـات  1962لسنة  )19(وعلى قانون المخدرات رقم 
  غزة،

المعمـول بـه فـي محافظـات  1964لسـنة  )52(م اإلداري العـام رقـم وعلى قرار الحـاك
  غزة بشأن صرف مكافآت للضابطین والمرشدین في قضایا المخدرات،

م وتعدیالتـه المعمـول بـه فـي محافظـات قطـاع 1972لسـنة  )437(وعلى األمـر رقـم 
  غزة،

م وتعدیالتـــــه المعمـــــول بــــه فـــــي محافظـــــات 1975لســــنة  )558(وعلــــى األمـــــر رقـــــم 
  فة،الض

  وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
  منه،) 71(وعلى النظام الداخلي للمجلس التشریعي، السیما المادة 

  م،21/08/2013 :بتاریخفي جلسته المنعقدة  وبناًء على ما أقره المجلس التشریعي
 2003مـن القـانون األساسـي لسـنة ) 41(وبعد أن أصبح القانون مصدرًا بقـوة المـادة 

  وتعدیالته،
  باسم اهللا ثم باسم الشعب العربي الفلسطیني،

  :القانون التالي صدر
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  الفصل األول
  التعاریف واألحكام العامة

  )1(مادة 
یكــون للكلمــات و العبــارات التالیــة الــواردة فـــي هــذا القــانون المعــاني المخصصــة لهـــا 

  :أدناه ما لم تدل القرینة على خالف  ذلك
  .ةوزارة الصح: الــوزارة
  .وزیر الصحة: الـوزیر

  .اإلدارة العامة للصیدلة بوزارة الصحة: الجهـــة اإلداریة
  .اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلیة: المختصة اإلدارة

  .اللجنة الوطنیة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلیة: اللجنة الوطنیة
  .ؤثرات العقلیةالصندوق الوطني لمكافحة المخدرات والم: الصندوق

  . لجنة اإلشراف والرعایة المشكلة بموجب هذا القانون: لجنة اإلشراف
لمــواد المخــدرة والمــؤثرات العقلیــة والســالئف والبــذور لقــوائم األدویــة العامــة : الجــداول

  .)10،9،8،7،6،5،4،3،2،1( الجداولوالنباتات وتندرج ضمن 
 الجـــداولمـــن المـــواد المدرجـــة فـــي  كـــل مـــادة طبیعیـــة أو تركیبیـــة: المـــواد المخــــــدرة

  .الملحقة بهذا القانون) 4،3،2،1(
 الجـــداولكـــل مـــادة طبیعیـــة أو تركیبیـــة مـــن المـــواد المدرجـــة فـــي : المـــؤثرات العقلیـــة

)8،7،6،5.(  
  ).10، 9( ینكل مادة طبیعیة أو تركیبیة من المواد المدرجة في الجدول: السالئف
اقبــة أو أي جــزء منهــا أو أي طــور مــن أطــوار تشــمل النباتــات والبــذور المر : النباتــات

الجــدول رقــم مــن  القســم الثـانينموهـا وعلــى أي شــكل كانــت أو وجـدت وتنــدرج ضــمن 
)4.(  

فصل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلیة عن أصـلها النبـاتي أو مـن مادتهـا : اإلنتـــاج
  .األولیة
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علــى مــواد مخــدرة أو  جمیــع العملیــات غیــر اإلنتــاج التــي یــتم بهــا الحصــول: الصنـــع
مـؤثرات عقلیـة وتشـمل التنقیـة واالســتخراج، والتركیـب، واإلدخـال، وتحویـل المخــدر أو 

خـرى منـه، وصـنع مستحضـرات غیـر التـي یـتم تركیبهـا أالمؤثر العقلي إلى أیة صـورة 
  .من قبل الصیدلیات بناًء على وصفة طبیة

عمــال العنایــة بالنبــات كــل عمــل مــن أعمــال البــذر بقصــد اإلنبــات أو مــن أ: الزراعــة
منــذ بــدء نمــوه وحتــى نضــجه وجنیــه وتشــمل التعامــل مــع أي جــزء مــن النبــات أو مــع 

  .بذوره في أي طور من أطوار نموها
 اخراجهــا منهــإأو فلســطین جلــب المــواد المخــدرة أو المــؤثرات العقلیــة إلــى : التهریــب

   .یر مشروعةبصورة غیر مشروعة ویشمل نقل تلك المواد بطریقة العبور بصورة غ
  .فلسطینتحریك المواد المخدرة أو المؤثرات العقلیة من مكان إلى آخر داخل : النقل

 المـــؤثرات أو المباشـــر أو غیـــر المباشـــر بـــالمواد المخـــدرة التعامـــل احتـــراف: اإلتجـــار
 أو تســـلمها أو تســـلیمها، أو اســـتخراجها، أو صـــنعها، أو زراعتهـــا أو بإنتاجهـــا العقلیـــة

 أو عنهـــا التنـــازل أو للبیـــع عرضـــها أو توزیعهـــا، أو تغییرهـــا أو ازهـــا،إحر  أو حیازتهـــا،
 أو نقلهـــــــا، أو العبــــــور بطریقــــــة إرســــــالها أو فیهــــــا، السمســــــرة أو صــــــرفها أو تبادلهــــــا

 أحكــام بموجــب بهــا، المســموح الحــاالت غیــر فــي ذلــك وكــل ؛ تغییرهــا أو اســتیرادها،
  .منفعة أو نقدي أو ینيع وبمقابل الربح آخر وبقصد قانون أي أو القانون هذا

  .الصیدلیات ومستودعات ومصانع األدویة المرخص بها: المؤسسات الصیدالنیة

  )2(مادة 
یحظــر صــنع أو إنتــاج أو اســتیراد أو تصــدیر أو نقــل أو تملــك أو حیــازة أو إحــراز أو 
شــــراء أو بیــــع أو تســــلیم أو تســــلم أو تبــــادل أو اإلتجــــار أو تمویــــل أو تعــــاطي المــــواد 

أو تسـهیل ذلــك  و المـؤثرات العقلیــة أو السـالئف أو صـرفها أو وصــفها طبیـاً المخـدرة أ
أو التنازل عنها أو التعامـل فیهـا بأیـة صـورة كانـت أو التوسـط فـي شـيء مـن ذلـك إال 

  .في األحوال وبالشروط المنصوص علیها في هذا القانون
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  )3(مادة 
أو إحــراز أو شــراء أو یحظــر زراعــة أو اســتیراد أو تصــدیر أو نقــل أو تملــك أو حیــازة 

القسـم الثـاني بیع أو تسلیم أو تسلم أو تبادل أو تعاطي نبات من النباتـات المبینـة فـي 
أو االتجـار فیــه أو التنــازل عنــه أو أي جـزء مــن أجزائــه فــي أي ) 4(الجــدول رقــم مـن 

طور من أطوار نموه وبذره أو التوسط في شـيء مـن ذلـك إال فـي األحـوال وبالشـروط 
  .یها في هذا القانونالمنصوص عل

  الفصل الثاني
  اللجنة الوطنیة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلیة

  )4(مادة 
تشكل بموجب هذا القانون لجنة وطنیة لشؤون المخـدرات والمـؤثرات العقلیـة ، برئاسـة 

  :وكیل وزارة الصحة وعضویة كل من
 نائبًا للرئیس             وكیل وزارة العدل .1
 عضوا           شؤون الدینیةوكیل وزارة األوقاف وال .2
  عضوا              وكیل وزارة التربیة والتعلیم  .3
  عضوا                      وكیل وزارة الزراعة .4
  عضوا           وكیل وزارة الشؤون االجتماعیة  .5
 عضوًا                    وكیل وزارة الشباب والریاضة .6
 عضواً   وكیل وزارة شؤون المرأة                                        .7
 عضوًا      )االنتربول(مدیر عام اإلدارة العامة للشرطة الجنائیة الدولیة  .8
  عضوًا          مدیر اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات  .9
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  )5(مادة 
  :تختص اللجنة الوطنیة باآلتي

نتـاج وصـنع وزراعـة المـواد الضوابط و وضع  .1 السیاسـة العامـة السـتیراد وتصـدیر وإ
  .لعقلیة واالتجار فیهاالمخدرة والمؤثرات ا

بــین مختلــف الجهــات الحكومیــة وغیــر الحكومیــة المعنیــة بشــؤون  التعــاونتنســیق  .2
 . المواد المخدرة والمؤثرات العقلیة

إنشاء مصحات خاصة لتـوفیر العـالج الطبـي و النفسـي و االجتمـاعي التوصیة ب .3
  .للمدمنین والمتعاطین

تعمال غیـر المشـروع للمـواد وضع خطط الوقایة والعالج فـي مجـال مكافحـة االسـ .4
  .المخدرة والمؤثرات العقلیة

والمــؤثرات العقلیــة وســـبل  المخـــدرة المــوادإعــداد الدراســات والبحــوث عـــن مضــار  .5
  . مكافحتها

ــــة لمكافحــــة المخــــدرات  .6 ــــك والمــــؤثرات العقلیــــة وضــــع اســــتراتیجیة قومی ویشــــمل ذل
عــالم لخدمــة إخضــاع منــاهج التربیــة والبحــث العلمــي ورعایــة الشــباب وأجهــزة اإل

  .ثرات العقلیة غیر المشروعةؤ والم أهداف مكافحة المخدرات
 واد المخـــــدرةالتوصــــیة بــــإجراء التعـــــدیالت الالزمــــة علـــــى القــــوانین المتعلقـــــة بــــالم .7

والمـــــؤثرات العقلیـــــة واتخـــــاذ اإلجـــــراءات الالزمـــــة لمكافحـــــة أي وســـــائل تســـــتحدث 
  . للتعامل فیها

كة فــي المــؤتمرات واالجتماعــات الدولیــة متابعــة تنفیــذ المعاهــدات الدولیــة والمشــار  .8
  . غیر المشروعة والمؤثرات العقلیة واد المخدرةواإلقلیمیة الخاصة بمكافحة الم
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  الفصل الثالث
  الصندوق الوطني لمكافحة المخدرات 

  ولجنة اإلشراف والرعایة والمؤثرات العقلیة
  )6(المادة 

ج االدمـان و التعـاطي ینشأ بموجب هذا القـانون صـندوق خـاص لمكافحـة و عـال - 1
ُسمى   ."لیةالصندوق الوطني لمكافحة المخدرات والمؤثرات العق "ی

تكــون للصــندوق الشخصــیة االعتباریــة ویصــدر بتنظیمــه وبتحدیــد تبعیتــه وتمویلــه  - 2
 .بناًء على اقتراح اللجنة الوطنیة مجلس الوزراءواختصاصاته قرار من 

ودور عـــالج وتأهیـــل یكـــون مـــن بـــین اختصاصـــات الصـــندوق تمویـــل مصـــحات   - 3
 .للمدمنین والمتعاطین للمواد المخدرة

  )7(المادة 
ــة"تنشــأ بموجــب هــذ القــانون لجنــة تســمى  - 1 ــة اإلشــراف والرعای برئاســة قــاض " لجن

  :       بمحكمة االستئناف وعضویة كٍل من
 .ممثل النیابة -أ 
 .ممثل اللجنة الوطنیة - ب 
 .ممثل وزارة الصحة -ج 
 .ممثل وزارة الداخلیة - د 
  . لشؤون االجتماعیةممثل وزارة ا - ه 
تخــــتص لجنــــة اإلشــــراف بمتابعــــة المــــدمنین والمتعــــاطین الــــذین تــــأمر المحكمــــة  - 2

بإیــداعهم فـــي مصـــحات خاصـــة لتـــوفیر العـــالج الطبـــي و النفســـي و االجتمـــاعي 
 .من تنفیذ عقوبة الحبس بدالً 

تُحــّدد مهـــام لجنــة اإلشـــراف و نظــام العمـــل بهــا بموجـــب قــرار یصـــدر عــن وزیـــر  - 3
 .داء مهامها بمن تراه مناسباً أتستعین في العدل ولها ان 
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  الفصل الرابع
  الترخیص

  )8(المادة 
  .تقوم الوزارة بمنح الترخیص للجهات المبینة في هذا القانون - 1
جراءاتـــه للجهـــات المنصـــوص علیهـــا فـــي المـــواد  - 2 تُحـــدد شـــروط مـــنح التـــرخیص وإ

 .من هذا القانون بموجب الالئحة التنفیذیة للقانون )17،11،10،9(

  )9(دة ما
یجوز الترخیص للجهـات الحكومیـة والكلیـات والمعاهـد المتخصصـة ومراكـز األبحـاث 

الجــدول رقــم مـن  بالقســم الثــانيالعلمیـة المعتــرف بهــا بزراعـة أي مــن النباتــات المبینـة 
 ،التـي تسـتلزمها طبیعـة تخصصـها ،وذلك لألغراض الطبیـة أو البحـوث العلمیـة ،)4(

  .بالتنسیق مع وزارة الزراعة
  )10(ادة م

یجـوز التــرخیص لمصـانع األدویــة بصـنع أو إنتــاج أدویـة یــدخل فـي تركیبهــا مــواد  .1
  .مخدرة أو مؤثرات عقلیة بالنسب المحددة في الترخیص

یحظــر علــى هــذه المصــانع اســتعمال المــواد المخــدرة أو المــؤثرات العقلیــة إال فــي  .2
 . صنع أو إنتاج األدویة المرخص لها بصنعها أو إنتاجها

  )11(مادة 
المــــواد المخــــدرة أو المــــؤثرات  أو نقــــل ال یجــــوز التــــرخیص باســــتیراد أو تصــــدیر - 1

  :ةــالعقلیة إال للجهات اآلتی
الجهات الحكومیـة والكلیـات والمعاهـد المتخصصـة ومراكـز األبحـاث العلمیـة  -أ 

  .المعترف بها
  .معامل التحالیل الكیمیائیة أو الصناعیة المرخص لها - ب 
 .المرخص لها جیة والصیدالنیةالعال المستشفیات والمؤسسات -ج 
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المـواد المخـدرة أو المـؤثرات للتعامـل فـي حـدد بقـرار مـن الـوزیر القواعـد المنظمـة تُ  - 2
 .من هذه المادة) 1(العقلیة بین الجهات المنصوص علیها في الفقرة 

  )12(مادة 
ال یجـــــوز لموظـــــف الجمـــــارك اإلفـــــراج أو الســـــماح بتصـــــدیر المـــــواد المخـــــدرة أو  .1

أو تصـــدیر  توریـــدة التـــي تصـــل إلـــى الجمـــارك إال بموجـــب إذن المـــؤثرات العقلیـــ
مـــن ینـــوب كتـــابي صـــادر مـــن الجهـــة اإلداریـــة لمـــن صـــدر باســـمه التـــرخیص أو 

  .عنه
ـــــت مـــــن صـــــالحیة المـــــواد المخـــــدرة والمـــــؤثرات العقلیـــــة  .2 یصـــــدر اإلذن بعـــــد التثب

مواصــــــفات والبیانــــــات الــــــواردة بتــــــرخیص االســــــتیراد أو لللالســـــتعمال ومطابقتهــــــا 
  .دیرالتص

تُنظم إجراءات التثبت مـن صـالحیة المـواد المخـدرة والمـؤثرات العقلیـة لالسـتعمال  .3
  .بقرار یصدر عن الوزیر

  )13(مادة 
على اإلدارة العامة للجمارك في حـالتي االسـتیراد أو التصـدیر تسـلیم إذن اإلفـراج  .1

عادتــه إلــى الجهــة اإلداریــة وعلــى كــل مــن اإلدارة العامــة للجمــار  ك أو التصــدیر وإ
  .وصاحب العالقة االحتفاظ بنسخة من اإلذن

  .من تاریخ صدوره یعتبر اإلذن الغیًا إذا لم یستعمل خالل تسعین یوماً  .2
ال یجــوز اإلفــراج عــن المــواد المخــدرة أو المــؤثرات العقلیــة أو الســماح بتصــدیرها  .3

   .إال بعد الحصول على إذن جدید
  

  )14(مادة 
لمــــؤثرات العقلیــــة أو تصــــدیرها أو نقلهــــا داخــــل ال یجــــوز اســــتیراد المــــواد المخــــدرة أو ا
ولــو كــان  –، ویجــب أن یكــون إرســالها أخــرىطــرود أو شــحنات محتویــة علــى مــواد 
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سـم المـادة المخـدرة أو اداخل طرود مؤمن علیها، ومبین علـى غالفهـا  –بصفة عینة 
  .سم المرسل إلیه وعنوانهاالمؤثر العقلي بالكامل وطبیعته وكمیته و 

  )15(مادة 
المختصـــــة مـــــنح إذن كتـــــابي بمـــــرور شـــــحنة مـــــن المـــــواد المخـــــدرة أو  لـــــإلدارةوز یجـــــ

لنظـــام التســـلیم  خـــرى تطبیقـــاً أالفلســـطینیة إلـــى دولـــة  األراضـــيالمـــؤثرات العقلیـــة عبـــر 
المراقــب إذا رأى أن ذلــك سیســاهم فــي الكشــف عــن األشــخاص الــذین یشــاركون فـــي 

  .نقل الشحنة والجهة المرسلة إلیها

  )16(مادة 
نى مـــن األحكـــام الخاصـــة بنظـــام االســـتیراد والتصـــدیر والنقـــل األدویـــة التـــي یســـتث  - 1

تحتــــوي علــــى مــــواد مخــــدرة أو مــــؤثرات عقلیــــة وتكــــون الزمــــة لمواجهــــة الحــــاالت 
الطارئـــة واإلســـعافات األولیـــة التـــي تحملهـــا وســـائل النقـــل الدولیـــة عنـــد دخولهـــا أو 

بهـا مـن الدولـة  مصـرحاً خروجها من البالد عبـر المنافـذ القانونیـة بشـرط أن یكـون 
المصــدرة، وأن یقـــوم المســـؤول عـــن وســـیلة النقــل بـــإبالغ ســـلطات المنفـــذ باألدویـــة 

  .التي یحملها عند الوصول وعند المغادرة
مـن هـذه المـادة وطریقـة صـرفها ) 1(تُحّدد كمیات األدویة المشـار إلیهـا فـي الفقـرة  - 2

  .بقرار یصدر عن الوزیر  وتداولها

  )17(مادة 
تــرخیص بالتعامــل فــي المــواد المخــدرة أو المــؤثرات العقلیــة إال للجهــات ال یجــوز ال - 1

 .من هذا القانون) 11(المنصوص علیها في المادة 
ـــــة إال للمؤسســـــات  - 2 ــــرخص باإلتجـــــار فـــــي المـــــواد المخـــــدرة أو المـــــؤثرات العقلی ال یـ

 .الصیدالنیة التي تتوافر فیها الشروط التي یصدر بتحدیدها قرار من الوزیر
 



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

للمؤسســات الصــیدالنیة المــرخص لهــا باإلتجــار أو التعامــل فــي المــواد ال یجــوز  - 3
المخدرة أو المؤثرات العقلیة بیعها أو تسلیمها أو التنـازل عنهـا بأیـة صـورة كانـت إال 

 لهـــامـــن هـــذا القـــانون التـــي یـــرخص ) 11(للجهـــات المنصـــوص علیهـــا فـــي المـــادة 
  .بذلك

  )18(مادة 
ممنـــوح لهـــا أو لـــم یجـــدد قبـــل انتهـــاء مدتـــه كـــل مؤسســـة صـــیدالنیة ألغـــي التـــرخیص ال

تُصــفى موجوداتهــا مــن المــواد المخــدرة والمــؤثرات العقلیــة تحــت إشــراف لجنــة یشــكلها 
  .الوزیر لهذا الغرض

  )19(مادة 
یحـــرروا وصـــفة طبیـــة مهنـــة الطـــب أن  مزاولـــةال یجـــوز لألطبـــاء المـــرخص لهـــم  .1

لمـــا  العـــالج ووفقـــاً  إال بقصـــد شـــخصالمواد المخـــدرة أو المـــؤثرات العقلیـــة ألي بـــ
تقتضــیه األصــول العلمیــة المتعــارف علیهــا ، وفــي نطــاق الحــد األقصــى للكمیــات 

  ).8، 7، 6، 3، 2، 1(الجداول المحددة في كل من 
زیــادة تلــك الكمیــة فعلــى الطبیــب المعــالج أن یطلــب  الشــخصإذا اســتلزمت حالــة  .2

هــا قــرار مــن للشــروط التــي یصــدر ب الكمیــة الالزمــة لهــذا الغــرض وفقــاً  للشــخص
  .الوزیر

یحظــر علــى الطبیــب تحــت أي ظــرف أن یحــرر لنفســه وصــفة طبیــة بأیــة كمیــة  .3
  .كانت من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلیة

  )20(مادة 
ــــاء المــــرخص لهــــم  - 1 ــــةیجــــوز لألطب ــــاداتهم  مزاول ــــة الطــــب أن یحــــرزوا فــــي عی مهن

دیــدها قــرار الخاصــة بعــض المــواد المخــدرة أو المــؤثرات العقلیــة التــي یصــدر بتح
مـــن الـــوزیر الســـتعمالها فـــي عـــالج مرضـــاهم عنـــد الضـــرورة الملحـــة ، علـــى أن 
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 یكـون احتفــاظهم بتلــك المــواد فــي شــكلها الـذي یتفــق مــع اســتعمالها الطبــي المعــدة
  .دون أي تغییر أصالً  له

عــالج المرضــى بــالمواد المخــدرة أو ) 1(یجــوز لألطبــاء المشــار إلــیهم فــي الفقــرة  - 2
خارج عیـاداتهم فـي الحـاالت الطارئـة ویحظـر علـیهم صـرف أي  المؤثرات العقلیة

  .نفسهمألمنها لمرضاهم بقصد استعمالها 

  )21(مادة 
یكون تحریر الوصفات الطبیـة التـي تحتـوي علـى مـواد مخـدرة أو مـؤثرات عقلیـة علـى 
نمــاذج الوصــفات الطبیــة وبطاقــات الــرخص التــي تعــدها الجهــة اإلداریــة، ویجــب أن 

لطبیــة وبطاقــات الــرخص مرقمـة بــرقم مسلســل عــام ومختومــة بخــاتم تكـون الوصــفات ا
  .الجهة اإلداریة

  )22(مادة 
علـــى مــــدیري المؤسســـات الصــــیدالنیة المــــرخص لهـــا باإلتجــــار والتعامـــل فــــي المــــواد 
المخـــدرة أو المـــؤثرات العقلیـــة حفـــظ المـــواد المخـــدرة أو المـــؤثرات العقلیـــة فـــي أوعیتهـــا 

  .ئحة التنفیذیة لهذا القانوناألصلیة وفقًا لما تحدده الال

  )23(مادة 
یجوز للمرضى حیازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلیة ألسباب صحیة، وذلـك فـي حـدود 

مهنـة الطـب، وال یجـوز لهـم  بمزاولـةالكمیات التي یصـفها لهـم األطبـاء المـرخص لهـم 
  .التنازل عنها ألي شخص آخر مهما كانت األسباب

  )24(مادة 
ذیـة لهـذا القـانون إجـراءات التسـجیل والرقابـة والتفتـیش علـى المـواد تحدد الالئحـة التنفی

  .المخدرة والمؤثرات العقلیة
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  الفصل الخامس
  غسیل األموال الناتج عن االتجار 

  في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلیة
  )25(مادة 

جریمــة غســیل أمــوال ناتجــة عــن االتجــار غیــر المشــروع فــي المــواد  یعــد مرتكبــاً  .1
  :بأحد األفعال اآلتیة رة أو المؤثرات العقلیة كل من یقوم عمداً المخد

تحویل األمـوال أو نقلهـا مـع العلـم  بأنهـا متحصـله مـن أیـة جریمـة مـن جـرائم  -أ 
والمؤثرات العقلیة بهدف إخفـاء أو تمویـه المصـدر  واد المخدرةاالتجار بالم

 غیــر المشــروع لألمــوال أو مســاعدة أي شــخص فــي ارتكــاب هــذه الجریمــة
  . إذا ثبت علمه بمصدر المال أو اإلفالت من المساءلة القانونیة

اكتســاب أو حیــازة أو اســتخدام أمــوال مــع العلــم بأنهــا متحصــله مــن جریمــة  - ب 
أو المــؤثرات العقلیــة أو  واد المخــدرةمــن جــرائم االتجــار غیــر المشــروع بــالم

 .من فعل من أفعال االشتراك فیها
لتزامــات البنــوك والمؤسســات المالیــة للوقایــة مــن تــنظم الالئحــة التنفیذیــة للقــانون ا .2

المعــــامالت النقدیــــة المشــــبوهة الناتجــــة عــــن االتجــــار غیــــر المشــــروع فــــي المــــواد 
  . المخدرة أو المؤثرات العقلیة

  الفصل السادس
  العقوبات

  )26(المادة 
 مــن بغرامــة آخــر یعاقــبیــنص علیهــا قــانون  أشــدمــع عــدم االخــالل بأیــة عقوبــة  - 1

 المتداولـة بالعملـة یعادلهـا مـا إلـى خمسـة آالف دینـار أردنـي أو يأردنـ دینار ألف
 :كل من یرتكب أیًا من األفعال التالیة ،قانوناً 
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ــرخص مســك عــدم  .أ  فــي المـــواد  باإلتجـــارلــه الـــدفاتر مــن قبــل الشـــخص المُ
المنصــوص علیهـا فــي هـذا القــانون أو حیازتهـا و المخـدرة أو المـؤثرات العقلیــة 

   .افیه م بالقیدِ أو لم یقُ 
إدارة صــیدلیة أو محــل مــرخص لــه باإلتجــار بــالمواد المســؤول عــن  امتنــاع .ب 

الكشـوف المنصـوص علیهـا فـي هـذا عن إرسـال المخدرة أو المؤثرات العقلیة 
   .القانون إلى اإلدارة المختصة في المواعید المقررة

ز مــواد مخــدرة أو مــؤثرات عقلیــة بكمیــات تزیــد أو تقــل عــن احــر إأو  ةاز یــح .ج 
مرخص له بها مع األخذ بعین االعتبـار الفـروق الناتجـة مـن تعـدد الكمیات ال

  :عملیات الوزن بشرط أال تزید الفروق على ما یأتي
  .في الكمیات التي تزید عن غرام واحد% 10 )1
بشــرط أال  غرامــاً  25غــرام حتــى علــى فــي الكمیــات التــي تزیــد % 5 )2

  .سنتیغراماً یزید المقدار على خمسین 
  .رامغ 25ید على في الكمیات التي تز % 2 )3
فــــــي المــــــواد المخــــــدرة و المــــــؤثرات العقلیــــــة الســــــائلة أیــــــا كــــــان % 5 )4

  .مقدارها
ومثلـي الغرامـة المقـررة أو من ستة أشهر إلى ثالث سنوات تكون العقوبة الحبس  -2

ارتكـاب إحـدى الجـرائم المبینـة فـي هـذه  عنـدبإحدى هاتین العقـوبتین، فـي حالـة العـود 
  .المادة

  )27(المادة 
مـن ثـالث ؛ یعاقب بالسجن آخرینص علیها قانون  أشدم االخالل بأیة عقوبة مع عد

عشــرین خمســة آالف دینــار أردنــي إلــى  مــن ، وغرامــةســنة عشــرخمســة  ســنوات إلــى
، كـل شـخص یرتكـب أیـًا مـن  المتداولـةألف دینـار أردنـي أو مـا یعادلهـا بالعملـة  قانونـًا

  : األفعال اآلتیة
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والمــؤثرات العقلیــة ســواًء كــان ذلــك بمقابــل أو  خــدرةواد الممــن أنــواع المــ تقــدیم أي .1
ــــك فــــي غیــــر الحــــاالت المســــموح بهــــا،  بدونــــه، أو تســــهیل الحصــــول علیهــــا، وذل

  .بمقتضى أحكام هذا القانون
المــرخص حیازتهــا  العقلیــة والمــؤثرات المخــدرة المــوادالتصــرف فــي أٍي مــن أنــواع  .2

ــــأيٍ  خالفــــة لشــــروط مــــن أوجــــه التصــــرفات الم الســــتعمالها فــــي غــــرض محــــدد، ب
  .الترخیص سواًء كان ذلك بمقابل أو بدونه

 المــوادإعـداد منـزل، أو أي مكـان آخـر وتهیئتــه، أو إدارتـه لتعـاطي أٍي مـن أنـواع  .3
  .فیه تداولها، أو التعامل فیها أو العقلیة أو المؤثرات المخدرة

أو إنتاجهـــــــا أو اســـــــتیرادها أو  المخـــــــدرة الطبیـــــــةصـــــــنع أٍي مـــــــن المستحضـــــــرات  .4
أو التعامــل فیهـا، فــي غیــر الحـاالت المســموح بهــا بمقتضـى أحكــام هــذا  تصـدیرها

  .القانون، أو أي قانون آخر
فــي غیــر الطبیــة المخــدرة ، أو تقــدیم أٍي مــن المستحضــرات ة طبیــةوصــفتحریــر  .5

  .الحاالت المسموح بها بمقتضى أحكام هذا القانون، أو أي قانون آخر
 العبــادة دور إحـدى فـي العقلیـة ؤثراتأو المـ المخـدرة المـوادتعـاطي أي مـن أنـواع  .6

 أو صـــحیة أو ریاضـــیة أو ثقافیـــة مؤسســـة فـــي أو الخدمیـــة مرافقهـــا أو التعلـــیم أو
 االحتیـاطي فـي الحـبس أماكن أو والتأهیل اإلصالح مراكز أحد في أو إصالحیة

 .آخر قانون أي أو القانون هذا أحكام بموجب بها، المسموح الحاالت غیر
 أو إنتاجهـا أو شـرائها أو العقلیـة المؤثرات أو المخدرة المواد اعأنو  من استیراد أي .7

 بهــــا، المســــموح الحــــاالت غیــــر فــــي تعاطیهــــا بقصــــد وذلــــك حیازتهــــا، أو صــــنعها
  .آخر قانون أي أو القانون هذا أحكام بموجب

المـؤثرات  وأ واد المخـدرةمـن أنـواع المـ زراعة أي من النباتات التي ینتج منها أٌي  .8
 المسـموح الحـاالت غیـر فـي الص تلك المواد منها بغرض تعاطیهـاالعقلیة الستخ

  .آخر قانون أي أو القانون هذا أحكام بموجب بها،
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  )28(المادة 
مـــن یـــنص علیهـــا قـــانون آخـــر؛ یعاقـــب بالســـجن  أشـــدخـــالل بأیـــة عقوبـــة مـــع عـــدم اإل

إلـــى عشـــرین ألـــف دینـــار أردنـــي  مـــنالمؤبـــد وغرامـــة خمســـة عشـــر ســـنة إلـــى الســـجن 
،  المتداولـةما یعادلها بالعملة  ف دینار أردني أوأربعین أل فـي أي مـن الحـاالت قانونـًا

 -:اآلتیة
 .العقلیة والمؤثرات المخدرة المواداالتجار في  .1
تقـدیم  المخـدر  أوعلـى الصـحة  هِ ضافة أي مواد الى المخدر زادت من مخـاطر إ  .2

الجهــة  ثنــاء عــالج بــدیل وافقــت علیــهأأو المــؤثر العقلــي بشــكل غیــر مشــروع فــي 
  .المخولة قانوناً 

جریمــــة اســـتغالل الجـــاني الســـلطة أو الحصــــانة المقـــررة لـــه قانونــــًا فـــي ارتكـــاب   .3
  .اإلتجار

جـــل النقـــل أنســـانیة مـــن إمخصصـــة لعملیـــة  حاویـــة أوشـــاحنة الجـــاني اســـتعمال   .4
  .خفائهاإ أو المخدرة للموادمشروع الغیر 

مـن مـن قـوى األ ي أوأو القطـاع الصـحإذا كان الجاني من مـوظفي سـلك التعلـیم  .5
 .عن إنفاذ القانون مسؤوالً  شخصاً  أو

خـــرى، ویشـــمل ذلـــك تهریـــب األســـلحة، أبجریمـــة عالمیـــة  اإلتجـــار اقتـــران جریمـــة .6
واألمــوال، وتزییـــف النقــود، أو كـــون الجریمـــة المــذكورة جـــزءًا مــن أعمـــال أٍي مـــن 

أعمالهــا العصــابات العالمیــة، التــي تقــوم بارتكــاب الجــرائم العالمیــة، ویكــون مجــال 
كلهـــــا، أو أٍي منهـــــا، فـــــي أكثـــــر مـــــن دولـــــة واحـــــدة، أو أن یشـــــترك فـــــي ارتكابهـــــا 

  .أشخاص من أكثر من دولة واحدة
من لم یبلغ مـن العمـر الثامنـة عشـر أو  جریمة اإلتجاراستخدام الجاني في تنفیذ  .7

ممـــن  فروعـــه أو زوجـــه أو أحـــداً  أومـــن أصـــوله  حـــداً أأو اســـتخدم ًا عقلیـــ اً مریضـــ
 أوممــــن لــــه ســــلطة فعلیــــة علــــیهم فــــي رقــــابتهم  أوهم أو مالحظــــتهم یتـــولى تــــربیت
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دون معرفـــة ذلـــك  آخـــر شخصـــاً اإلتجـــار اســـتخدم الرتكـــاب جریمـــة  أوتـــوجیههم 
 .الشخص

المـوظفین العمـومیین، مـن  ارتكاب الجاني جریمة اإلتجار مستغًال صفته باعتباره .8
ــــالموادالمنــــوط بهــــم مكافحــــة الجــــرائم المتعلقــــة  ــــة ثراتوالمــــؤ  المخــــدرة ب ، أو العقلی

، أو حیازتهـــا تـــداولهاالمكلفــین بأعمـــال الرقابــة واإلشـــراف علــى التعامـــل فیهــا، أو 
المسـموح بهـا وفقـًا ألحكـام هـذا القـانون، أو أي قـانون غیـر وذلك بأٍي من الطرق 

 .آخر
المســـتخدمین العمـــومیین القـــائمین  أوحـــد المـــوظفین أذا نشـــأ عـــن التعـــدي علـــى إ .9

كـان مـن  أو كـان الجـاني یحمـل سـالحاً  أوون عاهة مستدیمة على تنفیذ هذا القان
 أوذا قــام الجــاني بخطــف إ أومــن رجــال الســلطة المنــوط بهــم المحافظــة علــى األ

 أوصـوله أحـد مـن أاحتجاز أي من القائمین على تنفیذ هـذا القـانون أو زوجـه أو 
 .فروعه

ن مـــــن كـــــاأو إدارتهـــــا أو تنظیمهـــــا أو المســــاهمة فیهـــــا و  االنضــــمام لعصـــــابة .10
غراضها االتجار بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلیة أو تقـدیمها للتعـاطي بقصـد أ

 .االتجار سواء داخل البالد أو خارجها
مــــن هــــذا ) 27(فــــي المــــادة  المــــذكورة الجــــرائم مــــن أي ارتكــــاب إلــــى العــــود .11

  .القانون
  )29(المادة 

إلــى ســتین أردنــي  عشــرین ألــف دینــار مــنالســجن المؤبــد وغرامــة اإلعــدام أو یعاقــب ب
ـــة ألـــف دینـــار أردنـــي  ،  المتداولـــةأو مـــا یعادلهـــا بالعمل كـــل مـــن یرتكـــب جریمـــة قانونـــًا
 :في أي من الحاالت التالیة العقلیة والمؤثرات المخدرة اإلتجار في المواد

إذا ارتكبت الجریمـة فـي إحـدى دور العبـادة أو التعلـیم أو مرافقهـا الخدمیـة أو فـي  .1
فــي أحــد مراكــز اإلصــالح  أوصــالحیة إ أوریاضــیة  أو أو صــحیةمؤسسـة ثقافیــة 

 .والتأهیل أو أماكن الحبس االحتیاطي
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 .إذا استخدم الجاني األسلحة الناریة أثناء ارتكاب الجریمة .2
 .من هذا القانون) 28(في المادة  المذكورة الجرائم من أي ارتكاب إلى العود .3

  )30(المادة 
  :ةـــت اآلتیفي أي من الحاالتكون العقوبة اإلعدام 

فـي وفـاة شـخص غیـر المسـموح بهمـا أو المـؤثر العقلـي  ادة المخـدرةالم تإذا تسبب .1
 .أو أكثر

المستخدمین العمومیین القـائمین علـى تنفیـذ هـذا  أوحد الموظفین أإذا قتل الجاني  .2
 .بسببها أوثناء تأدیته وظیفته أالقانون 

ــــالأوكــــان مــــن  ترؤســــها أوعصــــابة  تأســــیس .3  أومواد المخــــدرة غراضــــها االتجــــار ب
 أوتقـــــدیمها للتعـــــاطي بقصـــــد االتجـــــار ســـــواء داخـــــل الـــــبالد  أوالمــــؤثرات العقلیـــــة 

 .خارجها
 .من هذا القانون) 29(في المادة  المذكورة الجرائم من أي ارتكاب إلى العود .4

  
  )31(مادة 

) 6(الفقـرة یجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة فـي الجـرائم المنصـوص علیهـا فـي  .1
دمانــه إن تــأمر بإیــداع مــن یثبــت أمــن تنفیــذ هــذه العقوبــة  بــدالً  )27(المــادة مــن 

 .واجتماعیاً  ونفسیاً  حدى المصحات العالجیة المعتمدة لیعالج فیها طبیاً إ
شـهر وال تزیـد علـى أن تقل مدة بقاء المحكوم علیه بالمصحة عن ستة أال یجوز  .2

تمدیــد بقــرار مــن ویجــوز ال قــلأیهمــا أثــالث ســنوات أو مــدة العقوبــة المقضــي بهــا 
 .المحكمة بناًء على تقریر لجنة اإلشراف

یكـون اإلفـراج عـن المـودع بعـد شـفائه بقـرار مـن لجنـة اإلشـراف، ویجـوز لهـا رفـع   .3
األمــر إلــى المحكمــة عــن طریــق النیابــة لطلــب الحكــم بإلغــاء أمــر اإلیــداع وطلــب 

خصـم المـدة  استیفاء الغرامة وبـاقي مـدة العقوبـة المقیـدة للحریـة المقضـي بهـا بعـد
 :التي قضاها المحكوم علیه بالمصحة أو أحداهما؛ إذا تبین
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 .عدم جدوى اإلیداع -أ 
 .انتهاء المدة القصوى المقررة قبل شفاء المحكوم علیه - ب 
 .مخالفة المودع الواجبات المفروضة علیه لعالجه -ج 
مــن الجــرائم المنصــوص علیهــا فــي هــذا  ارتكــاب المــودع أثنــاء إیداعــه أیــاً  - د 

  .القانون
  

  صل السابعالف
  حاالت تعطیل الدعوى الجزائیة

  )32(مادة 
مـــن تلقـــاء نفســـه مـــن اإلشـــراف ال تُقـــام الـــدعوى الجزائیـــة علـــى مـــن یتقـــدم للجنـــة  - 1

 ةمتعاطي المواد المخدرة للعالج ویبقى في هذه الحالـة تحـت العـالج فـي المصـح
 . غیر ذلكاإلشراف أو في دور العالج إلى أن تقرر لجنة 

لمصحة أو توقف عن التـردد علـى دور العـالج المشـار الیهـا ذا غادر المریض اإ - 2
ــــه یُ  لجنــــة اإلشــــرافقبــــل صــــدور قــــرار  لــــزم نفقــــات العــــالج ویجــــوز تحصــــیلها من

 .بالطرق المقررة قانوناً 
لــى إلمــادة مخــدرة ولــم یقــدمها  ال تســري احكــام هــذه المــادة علــى مــن كــان محــرزاً  - 3

  .على دور العالجالمختصة عند دخوله المصحة أو عند تردده  دارةاإل

  )33(مادة 
دمانــــه أو تعاطیـــه المـــواد المخــــدرة أو إال تقـــام الـــدعوى الجزائیـــة علــــى مـــن ثبـــت  .1

ـــــــة  ـــــــب إالمـــــــؤثرات العقلی صـــــــوله أو فروعـــــــه أو المرشـــــــد أحـــــــد أأو  زوجـــــــهذا طل
حـــدى المصـــحات أو دور العـــالج إعالجـــه فـــي  لجنـــة اإلشـــرافلـــى إاالجتمـــاعي 

  .القانون من هذا) 31(المنصوص علیها في المادة 
ن أقـوال ذوي الشـأن ولهـا أفـي الطلـب بعـد فحصـه وسـماع  اإلشـراف تفصل لجنة .2

  .لى النیابة تحقیق هذا الطلب وموافاتها بمذكرة برأیهاإتطلب 
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حـــدى المصـــحات أو إلزامـــه إیـــداع المطلـــوب عالجـــه فـــي حالـــة موافقتـــه إیكـــون  .3
رفعـت اللجنـة ذا رفـض ذلـك إفـ اإلشـراف لجنـة بالتردد على دور العالج بقرار مـن

، لـى محكمـة الصـلح التـي یقـع فـي دائرتهـا محـل اقامتـهإمر عـن طریـق النیابـة األ
  .لتأمر بإیداعه أو إلزامه بالتردد على دور العالج

ـــة الضـــرورة وقبـــل الفصـــل فـــي الطلـــب اإلشـــراف جنـــة لیجـــوز ل .4 ن تـــودع أفـــي حال
ولـه  یـاً سـبوعین لمراقبتـه طبأالمطلوب عالجه تحت المالحظـة لمـدة ال تزیـد علـى 

لــى النیابــة أو مــدیر المكــان المــودع بــه وعلــى إیداعــه بطلــب یقــدم إن یــتظلم مــن أ
لـى المحكمـة المشـار إن ترفعـه ألیهـا إیـام مـن وصـول الطلـب أالنیابة خالل ثالثة 

  .لیها في هذه المادة لتأمر بما تراهإ
ا حكـام المنصـوص علیهـوفي جمیع االحـوال تطبـق بشـأن العـالج واالنقطـاع عنـه األ 

  .من هذا القانون) 32(في المادة 

  )34(مادة 
تعـد جمیـع البیانـات التـي تصـل إلـى علــم القـائمین بالعمـل فـي شـؤون عـالج المــدمنین 

  .أو المتعاطین من األسرار التي یعاقب على إفشائها بالعقوبة المقررة في القانون

  )35(مادة 
العقلیــة والنباتــات یحكــم فــي جمیــع األحــوال بمصــادرة المــواد المخــدرة والمــؤثرات  .1

  .المضبوطة وبذورها وكذلك األموال المتحصلة من الجریمة
مــع عــدم اإلخــالل بحقــوق الغیــر حســن النیــة یحكــم بمصــادرة األدوات ووســائل  .2

  .النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها
یكــــــون التصــــــرف بالمضــــــبوطات إذا لــــــم ترفــــــع الــــــدعوى الجنائیــــــة لســــــبب مــــــا؛  .3

 :قرتین السابقتین بقرار من النائب العام وفقًا لما یليعلیها في الف المنصوص
 .إذا كانت المضبوطات تشكل حیازتها جریمة فللنائب العام أن یأمر بإتالفها - أ



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

إذا كانـــت المضـــبوطات مـــن األشـــیاء التـــي ال یعتبـــر حیازتهـــا جریمـــة فللنائـــب  -  ب
مـــة یـــداع ثمنهـــا لـــدى الخزینـــة العاإ العـــام أن یـــأمر ببیعهـــا فـــي المـــزاد العلنـــي و 

ولصـــاحب الحـــق أن یطالـــب بـــالثمن الـــذي بیعـــت فیـــه خـــالل ســـنة مـــن تـــاریخ 
ال آل الثمن إلى الدولة دون الحاجة إلى حكم بذلك  .البیع، وإ

  )36(مادة 
مـوال المـتهم أمـر بوضـع ن یطلب من المحكمـة المختصـة األأیجوز للنائب العام  - 1

تــي یتــوافر و ممتلكاتــه تحــت الــتحفظ و منعــه مــن التصــرف فیهــا فــي الحــاالت ال
تهـام فـي أي مـن الجـرائم المنصــوص دلـة كافیـة علــى جدیـة اإلأفیهـا مـن التحقیـق 

  .علیها في هذا القانون
مـوال و ممتلكـات أن تشـمل بقرارهـا أعلى طلب النائـب العـام  یجوز للمحكمة بناًء  - 2

نهـا متحصـلة مـن أدلـة كافیـة علـى أزوج المتهم وأوالده القصر متى توافرت لـدیها 
  .وع الدعوىالجریمة موض

موال المتحفظ علیها بعـد جردهـا بحضـور ذوي الشـأن تعین المحكمة من یدیر األ - 3
و ممثـــــل النیابـــــة و الخبیـــــر الـــــذي تنتدبـــــه المحكمـــــة، ویلتـــــزم مـــــن یعـــــین لـــــإلدارة 

عنـد  إیراداتهـادارتهـا وردهـا مـع إموال المتحفظ علیها و حسـن األبالمحافظة على 
  .نتهاء مدة التحفظإ

ن یــتظلم مــن قــرار المحكمــة المشــار الیــه فــي الفقـــرات أة یجــوز لكــل ذي مصــلح - 4
مـام المحكمـة التـي أ من تاریخ تبلیغـه شهرأمن هذه المادة خالل ثالثة ) 3،2،1(
  .صدرتهأ

مــوال المــتهم تحــت الــتحفظ یعطــى زوجــه وأوالده ووالــداه ومــن أخــالل مــدة وجــود  - 5
  .مالكه تحددها المحكمةأیرادات إنفقة من  یعولهم شرعاً 
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  )37( مادة
شــارة إراضــي لوضــع المحكمــة إلــى مــدیر دائــرة تســجیل األیبلــغ النائــب العــام قــرار  - 1

  .الحجز على عقارات المتهم
یــداع ثمنهــا فــي خزینــة مــر ببیــع األصــدار األإیجــوز للمحكمــة  - 2 مــوال المحجــوزة وإ

ن بیعهـا یعـود أرأت المحكمـة  إذا ذا كانت معرضة للتلف السریع، أوإالمحكمة ؛ 
  . لمنفعةعلى صاحبها با

  )38( مادة
إذا حكــم بإدانـــة المـــتهم وثبــت للمحكمـــة أن األمـــوال المــتحفظ علیهـــا كلهـــا أو بعضـــها 

بعـــد تنفیـــذ  ، ویـــرد البـــاقيمحصـــلة مـــن الجریمـــة، تحكـــم بمصـــادرتها كلهـــا أو بعضـــها
  .الحكم الصادر ضده بالغرامة

  )39(مادة 
ها بمعرفــة لجنــة تتلــف المــواد المخــدرة و النباتــات المضــبوطة والمحكــوم بمصــادرت - 1

حـــد أعضـــاء النیابـــة و یصـــدر بتشـــكیلها و إجراءاتهـــا  قـــرار مـــن النائـــب أیرأســـها 
 .العام

یجوز للنائب العام أن یأذن بتسلیم تلك المواد إلى أیة جهة حكومیـة لالنتفـاع بهـا  - 2
 .مع وزارة الصحة باالتفاقفي األغراض الصناعیة أو العلمیة، وذلك 

  )40( مادة
علیه أكثر من مرة في إحـدى الجـرائم المنصـوص علیهـا فـي كل من سبق الحكم   .1

هذا القانون یجوز للمحكمـة أن تحكـم علیـه باإلضـافة إلـى العقوبـة المقـررة بأحـد 
  -:التدابیر اآلتیة

اإلیــــداع فــــي إحــــدى مؤسســــات العمــــل أو التــــدریب المهنــــي أو فــــي مصــــحة  .أ 
 .تخصص لهذا الغرض

 .تحدید اإلقامة في جهة معینة .ب 
 .في جهة معینةمنع اإلقامة  .ج 
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 .لمدة العقوبة المقیدة للحریة المحكوم بها مساویةمنع السفر للخارج لمدة  .د 
 .إبعاد األجنبي وعدم السماح له بالعودة إلى البالد .ه 
 .حظر التردد على أماكن أو محال معینة .و 
  .الحرمان من ممارسة مهنة أو حرفة معینة .ز 

 .تزید على خمس سنوات ال یجوز أن تقل مدة التدبیر المحكوم به عن سنة وال  .2
مـدة ال تقـل  حبسفي حالـة مخالفـة المحكـوم علیـه التـدبیر المحكـوم بـه یعاقـب بـال  .3

خمســـة آالف دینـــار  تتجـــاوزعـــن ثالثـــة أشـــهر وال تزیـــد علـــى ســـنتین وبغرامـــة ال 
 .المتداولةأردني أو ما یعادلها بالعملة 

  )41(مادة 
ارتكـاب إحـدى الجـرائم  لحاو كل من توسط أو ساهم أو ساعد أو سهل أو حرض أو 

  . المبینة في هذا القانون یعاقب بالعقوبة المقررة لها

  )42(مادة 
خــص لــه باإلتجــار فــي المــواد المخــدرة أو المــؤثرات العقلیــة  یحكــم بــإغالق كــل محــل رُ
أو حیازتهــا أو أي محــل آخــر إذا وقعــت فیــه إحــدى الجــرائم المبینــة فــي هــذا القــانون، 

ُحكم بإ   .غالق المحل نهائیاً وفي حالة العود ی

  )43(مادة 
كــــل مــــن بــــادر مــــن الجنــــاة بــــإبالغ  ،یعفــــى مــــن العقوبــــات المقــــررة فــــي هــــذا القــــانون

السـلطات العامــة عــن الجریمـة قبــل البــدء فـي ارتكابهــا، ویجــوز للمحكمـة اإلعفــاء مــن 
العقوبـــة إذا حصـــل اإلبـــالغ بعـــد ارتكـــاب الجریمـــة وقبـــل مباشـــرة التحقیـــق فیهـــا، كمـــا 

خفیـــف العقوبـــة إذا ســـهل الجـــاني للســـطات المختصـــة أثنـــاء التحقیـــق أو یجـــوز لهـــا ت
  .المحاكمة القبض على الجناة اآلخرین
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  )44(مادة 
لـوزیر العــدل باالتفــاق مــع الـوزیر المخــتص أو مــن یقــوم مقامـه تخویــل صــفة مــأموري 
الضبط القضائي لـبعض مـوظفي وزارتـي الصـحة، والزراعـة ومـوظفي دوائـر الجمـارك 

  .د اختصاصه فیما یتعلق بتنفیذ أحكام هذا القانونكل في حدو 

  )45(مادة 
لمفتشي الصیدلة بوزارة الصحة الذین یصدر بتعیینهم قـرار مـن الـوزیر دخـول مخـازن 
ـــتودعات االتجــــار فــــي المــــواد المخــــدرة والمــــؤثرات العقلیــــة ودخــــول الصــــیدلیات  ومسـ

ومصـــــــــانع والمستوصـــــــــفات والعیـــــــــادات  ومراكـــــــــز الصـــــــــحة األولیـــــــــةوالمستشـــــــــفیات 
المستحضـــرات ومعامـــل التحالیـــل الكیمیائیـــة والصـــناعیة والمعاهـــد العلمیـــة المعتــــرف 
بها، وذلك للتحقق من تنفیذ أحكام هذا القانون، ولهـم االطـالع علـى الـدفاتر واألوراق 
المتعلقــــة بــــالمواد المخــــدرة والمــــؤثرات العقلیــــة ویكــــون لهــــم صــــفة مــــأموري الضــــابطة 

ال، ولهــم أیضــًا مراقبــة تنفیــذ حــرائم التــي تقــع فــي هــذه المالقضــائیة  فیمــا یتعلــق بــالج
وال یجــوز لغیــرهم مــن  والمؤسســات الخاصــةأحكـام هــذا القــانون فــي الــدوائر الحكومیـة 

مــأموري الضــابطة القضــائیة تفتــیش المحــال الــواردة فــي هــذه المــادة إال بحضــور أحــد 
  .مفتشي الصیادلة

  )46(مادة 
ئیــة یقــوم مــأمورو الضــابطة القضــائیة المنصــوص مــع عــدم اإلخــالل بالمحاكمــة الجزا

كـل مزروعـات ممنوعـة بمقتضـى أحكامـه وجمیـع أوراقهــا  بقلـععلـیهم فـي هـذا القـانون 
وجــذورها علــى نفقــة مرتكــب الجریمــة، وتحفــظ هــذه األشــیاء علــى ذمــة المحاكمــة فــي 

  .المخازن المعدة لذلك ، إلى أن یفصل نهائیًا في الدعوى الجزائیة

  )47(مادة 
ســتثناء مــن حكـــم المــادة الســابقة یكـــون للنائــب العــام أو مـــن یفوضــه أن یطلــب إلـــى ا

المحكمــة المختصــة إذا مــا دعــت الضــرورة إلــى ذلــك بإصــدار األمــر بــإتالف المـــواد 
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المخـدرة والمـؤثرات العقلیـة أو النباتـات المضـبوطة فـي أي حالـة كانـت علیهـا الــدعوى 
أسـبابه واإلجـراءات التـي اتخـذت لحفـظ الجزائیة، ویجب أن یشـتمل الطلـب علـى بیـان 

حرازهــا وكمیاتهــا وأمــاكن حفظهـــا  عینــات مناســبة مــن المضــبوطات وأوصــافها هــي وإ
  .ونتائج التحلیل الخاصة بها

  الفصل الثامن
  أحكام ختامیة

  )48(مادة 
لكــل مــن وجــد أو ســاهم أو ســهل أو اشــترك فــي ضــبط مــواد مخــدرة أو مــؤثرات عقلیـــة 

  . بقرار من مجلس الوزراء بناًء على تنسیب من وزیر الداخلیةالحق في مكافأة تتحدد 

  )49(مادة 
ال تنقضــي بمضــي المــدة الــدعوى الجزائیــة فــي الجنایــات المنصــوص علیهــا فــي هــذا 

  .فیها  القانون كما ال تسقط بمضیها العقوبات الصادرة

  )50(مادة 
لیــه فــي إحــدى ال یجــوز الحكــم بوقــف تنفیــذ العقوبــة الصــادرة علــى مــن ســبق الحكــم ع

  .الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون

  )51(مادة 
یجب حفظ الـدفاتر المنصـوص علیهـا فـي هـذا القـانون لمـدة خمـس سـنوات مـن تـاریخ 

المنصـــوص المحـــررة آخـــر قیـــد تـــم فیهـــا، كمـــا تحفـــظ اإلیصـــاالت والوصـــفات الطبیـــة 
  .علیها فیه للمدة ذاتها من التاریخ المبین علیها

  )52(مادة 
الملحقـــة بهـــذا القـــانون بالحـــذف أو  محتـــوى الجـــداولوز بقـــرار مـــن الـــوزیر تعـــدیل یجـــ

  .باإلضافة أو بتغییر النسب الواردة فیها
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  )53(مادة 
  .اللوائح الالزمة لتنفیذ أحكام هذا القانوناألنظمة و یصدر مجلس الوزراء 

  )54(مادة 
  .ا القانونذه یصدر كل وزیر في مجال اختصاصه القرارات الالزمة لتنفیذ أحكام

  )55(مادة 
م  وتعدیالتــه المعمــول 1955لســنة ) 10(یلغــى العمــل بقــانون العقــاقیر المخــدرة رقــم 

م 1962لســـــنة ) 19(بــــه فـــــي محافظـــــات الضـــــفة الغربیـــــة، وقـــــانون المخـــــدرات رقـــــم 
م 1972لســـــنة ) 437(وتعدیالتــــه المعمــــول بـــــه فــــي محافظـــــات غــــزة، واألمـــــر رقــــم 

م 1975لســـــنة ) 558(غــــزة، واألمـــــر رقــــم ظـــــات محاففــــي  وتعدیالتــــه المعمــــول بـــــه
  .وتعدیالته المعمول به في محافظات الضفة

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

  )57(مادة  
ویعمـل بـه  ،تنفیذ أحكام هذا القـانون -ُكٌل فیما یخصه- كافة المختصةعلى الجهات 

  .لرسمیةبعد ثالثین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة ا
  

  .میالدیة 06/10/2013 :صدر في غزة بتاریخ
  .هجریة/1434/01 :الموافق             

 رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة
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 )المواد المخدرة( )1(رقم الجدول 
  Description/Chemical name                                                                              Narcotic drugs                                   No. 

3-O-acetyltetrahydro-7α-(1-hydroxy-1-
methylbutyl)-6,14-endo-ethenooripavine Acetorphine 1  

N-[1-(α -methylphenethyl)-4-
piperidyl]acetanilide 

Acetyl-alpha-
methylfentanyl 2  

3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-
diphenylheptane Acetylmethadol 3  

N-[1-[2-(4-ethyl-4,5-dihydro-5-oxo-1H-
tetrazol-1-yl)ethyl]-4-(methoxymethyl)-4- 
piperidinyl]-N-phenylpropanamide 

Alfentanil 4  

3-allyl-1-methyl-4-phenyl-4-
propionoxypiperidine Allylprodine 5  

α-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-
diphenylheptane Alphacetylmethadol 6  

α-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-
propionoxypiperidine Alphameprodine 7  

α-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-
heptanol Alphamethadol 8  

N-[1-( α-methylphenethyl)-4-
piperidyl]propionanilide Alpha-methylfentanyl 9  

N-[1-[1-methyl-2-(2-thienyl)ethyl]-4-
piperidyl]propionanilide 

Alpha-
methylthiofentanyl 10  

α-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-
propionoxypiperidine Alphaprodine 11  

1-p-aminophenethyl-4-phenylpiperidine-
4-carboxylic acid ethyl ester Anileridine 12  

1-(2-benzyloxyethyl)-4-phenylpiperidine-
4-carboxylic acid ethyl ester Benzethidine 13  

3-benzylmorphine Benzylmorphine 14  
β-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-
diphenylheptane Betacetylmethadol 15  

N-[1-(β-hydroxyphenethyl)-4-
piperidyl]propionanilide Beta-hydroxyfentanyl 16  

N-[1-(β-hydroxyphenethyl)-3-methyl-4-
piperidyl]propionanilide 

Beta-hydroxy-3-
methylfentanyl 17  

β-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-
propionoxypiperidine Betameprodine 18  
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β-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-
heptanol Betamethadol 19  

β-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-
propionoxypiperidine Betaprodine 20  

1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(2-oxo-
3-propionyl-1-
benzimidazolinyl)piperidine 

Bezitramide 21  

Indian hemp and resin of Indian hemp 

Cannabis and 
cannabis resin and 
extracts and tinctures 
of cannabis 

22  

2-(p-chlorobenzyl)-1-diethylaminoethyl-
5-nitrobenzimidazole Clonitazene 23  

  Coca leaf* 24  

methyl ester of benzoylecgonine* Cocaine 25  

dihydrocodeinone-6-carboxymethyloxime Codoxime 26  
the material arising when poppy straw has 
entered into a process for the 
concentration of its alkaloids when such 
material is made available in trade 

Concentrate of poppy 
straw 27  

Dihydrodeoxymorphine Desomorphine 28  
(+)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-
pyrrolidinyl)butyl]morpholine Dextromoramide 29  

N-[2-
(methylphenethylamino)propyl]propionan
ilide 

Diampromide 30  

3-diethylamino-1,1-di(2’-thienyl)-1-
butene Diethylthiambutene 31  

1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-
phenylisonipecotic acid Difenoxin 32  

7,8-dihydro-7 α-[1-(R)-hydroxy-1-
methylbutyl]-6,14-endo- 
ethanotetrahydrooripavine 

Dihydroetorphine 33  

  Dihydromorphine 34  
2-dimethylaminoethyl-1-ethoxy-1,1-
diphenylacetate Dimenoxadol 35  

6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol Dimepheptanol 36  
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3-dimethylamino-1,1-di(2'-thienyl)-1-
butene Dimethylthiambutene 37  

ethyl-4-morpholino-2,2-diphenylbutyrate Dioxaphetyl butyrate 38  
1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-
phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl 
ester 

Diphenoxylate 39  

4,4-diphenyl-6-piperidine-3-heptanone Dipipanone 40  
3,4-dimethoxy-17-methylmorphinan-6 
β,14-diol Drotebanol 41  

its esters and derivatives which are 
convertible to ecgonine and cocaine Ecgonine 42  

3-ethylmethylamino-1,1-di(2’-thienyl)-1-
butene 

Ethylmethylthiambute
ne 43  

1-diethylaminoethyl-2-p-ethoxybenzyl-5-
nitrobenzimidazole Etonitazene 44  

tetrahydro-7 α-(1-hydroxy-1-
methylbutyl)-6,14-endo-ethenooripavine Etorphine 45  

1-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]-4-
phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl 
ester 

Etoxeridine 46  

1-phenethyl-4-N-
propionylanilinopiperidine Fentanyl 47  

1-(2-tetrahydrofurfuryloxyethyl)-4-
phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl 
ester 

Furethidine 48  

Diacetylmorphine Heroin 49  

Dihydrocodeinone Hydrocodone 50  

14-hydroxydihydromorphine Hydromorphinol 51  

Dihydromorphinone Hydromorphone 52  
4-m-hydroxyphenyl-1-methylpiperidine-4-
carboxylic acid ethyl ester Hydroxypethidine 53  

6-dimethylamino-5-methyl-4,4-diphenyl-
3-hexanone Isomethadone 54  

4-m-hydroxyphenyl-1-methyl-4-
propionylpiperidine Ketobemidone 55  

(-)-3-methoxy-N-methylmorphinan Levomethorphan* 56  
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(-)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-
pyrrolidinyl)butyl]morpholine Levomoramide 57  

(-)-3-hydroxy-N-phenacylmorphinan Levophenacylmorpha
n 58  

(-)-3-hydroxy-N-methylmorphinan Levorphanol* 59  
2'-hydroxy-2,5,9-trimethyl-6,7-
benzomorphan Metazocine 60  

6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-
heptanone Methadone 61  

4-cyano-2-dimethylamino-4,4-
diphenylbutane 

Methadone 
intermediate 62  

6-methyl-Δ6-deoxymorphine Methyldesorphine 63  

6-methyldihydromorphine Methyldihydromorphi
ne 64  

N-(3-methyl-1-phenethyl-4-
piperidyl)propionanilide 3-methylfentanyl 65  

N-[3-methyl-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-
piperidyl]propionanilide 3-methylthiofentanyl 66  

5-methyldihydromorphinone Metopon 67  
2-methyl-3-morpholino-1,1-
diphenylpropane carboxylic acid 

Moramide 
intermediate 68  

1-(2-morpholinoethyl)-4-
phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl 
ester 

Morpheridine 69  

  Morphine 70  
other pentavalent nitrogen morphine 
derivatives including in particular the 
morphine-N-oxide derivatives, one of 
which is codeine-N-oxide 

Morphine 
methobromide  71  

  Morphine-N-oxide 72  
1-methyl-4-phenyl-4-piperidinol 
propionate (ester) MPPP 73  

Myristylbenzylmorphine Myrophine 74  

3,6-dinicotinylmorphine Nicomorphine 75  
(±)-α-3-acetoxy-6-methylamino-4,4-
diphenylheptane Noracymethadol 76  
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(-)-3-hydroxymorphinan Norlevorphanol 77  
6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-
hexanone Normethadone 78  

Demethylmorphine Normorphine 79  

4,4-diphenyl-6-piperidino-3-hexanone Norpipanone 80  

  Opium* 81  
3-O-demethylthebaine,or6,7,8,14-
tetradehydro-4,5-alpha-epoxy-6-methoxy-17-
methylmorphinan-3-ol 

Oripavine 82  

14-hydroxydihydrocodeinone Oxycodone 83  

14-hydroxydihydromorphinone Oxymorphone 84  
4'-fluoro-N-(1-phenethyl-4-
piperidyl)propionanilide Para-fluorofentanyl 85  

1-phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol 
acetate (ester) PEPAP 86  

1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic 
acid ethyl ester Pethidine 87  

4-cyano-1-methyl-4-phenylpiperidine Pethidine 
intermediate A 88  

4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid 
ethyl ester 

Pethidine 
intermediate B 89  

1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic 
acid 

Pethidine 
intermediate C 90  

6-morpholino-4,4-diphenyl-3-heptanone Phenadoxone 91  
N-(1-methyl-2-
piperidinoethyl)propionanilide Phenampromide 92  

2'-hydroxy-5,9-dimethyl-2-phenethyl-6,7-
benzomorphan Phenazocine 93  

3-hydroxy-N-phenethylmorphinan Phenomorphan 94  
1-(3-hydroxy-3-phenylpropyl)-4-
phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl 
ester 

Phenoperidine 95  

4-phenyl-1-(3-
phenylaminopropyl)piperidine-4-
carboxylic acid ethyl ester 

Piminodine 96  

1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(1-Piritramide 97  
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piperidino)piperidine-4-carboxylic acid 
amide 
1,3-dimethyl-4-phenyl-4-
propionoxyazacycloheptane Proheptazine 98  

1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic 
acid isopropyl ester Properidine 99  

(±)-3-methoxy-N-methylmorphinan Racemethorphan 100  
(±)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-
pyrrolidinyl)butyl]morpholine Racemoramide 101  

(±)-3-hydroxy-N-methylmorphinan Racemorphan 102  
1-(2-methoxy carbonylethyl)-4-
(phenylpropionylamino)piperidine-4-
carboxylic acid methyl ester 

Remifentanil 103  

N-[4-(methoxymethyl)-1-[2-(2-
thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide Sufentanil 104  

Acetyldihydrocodeinone Thebacon 105  

  Thebaine 106  
N-[1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-
piperidyl]propionanilide Thiofentanyl 107  

(±)-ethyl-trans-2-(dimethylamino)-1-
phenyl-3-cyclohexene-1-carboxylate Tilidine 108  

1,2,5-trimethyl-4-phenyl-4-
propionoxypiperidine Trimeperidine 109  

*AND the isomers, unless specifically excepted, of the drugs in this 
Schedule whenever the existence of such isomers is   possible within the 
specific chemical designation; the esters and ethers, unless appearing in 
another Schedule, of the drugs in this Schedule whenever the existence of 
such esters or ethers is possible;the salts of the drugs listed in this Schedule, 
including the salts of esters, ethers and isomers as provided above 
whenever the existence of such salts is possible. 
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 )المواد المخدرة ( )2(رقم الجدول 

  Description/Chemical name                                                                               Narcotic drugs                     No. 

  Acetyldihydrocodeine 1  

3-methylmorphine Codeine 2  

α-(+)-4-dimethylamino-1,2-diphenyl-3-
methyl-2-butanol propionate Dextropropoxyphene 3  

  Dihydrocodeine 4  

3-ethylmorphine Ethylmorphine 5  

6-nicotinylcodeine Nicocodine 6  

6-nicotinyldihydrocodeine Nicodicodine 7  

N-demethylcodeine Norcodeine 
8  

Morpholinylethylmorphine Pholcodine 9  

N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)-N-2-
pyridylpropionamide Propiram 10  

17-cyclobutylmethyl-morphinan-3,14-diol Butorphanol 11  

(+)trans-2-dimethylaminomethyl-1-(3-
methoxyphenyl)cyclohexanol hydrochloride  Tramadol 12  

(–)-17-(cyclobutylmethyl)- 4,5α-
epoxymorphinan- 3,6α,14-triol hydrochloride Nalbuphine 13  

(1S,5R,13R,17S)- 10,17-dihydroxy- 4-(prop-2-
en-1-yl)- 12-oxa- 4-azapentacyclo 
[9.6.1.01,13.05,17.07,18] octadeca- 7(18),8,10-
trien- 14-one 

Nalaxon 

14  

17-(cyclopropylmethyl)-4,5α-epoxy- 3,14-
dihydroxymorphinan-6-one Naltrexone 15  

AND the isomers, unless specifically excepted, of the drugs in this 
Schedule whenever the existence of such isomers is possible within the 
specific chemical designation; the salts of the drugs listed in this Schedule, 
including the salts of the isomers as provided above whenever the 
existence of such salts is possible. 
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 )المواد المخدرة ( )3(رقم الجدول 

Description   Narcotic drugs No. 

when compounded with one or more 
other ingredients and containing not 
more than 100 milligrams of the drug 
per dosage unit and with aconcentration 
of not more than 2.5 per cent in 
undivided preparations. 

Preparations of      
Acetyldihydrocodeine, 
Codeine, 
Dihydrocodeine, 
Ethylmorphine, 
Nicocodine, 
Nicodicodine, 
Norcodeine and 
Pholcodine 

1  

containing not more than 100 
milligrams of propiram per dosage unit 
and compounded with at least the same 
amount of methylcellulose. 

Preparations of  
Propiram 2  

for oral use containing not more than 
135 milligrams of dextropropoxyphene 
base per dosage unit or with a 
concentration of not more than 2.5 per 
cent in undivided preparations, provided 
that such preparations do not contain 
any substance controlled under the 1971 
Convention on Psychotropic 
Substances. 

Preparations of  
dextropropoxyphene 3  

containing not more than 0.1 per cent of 
cocaine calculated as cocaine base; and 
containing not more than 0.2 per cent of 
morphine calculated as anhydrous 
morphine base and compounded with 
one or more other ingredients and in 
such a way that the drug cannot be 
recovered by readily applicable means 
or in a yield which would constitute a 
risk to public health. 

Preparations of Cocaine, 
Opium or morphine 4  

containing not more than 0.5 milligram 
of difenoxin and a quantity of atropine 
sulfate per dosage unit equivalent to at 
least 5 per cent of the dose of difenoxin. 

Preparations of 
Difenoxin 5  
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containing not more than 2.5 milligrams 
of diphenoxylate per dosage unit 
calculated as base and a quantity of 
atropine sulfate per dosage unit 
equivalent to at least 1 per cent of the 
dose of diphenoxylate. 

Preparations of  
Diphenoxylate 6  

10 per cent opium in powder 
10 per cent ipecacuanha root, in powder   
well mixed with 80 per cent of any other 
powdered ingredient containing no 
drug. 

Preparations of 
Pulvis ipecacuanhae et 
opii compositus 

7  

containing not more than 100 milligram 
of tramadol  per dosage unit  

Preparations of  
Tramadol 8  

Preparations conforming to any of the formulas listed in this Schedule 
and mixtures of such preparations with any material which contains no 
drug. 
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 )المواد المخدرة (القسم األول / )4(رقم الجدول 
  Description/Chemical 
name                                                                                              Narcotic drugs                              No. 
3-O-acetyltetrahydro-7α-(1-hydroxy-1-
methylbutyl)-6,14-endo-ethenooripavine Acetorphine 1  

N-[1-(α -methylphenethyl)-4-
piperidyl]acetanilide Acetyl-alpha-methylfentanyl 2  

N-[1-(α-methylphenethyl)-4-
piperidyl]propionanilide Alpha-methylfentanyl 3  

N-[1-[1-methyl-2-(2-thienyl)ethyl]-4-
piperidyl]propionanilide Alpha-methylthiofentanyl 4  

N-[1-(β-hydroxyphenethyl)-3-methyl-4-
piperidyl]propionanilide 

Beta-hydroxy-3-
methylfentanyl 5  

N-[1-(β-hydroxyphenethyl)-4-
piperidyl]propionanilide Beta-hydroxyfentanyl 6  

  Cannabis and cannabis resin 7  
Dihydrodeoxymorphine Desomorphine 8  
tetrahydro-7 α-(1-hydroxy-1-
methylbutyl)-6,14-endo-ethenooripavine Etorphine 9  

Diacetylmorphine Heroin 10  
4-m-hydroxyphenyl-1-methyl-4-
propionylpiperidine Ketobemidone 11  

N-(3-methyl-1-phenethyl-4-
piperidyl)propionanilide 3-methylfentanyl 12  

N-[3-methyl-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-
piperidyl]propionanilide 3-methylthiofentanyl 13  

1-methyl-4-phenyl-4-piperidinol 
propionate (ester) MPPP 14  

4'-fluoro-N-(1-phenethyl-4-
piperidyl)propionanilide Para-fluorofentanyl 15  

1-phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol 
acetate (ester) PEPAP 16  

N-[1-[2-(thienyl)ethyl]-4-
piperidyl]propionanilide Thiofentanyl 17  

AND the salts of the drugs listed in this Schedule whenever the formation of 
such salts is possible. 
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 )النباتات والبذور المحظورة ( القسم الثاني / )4(رقم الجدول 
Active ingredient Plant Name No. 

Tetrahydrocannabinol Cannabis Sativa:Cannabis 
Sativa 1 

Morphine , codeine , & thebaine Papaver Somniferum 2 
Cocaine Erythroxylum coca 3 
Cocaine Erythroxylum truxillese 4 
Cathinone & cathine Catha edulis, KHAT 5 
Ephedrine Ephedra  sinica 6 

Mescaline Iphopora williamisi 7 
Lethergamide Morning glory: Ipomoea 

violacea 8 

Lysergic acid diethylamide (LSD)  Ergot: ClavicepsPurpurea 9 
Psilocybine & Psilocine Psilocybe mesicana,   

Conocybe Cyanopus 10 

Muscarine Amanita muscaria,  Inocybe 
napipes 11 

Dimethyltryptamine (DMT) Piptadina pergrina: D.M.T 12 

Panstrine Pansteria caapi 13 
Ibogaine Argyria nervosa 14 

Lactucarium Lactuca virosa 15 
Ibogaine Tabernanthe Aboga 16 
Harmine Banisteriopsis Caabi 17 
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 )المؤثرات العقلیة(  )5(رقم الجدول 

Chemical name 

Other 
non-

proprie
tary or 
trivial 
names 

International 
non-proprietary 

name 

# 

(±)-4-bromo-2,5-dimethoxy-α-
methylphenethylamine DOB Brolamfetamine 1 

(–)-(S)-2-aminopropiophenone   Cathinone 2 
3-[2-(diethylamino)ethyl]indole DET Diethyltryptamine 3 
(±)-2,5-dimethoxy-α-
methylphenethylamine DMA Dimethoxyampheta

mine 4 

3-(1,2-dimethylheptyl)-7,8,9,10-
tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H- 
dibenzo[b,d]pyran-1-ol 

DMHP Dimethylheptylpyra
n 5 

3-[2-(dimethylamino)ethyl]indole DMT Dimethyltryptamine 6 
(±)-4-ethyl-2,5-dimethoxy-α-
methylphenethylamine DOET 2,5-Dimethoxy-4-

ethylamphetamine 7 

N-ethyl-1-phenylcyclohexylamine PCE Eticyclidine 8 

3-(2-aminobutyl)indole   Etryptamine 9 
(±)-N[α-methyl-3,4-
(methylenedioxy)phenethyl]hydroxyla
mine 

N-
hydroxy 
MDA 

MDOH ( N-hydroxy-
tenamphetamine ) 10 

9,10-didehydro-N,N-diethyl-6-
methylergoline-8β-carboxamide 

LSD, 
LSD-25 (+)-Lysergide 11 

(±)-N-ethyl-α-methyl-3,4-
(methylenedioxy)phenethylamine 

MDE, N-
ethyl 
MDA 

MDEA (3,4-
methylenedioxy-N-
ethylamphetamine) 

12 

(±)-N,α-dimethyl-3,4-
(methylenedioxy)phenethylamine MDMA Methylenedioxymeth

amphetamine 13 

3,4,5-trimethoxyphenethylamine mescalin
e Mescaline 14 

2-(methylamino)-1-phenylpropan-1-one methcath
inone Methcathinone 15 

(±)-cis-2-amino-4-methyl-5-phenyl-2-4-4-Methyl-aminorex 16 
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oxazoline methyla
minorex 

5-methoxy-α-methyl-3,4-
(methylenedioxy)phenethylamine MMDA 

5-Methoxy-3,4-
methylenedioxyamp
hetamine 

17 

α-methyl-4-methylthiophenethylamine 4-MTA 
4-
Methylthioampheta
mine 

18 

3-hexyl-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-
trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran 
 

parahexy
l Parahexyl 19 

p-methoxy-α-methylphenethylamine PMA 4Methoxyamphetam
ine 20 

3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-4-ol 
psilocine
, 
psilotsin 

Psilocine 21 

3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-4-yl 
dihydrogen phosphate   Psilocybine 22 

1-(1-phenylcyclohexyl)pyrrolidine PHP, 
PCPY Rolicyclidine 23 

2,5-dimethoxy-α,4-
dimethylphenethylamine 

STP, 
DOM 

2,5-Dimethoxy-4-
methylamphetamine 24 

α-methyl-3,4-
(methylenedioxy)phenethylamine MDA Tenamfetamine 25 

1-[1-(2-thienyl)cyclohexyl]piperidine TCP Tenocyclidine 26 
tetrahydrocannabinol, the following isomers and 
their stereochemical variants: 
7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H- 
dibenzo [b,d]pyran-1-ol 
(9R,10aR)-8,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-
pentyl-6H- dibenzo[b,d]pyran-1-ol (6aR,9R,10aR)-
6a,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-
6H- dibenzo[b,d]pyran-1-ol (6aR,10aR)-
6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-
6H- dibenzo[b,d]pyran-1-ol 
6a,7,8,9-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-
dibenzo[b,d]pyran-1-ol 
(6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10a-hexahydro-6,6-
dimethyl-9-methylene3- pentyl-6H- 
dibenzo[b,d]pyran-1-ol 

Tetrahydrocannabin
ol : Isomers: 27 
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(±)-3,4,5-trimethoxy-α-
methylphenethylamine TMA Trimethoxyampheta

mine 28 

The stereoisomers of substances in this schedule are also controlled, unless 
specifically excepted, whenever the existence of such stereoisomers is possible 
within the spicific chemical designation. 
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 )ثرات العقلیة المؤ( )6(رقم الجدول 

Chemical name 

Other non-
proprietary or 
trivial names 

International non-
proprietary name # 

(±)-α-
methylphenethylamine amphetamine Amfetamine 1 

7-[(10,11-dihydro-5H-
dibenzo[a,d]cyclohepten-5-
yl)amino]heptanoic acid 

  Amineptine 2 

4-bromo-2,5-
dimethoxyphenethylamine 2 C-B Phenethylamine 3 

(+)-α-
methylphenethylamine dexamphetamine Dexamfetamine 4 

(6aR,10aR)-6a,7,8,10a-
tetrahydro-6,6,9-trimethyl-
3-pentyl-6H-
dibenzo[b,d]pyran-1-ol 

delta-9-tetrahydro- 
cannabinol and its 
stereochemical 
variants 

Dronabinol* 5 

7-[2-[(α-methylphenethyl) 
amino] ethyl] theophylline   Fenetylline 6 

(–)-(R)-α-
methylphenethylamine levamphetamine Levamfetamine 7 

(–)-N,α-
dimethylphenethylamine levomethamphetamine levomethamphetamine 8 

3-(o-chlorophenyl)-2-
methyl-4(3H)-quinazolinone   Mecloqualone 9 

(+)-(S)-N,α-
dimethylphenethylamine methamphetamine Metameftamine 10 

(±)-N,α-
dimethylphenethylamine 

methamphetamine 
racemate Metameftamine 11 

2-methyl-3-o-tolyl-4(3H)-
quinazolinone   Methaqualone 12 

methyl α-phenyl-2-
piperidine acetate   Methylphenidate 13 

1-(1-
phenylcyclohexyl)piperidine PCP Phencyclidine 14 

3-methyl-2-
phenylmorpholine   Phenmetrazine 15 

5-allyl-5-(1-  Secobarbital 16 



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

methylbutyl)barbituric acid 
α-(α-methoxybenzyl)-4-(β-
methoxyphenethyl)-1-
piperazineethanol 

  Zipeprol 17 

*  This international non-proprietary name refers to only one of the 
stereochemical variants of delta-9-tetrahydrocannabinol, namely     (-)-trans- 
delta-9-tetrahydrocannabinol. 
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 )ة المؤثرات العقلی(  )7(رقم الجدول 

Chemical name 
Other non-

proprietary or 
trivial names 

International 
non-

proprietary 
name 

# 

5-ethyl-5-isopentylbarbituric 
acid   Amobarbital 1 

2l-cyclopropyl-7-α-[(S)-1-
hydroxy-1,2,2-
trimethylpropyl]-6,14-endo-
ethano-6,7,8,14-
tetrahydrooripavine   

  Buprenorphine 2 

5-allyl-5-isobutylbarbituric 
acid   Butalbital 3 

(+)-(S)-α-[(S)-1-
aminoethyl]benzyl alcohol (+)norpseudoephedrine Cathine 4 

5-(1-cyclohexen-1-yl)-5-
ethylbarbituric  acid   Cyclobarbital 5 

5-(o-fluorophenyl)-1,3-
dihydro-1-methyl-7-nitro-2H-
1,4-benzodiazepin 

  Flunitrazepam 6 

2-ethyl-2-phenylglutarimide   Glutethimide 7 
(2R*,6R*,11R*)-1,2,3,4,5,6-
hexahydro-6,11-dimethyl-3-
(3-methyl-2-butenyl)-2,6-
methano-3-benzazocin-8-ol   

  Pentazocine 8 

5-ethyl-5-(1-
methylbutyl)barbituric acid   Pentobarbital 9 

(RS)-1-cyclohexyl-1-phenyl-
3-(1-piperidyl)propan-1-ol   Benzhexol 

(Trihexyphenidyl) 10 

3-(2-chloro-10H-
phenothiazin-10-yl)-N,N-
dimethyl-propan-1-amine 

  Chlorpromazine 11 

1-cyclohexyl-1-phenyl-3-
pyrrolidin-1-yl-propan-1-ol 
hydrochloride 

  procyclidine 12 

(±)-2-
(benzhydrylsulfinyl)acetamide   Modafinil 13 
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(RS)-2-(2-Chlorophenyl)-2-
(methylamino)cyclohexanone   

Ketamine 14 

(RS)-[5-ethyl-4,6-dioxo-5-
(pentan-2-yl)-1,4,5,6-
tetrahydropyrimidin-2-
yl]sulfanide sodium   

Thiopental 15 

2,6-diisopropylphenol   Propofol 16 
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 )المؤثرات العقلیة(  )8(رقم الجدول 

Chemical name 
Other non-

proprietary or 
trivial names 

Internation
al non-

proprietary 
name 

# 

5,5-diallylbarbituric acid   Allobarbital 1 
8-chloro-1-methyl-6-phenyl-4H-s-
triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine   Alprazolam 2 

2-(diethylamino)propiophenone diethylpropion Amfepramone 3 

2-amino-5-phenyl-2-oxazoline   Aminorex 4 

5,5-diethylbarbituric acid   Barbital 5 

N-benzyl-N,α-dimethylphenethylamine benzphetamine Benzfetamine 6 
7-bromo-1,3-dihydro-5-(2-pyridyl)-2H-
1,4-benzodiazepin   Bromazepam 7 

2-bromo-4-(o-chlorophenyl)-9-methyl-
6H-thieno[3,2-f]-s-triazolo[4,3- 
a][1,4]diazepine   

  Brotizolam 8 

5-butyl-5-ethylbarbituricacid butobarbital Butobarbital 9 

7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-
methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepine-
2-one dimethylcarbamate (ester)  

  Camazepam 10 

7-chloro-2-(methylamino)-5-phenyl-3H-
1,4-benzodiazepine-4-oxide   Chlordiazepo

xide 11 

7-chloro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,5-
benzodiazepine-2,4(3H,5H)-dione   Clobazam 12 

5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-7-nitro-
2H-1,4-benzodiazepin   Clonazepam 13 

7-chloro-2,3-dihydro-2-oxo-5-phenyl-
1H-1,4-benzodiazepine-3-carboxylic acid     Clorazepate 14 

5-(o-chlorophenyl)-7-ethyl-1,3-dihydro-
1-methyl-2H-thieno[2,3-e]-1,4-diazepin-
2-one   

  Clotiazepam 15 
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10-chloro-11b-(o-chlorophenyl)-
2,3,7,11b-tetrahydro-oxazolo-[3,2-
d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-one   

  Cloxazolam 16 

7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-
2H-1,4-benzodiazepin-2-one    Delorazepam 17 

7-chloro-1,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-
2H-1,4-benzodiazepin-2-one   Diazepam 18 

8-chloro-6-phenyl-4H-s-triazolo[4,3-
a][1,4]benzodiazepine   Estazolam 19 

1-chloro-3-ethyl-1-penten-4-yn-3-ol   Ethchlorvynol 20 

1-ethynylcyclohexanolcarbamate   Ethinamate 21 
ethyl 7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-2,3-
dihydro-2-oxo-1H-1,4- benzodiazepine-
3-carboxylate 

  Ethyl 
Loflazepate 22 

N-ethyl-α-methylphenethylamine 
N-

ethylamphetamin
e 

Etilamfetamin
e 23 

N-ethyl-3-phenyl-2-norbornanamine   Fencamfamin 24 
(±)-3-[(α-
methylphenylethyl)amino]propionitrile   Fenproporex 25 

7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-
1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one     Fludiazepam 26 

7-chloro-1-[2-(diethylamino)ethyl]-5-(o-
fluorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-
benzodiazepin-2-one   

  Flurazepam 27 

γ-hydroxybutyric acid GHB GHB 28 

7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2,2,2-
trifluoroethyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-
one   

  Halazepam 29 

10-bromo-11b-(o-fluorophenyl)-
2,3,7,11b-tetrahydrooxazolo[3,2-
d][1,4]benzodiazepine-6(5H)-one   

  Haloxazolam 30 

11-chloro-8,12b-dihydro-2,8-dimethyl-
12b-phenyl-4H-[1,3]oxazino[3,2-
d][1,4]benzodiazepin-4,7(6H)-dione   

  Ketazolam 31 
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(–)-N,N-dimethyl-1,2-
diphenylethylamine SPA Lefetamine 32 

6-(o-chlorophenyl)-2,4-dihydro-2-[(4-
methyl-1-piperazinyl)methylene]-8-nitro-
1H-imidazo[1,2-a][1,4]benzodiazepin-1-
one  

  Loprazolam 33 

7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-
3-hydroxy-2H-1,4-benzodiazepin-2-one    Lorazepam 34 

7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-
3-hydroxy-1-methyl-2H-1,4- 
benzodiazepine-2-one   

  Lormetazepa
m 35 

5-(p-chlorophenyl)-2,5-dihydro-3H-
imidazo[2,1-a]isoindol-5-ol   Mazindol 36 

7-chloro-2,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-
1H-1,4-benzodiazepine   Medazepam 37 

N-(3-chloropropyl)-α-
methylphenethylamine   Mefenorex 38 

2-methyl-2-propyl-1,3-
propanedioldicarbamate   Meprobamate 39 

3-(α-methylphenethyl)-N-
(phenylcarbamoyl)sydnone imine   Mesocarb 40 

5-ethyl-1-methyl-5-phenylbarbituric acid   Methylpheno
barbital 41 

3,3-diethyl-5-methyl-2,4-piperidine-
dione   Methyprylon 42 

8-chloro-6-(o-fluorophenyl)-1-methyl-
4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine     Midazolam 43 

1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-5-phenyl-
2H-1,4-benzodiazepin-2-one   Nimetazepam 44 

1,3-dihydro-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4-
benzodiazepin-2-one   Nitrazepam 45 

7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-
benzodiazepin-2-one   Nordazepam 46 

7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-5-
phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one   Oxazepam 47 
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10-chloro-2,3,7,11b-tetrahydro-2-methyl-
11b-phenyloxazolo[3,2-
d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-one   

  Oxazolam 48 

2-amino-5-phenyl-2-oxazolin-4-one   Pemoline 49 
(+)-(2S,3S)-3,4-dimethyl-2-
phenylmorpholine   Phendimetraz

ine 50 

5-ethyl-5-phenylbarbituric acid   Phenobarbital 51 

α,α-dimethylphenethylamine   Phentermine 52 

7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2-
propynyl)-2H-1,4-benzodiazepin- 2-one     Pinazepam 53 

1,1-diphenyl-1-(2-piperidyl)methanol   Pipradrol 54 

7-chloro-1-(cyclopropylmethyl)-1,3-
dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-
2-one   

  Prazepam 55 

4'-methyl-2-(1-
pyrrolidinyl)valerophenone   Pyrovalerone 56 

5-sec-butyl-5-ethylbarbituric acid   Secobarbital 57 

7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-
methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-
2-one   

  Temazepam 58 

7-chloro-5-(1-cyclohexen-1-yl)-1,3-
dihydro-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-
2-one 

  Tetrazepam 59 

8-chloro-6-(o-chlorophenyl)-1-methyl-
4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine     Triazolam 60 

5-(1-methylbutyl)-5-vinylbarbituric acid   Vinylbital 61 
N,N,6-trimethyl-2-p-tolylimidazo[1,2-
a]pyridine-3-acetamide   Zolpidem 62 

(RS)-1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-
fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-
5-carbonitrile 

  Citalopram 63 

(S)-1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-
fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-  Escitalopram 64 
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5-carbonitrile 

(3S,4R)-3-[(2H-1,3-benzodioxol-5-
yloxy)methyl]-4-(4-
fluorophenyl)piperidine 

  Paroxetine 65 

(RS)-N-methyl-3-phenyl-3-[4-
(trifluoromethyl)phenoxy]propan-1-
amine 

  Fluoxetine 66 

(1S,4S)-4-(3,4-dichlorophenyl)-N-methyl-
1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine   Sertraline 67 

2-[4-[3-[2-(trifluoromethyl)-10H-
phenothiazin-10-yl]propyl]piperazin-1-
yl]ethanol 

  Fluphenazine 68 

4-[4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxy-1-
piperidyl]-1-(4-fluorophenyl)-butan-1-
one 

  Haloperidol 69 

4-[2-[4-(6-fluorobenzo[d]isoxazol-3-yl)-
1-piperidyl]ethyl]-3-methyl-2,6-
diazabicyclo[4.4.0]deca-1,3-dien-5-one 

  Risperidone 70 

(±)-2-methyl-1,2,3,4,10,14b-
hexahydropyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-
c][2]benzazepine 

  Mirtazapine 71 

2-methyl-4-(4-methyl-1-piperazinyl)-
10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine   Olanzapine 72 

1-[1-[4,4-bis(4-fluorophenyl)butyl]-4-
piperidinyl]-1,3-dihydro-2H-
benzimidazole-2-one 

  Pimozide 73 

10-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propyl]-2-
(trifluoromethyl)-10H-phenothiazine   Trifluoperazi

ne 74 

(RS)-6-(5-chloropyridin-2-yl)-7-oxo-6,7-
dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-yl 4-
methylpiperazine-1-carboxylate 

  Zopiclone 75 

      Cyclobenzapr
ine 76 

Ethyl 8-fluoro-5-methyl-6-oxo-5,6-
dihydro-4H-benzo[f]imidazo[1,5-
a][1,4]diazepine-3-carboxylate 

  Flumazenil 77 

Methyl 7-((1R,2R,3R)-3-hydroxy-2-
((S,E)-4-hydroxy-4-methyloct-1-enyl)-5-
oxocyclopentyl)heptanoate 

  Misoprostol 78 
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 )السالئف الكیمیائیة (  )9(رقم الجدول 
Name of substance No. 

ACETIC ANHYDRIDE 1 

N - ACETYLANTHRANILIC ACID 2 

EPHEDRINE 3 

ERGOMETRINE 4 

ERGOTAMINE 5 

ISOSAFROLE 6 

LYSERGIC ACID 7 

3,4- METHYLENEDIOXYPHENYL -2- 
PROPANONE 8 

NOREPHEDRINE 9 

1- PHENYL-2- PROPANONE 10 

PIPERONAL 11 

POTASSIUM PERMANGANATE 12 

PSEUDOEPHEDRINE 13 

SAFROLE 14 
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 )السالئف الكیمیائیة ( )10(رقم الجدول 
Name of substance No. 

ACETONE 1 

ANTHRANILIC ACID 2 

ETHYL ETHER 3 

HYDROCHLORIC ACID 4 

METHYL ETHYL KETONE 5 

PHENYLACETIC ACID 6 

PIPERIDINE 7 

SULPHURIC ACID 8 

TOLUENE 9 
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  المـجلس الـتشریعي الـفلسطیني
  الدورة غیر العادیة الرابعة

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

  م20/6/2013-19یومي األربعاء والخمیس 
  )4/1ع.غ/ 1365(قرار رقم 

المجلـــــس التشـــــریعي الفلســـــطیني فـــــي جلســـــته األولـــــى االجتمـــــاع التاســـــع والخمســـــون 
  .م20/6/2013المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم الخمیس الموافق 

  :آخذًا بعین االعتبار
المقـــدم مـــن اللجنـــة تقریـــر القـــراءة الثانیـــة لمشـــروع قـــانون المعـــامالت االلكترونیـــة  -

  .القانونیة
  .يأحكام النظام الداخل -
  .نقاش ومداخالت األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -

  :یقــرر
  .المعامالت االلكترونیة بالقراءة الثانیة باإلجماع إقرار مشروع قانون :أوالً 

  .لكترونیة وفقًا لألصول القانونیةالمعامالت اإل استكمال إجراءات قانون :ثانیاً 
  

  محمود الرمحي. د
  أمین سر

  المجلس التشریعي

  
  
  

  بحر أحمد. د
  النائب األول

  لرئیس المجلس التشریعي
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  المـجلس الـتشریعي الـفلسطیني
  الدورة غیر العادیة الرابعة

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

  م21/8/2013-20یومي الثالثاء و األربعاء 
  )4/1ع.غ/ 1368(قرار رقم 

االجتمـــــاع الثـــــاني والســـــتون  -طیني فـــــي جلســـــته األولـــــى المجلـــــس التشـــــریعي الفلســـــ
  .م20/8/2013المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم الثالثاء الموافق 

  :آخذًا بعین االعتبار
  .تقریر اللجنة السیاسیة حول خطورة العودة للمفاوضات مع االحتالل الصهیوني-
  .أحكام النظام الداخلي -
  .إلخوة أعضاء المجلسنقاش ومداخالت األخوات وا -

  : یقــرر
إقـــرار تقریـــر اللجنـــة السیاســـیة حـــول خطـــورة العـــودة للمفاوضـــات مـــع االحـــتالل  :أوالً 

  .الصهیوني باإلجماع
ــاً  إقــرار توصــیات تقریــر اللجنــة السیاســیة حــول خطــورة العــودة للمفاوضــات مــع  :ثانی

  -:االحتالل الصهیوني وهي كالتالي
شــــــریعي وبیانــــــات رئاســـــته الخاصــــــة بــــــرفض التأكیـــــد علــــــى قــــــرارات المجلـــــس الت .1

 .المفاوضات مع الكیان الصهیوني
یؤكــد المجلــس التشــریعي علــى رفضــه عــودة ســلطة عبــاس إلــى المفاوضــات مــع  .2

ـــــوطني ودون  ـــــأي شـــــكٍل فـــــي خـــــارج التفـــــویض الشـــــعبي وال الكیـــــان الصـــــهیوني ب
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اإلجمــاع الـــوطني الفلســـطیني، وتحـــذره مـــن نتــائج الســـیر فـــي مســـار المفاوضـــات 
 .ليالحا

 وتــرفض وكیــري عبــاس بــین علیــه االتفــاق مــاتم المجلــس التشــریعي  رفضــه یعلــن .3
 حقـوق شـعبنا وتعمـل علـى مصـادرة تُضـیع مفاوضـات إلـى وسـلطته عباس ذهاب

 .لتاریخیةا ثوابتها في والتفریط مقدساته
دعـــوة ســـلطة عبـــاس االنســـحاب الفـــوري مـــن المفاوضـــات مـــع الكیـــان الصـــهیوني  .4

 .أي إتفاق یمس بالحقوق والثوابت الفلسطینیة وتحمله وسلطته مسئولیة
 عـن الكاملـة المسـؤولیة معهـا یقـف مـن وكـل فـتح المجلس التشریعي حركـة یحمل .5

 فصـــیالً  یـــد فـــي لعبـــة لیســـت الشـــعب الفلســـطیني ثوابـــت أن وتؤكـــد الجریمـــة، هـــذه
ــــه، جیــــل أو أوحكومــــة وســــلطة بكــــل  المقاومــــة مــــن الثابــــت موقفهــــا وتجــــدد بكامل
 .منها أي جزءٍ  في التفریط وعدم فلسطین لتحریر أشكالها

یؤكــــد المجلــــس التشــــریعي علــــى أن شــــعبنا غیــــر ملــــزم بنتــــائج تلــــك المفاوضــــات  .6
 .العبثیة التي تصب في تصفیة القضیة الفلسطینیة

دعـــوة جمیـــع القـــوى السیاســـیة والفصـــائل لمراجعـــة سیاســـیة وفكریـــة جـــادة لعملیـــة  .7
ـــــى ال تكـــــون غطـــــ ـــــة، حت اًء لممارســـــات االســـــتیطان التفـــــاوض، وجـــــدواها الحقیقی

عطـاء األولویـة إلعـادة -والتهوید الصهیونیة عملیة بنـاء الحقـائق علـى األرض، وإ
 .ترتیب البیت الداخلي الفلسطیني وتحقیق مصالحه الوطنیة

دعــوة جمیــع القــوى السیاســـیة والفصــائل إلــى إصــدار موقـــف موحــد رافــض لـــنهج  .8
لســـطیني، وتشــــكیل جبهــــة المفاوضـــات والتفــــریط ومؤكــــد علـــى ثوابــــت الشــــعب الف

عادة صیاغة القرار الفلسطیني  .وطنیة لرفض المفاوضات وإ
دعوة جمیع القوى السیاسیة والفصائل التي وقعـت علـى وثیقـة رفـض المفاوضـات  .9

االلتــــزام بهــــذه الوثیقــــة، كمــــا تــــدعو الفصــــائل المنضــــویة تحــــت منظمــــة التحریــــر 
لى تعریة قر   .ار عودة التفاوضلالنسحاب مما یسمى باللجنة التنفیذیة وإ
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بتحمـل مســئولیاتها تجـاه قضــیة فلسـطین وســحب دعـوة جامعــة الـدول العربیــة  .10
 .غطائها للمفاوضات مع الكیان الصهیوني

نهاء االنقسام من أجل بلـورة الخیـار  .11 الدعوة إلى المصالحة والوحدة الوطنیة وإ
 البـــدیل فـــي مواجهـــة الخطـــط والمشـــاریع الصـــهیونیة، وتفعیـــل المقاومـــة وبخاصـــة

  .العسكریة
  

  محمود الرمحي. د
  أمین سر

  المجلس التشریعي

  
  
  

  أحمد بحر. د
  النائب األول

  لرئیس المجلس التشریعي
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  المـجلس الـتشریعي الـفلسطیني
  الدورة غیر العادیة الرابعة

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

  م21/8/2013-20ثاء و األربعاء یومي الثال
  )4/1ع.غ/ 1369(قرار رقم 

الثـــاني والســـتون المنعقـــدة فـــي  -المجلـــس التشـــریعي الفلســـطیني فـــي جلســـته األولـــى 
  .م21/8/2013مدینتي رام اهللا وغزة یوم االربعاء  الموافق 

  :آخذًا بعین االعتبار
عقلیـــة، المقـــدم مـــن تقریـــر القـــراءة الثانیـــة لمشـــروع قـــانون المخـــدرات والمـــؤثرات ال -

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

  : یقــرر
  .باألغلبیة إقرار مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلیة بالقراءة الثانیة :أوالً 

 .صول القانونیةاستكمال إجراءات قانون المخدرات والمؤثرات العقلیة وفقًا لأل :ثانیاً 
  

  محمود الرمحي. د
  أمین سر

  المجلس التشریعي

  
  
  

  أحمد بحر. د
  النائب األول

  لرئیس المجلس التشریعي
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  المـجلس الـتشریعي الـفلسطیني
  الدورة غیر العادیة الرابعة

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

  م5/9/2013- 4خمیس یومي األربعاء وال
  )4/1ع.غ/ 1370(قرار رقم 

االجتمـــــاع الثالـــــث والســـــتون  -المجلــــس التشـــــریعي الفلســـــطیني فـــــي جلســــته األولـــــى 
  .م5/9/2013المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم الخمیس الموافق 

  :آخذًا بعین االعتبار
 لصـــــهاینة للمســـــجداقتحـــــام المتطـــــرفین ا" تقریـــــر لجنـــــة القـــــدس واألقصـــــي حـــــول  -

 ."األقصى المبارك 
  .أحكام النظام الداخلي -
  .نقاش ومداخالت األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -

  : یقــرر
اقتحــام المتطــرفین الصــهاینة للمســجد "تقریــر لجنــة القــدس واألقصــي حــول  إقــرار :أوالً 

 .ى المبارك باإلجماع مع التعدیالتاألقص
ــــة القــــدس واألقصــــي  حــــ :ثانیــــاً  اقتحــــام المتطــــرفین " ول إقــــرار توصــــیات تقریــــر لجن

  -:الصهاینة للمسجد األقصى المبارك وهي كالتالي
ــة علــى صــمودهم البطــولي  -1 توجیــه التحیــة إلــى أهلنــا فــي القــدس وفلســطین المحتّل

وتحدیهم األسطوري آللة البطش والمخططات الصـهیونیة فـي االقتحامـات المتواصـلة 
، الثبــات والصــمود والتحــدي ر فــي هــذاللمســجد األقصــى المبــارك ونــدعوهم لالســتمرا
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ـــة شـــیخ األقصـــى الشـــیخ  ا إلـــى النفیـــر العـــام رائـــد صـــالح الـــذي دعـــ/ ونخـــّص بالتحیّ
  .لنصرة األقصى

نــــا الشــــرعي والمقــــّدس فــــي مســــجدنا األقصــــى المبــــارك والقــــدس  -2 التأكیــــد علــــى حقّ
 ونقـول للعـدو الصـهیوني. التاریخیة والدفاع عنهما بالغـالي والنفـیس بـالمهج واألرواح 

أوقـــف جــــرائم حربـــك الظالمــــة وعـــدوانك الغاشــــم وانتهاكاتـــك اإلجرامیــــة عـــن مســــجدنا 
األقصى المبارك وعـن قدسـنا وأهلنـا المقدسـیین ومقّدسـاتنا وآثارنـا، وارحـل عـن أرضـنا 

  .  ودیارنا في القدس وفلسطین
مطالبـــة جمیــــع الفصــــائل والقـــوى الفلســــطینیة الوطنیــــة واإلســـالمیة بالعمــــل علــــى  -3

ادلـة وفـي مقـّدمتها القـدس نقسام وتوحید الجهود وتوجیههـا لنصـرة قضـایانا العإنهاء اال
، كمــا نطالــب هــذه الفصــائل بأخــذ زمــام المبــادرة مــن جدیــد بتفعیــل المقاومــة واألقصــى

حة في العمق الصهیوني دف اعـًا عـن القـدس بكّل أشكالها وفي مقّدمتها المقاومة المسّل
  .  واألقصى والمقدسات

جلــــــس عــــــودة الســــــلطة الفلســــــطینیة للمفاوضــــــات العبثیــــــة ، ودعــــــوة یســــــتنكر الم -4
المفاوض الفلسطیني لوقـف هـذه المفاوضـات مـع العـدو الصـهیوني الـذي یسـتغّل هـذه 
ــــد القــــدس والمســــجد  المفاوضــــات لالســــتمرار فــــي فــــرض سیاســــة األمــــر الواقــــع لتهوی

سـتیطان األقصى المبارك والمقّدسـات ومصـادرة األرض الفلسـطینیة ونشـر سـرطان اال
یة واألرض علـــى نطـــاق واســـع فـــي جســـد هـــذه األرض فـــي القـــدس والضـــفة الفلســـطین

  .م1948المحتلة منذ عام 
مطالبــة الســلطة الفلســطینیة وأجهزتهــا األمنیــة فــي الضــفة الفلســطینیة برفــع یــدها  -5

عــن رجـــال المقاومـــة حتــى یتمكنـــوا مـــن القیــام بـــواجبهم الجهـــادي فــي القـــدس والعمـــق 
  .لقدس واألقصى والمقدساتني نصرة لالصهیو 

دعـــوة الجامعـــة العربیـــة ومنظمـــة التعـــاون اإلســـالمي بالقیـــام بالواجـــب المطلـــوب  -6
، كما نطالب جمیع القـادة العـرب والمسـلمین ا نصرة للقدس واألقصى والمقّدساتمنهم

بتقــدیم الــدعم المــالي المطلــوب لمشــاریع صــمود أهلنــا فــي القــدس والمســجد األقصــى 
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فــة الصــنادیق واللجــان الداعمــة للقــدس ل، وتفعیــالمبــارك ، والقیــام بحملــة إعالمیــة مكّث
ــة ممنهجــة لفضــح  علــى مســتوي اإلعــالم المرئــي والمقــروء والمســموع مــن خــالل خّط

، وتفعیـــل المقّدســـة ومســـجدها األقصـــى المبـــاركاالنتهاكـــات الصـــهیونیة فـــي المدینـــة 
فضـــحهم فـــي المحافـــل البعـــد القـــانوني لمالحقـــة مجرمـــي الحـــرب الصـــهاینة وقـــادتهم و 

ومقاضــاتهم فــي المحــاكم الدولیــة والوطنیــة فــي العــالم القتــرافهم جــرائم الحــرب  الدولیــة
ّدســـات واآلثـــار وكـــّل والتطهیـــر العرقـــي ضـــد اإلنســـانیة بحـــّق األرض واإلنســـان والمق

  .شيء في القدس
مطالبــة األمــین العــام لألمــم المتحــدة ومؤسســات مجلــس األمــن الــدولي ومجلــس  -7

 اإلنسان والجمعیة العمومیة لألمم المتحـدة ومحكمـة الجنایـات الدولیـة ومحكمـةحقوق 
العــــدل الدولیــــة ومنظمــــة الهــــالل الدولیــــة ومنظمــــة الصــــلیب الدولیــــة بضــــرورة تــــوفیر 
الحمایـة القانونیــة والعملیـة لمدینــة القــدس ومقدسـاتنا اإلســالمیة والمسـیحیة فیهــا وأهلنــا 

یة واإلنســـانیة والمدنیــــة رعیة المقدســـة السیاســــالمقدســـیین والحفـــاظ علــــى حقـــوقهم الشــــ
، كمـــا نـــدعوهم لمالحقـــة مجرمـــي الحـــرب الصـــهاینة ومقاضـــاتهم علـــى جـــرائم والدینیـــة

ــــة القــــدس والمســــجد األقصــــى  الحــــرب والتطهیــــر العرقــــي التــــي یقترفونهــــا بحــــّق مدین
  . وكل شيء في هذه المدینة المقدسة المبارك

  
  محمود الرمحي. د

  أمین سر
  تشریعيالمجلس ال

  
  
  

  أحمد بحر. د
  النائب األول

  لرئیس المجلس التشریعي
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  المـجلس الـتشریعي الـفلسطیني
  الدورة غیر العادیة الرابعة

  االجتماع السادس والستون –الجلسة األولى 
  المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة

  م31/10/2013 - 30یومي األربعاء والخمیس 
  )4/1ع.غ/ 1371(قرار رقم 

االجتمــــاع الســــادس والســــتون  -مجلــــس التشــــریعي الفلســــطیني فــــي جلســــته األولــــى ال
  .م31/10/2013المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم الخمیس الموافق 

  :آخذًا بعین االعتبار
 .وعد بلفور المشئوم ىتقریر اللجنة السیاسیة في ذكر  -
  .أحكام النظام الداخلي -
  .اء المجلسنقاش ومداخالت األخوات واإلخوة أعض -

  : یقــرر
ر المشــــئوم باإلجمــــاع مــــع وعــــد بلفــــو ى تقریــــر اللجنــــة السیاســــیة فــــي ذكــــر  إقــــرار :أوالً 

 .التعدیالت
ــاً  وعــد بلفــور المشــئوم وهــي  ىفــي ذكــر "توصــیات تقریــر اللجنــة السیاســیة  إقــرار :ثانی

  -:كالتالي
ــد المجلــــس التشــــریعي علــــى أن وعــــد بلفــــور هــــو جریمــــة قامــــت بهــــا حكومــــة  .1 یؤكـ

یا وهي مسئولة عنهـا مسـئولیة تامـة، وتتحمـل منـذ احتاللهـا أرض فلسـطین بریطان
مســـئولیة وتبعـــات كـــل مـــا قـــام علـــى أرض فلســـطین مـــن جـــرائٍم ومـــذابٍح ومجـــازٍر 

 .وتقتیٍل وتهجیٍر وتشریٍد وتدمیٍر للفلسطینیین وممتلكاتهم
تتحمــــل بریطانیــــا والــــدول التــــي ســــاندت وأیــــدت الوعــــد وعصــــبة األمــــم المتحــــدة  .2

ولیة التامــة السیاســیة والقانونیــة والتاریخیــة واإلنســانیة واألخالقیــة عمــا لحــق المســئ
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بالشـــــعب الفلســـــطیني وأرضـــــه ووطنـــــه وحضـــــارته اإلنســـــانیة مـــــن جـــــرائم ومـــــآٍس 
 .ویتوجب علیها إزالة تبعات هذه المسئولیة وتََحمُّل تبعاتها القانونیة واألخالقیة

شریعي وبیانـات رئاسـته الخاصـة یؤكد المجلس التشریعي على قرارات المجلس الت .3
 .بموضوع وعد بلفور البغیض ونكبة فلسطین

یؤكــد المجلــس التشــریعي علــى اعتبــار وجــود بریطانیــا علــى أرض فلســطین منــذ  .4
دخولهـــا أرض فلســـطین ومـــا ترتـــب علیـــه مـــن اتفاقیـــات ظالمـــة ومـــا تبعهـــا كــــان 

ــــة الشــــعب ، ألن االنتــــداب یعنــــي تهیئ ــــدابًا ــــیس انت صــــاحب  احــــتالًال لفلســــطین ول
دارة شئونه بنفسه ولیس استبداله بشعب آخر  .األرض األصلي للحكم وإ

یؤكد المجلس التشریعي على عدم االعتراف بالكیـان الصـهیوني، ألن الحقـوق ال  .5
 .تسقط بالتقادم

ـــم یفوضـــه الشـــعب الفلســـطیني إلـــى  .6 یـــدعو المجلـــس التشـــریعي المفـــاوض الـــذي ل
لصــهیوني ألنــه ال تفــویض ألحــد االنســحاب الفــوري مــن المفاوضــات مــع الكیــان ا

بالتنــــازل عــــن الحقــــوق وأن أي اتفاقــــات هــــي تصــــفیة للقضــــیة الفلســــطینیة  ولــــن 
 .یعترف الشعب بنتائجها

یــــدعو المجلــــس التشــــریعي جمیــــع القــــوى السیاســــیة والفصــــائل لمراجعــــة سیاســــیة  .7
عطـــــاء األولویـــــة إلعـــــادة ترتیـــــب البیـــــت الـــــداخلي الفلســـــطیني،  وفكریـــــة جـــــادة، وإ

نهـاء االنقسـام وتحقیق ال عـادة الوحـدة الوطنیـة وإ مصالحة كمـا تـم االتفـاق علیهـا وإ
مــــن أجــــل اعتمــــاد الخیــــار البــــدیل فــــي مواجهــــة الخطــــط والمشــــاریع الصــــهیونیة، 
ــــى الثوابــــت  ــــاًء عل ــكیل جبهــــة وطنیــــة إلعــــادة صــــیاغة القــــرار الفلســــطیني بن وتشــ

عتـراف بالعـدو والحقوق الفلسطینیة وتفعیل المقاومة وبخاصة العسكریة، وعدم اال
 .أو االلتزام باالتفاقیات التي تنتقص من الحق الفلسطیني

یؤكــد المجلــس التشــریعي علــى أن المقاومــة بكــل أشــكالها هــي حــق مقــدس أقرتهــا  .8
الشــرائع الســماویة وكفلتهـــا القــوانین والمعاهــدات واألعـــراف الدولیــة وهــي الوســـیلة 

 .األنجع لتحریر فلسطین
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ل العربیــة واإلسـالمیة منفــردة أو مــن خــالل جامعــة یـدعو المجلــس التشــریعي الــدو  .9
الــدول العربیــة أو منظمــة التعــاون  اإلســالمي إلــى تحمــل مســئولیاتها تجــاه قضــیة 
فلســطین وســحب غطائهــا عــن المفاوضــات مــع الكیــان الصــهیوني، والشــروع فــي 
عالمیــة لتجــریم وعــد بلفــور، ونــزع الشــرعیة عــن كــل مــا  حملــة سیاســیة وقانونیــة وإ

 .یه من نتائجترتب عل
ــــــي كــــــل أمــــــاكن تواجــــــده والجمــــــاهیر العربیــــــة  .10 دعــــــوة الشــــــعب الفلســــــطیني ف

ومؤسســــات المجتمــــع المــــدني والمؤسســــات الحقوقیــــة المحلیــــة والدولیــــة لفعالیــــات 
جماهیریة وشعبیة في ذكرى وعد بلفور البغیض وتشكیل ضـغط علـى الحكومـات 

كم شـــعبیة لهـــذه وخاصـــة بریطانیـــا والـــدول التـــي أیـــدت هـــذا الوعـــد وتشـــكیل محـــا
 .الحكومات

الطلــب مــن  الحكومــة ومنظمــات المجتمــع المــدني المحلیــة والدولیــة إلــى رفــع  .11
دعــاوى قضــائیة فــي المحــاكم الوطنیــة والدولیــة علــى الجــرائم السیاســیة والجنائیــة 
التي ارتكبتها حكومة بریطانیا وحكومة الكیان الصـهیوني والعصـابات الصـهیونیة 

 .قدساته وحضارته اإلنسانیةبحق الشعب الفلسطیني وم
دعــوة المنظمــات الدولیــة التــي ترعــى شــئون الالجئــین الفلســطینیین االســتمرار  .12

 .في دعم الشعب المظلوم وأال تقلص من خدماتها تحت أي ظرٍف كان
دعـــوة المنظمـــات العربیـــة والحكومیـــة لحملـــة مقاطعـــة للبضـــائع والمعــــامالت  .13

 . یة التي دعمت وعد بلفور وأیدتهاالقتصادیة لكل األطراف الغربیة والصهیون
  
 

  محمود الرمحي. د
  أمین سر

  المجلس التشریعي

  
  
  

  أحمد بحر. د
  النائب األول

  لرئیس المجلس التشریعي
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  م2013لسنة ) 141(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشـأن تعدیل قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على عودة موظفین للعمل في 

  ماهر ماجد محمد أبو شعبان/ الوطني فیما یتعلق بالضابطوزارة الداخلیة واألمن 

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

  م،2005لسنة ) 8(وعلى قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطینیة رقم 
 تعیـــین م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 

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

  وبناء على تنسیب وزیر الداخلیة واألمن الوطني،
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
المنعقـدة  بعـد المـائتین سـعینوالت الرابعـةمجلس الـوزراء فـي جلسـته وبناًء على ما أقره 

  . م28/05/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/06/294/11(بمدینة غزة  تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
لســــنة ) هـــــ.إ/و.م/04/293/11(مــــن قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم ) 1(تعــــدیل المــــادة 

 فـي وزارة الداخلیـة واألمـن الـوطنيم بشأن الموافقة على عودة موظفین للعمـل 2013
 :مـــاهر ماجـــد محمـــد أبـــو شـــعبان لتصـــبح علـــى النحـــو التـــالي/ مـــا یتعلـــق بالضـــابطفی
  ".ماهر ماجد محمد أبو شعبان إلى رتبة رائد استثناًء / ترقیة الضابط"
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  )2(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـٌل فیمـا یخصـه-على الجهات المختصة كافة 

  .یدة الرسمیةوینشر في الجر  اعتبارًا من تاریخ صدوره،
  

 م2013من مایو لسنة  28: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من رجب لعـام  18 :الموافق            

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء
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  م2013لسنة ) 142(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشـأن آلیة تعیین مدیر مكتب رئیس الدائرة الحكومیة

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

  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
م بشــأن تعیـــین 2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 

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

) 50(وعلـــى توصـــیات اللجنـــة اإلداریـــة الوزاریـــة الدائمـــة فـــي محضـــر اجتماعهـــا رقـــم 
  م،03/06/2013المنعقد بتاریخ 

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

 بعـــد المـــائتین ســـته السادســـة والتســـعینوبنـــاًء علـــى مـــا أقـــره  مجلـــس الـــوزراء فـــي جل
  . م11/06/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/02/296/11(المنعقدة بمدینة غزة  تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

أن یعــین  -ولمــرة واحــدة  -یجــوز لــرئیس الــدائرة الحكومیــة عنــد تولیــه مهــام منصــبه  
 :وفقًا لآللیات التالیة) C(مدیر مكتبه بدرجة 

مرشــــحین كحــــٍد أدنــــى لشــــغل منصــــب مــــدیر ) 3(الــــدائرة الحكومیــــة یقــــدم رئــــیس  .1
مــن ) 2(مكتبــه، وذلــك وفقــًا للمواصــفات الوظیفیــة المنصــوص علیهــا فــي المــادة 

 .هذا القرار
شـــكل دیـــوان المـــوظفین العـــام لجنـــة مقـــابالت خاصـــة بعضـــویة كـــٍل مـــن .2 ُ دیـــوان : ی

ء مقـابالت خاصـة الموظفین العـام، والـوزارة المعنیـة، وجهـة خارجیـة، وذلـك إلجـرا
 .كحٍد أدنى%) 70(مع المرشحین لشغل الوظیفة، على أن تكون نسبة القبول 
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حــداثي وظیفــي لمنصــب مــدیر مكتــب رئــیس الــدائرة الحكومیــة فــي  .3 وجــود شــاغر وإ
 .الهیكل التنظیمي المعتمد والموازنة العامة المقرة للدائرة الحكومیة

  )2(المادة 
وظیفـــة مـــدیر مكتـــب رئـــیس الـــدائرة الحكومیـــة  المواصـــفات الوظیفیـــة المطلوبـــة لشـــغل

  :تكون وفق اآلتي
  .الشهادة الجامعیة األولى ویفضل حملة شهادة الماجستیر في اإلدارة .1
أعوام في مجال الشهادة الجامعیة، أو في مجال عمل الـدائرة ) 5(خبرة ال تقل عن  .2

 .الحكومیة، یكون من ضمنها خبرة ال تقل عن عامین في مناصب إشرافیة
عرفة جیدة بالتشریعات ذات العالقة بشؤون مجلس الوزراء والخدمة المدنیة بشكل م .3

 .عام، والتشریعات الخاصة بالدائرة الحكومیة التي یعمل بها بشكل خاص
 .القدرة العالیة على العمل في أوقات الطوارئ واألزمات .4
دارة المكاتــــب والتحلیـــل وإ  .5 عــــداد مهـــارة عالیــــة فـــي التعامــــل مـــع بــــرامج الحاســـوب وإ

 .التقاریر
  ).قراءة، كتابة، محادثة(یفضل اإللمام باللغة اإلنجلیزیة  .6

  )3(المادة 
  .م01/09/2013یعمل بأحكام هذا القرار حتى تاریخ 

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

  .سمیةاعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الر 

  م2013من یونیو لسنة  11: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من شعبان لعـام  02: الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء
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  م2013لسنة ) 143(س الوزراء رقم قرار مجل
الخدمة  بشـأن تشكیل لجنة خاصة للنظر في الحاالت المتعلقة باحتساب مدة

  منظمة التحریر الفلسطینیة ومدة األسر لألسرى المحررین السابقة لموظفي
  

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

  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
  م،2005لسنة  )7(وعلى قانون التقاعد العام رقم 

  منها،) أ/25(وعلى الالئحة الداخلیة لمجلس الوزراء، والسیما المادة 
تعیـــین  م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 

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

) 50(لوزاریـــة الدائمـــة فـــي محضـــر اجتماعهـــا رقـــم وعلـــى توصـــیات اللجنـــة اإلداریـــة ا
 م،03/06/2013المنعقد بتاریخ 

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

 بعـــد المـــائتین وبنـــاًء علـــى مـــا أقـــره  مجلـــس الـــوزراء فـــي جلســـته السادســـة والتســـعین
  . م11/06/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/03/296/11(المنعقدة بمدینة غزة  تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(لمادة ا

رة وزا: تشكیل لجنة خاصـة برئاسـة األمانـة العامـة لمجلـس الـوزراء، وعضـویة كـٍل مـن
ـــــوطني ـــــة، ووزارة األســـــرى )هیئـــــة التنظـــــیم واإلدارة( الداخلیـــــة واألمـــــن ال ، ووزارة المالی

لنظــــر فــــي الحــــاالت المتعلقــــة وذلــــك لودیــــوان المــــوظفین العــــام، والقــــدس والالجئــــین، 
باحتســـاب مـــدة الخدمــــة الســـابقة لمــــوظفي منظمـــة التحریـــر الفلســــطینیة ومـــدة األســــر 

  .لألسرى المحررین



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

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

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

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

 م2013من یونیو لسنة  11: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من شعبان لعـام  02: الموافق                   

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  م2013ة لسن) 144(قرار مجلس الوزراء رقم 
 التربیة والتعلیم العالي إلنشاء لصالح وزارةتخصیص قطعة أرض حكومیة بشـأن 

  مدرسة حكومیة
  مجلس الوزراء

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

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،
نظـام  م بشـأن2013لسـنة ) هــ.إ/و.م/16/291/11(ى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم وعلـ

  معاییر تخصیص األراضي الحكومیة،
 ضم بشــأن تفــوی2012لســنة ) هـــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلـى قــرار رئــیس الــوزراء رقـم 

   بعض صالحیاته،
رقـم  وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا

  م،30/05/2013المنعقد بتاریخ ) 09(
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
 بعـــد المـــائتین وبنـــاًء علـــى مـــا أقـــره  مجلـــس الـــوزراء فـــي جلســـته السادســـة والتســـعین

  . م11/06/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/04/296/11(المنعقدة بمدینة غزة  تحت رقم 
  :ا یليقرر م

  )1(المادة 
مـن القطعـة ) 33(تخصیص قطعة األرض الحكومیة الواقعـة فـي أرض القسـیمة رقـم 

دونمــــات  -أربعــــة–) 4(مــــن أراضــــي بیــــت الهیــــا، والبالغــــة مســــاحتها ) 1759(رقــــم 
لصـالح وزارة التربیــة والتعلـیم العــالي إلنشــاء مدرسـة حكومیــة، وذلـك وفقــًا للمخططــات 

  .ارالهندسیة المرفقة بهذا القر 
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

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

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره

 م2013من یونیو لسنة  11: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من شعبان لعـام  02: الموافق                   

  لـظاظـازیـاد شـكري ا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 145(قرار مجلس الوزراء رقم 
لصالح وزارة الشباب والریاضة والثقافة تخصیص قطعة أرض حكومیة بشـأن 

  إلنشاء واحة شبابیة
  مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،1942لسنة ) 6(ن األراضي العمومیة رقم وعلى قانو 

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،
نظـام  م بشـأن2013لسـنة ) هــ.إ/و.م/16/291/11(وعلـى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  معاییر تخصیص األراضي الحكومیة،
م بشــأن تفــویض 2012لســنة ) هـــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلـى قــرار رئــیس الــوزراء رقـم 

  اته،بعض صالحی
رقـم  وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا

  م،30/05/2013المنعقد بتاریخ ) 09(
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
 تینبعـــد المـــائ وبنـــاًء علـــى مـــا أقـــره  مجلـــس الـــوزراء فـــي جلســـته السادســـة والتســـعین

  . م11/06/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/05/296/11(المنعقدة بمدینة غزة  تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
مــــن ) 1459(تخصـــیص قطعــــة األرض الحكومیــــة الواقعــــة فـــي أرض القســــیمة رقــــم 

–) 2م2600(مــن أراضـي شــمال قطــاع غـزة، والبالغــة مســاحتها ) 978(القطعـة رقــم 
لصـــالح وزارة الشـــباب والریاضـــة والثقافـــة إلنشـــاء واحـــة  -ألفـــان وســـتمائة متـــرًا مربعـــاً 

  .شبابیة، وذلك وفقًا للمخططات الهندسیة المرفقة بهذا القرار
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

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

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

 م2013من یونیو لسنة  11: ـة غـزة بتاریخصـدر في مدین
  هـ1434من شعبان لعـام  02: الموافق                   

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 146(قرار مجلس الوزراء رقم 
ي إلنشاء لصالح وزارة التربیة والتعلیم العالبشـأن تخصیص قطعة أرض حكومیة 

  مدرسة حكومیة
  مجلس الوزراء

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

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،
نظـام  م بشـأن2013لسـنة ) هــ.إ/و.م/16/291/11(وعلـى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  یر تخصیص األراضي الحكومیة،معای
م بشــأن تفــویض 2012لســنة ) هـــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلـى قــرار رئــیس الــوزراء رقـم 

  بعض صالحیاته،
رقـم  وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا

  م،30/05/2013المنعقد بتاریخ ) 09(
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

، وبناًء    على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
 بعـــد المـــائتین وبنـــاًء علـــى مـــا أقـــره  مجلـــس الـــوزراء فـــي جلســـته السادســـة والتســـعین

  . م11/06/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/06/296/11(المنعقدة بمدینة غزة  تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
مـــــن ) 193(تخصــــیص قطعـــــة األرض الحكومیــــة الواقعـــــة فـــــي أرض القســــیمة رقـــــم 

ثمانیــة –) 2م8007(مــن أراضــي مدینــة غــزة، والبالغــة مســاحتها ) 727(القطعــة رقــم 
لصــــالح وزارة التربیــــة والتعلــــیم العــــالي إلنشــــاء مدرســــة  -آالف وســــبعة أمتــــار مربعــــة

  .حكومیة، وذلك وفقًا للمخططات الهندسیة المرفقة بهذا القرار
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

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

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

 م2013من یونیو لسنة  11: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من شعبان لعـام  02: الموافق                   

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 147(قرار مجلس الوزراء رقم 
لصالح وزارة التربیة والتعلیم العالي إلنشاء بشـأن تخصیص قطعة أرض حكومیة 

  مدرسة حكومیة
  مجلس الوزراء

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

  ن األراضي العثماني وتعدیالته،وعلى قانو 
نظـام  م بشـأن2013لسـنة ) هــ.إ/و.م/16/291/11(وعلـى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  معاییر تخصیص األراضي الحكومیة،
 م بشــأن تفــویض2012لســنة ) هـــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلـى قــرار رئــیس الــوزراء رقـم 

  بعض صالحیاته،
رقـم  الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـاوعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي 

  م،30/05/2013المنعقد بتاریخ ) 09(
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
 بعـــد المـــائتین وبنـــاًء علـــى مـــا أقـــره  مجلـــس الـــوزراء فـــي جلســـته السادســـة والتســـعین

  . م11/06/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/07/296/11(المنعقدة بمدینة غزة  تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
مــن القطعــة ) 8(تخصــیص قطعــة األرض الحكومیــة الواقعــة فــي أرض القســیمة رقــم 

– )5(، والبالغــة مســاحتها )المواصــي(مــن أراضــي محافظــة  خــان یــونس ) 94(رقــم 
ذلــك إلنشـاء مدرسـة حكومیـة، و  دونمـات لصـالح وزارة التربیـة والتعلـیم العـالي -خمسـة

  .وفقًا للمخططات الهندسیة المرفقة بهذا القرار
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

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

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

 م2013من یونیو لسنة  11: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من شعبان لعـام  02: لموافقا                   

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 148(قرار مجلس الوزراء رقم 
  لصالح جمعیة خان یونس التعاونیة الزراعیةتأجیر قطعة أرض حكومیة بشـأن 

  مجلس الوزراء
  م وتعدیالته،2003سنة بعد االطالع على القانون األساسي المعدل ل

  م،1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 
  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،

نظـام  م بشـأن2013لسـنة ) هــ.إ/و.م/16/291/11(وعلـى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 
  معاییر تخصیص األراضي الحكومیة،

م بشــأن تفــویض 2012ســنة ل) هـــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلـى قــرار رئــیس الــوزراء رقـم 
  بعض صالحیاته،

رقـم  وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا
  م،30/05/2013المنعقد بتاریخ ) 09(

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

 بعـــد المـــائتین ســـته السادســـة والتســـعینوبنـــاًء علـــى مـــا أقـــره  مجلـــس الـــوزراء فـــي جل
  . م11/06/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/08/296/11(المنعقدة بمدینة غزة  تحت رقم 

  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
مـن القطعـة رقـم ) 17(تأجیر قطعة األرض الحكومیة الواقعة فـي أرض القسـیمة رقـم 

 -دونمــان– دونــم) 2(بمســاحة ) المحــررات(مــن أراضــي محافظــة خــان یــونس ) 89(
  .لصالح جمعیة خان یونس التعاونیة الزراعیة

  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

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

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

 م2013من یونیو لسنة  11: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من شعبان لعـام  02: الموافق                   

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 149(قرار مجلس الوزراء رقم 
لصالح وزارة االتصاالت وتكنولوجیا بشـأن تخصیص قطعة أرض حكومیة 

  المعلومات إلنشاء مكتب برید
  مجلس الوزراء

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

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،
نظـام  م بشـأن2013لسـنة ) هــ.إ/و.م/16/291/11(وعلـى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  معاییر تخصیص األراضي الحكومیة،
م بشــأن تفــویض 2012لســنة ) هـــ.إ/و.م.ر/155/11(م وعلـى قــرار رئــیس الــوزراء رقـ

  بعض صالحیاته،
رقـم  وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا

  م،30/05/2013المنعقد بتاریخ ) 09(
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
 بعـــد المـــائتین قـــره  مجلـــس الـــوزراء فـــي جلســـته السادســـة والتســـعینوبنـــاًء علـــى مـــا أ

  . م11/06/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/09/296/11(المنعقدة بمدینة غزة  تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
مـــــن ) 188(تخصــــیص قطعـــــة األرض الحكومیــــة الواقعـــــة فـــــي أرض القســــیمة رقـــــم 

تسـعون متـرًا –) 2م90(غـة مسـاحتها من أراضي مدینة غزة، والبال) 725(القطعة رقم 
إلنشــاء مكتــب بریــد، وذلــك  لصــالح وزارة االتصــاالت وتكنولوجیــا المعلومــات -مربعــاً 

  .وفقًا للمخططات الهندسیة المرفقة بهذا القرار
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

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

  .ره، وینشر في الجریدة الرسمیةاعتبارًا من تاریخ صدو 

 م2013من یونیو لسنة  11: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من شعبان لعـام  02: الموافق                   

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 150(قرار مجلس الوزراء رقم 
  اسة احتیاجات قطاع غزة من األراضي إلنشاء مدارستشكیل لجنة لدر بشـأن 

  وتقدیم خطة للخمس سنوات القادمة 

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

  منها،) أ/25(وعلى الالئحة الداخلیة لمجلس الوزراء، والسیما المادة 
م بشـــأن تعیـــین 2012لســـنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلـــى قـــرار رئـــیس الـــوزراء رقـــم

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

رقـم  وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا
  م،30/05/2013المنعقد بتاریخ ) 09(

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

ًء علـــى مـــا أقـــره  مجلـــس الـــوزراء فـــي جلســـته السادســـة والتســـعین بعـــد المـــائتین  وبنـــا
  . م11/06/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/10/296/11(المنعقدة بمدینة غزة  تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  
  )1(المادة 

وزارة الحكـم المحلـي، : تشكیل لجنة خاصـة برئاسـة وزارة التخطـیط، وعضـویة كـٍل مـن
ووزارة التربیـة والتعلــیم العـالي، وذلـك لدراســة احتیاجـات قطـاع غــزة  وسـلطة األراضـي،

  .من األراضي إلنشاء مدارس وتقدیم خطة للخمس سنوات القادمة

  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

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

  .صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیةاعتبارًا من تاریخ 

 م2013من یونیو لسنة  11: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من شعبان لعـام  02: الموافق                   

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 151(قرار مجلس الوزراء رقم 
مجلس الوزراء بشأن تأجیر قطعة أرض حكومیة لصالح جمعیة بشـأن تعدیل قرار 

  دار القرآن الكریم والسنة
  مجلس الوزراء

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

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،
نظـام  م بشـأن2013لسـنة ) هــ.إ/و.م/16/291/11(زراء رقـم وعلـى قـرار مجلـس الـو 

  معاییر تخصیص األراضي الحكومیة،
م بشـأن تـأجیر 2012لسـنة ) هــ.إ/و.م/07/267/11( رار مجلس الوزراء رقموعلى ق

  قطعة أرض حكومیة لصالح جمعیة دار القرآن الكریم والسنة إلنشاء مدرسة قرآنیة،
م بشــأن تفــویض 2012لســنة ) هـــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلـى قــرار رئــیس الــوزراء رقـم 

  بعض صالحیاته،
رقـم  وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا

  م،30/05/2013المنعقد بتاریخ ) 09(
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
 بعـــد المـــائتین مجلـــس الـــوزراء فـــي جلســـته السادســـة والتســـعینوبنـــاًء علـــى مـــا أقـــره  

  . م11/06/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/11/296/11( المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
لســــنة ) هـــــ.إ/و.م/07/267/11(مــــن قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم ) 1(تعــــدیل المــــادة 

ة دار القـرآن الكـریم والســنة م بشـأن تـأجیر قطعــة أرض حكومیـة لصـالح جمعیــ2012
  :إلنشاء مدرسة قرآنیة، لتصبح على النحو التالي



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

مـن القطعــة رقــم ) 3(تـأجیر قطعــة األرض الحكومیـة الواقعــة فــي أرض القسـیمة رقــم "
 دونمــــات لصــــالح دار -ســــبعة–) 7(احة مــــن أراضــــي مدینــــة خــــانیونس، بمســــ) 89(

للمخططـات الهندسـیة المرفقـة بهـذا وذلـك وفقـًا  القرآن الكریم والسنة إلنشاء مدرسـتین،
  ".القرار

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

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

 م2013من یونیو لسنة  11: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من شعبان لعـام  02: الموافق                   

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 152(قرار مجلس الوزراء رقم 
لصالح وزارة التربیة والتعلیم العالي إلنشاء بشـأن تخصیص قطعة أرض حكومیة 

  مدرسة حكومیة
  مجلس الوزراء

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

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،
نظـام  م بشـأن2013لسـنة ) هــ.إ/و.م/16/291/11(وعلـى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  معاییر تخصیص األراضي الحكومیة،
م بشــأن تفــویض 2012لســنة  )هـــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلـى قــرار رئــیس الــوزراء رقـم 

  بعض صالحیاته،
رقـم  وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا

  م،30/05/2013المنعقد بتاریخ ) 09(
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
 بعـــد المـــائتین جلســـته السادســـة والتســـعینوبنـــاًء علـــى مـــا أقـــره  مجلـــس الـــوزراء فـــي 

  . م11/06/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/12/296/11(المنعقدة بمدینة غزة  تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
مــن القطعــة ) 2(تخصــیص قطعــة األرض الحكومیــة الواقعــة فــي أرض القســیمة رقــم 

) 2م6700(ا ، والبالغــة مســاحته)بلدیــة النصــر(مــن أراضــي محافظــة رفــح ) 32(رقــم 
ــــة والتعلــــیم العــــالي إلنشــــاء  -ســــتة آالف وســــبعمائة متــــرًا مربعــــاً – لصــــالح وزارة التربی

  .مدرسة حكومیة، وذلك وفقًا للمخططات الهندسیة المرفقة بهذا القرار
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

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

  .وره، وینشر في الجریدة الرسمیةاعتبارًا من تاریخ صد

 م2013من یونیو لسنة  11: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من شعبان لعـام  02: الموافق                   

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 153(قرار مجلس الوزراء رقم 
لصالح وزارة األوقاف والشئون الدینیة ض حكومیة تخصیص قطعة أر بشـأن 

  إلنشاء مسجد األلباني
  مجلس الوزراء

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

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،
نظـام  م بشـأن2013لسـنة ) هــ.إ/و.م/16/291/11(وعلـى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  معاییر تخصیص األراضي الحكومیة،
م بشــأن تفــویض 2012لســنة ) هـــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلـى قــرار رئــیس الــوزراء رقـم 

  بعض صالحیاته،
رقـم  وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا

  م،30/05/2013المنعقد بتاریخ ) 09(
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
 بعـــد المـــائتین وبنـــاًء علـــى مـــا أقـــره  مجلـــس الـــوزراء فـــي جلســـته السادســـة والتســـعین

  . م11/06/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/13/296/11(المنعقدة بمدینة غزة  تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
مـن القطعـة ) 17(ة األرض الحكومیة الواقعـة فـي أرض القسـیمة رقـم تخصیص قطع

ســبعمائة –) 2م700(مــن أراضـي محافظــة خـان یــونس، والبالغـة مســاحتها ) 88(رقـم 
لصـــالح وزارة األوقـــاف والشـــئون الدینیــة إلنشـــاء مســـجد األلبـــاني، وذلـــك  -متــرًا مربعـــاً 

  .وفقًا للمخططات الهندسیة المرفقة بهذا القرار
      



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  )2(ادة الم
أعــاله یــتم عمــل مبادلــة مــع أراضــي وزارة األوقــاف والشــؤون ) 1(لغایــة تطبیــق المــادة 

  .الدینیة
  )3(المادة 

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

 م2013من یونیو لسنة  11: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من شعبان لعـام  02: الموافق                   

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 154(قرار مجلس الوزراء رقم 
لصالح بلدیة أم النصر إلنشاء بئر میاه تخصیص قطعة أرض حكومیة بشـأن 

  زراعي
  ءمجلس الوزرا

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

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،
نظـام  م بشـأن2013لسـنة ) هــ.إ/و.م/16/291/11(وعلـى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  معاییر تخصیص األراضي الحكومیة،
رقـم  وصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـاوعلى ت

  م،30/05/2013المنعقد بتاریخ ) 09(
تعیـــین  م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 

زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیات رئــیس / الســید
 الوزراء،
  على مقتضیات المصلحة العامة،وبناًء 

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
 بعـــد المـــائتین وبنـــاًء علـــى مـــا أقـــره  مجلـــس الـــوزراء فـــي جلســـته السادســـة والتســـعین

  . م11/06/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/14/296/11(المنعقدة بمدینة غزة  تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
ــــة الواقعــــة فــــي أرض القســــیمة رقــــم تخصــــیص قطعــــة األرض ال  مــــن ) 110(حكومی

–) 2م150(شــمال قطــاع غـزة، والبالغــة مســاحتها  مــن أراضـي) 1777(القطعـة رقــم 
  .إلنشاء بئر میاه زراعي لصالح بلدیة أم النصر -مائة وخمسون مترًا مربعاً 

  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

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

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

 م2013من یونیو لسنة  11: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من شعبان لعـام  02: الموافق                   

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 155(قرار مجلس الوزراء رقم 
خالد سلیمان عودة أبو هویشل / استمالك قطعة األرض المملوكة للمواطنبشـأن 

  لغایات المنفعة العامة
  مجلس الوزراء

م وتعدیالتـه، والسـیما المـادة 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  منه،) 21(

  م،1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 
م 1943لســــــنة ) 24(رقــــــم ) اســــــتمالكها للغایـــــات العامــــــة(انون األراضــــــي وعلـــــى قــــــ

  منه،) 22(وتعدیالته، والسیما المادة 
  م بشأن نقل السلطات والصالحیات،1995لسنة ) 5(وعلى قانون رقم 

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

رقـم  الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا وعلى توصیات اللجنـة
  م،30/05/2013المنعقد بتاریخ ) 09(

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

 بعـــد المـــائتین وبنـــاًء علـــى مـــا أقـــره  مجلـــس الـــوزراء فـــي جلســـته السادســـة والتســـعین
  . م11/06/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/15/296/11(تحت رقم   المنعقدة بمدینة غزة

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 
خالــد ســلیمان عــودة أبــو هویشــل الواقعــة / اســتمالك قطعــة األرض المملوكــة للمــواطن

مـن أراضـي مخـیم البـریج، والبالغـة ) 2(من القطعـة رقـم  )22(في أرض القسیمة رقم 
لغایـــات المنفعـــة  -خمســـون متـــرًا مربعـــاً ســـتة آالف ومـــائتین و –) 2م6250(مســـاحتها 

  .وذلك وفقًا للمخططات الهندسیة المرفقة بهذا القرار، العامة



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  )2(المادة 
خالــد ســلیمان عــودة أبــو هویشــل حســب / تكلیــف ســلطة األراضــي بتعــویض المــواطن

  .األصول المعمول بها
  )3(المادة 
نـادي شـباب : ( مـن أعـاله لصـالح كـلٍ ) 1(تـأجیر قطعـة األرض المـذكورة فـي المـادة 

  ).نادي خدمات البریج الریاضي، نادي أهلي البریج الریاضي، البریج الریاضي

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

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

 م2013یونیو لسنة من  11: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من شعبان لعـام  02: الموافق                   

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 156(قرار مجلس الوزراء رقم 
لسنة ) هـ.إ/و.م/1/161/11(بشـأن تمدید العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 

الدیون المتراكمة على تراخیص المركبات بنسبة م بشأن تخفیض الرسوم و 2010
30%  

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

م بشـأن تخفـیض 2010لسنة ) هـ.إ/و.م/1/161/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 
  ،%30الرسوم والدیون المتراكمة على تراخیص المركبات بنسبة 

  م،2011لسنة ) هـ.إ/و.م/22/206/11(مجلس الوزراء رقم وعلى قرار 
  م،2012لسنة ) هـ.إ/و.م/9/251/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

تعیـــین  م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 
زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیات رئــیس / الســید

  ،الوزراء
  ،النقل والمواصالتوبناء على تنسیب وزیر 

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

 بعــــد المــــائتین والتســــعین بعةه  مجلـــس الــــوزراء فــــي جلســــته الســـاوبنـــاًء علــــى مــــا أقــــر 
  . م18/06/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/01/297/11(تحت رقم المنعقدة بمدینة غزة 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

م بشــأن 2010لسـنة ) هــ.إ/و.م/1/161/11(تمدیـد العمـل بقــرار مجلـس الـوزراء رقــم 
ـــدیون المتراكمـــة علـــى تـــراخیص المركبـــات بنســـبة  ، وذلـــك %30تخفـــیض الرســـوم وال

  .م31/12/2013حتى تاریخ 
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

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

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

 م2013من یونیو لسنة  18: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من شعبان لعـام  09: الموافق                   

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 157( قرار مجلس الوزراء رقم
  بشـأن دوام موظفي وزارة الصحة

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

) 3(م وتعدیالتــه، والســیما المــادة 1998لســنة ) 4(وعلــى قــانون الخدمــة المدنیــة رقــم 
  منه،

نفیذیـة لقـانون الخدمـة م بالالئحة الت2005لسنة ) 45(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 
  المدنیة وتعدیالته،

الـدوام فـي  م بشـأن2007لسـنة ) هـ.إ/و.م/1/27/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 
  الدوائر والمؤسسات الحكومیة وتعدیالته،

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

  لحة العامة،وبناًء على مقتضیات المص
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

 بعــــد المــــائتین والتســــعین بعةه  مجلـــس الــــوزراء فــــي جلســــته الســـاوبنـــاًء علــــى مــــا أقــــر 
  . م18/06/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/02/297/11(تحت رقم المنعقدة بمدینة غزة 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

فـــي األســـبوع، بحیـــث یبـــدأ الـــدوام مـــن  یكـــون دوام مـــوظفي وزارة الصـــحة خمســـة أیـــام
مساًء من یـوم األحـد إلـى یـوم الخمـیس، علـى أن  2:30صباحًا حتى  7:30الساعة 

یـــتم اتخـــاذ اإلجـــراءات الالزمـــة الســـتمرار تقـــدیم الخـــدمات الطبیـــة للمـــواطنین، وعـــدم 
  .تأثرها بتقلیص الدوام

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



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

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

  .، وینشر في الجریدة الرسمیة29/06/2013 :اعتبارًا من تاریخ

 م2013من یونیو لسنة  18: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من شعبان لعـام  09: الموافق                   

  ـازیـاد شـكري الـظاظ
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 158(قرار مجلس الوزراء رقم 
الملحق بقانون ) 1(إلى الجدول رقم " هیدروكلورید الترامادول"بشـأن إضافة مادة 

  م المطبق في قطاع غزة1962لسنة ) 19(رقم  الجواهر المخدرة

  مجلس الوزراء
  م وتعدیالته، 2003سي المعدل لسنة بعد االطالع على القانون األسا

م المطبـــق فـــي قطـــاع غـــزة، 1962لســـنة ) 19(وعلـــى قـــانون الجـــواهر المخـــدرة رقـــم 
  منه،) 31(والسیما المادة 

  م، 1995لسنة ) 5(وعلى قانون نقل السلطات والصالحیات رقم 
بشــأن إلغــاء  م2009لســنة ) هـــ.إ/و.م/6/135/11(وعلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  لعسكري اإلسرائیلي بخصوص العقاقیر الخطرة والمخدرات،األمر ا
تعیـــین  م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 

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

  وبناء على تنسیب وزیر الصحة،
  لعامة،وبناًء على مقتضیات المصلحة ا

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
 بعــــد المــــائتین والتســــعین بعةه  مجلـــس الــــوزراء فــــي جلســــته الســـاوبنـــاًء علــــى مــــا أقــــر 
  . م18/06/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/3/297/11(تحت رقم المنعقدة بمدینة غزة 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

 – 1- }) داي میثایــل أمینــو( { 2-ســیز ) ±(هیدروكلوریــد الترامــادول "إضــافة مــادة 
الملحـــق بقـــانون ) 1(، إلـــى الجـــدول رقـــم "سیكلوهكســـانل كلوریـــد) میثوكســـي فینیـــل 3(

  .المطبق في قطاع غزة م1962لسنة ) 19(الجواهر المخدرة رقم 



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

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

  .اریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیةاعتبارًا من ت

 م2013من یونیو لسنة  18: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من شعبان لعـام  09: الموافق                   

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 159(قرار مجلس الوزراء رقم 
عتمد لتنفیذ مشروع الحد من حوادث السیر المتكررة على بشـأن زیادة  المبلغ المُ

عتمد ) $5,562(بمقدار  طریق معبر كرم أبو سالم لیصبح إجمالي المبلغ المُ
  )$17,562(للمشروع بمقدار 

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

 م،1998لسنة ) 7(لعامة والشؤون المالیة رقم وعلى قانون تنظیم الموازنة ا
ـــــوزراء رقـــــم  ـــــى قـــــرار مجلـــــس ال م بالنظـــــام المـــــالي للـــــوزارات 2005لســـــنة ) 43(وعل

  والمؤسسات العامة وتعدیالته،
اعتمـاد  م بشـأن2013لسـنة ) هــ.إ/و.م/8/283/11(وعلى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

لمتكـررة علـى طریـق معبـر لتنفیذ مشروع الحد من حوادث السـیر ا) $00012,(مبلغ 
  كرم أبو سالم،

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

وعلى توصیات لجنة الشؤون االقتصادیة والبنیة التحتیة الوزاریـة الدائمـة فـي محضـر 
 م،05/06/2013المنعقد بتاریخ ) 38(اجتماعها رقم 

  یات المصلحة العامة،وبناًء على مقتض
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

 بعــــد المــــائتین والتســــعین بعةه  مجلـــس الــــوزراء فــــي جلســــته الســـاوبنـــاًء علــــى مــــا أقــــر 
  . م18/06/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/04/297/11(تحت رقم المنعقدة بمدینة غزة 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

عتمـــد لتنفیـــذ  مشـــروع الحـــد مـــن حـــوادث الســـیر المتكـــررة علـــى طریـــق زیـــادة المبلـــغ المُ
خمســة آالف وخمســـمائة واثنــان وســـتون  –) $5,562(بمقـــدار  معبــر كــرم أبـــو ســالم



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

عتمــــد للمشــــروع بمقــــدار  ، لیصــــبح إجمــــالي المبلــــغ المُ ــــًا  –) $17,562(دوالرًا أمریكی
، علـى أن یـتم ذلـك   بالتنسـیقسبعة عشـر ألفـًا وخمسـمائة واثنـان وسـتون دوالرًا أمریكیـًا

بــین وزارة األشــغال العامــة واإلســكان ووزارة المالیــة، ووفــق األصــول المعمــول بهــا فــي 
  .وزارة المالیة

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

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

 م2013من یونیو لسنة  18: بتاریخصـدر في مدینـة غـزة 
  هـ1434من شعبان لعـام  09: الموافق                   

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 160(قرار مجلس الوزراء رقم 
 لتنمیة البالغة قیمتها اإلجمالیةبشـأن اعتماد حزمة مشاریع اإلعمار وا

)170,107,000$(  
  مجلس الوزراء

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

ـــــوزراء رقـــــم  ـــــى قـــــرار مجلـــــس ال م بالنظـــــام المـــــالي للـــــوزارات 2005لســـــنة ) 43(وعل
  والمؤسسات العامة وتعدیالته،

م بشــأن تعیـــین 2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(رئـــیس الــوزراء رقــم وعلــى قــرار 
زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیات رئــیس / الســید

  الوزراء،
وعلى توصیات لجنة الشؤون االقتصادیة والبنیة التحتیة الوزاریـة الدائمـة فـي محضـر 

 م،05/06/2013المنعقد بتاریخ ) 38(اجتماعها رقم 
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
 بعــــد المــــائتین والتســــعین بعةه  مجلـــس الــــوزراء فــــي جلســــته الســـاوبنـــاًء علــــى مــــا أقــــر 
  . م18/06/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/05/297/11(تحت رقم المنعقدة بمدینة غزة 

  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
قدمـة للبنـك اإلسـالمي للتنمیـة والتـي بلغـت اعتماد حز  مة مشـاریع اإلعمـار والتنمیـة المُ

ملیونــًا ومائــة وســبعة آالف  وســبعونمائــة  –) $170,107,000(قیمتهــا اإلجمالیــة 
، وذلك وفق الجدول الملحق بهذا القرار   .دوالرًا أمریكیًا

  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

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

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

 م2013من یونیو لسنة  18: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من شعبان لعـام  09: الموافق                   

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 160(الوزراء رقم  ملحق قرار مجلس
بشـأن اعتماد حزمة مشاریع اإلعمار والتنمیة البالغة قیمتها اإلجمالیة 

)170,107,000$(  
  

  المشروع  القطاع
القیمة التقدیریة 
  بالدوالر األمریكي

  المبلغ اإلجمالي
  بالدوالر األمریكي

قطاع 
  االسكان

مشــروع إعــادة إعمـــار الوحــدات الســـكنیة 
 40,000,000  40,000,000  االحتاللالتي دمرها 

  قطاع
  الزراعة

ــــــــــة  مشــــــــــروع تأهیــــــــــل المنطقــــــــــة الحدودی
  )العازلة(

6,100,000  

  1,250,000  مشروع إنشاء وحدات أعالف مركزة 17,350,000
مـن محطـة معالجـة ) 2(مشروع المرحلة 

 10,000,000  الشمال

  
  قطاع
  الصحة

مشـــــروع توریـــــد أجهـــــزة طبیـــــة واســـــتكمال 
ومیكانیــــك لمستشــــفیات وزارة معـــدات كهر 

  الصحة
2,000,000 

مشروع تورید قطع غیـار ألجهـزة األشـعة   29,000,000
العادیــة والفوروســكوبي والمقطعیــة ورنــین 

  المغناطیسي
1,000,000 

إنشـــــاء مستشــــــفى الباطنـــــة فــــــي مشـــــروع 
  مجمع الشفاء الطبي

26,000,000 

قطاع 
  الطرق

مشــروع تطـــویر وتأهیـــل وصـــیانة الطـــرق 
  داخلیة في نفوذ بلدیات قطاع غزةال
  

25,000,000 25,000,000 



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  قطاع
البنى 
  التحتیة

مشـــــروع تـــــدعیم كاســـــر األمـــــواج بمینـــــاء 
  الصیادین

3,000,000 

8,000,000  

مشروع إنشـاء المرحلـة األولـى مـن سـوق 
 2,000,000  بلدیة غزة –تل الهوى 

ـــــــــة الصـــــــــناعیة  مشـــــــــروع إنشـــــــــاء المنطق
 نسبلدیة خانیو  –والحرفیة 

900,000 

بلدیـــة  –مشــروع إنشــاء الســـوق المركــزي 
 900,000  جبالیا

تخصــــص بلدیــــة  –مشـــروع إنشــــاء ســـوق مُ
 800,000  رفح

بلدیـة دیـر  –مشروع إنشاء مبنـى تجـارى 
 400,000  البلح

قطاع 
  المیاه

مشروع توریـد وتركیـب مولـدات لعـدد مـن 
  ابار المیاه ومحطات الضخ

1,000,000 1,000,000  

  عقطا
  التعلیم

 6,000,000  مدرسة 5مشروع إنشاء مدارس عدد 

13,336,000 

) 50(مشـروع إضـافة غـرف صـفیة عــدد 
 1,200,000  غرفة

مشـــــــــروع إنشـــــــــاء المركـــــــــز الفلســــــــــطیني 
  للتدریب المهني والتقني

5,136,000 

 1,000,000  مشروع دار الكتب الوطنیة
  قطاع

الصناعة 
  والتجارة

 31,421,000  ایات الصلبةمشروع إعادة تدویر النف
36,421,000 

 5,000,000  مشروع صوامع الغالل

 170,107,000  اإلجمالي العام



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 161(قرار مجلس الوزراء رقم 
  شاحنات نفایات صلبة للهیئات المحلیة) 10(بشـأن الموافقة على توفیر عدد 

  مجلس الوزراء
  م وتعدیالته،2003سنة بعد االطالع على القانون األساسي المعدل ل

  م،1997لسنة ) 1(وعلى قانون الهیئات المحلیة رقم 
/ تعیـین السـید م بشـأن2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم

  زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس الوزراء،
یــة التحتیــة الوزاریــة الدائمــة فــي محضــر وعلــى توصــیات لجنــة الشــؤون االقتصــادیة والبن

 م،05/06/2013المنعقد بتاریخ ) 38(اجتماعها رقم 
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
المنعقـدة  والتسـعین بعـد المـائتین بعةوبناًء على ما أقره  مجلـس الـوزراء فـي جلسـته السـا

  . م18/06/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/06/297/11(قم بمدینة غزة تحت ر 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
شــاحنات نفایـات صــلبة للهیئـات المحلیــة، علـى أن یــتم ) 10(الموافقـة علـى تــوفیر عـدد 

بـین وزارة الحكـم المحلـي ووزارة المالیـة، ووفـق األصـول المعمـول بهـا فـي  ذلك بالتنسـیق
  .وزارة المالیة

  )2(المادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل بــه  -كــٌل فیمــا یخصــه-ات المختصــة كافــة علــى الجهــ

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

 م2013من یونیو لسنة  18: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من شعبان لعـام  09: الموافق                   

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  ـس الـوزراءنائب رئیـس مجل



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 162(قرار مجلس الوزراء رقم 
  محمد أحمد حسین عابد رئیسًا لدیوان الموظفین العام / بشـأن تعیین السید

  بدرجة وزیر
  مجلس الوزراء

  م وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  الته والئحته التنفیذیة، م وتعدی1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 

ـــــــوعل ـــــــى قــــــرار المجلـــــــ ـــــــس التشـــــ ـــــــالص )4/1ع.غ/1364( ریعي رقــــــمـــ ـــــــاریــــــــادر بتـــــــــ    خ ـ
محمــد أحمــد حســین عابــد / المصــادقة علــى تعیــین الســید م بشــأن20/06/2013 -19

  رئیسًا لدیوان الموظفین العام،
/ تعیـین السـید م بشـأن2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم

  زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس الوزراء،
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
المنعقـدة  ائتینوالتسـعین بعـد المـ بعةوبناًء على ما أقره  مجلـس الـوزراء فـي جلسـته السـا

  . م18/06/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/07/297/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
  .محمد أحمد حسین عابد رئیسًا لدیوان الموظفین العام بدرجة وزیر/ تعیین السید

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

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
 م2013من یونیو لسنة  18: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ

  هـ1434من شعبان لعـام  09: الموافق                   
  زیـاد شـكري الـظاظـا

  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 163(قرار مجلس الوزراء رقم 
إیهاب ربحي أحمد الغصین بمهام الناطق اإلعالمي باسم / سیدبشـأن تكلیف ال

  الحكومة
  مجلس الوزراء

  م وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة، 1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
/ نقــل الســید م بشــأن2012لســنة ) هـــ.إ/و.م/01/259/11(وعلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

إیهــــاب ربحــــي أحمــــد الغصــــین مــــن وزارة الداخلیــــة واألمــــن الــــوطني للعمــــل رئیســــًا للمكتــــب 
  ،)A4(اإلعالمي الحكومي بدرجة 

/ تعیـــین الســـید م بشـــأن2012لســـنة ) هـــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قـــرار رئـــیس الـــوزراء رقـــم
  ببعض صالحیات رئیس الوزراء، زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه

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

ـــدة  والتســـعین بعـــد المـــائتین الثامنـــةوبنـــاءً علـــى مـــا أقـــره  مجلـــس الـــوزراء فـــي جلســـته  المنعق
  . م25/06/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/01/298/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :يقرر ما یل
  )1(المادة 

بمهــام  -رئــیس المكتــب اإلعالمــي الحكــومي–إیهــاب ربحــي أحمــد الغصــین / تكلیــف الســید
  .باسم الحكومة، باإلضافة إلى المهام الموكلة إلیه الناطق اإلعالمي

  )2(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه اعتبـارًا  -كٌل فیما یخصه-على الجهات المختصة كافة 

  .ره، وینشر في الجریدة الرسمیةمن تاریخ صدو 
 م2013من یونیو لسنة  25: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ

  هـ1434من شعبان لعـام  16: الموافق                   
  زیـاد شـكري الـظاظـا

  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 164(قرار مجلس الوزراء رقم 
رائد قاسم / لتحقیق في مقتل المواطنبشـأن اعتماد توصیات اللجنة الخاصة با
 جندیة

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

  م،2009لسنة ) 7(وعلى قانون هیئة حقوق أسر الشهداء رقم 
 م بشـــــأن2012لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/03/247/11(وعلــــى قـــــرار مجلـــــس الـــــوزراء رقـــــم 

  اد الشهداء،المصادقة على معاییر اعتم
م بشــأن تشــكیل 2013لســنة ) هـــ.إ/و.م.ر/175/11(وعلــى قــرار رئــیس الــوزراء رقــم 

  رائد قاسم جندیة،/ لجنة خاصة للتحقیق في مقتل المواطن
م بشــأن تفــویض 2012لســنة ) هـــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلـى قــرار رئــیس الــوزراء رقـم 

  بعض صالحیاته،
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

، وبناًء    على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
وبنـــاًء علــــى مــــا أقــــره  مجلـــس الــــوزراء فــــي جلســــته التاســـعة والتســــعین بعــــد المــــائتین 

  . م02/07/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/01/299/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
رائـــد قاســـم جندیـــة، / اعتمـــاد توصـــیات اللجنـــة الخاصـــة بـــالتحقیق فـــي مقتـــل المـــواطن

  :وذلك على النحو التالي
ر الحكـم الشـرعي إحالة ملف التحقیقات والنتائج إلى لجنة تحكیم شرعیة إلصـدا - 1

 .رائد قاسم جندیة /في مقتل المواطن
تكلیف وزارة الداخلیة واألمن الوطني بتوجیـه أفرادهـا توجیهـًا سـلیمًا منسـجمًا مـع  - 2

 .ل هذه الحاالتأحكام القانون في كیفیة التعامل مع مث



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

رائــــد قاســــم جندیــــة شــــهیدًا مــــن شــــهداء الشــــعب الفلســــطیني / اعتمــــاد المتــــوفى - 3
 .العتبارات المصلحة الوطنیة استثناًء 

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

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

 م2013لسنة  یولیومن  02: ي مدینـة غـزة بتاریخصـدر ف
  هـ1434من شعبان لعـام  23: الموافق                   

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 165(قرار مجلس الوزراء رقم 
رائد / مواطنبشـأن تشكیل لجنة تحكیم شرعیة إلصدار الحكم الشرعي في مقتل ال

 قاسم جندیة
  مجلس الوزراء

  م وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  منها،) أ/25(وعلى الالئحة الداخلیة لمجلس الوزراء، والسیما المادة 

م بشــأن تشــكیل 2013لســنة ) هـــ.إ/و.م.ر/175/11(وعلــى قــرار رئــیس الــوزراء رقــم 
  رائد قاسم جندیة،/ ل المواطنلجنة خاصة للتحقیق في مقت

 م بشـــــأن 2013لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/01/299/11(وعلــــى قـــــرار مجلـــــس الـــــوزراء رقـــــم 
  ،رائد قاسم جندیة/ في مقتل المواطناعتماد توصیات اللجنة الخاصة بالتحقیق 

تعیـــین  م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 
نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیات رئــیس  زیــاد شــكري الظاظــا/ الســید

  الوزراء،
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
وبنـــاًء علــــى مــــا أقــــره  مجلـــس الــــوزراء فــــي جلســــته التاســـعة والتســــعین بعــــد المــــائتین 

  . م02/07/2013تاریخ ب) هـ.إ/و.م/02/299/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
/ ســالم أحمــد ســالمة، والــدكتور/ الــدكتور: تشــكیل لجنــة تحكــیم شــرعیة مكونــة مــن كــل مــن

حسـن إســماعیل اللحـام، وذلـك إلصــدار الحكـم الشـرعي فــي / مـاهر حامـد الحــولي، والشـیخ
 .  رائد قاسم جندیة/ مقتل المواطن

  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

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

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

 م2013لسنة  یولیومن  02: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من شعبان لعـام  23: الموافق                   

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 166(قرار مجلس الوزراء رقم 
للعام الدوام الرسمي للموظفین خالل شهر رمضان المبارك بشـأن 

  هـ1434/م2013
  مجلس الوزراء

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

/ تعیـین السـید م بشـأن2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم
  زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس الوزراء،

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

 والتســــعین بعــــد المــــائتین التاســـعةمــــا أقــــره  مجلـــس الــــوزراء فــــي جلســــته وبنـــاًء علــــى 
  . م02/07/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/03/299/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

یكون الدوام الرسـمي للمـوظفین فـي كافـة الـوزارات والمؤسسـات الحكومیـة خـالل شـهر 
هــــ مــــن الســــاعة الثامنـــة والنصــــف صــــباحًا 1434 /م2013رمضـــان المبــــارك للعــــام 

  .وحتى الثانیة والنصف ظهراً 
  )2(المادة 

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

  

 م2013لسنة  یولیومن  02: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من شعبان لعـام  23: الموافق                   

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 167(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشـأن تشكیل لجنة خاصة لدراسة أسباب حاالت االنتحار والشروع فیه خالل 

 ووضع الحلول المناسبة لها )م2013-2012(عامي 
  مجلس الوزراء

  م وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  منها،) أ/25(وعلى الالئحة الداخلیة لمجلس الوزراء، والسیما المادة 

تعیـــین  م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 
الحیات رئــیس زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــ/ الســید

  الوزراء،
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
 والتســــعین بعــــد المــــائتین التاســـعةوبنـــاًء علــــى مــــا أقــــره  مجلـــس الــــوزراء فــــي جلســــته 

  . م02/07/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/04/299/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(دة الما
وزارة : تشــــكیل لجنــــة خاصــــة برئاســــة وزارة الشــــؤون االجتماعیــــة، وعضــــویة كــــٍل مــــن

 ثقافــة، ووزارة شــؤون المــرأة، وذلــكووزارة الصــحة، ووزارة ال الداخلیــة واألمــن الــوطني،
) م2013-2012(خـــــالل عـــــامي  لدراســـــة أســـــباب حـــــاالت االنتحـــــار والشـــــروع فیـــــه

 .ووضع الحلول المناسبة لها
  )2(المادة 

  .ستعین اللجنة بمن تراه مناسبًا ألداء مهامهات

  )3(المادة 
  .ترفع اللجنة توصیاتها لمجلس الوزراء خالل أسبوعین من تاریخه
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  )4(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـٌل فیمـا یخصـه-على الجهات المختصة كافة 

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

 م2013لسنة  یولیومن  02: مدینـة غـزة بتاریخ صـدر في
  هـ1434من شعبان لعـام  23: الموافق                   

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء
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  م2013لسنة ) 168(قرار مجلس الوزراء رقم 
ج إصابات بشـأن تخویل معالي وزیر الصحة بصالحیة اإلعفاء من نفقات عال

  داخل وخارج الوزارة حوادث الطرق
  مجلس الوزراء

  م وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،2005لسنة ) 20(وعلى قانون التأمین رقم 
  م والئحته التنفیذیة،2000لسنة ) 5(وعلى قانون المرور رقم 

المصــــادقة  م بشـــأن2006لســــنة  )ق.أ/و.م/05/56/09(مجلــــس الـــوزراء رقـــم قـــرار وعلـــى 
  على نظام التأمین الصحي والعالج خارج الوزارة،

 /تعیــین الســید م بشــأن2012لســنة ) هـــ.إ/و.م.ر/155/11( وعلــى قــرار رئــیس الــوزراء رقــم
  زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس الوزراء،

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

المنعقـــدة  والتســـعین بعـــد المـــائتین التاســـعةوبنــاءً علـــى مـــا أقـــره  مجلـــس الـــوزراء فــي جلســـته 
  . م02/07/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/05/299/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

ج إصــابات حــوادث الطــرق تخویــل معــالي وزیــر الصــحة بصــالحیة اإلعفــاء مــن نفقــات عــال
 .داخل وخارج الوزارة

  )2(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه اعتبـارًا  -كٌل فیما یخصه-على الجهات المختصة كافة 

  .من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
 م2013لسنة  یولیومن  02: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ

  هـ1434من شعبان لعـام  23: الموافق                   
  زیـاد شـكري الـظاظـا

  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء
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  م2013لسنة ) 169(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشـأن نظام مكاتب السیاحة والسفر

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

  م،1965 لسنة) 45(وعلى قانون السیاحة المؤقت رقم 
) 45(یاحة رقـم سـقـانون السـریان  م بشـأن1998لسـنة ) 1(بقـانون رقـم  وعلى مرسوم

  على جمیع األراضي الفلسطینیة، م1965لسنة 
  م،1966لسنة ) 46(وعلى نظام مكاتب وشركات السیاحة والسفر رقم 

تعیـــین  م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 
زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیات رئــیس / الســید

  الوزراء،
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
المنعقـدة بمدینــة غـزة تحــت  الثالثمائــةلـوزراء فــي جلسـته وبنـاًء علـى مــا أقـره  مجلــس ا

  . م09/07/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/01/300/11(رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
ــــــارات التالیــــــة المعــــــاني  ــــــق أحكــــــام هــــــذا النظــــــام یكــــــون للكلمــــــات والعب لغایــــــات تطبی

  :المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرینة على خالف ذلك
 .سیاحة واآلثاروزارة ال :الوزارة
  .وزیر السیاحة واآلثار :الوزیر
  .لجنة السیاحة المشكلة بمقتضى هذا النظام :اللجنة

المكتـــب الســـیاحي أو شـــركة الســـیاحة والســـفر المنصـــوص علیهـــا فـــي هـــذا  :المكتـــب
  .النظام
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  )2(المادة 
برئاســة الـــوزیر، ) لجنــة الســـیاحة(تشــكل بموجــب أحكـــام هــذا النظــام لجنـــة تســمى  .1

 :من وعضویة كل
 ممثل عن وزارة المالیة                              نائبًا للرئیس .أ 
 عضواً                        ممثل عن وزارة االقتصاد الوطني .ب 
 عضواً  ممثل عن وزارة الصحة                               .ج 
 عضواً  ممثل عن وزارة الحكم المحلي                         .د 
 عضواً                               .ثقافةممثل عن وزارة ال .ه 
 ممثل عن وزارة الداخلیة واألمن الوطني               عضواً  .و 
 .ثالثة أشخاص من ذوي الخبرة بالمهن السیاحیة یكلفهم الوزیر لمدة سنتین .ز 

كلف أعضاء اللجنة المذكورین في البنـود   .2 ُ ) 1(مـن الفقـرة ) أ، ب، ج، د، هــ، و(ی
رار مـــن مجلـــس الـــوزراء بنـــاًء علـــى تنســـیب وزرائهـــم علـــى أن مـــن هـــذه المـــادة بقـــ

 .یكونوا من موظفي الفئة العلیا
ـف بـدیل عنـه   .3 كّل ُ في حالة شغور عضویة أحد أعضـاء  اللجنـة ألي سـبب كـان، ی

  .وفقا إلجراءات التكلیف المبینة أعاله

 )3(المادة 
دعوة مـــن تعقــد اللجنــة جلســـاتها العادیــة مـــرة واحــدة فـــي كــل شـــهر علــى األقـــل بــ  .1

  .الرئیس
تُوجـه الــدعوة إلـى األعضــاء قبـل أســبوع مــن الموعـد المقــرر لتـاریخ الجلســة علــى   .2

 .أن تشمل الدعوة مكان الجلسة وموعدها مرفقًا بها جدول األعمال
تعقــد اللجنــة جلســاتها االســتثنائیة كلمــا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك بنــاًء علــى دعــوة   .3

 .من رئیسها
 .جنة وفي حال غیابه یحل محله نائبهیترأس الرئیس اجتماعات الل  .4
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یكون انعقاد اللجنة قانونیًا بحضور األغلبیة المطلقـة ألعضـائها، علـى أن یكـون   .5
 .من بینهم رئیس اللجنة أو نائبه

فـي حــال تغیــب عضــو اللجنــة ألكثــر مــن ثــالث جلســات متتالیــة تعتبــر عضــویته   .6
 ).2(من المادة ) 3(شاغرة وتطبق بحقه أحكام الفقرة 

ذا تســــــاوت تصــــــ  .7 در قــــــرارات اللجنــــــة بأغلبیــــــة أصــــــوات أعضــــــائها الحاضــــــرین وإ
ُرجح الجانب الذي فیه رئیس الجلسة  .األصوات ی

قع من كافة أعضائها الحاضرین  .8  .تُوثق جلسات اللجنة في محاضر تُوّ

  )4(المادة 
  :تمارس اللجنة المهام والصالحیات التالیة

طـــاعم الســـیاحة واإلشـــراف علـــى تحدیـــد السیاســـات العامـــة لتنظـــیم المنشـــآت والم .1
 .حسن قیامها بمهامها

 .إعداد اللوائح واألنظمة والتعلیمات الالزمة لتنظیم المنشآت والمطاعم السیاحیة .2
التوصـــیة بتـــرخیص المنشـــآت والمطـــاعم الســـیاحیة وتصـــنیفها وتجدیـــد ترخیصـــها  .3

 .وفقًا ألحكام هذا النظام
ب المنشـآت والمطـاعم السـیاحیة النظر في المخالفات المهنیة التي یرتكبها أصحا .4

وفــي الشــكاوى المقدمــة بحقهــم للــوزارة والتحقیــق فیهــا، والتوصــیة بمــا یلــزم اتخــاذه 
 .من إجراءات وقرارات بحقهم

 .تحدید إجراءات التفتیش والرقابة على المنشآت والمطاعم السیاحیة .5
تنظیم شؤون مكاتـب السـیاحة أو شـركات السـیاحة والسـفر المنصـوص علیهـا فـي  .6

 .هذا النظام ومتابعتها
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  )5(المادة 
  :یتولى المكتب القیام بأي من الخدمات التالیة

بیـــــع تـــــذاكر الســـــفر بأنواعهـــــا المختلفـــــة أو اســـــتبدالها وتـــــأمین التـــــذاكر للســــــیاح  - 1
 .والمسافرین

 .خدمات تجدید جوازات السفر - 2
 .إجراء الحجز في الفنادق داخل فلسطین وخارجها - 3
ارات الســـــــیاحیة وشـــــــركات النقـــــــل الســـــــیاحیة العمـــــــل مـــــــع مكاتـــــــب تـــــــأجیر الســـــــی - 4

 .المتخصصة لتأمین هذه الخدمة للسیاح والمسافرین
 .بیع التذاكر للمهرجانات والنشاطات السیاحیة داخل فلسطین - 5
قبول النقد األجنبي من السیاح لقاء الخدمات السیاحیة المقدمة لهـم وفقـًا للقـوانین  - 6

 .واألنظمة الساریة المفعول
 .للسیاح والمسافرین تأمین التأشیرات - 7
تــأمین الســـیاح والمســافرین وأمتعـــتهم لـــدى شــركات التـــأمین العاملــة فـــي فلســـطین  - 8

 .وفقا للقوانین واألنظمة الساریة المفعول
تنظــــیم الــــرحالت بشــــكل فــــردي أو جمــــاعي داخــــل فلســــطین أو خارجهــــا وتزویــــد  - 9

 .المسافرین بالمعلومات الكافیة والخرائط الالزمة لبلد المقصد
 .ط یقرره الوزیر بناء على تنسیب اللجنةأي نشا -10

  )6(المادة 
  .تُقّدم طلبات ترخیص المكتب إلى الوزارة على نُسختین من النماذج المعدة لذلك .1
  :یرفق بطلب الترخیص المستندات والوثائق التالیة .2
شــهادة كفالــة بنكیــة یصــدر بتحدیــدها قــرار مــن الــوزیر وتجــدد الكفالــة ســنویًا بعــد  .أ 

 .من انتهائهااألسبوع األخیر 
 .عدم ممانعة لتأسیس المكتب من وزارة الداخلیة واألمن الوطني .ب 
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ة المكتــــب مـــن وزارة الداخلیــــة /ة ومـــدیر/شـــهادة حســـن ســــیر وســـلوك لصــــاحب .ج 
 .واألمن الوطنیة

 .ة المكتب/السیرة الذاتیة لمدیر .د 
فـــي حالـــة تجدیـــد التـــرخیص (شـــهادة خلـــو طـــرف للمكتـــب مـــن ضـــریبة الـــدخل  .ه 

 ).فقط
ة المكتـــب الســـتكمال األثـــاث واألدوات والتجهیـــزات /صـــاحبتعهـــد خطـــي مـــن  .و 

 .والوسائل والمتطلبات الضروریة الالزمة لبدء المكتب لعمله
 .تعهد خطي بااللتزام بجمیع التعلیمات الصادرة عن الوزیر .ز 
ــــة تــــراخیص أو موافقــــات قانونیــــة مكملــــة مــــن  .3 علــــى صــــاحب المكتــــب اســــتیفاء أی

  .الجهات الحكومیة األخرى
  )7(المادة 

ـّدقق طلـب المكتـب مــن قبـل اللجنـة علـى ضــوء المسـتندات والوثـائق المطلوبـة للتأكــد  ُ ی
مـــن اســـتیفائها لجمیـــع شـــروط وتعلیمـــات التـــراخیص بعـــد اتخـــاذ اإلجـــراءات الخاصـــة 

  .للتوصیة بمنح أو تجدید التراخیص

  )8(المادة 
 .یقدم طلب تجدید الرخصة خالل شهر دیسمبر من كل سنة .1
مـن هـذه المـادة یسـتوفى ) 1(خالل المدة المحـددة فـي الفقـرة  إذا لم تجدد الرخصة .2

مـــن رســـوم  -خمســـون بالمائـــة-%) 50(مـــن المـــرخص لـــه مبلـــغ إضـــافي نســـبته 
التــرخیص ویمنــع مــن ممارســة المهنــة فــي حــال عــدم التجدیــد فــي مــدة ال تتجــاوز 

 .نهایة شهر فبرایر من كل سنة
ي مــدة أقصــاها نهایــة شــهر تعتبــر الرخصــة ملغــاة حكمــًا فــي حالــة عــدم التجدیــد فــ .3

 .مارس من السنة نفسها
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  )9(المادة 
أو مــا یعادلهــا بالعملــة المتداولــة  -ألــف دوالر-) $1000(یســتوفى رســم مقــداره  - 1

 .عند تجدیدها -خمسمائة دوالراً -) $500(عند إصدار الرخصة ألول مرة، و
یســـتوفى عنـــد إصـــدار الرخصـــة عـــن كـــل فـــرع مكتـــب ولمـــرة واحـــدة رســـم مقـــداره  - 2

 .ثالثمائة دوالر أو ما یعادلها بالعملة المتداولة) 300$(
لغایات استیفاء الرسوم السنویة عند الترخیص ألول مرة، یعتبـر الجـزء مـن السـنة  - 3

 .سنة كاملة
  )10(المادة 

  .تُعلق رخصة المكتب الصادرة عن الوزارة في مكان بارز یمكن مشاهدتها فیه

  )11(مادة 
  :مل من األعمال اآلتیةیحظر على المكتب القیام بأي ع

 .استعمال المكتب في غیر األغراض التي صدر من أجلها الترخیص .1
 .مخالفة التعلیمات التي تصدرها الوزارة .2

  )12(المادة 
یكــــون للمكتــــب مــــدیر متفــــرغ، ویشــــترط فیــــه أال یكــــون محكــــوم بجنایــــة أو جنحــــة  .1

 .مخلتان بالشرف أو األمانة ما لم یرد إلیه اعتباره
ة مدیر المكتـب ألي سـبب كـان یلتـزم المكتـب بتعیـین مـدیرًا آخـرًا عند شغور وظیف .2

عالم الوزارة بذلك  .خالل مدة ال تزید عن ثالثة أشهر من تاریخ الشغور وإ

  )13(المادة 
تتــولى الــوزارة تنظــیم دورات تدریبیــة متخصصــة فــي مجــال الســیاحة والســفر للمــدربین 

  .درها الوزیر لهذه الغایةوفقًا للتعلیمات التي یص والعاملین في المكاتب
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  )14(المادة 
تلتــــزم المكاتــــب بتطبیــــق الشــــروط والمعــــاییر المطلوبــــة لمقــــر المكتــــب التــــي یصــــدرها 

  .الوزیر بتعلیمات لهذا الغرض

  )15(المادة 
  :یلتزم المكتب بمراعاة اآلتي

استخدام ما ال یقل عن أربعة مـوظفین مـن الفلسـطینیین بمـن فـیهم المـدیر، علـى أن  .1
ثنـان علــى األقـل مــن بـین العــاملین فـي مجــال المبیعـات والتســویق قـد اجتــازا یكـون ا

 .دورات تدریبیة في مجال اختصاصهما، ویجیدان لغة أجنبیة واحدة على األقل
أن یكون الموظف أو المستخدم في المكتب حسن السیرة والسلوك، وغیـر محكـوم  .2

 .رد إلیه اعتبارهعلیه بجنایة أو جنحة مخلتان بالشرف أو األمانة ما لم ی
أن یبلــغ الــوزارة قبــل أســبوع علــى األقــل مــن بــدء تنفیــذ بــرامج الــرحالت الســیاحیة  .3

التــي ینظمهــا مـــع التعهــد بـــااللتزام بهــا تحـــت طائلــة اقتضـــاء الكفالــة المنصـــوص 
لزامــه بـأي مطالبــات تنشـأ عــن مخالفتــه  علیهـا فــي هـذا النظــام أو أي جـزء منهــا وإ

 :البرنامج ما یلي لتلك البرامج، وعلى أن یتضمن
 .تاریخ ابتداء الرحلة والمناطق المشمولة بها .أ 
 .وسیلة النقل المعدة للسائحین وأماكن االنطالق والعودة ومواعیدها .ب 
 .أسماء المنشآت الفندقیة ودرجات تصنیفها .ج 
 .الخدمات المشمولة في الرحلة وأسعارها بالتفصیل .د 
 .شروط الحجز وشروط إلغاء الرحلة .ه 
 .ي بین المكتب والمسافریننموذج العقد الخط .و 
یشــترط فــي اإلعــالن عــن بــرامج الــرحالت الســیاحیة المنشــورة فــي الصــحف  .ز 

مـن هـذه المـادة باسـتثناء ) 3(المحلیة شموله بأحكام البنود الواردة في الفقـرة 
 .منها) و(البند 
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  )16(المادة 
ــــب والموظفـــــــون والمســـــــتخدمون لدیـــــــه بالمحافظـــــــة علـــــــى آداب المهنـــــــة  یلتـــــــزم المكتـــ

القیاتهــــا وعــــدم القیــــام بــــأي عمــــل یتنــــافى مــــع طبیعــــة المهنــــة والتقیــــد بالتعلیمــــات وأخ
  :الصادرة عن الوزارة فیما یتعلق بالتعامل مع اآلخرین بما في ذلك

 .االحتفاظ بالقیود والسجالت والسندات الالزمة لتنظیم أعماله - 1
یًال تزویــد الــوزارة بــأي معلومــات تتعلــق بالمكتــب بمــا فــي ذلــك بیــان یتضــمن تفصــ - 2

 .وافیًا عن الرحالت الفردیة والجماعیة التي یتولى المكتب تنظیمها
عــدم إصــدار أي نشــرة أو برنــامج أو دلیــل أو خارطــة أو صــورة أو أي مطبوعــة  - 3

 .تتصل بالدعایة السیاحیة   أو توزیعها أو عرضها إال بعد إجازتها من الوزارة
یتـــه أو فـــي أي عمـــل عـــدم إجـــراء أي تعـــدیل فـــي االســـم التجـــاري للمكتـــب أو ملك - 4

آخـر یتعلــق بأعمــال المكتــب وموظفیــه وموقعــه قبـل تبلیــغ الــوزارة عــن ذلــك خــالل 
 .خمسة عشر یومًا من إجراء التعدیل

ــــة ونســــخ عــــن البیانــــات واإلحصــــائیة عــــن  - 5 االحتفــــاظ بحســــابات أصــــولیة وقانونی
 .إنتاجیة المكتب

  )17(المادة 
اء الشـروط المطلوبــة لكــل فــرع یجـوز لمالــك المكتــب إنشــاء فـروع أخــرى شــریطة اســتیف

 :على حدة، ویكون مسئوًال عن أعمالها وذلك وفقًا للشروط التالیة
 .أن یكون للفرع مدیر متفرغ وفقًا ألحكام هذا النظام إذا كان في مدینة أخرى - 1
أن تتوافر فـي الفـروع المتطلبـات األساسـیة التـي تمكنـه مـن القیـام بأعمالـه، وذلـك  - 2

 .حددها الوزیر لهذه الغایةوفقًا للتعلیمات التي ی
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  )18(المادة 
یلتزم أي مكتب في حالة إغالقه ألي سـبب مـن األسـباب بـاإلعالن عـن ذلـك فـي  .1

صــحیفة یومیــة محلیــة علــى األقــل لمــرة واحــدة، ووفقــًا للنمــوذج الــذى تعــده الــوزارة 
 .وذلك على نفقته الخاصة

ــــه فــــي الفقــــرة  .2 دعــــوة أصــــحاب مــــن هــــذه المــــادة ) 1(یشــــمل اإلعــــالن المشــــار إلی
المصــلحة بمراجعــة الــوزارة بشــأن أي ادعــاء أو مطالبــة لهــم علــى المكتــب وذلــك 

 .خالل ثالثة أشهر من تاریخ نشر اإلعالن

  )19(المادة 
للجهات المختصة في الوزارة إجراء التفتیش على المكتب للتأكـد مـن مـدى التزامـه  .1

 .بأحكام القانون وهذا النظام والتعلیمات الصادرة بمقتضاه
إذا أثبــــــت التفتــــــیش مخالفــــــة المكتــــــب ألي مــــــن أحكــــــام القــــــانون أو هــــــذا النظــــــام  .2

یــتم إخطــاره مــن قبــل الــوزارة بإزالــة هــذه المخالفــة ، علیمــات الصــادرة بمقتضــاهوالت
 .خالل مدة ال تتجاوز شهر من تاریخ تبلیغه باإلخطار

حـددة، أو في حال استمرار المخالفة أو تكرارها فإن للـوزارة إغـالق المكتـب لمـدة م .3
  .إلغاء ترخیصه

  )20(المادة 
تلتـزم المكاتـب المرخصــة قبـل صـدور هــذا النظـام بتوفیـق أوضــاعها وفقـًا ألحكـام هــذا 

  .النظام خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر من تاریخ نفاذه

  )21(المادة 
  .للوزیر بناًء على تنسیب اللجنة إصدار التعلیمات الالزمة لتنفیذ أحكام هذا النظام

  )22(ادة الم
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا النظام
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  )23(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـٌل فیمـا یخصـه-على الجهات المختصة كافة 

  .وینشر في الجریدة الرسمیة اعتبارًا من تاریخ صدوره،

 م2013من یولیو لسنة  09: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من شعبان لعـام  30: لموافقا                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء
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  م2013لسنة ) 170(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشـأن نظام ترخیص وتصنیف ومراقبة المنشآت والمطاعم السیاحیة

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

  م،1965لسنة ) 45(وعلى قانون السیاحة المؤقت رقم 
) 45(سـیاحة رقـم قـانون السـریان م بشـأن 1998لسـنة ) 1(وعلى مرسوم بقـانون رقـم 

  على جمیع األراضي الفلسطینیة،م 1965لسنة 
تعیـــین  م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم وعلــى 
زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیات رئــیس / الســید

  الوزراء،
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
المنعقـدة بمدینــة غـزة تحــت  الثالثمائــةجلسـته  وبنـاًء علـى مــا أقـره  مجلــس الـوزراء فــي

  . م09/07/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/02/300/11(رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
ــــــارات التالیــــــة المعــــــاني  ــــــق أحكــــــام هــــــذا النظــــــام یكــــــون للكلمــــــات والعب لغایــــــات تطبی

  :المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرینة على خالف ذلك
 .ثاروزارة السیاحة واآل :الوزارة
  .وزیر السیاحة واآلثار :الوزیر

لجنــــــــــــة الســــــــــــیاحة المشــــــــــــكلة وفقــــــــــــًا لقــــــــــــرار مجلــــــــــــس الــــــــــــوزراء رقــــــــــــم  :اللجنــــــــــــة
  .م بشأن نظام مكاتب السیاحة والسفر2013لسنة ) هـ.إ/و.م/01/300/11(

  .رئیس لجنة السیاحة :الرئیس
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تقــدم هــي الفنــادق والمنتجعــات الســیاحیة والفنــادق العائمــة التــي  :المنشــأة الســیاحیة
خــــدمات ســــیاحیة أو أي جــــزء منهــــا، وأي منشــــأة أخــــرى یقــــرر الــــوزیر اعتبارهــــا مــــن 

  .المنشآت السیاحیة
  )2(المادة 

تطبـــــق أحكـــــام هـــــذا النظـــــام علـــــى المنشـــــآت والمطـــــاعم الســـــیاحیة المقامـــــة وفقـــــًا  - 1
 :للمخططات اإلنشائیة والفنیة المخصصة بغرض

 .واإلقامة لروادها) المبیت(تقدیم خدمة اإلیواء  -أ 
وفیر الخـدمات السـیاحیة الضـروریة مـن مطـاعم ومالعـب وصـاالت ریاضـیة ت - ب 

 .وعالجیة
تــوفیر قاعـــات للفنــون والترفیـــه والتــرویح والمـــؤتمرات ومحــالت الصـــرافة وبیـــع  -ج 

التحــف والهــدایا، وكــل مــا هــو مــن المتطلبــات األساســیة لمرتادیهــا مــن النــزالء 
 .والسیاح

ا المقامــــــة فــــــي ذات العقــــــار تشــــــكل المنشــــــأة الســــــیاحیة بجمیــــــع مرافــــــق خــــــدماته - 2
دارتها خصص لها وحدة متكاملةالم  .في نشاطها وإ

تتولى المنشآت السیاحیة وفقًا لدرجة تصنیف كل منها تقـدیم الخدمـة علـى النحـو  - 3
 :اآلتي

 .خدمة المبیت واإلقامة المؤقتة مع تخصیص مكان لوقوف المركبات -أ 
 .خدمة تقدیم وجبات المأكل والمشرب - ب 
ــــــــوفیر وســــــــائل الراحــــــــ -ج   –ة والنزهــــــــة والخــــــــدمات الترویحیــــــــة والعالجیــــــــة ت

 .االستشفائیة
أو إقامـــة /أو االجتماعـــات و/تـــوفیر المكـــان المناســـب لعقـــد المـــؤتمرات و  - د 

أو /أو الریاضـــــــة و/أو لممارســـــــة الســـــــباحة و/و االحتفـــــــاالت االجتماعیـــــــة
 .أو تقدیم التسهیالت المصرفیة والمعلوماتیة/الفنون و
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 )3(المادة 
ل أو إدارة أو التصــرف فــي أي منشــأة ســیاحیة أو أي جــزء منهــا إال ال یجــوز اســتغال

مـــن الـــوزارة طبقــــًا للشـــروط واإلجـــراءات المحـــددة فـــي هــــذا  بتـــرخیص مزاولـــة النشـــاط
  .النظام

  )4(المادة 
یمـــنح التـــرخیص بعـــد التحقـــق مـــن تـــوافر الشـــروط والمواصـــفات الواجـــب توافرهـــا فـــي 

تفاقات الدولیـة والتشـریعات المعمـول بهـا المنشآت السیاحیة والمنصوص علیها في اال
  .في فلسطین

  )5(المادة 
  : یكون ترخیص المنشأة السیاحیة على مرحلتین وفقًا للتالي - 1

ویؤهــــل طالــــب التــــرخیص المبــــدئي أن : الحصــــول علــــى التــــرخیص المبــــدئي - أ
 .یبادر إلى البدء بإقامة المنشأة السیاحیة

ؤهل الشخص ا: الحصول على الترخیص النهائي -  ب ُ لحاصـل علـى التـرخیص وی
 .النهائي بتشغیل المنشأة السیاحیة

مـن هـذه ) 1(تحصل المنشأة السـیاحیة علـى أحـد الترخیصـین المبینـین فـي الفقـرة  - 2
المادة بعـد تقـدیم الطلـب المسـتوفي للشـروط والمتطلبـات والتعلیمـات الصـادرة عـن 

  .الوزارة وفق األصول
  )6(المادة 

حیة إلــى الــوزارة علــى نُســختین مــن النمــاذج تُقــّدم طلبــات تــرخیص المنشــآت الســیا - 1
 .المعدة لذلك

  :  یرفق بطلب الترخیص المستندات والوثائق التالیة - 2
نمــوذج الكشــف الهندســي علــى مبنــى المنشــاة الســیاحیة موقعــًا ومختومــًا حســب   -أ 

  .األصول
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نمــوذج الكشــف الصــحي علـــى مبنــى المنشــأة الســـیاحیة موقعــًا ومختومــًا حســـب   - ب 
 .األصول

 .نعة لتأسیس المنشأة السیاحیة من وزارة الداخلیة واألمن الوطنيعدم مما  -ج 
 .صورة عن شهادة تسجیل المنشأة السیاحیة من الجهة ذات االختصاص   - د 
ة المنشــــاة الســــیاحیة مــــن وزارة /ة ومــــدیر/شــــهادة حســــن ســــیر وســــلوك لصــــاحب  - ه 

 .الداخلیة
 .ة المنشاة السیاحیة/السیرة الذاتیة لمدیر  -و 
ن جهة رسمیة یؤكد السالمة الصحیة والخلو مـن األمـراض تقریر طبي معتمد م  - ز 

الســـاریة والمعدیـــة لكـــل واحـــد مـــن العـــاملین فـــي المنشـــأة الســـیاحیة مـــن األمـــراض 
 .الساریة أو المعدیة

 .صورة معتمدة عن مستند ملكیة المبنى أو عقد اإلیجار -ح 
فــــي حالــــة تجدیــــد (شــــهادة خلــــو طــــرف للمنشــــأة الســــیاحیة مــــن ضــــریبة الــــدخل  -ط 

 ).ص فقطالترخی
ن فیــــه مصــــادر /كتــــاب موقــــع مــــن صــــاحب -ي  ة المنشــــاة الســــیاحیة إلــــى الــــوزیر یبــــیّ

 .وجهات التمویل
ة المنشــــــأة الســــــیاحیة الســــــتكمال األثــــــاث واألدوات /تعهــــــد خطــــــي مــــــن صــــــاحب -ك 

والتجهیــــزات والوســــائل والمتطلبــــات الضــــروریة الالزمــــة لبــــدء المنشــــأة الســــیاحیة 
 .لعملها

 .  یمات الصادرة عن الوزیرتعهد خطي بااللتزام بجمیع التعل - ل 

  )7(المادة 
ــــالتراخیص  - 1 ــــواردة ب ــــة ال ــــب بالشــــروط الهندســــیة واإلنشــــائیة والفنی ــزم مقــــدم الطل یلتــ

الممنوحـــة لــــه، وباألســـماء والعنــــاوین واألوصـــاف المبینــــة فـــي تــــرخیص ممارســــة 
 .العمل السیاحي
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علــــى صــــاحب المنشــــأة الســــیاحیة الطالبــــة للتــــرخیص اســــتیفاء أیــــة تــــراخیص أو  - 2
 .فقات قانونیة مكملة من الجهات الحكومیة األخرىموا

  )8(المادة 
ــــة علــــى ضــــوء المســــتندات والوثــــائق  ــــّدقق طلــــب المنشــــأة الســــیاحیة مــــن قبــــل اللجن ُ ی
المطلوبـــــة للتأكـــــد مـــــن اســـــتیفائها لجمیـــــع شـــــروط وتعلیمـــــات التـــــراخیص بعـــــد اتخـــــاذ 

  .اإلجراءات الخاصة للتوصیة بمنح أو تجدید التراخیص

  )9(المادة 
ط در الـــوزارة رخصـــة التأســـیس للمنشـــأة الســـیاحیة بعـــد اســـتیفائها كافـــة الشـــرو تصـــ - 1

  .هذا النظامالمنصوص علیها في 
یجــــوز لمالــــك المنشــــأة الســــیاحیة إنشــــاء فــــروع أخــــرى للمنشــــأة شــــریطة اســــتیفاء  - 2

  .على حدةمطلوبة لكل فرع الشروط ال

  )10(المادة 
  :ال اآلتیةیحظر على المنشأة السیاحیة القیام بأي عمل من األعم

مباشـــرة العمـــل فـــي المنشـــأة الســـیاحیة قبـــل فحـــص المنشـــأة مـــن المختصـــین فنیـــًا  - 1
 .لشروط الترخیص واختبار مدى مالءمتها

 .استعمال المنشأة السیاحیة في غیر األغراض التي صدر من أجلها الترخیص - 2
 .مخالفة التعلیمات التي تصدرها الوزارة - 3

  )11(المادة 
یة الصـادرة عـن الـوزارة فـي مكـان بـارز یمكـن مشـاهدتها تُعلـق رخصـة المنشـأة السـیاح

  .فیه
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  )12(المادة 
تصــنف المنشـــآت الســیاحیة إلـــى درجــات نجومیـــة مناســبة لمواصـــفاتها ومعاییرهـــا  - 1

  :على النحو التالي المحددة من قبل اللجنة
  درجة ثالث نجوم  درجة نجمتان  درجة نجمة واحدة

  جمیع الغـرف تحتـوى علـى
 .مرحاض

 ي للغرفتنظیف یوم. 
  تحتوى على تلفزیون ملـون

 .مع جهاز كنترول
 طاولة مع كرسي. 
  صــــابون أو ســــائل لغســــیل

 .الجسم
 خدمة استقبال. 
 فاكس في االستقبال. 
 هاتف عمومي للنزالء. 
 افطار صباحي. 
 مشروبات. 
 خدمة ایداع نقدي.  

ــــــوى باإلضــــــافة إلــــــى مــــــا  وتحت
یوجد في درجة النجمة الواحـدة 

 :على
 بوفیه افطار. 
 قــــــــراءة بجانــــــــب  مصــــــــباح

 .السریر
 جل لالستحمام. 
 مناشف استحمام.  

وتحتوى باإلضافة إلى ما یوجد 
 :في درجة النجمتان على

  مشروبات عند الطلب فـي
 .الغرف

 جهاز تلفون بالغرفة. 
  شـــبكة انترنـــت فـــي الغرفـــة

أو فــــــي مكــــــان عــــــام مــــــن 
 .المنشأة

 سخان في الحمام. 
 مجفف شعر ومنادیل. 
  ،مـــــــــرآة وخزانـــــــــة مالبـــــــــس

 .للحقائبومكان 
 أدوات خیاطة. 
 ملمع أحذیة. 
  خدمــــــــــــة غســــــــــــیل وكــــــــــــي

 .المالبس
  وســـــادة وبطانیـــــة إضـــــافیة

 .عند الطلب
  ـــــــــــل نظـــــــــــام منهجـــــــــــي لتقب

  .الشكاوي
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  درجة خمس نجوم  درجة أربع نجوم
وتحتــــوى باإلضـــــافة إلـــــى مـــــا یوجـــــد فـــــي درجـــــة 

 : الثالث نجوم على
  ســــــــاعة وتســــــــتقبل ) 18(اســــــــتقبال مفتــــــــوح

) 24(رجیــــــــــة االتصـــــــــاالت الداخلیــــــــــة والخا
 .ساعة

  ردهــة تحتــوى علــى مقاعــد مــع وجــود خدمــة
 .مشروبات

 مشروبات متوفرة داخل الغرف. 
 كنب مع طاولة جانبیة. 
 روب حمام وشبشب عند الطلب. 
  ادوات استحمام. 
 شبكة انترنت في الغرفة. 
 مطعم.  

وتحتــــوى باإلضــــافة إلــــى مــــا یوجــــد فــــي درجــــة 
 :األربع نجوم ما یلي

  ة ساع) 24(استقبال مفتوح 
 موظفي االستقبال یتحدثون عدة لغات. 
 ردهة فسیحة مع خدمة تقدیم المشروبات. 
  ساعة) 24(خدمة الغرف. 
 منتجات العنایة الشخصیة. 
 انترنت مع جهاز حاسوب في الغرف. 
 صندوق لحفظ األشیاء الثمینة. 
 خدمة كي المالبس خالل ساعة. 
 خدمة تلمیع األحذیة. 
 ترتیب الغرف في المساء.  

 

  :لمنشآت السیاحیة أقل من درجة التصنیف المذكورة أعاله وفق ما یليتصنف ا - 2
ــــى نتیجــــة  - أ ــــم لتصــــنیف المنشــــأة بنــــاًء عل تقــــر اللجنــــة الدرجــــة أو المســــتوى المالئ

ـــــة والتقیـــــیم الفنـــــي لمواصـــــفاتها وتعتمـــــدها بعـــــد اســـــتیفاء الرســـــوم المقـــــررة  المعاین
 .للترخیص حسب تصنیفها

بلــغ صــاحب المنشـــأة كتابیــًا بقــرار  -  ب التصـــنیف، ولــه االعتــراض علیـــه خــالل مـــدة یّ
 .یومًا من تاریخ تبلیغه بالقرار) 30(

  )13(المادة 
تسري الرخصة السیاحیة السـتغالل أو إدارة المنشـأة لمـدة سـنة میالدیـة كاملـة ویجـوز 
ـــــة للمنشـــــآت ذات النشـــــاط المؤقـــــت فـــــي المواســـــم والمناســـــبات  إعطـــــاء رخصـــــة مؤقت

  .قلة في مواقعهاكالمخیمات والفنادق العامة المتن
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  )14(المادة 
تجـدد الرخصـة حتــى نهایـة شــهر ینـایر مــن كـل سـنة میالدیــة وفـي حــال التخلـف عــن 

مـن رسـم التـرخیص عـن كـل شـهر یسـتمر فیـه %) 5(ذلك یـدفع رسـمًا إضـافیًا مقـداره 
  .التأخیر عن تجدید الرخصة

  )15(المادة 
ف أو عنــاوین یحظــر علــى أي منشــأة ســیاحیة اتخــاذ أســماء أو تصــنیف أو أوصــا -1

 .خالف ما هو مبین في الترخیص الممنوح لها
مـــن هــذه المـــادة یــتم إخطــار المنشـــأة مــن قبـــل ) 1(فــي حــال مخالفـــة أحكــام الفقــرة  -2

 .الوزارة بإزالة هذه المخالفة خالل مدة ال تتجاوز شهر من تاریخ تبلیغها باإلخطار
نشــأة المخالفـــة لمـــدة فــي حـــال اســتمرار المخالفـــة أو تكرارهــا فـــإن للــوزارة إغـــالق الم -3

  . محددة، أو إلغاء ترخیصها
  )16(المادة 

تســـتوفى الـــوزارة الرســـوم الســـنویة المقـــررة علـــى المنشـــآت الســـیاحیة عنـــد إصـــدار  .1
 :السیاحي أو تجدیدها على النحو اآلتي رخصة مزاولة النشاط

  رسم الترخیص  الدرجة  .م
رسوم التجدید 
  السنوي للترخیص

  )$1200(  )$1500(  خمسة نجوم   .1
  )$1000(  )$1300(  أربعة نجوم   .2
  )$800(  )$1200(  ثالثة نجوم   .3
  )$600(  )$1000(  نجمتان   .4
  )$400(  )$800(  نجمة واحدة   .5

منتجــع أقــل مــن درجــة / تــرخیص فنــدق شــالیه   .6
  )$100(  )$300(  .التصنیف المذكور أعاله

  ***  )$20(  .بدل فاقد أو تالف أو تعدیل بیانات الرخصة   .7
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لرسـوم السـنویة عنـد التـرخیص ألول مـرة یعتبـر الجـزء مـن السـنة لغایات اسـتیفاء ا .2
 .بمثابة سنة كاملة

  )17(المادة 
ـــــي  تلتـــــزم إدارة المنشـــــأة الســـــیاحیة أثنـــــاء مزاولتهـــــا لنشـــــاطها بالشـــــروط والضـــــوابط الت

  :تقتضیها القوانین واألنظمة والتعلیمات، وعلیها القیام بما یلي
 .موحدةإخضاع جمیع مرافقها وتوابعها إلدارة  .1
 .وضع الفتة تحمل اسمها باللغتین العربیة واإلنجلیزیة مع إظهار فئة تصنیفها .2
اإلعــالن فــي جمیــع صــاالت الطعــام واالســتقبال وقاعــات الجلــوس والغــرف عــن  .3

أســــعار الخــــدمات ووجبــــات الطعــــام، وذلــــك بــــاللغتین العربیــــة واإلنجلیزیــــة وعلــــى 
 .اإلدارة أن تتقید بتلك االسعار

بفـــاتورة مختومـــة بخـــاتم المنشـــأة الســـیاحیة مؤرخـــًا وموقعـــًا مـــن تزویـــد كـــل زبـــون  .4
 .المسئول یوضح بنود الخدمة المقدمة له وثمن كل منها

عــدم اســتخدام أي شــخص لتجهیــز الطعــام أو الشــراب وتقدیمــه إال بعــد حصــوله  .5
 .على شهادة طبیة تثبت خلوه من األمراض وفقا للتشریعات المعمول بها

بقائهــــا جــــاهزة لالســـــتعمال تــــوفیر وســــائل الســــالمة ا .6 لعامــــة ومتطلبــــات الوقایــــة وإ
 .والمحافظة علیها وفقًا لمتطلبات الدفاع المدني

تـــوفیر صـــندوق لحفـــظ االمانـــات واإلعـــالن عنـــه فـــي صـــالة االســـتقبال بـــاللغتین  .7
 .العربیة واإلنجلیزیة

 .إلزام العاملین بارتداء الزي الخاص كل حسب طبیعة عمله .8
ـــــوزیر عـــــدم تعـــــدیل أو إجـــــراء أي  .9 نشـــــاءاتها إال بموافقـــــة ال تغییـــــر فـــــي مرافقهـــــا وإ

 .المسبقة
 .تزوید الوزارة بكافة ما تطلبه من معلومات أو إحصاءات عن المنشأة .10
تزویــد الــوزارة ببــرامج التــدریب اإلداریــة والفندقیــة والســیاحیة وبــرامج التســویق  .11

 .والترویح السیاحي وتفصیالت تنفیذها
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التوظیف والتشغیل للعـاملین فـي المنشـأة مـع مطابقة أنظمة ولوائح وتعلیمات  .12
أحكــام وشــروط ومتطلبـــات قــانون العمـــل وااللتــزام بتوظیـــف المــؤهلین والمتـــدربین 

لمهـن السـیاحیة اتطلبـات وذوي الخبرة والكفاءة في مجال السیاحة والفندقـة وفقـًا لم
 .المقدمة وتحسین جودتها باستمرار

رســاتها فــي التعــامالت الخدمیــة المحافظــة علــى أخالقیــات المهنــة وآداب مما .13
 .والتجاریة للمنشأة

المحافظـــــة علـــــى مســـــتوى الخـــــدمات الســـــیاحیة المقدمـــــة للعـــــاملین وتحســـــین  .14
 .جودتها باستمرار

 .وضع صندوق للشكاوى بمكان ظاهر بالمنشأة .15
حمایـــة البیئـــة المحیطـــة والمحافظـــة علـــى جمالهـــا وســـالمتها ومحتویاتهـــا مـــن  .16

 .التلوث واإلهدار
  )18(المادة 

تقوم الوزارة بإجراء المراقبة والتفتیش على المنشـآت السـیاحیة للتأكـد مـن التزامهـا   .1
 .بأحكام القانون وهذا النظام والتعلیمات الصادرة بمقتضاه

ــــى   .2 إذا ثبــــت أن مســــتوى المنشــــأة الســــیاحیة ال یتناســــب مــــع تصــــنیفها وجــــب عل
المهلــة التــي  اللجنــة إعــادة النظــر فــي هــذا التصــنیف وذلــك بعــد إنــذارها ومنحهــا

 .یقررها الوزیر لتصویب أوضاعها
للوزیر إلزام صاحب المنشأة السیاحیة بتغییر اسمها إن تبـین لـه أن االسـم القـائم   .3

  .قد یؤدي النخداع الجمهور
  )19(المادة 

علــى أصــحاب ومــدیري المنشــآت الســیاحیة تمكــین أعضــاء اللجنــة مــن الــدخول إلــى 
ى ســـــیر نشـــــاطهم وتزویـــــدهم بالمعلومـــــات المنشـــــأة وتســـــهیل مهمـــــاتهم لالطـــــالع علـــــ
بتطبیـــــــق نصــــــــوص القـــــــانون واألنظمــــــــة  والبیانـــــــات والوثــــــــائق الضـــــــروریة المتعلقــــــــة

  .والتعلیمات
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  )20(المادة 
لــوزیر بنــاًء علــى توصــیة اللجنــة إصــدار التعلیمــات الالزمــة لتنفیــذ أحكــام هــذا النظــام  ل

  :بما في ذلك
والمحافظة على أخالقیات المهنة  متابعة حسن انتظام العمل في المنشآت السیاحیة .1

 .وآداب ممارستها وتنسیق عالقاتها مع بعضها البعض ومع المهن األخرى
وضــع الشــروط الخاصــة بالمواصــفات للمنشــأة الســیاحیة ومرافقهــا والخــدمات التــي  .2

 .تقدمها والمحافظة على مستواها وتطویرها

  )21(المادة 
المطعــم أو المخــول باســتغالله  یشــترط لتــرخیص المطعــم الســیاحي أن یتقــدم صــاحب

أو إدارته بطلب كتابي للوزارة للحصول على التـرخیص، وفقـًا للنمـوذج الرسـمي المعـد 
  :لذلك ومرفقًا به ما یلي

 .شهادة قید بالسجل التجاري ساریة المفعول تبین االسم التجاري للمطعم .1
 .النظام األساسي أو عقد التأسیس إن كان طالب الترخیص شركة .2
، المؤهـل العلمـي، شـهادة االسـم(ئول عـن إدارة المطعـم تبـین الشخص المسـوثائق  .3

 ).الخبرة
 .سند ملكیة العقار أو عقد إیجار ساري المفعول لمدة الترخیص .4
شــهادة حســـن ســیر وســـلوك لكــل مـــن مالكـــه ومــدیره العـــام والعــاملین فیـــه بـــأن أي  .5

وأال یكــون مــنهم غیــر محكــوم علیــه بجنایــة أو جنحــة مخلتــان بالشــرف واألمانــة، 
 .مالك المطعم ومدیره العام محكومًا علي أي منهما باإلفالس

 .تسدید الرسوم المقررة لمنح الترخیص .6
  )22(المادة 

علـــى طالـــب التـــرخیص للمطعـــم الســـیاحي اســـتیفاء أي مواصـــفات أخـــرى مكملـــة مـــن 
  .ذات العالقة بالنشاط السیاحي جهات االختصاص األخرى
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  )23(المادة 
  :عم السیاحي بما یليتلتزم إدارة المط

 .وضع الفتة تحمل اسم المطعم باللغتین العربیة واإلنجلیزیة وتُظهر فئة تصنیفه .1
عـداد  .2 إشهار قوائم األسعار للطعام والشراب في مكان بارز على مـدخل المطعـم وإ

 .لوائح طعام تبین أنواعه وأسعاره الطالع الزبائن علیها
صــــناف المــــأكوالت والمشــــروبات تزویــــد كــــل زبــــون بفــــاتورة تحتــــوى علــــى جمیــــع أ .3

 .والخدمات المقدمة له وأسعارها بشكل واضح
إلــزام العــاملین فــي المطعــم الســیاحي بارتــداء زي خــاص لكــل مــنهم حســب طبیعــة  .4

 .عمله
عــدم اإلعــالن بــأي وســیلة أو تضــمین أي نشــرة قــد یصــدرها إلظهــاره علــى غیــر  .5

 .التي یقدمها حقیقته من حیث فئة التصنیف أو نوعیة الطعام أو الخدمات
 .إشعار الوزارة خطیًا بأي تعدیل یطرأ على االسم التجاري للمطعم أو في ملكیته .6
نشــاءاته خالفــًا لشــروط التــرخیص إال بموافقــة  .7 عــدم إجــراء أي تغییــر فــي مرافقــه وإ

 .الوزیر المسبقة
  )24(المادة 

 :تصنف المطاعم السیاحیة إلى ثالث مستویات وفق الترتیب التالي .1
 ).A(ى مطعم مستو  -أ 
 ).B(مطعم مستوى  - ب 
 ).C(مطعم مستوى  -ج 
للجنــة وضــع الشــروط التفصــیلیة بمواصــفات المطعــم الســیاحي والمرافــق الواجــب  .2

 .توافرها فیه والخدمات التي یقدمها والمحافظة على مستوى هذه الخدمات
  )25(المادة 

 .تصدر الرخصة للمطعم السیاحي بالفئة التي تقررها اللجنة - 1
 .المطعم السیاحي كلما دعت الحاجة إلى ذلكللجنة إعادة تصنیف  - 2
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  )26(المادة 
تســتوفى الــوزارة الرســوم الســنویة المقــررة عــن المطــاعم الســیاحیة، ویعتبــر الجــزء مــن 

  :السنة سنة كاملة لغایات استیفائها عند الترخیص ألول مرة
  

  التجدید السنوي  الترخیص  المستوى  .م
  A 1000$  800$المستوى    .1
  B 800$  600$المستوى    .2
  C  600$  400$المستوى    .3
  $200  $400  مطعم الوجبات السریعة   .4
  ***  $10  بدل فاقد أو تالف للرخصة   .5

  )27(لمادة ا
ـاًء علــــى توصــــیة اللجنــــة الموافقــــة علــــى اســــتخدام الفــــرق الفنیــــة بــــالمطعم  ــــوزیر بنـــ لل

  .السیاحي
  )28(المادة 

احي للتأكــد مــن للجهــات المختصــة فــي الــوزارة إجــراء التفتــیش علــى المطعــم الســی .1
 .مدى التزامه بأحكام القانون وهذا النظام والتعلیمات الصادرة بمقتضاه

إذا أثبـــت التفتـــیش تـــدنى مســـتوى المطعـــم الســـیاحي بمـــا ال یتناســـب مـــع مســـتوى  .2
نـذاره  تصنیفه جاز للجنة إعادة النظر في هذا التصنیف بعد لفت نظـر مسـئوله وإ

 .األوضاع ومنحه المهلة التي یقررها الوزیر لتصویب

  )29(المادة 
تــدفع الرســوم الســنویة المحــددة فــي هــذا النظــام خــالل مــدة أقصــاها الحــادي والثالثــون 
من شهر ینایر من كل سنة میالدیة، وفي حال التخلف عن ذلـك یـدفع رسـمًا إضـافیًا 

من رسم الترخیص السنوي، ویحظـر علـى صـاحب المنشـآت والمطـاعم %) 5(مقدراه 



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

هنـة حـال عـدم تجدیـد التـرخیص خـالل تلـك المـدة مـن كـل سـنة، السیاحیة ممارسـة الم
وللوزارة اتخاذ اإلجـراءات القانونیـة بحـق المنشـآت والمطـاعم السـیاحیة المخالفـة لحـین 

  .تسدید التزاماتها المالیة المترتبة علیها

  )30(المادة 
ال یجــوز طبــع أو عــرض أو نشــر أیــة اعالنــات أو مطبوعــات تخــل بالمبــادئ الدینیــة 

لتاریخیــة أو الســیاحیة للــبالد، ویجــب أن تحمــل المطبوعــات الرســمیة للمنشــأة اســمها وا
  .وعالمتها وعنوانها الكامل

  )31(المادة 
علـى المنشـآت والمطـاعم السـیاحیة تصـویب أوضـاعها وفـق أحكـام هـذا النظـام خــالل 

  .من تاریخ اصداره ستة أشهر
  )32(المادة 

  .التعلیمات الالزمة لتنفیذ أحكام هذا النظامللوزیر بناًء على توصیة اللجنة إصدار 

  )33(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا النظام

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

  .وینشر في الجریدة الرسمیة اعتبارًا من تاریخ صدوره،

 م2013من یولیو لسنة  09: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من شعبان لعـام  30: الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 171(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشـأن اإلفراج عن ثمانیة وأربعین نزیًال ممن أمضوا ثلثي مدة محكومیتهم

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

م وتعدیالتـه، 1998لسـنة ) 6(رقـم " السـجون"وعلى قانون مراكـز اإلصـالح والتأهیـل 
  ،منه) 45(والسیما المادة 

/ تعیـین السـید م بشـأن2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم
  وزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس الوزراء،زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس ال

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

المنعقـدة بمدینــة غـزة تحــت  الثالثمائــةوبنـاًء علـى مــا أقـره  مجلــس الـوزراء فــي جلسـته 
  . م09/07/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/03/300/11(رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(ادة الم

تكلیـــف وزارة الداخلیـــة واألمـــن الـــوطني باتخـــاذ اإلجـــراءات الالزمـــة نحـــو اإلفـــراج عـــن 
نــزیًال مــن النــزالء الــذین أمضــوا ثلثــي مــدة محكــومیتهم وفــق  -ثمانیــة وأربعــین–) 48(

  .الكشف المقدم من وزارة الداخلیة واألمن الوطني المرفق بهذا القرار
  )2(المادة 

تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـٌل فیمـا یخصـه-ة على الجهات المختصة كاف
  .وینشر في الجریدة الرسمیة اعتبارًا من تاریخ صدوره،

 م2013من یولیو لسنة  09: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من شعبان لعـام  30: الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 172(ار مجلس الوزراء رقم قر 
  بشـأن العفو عن أربعة عشر نزیًال ممن أمضوا نصف مدة محكومیتهم

  مجلس الوزراء
م وتعدیالتــه، والســیما المــادة 2003بعــد االطــالع علــى القــانون األساســي المعــدل لســنة 

  منه،) 42(
م وتعدیالتـــه، 1998لســـنة ) 6(رقـــم " الســـجون"وعلــى قـــانون مراكـــز اإلصـــالح والتأهیـــل 

  ،منه) 48(والسیما المادة 
/ تعیـین السـید م بشـأن2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم

  زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس الوزراء،
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
،وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قا   نونًا

المنعقـدة بمدینـة غـزة تحـت رقـم  الثالثمائةوبناًء على ما أقره  مجلس الوزراء في جلسته 
  . م09/07/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/04/300/11(

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

نزیًال مـن النـزالء الـذین أمضـوا نصـف مـدة محكـومیتهم  -أربعة عشر–) 14(العفو عن 
  .اخلیة واألمن الوطني المرفق بهذا القرارمن وزارة الد وفق الكشف المقدم

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

  .وینشر في الجریدة الرسمیة اعتبارًا من تاریخ صدوره،

 م2013من یولیو لسنة  09: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من شعبان لعـام  30: الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 173(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشـأن شطب التسجیل الذي تم بموجب عقد المبادلة بین السلطة الوطنیة 

لغاء عقد اإلیجار الموقع بینه / الفلسطینیة والسید یوسف محمد أحمد بركة وإ
  راضيوبین سلطة األ 

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

  م،1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 
  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،

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

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

المنعقـدة بمدینــة غـزة تحــت  الثالثمائــةوبنـاًء علـى مــا أقـره  مجلــس الـوزراء فــي جلسـته 
  . م09/07/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/05/300/11(رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

المســـــــجل فــــــي الطـــــــابو رقـــــــم شــــــطب التســـــــجیل الــــــذي تـــــــم بموجـــــــب عقــــــد المبادلـــــــة 
یوسـف محمـد أحمـد بركـة، / بین السلطة الوطنیة الفلسطینیة والسید) 3565/2005(

ــــتج الواحــــة"وذلــــك بشــــطب تســــجیل قطعــــة األرض  الواقعــــة فــــي جــــزء مــــن " أرض من
–) 2م086,18(والبالغــــة مســــاحتها ) 1743(مــــن القطعــــة رقــــم ) 59(القســــیمة رقــــم 

یوســف محمــد أحمــد / عــن اســم الســید -مربعــاً  ثمانیــة عشــر ألفــًا وســتة وثمــانون متــراً 
عادتهـا باســم السـلطة الوطنیـة الفلســطینیة، وشـطب التسـجیل الــذي تـم بموجــب  بركـة وإ

مـن ) 25(نفس العقد المذكور عن اسـم السـلطة الوطنیـة الفلسـطینیة فـي القسـیمة رقـم 



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

تســــعة عشـــــر ألــــف متـــــر –) 2م000,19(والبالغـــــة مســــاحتها ) 1776(القطعــــة رقــــم 
عادته باسم المالك السابق -مربع   . یوسف محمد أحمد بركة/ وإ

  )2(المادة 
یوسف محمد أحمـد بركـة / إنهاء عقد اإلیجار الموقع بین سلطة األراضي وبین السید

والبالغـــة ) 59(علـــى قطعـــة األرض الحكومیـــة الواقعـــة فـــي بـــاقي أرض القســـیمة رقـــم 
وكــذلك  -عون متــرًا مربعــاً ثالثــة وثالثــون ألفــًا ومــائتین وتســ–) 2م290,33(مســاحتها 

لغایــة ) 58(الواقــع فــي أرض القســیمة رقــم " الرشــید"للشــارع المــؤدي مــن شــارع البحــر 
ــــف وخمســــمائة وتســــعة –) 2م1559(والبالغــــة مســــاحته ) 59(أرض القســــیمة رقــــم  أل
، وشــطب تســجیل )1743(، وكــال القســیمتین مــن القطعــة رقــم -وخمســون متــرًا مربعــاً 

  .  و فیما یتعلق بالقسائم المذكورةاإلجارة من سجالت الطاب

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

  .وینشر في الجریدة الرسمیة اعتبارًا من تاریخ صدوره،

 م2013من یولیو لسنة  09: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434عبان لعـام من ش 30: الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 174(قرار مجلس الوزراء رقم 
لصالح سلطة المیاه إلنشاء مشروع تحلیة تخصیص قطعة أرض حكومیة بشـأن 

  المیاه المركزیة
  مجلس الوزراء

  دیالته،م وتع2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،
نظـام  م بشـأن2013لسـنة ) هــ.إ/و.م/16/291/11(وعلـى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  معاییر تخصیص األراضي الحكومیة،
ن تفــویض م بشــأ2012لســنة ) هـــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلـى قــرار رئــیس الــوزراء رقـم 

  بعض صالحیاته،
رقـم  وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا

  م،26/06/2013المنعقد بتاریخ ) 10(
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
المنعقــدة بمدینــة غــزة تحــت  الثالثمائــةمجلــس الــوزراء فــي جلســته وبنــاًء علــى مــا أقــره 

  . م09/07/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/06/300/11(رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
مــن القطعــة ) 1(تخصـیص قطعــة األرض الحكومیـة الواقعــة فـي أرض القســیمة رقـم  

ــــبلح، والبالغــــة مســــاحتها ) 138(رقــــم  دونمــــات  -عشــــرة–) 10(مــــن أراضــــي دیــــر ال
وذلــك وفقــًا لملحــق هــذا  وع تحلیــة المیــاه المركزیــة،لصــالح ســلطة المیــاه إلنشــاء مشــر 

  .القرار
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

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

  .وینشر في الجریدة الرسمیة اعتبارًا من تاریخ صدوره،

 م2013من یولیو لسنة  09: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من شعبان لعـام  30: الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 175(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن تخصیص طابقین لوزارتي شؤون المرأة والسیاحة واآلثار من مبنى وزارة 

  األشغال العامة واإلسكان
  مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003الع على القانون األساسي المعدل لسنة بعد االط
/ تعیـین السـید م بشـأن2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم

  زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس الوزراء،
اریــة الدائمــة فــي محضــر وعلــى توصــیات لجنــة الشــؤون االقتصــادیة والبنیــة التحتیــة الوز 

 م،03/07/2013المنعقد بتاریخ ) 39(اجتماعها رقم 
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
المنعقـدة بمدینـة غـزة  األولى بعد الثالثمائةوبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته 

  . م16/07/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/02/301/11(تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
ـــوزارتي شـــؤون المـــرأة والســـیاحة واآلثـــار مـــن مبنـــى وزارة األشـــغال  تخصـــیص طـــابقین ل
 العامـــة واإلســـكان، علـــى أن یـــتم ذلـــك بالتنســـیق بـــین وزارة شـــؤون المـــرأة ووزارة الســـیاحة

  .ل بها بالخصوصاآلثار ووزارة األشغال العامة واإلسكان، وذلك وفق األصول المعمو و 
  )2(المادة 

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

 م2013من یولیو لسنة  16: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من رمضان لعـام  07 :الموافق                    

  یـاد شـكري الـظاظـاز 
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 176(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن اعتماد مشروع إنشاء مقر دائم لوزارة الصحة بتكلفة مالیة وقدرها 

)2,188,800$(  
  مجلس الوزراء

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

ـــــوزراء رقـــــم  ـــــى قـــــرار مجلـــــس ال م بالنظـــــام المـــــالي للـــــوزارات 2005لســـــنة ) 43(وعل
  والمؤسسات العامة وتعدیالته،

تعیـــین  م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 
راء وتفویضــه بــبعض صــالحیات رئــیس زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوز / الســید

  الوزراء،
وعلى توصیات لجنة الشؤون االقتصادیة والبنیة التحتیة الوزاریـة الدائمـة فـي محضـر 

 م،03/07/2013المنعقد بتاریخ ) 39(اجتماعها رقم 
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
المنعقـدة بمدینـة غـزة  األولى بعد الثالثمائةمجلس الوزراء في جلسته  وبناًء على ما أقره

  . م16/07/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/03/301/11(تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
) $2,188,800(اعتماد مشروع إنشاء مقـر دائـم لـوزارة الصـحة بتكلفـة مالیـة وقـدرها 

، علــى أن یــتم إدراج ائــة ملیونــان ومائــة وثمانیــة وثمــانون ألفــًا وثمانم – دوالرًا أمریكیــًا
المشروع ضمن المشاریع التطویریة، وذلك بالتنسیق بـین وزارة الصـحة ووزارة المالیـة، 

  .ووفق األصول المعمول بها بالخصوص
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  )2(المادة 
أعـــاله بتكلفـــة ) 1(الموافقـــة علـــى المرحلـــة األولـــى مـــن المشـــروع المـــذكور فـــي المـــادة 

ســـــبعمائة ألـــــف دوالر أمریكـــــي، علـــــى أن یـــــتم ذلـــــك –) $700,000(مالیـــــة وقـــــدرها 
  .بالتنسیق بین وزارة الصحة ووزارة المالیة، ووفق األصول المعمول بها بالخصوص

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

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

 م2013من یولیو لسنة  16: ـدر في مدینـة غـزة بتاریخص
  هـ1434من رمضان لعـام  07 :الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 177(قرار مجلس الوزراء رقم 
  هـ1434/م2013بشـأن عطلة شهر رمضان المبارك وعید الفطر السعید للعام 

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

  ،م وتعدیالته1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
لقـانون الخدمـة  م بالالئحة التنفیذیـة2005لسنة ) 45(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

  منه،) 7(المدنیة وتعدیالته، وال سیما المادة 
تعیـــین  م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 

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

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

المنعقــدة بمدینــة  الثانیــة بعــد الثالثمائــةلــوزراء فــي جلســته وبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس ا
  . م24/07/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/01/302/11(غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
م 05/08/2013یكون یوم السابع والعشرین من شهر رمضـان المبـارك الموافـق  .1

 .عطلة رسمیة لكافة الوزارات والمؤسسات الحكومیة
هــ مـن صـباح یـوم الخمـیس 1434/م2013د الفطـر السـعید للعـام تبدأ عطلـة عیـ .2

  .م11/08/2013م وتنتهي مساء یوم األحد الموافق 08/08/2013الموافق 

  

  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

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

  .وینشر في الجریدة الرسمیة اعتبارًا من تاریخ صدوره،

 م2013من یولیو لسنة  24: ر في مدینـة غـزة بتاریخصـد
  هـ1434من رمضان لعـام  15: الموافق              

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 178(قرار مجلس الوزراء رقم 
  علیه حسین علي حسین الحافي من الضرائب المستحقة/ بشـأن إعفاء المكلف

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

  منه،) 37(م، وال سیما المادة 2004لسنة ) 17(وعلى قانون ضریبة الدخل رقم 
/ تعیـین السـید م بشـأن2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم

  لوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس الوزراء،زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس ا
  وبناء على تنسیب وزیر المالیة،

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

المنعقــدة بمدینــة  الثانیــة بعــد الثالثمائــةوبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته 
  . م24/07/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/02/302/11(غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

مــن الضــرائب ) 970305249(حســین علــي حســین الحــافي هویــة رقــم / إعفـاء المكلــف
، وذلـك لعـدم قـدرة المكلـف –) شـیكل 1040(المستحقة علیـه بقیمـة  ألـف وأربعـین شـیكًال

  .یةعلى السداد، على أن یتم ذلك وفق األصول المعمول بها في وزارة المال
  )2(المادة 

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

 م2013من یولیو لسنة  24: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من رمضان لعـام  15: الموافق              

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 179(قرار مجلس الوزراء رقم 
  سلیم عبد الرحمن أحمد وادي من الضرائب المستحقة علیه/ بشـأن إعفاء المكلف

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

  منه،) 37(ال سیما المادة م، و 2004لسنة ) 17(وعلى قانون ضریبة الدخل رقم 
/ تعیـین السـید م بشـأن2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم

  زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس الوزراء،
  وبناء على تنسیب وزیر المالیة،

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
،وبناًء على الصالحی   ات المخولة لنا قانونًا

غـزة  المنعقـدة بمدینـة الثانیة بعـد الثالثمائـةوبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته 
  . م24/07/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/03/302/11(تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

ـــــف ـــــم / إعفـــــاء المكل ـــــة رق ـــــرحمن أحمـــــد وادي هوی ـــــد ال مـــــن ) 907197834(ســـــلیم عب
 1500(، و-ثالثمائـــة وســـبعة عشـــر دوالراً –) $317(ســـتحقة علیـــه بقیمـــة الضـــرائب الم

، وذلـك لعــدم قــدرة المكلــف علـى الســداد، علــى أن یــتم  –) شـیكل ألــف وخمســمائة شــیكًال
  .ذلك وفق األصول المعمول بها في وزارة المالیة

  )2(المادة 
یعمــل بــه تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، و  -كــٌل فیمــا یخصــه-علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .وینشر في الجریدة الرسمیة اعتبارًا من تاریخ صدوره،
 م2013من یولیو لسنة  24: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ

  هـ1434من رمضان لعـام  15: الموافق              
  زیـاد شـكري الـظاظـا

  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 180(قرار مجلس الوزراء رقم 
ار مجلس الوزراء بشأن آلیة تعیین مدیر مكتب رئیس الدائرة بشـأن تعدیل قر 

  الحكومیة
  مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  ،م وتعدیالته والئحته التنفیذیة1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
آلیــة  م بشــأن2013لســنة ) هـــ.إ/و.م/02/296/11(وعلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  تعیین مدیر مكتب رئیس الدائرة الحكومیة،
تعیـــین  م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 

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

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

المنعقــدة بمدینــة  الثانیــة بعــد الثالثمائــةوبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته 
  . م24/07/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/04/302/11(غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

لیــة م بشــأن آ2013لســنة ) هـــ.إ/و.م/02/296/11(یعــدل قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
  :تعیین مدیر مكتب رئیس الدائرة الحكومیة بإضافة البنود التالیة

عـــین مـــدیر مكتـــب رئـــیس الـــدائرة الحكومیـــة مـــن مـــوظفي الحكومـــة أو خارجهـــا طبقـــًا  ُ ی
 :للمواصفات واآللیات المبینة في القرار المذكور أعاله، وذلك وفقًا لإلجراءات التالیة

عــین مــدیر المكتــب إذا لــم یكــن موظفــًا حك - أ ُ ومیــًا علــى بنــد العقــد الخــاص براتــب ی
، علــى أن ینتهــي العقــد )C(شــهري مــوازي للراتــب اإلجمــالي لمــدیر دائــرة بدرجــة 

 .بانتهاء فترة عمل رئیس الدائرة الحكومیة



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

عـــین مـــدیر المكتـــب إذا كـــان موظفـــًا حكومیـــًا علـــى أدنـــى مربـــوط الفئـــة األولـــى  -  ب یُ
 ).C(بدرجة 

  )2(المادة 
لســــنة ) هـــــ.إ/و.م/02/296/11(مجلــــس الــــوزراء رقــــم مــــن قــــرار ) 3(تعــــدل المــــادة 

م بشـأن آلیــة تعیــین مـدیر مكتــب رئــیس الــدائرة الحكومیـة، لتصــبح علــى النحــو 2013
  ".م31/12/2013یعمل بأحكام هذا القرار حتى تاریخ " :التالي

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

  .وینشر في الجریدة الرسمیة تبارًا من تاریخ صدوره،اع

 م2013من یولیو لسنة  24: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من رمضان لعـام  15: الموافق              

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 181(قرار مجلس الوزراء رقم 
محمد سالم أحمد سلمان شهیدًا من شهداء / موظف المتوفىبشـأن اعتماد ال

  الشعب الفلسطیني استثناًء 
  مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،2009لسنة ) 7(وعلى قانون هیئة حقوق أسر الشهداء رقم 

 م بشـــــأن2012لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/03/247/11(وعلــــى قـــــرار مجلـــــس الـــــوزراء رقـــــم 
  المصادقة على معاییر اعتماد الشهداء،

تسـویة  م بشـأن2012لسـنة ) هـ.إ/و.م/01/274/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 
  أوضاع الشهداء الموظفین المدنیین،

تعیـــین  م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 
الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیات رئــیس زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس / الســید

  الوزراء،
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
المنعقــدة بمدینــة  بعــد الثالثمائــة الثالثــةوبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته 

  . م30/07/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/01/303/11(غزة تحت رقم 
  :ر ما یليقر 

  )1(المادة 
محمــــد ســــالم أحمــــد ســــلمان شــــهیدًا مــــن شــــهداء الشــــعب / اعتمــــاد الموظــــف المتــــوفى

الفلســطیني اســتثناًء، علــى أن یــتم تســویة وضــعه الــوظیفي وفــق قــرار مجلــس الــوزراء 
م بشـــــــأن تســـــــویة أوضـــــــاع الشـــــــهداء 2012لســـــــنة ) هــــــــ.إ/و.م/01/274/11(رقـــــــم 

  .الموظفین المدنیین
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

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

  .وینشر في الجریدة الرسمیة اعتبارًا من تاریخ صدوره،

 م2013من یولیو لسنة  30: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من رمضان لعـام  21: الموافق              

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  ـوزراءنائب رئیـس مجلـس ال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 182(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشـأن نظام تأجیر اآللیات والمعدات التابعة لوزارة األشغال العامة واإلسكان

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

  عدیالته،م وت1998لسنة ) 9(وعلى قانون اللوازم العامة رقم 
تعیـــین  م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 

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

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

المنعقــدة بمدینــة  بعــد الثالثمائــة الثالثــةلــس الــوزراء فــي جلســته وبنــاًء علــى مــا أقــره مج
  . م30/07/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/02/303/11(غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

لغایــات تطبیـــق أحكـــام هــذا النظـــام یكـــون للكلمـــات والعبــارات التالیـــة المعـــاني المبینـــة 
  :أدناه ما لم تدل القرینة على خالف ذلك

  .وزیر األشغال العامة واإلسكان :رالوزی
  .وزارة األشغال العامة واإلسكان :الوزارة
  .أیة وزارة أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمیة عامة :الدائرة

اللجنـــة المشـــكلة بقــــرار مـــن الـــوزیر والمختصـــة بتـــأجیر اآللیــــات  :اللجنـــة المختصـــة
  .والمعدات
ئجار أي آلیـات أو معـدات أي شخص طبیعـي أو اعتبـاري یوقـع عقـد اسـت :المستأجر
  .من الوزارة

  .هي اآللیات أو المعدات الثقیلة التابعة للوزارة :اآللیات



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  )2(المادة 
یقــدم طلــب اســتئجار اآللیــات للــوزارة علــى النمــوذج المعــد لــذلك مرفقــًا بــه المســتندات 

  ).6(ووفقًا لإلجراءات المبینة بالمادة  الالزمة

  )3(المادة 
ي طلبــات اســتئجار اآللیــات المقدمــة إلیهــا لتحدیــد أولویــات فــالمختصــة تنظــر اللجنــة 

التــأجیر وفقــًا لألســس والمعــاییر التــي تضــعها لهــذا الغــرض، علــى أن تكــون األولویــة 
  .لالستفادة من اآللیات للدوائر الرسمیة

  )4(المادة 
ــؤجر اآللیــــات للجهــــات المتقدمـــة بطلبــــات االســــتئجار حســـب األولویــــة علــــى النحــــو  تـ

  :التالي
  .یئات المحلیةاله .1
ـــــة  .2 ـــــر الحكومی ـــــة(المؤسســـــات غی ـــــة والخیری ـــــات، كالجامعـــــات) األهلی ، والجمعی

  .والمراكز، وغیرها
  .شركات القطاع الخاص .3
 .المواطنین العادیین .4

  )5(المادة 
  .تستفید الدوائر الرسمیة من اآللیات مجاناً 

  )6(المادة 
ار ر هــذه األســعیــتم تــأجیر اآللیــات حســب الجــدولین التــالیین، كمــا یمكــن أن تتغیــ - 1

  .من الوزیر حسب حال السوق وبقرار
  :التسعیرة حسب ساعة العمل: أوالً 

  )شیكل(التسعیرة   وحدة التأجیر  اسم اآللیة  .م
  150  ساعة  كباش   .1



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  250 ساعة  )باقر(حفار جنزیر    .2
  100 ساعة  حفار عجل   .3
  350 ساعة  بلدوزر   .4
  130  حمولة  )3م20(شاحنة    .5
  100  حمولة  )3م15(شاحنة    .6
  600  حمولة  قاطرة   .7
  200  ساعة  الجریدر   .8
  100  ساعة  المدحلة   .9

  300  حمولة  طن) 3(منوف طبلیة  .10
  250 ساعة  طن) 15(مانوف  .11
  300 ساعة  طن) 20(مانوف  .12
  4000  تحرك لموقع العمل  طن) 100(مانوف  .13

  
  :التسعیرة حسب المدة الزمنیة: ثانیاً 

  

وحـــــــــــدة   اسم اآللیة  .م
  التأجیر

ســــــــــــــعر  
  )شیكل(

ســــــــــــــــــــــــــعر 
لتـــــــــــــــأجیر ا

لمـــــدة یـــــوم 
  )شیكل(

ســـــــــــــــــــــــــــــعیر 
التــــــــــــــــــــــأجیر 
لمـــدة أســـبوع 

  یوم)/شیكل(

ــــــــأجیر  ســــــــعر الت
لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة 

)/ شـــــــیكل(شـــــــهر
  یوم

ســــعر التــــأجیر 
لمـدة أكثــر مــن 
شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهر 

  یوم)/ شیكل(
  900  950  1000  1100  150  ساعة  كباش .1
حفـــــــــــــــــــــــــــــــــار  .2

  )باقر(جنزیر
  1700  1750  1850  1900  250 ساعة

  600  650  700  750  100 ساعة  حفار عجل .3
  2400  2500  2550  2600  350 ساعة  ربلدوز  .4



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

شـــــــــــــــــــــــــــاحنة  .5
  ) 3م15(

  700  700  750  800  100  حمولة

شـــــــــــــــــــــــــــاحنة  .6
  )3م20(

  800  850  900  1000  130  حمولة

      -    600  حمولة  قاطرة .7
  1450  1500  1550  1600  200  ساعة  الجریدر .8
  600  650  700  750  100  ساعة  المدحلة .9

منــــــــــــــــــــــــــــوف 10
ـــــــــة  ) 3(طبلی

  طن

  2200  2300  2350  2400  300  حمولة

مـــــــــــــــــــــــــانوف 11
  طن) 15(

  1700  1750  1850  1900  250 ساعة

مـــــــــــــــــــــــــانوف 12
  طن) 20(

  2200  2300  2350  2400  300 ساعة

مـــــــــــــــــــــــــانوف 13
  طن) 100(

تحـــــــرك 
لموقـــــــع 
  العمل 

4000  -  -      

  
 .تشمل األسعار الواردة في هذه المادة أجرة السائق وثمن السوالر - 2
یانة الالزمــــة علـــــى تقــــوم وزارة األشــــغال العامـــــة واإلســــكان بــــإجراء أعمـــــال الصــــ - 3

  .اآللیات
  )7(المادة 

كــم، ) 10(ســعر حمولــة الشــاحنات المــذكورة فــي المــادة الســابقة لمســافة ال تزیــد عــن 
ذا زادت المسافة عن ذلك یتم إضافة    .شیكل لكل كیلو متر إضافي) 5(وإ



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  )8(المادة 
 ســاعات وتحتســب ســاعات العمــل الزائــدة وفقــًا لســعر الســاعة) 8(یعتبــر یــوم العمــل 

  ).6(حسب ما هو مقرر في المادة 

  )9(المادة 
شــیكل قابلــة للزیــادة وفقــًا لمــا ) 4000(طــن هــو) 100(الحــد األدنــى لخــروج مــانوف 

  .المختصة تقرره اللجنة
  )10(المادة 

  :یخصم للجهات المدرجة في الجدول أدناه نسبة الخصم المقررة قرین كل جهة
  

  نسبة التخفیض  الجهة المستأجرة  .م
  %20  یاتالبلد  .1
  %10  "الخیریة واألهلیة"المؤسسات غیر الحكومیة   .2

  )11(المادة 
  .لدى قیام الجهة المستأجرة بتوفیر وقود اآللیة یتم خصم ثمن الوقود من بدل األجرة

  )12(المادة 
یحــرر عقـــد إیجــار اآللیـــات مشــتمًال علـــى كافــة تفاصـــیل عملیــة اإلیجـــار، وعلـــى  .1

ة وبــدل اإلیجــار ومدتــه وأي شــروط أخــرى وجــه الخصــوص اســم الجهــة المســتأجر 
 .یلزم إدراجها في عقد اإلیجار

ـــي العقـــــد علــــى صـــــالحیة الــــوزارة فــــي فســـــخ عقــــد اإلیجـــــار بنــــاء علـــــى  .2 ــــنص فـ ُ ی
 .مع مراعاة حقوق الجهة المتعاقدةلحة العامة، مقتضیات المص

  

  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  )13(المادة 
  :یحظر على مستأجر اآللیات ما یلي

 .اطنتأجیر االلیات والمعدات من الب .1
 .استغالل اآللیات بما یخالف القانون .2
 .استخدام اآللیات بشكل خارج عن المألوف مما یؤدي إلى إتالفها .3

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

  .وینشر في الجریدة الرسمیة اعتبارًا من تاریخ صدوره،

 م2013من یولیو لسنة  30: تاریخصـدر في مدینـة غـزة ب
  هـ1434من رمضان لعـام  21: الموافق              

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 183(قرار مجلس الوزراء رقم 
  هاني محمد محمد أبو علیان/ بشـأن المصادقة على إنفاذ حكم اإلعدام بحق المدان

  اءمجلس الوزر 
  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  م وتعدیالته،1936لسنة ) 74(وعلى قانون العقوبات رقم 
  م وتعدیالته،2001لسنة ) 3(وعلى قانون اإلجراءات الجزائیة رقم 

/ تعیـین السـید م بشـأن2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم
  كري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس الوزراء،زیاد ش

  وبناء على تنسیب وزیر العدل،
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
المنعقـدة بمدینـة غـزة  الرابعة بعد الثالثمائةوبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته 

  . م06/08/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/01/304/11(تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
/ المصـادقة علـى إنفـاذ حكـم اإلعـدام الصـادر عـن محكمـة االسـتئناف بغـزة بحـق المـدان

والمؤیـد بحكـم ) 430/2012(في االستئناف الجزائـي رقـم  هاني محمد محمد أبو علیان
  ).73/2012(محكمة النقض في الطعن الجزائي رقم 

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

  .وینشر في الجریدة الرسمیة اعتبارًا من تاریخ صدوره،
  

 م2013من أغسطس لسنة  06: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من رمضان لعـام  28 :الموافق                   

  ـكري الـظاظـازیـاد ش
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 184(قرار مجلس الوزراء رقم 
  من رواتب الموظفین العسكریین لصالح %) 1(بشأن استقطاع ما نسبته 

  المعمول به في وزارة الداخلیة واألمن الوطني )برنامج التكافل(

  مجلس الوزراء
  م وتعدیالته،2003ة بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسن

  م،2005لسنة ) 8(وعلى قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطینیة رقم 
 م بشــــــأن2007لســــــنة ) هـــــــ.إ/و.م/01/31/11(وعلـــــى قــــــرار مجلــــــس الــــــوزراء رقـــــم 

  من إجمالي رواتب الموظفین لصالح العمال،%) 5(استقطاع ما نسبته 
 م بشـــــأن2010ة لســـــن) هــــــ.إ/و.م/02/186/11(وعلــــى قـــــرار مجلـــــس الـــــوزراء رقـــــم 

اســتقطاع مــا نســبته واحــد بالمائــة مــن الراتــب األساســي للمــوظفین العســكریین لصــالح 
  وزارة الداخلیة،

تمدیـد  م بشـأن2012لسـنة ) هــ.إ/و.م/02/231/11(وعلى قرار مجلس الـوزراء رقـم 
  م،2007لسنة ) هـ.إ/و.م/01/31/11(العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 

تعیـــین  م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(رقــم وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء 
زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیات رئــیس / الســید

  الوزراء،
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
المنعقـدة بمدینــة  الثالثمائــةبعـد  الرابعـةوبنـاًء علـى مــا أقـره مجلـس الــوزراء فـي جلســته 

  . م06/08/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/02/304/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  )1(المادة 
) برنـامج التكافـل(من رواتـب المـوظفین العسـكریین لصـالح %) 1(استقطاع ما نسبته 

م 01/01/2013المعمـــول بـــه فـــي وزارة الداخلیـــة واألمـــن الـــوطني، بـــدءًا مـــن تـــاریخ 
  .  م31/12/2013وحتى 

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

  .وینشر في الجریدة الرسمیة اعتبارًا من تاریخ صدوره،

 م2013من أغسطس لسنة  06: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من رمضان لعـام  28 :الموافق                   

  اد شـكري الـظاظـازیـ
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 185(قرار مجلس الوزراء رقم 
  )86(استمالك أرض تبة بشـأن 

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

م 1943لســــــنة ) 24(رقــــــم ) اســــــتمالكها للمنفعــــــة العامــــــة(وعلــــــى قــــــانون األراضــــــي 
  منه،) 22(وتعدیالته، والسیما المادة 

  بشأن نقل السلطات والصالحیات، 1995لسنة ) 5(وعلى قانون رقم 
م بشــأن تفــویض 2012لســنة ) هـــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلـى قــرار رئــیس الــوزراء رقـم 

  بعض صالحیاته،
رقـم  وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا

  م،24/07/2013المنعقد بتاریخ ) 11(
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
المنعقـدة بمدینــة  بعـد الثالثمائــة الرابعـةوبنـاًء علـى مــا أقـره مجلـس الــوزراء فـي جلســته 

  . م06/08/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/03/304/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
مــــن القطعــــة رقــــم ) 13(الواقعــــة فــــي أرض القســـیمة رقــــم ) 86(اســـتمالك أرض تبــــة 

 -ثالثـــة عشـــر–) 13(والبالغـــة مســـاحتها ، "خـــانیونس"ضـــي الســـبع امـــن أر ) 5030(
  .دونمًا لصالح وزارة السیاحة واآلثار

  )2(المادة 
) 1(تكلیــــف ســــلطة األراضــــي بتعــــویض صــــاحب قطعــــة األرض المبینــــة فــــي المــــادة 

  .حسب األصول المعمول بها



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

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

  .وینشر في الجریدة الرسمیة اعتبارًا من تاریخ صدوره،

 م2013من أغسطس لسنة  06: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من رمضان لعـام  28 :الموافق                   

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 186(قرار مجلس الوزراء رقم 
  إلنشاء مبنى للوزارات الحكومیةتخصیص قطعتي أرض حكومیتین بشـأن 

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

  م،1942لسنة ) 6(ألراضي العمومیة رقم وعلى قانون ا
  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،

نظـام  م بشـأن2013لسـنة ) هــ.إ/و.م/16/291/11(وعلـى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 
  معاییر تخصیص األراضي الحكومیة،

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

رقـم  وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا
  م،24/07/2013المنعقد بتاریخ ) 11(

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

ة بمدینــة المنعقـد بعـد الثالثمائــة الرابعـةوبنـاًء علـى مــا أقـره مجلـس الــوزراء فـي جلســته 
  . م06/08/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/04/304/11(غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

مـــــن ) 218(تخصــــیص قطعـــــة األرض الحكومیــــة الواقعـــــة فـــــي أرض القســــیمة رقـــــم 
ألـــف –) 2م1878(مـــن أراضـــي مدینـــة غـــزة، والبالغـــة مســـاحتها ) 727(القطعـــة رقـــم 

، و  قطعــة األرض الحكومیــة الواقعــة فــي أرض وثمانمائــة وثمانیــة وســبعون متــرًا مربعــًا
مـن أراضـي مدینــة غـزة، والبالغـة مســاحتها ) 728(مـن القطعــة رقـم ) 7(القسـیمة رقـم 

، إلنشـــــاء مبنـــــى للــــــوزارات –) 2م1812( ألـــــف وثمانمائـــــة واثنـــــي عشـــــر متـــــرًا مربعـــــًا
 .الحكومیة



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

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

  .وینشر في الجریدة الرسمیة اعتبارًا من تاریخ صدوره،

 م2013من أغسطس لسنة  06: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من رمضان لعـام  28 :الموافق                   

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 187(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشـأن تأجیر قطعة أرض حكومیة لصالح جمعیة لجان العمل الصحي إلنشاء 

 منتجع سیاحي ثقافي

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

  م،1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 
  ه،وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالت

نظـام  م بشـأن2013لسـنة ) هــ.إ/و.م/16/291/11(وعلـى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 
  معاییر تخصیص األراضي الحكومیة،

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

قـم ر  وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا
  م،24/07/2013المنعقد بتاریخ ) 11(

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

المنعقـدة بمدینــة  بعـد الثالثمائــة الرابعـةوبنـاًء علـى مــا أقـره مجلـس الــوزراء فـي جلســته 
  . م06/08/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/05/304/11(غزة تحت رقم 

  :يقرر ما یل

  )1(المادة 
مـن القطعـة رقـم ) 14(تأجیر قطعة األرض الحكومیة الواقعة فـي أرض القسـیمة رقـم 

دونمــًا  -خمســة عشــر–) 15(مــن أراضــي مدینــة خــانیونس، والبالغــة مســاحتها ) 88(
  .لصالح جمعیة لجان العمل الصحي إلنشاء منتجع سیاحي ثقافي

 



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  )2(المادة 
 :ليتلتزم جمعیة لجان العمل الصحي بما ی

تنفیــذ المشــروع خــالل مــدة أقصــاها ســنة میالدیــة مــن تــاریخ صــدور هــذا القــرار،  .1
  .على أن یكون ضمن مخططات الحدیقة اإلقلیمیة

 .إدارة وتخطیط المشروع بالتنسیق مع وزارة الحكم المحلي وبلدیة خانیونس .2

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

  .وینشر في الجریدة الرسمیة اعتبارًا من تاریخ صدوره،

 م2013من أغسطس لسنة  06: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من رمضان لعـام  28 :الموافق                   

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 188(قرار مجلس الوزراء رقم 
  تأجیر قطعتي أرض حكومیتین لصالح نوادي ریاضیةبشـأن 

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

  م،1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 
  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،

نظـام  م بشـأن2013لسـنة ) هــ.إ/و.م/16/291/11(وعلـى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 
  معاییر تخصیص األراضي الحكومیة،

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

رقـم  وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا
  م،24/07/2013المنعقد بتاریخ ) 11(

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

المنعقـدة بمدینــة  بعـد الثالثمائــة الرابعـةوبنـاًء علـى مــا أقـره مجلـس الــوزراء فـي جلســته 
  . م06/08/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/06/304/11(غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
مـــن ) 1(اقعـــة فـــي جـــزء مـــن أرض القســـیمة رقـــم تـــأجیر قطعـــة األرض الحكومیـــة الو 

مـن ) 674(مـن القطعـة رقـم ) 8(وجزء من أرض القسـیمة رقـم ) 2306(القطعة رقم 
دونمـات لصـالح نـادیي الشـاطئ  -ثمانیـة–) 8(أراضي مدینة غـزة، والبالغـة مسـاحتها 

  .والصداقة
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  )2(المادة 
مـــن ) 1(ة رقـــم تـــأجیر قطعـــة األرض الحكومیـــة الواقعـــة فـــي جـــزء مـــن أرض القســـیم

مـن ) 674(مـن القطعـة رقـم ) 8(وجزء من أرض القسـیمة رقـم ) 2306(القطعة رقم 
دونمات لصـالح نـادیي الشـجاعیة  -سبعة–) 7(أراضي مدینة غزة، والبالغة مساحتها 

  .والرباط
  )3(المادة 

أعـــاله بعــدم إقامــة منشـــآت ثابتــة علـــى ) 2، 1(تلتــزم النــوادي المـــذكورة فــي المــادتین 
  .المستأجرةاألرض 

  )4(المادة 
ـــــواردة فـــــي المـــــادتین  ـــــذ اإلجـــــراءات ال ـــــف ســـــلطة األراضـــــي بتنفی أعـــــاله ) 2، 1(تكلی

  .بالتنسیق مع وزارة الشباب والریاضة
  )5(المادة 

تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـٌل فیمـا یخصـه-على الجهات المختصة كافة 
  .میةوینشر في الجریدة الرس اعتبارًا من تاریخ صدوره،

 م2013من أغسطس لسنة  06: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من رمضان لعـام  28 :الموافق                   

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 189(قرار مجلس الوزراء رقم 
  اعتبار عزبة أبو مغاصیب منطقة عشوائیةبشـأن 

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

 م،1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 
  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،

آلیـات  م بشـأن2013لسـنة ) هــ.إ/و.م/15/291/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقـم 
  یة،التعامل مع التعدیات على األراضي الحكوم

تعیـــین  م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 
زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیات رئــیس / الســید

  الوزراء،
رقـم  وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا

 م،24/07/2013المنعقد بتاریخ ) 11(
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
المنعقـدة بمدینــة  بعـد الثالثمائــة الرابعـةوبنـاًء علـى مــا أقـره مجلـس الــوزراء فـي جلســته 

  . م06/08/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/07/304/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
والمحددة وفقـًا للمخططـات " الواقعة في أرض مدینة حمد"صیب اعتبار عزبة أبو مغا

الهندســیة المرفقــة بهــذا القــرار، منطقــة عشــوائیة یــتم التعامــل معهــا وفــق قــرار مجلــس 
م بشـــــأن آلیـــــات التعامـــــل مـــــع 2013لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/15/291/11(الـــــوزراء رقـــــم 

 .التعدیات على األراضي الحكومیة
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

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

  .وینشر في الجریدة الرسمیة اعتبارًا من تاریخ صدوره،

 م2013من أغسطس لسنة  06: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من رمضان لعـام  28 :الموافق                   

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  ءنائب رئیـس مجلـس الـوزرا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 190(قرار مجلس الوزراء رقم 
بمتابعة  -وزیرة شؤون المرأة- جمیلة عبداهللا الشنطي / بشـأن تكلیف الوزیرة

  الشؤون البرلمانیة لدى الحكومة
  مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  س التشریعي الفلسطیني،وعلى النظام الداخلي للمجل

تعیـــین  م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 
زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیات رئــیس / الســید

  الوزراء،
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
المنعقـدة بمدینـة  بعـد الثالثمائـة الخامسـةلى ما أقره مجلس الوزراء في جلسته وبناًء ع

  . م13/08/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/01/305/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
ــــوزیرة ــــداهللا الشــــنطي / تكلیــــف ال ــــة عب ــــى مهامهــــا كــــوزیرة شــــؤون  -جمیل باإلضــــافة إل

  .الحكومة بمتابعة الشؤون البرلمانیة لدى -المرأة
  )2(المادة 

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

  

 م2013من أغسطس لسنة  13: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من شوال لعـام  06: الموافق              

  لـظاظـازیـاد شـكري ا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 191(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشأن تشكیل لجنة خاصة لدراسة االحتیاجات الوظیفیة في المؤسسات القضائیة

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

  منها،) أ/25(سیما المادة وعلى الالئحة الداخلیة لمجلس الوزراء، وال
تعیـــین  م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 

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

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

المنعقـدة بمدینـة  بعـد الثالثمائـة السادسـةعلى ما أقره مجلس الوزراء في جلسـته  وبناًء 
  . م20/08/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/01/306/11(غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
وزارة : تشكیل لجنة خاصـة برئاسـة األمانـة العامـة لمجلـس الـوزراء، وعضـویة كـٍل مـن

المـوظفین العـام، وذلـك لدراسـة االحتیاجـات الوظیفیـة العدل، ووزارة التخطیط، ودیوان 
  .في المؤسسات القضائیة

  )2(المادة 
  .تستعین اللجنة بمن تراه مناسبًا ألداء مهامها

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



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  )4( المادة
ام هـذا القـرار، ویعمـل بـه تنفیـذ أحكـ -كـٌل فیمـا یخصـه-على الجهات المختصة كافة 

  .وینشر في الجریدة الرسمیة اعتبارًا من تاریخ صدوره،

 م2013من أغسطس لسنة  20: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من شوال لعـام  13: الموافق              

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 192(قرار مجلس الوزراء رقم 
إبراهیم خمیس مصطفى النفار شهیدًا من شهداء الشعب / بشـأن اعتماد المتوفى

  الفلسطیني استثناًء 
  مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،2009لسنة ) 7(وعلى قانون هیئة حقوق أسر الشهداء رقم 

ــــــوزراء  ــــــس ال ــــــرار مجل ــــــم وعلــــــى ق م بشــــــأن 2012لســــــنة ) هـــــــ.إ/و.م/03/247/11(رق
  المصادقة على معاییر اعتماد الشهداء،

/ تعیـین السـید م بشـأن2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم
  زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس الوزراء،

  مة،وبناًء على مقتضیات المصلحة العا
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

المنعقــدة بمدینــة  السادســة بعـد الثالثمائــةوبنـاًء علــى مــا أقـره مجلــس الــوزراء فـي جلســته 
  . م20/08/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/02/306/11(غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

هداء الشـعب الفلسـطیني إبـراهیم خمـیس مصـطفى النفـار شـهیدًا مـن شـ/ اعتمـاد المتـوفى
  .استثناًء 

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

  .وینشر في الجریدة الرسمیة اعتبارًا من تاریخ صدوره،
 م2013من أغسطس لسنة  20: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ

  هـ1434من شوال لعـام  13: الموافق              
  زیـاد شـكري الـظاظـا

  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 193(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشـأن تشكیل لجنة خاصة إلعداد نظام الحتساب سنوات الخدمة في منظمة 

  التحریر الفلسطینیة وسنوات األسر كخدمة فعلیة ألغراض التقاعد
  مجلس الوزراء

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

  م،2005لسنة ) 7(وعلى قانون التقاعد العام رقم 
  منها،) أ/25(وعلى الالئحة الداخلیة لمجلس الوزراء، والسیما المادة 

م بنظــام احتســاب مــدة الخدمــة 2005لســنة ) 239(وعلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
  لموظفي منظمة التحریر وفصائلها المعتمدة ومدة األسر لألسرى، السابقة

) 53(وعلـــى توصـــیات اللجنـــة اإلداریـــة الوزاریـــة الدائمـــة فـــي محضـــر اجتماعهـــا رقـــم 
 م،19/08/2013المنعقد بتاریخ 

تعیـــین  م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 
زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیات رئــیس / الســید

  الوزراء،
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
المنعقـدة بمدینـة  السـابعة بعـد الثالثمائـةوبناًء على ما أقره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته 

  . م27/08/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/01/307/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
وزارة : تشــكیل لجنــة خاصــة برئاســة األمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء وعضــویة كــٍل مــن

المالیـــة، وزارة األســـرى والقـــدس والالجئـــین، ودیـــوان المـــوظفین العـــام، ودیـــوان الفتـــوى 



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

ـــــك إلعـــــداد نظـــــام الحتســـــاب ســـــنوات ـــــر  والتشـــــریع، وذل الخدمـــــة فـــــي منظمـــــة التحری
 .الفلسطینیة وسنوات األسر كخدمة فعلیة ألغراض التقاعد

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

  .وینشر في الجریدة الرسمیة اعتبارًا من تاریخ صدوره،

 م2013من أغسطس لسنة  27: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من شوال لعـام  20: الموافق              

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 194(قرار مجلس الوزراء رقم 
عبد " محمد نجیب/ "بشـأن الموافقة على احتساب سنوات الخدمة السابقة للسید

) 5(تحریر الفلسطینیة، والبالغ عددها في منظمة ال )الكتري(الوهاب محمد حمد 
 سنوات كخدمة فعلیة ألغراض التقاعد -خمس–

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

  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
  م،2005لسنة ) 7(وعلى قانون التقاعد العام رقم 

تعیـــین  م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 
زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیات رئــیس / الســید

  الوزراء،
) 53(وعلـــى توصـــیات اللجنـــة اإلداریـــة الوزاریـــة الدائمـــة فـــي محضـــر اجتماعهـــا رقـــم 

 م،19/08/2013المنعقد بتاریخ 
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
المنعقـدة بمدینـة  السـابعة بعـد الثالثمائـةوبناًء على ما أقره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته 

  . م27/08/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/02/307/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
عبــد الوهـــاب " محمــد نجیــب/ "ب ســنوات الخدمــة الســـابقة للســیدالموافقــة علــى احتســا

 -خمــس–) 5(فــي منظمــة التحریــر الفلســطینیة، والبــالغ عــددها ) الكتــري(محمــد حمــد 
 .سنوات كخدمة فعلیة ألغراض التقاعد

  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

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

  .وینشر في الجریدة الرسمیة اریخ صدوره،اعتبارًا من ت

 م2013من أغسطس لسنة  27: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من شوال لعـام  20: الموافق              

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 195(قرار مجلس الوزراء رقم 
  مع أراضي المندوبآلیات التعامل بشـأن 

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

  م،1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 
  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،

بشـأن  م بشـأن2013لسـنة ) هــ.إ/و.م/14/291/11(وعلى قرار مجلس الـوزراء رقـم 
  ع أراضي المحلول،التعامل م

تعیـــین  م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 
زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیات رئــیس / الســید

  الوزراء،
رقـم  وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا

  م،21/08/2013یخ المنعقد بتار ) 12(
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
المنعقـدة بمدینــة  بعــد الثالثمائـة الثامنـةوبنـاًء علـى مـا أقــره مجلـس الـوزراء فــي جلسـته 

  . م03/09/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/01/308/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
تعامل مع أراضي المنـدوب بـنفس آلیـة التعامـل مـع أراضـي المحلـول الـواردة فـي یتم ال

  .م2013لسنة ) هـ.إ/و.م/14/291/11(رقم  قرار مجلس الوزراء

  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

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

  .یةوینشر في الجریدة الرسم اعتبارًا من تاریخ صدوره،

 م2013لسنة  سبتمبرمن  03: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من شوال لعـام  27: الموافق              

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 196(قرار مجلس الوزراء رقم 
  استمالك قطعة أرض لصالح وزارة السیاحة واآلثاربشـأن 

  لس الوزراءمج
  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

م 1943لســــــنة ) 24(رقــــــم ) اســــــتمالكها للمنفعــــــة العامــــــة(وعلــــــى قــــــانون األراضــــــي 
  منه،) 22(وتعدیالته، والسیما المادة 

  بشأن نقل السلطات والصالحیات، 1995لسنة ) 5(وعلى قانون رقم 
رقـم  ریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـاوعلى توصیات اللجنـة الوزا

  م،21/08/2013المنعقد بتاریخ ) 12(
تعیـــین  م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 

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

  ة العامة،وبناًء على مقتضیات المصلح
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

المنعقـدة بمدینــة  بعــد الثالثمائـة الثامنـةوبنـاًء علـى مـا أقــره مجلـس الـوزراء فــي جلسـته 
  . م03/09/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/02/308/11(غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

مــن القطعــة رقــم ) 74-73-24(اســتمالك قطعــة األرض الواقعــة فــي أرض القســائم 
ألـف وأربعمائـة متـرًا – 2م) 1400(من أراضي بیت الهیا، والبالغـة مسـاحتها ) 966(

  .لصالح وزارة السیاحة واآلثار -مربعاً 
  )2(المادة 

) 1(تكلیـــف ســـلطة األراضـــي بتعـــویض أصـــحاب قطـــع األراضـــي المبینـــة فـــي المـــادة 
  .حسب األصول المعمول بها



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  )3(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـٌل فیمـا یخصـه-مختصة كافة على الجهات ال

  .وینشر في الجریدة الرسمیة اعتبارًا من تاریخ صدوره،

 م2013لسنة  سبتمبرمن  03: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من شوال لعـام  27: الموافق              

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 197(قرار مجلس الوزراء رقم 
استمالك قطع أراضي لصالح وزارة التربیة والتعلیم العالي إلنشاء مدارس بشـأن 

  "جبالیا"في منطقة شمال قطاع غزة  حكومیة علیها

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

م 1943لســــــنة ) 24(رقــــــم ) اســــــتمالكها للمنفعــــــة العامــــــة(األراضــــــي  وعلــــــى قــــــانون
  منه،) 22(وتعدیالته، والسیما المادة 

  بشأن نقل السلطات والصالحیات، 1995لسنة ) 5(وعلى قانون رقم 
رقـم  وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا

  م،21/08/2013المنعقد بتاریخ ) 12(
تعیـــین  م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 

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

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

المنعقـدة بمدینــة  بعــد الثالثمائـة الثامنـةء فــي جلسـته وبنـاًء علـى مـا أقــره مجلـس الـوزرا
  . م03/09/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/03/308/11(غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

اســتمالك قطــع األرضــي التالیــة لصــالح وزارة التربیــة والتعلــیم العــالي إلنشــاء مــدارس 
  :حكومیة علیها في منطقة جبالیا

، والبالغـة )1803(من القطعـة ) 2(رض القسیمة رقم قطعة األرض الواقعة في أ - 1
 .-أربعة آالف مترًا مربعاً  –) 2م4000(مساحتها 



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

، )106-107-108-109(قطعــــــة األرض الواقعــــــة فــــــي أرض القســــــائم رقــــــم  - 2
 .-أربعة آالف ومائة وخمسون مترًا مربعاً  – )2م4150(والبالغة مساحتها 

، )754(مـــــن القطعـــــة ) 116(قطعـــــة األرض الواقعـــــة فـــــي أرض القســـــیمة رقـــــم  - 3
 .-ثالثة آالف وخمسمائة مترًا مربعاً  – )2م3500(والبالغة مساحتها 

  )2(المادة 
) 1(تكلیـــف ســـلطة األراضـــي بتعـــویض أصـــحاب قطـــع األراضـــي المبینـــة فـــي المـــادة 

  .حسب األصول المعمول بها
  )3(المادة 

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

 م2013لسنة  سبتمبرمن  03: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من شوال لعـام  27: الموافق              

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 198(قرار مجلس الوزراء رقم 
  لصالح وزارة االقتصاد الوطني إلنشاءتخصیص قطعة أرض حكومیة ـأن بش

  مبنى لالتحادات التخصصیة وجمعیة رجال األعمال
  مجلس الوزراء

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

  تعدیالته،وعلى قانون األراضي العثماني و 
نظـام  م بشـأن2013لسـنة ) هــ.إ/و.م/16/291/11(وعلـى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  معاییر تخصیص األراضي الحكومیة،
رقـم  وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا

  م،21/08/2013المنعقد بتاریخ ) 12(
تعیـــین  م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 

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

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

دة بمدینــة المنعقـ بعــد الثالثمائـة الثامنـةوبنـاًء علـى مـا أقــره مجلـس الـوزراء فــي جلسـته 
  . م03/09/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/04/308/11(غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

مـــــن ) 218(تخصــــیص قطعـــــة األرض الحكومیــــة الواقعـــــة فـــــي أرض القســــیمة رقـــــم 
ألفـًا وخمسـة – 2م) 1085(من أراضي مدینة غزة، والبالغـة مسـاحتها ) 726(القطعة 

إلنشـــــاء مبنـــــى لالتحـــــادات  االقتصــــاد الـــــوطنيلصـــــالح وزارة  -وثمــــانون متـــــرًا مربعـــــاً 
  .التخصصیة وجمعیة رجال األعمال



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

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

  .وینشر في الجریدة الرسمیة اعتبارًا من تاریخ صدوره،

 م2013لسنة  سبتمبرمن  03: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من شوال لعـام  27: الموافق              

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 199(قرار مجلس الوزراء رقم 
من ) 2م45(صالح مصطفى محمد الریاشي عن قیمة / بشـأن تعویض المواطن

المبنى الذي تم إزالته عن قیمة ) $15,130(وقدره  أرضه باإلضافة إلى مبلغ
  أثناء فتح شارع الرشید

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

) 27(م وتعدیالتـه، والسـیما المـادة 1936لسـنة ) 28(تنظـیم المـدن رقـم  وعلى قـانون
  منه،

م 1943 لســــــنة) 24(رقــــــم ) اســــــتمالكها للمنفعــــــة العامــــــة(وعلــــــى قــــــانون األراضــــــي 
  منه،) 22(وتعدیالته، والسیما المادة 

  بشأن نقل السلطات والصالحیات، 1995لسنة ) 5(وعلى قانون رقم 
رقـم  وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا

  م،21/08/2013المنعقد بتاریخ ) 12(
م بشــأن تعیـــین 2012نة لســ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 

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

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

 المنعقـدة بمدینــة بعــد الثالثمائـة الثامنـةوبنـاًء علـى مـا أقــره مجلـس الـوزراء فــي جلسـته 
  . م03/09/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/05/308/11(غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(لمادة ا

صــالح مصــطفى محمــد الریاشــي هویــة / تكلیــف ســلطة األراضــي بتعــویض المــواطن 
مــن أرضــه  -خمســة وأربعــون متــرًا مربعــاً –) 2م45(عــن قیمــة ) 939887717(رقــم 



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

والتــي تــم اســـتمالكها ) 728(مــن القطعــة رقــم ) 57(الواقعــة فــي أرض القســیمة رقــم 
خمسـة عشــر –) $130,15(لصـالح إنشـاء شــارع الرشـید، باإلضــافة إلـى مبلـغ وقــدره 

عــن قیمــة المبنـى الــذي تــم إزالتــه أثنــاء فــتح شــارع  -ألفـًا ومائــة وثالثــون دوالرًا أمریكیــاً 
  .الرشید

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

  .وینشر في الجریدة الرسمیة اعتبارًا من تاریخ صدوره،

 م2013لسنة  سبتمبرمن  03: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من شوال لعـام  27: الموافق              

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 200(قرار مجلس الوزراء رقم 
عنصرًا في وزارة الداخلیة واألمن ) 11(بشـأن منح أقدمیات وترقیات استثنائیة لعدد 
 الوطني

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

م، والســـیما 2005لســـنة ) 8(وعلـــى قـــانون الخدمـــة فـــي قـــوى األمـــن الفلســـطینیة رقـــم 
  ،منه) 185(و) 35(المادتین 

ــرار لجنـــــــــة الضــــــــباط لقـــــــــوى األمــــــــن فــــــــي جلســـــــــتها رقــــــــم  بتـــــــــاریخ ) 10(وعلــــــــى قــــــ
  م،29/05/2013

تعیـــین  م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 
زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیات رئــیس / الســید

  الوزراء،
 من الوطني،وبناء على تنسیب وزیر الداخلیة واأل

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

وبنـاًء علـى مـا أقــره مجلـس الـوزراء فــي جلسـته الثامنـة بعــد الثالثمائـة المنعقـدة بمدینــة 
  . م03/09/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/06/308/11(غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
عنصــرًا فــي وزارة الداخلیــة واألمــن الــوطني ) 11(ت وترقیــات اســتثنائیة لعــدد مــنح أقــدمیا

ســـمیر ســـعید محمـــود الخطیـــب، / بهـــذا القـــرار، والـــذي یبـــدأ باســـم وفـــق الكشـــف الملحـــق
  .عادل حسن عوض الركن/ وینتهي باسم

  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

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

  .وینشر في الجریدة الرسمیة اعتبارًا من تاریخ صدوره،

 م2013لسنة  سبتمبرمن  03: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من شوال لعـام  27: الموافق              

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 200(قرار مجلس الوزراء رقم ملحق 
عنصرًا في وزارة الداخلیة واألمن ) 11(بشـأن منح أقدمیات وترقیات استثنائیة لعدد 

  الوطني
 

األقدمیة أو الترقیةالرتبة الحالیة  االسم  الرقم المالي  .م
  منح سنتین أقدمیة  مقدم  سمیر سعید محمود الخطیب  41456 .1
  منح سنتین أقدمیة  رائد  جمیل تیم عبدالرحمن سحویل  105241 .2
  منح سنة أقدمیة  مساعد أول  أحمد عبد اللطیف محمد أبو رخیة  2008266 .3
  منح سنة أقدمیة  مساعد أول  ساري محمد محمد العویني  2003752 .4
  منح سنة أقدمیة  مساعد أول  عز الدین صالح عبد ربه أبو دحروج  2002725 .5
  منح رتبة كاملة  رقیب أول  محمود صفوت مطر كشكو  2004516 .6
  منح سنة أقدمیة  رقیب أول  ئل محمود أحمد السراجوا  2008328 .7
  منح سنتین أقدمیة  رقیب  عبد الرحمن عزیز أحمد السویركي  2004043 .8
  منح سنة أقدمیة  رقیب  إیاد محمد محمد أبو غولة  2000322 .9

  منح سنة أقدمیة  رقیب  رامز أحمد خمیس عودة  10200691
  لةمنح رتبة كام  عریف  عادل حسن عوض الركن  112003936

  
  -انتهى-

  
  
  
  
  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 201(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشـأن اعتماد مشروع تأهیل قطعة األرض المخصصة لتشوین مخلفات طریق 

  )$400,10(بتكلفة مالیة وقدرها  صالح الدین
  مجلس الوزراء

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

ـــــوزراء رقـــــم  ـــــى قـــــرار مجلـــــس ال م بالنظـــــام المـــــالي للـــــوزارات 2005لســـــنة ) 43(وعل
  والمؤسسات العامة وتعدیالته،

وعلى توصیات لجنة الشؤون االقتصادیة والبنیة التحتیة الوزاریـة الدائمـة فـي محضـر 
  م،28/08/2013المنعقد بتاریخ ) 40(اجتماعها رقم 

م بشــأن تعیـــین 2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 
زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیات رئــیس / الســید

  الوزراء،
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
المنعقـدة بمدینـة  بعـد الثالثمائـة التاسـعةوزراء فـي جلسـته وبناًء على ما أقره مجلـس الـ

  . م10/09/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/01/309/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
اعتمـــاد مشـــروع تأهیـــل قطعـــة األرض المخصصـــة لتشـــوین مخلفـــات طریـــق صـــالح 

، -أمریكیـــاً  عشـــرة آالف وأربعمائـــة دوالراً –) $400,10(الـــدین بتكلفـــة مالیـــة وقـــدرها 
األشـــغال العامـــة واإلســـكان ووزارة  علـــى أن تـــتم عملیـــة الصـــرف بالتنســـیق بـــین وزارة

  .المالیة، ووفق األصول المعمول بها في وزارة المالیة
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

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

  .الجریدة الرسمیةوینشر في  اعتبارًا من تاریخ صدوره،

 م2013لسنة  سبتمبرمن  10: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434لعـام  ذي القعدةمن  04: الموافق              

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 202(قرار مجلس الوزراء رقم 
  م2013/2014ام بشـأن بدء العمل بالتوقیت الشتوي للع

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

  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
تعیـــین  م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 

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

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

المنعقـدة بمدینـة  بعـد الثالثمائـة العاشـرةوبناًء على مـا أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته 
  . م17/09/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/01/310/11(غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

م اعتبـــارًا مـــن منتصـــف لیلـــة یـــوم 2013/2014یبـــدأ العمـــل بالتوقیـــت الشـــتوي للعـــام 
م، وذلـــك بتـــأخیر عقــارب الســـاعة ســـتین دقیقـــة إلـــى 27/09/2013الجمعــة الموافـــق 

  .الوراء
  )2(المادة 

یعمـل بـه تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، و  -كـٌل فیمـا یخصـه-على الجهات المختصة كافة 
  .وینشر في الجریدة الرسمیة ارًا من تاریخ صدوره،اعتب

 م2013من سبتمبر لسنة  17: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من ذي القعدة لعـام  11: الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 203(قرار مجلس الوزراء رقم 
محمد مصطفى عبد اهللا التایه بقطعة أرض / ـأن مبادلة قطعة أرض المواطنبش

  حكومیة
  مجلس الوزراء

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

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،
رقـم  زاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـاوعلى توصیات اللجنـة الو 

  م،21/08/2013المنعقد بتاریخ ) 12(
تعیـــین  م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 

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

  لحة العامة،وبناًء على مقتضیات المص
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

المنعقـدة بمدینـة  بعـد الثالثمائـة العاشـرةوبناًء على مـا أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته 
  . م17/09/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/02/310/11(غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
ى عبـد اهللا التایـه الواقعـة فــي محمــد مصـطف/ مبادلـة قطعـة األرض المملوكـة للمـواطن

من أراضي مدینـة غـزة، والبالغـة مسـاحتها ) 727(من القطعة ) 331(أرض القسیمة 
بقطعـــة األرض الحكومیـــة  -ألفـــًا ومائتـــان وثالثـــة وخمســـون متـــرًا مربعـــاً –) 2م1253(

بــنفس ) 727(مــن القطعــة رقــم ) 330(المجــاورة لهــا الواقعــة فــي أرض القســیمة رقــم 
  .ك وفقًا للمخططات الهندسیة المرفقة بهذا القرارالمساحة، وذل



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  )2(المادة 
تنفیذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -فیما یخصه كلٌ  - على الجهات المختصة كافة

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره

 م2013من سبتمبر لسنة  17: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ    1434من ذي القعدة لعـام  11: لموافقا                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 204(قرار مجلس الوزراء رقم 
لصالح جمعیة المركز الفلسطیني للزراعة تأجیر قطعة أرض حكومیة بشـأن 

  الحیویة
  مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003ساسي المعدل لسنة بعد االطالع على القانون األ
  م،1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،
نظـام  م بشـأن2013لسـنة ) هــ.إ/و.م/16/291/11(وعلـى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  معاییر تخصیص األراضي الحكومیة،
رقـم  لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـاوعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا 

  م،21/08/2013المنعقد بتاریخ ) 12(
تعیـــین  م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 

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

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

المنعقـدة بمدینـة  بعـد الثالثمائـة العاشـرةوبناًء على مـا أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته 
  . م17/09/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/03/310/11(غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

ن القطعــة رقــم مــ) 4(تــأجیر قطعــة األرض الحكومیــة الواقعــة فــي أرض القســیمة رقــم 
 -خمسـمائة متـرًا مربعـاً –) 2م500(من أراضي محافظة خـانیونس بمسـاحة ) 2365(

وذلـك وفقـًا للمخططـات الهندسـیة  لصالح جمعیة المركز الفلسـطیني للزراعـة الحیویـة،
  .المرفقة بهذا القرار



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  )2(المادة 
  .تكلیف سلطة األراضي بتنفیذ إجراءات التأجیر حسب األصول المعمول بها

  )3(لمادة ا
تنفیذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -فیما یخصه كلٌ  - على الجهات المختصة كافة

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره

 م2013من سبتمبر لسنة  17: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ    1434من ذي القعدة لعـام  11: الموافق                    

  ـكري الـظاظـازیـاد ش
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 205(قرار مجلس الوزراء رقم 
لصالح وزارة األوقاف والشؤون الدینیة تخصیص قطعة أرض حكومیة بشـأن 

  إلنشاء مسجد محسن أوغلو
  مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،1942لسنة ) 6(ى قانون األراضي العمومیة رقم وعل

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،
نظـام  م بشـأن2013لسـنة ) هــ.إ/و.م/16/291/11(وعلـى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  معاییر تخصیص األراضي الحكومیة،
 رقـم وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا

  م،21/08/2013المنعقد بتاریخ ) 12(
تعیـــین  م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 

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

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
،وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانون   ًا

المنعقـدة بمدینـة  بعـد الثالثمائـة العاشـرةوبناًء على مـا أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته 
  . م17/09/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/04/310/11(غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

مـــــن ) 357(تخصــــیص قطعـــــة األرض الحكومیــــة الواقعـــــة فـــــي أرض القســــیمة رقـــــم 
ســتمائة متــرًا –) 2م600(والبالغــة مســاحتها  مــن أراضــي مدینــة  غــزة،) 726(القطعــة 

إلنشــاء مســجد محســن أوغلــو، وذلــك  لصــالح وزارة األوقــاف والشــؤون الدینیــة -مربعــاً 
  .وفقًا للمخططات الهندسیة المرفقة بهذا القرار



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  )2(المادة 
تنفیذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -فیما یخصه كلٌ  - على الجهات المختصة كافة

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اریخ صدورهاعتبارًا من ت

 م2013من سبتمبر لسنة  17: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ    1434من ذي القعدة لعـام  11: الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 206(قرار مجلس الوزراء رقم 
لصالح وزارة الداخلیة واألمن الوطني إلقامة تخصیص قطعة أرض حكومیة ـأن بش

  مركز شرطة

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

  م،1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 
  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،

نظـام  م بشـأن2013لسـنة ) هــ.إ/و.م/16/291/11(وزراء رقـم وعلـى قـرار مجلـس الـ
  معاییر تخصیص األراضي الحكومیة،

 م بشـــــأن2010لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/16/181/11(وعلــــى قـــــرار مجلـــــس الـــــوزراء رقـــــم 
تخصــــیص قطعــــة أرض حكومیــــة لصــــالح وزارة الداخلیــــة إلقامــــة مركــــز شــــرطة تــــل 

  اإلسالم بمدینة غزة،
رقـم  وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا

  م،21/08/2013المنعقد بتاریخ ) 12(
تعیـــین  م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 

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

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

المنعقـدة بمدینـة  بعـد الثالثمائـة العاشـرةوبناًء على مـا أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته 
  . م17/09/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/05/310/11(غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  )1(المادة 
) 120،121(میــة الواقعــة فــي أرض القســیمتین رقـــم تخصــیص قطعــة األرض الحكو 

ألـف –) 2م1400(من أراضي مدینة غزة، والبالغـة مسـاحتها ) 685(من القطعة رقم 
لصـــالح وزارة الداخلیـــة واألمـــن الـــوطني إلقامـــة مركـــز شـــرطة  -وأربعمائـــة متـــرًا مربعـــاً 

  .علیها، وذلك وفقًا للمخططات الهندسیة المرفقة بهذا القرار

  )2(المادة 
ـــــوزراء رقـــــم  م بشـــــأن 2010لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/16/181/11(یلغـــــى قـــــرار مجلـــــس ال

تخصــــیص قطعــــة أرض حكومیــــة لصــــالح وزارة الداخلیــــة إلقامــــة مركــــز شــــرطة تــــل 
  .اإلسالم بمدینة غزة

  )3(المادة 
تنفیذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -فیما یخصه كلٌ  - على الجهات المختصة كافة

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، هاعتبارًا من تاریخ صدور 

 م2013من سبتمبر لسنة  17: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ    1434من ذي القعدة لعـام  11: الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 207(قرار مجلس الوزراء رقم 
الوزراء بشأن تخصیص قطعة أرض حكومیة لصالح  بشـأن تعدیل قرار مجلس

  بلدیة غزة إلقامة سوق للسیارات
  مجلس الوزراء

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

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،
 م بشـــــــأن2013لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/3/286/11(رقـــــم وعلـــــى قـــــرار مجلـــــس الــــــوزراء 

  تخصیص قطعة أرض حكومیة لصالح بلدیة غزة إلقامة سوق للسیارات،
رقـم  وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا

  م،21/08/2013المنعقد بتاریخ ) 12(
 تعیـــین م بشــأن2012ة لســن) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 

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

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

المنعقـدة بمدینـة  بعـد الثالثمائـة العاشـرةوبناًء على مـا أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته 
  . م17/09/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/06/310/11(غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/3/286/11(مـــــن قـــــرار مجلـــــس الـــــوزراء رقـــــم ) 2(تعـــــدیل المـــــادة 
م بشــــأن تخصــــیص قطعــــة أرض حكومیــــة لصــــالح بلدیــــة غــــزة إلقامــــة ســــوق 2013

الســــنوي مــــا نســــبته  تكــــون قیمــــة اإلیجــــار" :لتصــــبح علــــى النحــــو التــــالي، للســــیارات
  ".من قیمة األرض) 001,0(



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  )2(المادة 
تنفیذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -فیما یخصه كلٌ  - على الجهات المختصة كافة

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره

 م2013من سبتمبر لسنة  17: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ    1434من ذي القعدة لعـام  11: الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 208(قرار مجلس الوزراء رقم 
  لصالح جمعیة الصحابة لتحفیظ القرآن الكریمتأجیر قطعة أرض حكومیة بشـأن 

  إلنشاء مشاریع زراعیة علیها
  مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003ع على القانون األساسي المعدل لسنة بعد االطال
  م،1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،
نظـام  م بشـأن2013لسـنة ) هــ.إ/و.م/16/291/11(وعلـى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  معاییر تخصیص األراضي الحكومیة،
رقـم  الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا وعلى توصیات اللجنـة

  م،21/08/2013المنعقد بتاریخ ) 12(
تعیـــین  م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 

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

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

المنعقـدة بمدینـة  بعـد الثالثمائـة العاشـرةوبناًء على مـا أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته 
  . م17/09/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/07/310/11(غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

مـــن القطعـــة ) 14(القســـیمة رقـــم تـــأجیر قطعـــة األرض الحكومیـــة الواقعـــة فـــي أرض 
 -ثالثـون دونمـاً  –دونم ) 30(من أراضي محافظة خانیونس والبالغة مساحتها ) 88(

لصـالح جمعیــة الصــحابة لتحفــیظ القــرآن الكــریم إلنشــاء مشــاریع زراعیــة علیهــا، وذلــك 
  .وفقًا للمخططات الهندسیة المرفقة بهذا القرار



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  )2(المادة 
  :شروط التالیةتلتزم الجمعیة المذكورة بال

 .اختیار أنواع المزروعات المنوي زراعتها بالتنسیق مع وزارة الزراعة - 1
 .االلتزام بالسیاسات المائیة التي تقررها سلطة المیاه - 2

  )3(المادة 
  .تكلیف سلطة األراضي بتنفیذ إجراءات التأجیر حسب األصول المعمول بها

  
  )4(المادة 

تنفیذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -خصهفیما ی كلٌ  - على الجهات المختصة كافة
  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره

 م2013من سبتمبر لسنة  17: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ    1434من ذي القعدة لعـام  11: الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 209(قرار مجلس الوزراء رقم 
 بشـأن إعادة تشكیل لجنة خاصة إلعداد الئحة تنظم عالوة الندرة

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

  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
تشــكیل  م بشـأن2010لسـنة ) هــ.إ/و.م/1/172/11(ر مجلـس الـوزراء رقـم وعلـى قـرا

 لجنة خاصة إلعداد الئحة تنظم عالوة الندرة،
) 54(وعلـــى توصـــیات اللجنـــة اإلداریـــة الوزاریـــة الدائمـــة فـــي محضـــر اجتماعهـــا رقـــم 

  م،09/09/2013المنعقد بتاریخ 
تعیـــین  م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 

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

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

المنعقـدة بمدینـة  بعـد الثالثمائـة العاشـرةوبناًء على مـا أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته 
  . م17/09/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/08/310/11(تحت رقم غزة 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

تُشــكل لجنــة خاصــة إلعــداد الئحــة تــنظم عــالوة النــدرة، علــى أن تكــون برئاســة دیــوان 
وزارة المالیــــة، ووزارة الصــــحة، ووزارة التربیــــة : المــــوظفین العــــام، وعضــــویة كــــٍل مــــن

  .جلس الوزراءوالتعلیم العالي، واألمانة العامة لم
  )2(المادة 

م بشــأن تشــكیل 2010لســنة ) هـــ.إ/و.م/1/172/11(یلغــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
  .إلعداد الئحة تنظم عالوة الندرة لجنة خاصة



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  )3(المادة 
تنفیذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -فیما یخصه كلٌ  - على الجهات المختصة كافة

  .جریدة الرسمیةوینشر في ال، اعتبارًا من تاریخ صدوره

 م2013من سبتمبر لسنة  17: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ    1434من ذي القعدة لعـام  11: الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 210(قرار مجلس الوزراء رقم 
 في الجامعات" فرع التعلیم الشرعي"یة العامة بشـأن التحاق خریجي الثانو 

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

  م،2013لسنة ) 1(وعلى قانون التعلیم رقم 
 م،1998لسنة ) 11(وعلى قانون التعلیم العالي رقم 

المنعقد ) 54(اجتماعها رقم وعلى توصیات اللجنة اإلداریة الوزاریة الدائمة في محضر 
  م،09/09/2013بتاریخ 

/ تعیـین السـید م بشـأن2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم
  زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس الوزراء،

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
،وبناًء على الصالحیات المخول   ة لنا قانونًا

المنعقدة بمدینة غزة  العاشرة بعد الثالثمائةوبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته 
  . م17/09/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/09/310/11(تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

ـــــة العامـــــة  ـــــیم الشـــــرعي"یســـــمح لخریجـــــي الثانوی ـــــرع التعل ـــــي " ف االلتحـــــاق بالجامعـــــات ف
  ".فرع العلوم اإلنسانیة"لخریجي الثانویة العامة  احة التخصصات المت

  )2(المادة 
تنفیـذ أحكــام هــذا القـرار، ویعمــل بــه  -فیمـا یخصــه كــلٌ  - علـى الجهــات المختصـة كافــة

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره
 م2013من سبتمبر لسنة  17: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ

  هـ    1434من ذي القعدة لعـام  11: الموافق                    
  زیـاد شـكري الـظاظـا

  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 211(قرار مجلس الوزراء رقم 
یامن محمد موسى مطر من الكادر العسكري إلى الكادر / بشـأن نقل الموظف

ت وتكنولوجیا في وزارة االتصاال) B(على أول مربوط الدرجة الوظیفیة  المدني
 المعلومات

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

  م،2005لسنة ) 8(وعلى قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطینیة رقم 
 م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 

) 54(رقـــم  وزاریـــة الدائمـــة فـــي محضـــر اجتماعهـــااریـــة الوعلـــى توصـــیات اللجنـــة اإلد
  م،09/09/2013المنعقد بتاریخ 

تعیـــین  م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 
زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیات رئــیس / الســید

  الوزراء،
  مة،وبناًء على مقتضیات المصلحة العا

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
المنعقـدة بمدینـة  بعـد الثالثمائـة العاشـرةوبناًء على مـا أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته 

  . م17/09/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/10/310/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
ن الكـــادر مـــ) 800898116(یـــامن محمـــد موســـى مطـــر هویـــة رقـــم / نقـــل الموظـــف

فـــــي وزارة ) B(علــــى أول مربـــــوط الدرجــــة الوظیفیـــــة  العســــكري إلـــــى الكــــادر المـــــدني
  . االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات

  )2(المادة 
  .تحتسب سنوات العمل الحكومي السابقة للموظف كسنوات أقدمیة ألغراض التقاعد



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  )3(المادة 
هـذا القـرار، ویعمـل بـه  تنفیذ أحكـام -فیما یخصه كلٌ  - على الجهات المختصة كافة

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره

 م2013من سبتمبر لسنة  17: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ    1434من ذي القعدة لعـام  11: الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 212(جلس الوزراء رقم قرار م
 بشـأن نظام إیجار الغرف الفندقیة

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

) 3و،/2/2(م، والســیما المــادتین 2013لســنة ) 5(وعلــى قــانون إیجــار العقــارات رقــم 
  منه،

تعیـــین  م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 
زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیات رئــیس / الســید

  الوزراء،
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
قـدة بمدینـة المنع بعـد الثالثمائـة العاشـرةوبناًء على مـا أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته 

  . م17/09/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/11/310/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
لغایات تطبیق أحكام هذا النظام یكون للكلمات واأللفـاظ التالیـة حیثمـا وردت المعـاني 

  :المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرینة على غیر ذلك
  .وزارة السیاحة واآلثار :الوزارة
  .وزیر السیاحة واآلثار :الوزیر
محل معد إلیواء النزالء مؤقتـًا مقابـل أسـعار محـددة ، سـواء كـان هـذا المحـل  :الفندق

فنــــدقًا عادیــــًا أو واقعــــًا تحــــت مســــمى مؤسســــة أو مؤسســــات فندقیــــة أو منتجعــــات أو 
  .شالیهات أو أیة منشآت أخرى یقرر الوزیر اعتبارها من المنشآت الفندقیة

  .عي الذي ینزل في الفندق بمقابل نقديالشخص الطبی :النزیل
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عقـــد الفندقـــة الــذي تلتـــزم بمقتضـــاه إدارة الفنـــدق، بـــإیواء النزیـــل مؤقتـــًا دون أن  :العقـــد
یتخــذ هــذا األخیـــر الفنــدق مســـكنًا لــه، وتلتــزم بالمحافظـــة علــى أمتعتـــه المودعــة لـــدى 

تعلیمــات الفنــدق، وتقــدیم خــدمات إضــافیة لــه عنــد الحاجــة مقابــل موافقــة النزیــل علــى 
  .الفندق ودفعه مبلغًا تقدر قیمته حسب نوعیة الخدمات

  .البدل المتفق علیه بین الفندق والنزیل في العقد :األجرة

  )2(المادة 
بمـــا ال یتعـــارض وشـــروط التـــراخیص المطلوبـــة مـــن الجهـــات المختصـــة بموجـــب  - 1

القـــوانین واألنظمـــة الســـاریة تخضـــع الفنـــادق إلشـــراف الـــوزارة ورقابتهـــا مـــن حیـــث 
  .الترخیص والتصنیف والتأهیل

ـّدد درجــــات الفنــــادق والشــــروط والمواصــــفات الواجــــب توافرهــــا فــــي كــــل درجــــة  - 2 تُحـــ
بتعلیمـــات تصـــدر عـــن الـــوزیر، ویجـــوز لـــه تقســـیم الدرجـــة الواحـــدة إلـــى فئتـــین أو 

 .ثالث مع تحدید الشروط والمواصفات الالزمة في كل فئة وأسس تصنیفها

  )3(المادة 
برم العقد كتابةً  .1 ُ  .ی
اســـم الفنـــدق، واســـم النزیـــل : یجـــب أن یتضـــمن العقـــد العناصـــر األساســـیة التالیـــة .2

وبیاناتــه، وجنســیة النزیــل وعنوانــه، ومــدة اإلقامــة، ومقــدار األجــرة وكیفیــة أدائهــا، 
 .وجمیع الشروط المتفق علیها

یكـــون العقـــد قـــابًال لإلبطـــال إذا لـــم یتضـــمن أحـــد العناصـــر األساســـیة الـــواردة فـــي  .3
  .الهأع) 2(الفقرة 

  )4(مادة ال
تتحــدد األجــرة فــي العقــد وفقــًا ألســعار المبیــت والوجبــات والمشــروبات وغیــر ذلــك مــن 

  . بتعلیمات صادرة عن الوزارة الخدمات الفندقیة
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  )5(مادة ال
  : على الفندق القیام بما یلي

أداء الخدمـــة طبقـــًا لدرجتـــه وفئتـــه مـــع التقیـــد باألســـعار المحـــددة وفـــق التعلیمــــات  .1
 .الصادرة عن الوزارة والقرارات

تقــدیم بیــان یــومي إلــى الــوزارة بأســماء النــزالء وجنســیاتهم وتــواریخ وصــولهم ومـــدة  .2
  .إقامتهم وتواریخ المغادرة

تحمــل المســـؤولیة عــن أي ضـــرر یلحــق بالنزیـــل أو أموالــه مـــا لــم یثبـــت أنــه اتخـــذ  .3
و التــدابیر الالزمــة لتجنــب وقــوع الضــرر أو أن الضــرر ناجمــًا عــن خطــأ النزیــل أ

 .إهماله
عــدم الســماح للنــزالء باســتخدام الغــرف الفندقیــة بمــا یخــالف النظــام العــام واآلداب  .4

 .العامة
تـــدوین بیانـــات كاملـــة عـــن زوار النـــزالء الموجـــودین فـــي ضـــیافتهم بالفنـــدق بســـجل  .5

  . خاص لذلك
عــدم شـــغل الغــرف المحجـــوزة بالفنــدق إال إذا امتنـــع النزیــل عـــن تقــدیم الضـــمانات  .6

 .المطلوبة
  .اح بشغل الغرف الخالیة بالفندق لمن یطلب شغلهاالسم .7
عــدم فــرض اإلقامــة بغرفــة بهــا ســریرین أو أكثــر فــي حالــة وجــود غــرف خالیــة بهــا  .8

  .سریر واحد
عدم تعلیق المبیت أو تناول الوجبات أو المـأكوالت أو المشـروبات علـى أي شـرط  .9

  .من الشروط
  .إعطاء النزیل فاتورة بقیمة المبالغ المطلوبة منه .10
ــــالنزالء والتــــي یــــتم العثــــور علیهــــا بعــــد إ .11 خطــــار الــــوزارة عــــن األشــــیاء الخاصــــة ب

خطــار النزیـــل بأیــة وســـیلة  ، واالحتفـــاظ بهــذه األشـــیاء بالفنــدق، وإ مغــادرتهم نهائیــًا
 .ممكنة



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  )6(مادة ال
 :یلتزم النزیل بما یلي

 .التقید بتعلیمات الفندق وأنظمته .1
 .زمةتزوید الفندق بكافة البیانات والمستندات الال .2
الحفاظ على التجهیزات والمنقـوالت الموجـودة فـي الفنـدق واسـتخدامها فـي الغـرض  .3

 .المحدد لها، وأن یبذل في ذلك عنایة الرجل المعتاد
عــدم التنــازل عــن الحجــز للغیــر إال بعــد الحصــول علــى موافقــة كتابیــة مــن الفنــدق  .4

 . یتم إثباتها بسجالتها
المنتفــع بهــا أو تجهیزاتهــا مــا لــم أي ضــرر یصــیب الغرفــة  تحمــل المســؤولیة عــن .5

یكــن قــد أبلــغ إدارة الفنــدق بالعیــب أو یثبــت قانونــًا أن الضــرر نــاجم عــن اســتخدام 
 .سابق لقدوم النزیل

 .إخالء الفندق وفق الحاالت المبینة في هذا النظام .6
  )7(المادة 

  .یعتبر العقد المبرم لمدة غیر محددة عقدًا یومیاً 
  )8(المادة 

  .تهاء مدته أو باإلخالل بأحد شروطهینقضي العقد بان
  )9(المادة 

  :إخالء النزیل في الحاالت اآلتیة یحق للفندق
  .مخالفة تعلیمات الفندق وأنظمته .1
 .ثبوت إصابة النزیل بمرض معدٍ  .2
إذا أدخــــل النزیــــل إلــــى الفنــــدق أي شــــخص أو حیــــوان أو أي كائنــــات حیـــــة دون  .3

 .إشعار الفندق
طیـــرة أو ســـالحًا أو عتـــادًا محظـــورًا دون علـــم إذا أدخـــل النزیـــل مـــواد ســـامة أو خ .4

 .الفندق
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  )10(المادة 
ء وفـــق إذا تخلـــف عــن اإلخـــال ،یلتــزم النزیـــل بــأداء ضـــعف األجــرة المتفـــق علیهــا - 1

  .هذا النظاممن ) 9، 8(أحكام المادتین 
یحــق للفنـدق حجـز األمتعـة والمالبــس  ،فـي حـال امتنـاع النزیــل عـن سـداد األجـرة - 2

لتي أحضرها النزیل، ومطالبتـه بمغـادرة الفنـدق مـع االحتفـاظ والمنقوالت والودائع ا
بحــــق الجهــــة الحــــاجزة بــــاللجوء إلــــى الوســــائل القانونیــــة لمطالبــــة النزیــــل بالمبــــالغ 

 .المستحقة
  )11(المادة 

  .للوزارة صالحیة إلزام طرفي العقد بتنفیذ االلتزامات المقررة في هذا النظام

  )12(المادة 
تنفیذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -فیما یخصه كلٌ  - ةعلى الجهات المختصة كاف

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره

 م2013من سبتمبر لسنة  17: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ    1434من ذي القعدة لعـام  11: الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  لـوزراءنائب رئیـس مجلـس ا
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  م2013لسنة ) 213(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشـأن نظام إیجار العقارات من أرباب العمل إلى العاملین لدیهم

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

) 3ـ،هـــ/2/2(م، والســـیما المـــادتین 2013لســـنة ) 5(وعلـــى قـــانون إیجـــار العقـــارات رقـــم 
  منه،

/ تعیـین السـید م بشـأن2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم
  زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس الوزراء،

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

المنعقدة بمدینة غزة  العاشرة بعد الثالثمائةلس الوزراء في جلسته وبناًء على ما أقره مج
  . م17/09/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/12/310/11(تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

لغایات تطبیـق أحكـام هـذا النظـام یكـون للكلمـات والعبـارات التالیـة المعـاني المخصصـة 
  :لم تدل القرینة على خالف ذلك لها أدناه ما

  .مالك العین المؤجرة، وهو رب العمل الذي یؤجر عقاره للعامل لدیه :لمؤجرا
  .المنتفع بالعین المؤجرة، وهو العامل الذي یستأجر العقار من رب عمله :المستأجر

  .البدل المتفق علیه بین المؤجر والمستأجر في عقد اإلیجار :األجرة
امـل لدیـه بحكـم ارتباطـه بالعمـل، العقار المؤجر من رب العمـل إلـى الع :العین المؤجرة

شــغل بســبب العمــل، ویســتوي فــي ذلــك أن یكــون رب العمــل  ویقصــد بــه المســكن التــي یُ
  .صاحب المكان المؤجر شخصًا طبیعیًا أو اعتباریاً 

عقــد اإلیجــار الــذي یبــرم بــین رب العمــل والعامــل لدیــه وفقــًا ألحكــام هــذا  :عقــد اإلیجــار
  .النظام
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  )2(المادة 
  .یجار كتابةیبرم عقد اإل -1
اســـم المـــؤجر، والمســـتأجر، : یجـــب أن یتضـــمن العقـــد العناصـــر األساســـیة التالیـــة -2

، وأوصـاف المـأجور ومسـاحته وكیفیــة  وجنسـیتهما، وعنوانهمـا أو مـن یمثلهمـا قانونـًا
 .أدائه، ومقدار األجرة، وجمیع الشروط المتفق علیها

ألساسـیة الـواردة فـي الفقـرة یكون العقد قابًال لإلبطال إذا لم یتضمن أحد العناصـر ا -3
 .أعاله) 2(

  )3(المادة 
  :ینقضي عقد اإلیجار في الحاالت التالیة

  .باتفاق الطرفین -1
  .انتهاء عالقة العمل -2
 .بناء على رغبة المستأجر -3
 .بوفاة المستأجر أو عجزه عن العمل -4
 .أیة أسباب أخرى ینص علیها عقد اإلیجار -5

  )4(المادة 
  .تغیر المؤجر ما دامت عالقة العمل قائمةیبقى عقد اإلیجار قائمًا ولو 

  )5(المادة 
  .على المستأجر إخالء المأجور خالل شهر من تاریخ انتهاء عالقة العمل

  )6(المادة 
تنفیـذ أحكــام هــذا القـرار، ویعمــل بــه  -فیمـا یخصــه كــلٌ  - علـى الجهــات المختصـة كافــة

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره
 م2013من سبتمبر لسنة  17: في مدینـة غـزة بتاریخصـدر 

  هـ    1434من ذي القعدة لعـام  11: الموافق                    
  زیـاد شـكري الـظاظـا

  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء
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  م2013لسنة ) 214(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشـأن نظام إیجار الشقق المفروشة

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

) 3و،/2/2(م، والســیما المــادتین 2013لســنة ) 5(وعلــى قــانون إیجــار العقــارات رقــم 
  منه،

/ تعیـین السـید م بشـأن2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم
  ت رئیس الوزراء،زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیا

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

المنعقـدة بمدینـة  بعـد الثالثمائـة العاشـرةوبناًء على مـا أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته 
  . م17/09/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/13/310/11(غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

تطبیق أحكام هذا النظام یكون للكلمات واأللفـاظ التالیـة حیثمـا وردت المعـاني  لغایات
  :المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرینة على غیر ذلك

  .         وزارة السیاحة واآلثار :الوزارة
  .عقد إیجار الشقة المفروشة :العقد

  .نًا بإبرام العقدمالك الشقة المفروشة، أو من ینوب عنه، أو من یخول قانو  :المؤجر
  .المنتفع بالشقة المفروشة :المستأجر

  .البدل المتفق علیه بین المؤجر والمستأجر في العقد :األجرة
العقــــار المعــــد لإلیجــــار والمجهــــز بأفضــــل األدوات والتجهیــــزات  :الشــــقة المفروشــــة

الحدیثــــة بصــــورة تتناســــب مــــع مســــاحته ومــــؤمن فیــــه خــــدمات المبیــــت وفــــق إحــــدى 
    .نة في هذا النظام والجدول الملحق بهالدرجات المبی
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  )2(المادة 
 ن الجهات المختصة بموجب القوانینبما ال یتعارض وشروط التراخیص المطلوبة م

تخضع الشقق المفروشة إلشراف الوزارة ورقابتها من حیث  واألنظمة الساریة
    .الترخیص والتصنیف والتأهیل

  )3(المادة 
وفقــًا للشـــروط ) عــادي -جیــد -ممتــاز(درجــات تُصــنف الشــقق المفروشــة إلــى ثــالث 

  .المبینة في الجدول الملحق بهذا القرار والمواصفات

  )4(المادة 
برم العقد كتابةً  - 1 ُ   .ی
اســم المــؤجر، والمســتأجر، : یجــب أن یتضــمن العقــد العناصــر األساســیة التالیــة  - 2

، ومــــدة اإلیجــــار، وقیمــــة األجــــر  ة وجنســــیتهما، وعنوانهمــــا أو مــــن یمثلهمــــا قانونــــًا
وكیفیـــــة أدائهـــــا، وأوصـــــاف الشـــــقة المفروشـــــة ومســـــاحتها وموقعهـــــا، وتصـــــنیفها، 
وكشف بالمنقوالت مبین فیه األدوات والتجهیزات الموجودة في الشـقة المفروشـة، 

 .وجمیع الشروط المتفق علیها
یكــون العقــد قــابًال لإلبطــال إذا لــم یتضــمن أحــد العناصــر األساســیة الــواردة فــي   - 3

  .أعاله) 2(الفقرة 
  )5(المادة 

 :یلتزم المؤجر بما یلي - 1
ـــــواریخ  - أ ـــــى الـــــوزارة بأســـــماء المســـــتأجرین وجنســـــیاتهم وت ـــــومي إل ـــــان ی تقـــــدیم بی

 .وصولهم ومدة إقامتهم وتواریخ المغادرة
 .تسجیل العقد لدى الوزارة خالل أسبوع من تاریخ إبرامه  -  ب

ًا مـن مـن هـذه المـادة یـتم إخطـاره كتابیـ) 1(في حال مخالفة المـؤجر أحكـام الفقـرة  - 2
 قبــل الــوزارة بإزالــة هــذه المخالفــة خــالل یــومین مــن تــاریخ تبلیغــه باإلخطــار، وفــي
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حالـة اســتمرار المـؤجر بالمخالفــة أو تكرارهـا، فــإن للـوزارة الحــق فـي إغــالق الشــقة 
 .المفروشة المرتكبة بشأنها المخالفة لمدة أسبوع كامل

  )6(المادة 
  :یلتزم المستأجر بما یلي

وات والتجهیـــزات الموجـــودة فـــي الشـــقة المفروشـــة وأن یتعهـــد المحافظـــة علـــى األد - 1
  .بتسلیمها بالحالة التي كانت علیها وقت إبرام العقد

تعـــویض المـــؤجر عـــن األضـــرار التـــي تلحـــق األدوات والتجهیـــزات الموجـــودة فـــي  - 2
الشـــقة مـــا لـــم یثبـــت أنـــه اتخـــذ التـــدابیر الالزمـــة لتجنـــب وقـــوع الضـــرر، وأنـــه بـــذل 

 .في المحافظة علیها عنایة الرجل المعتاد
 .عدم تأجیر الشقة من الباطن إلى الغیر - 3
 .عدم استغالل الشقة بما یتنافى والقوانین واللوائح الساریة  - 4
الوفاء بفواتیر استهالك الكهرباء والغـاز والمیـاه واسـتعمال الهـاتف واإلنترنـت وأیـة  - 5

 . خدمة أخرى طوال مدة العقد ما لم یقع االتفاق على خالف ذلك
 .الشقة بانتهاء مدة العقد أو باإلخالل بأحد شروطه إخالء - 6

  )7(المادة 
 .ینقضي عقد اإلیجار بانتهاء مدته .1
 .یكون للمؤجر الحق في إخالء المستأجر في حال إخالله بأحد شروط العقد .2
یلتزم المستأجر بأداء ضعف األجرة الیومیـة المتفـق علیهـا؛ إذا تخلـف عـن إخـالء  .3

  .من هذه المادة) 1،2(المأجور وفق أحكام الفقرة 

  )8(المادة 
.                                         للوزارة صالحیة إلزام طرفي العقد بتنفیذ االلتزامات المقررة في هذا النظام
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  )9(المادة 
تنفیذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -فیما یخصه كلٌ  - على الجهات المختصة كافة

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، ریخ صدورهاعتبارًا من تا

 م2013من سبتمبر لسنة  17: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ    1434من ذي القعدة لعـام  11: الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء
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  م2013لسنة ) 214(ملحق قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشـأن نظام إیجار الشقق المفروشة

  
  جدول بالشروط والمواصفات المطلوبة في الشقق المفروشة المعدة لإلیجار 

  :شروط فنیة عامة -1
 عادي جید ممتاز المواصفات  .م
الحــــــــد األدنــــــــى لمســــــــاحة    .1

 الشقة
 2م120 2م150 2م170

الحــــــــد األدنــــــــى لمســــــــاحة    .2
 الغرفة

 2م12 2م16 2م18

+ غرفة  2 صالة+غرفة  2 صالة+ غرف 3 عدد الغرف  
 صالة

الحــــــــد األدنــــــــى لمســــــــاحة    .3
 الحمام

 2م4 2م5 2م7

الحــــــــد األدنــــــــى لمســــــــاحة    .4
 المطبخ

 2م6 2م9 2م12

 2م16 2م18 2م24 صالة جلوس   .5
مصعد كهربائي إذا كانـت    .6

الشــقة فــي الطــابق الثالــث 
 وما فوق

* * - 

ـــــــــــة شـــــــــــتاًء    .7 تدفئـــــــــــة مركزی
مشــــعات مــــاء ســــاخن أو (

 )اتفانكویل أو مكیف
 مدافئ عادیة مدفأة مركزیة *

 مراوح) + 1-ن() + 1-ن(تكییــف فــي جمیــع الغــرف    .8
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ن عــدد (وصــالة الجلــوس 
 )الغرف

 الصالة الصالة

 غسالة عادیة * * غسالة أوتوماتیك للبیاض   .9
واحـدة / 2/دورة میاه عدد  .10

 دورة میاه واحدة دورة میاه واحدة * في الحمام وثانیة مستقلة

مـــــواد / صــــیدلیة إســـــعاف  .11
 أولیة

* * * 

إكســـــــــــــــــــاء األرضـــــــــــــــــــیات  .12
والجــــــــدران فــــــــي المطــــــــبخ 

 -رخـــام (بـــالمواد الممتـــازة 
 )سیرامیك

 كامل كامل كامل

إكســـــــــــــــــــاء األرضـــــــــــــــــــیات  .13
ـــــــــي الحمـــــــــام  والجـــــــــدران ف
ــــــــاع بمــــــــواد  لكامــــــــل االرتف

 إكساء

   كامل كامل
  كامل
 

أن تكـــون األرضـــیات فـــي   .14
الغـــرف والصـــالة مفروشـــة 
أو مبلطــة بطریقــة ونوعیــة 

 ةجید

* * * 

تمدیــــدات كهربائیــــة كافیــــة   . 15
للتنــــــــــــــــــویر والســــــــــــــــــتعمال 

 التجهیزات الكهربائیة
* * * 
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  :تجهیزات غرف النوم -2
 عادي جید ممتاز المواصفات  .م
 x2 السریر x 2السریر  x3 السریر توفر بیاضات وبطانیات لألسرة   .1
ــــــة صــــــغیرة للســــــریر    .2 طاولــــــة جانبی

بــــــــدرج إضــــــــافة إلــــــــى ) كمودینــــــــا(
  ضاءةمصباح إ

 على كل كمودینا 

* * * 

خزانـة مالبــس لكـل غرفــة نـوم مــع    .3
 * * * على األقل 6علیقات بعدد 

 * * * طاولة   .4
5.   

 سریر من النوع الممتاز

 2ســــــریر عــــــدد 
أو سریر مـزدوج 
مـــــع فرشـــــة مـــــن 
ـــــــاز  النـــــــوع الممت

 )سلیب(

ســـــــریر عـــــــدد 
أو ســـــــــریر  2

مـــــــزدوج مـــــــع 
فرشـــــــــة مـــــــــن 
النوع الممتـاز 

 )سلیب(

+ ســـــــــــــــــــــریر 
فرشــــــــة مــــــــن 

نـــــــــــــــــــــــــــــــــــوع ال
الممتــــــــــــــــــــــــاز 

 )سلیب(

ســـلة مهمــــالت  -منفضـــة ســــجائر   .6
 أدوات خیاطة -لكل غرفة

بكــــــــــــــل غرفــــــــــــــة 
ـــــــــــى  واحـــــــــــدة عل

 األقل
* * 

مكواة عـدد +  1طاولة كوي عدد    .7
1 

* * * 

غــــــــرفتین علــــــــى  طاولة مكیاج مع دروج كافیة   .8
 * غرفة واحدة األقل

 * * *تلفزیــون ملــون بحجــم ال یقــل عــن    .9
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مـع جهــاز تحكـم مــع تــوفیر ) 14(
تقبال فضــــــائیة بغرفــــــة جهــــــاز اســــــ

 واحدة على األقل
 )واحد لكامل شقة(خط هاتف  .10

* * 
*  
 

أجهـــزة البیاضـــات الكهربائیـــة مـــن  .11
مـــــــــن النـــــــــوع  * * النوع الممتاز

 الجید
 نوع عادي الجیدة الممتازة ستائر  .12
  
  :تجهیزات صالة الجلوس -3

 عادي جید ممتاز المواصفات  .م
 الجید دالجی الممتاز كنبات من النوع   .1
طاولـــة طعـــام مـــع عـــدد مناســـب مـــن    .2

 الكراسي
 جیدة جیدة ممتازة

بوصـــة مـــع  20تلفزیـــون ال یقـــل عـــن    .3
جهـــاز تحكـــم مـــع تـــوفیر عـــدة قنـــوات 

 فضائیة
* * * 

مــــــــــــــــــن النــــــــــــــــــوع  ستائر للنوافذ   .4
 الممتاز

ـــــــــــــوع  مـــــــــــــن الن
 الجید

مـــــــــــن النـــــــــــوع 
 العادي

ســـــلة مهمـــــالت مغطـــــاة وغیـــــر قابلـــــة    .5
 * * * لالشتعال

ـــــــــــــوع  * صالة من النوع الفاخردیكورات ال   .6 مـــــــــــــن الن
 غیر إلزامي الجید
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  :تجهیزات المطبخ -4
 عادي جید ممتاز المواصفات  .م
 براد حجم كبیر مع فریزر   .1

 17حجـــــــــم وســــــــــط  قدم كحد أدنى 20
 قدم كحد أدنى

حجــــــم عـــــــادي 
أقـــــــــــــــــــــــدام  12

 كحد أدنى
فــــــرن غــــــاز بــــــرؤوس أحــــــدهما    .2

 3بوتاجـــــــــــــــــاز  رؤوس 3بوتاجاز  فرن كهرباء
 رؤوس

أدوات المطــبخ كاملــة صــحون    .3
 -شـــوك وســـكاكین –بورســـلین 

أكـواب زجاجیــة  -أوانـي للطــبخ
 من النوعیة الممتازة

 نوعیة عادیة * *

 * * * دروج لألواني بعدد مناسب  . 4
 - - * میكرویف  . 5
 * * * فلتر+ مروحة لشفط الهواء   . 6

  :دورات المیاه والحمامات تجهیزات -5
 عادي دجی ممتاز المواصفات  .م
 * * * مروحة لشفط الهواء   .1
  بیكادوش مع أرضیة غیر   .2

 قابلة للتزحلق 
 الجید الجید الممتاز

تــوفیر ســتارة لحــوض الحمــام    .3
 - * * أو كابین لحوض الحمام

 - * * دعاسة جانب الحوض   .4
مرحـــاض بكرســـي مـــع خـــزان    .5

 * * * )سیفون(ماء 
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صـنبور مــاء للتغســیل بــالقرب    .6
 من المرحاض

* * * 

من النوع  من النوع الجید من النوع الممتاز غسلة مع مرآة ورفم   .7
 العادي

نقطــــــــــــة كهربائیــــــــــــة جانـــــــــــــب    .8
+ مآخــــــــــذ + جــــــــــرس(المــــــــــرآة

 )ضوء
* * * 

 -أنواع مختلفة مـن المناشـف   .9
 * * * للیدین -للیدین –للجسم 

سیشــوار لتجفیــف الشــعر مــع  .10
 - * * مرآة

  

  :األمان والسالمة -6
 يعاد جید ممتاز المواصفات  .م
 * * * قاطع كهرباء عام   .1
 * * * وجود طفایة حریق   .2
اإلعـــــــــــالن عـــــــــــن الهواتــــــــــــف    .3

 * * * الضروریة

ـــــائي   .4 ن  -وجـــــود شـــــاحن كهرب
 متنقل متنقل) 1-ن( )1-ن( عدد الغرف

 * * * خزان ماء مناسب   .5
  .تعني اإللزام(*) إشارة : مالحظة
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  م2013لسنة ) 215(قرار مجلس الوزراء رقم 
  لصالح نادي شمس الریاضيأرض حكومیة  تأجیر قطعةبشـأن 

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

  م،1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 
  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،

نظـام  شـأنم ب2013لسـنة ) هــ.إ/و.م/16/291/11(وعلـى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 
  معاییر تخصیص األراضي الحكومیة،

رقـم  وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا
  م،04/09/2013المنعقد بتاریخ ) 13(

تعیـــین  م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 
راء وتفویضــه بــبعض صــالحیات رئــیس زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوز / الســید

 الوزراء،
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
المنعقـدة بمدینـة  بعـد الثالثمائـة العاشـرةوبناًء على مـا أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته 

  . م17/09/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/14/310/11(غزة تحت رقم 
  :یلي قرر ما

  )1(المادة 
، 119، 117، 116(تـأجیر قطعـة األرض الحكومیــة الواقعـة فــي أرض القسـائم رقــم 

مـــــن أراضـــــي ) 685(مـــــن القطعـــــة رقـــــم ) 137، 126، 125، 123، 122، 120
ســبعة آالف وســبعمائة وســبعة وخمســون –) 2م7757(مدینــة غــزة، والبالغــة مســاحتها 

ك وفقـًا للمخططـات الهندسـیة المرفقـة لصالح نادي شـمس الریاضـي، وذلـ -مترًا مربعاً 
  .بهذا القرار
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  )2(المادة 
  .تكلیف سلطة األراضي بتنفیذ إجراءات التأجیر حسب األصول المعمول بها

  )3(المادة 
تنفیذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -فیما یخصه كلٌ  - على الجهات المختصة كافة

  .یةوینشر في الجریدة الرسم، اعتبارًا من تاریخ صدوره

 م2013من سبتمبر لسنة  17: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ    1434من ذي القعدة لعـام  11: الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء
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  م2013لسنة ) 216(قرار مجلس الوزراء رقم 
عّدة لخدمة   العقار أو المنتفعین به بشـأن نظام إیجار األماكن المُ

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

) 3ز،/2/2(م، والســیما المــادتین 2013لســنة ) 5(وعلــى قــانون إیجــار العقــارات رقــم 
  منه،

  م بشأن2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم 
شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیات  زیــاد/ تعیــین الســید

  رئیس الوزراء،
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
المنعقـدة بمدینـة  العاشـرة بعـد الثالثمائـةوبناًء على مـا أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته 

  . م17/09/2013بتاریخ ) ـه.إ/و.م/15/310/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
ــــــارات التالیــــــة المعــــــاني  ــــــق أحكــــــام هــــــذا النظــــــام یكــــــون للكلمــــــات والعب لغایــــــات تطبی

  :لم تدل القرینة على خالف ذلك المخصصة لها أدناه ما
عْد لخدمة العقار أو المنتفعین به :العین المؤجرة   .الجزء من العقار المُ

لمــؤجرة أو مــن ینــوب عنــه، أو مــن یخــول قانونــًا بــإبرام عقــد مالــك العــین ا :المــؤجر 
  .اإلیجار

المنتفــــع بــــالعین المــــؤجرة، وهــــو الــــذي یقــــوم بتقــــدیم خــــدمات للعقــــار أو  :المســــتأجر
  . المنتفعین به

  .البدل المتفق علیه بین المؤجر والمستأجر في عقد اإلیجار :األجرة
  .لمستأجر وفقًا ألحكام هذا النظامعقد اإلیجار المبرم بین المؤجر وا :عقد اإلیجار
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  )2(المادة 
  .یبرم عقد اإلیجار كتابة - 1
اســـــم المـــــؤجر، : یجـــــب أن یتضـــــمن عقـــــد اإلیجـــــار العناصـــــر األساســـــیة التالیـــــة - 2

، وأوصــــاف العـــــین  والمســــتأجر، وجنســــیتهما، وعنوانهمــــا أو مــــن یمثلهمــــا قانونــــًا
والت مبــین فیــه المــؤجرة ومســاحتها وكیفیــة أدائهــا، ومــدة اإلیجــار، وكشــف بــالمنق

 .األدوات والتجهیزات الموجودة في العین المؤجرة، وجمیع الشروط المتفق علیها
یكــون العقــد قــابًال لإلبطــال إذا لــم یتضـــمن أحــد العناصــر األساســیة الــواردة فـــي  - 3

 .أعاله) 2(الفقرة 

  )3(المادة 
قـدمها المسـتأجر  ُ للعقـار یكون البدل في عقد اإلیجار مقابـل جـزء مـن الخـدمات التـي ی

  .أو المنتفعین به

  )4(المادة 
یلتـــزم المـــؤجر بتجهیـــز العـــین المـــؤجرة بـــالتجهیزات والمنقـــوالت األساســـیة بصـــورة  - 1

 .تتناسب مع مساحته ومؤمن فیه خدمات المبیت للمستأجر
ـــــزات والمنقـــــوالت الموجـــــودة فـــــي العـــــین  - 2 ـــــى التجهی ـــــاظ عل یلتـــــزم المســـــتأجر بالحف

 . تادالمؤجرة، وأن یبذل عنایة الرجل المع

  )5(المادة 
  :ینقضي عقد اإلیجار في الحاالت التالیة

  .باتفاق الطرفین - 1
  .بانتهاء مدته   - 2
بوفــاة المســتأجر أو إصــابته بمــرض أو عجــز أقعــده عــن العمــل لمــدة تزیــد علــى  - 3

 .ستة أشهر
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 .بزوال محل الخدمة - 4
  .                                  أیة أسباب أخرى ینص علیها عقد اإلیجار - 5

  )6(ادة الم
للمـؤجر الحـق فـي إنهـاء عقـد اإلیجــار  ،مـن هـذا النظــام) 5(مـع مراعـاة أحكـام المـادة 

 :من طرف واحد دون إشعار المستأجر عند ارتكابه أیًا من المخالفات التالیة
 .انتحاله شخصیة الغیر أو تقدیمه شهادات أو وثائق مزورة .1
نتفعــین بــه نشــأت عنــه ارتكابــه خطــأ نتیجــة إهمــال مؤكــد فــي خدمــة العقــار أو الم .2

 .خسارة جسیمة للمؤجر
تغیبــه دون عــذر مقبــول أكثــر مــن ســبعة أیــام متتالیــة، أو أكثــر مــن خمســة عشــر  .3

یومــًا متقطعـــة خـــالل الســـنة الواحــدة، علـــى أن یكـــون قـــد أنــذر كتابیـــًا بعـــد غیـــاب 
 .ثالثة أیام في الحالة األولى أو عشرة أیام في الحالة الثانیة

ات المترتبـــة علیـــه فـــي خدمـــة العقـــار أو المنتفعـــین بـــه رغـــم عـــدم الوفـــاء بااللتزامـــ .4
   .إنذاره كتابیاً 

إفشــاؤه لألســرار الخاصــة فــي خدمــة العقــار أو المنتفعــین بــه التــي مــن شــأنها أن  .5
 .تسبب الضرر الجسیم

وجـوده أثنــاء العمـل فــي حالــة سـكر أو متــأثرًا بمـا تعاطــاه مــن مـادة مخــدرة یعاقــب  .6
 .علیها القانون

ضـرب أو التحقیـر علـى المـؤجر أو علـى مـن یمثلـه أو علـى المنتفعـین اعتداؤه بال .7
 .بالعقار

صـدور حكـم نهـائي علــى المسـتأجر فـي جریمـة مخلــة بالشـرف أو باألمانـة مـا لــم  .8
ُرد إلیه اعتباره   .ی
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  )7(المادة 
تنفیذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -فیما یخصه كلٌ  - على الجهات المختصة كافة

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، یخ صدورهاعتبارًا من تار 

 م2013من سبتمبر لسنة  17: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ    1434من ذي القعدة لعـام  11: الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء
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  م2013لسنة ) 217(قرار مجلس الوزراء رقم 
ن نظام الحمایة االجتماعیة ألسر الموظفین المفصولین من الوظیفة العامة بشـأ

  ونزالء مراكز اإلصالح والتأهیل
  مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
تعیـــین  م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 

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

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

المنعقـدة بمدینـة  بعـد الثالثمائـة العاشـرةوبناًء على مـا أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته 
  . م17/09/2013تاریخ ب) هـ.إ/و.م/16/310/11(غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

یجــوز لــوزارة المالیــة صــرف مخصــص مــالي ألســرة الموظــف المفصــول مــن الوظیفــة 
  :العامة فصًال نهائیًا ونزالء مراكز اإلصالح والتأهیل، وذلك وفقًا للشروط التالیة

  .أن یكون الموظف المفصول أو النزیل هو المعیل الوحید ألسرته .1
دى الموظف المفصول أو النزیـل دخـل أو عمـل آخـر یـدر علیـه دخـًال أال یكون ل .2

  .یكافئ أو یفوق قیمة المخصص المالي الذي یصرف وفق أحكام هذا النظام
قـدم تقریـر مفصـل مـن وزارة الشـؤون االجتماعیـة یؤكـد انطبـاق الشـروط علـى  .3 ُ أن ی

  .الحالة
  )2(المادة 

ص المـالي الـذي یصـرف وفـق في حال وجود دخل آخر لألسرة أقل من قیمة المخص
  .أحكام هذا النظام یجوز صرف الفرق بینهما



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  )3(المادة 
ــــة المخصـــــص المـــــالي وفـــــق المعـــــاییر المعمـــــول بهـــــا فـــــي وزارة الشـــــؤون  تُحـــــدد قیمـ

ألـــف ومائتـــان –) شـــیكل 1200(االجتماعیـــة، علـــى أال یزیـــد الحـــد األقصـــى لـــه عـــن 
  .-سبعمائة شیكالً –) شیكل 700(، وأال یقل الحد األدنى له عن -شیكالً 

  )4(المادة 
  .تُكلف وزارة الشؤون االجتماعیة بوضع اإلجراءات الالزمة إلنفاذ أحكام هذا النظام

  )5(المادة 
تنفیذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -فیما یخصه كلٌ  - على الجهات المختصة كافة

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره

 م2013من سبتمبر لسنة  17: غـزة بتاریخ صـدر في مدینـة
  هـ    1434من ذي القعدة لعـام  11: الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

                  
                  
      

  
  
  
  
  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 218(قرار مجلس الوزراء رقم 
روط اإلعالنات والمسابقات بشـأن إلغاء قرار مجلس الوزراء بشأن ضوابط وش

  الداخلیة لوظائف الفئة األولى
  مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد اإلطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
 م بشـــــأن 2011لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/01/187/11(وعلــــى قـــــرار مجلـــــس الـــــوزراء رقـــــم 

  ضوابط وشروط اإلعالنات والمسابقات الداخلیة لوظائف الفئة األولى،
/ تعیـین السـید م بشـأن2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم

  زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس الوزراء،
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
المنعقــدة  بعـد الثالثمائــة الحادیـة عشــرفـي جلســته  وبنـاًء علــى مـا أقــره مجلـس الــوزراء

  . م24/09/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/01/311/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
م بشـــــأن 2011لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/01/187/11(إلغـــــاء قـــــرار مجلـــــس الـــــوزراء رقـــــم 

  .ضوابط وشروط اإلعالنات والمسابقات الداخلیة لوظائف الفئة األولى
  )2(المادة 

تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـٌل فیمـا یخصـه-على الجهات المختصة كافة 
  .وینشر في الجریدة الرسمیة تبارًا من تاریخ صدوره،اع

  

 م2013من سبتمبر لسنة  24: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من ذي القعدة لعـام  18: الموافق              

  ظاظـازیـاد شـكري الـ
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 219(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشـأن إلغاء قرار مجلس الوزراء بشأن تشكیل المجلس االستشاري لجامعة األقصى

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

  م،1998 لسنة) 11(وعلى قانون التعلیم العالي رقم 
 م بشـــــأن2013لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/05/282/11(وعلــــى قـــــرار مجلـــــس الـــــوزراء رقـــــم 

  تشكیل المجلس االستشاري لجامعة األقصى،
/ تعیـین السـید م بشـأن2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم

  ،زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس الوزراء
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
المنعقــدة  بعـد الثالثمائــة الحادیـة عشــروبنـاًء علــى مـا أقــره مجلـس الــوزراء فـي جلســته 

  . م24/09/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/02/311/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
م بشـأن تشـكیل 2013لسـنة ) هـ.إ/و.م/05/282/11(الوزراء رقم إلغاء قرار مجلس 

  .المجلس االستشاري لجامعة األقصى
  )2(المادة 

تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـٌل فیمـا یخصـه-على الجهات المختصة كافة 
  .وینشر في الجریدة الرسمیة تبارًا من تاریخ صدوره،اع

 م2013سبتمبر لسنة من  24: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من ذي القعدة لعـام  18: الموافق              

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 220(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشـأن اعتماد السیاسات العامة الستخدام مواقع التواصل االجتماعي في الوزارات 

  والمؤسسات الحكومیة
  زراءمجلس الو 

  م وتعدیالته،2003بعد اإلطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
تعیـــین  م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 

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

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

المنعقــدة  بعـد الثالثمائــة الحادیـة عشــروبنـاًء علــى مـا أقــره مجلـس الــوزراء فـي جلســته 
  . م24/09/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/03/311/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

الــــــوزارات اعتمـــــاد السیاســـــات العامــــــة الســـــتخدام مواقـــــع التواصــــــل االجتمـــــاعي فـــــي 
المقدمة من وزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومـات، والملحقـة  والمؤسسات الحكومیة

  .بهذا القرار
  )2(المادة 

تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـٌل فیمـا یخصـه-على الجهات المختصة كافة 
  .وینشر في الجریدة الرسمیة تبارًا من تاریخ صدوره،اع

  

 م2013من سبتمبر لسنة  24: تاریخصـدر في مدینـة غـزة ب
  هـ1434من ذي القعدة لعـام  18: الموافق              

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 221(قرار مجلس الوزراء رقم 
  لتغطیة مصاریف النقل والرسوم لحجاج مكرمة) $000,40(بشـأن اعتماد مبلغ 

  ن الخاصة بأسر الشهداءخادم الحرمین الشریفی
  مجلس الوزراء

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

ــــوزراء رقــــم  ــــى قــــرار مجلــــس ال م بالنظــــام المــــالي للــــوزارات 2005لســــنة ) 43(وعل
 ته،والمؤسسات العامة وتعدیال

تعیـین  م بشـأن2012لسـنة ) هــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الـوزراء رقـم 
زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه بـبعض صـالحیات رئـیس / السید

  الوزراء،
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
 الحادیــــة عشــــر بعــــد الثالثمائــــةوزراء فــــي جلســــته وبنــــاًء علــــى مــــا أقــــره مجلــــس الــــ

بتـــــــــــــاریخ ) هـــــــــــــ.إ/و.م/04/311/11(المنعقــــــــــــدة بمدینــــــــــــة غـــــــــــــزة تحــــــــــــت رقـــــــــــــم 
  . م24/09/2013

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

لتغطیـة مصـاریف النقـل  -أربعـون ألـف دوالرًا أمریكیـاً –) $000,40(اعتماد مبلـغ 
بأسـر الشـهداء، علـى أن والرسوم لحجاج مكرمة خادم الحـرمین الشـریفین الخاصـة 

تــتم عملیـــة الصـــرف بالتنســیق بـــین وزارة المالیـــة ووزارة األوقــاف والشـــؤون الدینیـــة، 
  .ووفق األصول المعمول بها في وزارة المالیة
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

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

  .الجریدة الرسمیة به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في
  

 م2013من سبتمبر لسنة  24: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من ذي القعدة لعـام  18: الموافق              

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 222(قرار مجلس الوزراء رقم 
ني محمود الصواف للعمل في وزارة مصطفى حس/ بشـأن تمدید ندب الموظف

  بنفس درجته الوظیفیة لمدة سنة  الشؤون االجتماعیة
  مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد اإلطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
) 61(م وتعدیالتـه، والسـیما المـادة 1998لسـنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقـم 

  منه،
 الخدمـةقـانون بالالئحة التنفیذیـة لم 2005لسنة ) 45(رقم  وعلى قرار مجلس الوزراء

م وتعدیالتــه، 2005لســنة ) 4(م المعــدل بالقــانون رقــم 1998لســنة ) 4(رقــم  المدنیــة
  منها،) 73،74(والسیما المادتین 

م بشــأن نــدب 2012لسـنة ) هـــ.إ/و.م/10/261/11(لـوزراء رقــم وعلـى قــرار مجلــس ا
حســـني محمـــود الصـــواف للعمـــل فـــي وزارة الشـــؤون االجتماعیـــة  مصـــطفى/ الموظـــف

  بنفس درجته الوظیفیة لمدة سنة، 
تعیـــین  م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 

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

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

المنعقــدة  بعـد الثالثمائــة الحادیـة عشــروبنـاًء علــى مـا أقــره مجلـس الــوزراء فـي جلســته 
  . م24/09/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/06/311/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

مصـــطفى حســـني محمـــود الصـــواف للعمـــل فـــي وزارة الشـــؤون / تمدیـــد نـــدب الموظـــف
  .بنفس درجته الوظیفیة لمدة سنة االجتماعیة



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

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

  .رسمیةوینشر في الجریدة ال تبارًا من تاریخ صدوره،اع
  

 م2013من سبتمبر لسنة  24: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من ذي القعدة لعـام  18: الموافق              

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 223(قرار مجلس الوزراء رقم 
  میة حول القضایا الخارجیةبشـأن تشكیل لجنة خاصة لتحدید المواقف اإلعال

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

  منها،) أ/25(وعلى الالئحة الداخلیة لمجلس الوزراء، والسیما المادة 
تعیـــین  م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 

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

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

المنعقــدة  بعـد الثالثمائــة الحادیـة عشــروبنـاًء علــى مـا أقــره مجلـس الــوزراء فـي جلســته 
  . م24/09/2013خ بتاری) هـ.إ/و.م/06/311/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

لـــى أن تشــكیل لجنـــة خاصــة لتحدیـــد المواقـــف اإلعالمیــة حـــول القضــایا الخارجیـــة، ع
  :التالیة أسماؤهمتتكون من األعضاء 

  
 الصفة الوزارة االسم .م
 رئیس اللجنة المستشار السیاسي لرئیس الوزراء یوسف رزقة. د. أ  .1
 عضو ؤون الخارجیةوكیل وزارة الش غازي حمد. د  .2
 عضو المستشار اإلعالمي لرئاسة الوزراء طاهر النونو. أ  .3
 عضو رئیس المكتب اإلعالمي الحكومي إیهاب الغصین. م  .4
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

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

  .ةوینشر في الجریدة الرسمی تبارًا من تاریخ صدوره،اع

 م2013من سبتمبر لسنة  24: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من ذي القعدة لعـام  18: الموافق              

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 224(قرار مجلس الوزراء رقم 
  مسمیات وظیفیة جدیدةبشـأن تشكیل لجنة خاصة لدراسة عالوة طبیعة العمل ل

 ومستحدثة في الوزارات والمؤسسات الحكومیة
  مجلس الوزراء

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

  منها،) أ/25(ادة وعلى الالئحة الداخلیة لمجلس الوزراء، والسیما الم
م بالئحـــة عـــالوة طبیعـــة العمـــل 2005لســـنة ) 13(وعلـــى قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 والعالوة اإلداریة،
) 55(وعلـــى توصـــیات اللجنـــة اإلداریـــة الوزاریـــة الدائمـــة فـــي محضـــر اجتماعهـــا رقـــم 

  م،24/09/2013المنعقد بتاریخ 
م بشــأن تفــویض 2012لســنة ) هـــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلـى قــرار رئــیس الــوزراء رقـم 

  ببعض صالحیاته لنائبه، 
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
المنعقــدة  بعــد الثالثمائــة الثانیــة عشــروبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته 

  . م01/10/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/01/312/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :ر ما یليقر 

  )1(المادة 
وزارة الصـحة، : تشكیل لجنة خاصـة برئاسـة دیـوان المـوظفین العـام وعضـویة كـٍل مـن

ووزارة التربیـــة والتعلـــیم العـــالي، ووزارة التخطـــیط، ووزارة المالیـــة، وذلـــك لدراســـة عـــالوة 
طبیعــــــة العمــــــل لمســــــمیات وظیفیــــــة جدیــــــدة ومســــــتحدثة فــــــي الــــــوزارات والمؤسســــــات 

  .الحكومیة
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  )2( المادة
  .تستعین اللجنة بمن تراه مناسبًا ألداء مهامها

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

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

  .وینشر في الجریدة الرسمیة تبارًا من تاریخ صدوره،اع

 م2013من سبتمبر لسنة  01: في مدینـة غـزة بتاریخصـدر 
  هـ1434من ذي القعدة لعـام  26: الموافق              

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 225(قرار مجلس الوزراء رقم 
  زراءشهریًا لصالح مكتب األمین لمجلس الو ) $000,15(بشـأن تخصیص مبلغ 

  كموازنة خاصة للمساعدات الطارئة

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

 م،1998لسنة ) 7(وعلى قانون تنظیم الموازنة العامة والشؤون المالیة رقم 
ـــــوزراء رقـــــم  ـــــى قـــــرار مجلـــــس ال م بالنظـــــام المـــــالي للـــــوزارات 2005لســـــنة ) 43(وعل

  العامة وتعدیالته،والمؤسسات 
تعیـــین  م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 

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

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

المنعقــدة  بعــد الثالثمائــة الثانیــة عشــرا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته وبنــاًء علــى مــ
  . م01/10/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/02/312/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

شـــهریًا لصـــالح  -خمســـة عشـــر ألـــف دوالرًا أمریكیـــاً –) $000,15(تخصـــیص مبلـــغ 
  .اصة للمساعدات الطارئةمكتب األمین العام لمجلس الوزراء كموازنة خ

  )2(المادة 
  .تصرف المساعدات الطارئة وفقًا ألسس ومعاییر تعتمد بقرار من مجلس الوزراء

  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  )3(المادة 
یعتبـــر توقیـــع األمـــین العـــام لمجلـــس الـــوزراء علـــى كشـــف المســـاعدات الحكومیـــة إذنـــًا 

ى أعــاله دون حاجــة إلــ) 1(بالصــرف المباشــر مــن الحســاب المخصــص وفقــًا للمــادة 
  .أي تصدیقات أخرى

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

  .وینشر في الجریدة الرسمیة تبارًا من تاریخ صدوره،اع

 م2013لسنة  أكتوبرمن  01: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من ذي القعدة لعـام  26: الموافق              

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 226(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشـأن حل اللجنة الوزاریة الخاصة بإدارة المساعدات المقدمة للمواطنین

حالة اختصاصاتها لوزارة الشؤون االجتماعیة  وإ
  مجلس الوزراء

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

ـــــوزراء رقـــــم  ـــــى قـــــرار مجلـــــس ال م بالنظـــــام المـــــالي للـــــوزارات 2005لســـــنة ) 43(وعل
 والمؤسسات العامة وتعدیالته،

ادة إعـــ م بشـــأن2009لســـنة ) هــــ.إ/و.م.ر/110/11(وعلــى قـــرار رئـــیس الـــوزراء رقــم 
  تشكیل اللجنة الوزاریة الخاصة بإدارة المساعدات المقدمة للمواطنین،

اعتمـاد  م بشـأن2009لسـنة ) هــ.إ/و.م/3/109/11(وعلى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 
 أسس عمل لجنة المساعدات الحكومیة المقدمة للمواطنین،

ین تعیـــ م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 
زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیات رئــیس / الســید

  الوزراء،
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
المنعقــدة  بعــد الثالثمائــة الثانیــة عشــروبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته 

  . م01/10/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/03/312/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
حــل اللجنــة الوزاریــة الخاصــة بــإدارة المســاعدات المقدمــة للمــواطنین المشــكلة بموجــب 

م، علــــى أن تحـــــال 2009لســــنة ) هـــــ.إ/و.م.ر/110/11(رقــــم  قــــرار رئــــیس الــــوزراء
  .اختصاصاتها لوزارة الشؤون االجتماعیة



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  )2(المادة 
رف الـــوزارة المســـاعدات للمـــواطنین وفـــق األســـس والمعـــاییر المعتمـــدة بقـــرار تصـــ - 1

م بشــأن اعتمــاد أســس 2009لســنة ) هـــ.إ/و.م/3/109/11(مجلــس الــوزراء رقــم 
 .عمل لجنة المساعدات الحكومیة المقدمة للمواطنین

یعتبــر توقیــع وزیــر الشــؤون االجتماعیــة علــى كشــف المســاعدات الحكومیــة إذنــًا  - 2
اشـــــر مـــــن الحســـــاب المخصـــــص دون حاجـــــة إلـــــى أي تصـــــدیقات بالصـــــرف المب

 .أخرى
  )3(المادة 

تكلـــــف وزارة الشـــــؤون االجتماعیـــــة بإعـــــداد نظـــــام تفصـــــیلي حـــــول إجـــــراءات صـــــرف 
  .المساعدات الحكومیة، وتعتمد بقرار من مجلس الوزراء

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

  .وینشر في الجریدة الرسمیة تبارًا من تاریخ صدوره،اع

 م2013لسنة  أكتوبرمن  01: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من ذي القعدة لعـام  26: الموافق              

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 227(قرار مجلس الوزراء رقم 
كمال محمد علي محفوظ من وزارة الحكم المحلي إلى وزارة / قل الموظفبشـأن ن

  العمل بنفس درجته الوظیفیة
  مجلس الوزراء

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

ترقیــــة  م بشـــأن2011لســــنة ) هــــ.إ/و.م/8/214/11(راء رقــــم وعلـــى قـــرار مجلــــس الـــوز 
  ،)A4(كمال محمد علي محفوظ مدیرًا عامًا في وزارة الحكم المحلي بدرجة / السید

/ تعیـین السـید م بشـأن2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم
  ت رئیس الوزراء،زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیا

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

المنعقـــدة  الثانیـــة عشـــر بعـــد الثالثمائـــةوبنــاًء علـــى مـــا أقـــره مجلـــس الـــوزراء فـــي جلســـته 
  . م01/10/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/04/312/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

كمال محمد علي محفوظ من وزارة الحكم المحلي إلى وزارة العمـل بـنفس / ل الموظفنق
  .درجته الوظیفیة

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

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
 م2013لسنة  أكتوبرن م 01: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ

  هـ1434من ذي القعدة لعـام  26: الموافق              
  زیـاد شـكري الـظاظـا

  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 228(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشـأن المصادقة على إنفاذ حكم اإلعدام شنقاً 

  نائل نافذ صبري البدري/ بحق المدان 

  مجلس الوزراء
م وتعدیالتـه، والسـیما المـادة 2003الع على القانون األساسي المعدل لسنة بعد اإلط

  منه،) 46(
  م وتعدیالته،1936لسنة ) 74(وعلى قانون العقوبات رقم 

  م وتعدیالته،2001لسنة ) 3(وعلى قانون اإلجراءات الجزائیة رقم 
ن تعیـــی م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 

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

  وبناء على تنسیب وزیر العدل،
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
لمنعقــدة ا بعــد الثالثمائــة الثالثــة عشــروبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته 

  . م08/10/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/01/313/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
المصـادقة علــى إنفــاذ حكــم اإلعــدام شــنقًا الصـادر عــن محكمــة االســتئناف بغــزة بحــق 

والمؤیـد ) 465/2010(نائل نافذ صبري البدري فـي االسـتئناف الجزائـي رقـم / المدان
  ).91/2011(ي الطعن الجزائي رقم بحكم محكمة النقض ف

  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

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

  .وینشر في الجریدة الرسمیة تبارًا من تاریخ صدوره،اع

 م2013لسنة  أكتوبرمن  08: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434لعـام  الحجةمن ذي  03: الموافق              

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة  )229(قرار مجلس الوزراء رقم 
  هـ1434/م2013بشـأن عطلة عید األضحى المبارك للعام 

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

  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(المدنیة رقم  وعلى قانون الخدمة
لقــانون الخدمــة  م بالالئحــة التنفیذیــة2005لســنة ) 45(وعلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  منه،) 7(المدنیة وتعدیالته، والسیما المادة 
/ تعیـین السـید م بشـأن2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم

  شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس الوزراء،زیاد 
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
المنعقدة بمدینة  الثالثة عشر بعد الثالثمائةوبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته 

  . م08/10/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/02/313/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
ـــة عیـــد األضـــحى المبـــارك للعـــام  هــــ مـــن صـــباح یـــوم االثنـــین 1434/م2013تبـــدأ عطل

  .م18/10/2013وتنتهي مساء یوم الجمعة الموافق  م14/10/2013الموافق 
  )2(المادة 

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

 م2013لسنة  أكتوبرمن  08: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434لعـام  الحجةمن ذي  03: الموافق              

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 230(قرار مجلس الوزراء رقم 
  لعفو عن اثنین وخمسین نزیًال بمناسبة عید األضحى المباركبشـأن ا
  مجلس الوزراء

م وتعدیالتـه، والسـیما المـادة 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  منه،) 42(

م وتعدیالتـه، 1998لسـنة ) 6(رقـم " السـجون"وعلى قانون مراكـز اإلصـالح والتأهیـل 
  ،منه) 48(والسیما المادة 

/ تعیـین السـید م بشـأن2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(قرار رئیس الوزراء رقم وعلى
  زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس الوزراء،

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
المنعقــدة  بعــد الثالثمائــة الثالثــة عشــرجلســته وبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي 

  . م08/10/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/03/313/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
نـــزیًال مـــن نـــزالء مراكـــز اإلصـــالح والتأهیـــل  -اثنـــین وخمســـین  –) 52(العفـــو عـــن 

  .وفق الكشف المرفق بهذا القرار بمناسبة عید األضحى المبارك
  )2(ادة الم

تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـٌل فیمـا یخصـه-على الجهات المختصة كافة 
  .وینشر في الجریدة الرسمیة تبارًا من تاریخ صدوره،اع

  

 م2013لسنة  أكتوبرمن  08: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434لعـام  الحجةمن ذي  03: الموافق              

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  2013لسنة ) 27(قرار وزیر االقتصاد الوطني رقم 
  بشأن نموذج عقد شركة التضامن

  وزیر االقتصاد الوطني
  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  ،2012لسنة ) 7(وعلى قانون الشركات التجاریة رقم 
بشـــأن اســـتیفاء رســـوم معـــامالت  2013لســـنة ) 73(وعلـــى قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  الشركات التجاریة في فلسطین،
  وبناًء على تنسیب مراقب الشركات بوزارة االقتصاد الوطني،

  وبناًء على معطیات المصلحة العامة،
وبنـاًء علـى الصــالحیات المخولـة لنــا قانونـًا بمقتضــى قـانون الشــركات المـذكور أعــاله 

  ه،السیما المادة الخامسة من
  :فقد قررنا ما یلي

  )1(المادة 
  .مراقب الشركات بالوزارة/ اعتماد النموذج الخاص بعقود التضامن المعد من السید

  )2(المادة 
  .على الراغبین بتسجیل شركات التضامن االلتزام بالنموذج المذكور أعاله

  )3(المادة 
) 19(عادیـة رقـم تعتبـر الشـركات العادیـة التـي كانـت قائمـة بموجـب قـانون الشـركات ال

وقبـــل نفــــاذ قـــانون الشــــركات المـــذكور أعـــاله وكأنهــــا مســـجلة بمقتضــــاه  1930لســـنة 
 والنمــــوذج 2012لســــنة ) 7(وتلتــــزم بتوفیــــق أوضــــاعها حســــب قــــانون الشــــركات رقــــم 

  .2014/مارس/12المذكور أعاله وبتاریخ أقصاه 

  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  )4(المادة 
ادیـة سـابقًا فـي سـجل تسجل شركات التضامن علـى نفـس تـرقیم وتسلسـل الشـركات الع

  .الشركات
  )5(المادة 

  .یلغى أي نموذج یتعارض مع النموذج المعتمد في هذا القرار

  )6(المادة 
تنفیـذ هـذا القـرار ویعمـل بـه اعتبـارًا  -كـٌل فیمـا یخصـه–على الجهات المختصـة كافـة 

  .من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  م03/07/2013: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ/1434/24: الموافق                   

  عالء الدین الرفاتي. د
  وزیر االقتصاد الوطني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  2013لسنة ) 28(قرار وزیر االقتصاد الوطني رقم 
التأسیس والنظام األساسي للشركة ذات المسئولیة المحدودة بشأن نموذج عقد 

  )م. م. ذ(
  وزیر االقتصاد الوطني

  وتعدیالته، 2003القانون األساسي المعدل لسنة  بعد االطالع على
  ،2012لسنة ) 7(وعلى قانون الشركات التجاریة رقم 
بشـــأن اســـتیفاء رســـوم معـــامالت  2013لســـنة ) 73(وعلـــى قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  الشركات التجاریة في فلسطین،
  وبناًء على تنسیب مراقب الشركات بوزارة االقتصاد الوطني،

  طیات المصلحة العامة،وبناًء على مع
وبنـاًء علـى الصــالحیات المخولـة لنــا قانونـًا بمقتضــى قـانون الشــركات المـذكور أعــاله 

  السیما المادة الخامسة منه،
  :فقد قررنا ما یلي

  )1(المادة 
اعتمـــاد النمـــوذج الخـــاص بعقـــد التأســـیس والنظـــام األساســـي للشـــركة ذات المســـئولیة 

  .مراقب الشركات بالوزارة/ دالمعد من السی) م. م. ذ(المحدودة 
  )2(المادة 

ــــالنموذج المــــذكور  ــــراغبین بتســــجیل شــــركة ذات مســــئولیة محــــدودة االلتــــزام ب ــى ال علــ
  .أعاله

  )3(المادة 
التـي كانـت قائمـة بموجـب ) م. خ. م(تعتبر شركات المساهمة الخصوصیة المحـدودة 

أعـــاله وكأنهـــا وقبـــل نفـــاذ قـــانون الشـــركات المـــذكور  1929لســـنة ) 18(القـــانون رقـــم 
لســــنة ) 7(مســـجلة بمقتضــــاه وتلتـــزم بتوفیــــق أوضـــاعها حســــب قـــانون الشــــركات رقـــم 

  .2014/ مارس/  12والنموذج المذكور أعاله وبتاریخ أقصاه  2012



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  )4(المادة 
تســـــجل شـــــركات ذات المســـــئولیة المحـــــدودة علــــــى نفـــــس تـــــرقیم وتسلســـــل الشــــــركات 

  .في سجل الشركات سابقاً ) م. خ. م(المساهمة الخصوصیة المحدودة 

  )5(المادة 
  .یلغى أي نموذج یتعارض مع النموذج المعتمد في هذا القرار

  )6(المادة 
تنفیـذ هـذا القـرار ویعمـل بـه اعتبـارًا  -كـٌل فیمـا یخصـه–على الجهات المختصـة كافـة 

  .من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  م03/07/2013: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ/1434/24: الموافق                   

  عالء الدین الرفاتي. د
  وزیر االقتصاد الوطني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  2013لسنة ) 30(قرار وزیر االقتصاد الوطني رقم 
  حظر إدخال منتجات إسرائیلیة الصنعبشأن 

  وزیر االقتصاد الوطني
  م،2005لسنة ) 21(بعد االطالع على قانون حمایة المستهلك رقم 

  ،2000لسنة ) 6(ن مؤسسة المواصفات والمقاییس رقم وعلى قانو 
وبنـــــاًء مقتضـــــیات المصـــــلحة العامـــــة وحســـــن ســـــیر العمـــــل ودعمـــــًا لسیاســـــة إحـــــالل 

  الواردات،
،   وعلى الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  :فقد تقرر ما یلي
  )1(مادة 

  :ئیلیة الصنع وهي على النحو التاليار ظر على كافة التجار إدخال سلع اسیح
 .یاه المعدنیة ومیاه الشرب المعبأةالم .1

 )محارم –توالیت (ورق صحي  .2

 .البسكویت والكیك ومشتقاتهما .3

 .القهوة المطحونة ومشتقات القهوة .4

 .الطحینة والحالوة الطحینیة .5

 .العسل .6

 .أكیاس النایلون .7

 .المكسرات المعبأة .8

  )2(مادة 
هر مـن تـاریخ تصـویب أوضـاعهم وفقـًا ألحكـام هـذا القـرار خـالل شـكافـة على التجار 

  .صدوره
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  )3(مادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع هذا القرار

  م21/07/2013: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ/1434/13: الموافق                   

  عالء الدین الرفاتي. د
  وزیر االقتصاد الوطني
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  م2013ة نلس) 19(م ي رقلعام العلیة والتقرار وزیر التربی
ـع اللغــة العـربیــة الفلسطــینيبشـ ـْجـمَ   أن نظـام مَ

  وزیر التربیة والتعلیم العالي
 ، وتعدیالته 2003 بعد االطالع على القانون األساسي المعّدل لسنة

  ،منه )5(م ال سیما نص المادة 1998لسنة  )11(وعلى قانون التعلیم العالي رقم 
  ،منه) 7(سیما نص المادة م ال 2013لسنة ) 1(وعلى قانون التعلیم رقم 

ـع اللغـة 2006لسـنة  )121(وبناًء علـى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم  ْجمَ م بشـأن تبعیـة مَ
  ،العربیة الفلسطیني

بشـــأن  م2013لســنة ) هــــ.إ/و.م/2/291/11(وبنــاًء علــى قـــرار مجلــس الــوزراء رقـــم 
  ،اعتماد الهیكل التنظیمي المعدل لوزارة التربیة والتعلیم العالي

  على الصالحیات المخولة لنا،وبناء 
ا لمقتضیات المصلحة العامة ،  ووفقً

   -:قررنا ما یلي
  )1(مادة 

ع اللغة العربیة الفلسطیني(یسمى هذا النظام  ْجمَ   ).نظام مَ
  
  )2(مادة 

تكون للكلمات والعبارات اآلتیة حیثمـا وردت فـي هـذا النظـام المعـاني المخصصـة لهـا 
  :ما لم تدل القرینة على خالف ذلك

ع ْجمَ ع اللغة العربیة الفلسطیني :المَ ْجمَ   .مَ
  .وزیر التربیة والتعلیم العالي :الوزیـــر
ع اللغة العربیة الفلسطیني :الرئیس ْجمَ   .رئیس مَ

ـــع ْجمَ ا وهـــم :مجلـــس إدارة المَ ـــع واثنـــا : (یتكـــون مـــن ثالثـــة عشـــر عضـــوً ْجمَ رئـــیس المَ
عینهم وزیر التربیة والتعلیم العالي بق ُ ا ی   ).رارعشر عضوً
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  )3(مادة 
داریـًا                     .1 ع اللغة العربیة الفلسطیني بشخصیة معنویـة شـبه مسـتقلة مالیـًا وإ ْجمَ ع مَ یتمت

 .النظام وفقًا ألحكام هذا
ع بالوزیر مباشـرة، .2 ْجمَ ویكـون مركـزه الـدائم مدینـة القـدس فـي حـین یكـون   یرتبط المَ

 .مقره المؤقت مدینة غزة
ـــــع باإل .3 ْجمَ ـــــع المَ ـــــة یتمت ـــــدوائر الحكومی ـــــع بهـــــا ال ـــــي تتمت ـــــاءات والتســـــهیالت الت عف

 .والمؤسسات العامة
  )4(مادة 

ع ْجمَ   أهداف المَ
ع على تحقیق األهداف اآلتیة ْجمَ   :یعمل المَ

 .الحفاظ على سالمة اللغة العربیة .1
  .مواكبة متطلبات اآلداب والفنون والعلوم الحدیثة .2
 .ائل الممكنةتوحید مصطلحات العلوم واآلداب والفنون بالوس .3
 .إحیاء التراث العـربي واإلسالمي في اللغة والعلوم واآلداب والفنون .4
ــــة  .5 ــــاریخ األمــــة العربی ــــاول ت ــــة التــــي تتن االهتمــــام بالدراســــات العربیــــة وغیــــر العربی

 .واإلسالمیة وحضارتها وصلتها بالحضارات األخرى والعمل على نشرها
 .الحد من شیوع العامیة في المجاالت كافة .6
 .قاء بالبحث العلمي في علوم اللغة العربیةاالرت .7

  
  )5(مادة 

ع ووسائله ْجمَ   مهام المَ
ع القیام بالمهام اآلتیة ْجمَ   :یتولى المَ

  .القیام بالدراسات والبحوث المتعلقة باللغة العربیة وآدابها وعلومها وفنونها .1
جراء المسابقات بخصوص ذلك .2  . تشجیع التألیف والترجمة والنشر وإ
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 . حقق أهداف المجمع ونشرهاترجمة ما ی .3
قامة المواسم والندوات الثقافیة .4  .عقد المؤتمرات العربیة في فلسطین وخارجها وإ
 .نشر المصطلحات الجدیدة وتعمیمها على مختلف مؤسسات الدولة .5
إصــــدار مجلــــة محكمــــة فصــــلیة لنشــــر البحــــوث والدراســــات وأعمــــال المــــؤتمر  .6

 .والمجلس واللجان
 .الهیئات اللغویة والعلمیة في الداخل والخارجتوثیق الصالت بالمجامع و  .7
 .النظر في كل ما یرد المجمع من موضوعات ومسائل لغویة .8
 .تقدیم االستشارات اللغویة .9

  )6(مادة 
ع من ْجمَ   :یتألف المَ

ــع ویتكـــون مــن  ثالثـــة عشــر عضــوًا وهـــم -أوًال  ْجمَ ـــ( :مجلــس إدارة المَ ْجمَ  عرئــیس المَ
عینهم وزیر اواثنا عشر عضوًا  ُ   ).لتربیة والتعلیم العالي بقراری

  :ویشترط في عضو مجلس اإلدارة أن تتوافر فیه صفة أو أكثر من الصفات اآلتیة
 .أن یكون فلسطیني الجنسیة -أ 
حـامًال لدرجـة الــدكتوراة ، أن یكـون مختًصـا فـي أحـد فـروع اللغــة العربیـة وآدابهـا - ب 

 .أو الماجستیر
ـــــوم اللغـــــة -ج  ـــــوم  أن یكـــــون علـــــى اطـــــالع واســـــع وعمیـــــق فـــــي عل العربیـــــة أو العل

 .اإلسالمیة
 .أن یكون ذا نتاج لغوي أو علمي أو أدبي أو فني - د 
ا في تـاریخ األمـة العربیـة أو اإلسـالمیة أو فـي آثارهـا  - ه  أن یكون مختًصا أو مؤلفً

 .أو في تراثها اللغوي  أو العلمي أو األدبي أو الفني
ـــا لغـــة أو أكثـــر مـــن اللغـــ -و  ات األجنبیـــة أن یكـــون مختًصـــا فـــي أحـــد العلـــوم، متقنً

 .القدیمة أو الحدیثة مع درایة وافیة باللغة العربیة
  .أن یكون ذا اهتمام بالتراث والمخطوطات العربیة - ز 
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ا   :أعضاء عاملون -ثانیً
ــــع علــــى طلبــــات انتســــابهم لعضــــویة المجمــــع،  ْجمَ ـــذین یوافــــق مجلــــس إدارة المَ وهــــم الـ

م صــفة أو أكثــر مــن ویشــترط أن تتــوافر فــیه ،بقبــول عضــویتهمًا ویصــدر الــوزیر قــرار 
ع ْجمَ   .الصفات الواجب توافرها في أعضاء مجلس إدارة المَ

ا   : أعضاء مؤازرون -ثالًث
یشـــترط فـــي العضـــو المـــؤازر شـــروط العضـــو العامـــل نفســـها باســـتثناء شـــرط الجنســـیة 

بقبــول  وذلــك لغایــة االســتفادة مــن الخبــرات العربیــة واإلســالمیة، ویصــدر الــوزیر قــراراً 
 .عضویتهم

ا   : أعضاء شرف -رابعً
 یشــــترط فــــي عضــــو الشــــرف أن یكــــون ممــــن قــــّدم خــــدمات جلیلــــة للدراســــات العربیــــة

ویصـــدر بهـــم قـــرار مـــن معـــالي الـــوزیر بنـــاًء علـــى تنســـیب مـــن ، واإلســـالمیة والتـــراث
ع ْجمَ   .مجلس إدارة المَ

   :خامًسا
ــع عــدد كــاٍف مــن المــوظفین الفنیــین واإلداریــین ویتبعــون  ْجمَ ــا -یعمــل فــي المَ  -إداریً

م 1998لســنة  )4(وتسـري علــیهم أحكــام قـانون الخدمــة المدنیـة رقــم ، لـرئیس المجمــع
  .وتعدیالته

  )7(مادة 
ـع ْجمَ .                        للعضو العامل أن یشارك في األنشـطة والفعالیـات التـي یقررهـا مجلـس إدارة المَ

 .  
 )8(مادة 

ع في الحاالت اآلتیة ْجمَ    :تسقط عضویة مجلس إدارة المَ
ع .1 ْجمَ  .إذا أصبح في حالة صحیة ال تسمح له بالمشاركة في أعمال المَ
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 .إذا قبلت استقالته .2
ــــع دون عــــذر  .3 ْجمَ إذا تخلــــف عــــن حضــــور ثالثــــة اجتماعــــات متتالیــــة لمجلــــس المَ

 .مقبول
إذا صـــدر بحـــق العضـــو حكـــم قضـــائي فـــي جنایـــة أو جنحـــة مخلـــة بالشـــرف أو  .4

 .األمانة
  )9(مادة 

ع ْجمَ   مجلس إدارة المَ
1.  ُ عــین وزیــر التربیــة والتعلــیم رئیًســا للمجمــع مــن بــین األعضــاء العــاملین، ویكــون ی

ع ْجمَ  .مسؤوًال أمام الوزیر عن أعمال المَ
ــع الــذي ینتخــب  .2 ْجمَ ــع واإلشــراف علــى أعمالــه مجلــس إدارة المَ ْجمَ یتـــولى إدارة المَ

ا للصن من بین أعضائه ا للسر وأمینً ا للرئیس وأمینً  .دوقفي أول اجتماع له نائبً
ع ثالثة أعوام قابلة للتجدید لمرة واحدة .3 ْجمَ  .مدة عمل مجلس إدارة المَ
  

 )10(مادة 
 :مهام مجلس إدارة المجمع

 .تشكیل اللجان المتخصصة لمختلف الموضوعات .1
ع ومؤتمره السنوي .2 ْجمَ   .إعداد جدول أعمال جلسات مجلس المَ
ع اإلداریة والمالیة، واإلشراف على أو  .3 ْجمَ  .جه نشاطهإدارة شؤون المَ
حالتـه إلـى مجلـس الـوزراء بتنسـیب مـن  .4 ع، وإ ْجمَ إعداد مشروع الموازنة السنویة للمَ

 .الوزیر إلقراره
ع ، ونشاطاته، ورفعه إلى الوزیر .5 ْجمَ  .إعداد التقریر السنوي عن أعمال المَ
صــــدار التعلیمــــات وضــــع مشــــاریع األنظمــــة التنفیذیــــة وتحدیــــد آلیــــات العمــــل، و  .6 إ

 .ام هذا النظامأحك الضروریة لتطبیق
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 )11(مادة 
  :مهام رئیس المجلس وصالحیاته

دارتها  .1  . رئاسة الجلسات وإ
ع .2 ْجمَ  .تنفیذ قرارات مجلس إدارة المَ
 .تحدید آلیات متابعة أعمال المجلس بالتشاور مع أعضاء المجلس .3
  .ممارسة الصالحیات المخولة إلیه بمقتضى النظام .4
ع أمام المجامع والهیئات .5 ْجمَ  .األخرى تمثیل المَ
  .التوقیع على القرارات المالیة واإلداریة .6
  

  )12(مادة 
ـع بـدعوة مـن الـرئیس مـرة كـل شـهر أو كلمـا دعـت الحاجـة  ْجمَ یجتمـع مجلـس إدارة المَ

ــا إذا حضــره  مــن أعضــائه مــن بیــنهم ) 1%+50(إلــى ذلــك، ویكــون االجتمــاع قانونیً
ُصـــدر قراراتـــه باألغلبیـــة الـــرئیس أو نائبـــه، ذا، وی األصـــوات رجـــح الجانـــب تســـاوت  وإ
  .الذي فیه الرئیس

  
  )13(مادة 

ــا برعایــة وزیــر التربیــة والتعلــیم العــالي ــع مــؤتمرا علمیً ْجمَ یحضــره األعضــاء ، یعقــد المَ
ــــرئیس  ــــذین یــــرى الــــوزیر أو ال العــــاملون والمــــؤازرون وأعضـــــاء الشــــرف والضــــیوف ال

ـــا لجـــدول ع ونشـــاطاته، وفقً ْجمَ األعمـــال الـــذي  دعـــوتهم لبحـــث الشـــؤون المتعلقـــة بـــالمَ
  .الغرض یوضع لهذا

  
  )14(مادة 

مـن كـل ) كانون الثـاني (یبدأ العام المالي للمجمع في الیوم األول من شهر ینایر .1
  .العام نفسه من) كانون األول(عام، وینتهي في الواحد والثالثین من دیسمبر 
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 : تتألف واردات المجمع من .2
 .المبالغ التي یخصصها مجلس الوزراء للمجمع -أ 
 .مبیعات المجلة ومنشورات المجمع ریع - ب 
 .الهبات واإلعانات الداخلیة التي ترد للمجمع، وكذا اإلعانات الخارجیة -ج 
ع - د  ْجمَ  .ریع استثمار أموال المَ

  
 )15(مادة 

ـــا دائمـــة أو مؤقتـــة تُحـــدد مهامهـــا واختصاصـــاتها فـــي الئحـــة  .1 ـــع لجانً ْجمَ شـــكل المَ ُی
 .تلحق بهذا القرار

وللمجلــس ، ء مـن أعضـاء المجلـس علـى األقـلتتكـون كـل لجنـة مـن ثالثـة أعضـا .2
أن یضـــم إلـــى عضـــویتها مـــن الخبـــراء المختصـــین بنـــاًء علـــى اقتـــراح مـــن رئـــیس 

 .ویجوز االكتفاء بعضوین اثنین من أعضاء المجلس حسب الحاجة، اللجنة
ا لها .3  .تسمى هیئة المجلس رئیًسا لكل لجنة ومقررً
 . ینضم عضو المجلس إلى أّي لجنة باختیاره .4
لغى بتغییر أعضائها وهياللجا .5  :ن الدائمة ال تُ

 :وتختص بما یلي -لجنة تعزیز اللغة العربیة -أوًال 
  .رفع شأن اللغة العربیة الفصحى .أ 
 .العمل على محاصرة اللهجات العامیة والحد من شیوعها .ب 
 .حث العلمي في اللهجات الفلسطینیةتعزیز الب .ج 
 . لمیة المختلفةعي في التخصصات العالسعي إلى تعریب التعلیم الجام .د 
وفیمــا تصــدره المجــامع العربیــة فــي ، النظــر فــي علــوم اللغــة العربیــة لتیســیرها .ه 

 .هذا الشأن
 .إصدار الفتاوى اللغویة في الموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصها .و 
 .دراسة المعاجم التي تصدرها المجامع والمؤسسات األخرى نقًدا وتمحیًصا .ز 
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و معــــاجم المعــــاني و معــــاجم التاریخیــــة  إصــــدار المعــــاجم اللغویــــة العامــــة و .ح 
 .الترجمة

ا حیاء التراث -ثانیً   :وتختص بما یأتي -لجنة المخطوطات وإ
 .التعریف بالمخطوطات العربیة النادرة والكشف عن مظانها -أ 
 .جمع المخطوطات المختلفة أو صور عنها - ب 
العمــل علـــى إحیـــاء التـــراث العربــي واإلســـالمي فـــي اللغـــة والعلـــوم واآلداب  -ج 

  .مل على تحقیقه ونشرهوالع
ا  :لجنة التألیف والمطبوعات والمجلة وتختص بما یأتي -ثالًث

ــع واختیـــار موضــوعات البحـــوث التــي تنشـــر فیهــا -أ  ْجمَ بعـــد ، إصــدار مجلـــة المَ
  .التأكد من صالحیتها

 .الموافقة على ما ینشره المجمع من ُكتب ومطبوعات قبل نشرها - ب 
ة التـــي تقـــع فـــي الكتـــب ووســـائل العمـــل علـــى تقـــویم األخطـــاء اللغویـــة الشـــائع -ج 

 . اإلعالم المختلفة
ا  :وتختص بما یأتي -لجنة مصطلحات العلوم وألفاظ الحضارة -رابعً

توحیـــــد المصـــــطلحات العلمیـــــة فــــــي الجامعـــــات ومراكـــــز البحـــــوث والــــــوزارات  -أ 
 :والهیئات العامة في فلسطین و التعاون مع سائر المجامع العربیة

  .لتحقیق ذلك  - ب 
یســـتجد مـــن األلفـــاظ والتراكیـــب فـــي المیـــادین الثقافیـــة وضـــع مصـــطلحات لمـــا  -ج 

 .واللغویة واألدبیة والعلمیة والفنیة والقانونیة وغیرها
دراســـة المصـــطلحات التـــي تحـــال إلیهـــا مـــن جهـــات االختصـــاص كالجامعـــات  - د 

 .لتقریر صالحیتها من عدمها
ـــــة  - ه  ـــــة العربی ـــــة العلمی ـــــي تصـــــدر عـــــن المجـــــامع اللغوی جمـــــع المصـــــطلحات الت

 .الثقافیة والمؤتمرات والندوات وغیرها ونشرهاوالمؤسسات 
 .وضع معاجم المصطلحات المتخصصة في المجاالت كافة -و 
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تعریب مصطلحات العلوم الصحیة والعلـوم الطبیعیـة والعلـوم القانونیـة والعلـوم  - ز 
 .االقتصادیة والعلوم اإلنسانیة

 :ولتحقیق ذلك
ــا مؤقتــة للقیــام بمهمــة محــددة وتنتهــي ) أ ُشــكل المجمــع لجانً اللجنــة المؤقتــة بإنجــاز  ی

 .مهمتها
عقــــد اللجــــان جلســــاتها مــــرة كــــل أســــبوعین وال یكــــون االجتمــــاع صــــحیًحا إال إذا  ) ب ت

وتؤخـــــذ قراراتهـــــا باألكثریـــــة، وتقـــــدم ، حضـــــر أكثـــــر مـــــن نصـــــف أعضـــــاء اللجنـــــة
ع للموافقة علیها ْجمَ   .مقترحاتها لمجلس إدارة المَ

  )16(مادة 
ع بقر  .1 ْجمَ  .ار من الوزیرتُحدد مكافآت مجلس إدارة المَ
تُحــدد المكافـآت والجـوائز واألثمـان واألجـور وجمیـع الحقـوق المالیـة األخـرى التـي                         .2

یترتـــب علـــى المجمـــع دفعهـــا فـــي ســـبیل تحقیـــق غایاتـــه والقیـــام بمهامـــه، وشـــروط 
ـــع، بمـــا فـــي ذلـــك مبـــالغ  مقـــدارها،دفعهـــا و  ْجمَ بتعلیمـــات یصـــدرها مجلـــس إدارة المَ
ت واألثمــــــان  واألجــــــور والحقــــــوق والجــــــوائز عــــــن األبحــــــاث والمقـــــــاالت المكافــــــآ

والترجمــــــات، والمحاضــــــرات والمســــــابقات، وعـــــن تــــــألیف الكتــــــب أو ترجمتهــــــا أو 
  .أو مراجعتها، وشراء جمیع الحقوق فیها تحقیقها

  
  )17(مادة 

  ..تكون مدة العضویة في المجمع ثالثة أعوام قابلة للتجدید لمرة واحدة
  
  )18(مادة 

  ..          للوزیر إصدار القرارات الالزمة لتنفیذ أحكام هذا النظام 
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  )19(مادة 
لغى كل ما یتعارض مع هذا النظام    .یُ

  
  )20(مادة 

 عمـل بـهیو  ،نفیـذ أحكـام هـذا النظـامت -فیما یخصـه كلٌ –على الجهات المختصة كافة 
  .وینشر في الجریدة الرسمیة ،من تاریخ صدوره

  م2013:    /      /ة بتاریخصدر في مدینة غز 
  هـ  1434:     /      /الموافق                   

                                                                   
ة المزیني. د   أسامة عطیّ

  وزیر التربیة والتعلیم العالي
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  م2013لسنــة ) 24(م ي رقلعام العلیة والتقرار وزیر التربی
للعاملین بوزارة التربیة  بشأن تشكیل مجلس إدارة صندوق التكافل االجتماعي

  والتعلیم العالي

  وزیر التربیة والتعلیم العالي
  ،وتعدیالته 2003 بعد االطالع على القانون األساسي المعّدل لسنة

  ،وتعدیالته 1998لسنة  )4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
  ،م2013لسنة  )1( نون التعلیم رقموعلى قا

بشـأن النظـام األساسـي لصـندوق التكافـل االجتمــاعي              ) 22(وعلـى القـرار الـوزاري رقـم 
  بوزارة التربیة والتعلیم العالي،للعاملین 

  على الصالحیات المخولة لنا،وبناء 
  وفقًا لمقتضیات المصلحة العامة،و 

 :قررنا ما یلي
  )1(مادة 

  )شكیل مجلس إدارة صندوق التكافل االجتماعيقرار ت(یسمى هذا القرار 
  

  )2(مادة 
  :وق التكافل االجتماعي من كًال منیتشكل مجلس إدارة صند

  

  رئیساً   الوكیل المســاعد للشئون اإلداریة والمالیة  أنـــور علي البرعـــاوي. د   .1
  نائبًا للرئیس  ـــــــةمدیــــر عـــــام الشــــؤون المالیـــــــ  أكــــرم إبـراهیم حمــــاد. د   .2
  أمینًا للسر  "المكلف"مدیـــر وحدة التكافل االجتماعي   فـدوى فتحـي الشرفـــــا. أ   .3
  عضواً   غــــرب خـان یــونـس - النــائب الفـنـــي   ناصر عبد اهللا السدودي. أ   .4
  عضواً   شمـــال غــــــــــــــزة –النــائب اإلداري   منیر حسـن أبـو زعیـتر. أ   .5
  عضواً   شرق خان یونس - رئـیس قسـم التقنیـات   مجــدي جمعة برهــــوم. أ   .6
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  عضواً   غرب غزة -رئـیس قسـم الرقابة المـالیة   إسمــاعیل طالل حسونة. أ   .7
  عضواً   الوسطــى - رئـیس قسـم العالقات العامة   أحمــد سعدي دلـــــــول. أ   .8
  عضواً   شرق غزة -التربویةرئیس قسم اإلدارات   مصطفـى عطیـة مصبــح. أ   .9

  عضواً   رفـــــح –الشــــــــــؤون المالیـــــــــــة   خالد محمد علي أبو جزر. أ .10
  عضواً   نـقـیـــب الـمـعـلـمـــــــــــــــــــــــــــــین  سـمعـان سعیـد عطـا اهللا. أ .11

  
  )3(مادة 

رفـــــع المجلـــــس قراراتـــــه لمعـــــالي وزیـــــر التربیـــــة والتعلـــــیم العـــــا ُ .                               لي للمصـــــادقة علیهـــــای
.  

  )4(مادة 
لغى كل ما یتعارض مع هذا القرار   ..                                         یُ

  )5(مادة 
ــــة  ــــات المختصـــــة كـــــافـ ــــذ أحكـــــام هــــذا القـــــرار -كــــل فیمــــا یخصــــه –علـــى الجهـ                          ،تنفی

  . مـل بـه مـن تاریــخ صــدورهعیو 
  

  م2013/یونیو/26: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ  /1434/17: الموافق                   

ة المزیني. د   أسامة عطیّ
 وزیر التربیة والتعلیم العالي
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  م2013لسنــة ) 25(ي رقم لقرار وزیر التربیة والتعلیم العا
ْج    ع اللغـة العـربیـة الفلسطـینيمَ بشــأن تشكیل مجلـس إدارة مَ

  وزیر التربیة والتعلیم العالي
 ، وتعدیالته  2003 بعد االطالع على القانون األساسي المعّدل لسنة

  ،منه )5(سیما نص المادة ال م1998لسنة  )11(وعلى قانون التعلیم العالي رقم 
  ،منه) 7(سیما نص المادة م ال2013لسنة ) 1(ن التعلیم رقم وعلى قانو 

ـع اللغـة (م بشـأن تبعیـة 2006لسـنة  )121(وبناًء على قرار مجلس الوزراء رقم  ْجمَ مَ
  ،)العربیة الفلسطیني

بشـــأن  م2013لســنة ) هــــ.إ/و.م/2/291/11(وبنــاًء علــى قـــرار مجلــس الــوزراء رقـــم 
  ،لوزارة التربیة والتعلیم العالياعتماد الهیكل التنظیمي المعدل 

 نظـــامبشـــأن  2013لســـنة  )19( یـــة والتعلـــیم العـــالي رقـــموبنــاًء علـــى قـــرار وزیـــر الترب
ع اللغة العربیة الفلسطینيمَ    ،ْجمَ

  وبناء على الصالحیات المخولة لنا،
 ووفقًا لمقتضیات المصلحة العامة ،

   -:قررنا ما یلي
  )1(مادة 

ُسمى هذا القرار  ع اللغة العربیة الفلسطیني(ی ْجمَ                   ).                تشكیل مجلس إدارة مَ
  

  )2(مادة 
ُشّكل مجلس اإلدارة  من كًال من   :ی

  

  رئیســاً   یوســف موســـى رزقـــــة. د. أ   .1
  نائبًا للرئیـــس  كمـــال أحــمـــد غنیــــــــم. د. أ   .2
  أمینًا للصندوق  كـــرم مـحـمــد زرنـــــــدح. د. أ   .3



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

ـــاد.  د   .4   للســــــرأمینًا   خلـیـل عبـد الفتــاح حـمّ
 عضــواً   عطا اهللا عبد العال أبو السبح. د   .5

 عضــواً   عبد الفتاح أحمد أبو زایدة. د. أ   .6

 عضــواً   نعمــان شعبــان علـــــوان. د. أ   .7

 عضــواً   جهــاد یـوســف العرجـــــا. د. أ   .8

 عضــواً   یوسـف شحــدة الكحلـــوت. د. أ   .9

 عضــواً   عبد الخالق محـمـد العــــف. د. أ .10

 عضــواً   موسـى إبـراهیـم أبـو دقـــة. د. أ .11

 عضــواً   محمـد إسمـاعیــل حســــونة. د .12

 عضــواً   نــوال  إسماعیـــل فرحــــات. د .13

  
  )3(مادة 

كـــون مـــدة عمـــل المجلـــس ســـنة واحـــدة كمجلـــس تأسیســـي یـــتم بعـــدها تحدیـــد المجلـــس 
  .                            .           الدائم  والذي تكون مدته ثالث سنوات

  )4(مادة 
لغى كل ما یتعارض مع هذا القرار   .                                        یُ

  )5(مادة 
عمــل بــه یتنفیــذ أحكـام هــذا القـرار و  -یخصـهكـل فیمــا –علـى الجهــات المختصـة كافــة 

نشر في الجریدة الرسمیة. من تاریخ صدوره ُ   .وی
  

  م2013/یولیو/1: اریخصدر في مدینة غزة بت
  هـ  /1434/22: الموافق                   

  

ة المزیني. د   أسامة عطیّ
  وزیر التربیة والتعلیم العالي



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  م2013لسنــة ) 29(قـرار وزیــر التـربیــة والتعلیــم العالــي رقـم 
م بشأن أسس النجاح 2012لسنة  )36(بشأن تعدیل القرار الوزاري رقم 

رسوب في مرحلة التعلیـم األسـاسي ومرحلة التعلیـم الثانــوي واإلكمال وال
للعام الدراسي ) العلمي والعلوم اإلنسانیة والشرعي(األكـادیمي  بفروعه 
  م بوزارة التربیـة والتعلیـم العـالـي2013/2014

  وزیر التربیة والتعلیم العالي
 ،التهوتعدی 2003 بعد االطالع على القانون األساسي المعّدل لسنة

  ،م2013لسنة ) 1(على قانون التعلیم رقم و 
بشـــأن أســس النجـــاح واإلكمـــال م 2012لســـنة ) 36(علــى القـــرار الـــوزاري رقــم و 

 والرسوب في مرحلة التعلیم األساسي ومرحلة التعلیم الثانوي األكادیمي بفروعه
  ،م2012/2013للعام الدراسي ) العلمي والعلوم اإلنسانیة والشرعي(

 المصلحة العامة،یات ووفقًا لمقتض
  ناء على الصالحیات المخولة لنا،وب

  :قررنا ما یلي
  
  )1(مادة 

ُسمى هذا القرار  بشـأن أسـس النجـاح ) م2012لسـنة  36(تعـدیل القـرار الـوزاري رقـم "ی
والرســـوب فـــي مرحلـــة التعلـــیم األساســـي ومرحلـــة التعلـــیم الثـــانوي األكـــادیمي واإلكمــال 
  ".م2012/2013للعام الدراسي ) لشرعينیة واالعلمي والعلوم اإلنسا(بفروعه 

  )2(مادة .
  ).م2012لسنة  36(المرفقة بالقرار رقم ) 11,10,9,8,7(یتم تعدیل المالحق رقم 

  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  )3(مادة 
لغى كل ما یتعارض مع هذا القرار             . .                                         یُ

  )4(مادة 
عمــل القــرارتنفیــذ أحكــام هــذا  -كــٌل فیمــا یخصــه  –علـى الجهــات المختصــة كافــة  ُ ، وی

  ..           وینشر في الجریدة الرسمیة ،به من تاریخ صدوره
  

  .م2013/أغسطس/22: بتاریخصدر في مدینة غزة 
  .هـ/1433/15: الموافق                   

ة المزیني. د   أسامة عطیّ
  وزیر التربیة والتعلیم العالي

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

 )7(ملحق رقم تعدیل 
 م2013/2014ساسي للعام الدراسي المباحث المقررة للصف السابع األ

 المبحث الرقم
عدد حصص 

 المبحث
النهایة العظمى 
 لعالمة المبحث

 100 4 التربیة الدینیة 1

 100 7 اللغة العربیة 2

 100 4 اللغة االنجلیزیة 3

 100 5 الریاضیات 4

 100 4 العلوم العامة 5

 100 4 العلوم االجتماعیة 6

 100 1 الفنون والحرف 7

 100 1 التربیة الریاضیة 8

 100 2 التكنولوجیا والعلوم التطبیقیة 9

 100 2 المادة االختیاریة 10
 

 )والثقافة اإلسالمیة، الصحة والبیئة، حقوق اإلنسان ومهارات الحیاة(الختیاریة تشمل المادة ا  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

 

 )8(ملحق رقم تعدیل 
 م 2014/  2013المباحث المقررة للصف الثامن األساسي للعام الدراسي 

عدد حصص  المبحث  الرقم
 المبحث

النهایة العظمى 
 لعالمة المبحث

 100 4 التربیة الدینیة  1

 100 6 اللغة العربیة  2

 100 5 اللغة االنجلیزیة 3

 100 5 الریاضیات 4

 100 4 العلوم العامة 5

 100 4 جتماعیةالعلوم اال 6

 100 1 الفنون والحرف 7

 100 1 التربیة الریاضیة 8

 100 2 التكنولوجیا والعلوم التطبیقیة 9

 100 2 ختیاریة االمادة ال 10

    

 )الثقافة اإلسالمیة، الصحة والبیئة، حقوق اإلنسان ومهارات الحیاة( المادة االختیاریة تشمل   
  

  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

 )9(ملحق رقم تعدیل 
 م 2014/  2013باحث المقررة للصف التاسع األساسي للعام الدراسي الم

عدد حصص  المبحث  الرقم
 المبحث

النهایة العظمى 
 لعالمة المبحث

 100 4 التربیة الدینیة  1

 100 6 اللغة العربیة  2

 100 5 اللغة االنجلیزیة 3

 100 5 الریاضیات 4

 100 4 العلوم العامة 5

 100 4 یةالعلوم االجتماع 6

 100 1 الفنون والحرف 7

 100 1 التربیة الریاضیة 8

 100 2 التكنولوجیا والعلوم التطبیقیة 9

 100 2 ختیاریة االمادة ال 10

    
 العبریة ، حقوق اإلنسان ومهارات الصحة والبیئة، اللغة الفرنسیة، اللغة(المادة االختیاریة تشمل   

 )الثقافة اإلسالمیة، الحیاة
  

  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

 )10(ملحق رقم تعدیل 
 م 2013/2014عاشر األساسي للعام الدراسي المباحث المقررة للصف ال

 المبحث  الرقم
عدد حصص 

 المبحث
النهایة العظمى 
 لعالمة المبحث

 100 3 التربیة الدینیة  1

 100 5 اللغة العربیة  2

 100 5 اللغة االنجلیزیة 3

 100 5 الریاضیات 4

 100 5 العلوم العامة 5

 100 4 العلوم االجتماعیة 6

 100 1 الفنون والحرف 7

 50 1 التربیة الریاضیة 8

 100 2 التكنولوجیا 9

 100 2 الثقافة التقنیة 10

 50 1  الفتوة 11

 100 2 المادة االختیاریة 12
 
ان ومهارات ، حقوق اإلنس، اللغة الفرنسیة، اللغة العبریةالصحة والبیئة(المادة االختیاریة تشمل   

 )الثقافة اإلسالمیة، الحیاة
 



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

 )أ/ 11(ملحق رقم تعدیل 
 م2013/2014الفرع العلمي للعام الدراسي / المباحث المقررة للصف األول الثانوي

عدد حصص  المبحث  الرقم البیان الرقم
 المبحث

النهایة العظمى 
 لعالمة المبحث

1 

امة
 ع

مواد
 

 100 3 التربیة الدینیة   1

 150 5 للغة العربیةا 2

 150 5 اللغة االنجلیزیة 3

 50 1 التربیة الریاضیة 4

 50 1  الفتوة 5

 100 1 الفنون 6

2 

ص
ص

 تخ
مواد

 
 100 4 الفیزیاء 1

 100 4 الكیمیاء 2

 100 4 األحیاء 3

 200 5 الریاضیات 4

3 

ندة
مسا

واد 
م

 

 100 2 واالقتصاد اإلدارة 1

 100 2 لمعلوماتتكنولوجیا ا 2
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

 

 )ب/ 11(ملحق رقم تعدیل 
 م2014/ 2013للعام الدراسي  اإلنسانیةالعلوم / المباحث المقررة للصف األول الثانوي

 المبحث وفروعه الرقم البیان الرقم
عدد حصص 

 المبحث
النهایة العظمى 
 لعالمة المبحث

1 

امة
 ع

مواد
 

 100 3 التربیة الدینیة  1

 150 5 اللغة العربیة 2

 150 5 اللغة االنجلیزیة 3

 50 1 التربیة الریاضیة 4

 50 1  الفتوة 5

 100 1 الفنون 6

2 

ص
ص

 تخ
مواد

 
 100 3 التاریخ 1

 100 3 الجغرافیا 2

 100 2 واالقتصاد اإلدارة 3

 100 3 الریاضیات 4

3 

ندة
مسا

واد 
م

 

 100 3 الثقافة العلمیة 1

 100 2 وماتتكنولوجیا المعل 2

 100 2 القضایا المعاصرة 3
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

 )ج/11(ملحق رقم تعدیل 
 م2013/2014الشرعي للعام الدراسي / باحث المقررة للصف األول الثانويالم

 المبحث وفروعه الرقم البیان الرقم
عدد حصص 

 المبحث
النهایة العظمى 
 لعالمة المبحث

1 

امة
 ع

مواد
 

 150 5 اللغة العربیة 1

 100 3 االنجلیزیة اللغة 2

 100 3 الریاضیات 3

 100 3 التاریخ 4

 50 1 التربیة الریاضیة 5

 50 1  الفتوة 6

2 

ص
ص

 تخ
مواد

 
 150 4 القرآن وعلومه 1

 100 3 الحدیث الشریف وعلومه 2

 100 3 الفقه اإلسالمي وأصوله 3

 100 3 العقیدة اإلسالمیة 4

 100 3 طابةأسلیب الدعوة وفن الخ 5

3 

ندة
مسا

واد 
م

 

 100 2 القضایا المعاصرة 1

 100 2 تكنولوجیا المعلومات 2
 
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  م2013لسنــة ) 30(قـرار وزیــر التـربیــة والتعلیــم العالــي رقـم 
في " الفتّوة"بشأن مشروع  م 2012لسنة  )21(بشأن تعدیل القرار الوزاري رقم 

  علیـم العـالـيمدارس الذكور بوزارة التربیـة والت

  وزیر التربیة والتعلیم العالي
 ،وتعدیالته 2003 بعد االطالع على القانون األساسي المعّدل لسنة

  ،م2013لسنة ) 1(نون التعلیم رقم على قاو 
ة"روع بشأن مشم 2012لسنة ) 21(على القرار الوزاري رقم و  في مدارس " الفتوّ

  ،الذكور
 ووفقًا لمقتضیات المصلحة العامة،

  ناء على الصالحیات المخولة لنا،وب
  :قررنا ما یلي

  )1(مادة 
ســـمى هـــذا القـــرار  ُ م بشـــأن مشـــروع 2012لســـنة  )21(تعـــدیل القـــرار الـــوزاري رقـــم " ی

ة(   ".                             في مدارس الذكور) الفتوّ
  )2(مادة 

بح كمـا م لتصـ2012لسـنة  )21(مـن القـرار الـوزاري رقـم ) 4(یتم تعـدیل نـص المـادة 
یعتبر مبحث الفتوة مبحث دراسي شأنه شأن المباحـث الدراسـیة األخـرى ویـدرس : یلي

  .طوال العام الدراسي
  )3(مادة 

لتصـبح كمـا  م2012لسـنة  )21(مـن القـرار الـوزاري رقـم ) 5(یتم تعـدیل نـص المـادة 
ربیـة الریاضـیة یتم تخصیص حصة دراسیة لمبحث الفتوة مسـتقلة عـن مبحـث الت: یلي

  ).العاشر والحادي عشر والثاني عشر( وف الدراسیةللصف

  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  )4(مادة 
یص  . أ تم تخص وة) 50(ی ث الفت ة لمبح یص ، درج تم تخص ا ی ة ) 50(كم درج

 .لمبحث التربیة الریاضیة

ھادة المدرس . ب ى الش ھ إل وة ودرجات ث الفت اف مبح ر یُض فین العاش ي الص یة ف
  .والحادي عشر

  )5(مادة 
لغى كل ما یتعارض م   .                                          رع هذا القرایُ

  )6(مادة 
عمــل القــرارتنفیــذ أحكــام هــذا  -كــٌل فیمــا یخصــه  –علـى الجهــات المختصــة كافــة  ُ ، وی

  .           .وینشر في الجریدة الرسمیة، به من تاریخ صدوره
  

  .م2013/أغسطس/22: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  .هـ/1433/15: الموافق                   

ة المزیني. د   أسامة عطیّ
  وزیر التربیة والتعلیم العالي

  

  

  

  

  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  م2013لسنــة ) 31(قـرار وزیــر التـربیــة والتعلیــم العالــي رقـم 
م بشــأن تشكیـل لجنـة المكافـآت 2012لسنة  )6(بشأن تعدیل القرار الوزاري رقم 
  بوزارة التربیة والتعلیم العالي والحـوافـز

  ر التربیة والتعلیم العاليوزی
  ،وتعدیالته 2003 لسنةبعد االطالع على القانون األساسي 

  م وتعدیالته،1998لسنة ) 4(ة رقم على قانون الخدمة المدنیو 
م بالالئحـة التنفیذیـة لقـانون الخدمـة 2005لسـنة ) 45( وعلى قرار مجلس الوزراء رقـم

  منها، )66,65,64,63( م، والسیما المواد1998لسنة ) 4(رقم  المدنیة
 م بشـــأن نظـــام المكافـــآت والحـــوافز2011لســـنة ) 2(وعلـــى قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  لموظفي القطاع العام المدني،
ــــوزاري رقــــم  ــــى القــــرار ال ــــة   م2012لســــنة ) 6(وبعــــد االطــــالع عل بشــــأن تشــــكیل لجن

  ،رة التربیة والتعلیم العاليالمكافآت والحوافز بوزا
 ة العامة،ووفقًا لمقتضیات المصلح

  ناًء على الصالحیات المخولة لنا،وب
  :قررنا ما یلي

  )1(مادة 
ُســمى هــذا القــرار  بشــأن تشــكیل لجنــة م 2012لســنة ) 6(تعــدیل القــرار الــوزاري رقــم "ی

  ".                             المكافآت والحوافز بوزارة التربیة والتعلیم العالي 

  )2(مادة 
  :في وزارة التربیة والتعلیم العالي من افزتُشكل لجنة المكافآت والحو 

  الوكیل المساعــد للشــــــؤون اإلداریة والمالیة             رئیســاً / السید .1
  عضــواً   الوكیل المساعد للشــــــــؤون التـعـلـیـمـیــــــــــــــــة             / السید .2



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  ــالـــي               عضــواً الوكیل المساعد لشـــــــــؤون التعلیم العـ/ السید .3
 عضــواً      مدیـــــــــر عــــــــــــــام الشـــــــــؤون المـــــــالیـــــــــــــــة             / السید .4

 عضــواً  "             المكلــف"مدیــــــــــر عــــــــــــــام الوحدة القانونیة / السید .5

  )3(مادة 
لغى كل ما یتعا             . .                                          رض مع هذا القراریُ

  )4(مادة 
عمــل القــرارتنفیــذ أحكــام هــذا  -كــٌل فیمــا یخصــه  –علـى الجهــات المختصــة كافــة  ُ ، وی

  .          . وینشر في الجریدة الرسمیة، به من تاریخ صدوره

  .م2013/أغسطس/22: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  .هـ/1433/15: الموافق                   

ة المزیني. د   أسامة عطیّ
  وزیر التربیة والتعلیم العالي
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  م2013لسنة ) 61(رقم  قرار وزیر الداخلیة
   بخصوص الشئون المالیة للجمعیات الخیریة والهیئات األهلیة  

  واألمن الوطني وزیر الداخلیة
  ،وتعدیالته 2013لسنة  سيبعد االطالع على القانون األسا

م والئحتـــه 2000لســـنة ) 1(وعلـــى قـــانون الجمعیـــات الخیریـــة والهیئـــات األهلیـــة رقـــم 
  ،التنفیذیة

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

ــــــرر    قُ
  )1(مـادة 

  أحكام عامة 
لهیئات األهلیة مـن األول مـن شـهر ینـایر تبدأ السنة المالیة للجمعیات الخیریة وا .1

  .دیسمبر من نفس السنة 31وتنتهي في 
تُعد موازنة تقدیریة كأداة للتخطیط والرقابـة المالیـة بحیـث یـتم إعـدادها وتصـنیفها  .2

 .بما یتالءم والحسابات العامة ومراكز التكلفة للجمعیة
لــى نهایــة ســنة ال یجـوز إتــالف المســتندات المالیــة إال بعــد مــرور ســبع ســنوات ع .3

فیجــــب أن یحـــتفظ بهـــا لمــــدة ) المیزانیـــات(الحســـاب أمـــا بالنســـبة للقــــوائم المالیـــة 
ــــنوات وفـــــي كلتــــــا الحـــــالتین ال تـــــتم عملیــــــة اإلتـــــالف إال بعـــــد أرشــــــفة  عشـــــرة سـ

  .المستندات والقوائم المالیة إلكترونیاً 
یفضـــل عنـــد الشـــراء بـــأي طریقـــة كانـــت اشـــتراط األولویـــة للمنتجـــات المحلیـــة مـــا  .4

مـــت مطابقـــة للمواصـــفات المعتمـــدة مـــع مراعـــاة تجنـــب األســـماء التجاریـــة ألي دا
  .مادة أو منتج

تعطى األولویة في مشاریع الجمعیة للمقـاولین أو المـوردین المحلیـین إذا تـوافرت  .5
  .الشروط المطلوبة
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تعفــى الجمعیــة مــن اإلجــراءات المنصــوص علیهــا فــي هــذا النظــام فیمــا یخـــص  .6
اســــتدراج العـــروض أو التعاقــــد المباشــــر فــــي إحــــدى الشـــراء ویــــتم ذلــــك بواســــطة 

  :الحاالت اآلتیة
في الحاالت المستعجلة لمواجهة الحاالت الطارئة مثـل الكـوارث الطبیعیـة  -أ 

  .والحروب
في حال وجود ضرورة ال تسمح بإجراءات طـرح عطـاء، وفـي هـذه الحالـة  - ب 

 .یجب الحصول على موافقة الدائرة المختصة في وزارة الداخلیة مسبقاً 
إذا كـــان التعاقـــد أو تقـــدیم الخدمـــة یـــتم مـــع مؤسســـة حكومیـــة أو جمعیـــات  -ج 

خیریة أو هیئات أهلیة بحیث تكـون األسـعار وفقـًا لمتوسـط أسـعار السـوق 
 .ویتم تأكید ذلك بعروض أسعار من ثالثة موردین

توثــق جمیــع اإلعالنــات المتعلقــة بمــواد هــذا القــرار فــي ملــف خــاص ســواء كانــت  .7
المحلیــــة أو علــــى لوحــــات الجمعیــــة أو علــــى المواقــــع  اإلعالنــــات فــــي الصــــحف

 .اإللكترونیة، مع إبراز تاریخ النشر ومدة ظهور اإلعالن
ــــس إدارة الجمعیــــة أو  .8 ــــوزارة المختصــــة علــــى مجل تعــــرض مالحظــــات الــــوزارة وال

ــــة خــــالل شــــهر علــــى األكثــــر مــــن تــــاریخ إبالغهــــا بهــــا وعلــــى الجمعیــــات  الهیئ
 .العمومیة حال انعقادها

ود ظــــروف اســـــتثنائیة لــــدى الجمعیـــــة عــــن اإلطـــــار العــــام لعمـــــل فــــي حــــال وجـــــ .9
الجمعیـات والـذي قــد ال یتوافـق مـع بعــض مـواد هـذا القــرار، یحـق للجمعیـة تقــدیم 
مقترح استثنائي على بعض مواد هذا القرار إلى الدائرة المختصـة بـالوزارة، والتـي 

صدار قرارها بالخصوص مكتوباً    .بدورها تقوم بدراسة هذا المقترح وإ
  )2(مـادة 

  عدم تعارض المصالح
ال یجوز لعضو مجلس اإلدارة أو الموظف بصفة دائمة أو مؤقتة في الجمعیة أن  .1

یقوم بأي أعمال لصالح الجمعیة تكون له فیها مصلحة شخصیة مباشرة أو غیر 
  :مباشرة، بما في ذلك ما یأتي
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وجوب عدم جمع عضو مجلس اإلدارة أو الموظف بین عمله في الجمعیة  -أ 
 .وعمله في جهات تمویلیة أو استشاریة لها عالقة بمجال عمل الجمعیة

عدم تقدیم أعضاء مجلس اإلدارة أو الموظفین في الجمعیة أي خدمات بأجر  - ب 
أو توریدات أو تنفیذ أشغال لصالح الجمعیة من خالل شركات أو مصالح لهم 

 .أو هم شركاء فیها بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة
 .عضویة مجلس اإلدارة والعمل في الجمعیة أو الهیئة بأجرعدم الجمع بین  -ج 
ال یجوز أن یضم مجلس اإلدارة عضوین أو أكثر یجمع بینهما صلة قرابة من  - د 

 .الدرجتین األولى والثانیة
وجوب تحیید عضو مجلس اإلدارة أو الموظف عن اللجان التي تتعلق باتخاذ  - ه 

شیكل في حال  1000متها عن قرار التوظیف أو الشراء أو تقدیم خدمة تزید قی
كان أحد المتقدمین إلى هذه اللجان أو الخدمة له صلة قرابة به أو تربطه به 
عالقة شخصیة، ویجب على الموظف أو عضو مجلس اإلدارة في هذه الحالة 

 .أن یقوم بإشعار مجلس اإلدارة بذلك خطیاً 
 في حال تقدم أي عضو مجلس إدارة سابق أو شخص له صلة قرابة من -و 

الدرجة األولى أو الثانیة لكل من أعضاء مجلس اإلدارة الحالیین أو المدیر 
التنفیذي لشغل وظیفة من وظائف الجمعیة، على الجمعیة إبالغ الوزارة قبل 
أسبوع وذلك لحضور ممثل عن دائرة الجمعیات بوزارة الداخلیة إلجراءات 

 .عملیة التوظیف
ون هو أو أحد العاملین لدیه عضوًا في ال یجوز اختیار مدقق حسابات للجمعیة یك .2

باستثناء الجمعیات المهنیة المتخصصة في مجال -الجمعیة العمومیة للجمعیة   
أو موظفًا في الجمعیة سواًء كانت الوظیفة بأجر كامل أو جزئي  - التدقیق والمراجعة

یة، أو بمكافأة أو أن یكون مالكًا أو شریكًا في شركات أخرى تقوم بالتورید للجمع
بحیث یطلب من مدقق الحسابات كتاب خطي بعدم مخالفته لما جاء في هذا البند 

 .عند تقدیم عرض السعر
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  )3(مـادة 
  حسابات الجمعیة 

أو مــــا یعادلهــــا مــــن عمــــالت ) العملــــة المتداولــــة(عملــــة الحســــابات هــــي الشــــیكل  .1
أخــــرى، وبــــاقي العمــــالت تُقــــیم عنــــد التســــجیل حســــب ســــعر الصــــرف فــــي تــــاریخ 

  .یةالعمل
ــــــانوني خــــــارجي مــــــرخص مــــــن قبــــــل جهــــــات  .2 یجــــــب اعتمــــــاد مــــــدقق حســــــابات ق

االختصــــاص لمراجعـــــة حســــابات الجمعیـــــة أو الهیئـــــة والمصــــادقة علیهـــــا ســـــنویًا 
بواســــطة الجمعیــــة العمومیــــة للجمعیــــة أو الهیئــــة، علــــى أن یكــــون ذلــــك بموجــــب 
إعالن في صحیفة محلیة یومیة وذلك لمدة یومین متتالیین علـى األقـل وال تكـون 

ن أیــام العطــل أو اإلجــازات الرســمیة، مــن خــالل تقــدیم عــروض أســعار معــززة مــ
نبــذة (بعــروض فنیــة مــن قبــل مكاتــب تــدقیق الحســابات تشــتمل علــى األقــل علــى 

جــراءات التــدقیق، جــدول  عــن المكتــب والشــركاء، خبــرة المكتــب، مراحــل العمــل وإ
ختیـــار مـــن بـــین ویـــتم اال) زمنـــي لكـــل مرحلـــة، فریـــق التـــدقیق والســـیرة الذاتیـــة لهـــم

المتقـــدمین مـــن قبـــل الجمعیـــة العمومیـــة للجمعیـــة أو الهیئـــة، ویســـتثنى مـــن ذلـــك 
أو التــي  التـي تــم تسـجیلها فــي نفـس الســنة موضـع التــدقیقالجمعیـات أو الهیئــات 

ألـــف شــیكل فیكتفـــى باســـتدراج  100تكــون إیراداتهـــا فــي الســـنة الســابقة أقـــل مــن 
ى الجمعیــة العمومیــة للبــت فیهــا، ثــالث عــروض أســعار فنیــة ومالیــة لعرضــها علــ

وفي جمیع األحوال یجب أال تزید مدة عمل مدقق الحسابات لـنفس الجمعیـة عـن 
 .ثالث سنوات متتالیة

یجـــب تقــــدیم القــــوائم المالیـــة لجهــــات االختصــــاص مدققـــة مــــن مــــدقق الحســــابات  .3
الخارجي للجمعیة أو الهیئة  فـي موعـد أقصـاه نهایـة شـهر إبریـل مـن بدایـة العـام 

قــدم عنــه التقریــر، بعــد اعتمادهــا مــن الجمعیــة العمومیــة للجمعیــة ال تــالي للعــام المُ
  .في اجتماعها العادي
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یجب على الجمعیة إبـراز تقریـر المالحظـات المقـدم مـن مـدقق الحسـابات وكـذلك  .4
 .رد إدارة الجمعیة علیه لمفتشي الوزارة

  )4(مـادة 
 المستندات والسجالت المحاسبیة

 : محاسبیة حسب النماذج المرفقة منتتكون المستندات ال .1
 .سند قبض -أ 
 .سند قبض فرعي - ب 
 .سند استالم مواد عینیة -ج 
 .أمر صرف - د 
 .سند صرف - ه 
 .سند صرف فرعي -و 
 .طلبیه صرف من المخازن - ز 
 .سند صرف من المخازن -ح 
 .طلب  شراء -ط 
 .سند فحص واستالم -ي 
  .سند إدخال للمخازن -ك 
  : تتكون السجالت المحاسبیة من .2

 .سجل الیومیة العامة -أ 
 .ألستاذ المساعدسجالت ا - ب 
 .سجل حركة الصندوق -ج 
 .سجل األصول الثابتة - د 
 .سجل توثیق سندات القبض والصرف - ه 
 .بطاقة حركة الصنف من المخازن -و 
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فـي ) 2(من الفقرة السابقة رقـم ) ب-أ(یمكن االستغناء عن السجالت في البند  .3
حالــة إدارة نظــام مــالي محوســب لــدى الجمعیــة أو الهیئــة مــع االحتفــاظ بســجل 

كامــل وســنوي لكــل حســاب علــى أن تلتــزم الجمعیــة أو الهیئــة بتخــزین  األســتاذ
  .المعلومات اإللكترونیة بطرق صحیحة وسلیمة واالحتفاظ بها في مكان آمن

  )5(مـادة 
 مستندات اإلیرادات والمصروفات

  .یجب أن تدعم اإلیرادات والمصروفات بمستندات تؤید صحتها .1
ن أصـل وال تقبـل الصـورة إال فـي كل المستندات المؤیـدة للصـرف یجـب أن تكـو  .2

 :حاالت استثنائیة منها
فقـــدان أصـــل المســـتند وفـــي هـــذه الحالـــة یجـــب أن یـــدون علیـــه عبـــارة صـــورة  -أ 

 . طبق األصل ویختم ویوقع علیه من الجهة الموردة أو المتعاقد معها
فــي حالــة المشــاریع الممولــة مــن جهــات مانحــة التــي تطلــب أصــل المســتند  -ب   

األصــل لهـا علــى أن تخـتم صــورة المسـتند بخــتم الجهـة المانحــة  ویـتم تقـدیم
بمـــا یفیـــد اســـتالمهم لألصـــل، ویرفـــق كتـــاب مـــن الجهـــة المانحـــة بتفاصـــیل 

  .المستندات التي تم استالمها
) فـــاتورة ضــریبیة أصـــلیة(یجــب أن تكــون المصـــروفات مدعمــة بمســـتند رســمي  .3

یصــا ــع مــن أمــین الصــندوق أو مــن یفوضــه، وإ ل قــبض موقــع وطلــب شــراء موقّ
وســند صـرف مــن الجمعیـة أو الهیئــة وأي مسـتندات أخــرى ، مـن الجهــة المـوردة

  .تكمل المجموعة المستندیة
یجـــب خـــتم ســـندات القـــبض باســـتثناء الفرعیـــة منهـــا مـــن مدیریـــة الداخلیـــة قبـــل  .4

  .استعمالها وحسب النموذج المرفق بهذا القرار
  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  )6(مـادة 
  التبرع للجمعیة أو الهیئة

الجمعیة أو الهیئـة هـو الجهـة الوحیـدة المخولـة بقبـول التبرعـات أو  مجلس إدارة .1
رفضــــها، علــــى أن تكـــــون هــــذه التبرعــــات ضـــــمن أهــــداف الجمعیــــة أو الهیئـــــة 

  .المعتمدة في نظامها األساسي
، ویــتم تقییمهـا علــى حسـب ســعرها  .2 التبرعـات العینیــة تعامـل كالمشــتریات مخزنیـًا

، فــي الســوق فــي حینــه، أو تقیــیم خبیــر فــي ح الــة عــدم وجــود نظیــر لهــا محلیــًا
ـــدعم بســــند اســــتالم مخزنـــي فــــور اســــتالمها دون تـــأخیر، وتقابــــل بــــاإلیرادات  وتُ
كتبــرع ویصــدر بهــا ســند قــبض عینــي، وســند صــرف عینــي فــي حالــة توزیعهــا، 

 .مع االحتفاظ بكشوف توزیع للمستفیدین ببیانات كاملة
الجمعیــة أو الهیئــة التبرعــات الخدماتیــة المقدمــة مــن قبــل أشــخاص مــن خــارج  .3

یتم تقییمها حسب مثیالتها من الخـدمات المقدمـة، وفـي حالـة عـدم وجـود سـعر 
مماثـل لهـا فـي الجمعیـة أو الهیئـة تحســب علـى أسـاس سـعر السـوق فـي حینــه، 
وتســـجل كمصـــاریف وتقابـــل بـــاإلیرادات كتبـــرع ویصـــدر بهـــا ســـند قـــبض مقابـــل 

 .خدمات وسند صرف مقابل خدمات
تفاقیات المالیة للمشـاریع أو البـرامج الموقعـة مـع الجهـات یجب إظهار جمیع اال .4

ـــغ التمویـــل اإلجمـــالي وجـــدول التـــدفقات النقدیـــة وأي  الممولـــة موضـــحًا فیهـــا مبل
مراســــالت تخــــص المشــــروع مــــع الجهــــات الممولــــة، واالحتفــــاظ بهــــا فــــي مقــــر 

 .الجمعیة
یجــب صــرف المــنح والهبــات وعائــد الوقفیــات لمــا خصصــت لهــا حســب  .5

 .ع المانح أو المتبرعاالتفاق م
یحظـــر علــــى الجمعیــــة اقتطــــاع نســــبة مـــن تمویــــل المشــــروع تحــــت أيِّ مســــمى  .6

لصــــالح شــــخص أو جهــــة مقابــــل إعــــدادها لمقتــــرح المشــــروع أو علــــى قیامهــــا 
  .بتمویله من الجهات المانحة، مالم ینص عقد المنحة على ذلك بشكل صریح
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نـــت یخـــالف یحظـــر علـــى الجمعیـــة قبـــول أي تمویـــل مشـــروط مـــن أي جهـــة كا .7
التشریعات الفلسـطینیة أو النظـام العـام أو اآلداب العامـة أو یشـكل ضـررًا علـى 
المجتمع الفلسطیني بأي شكل مـن األشـكال، أو ال ینسـجم مـع أولویـات التنمیـة 

  :الفلسطینیة، بما في ذلك ما یأتي
المنح التي تنتقص من حق الشعب الفلسطیني في مقاومة االحتالل والعودة  -أ 

 .لمصیروتقریر ا
 .المنح التي تهدف إلى التطبیع مع االحتالل اإلسرائیلي - ب 
المنح التي تستثني بعض المستفیدین أو الجمعیات على أساس سیاسي أو -ج 

 .دیني
  :یستثنى من التمویل المشروط ما یأتي .8

المساعدات التي یشترط فیها الممول على الجمعیة إتباع قواعد محاسبیة  - أ
  .تخدام المساعداتمعینة لضمان الشفافیة وحسن اس

المساعدات التي یشترط فیها الممول أن تصرف في نشاط معین من  -  ب
نشاطات الجمعیة أو لتغطیة بند معین من بنود موازنة الجمعیة أو 

  .المشروع الممول
  )7(مادة 

  إجراءات القبض 
یجــب تحریـــر ســند قـــبض بالمقبوضــات مهمـــا كانــت قیمتهـــا ســواء كانـــت  .1

ینــي أو خــدمي أو غیــر ذلــك مــع توضــیح نقدیــة أو شــیك أو حوالــة أو ع
نــوع العملــة الخاصــة بهــا فــي حالــة المبــالغ المالیــة، وســعر صــرفها وقــت 

 .قبضها دون تأخیر
یقــع تحــت طائلــة المســئولیة كــل مــن یقــوم باســتالم مبلــغ نقــدي متبــرع بــه  .2

مـــن أشـــخاص أو جهـــات اعتباریـــة أو وفـــود زائـــرة لألراضـــي الفلســـطینیة 
 .لحظة استالم المبلغبدون تحریر سند قبض بذلك 
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یقوم أمـین الصـندوق أو مـن یفوضـه بتحریـر نمـوذج سـند القـبض حسـب النمـوذج  .3
المعـد مــن أصـل و صــورتین، ویوقــع علیـه حســب األصــول بجانـب الخــتم، ویســلم 

 .األصل للدافع أو المتبرع
یجــب إیــداع المبــالغ الــواردة للجمعیــة أو الهیئــة فــي حســابها بالبنــك أو البریــد أوًال  .4

 .ما لم توجد ظروف طارئة أو قوة قاهرة مع إبالغ الوزارة بذلكبأول 
یـــتم االحتفـــاظ بـــدفاتر ســـندات القـــبض مسلســـلة بمكـــان أمـــین داخـــل الجمعیـــة أو  .5

ـــه فـــي الـــرقم  الهیئـــة وال یســـتخدم أي دفتـــر منهـــا إال بعـــد انتهـــاء الـــدفتر الســـابق ل
 . المتسلسل، وتبقى هذه الدفاتر عهدة على أمین الصندوق

ـــًا إجـــراء أي یجـــب الفصـــ .6 ل التـــام بـــین المقبوضـــات والمصـــروفات ویمنـــع منعـــًا بات
 .مقاصة بینهما

تعطى النسخة األصلیة األولى من سند القبض للدافع والنسـخة الثانیـة تحفـظ فـي  .7
الملـف المـالي للجمعیـة أو الهیئـة والثالثـة تبقـى فـي دفتـر سـندات القـبض، وتحفـظ 

 .في حافظة خاصة بعد االنتهاء من كل دفتر
بخـط "یجب أن توقـع جمیـع المسـتندات المالیـة مـن أمـین الصـندوق توقیـع أصـلي  .8

 .ویحذر توقیعها بواسطة ختم" الید
یجــوز إلدارة الجمعیــة تحریـــر ســندات قـــبض فرعیــة للمشـــاریع أو البــرامج الدائمـــة  .9

للجمعیـــة علـــى أن یحـــرر ســـند قـــبض رئیســـي بإجمـــالي ســـندات القـــبض الفرعیـــة 
 .بشكل دوري

ع سندات القبض الفرعیة والرئیسـیة فـي سـجل سـندات الصـرف یجب إثبات جمی  .10
 .والقبض

  )8(مـادة 
  استالم مواد عینیة 

یقـــوم المســـتلم بتحریـــر نمـــوذج ســـند اســـتالم مـــواد عینیـــة مـــن أصـــل و صـــورتین،  .1
 .ویوقع علیه حسب األصول بجانب الختم ویسلم األصل إلى المتبرع
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ین الصــندوق أو مــن یفوضــه ترســل جمیــع ســندات اســتالم المــواد العینیــة إلــى أمــ .2
مجلـس اإلدارة، الـذي یتــولى تسـجیلها وتوقیعهــا ویحـتفظ بالصـورة األولــى مـع ســند 
إدخــال المخــازن وتبقــى الصــورة الثانیــة للســند مــع تأشــیرة أمــین الصــندوق أو مــن 

  .یفوضه مجلس اإلدارة علیها مسلسلة في نفس الدفتر للمراجعة

  )9(مـادة 
  المصروفات والمدفوعات 

 .ملیة صرف ال تتم إال بموجب سند صرف مهما كان مبلغهأي ع .1
شــیكل یمكــن صــرفه مــن ) 500(إذا كــان المبلــغ المــراد صــرفه أو دفعــه أقــل مــن  .2

 .الصندوق، وما زاد عن ذلك یصرف من البنك بموجب شیك
یحـــتفظ بـــدفاتر الشـــیكات غیـــر المســـتعملة فـــي مكـــان أمـــین بالجمعیـــة أو الهیئـــة،  .3

ودهـــا مـــن البنـــك، وتصـــرف تباعـــًا لالســـتعمال ویثبـــت فـــي ســـجل خـــاص حـــال ور 
حسب تسلسل أرقامها، وتسجل عهدة على أمـین الصـندوق ویـتم االحتفـاظ بكعـب 

 .دفتر الشیكات المستعمل لدى أمین الصندوق
یحظر التوقیع على شـیك غیـر محـدد فیـه المبلـغ مـن قبـل أصـحاب حـق التوقیـع،  .4

لـى كعـب الشـیك مـع ختمـه ویجب تسـجیل المبلـغ واسـم المسـتفید وتـاریخ الشـیك ع
 .بخاتم للمستفید األول ووضع خطین مائلین على جانبي المبلغ

قبــل التوقیــع علــى الشــیك یجــب مراجعــة جمیــع المســتندات والبیانــات التــي تثبـــت  .5
  .صحة عملیة الصرف واستیفاء الشروط المطلوبة

 .یجب أن یرفق مع سند الصرف المستندات المؤیدة لصحة الصرف .6
حتــــى ال تصــــرف مــــره ) paid-ســــدد(دات المصــــروفة بخــــتم یجــــب خــــتم المســــتن .7

 .أخرى
، ویعتمـد بخـتم یصـرف للمسـتفید األول، وال  .8 یصدر الشیك باسم المسـتفید شخصـیًا

 .یجوز إصدار شیك لحامله مهما كانت األسباب أو المبررات
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ال یجـــوز دفــــع أیـــة مصــــروفات بعملـــة أجنبیــــة دون تحدیـــد ســــعر الصـــرف وقــــت  .9
 .الصرف على سند الصرف

  )10(مادة 
  السلفة المستدیمة 

یجــب إتبــاع نظــام الســلفة المســتدیمة لمواجهــة المصــروفات النثریــة التــي ال تزیــد  .1
  .شیكل) 500(عن 

یجــب تعیــین شــخص محــدد بقــرار مــن مجلــس اإلدارة یكــون مســئول عــن الســلفة  .2
 .والصرف منها

 .صرف السلفة یكون بشیك باسم الشخص المسئول .3
روفات شــهر، أو حســب مــا یقــرره مجلــس اإلدارة تقــدر قیمــة الســلفة بمتوســط مصــ .4

شــیكل أو مــا یعادلــه، علــى أن تقفــل ) 2000(علــى أن ال تزیــد فــي كــل مــرة عــن 
 .جمیع السلف قبل نهایة السنة المالیة

 .ال یجوز تجزئة الفاتورة الواحدة لعدة فواتیر مهما كانت األسباب .5
هـــا الفـــاتورة یجـــب دعـــم كـــل عملیـــة صـــرف بالمســـتندات المؤیـــدة للصـــرف بمـــا فی .6

 .الضریبیة
یجــب تجهیــز ) نهایــة الشــهر أو نفــاذ الســلفة أیهمــا أســبق(عنــد استعاضــة الســلفة  .7

 .كشف أو سجل بالمصروفات مدعمًا بالمستندات األصلیة
 .یقوم أمین الصندوق بمراجعة كشف أو سجل السلفة وتدقیقه واعتماده وتوقیعه .8
  ).paid-سدد( یجب ختم كل المستندات بختم  .9

  )11(مـادة 
  إجراءات الشراء والمناقصات 

یخــول أمــین الصــندوق بصــالحیة الصــرف نقــدًا فقــط فــي كــل مبلــغ ال یزیــد عــن  .1
 .شیكل) 500(
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یخـــول أمـــین الصـــندوق ورئـــیس الجمعیـــة بصـــالحیة الموافقـــة علـــى الشـــراء بـــاألمر  .2
 .شیكل) 2000(المباشر في كل مبلغ ال یزید عن 

وق وأحـــد أعضـــاء مجلـــس اإلدارة یخـــول رئـــیس الجمعیـــة أو الهیئـــة وأمـــین الصـــند .3
العطــاءات (بالموافقــة علــى أمــر الشــراء عــن طریــق الممارســة المكتوبــة والمغلقــة 

عــــن طریــــق اســــتدراج عــــروض أســــعار لعــــدد مــــن ) بطریقــــة اســــتدراج العــــروض
الموردین أو المقاولین أو مقدمي الخـدمات ال یقـل عـددهم عـن ثالثـة، وذلـك لكـل 

شـــیكل أو مـــا ) 20000(شـــیكل وحتـــى ) 2000(عملیـــة شـــراء یزیـــد مبلغهـــا عـــن 
ـــه بــــالعمالت األخــــرى، وفــــي حــــال كانـــــت عملیــــة الشــــراء تزیــــد عــــن مبلـــــغ  یعادلـ

شـیكل أو مـا یعادلـه بـالعمالت األخـرى، یـتم ) 20000(شیكل وحتـى ) 10000(
تطبیق نفس إجراءات المناقصة الموضحة فـي هـذا النظـام باسـتثناء اإلعـالن فـي 

 .الصحف المحلیة
شــیكل أو مــا یعادلــه بــالعمالت األخــرى ) 20000(رف یزیــد عــنكــل شــراء أو صــ .4

یجب أن یـتم بموجـب مناقصـة بـالظرف المغلـق والمختـوم ویجـب إتبـاع الخطـوات 
 :التالیة

یجـــب اإلعــــالن عــــن المناقصــــة فـــي إحــــدى الصــــحف المحلیــــة المســــموح  -أ 
 .بتوزیعها على األقل

مبـالغ التـي یجب أن یكون اإلعالن لمدة یومین متتالیین على األقل فـي ال - ب 
شیكل ولمدة یوم على األقل في المبـالغ التـي تقـل عـن   50000تزید عن 
 .شیكل 20000شیكل وتزید عن  50000

یجـــب أن ال یكـــون اإلعـــالن فـــي أي یـــوم مـــن أیـــام العطـــل األســـبوعیة أو  -ج 
عطل فیها العمـل فـي الـدوائر الحكومیـة  ُ األعیاد والمناسبات الوطنیة التي ی

 .والرسمیة
ن المناقصــة علــى الموقـع اإللكترونــي وكــذلك علــى لوحــة یجـب نشــر إعــال - د 

  .الجمعیة طیلة فترة المناقصة
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یجب أن یكون اإلعالن واضـح ومتضـمن بیانـات كافیـة بمـا فـي ذلـك یـوم  - ه 
یـــداعها فـــي  البـــدء فـــي بیـــع العطـــاءات ویـــوم وســـاعة اســـتالم العطـــاءات وإ
الصـــندوق ویـــوم وســـاعة إغـــالق صـــندوق العطـــاءات ویـــوم وســـاعة فـــتح 

ظـــاریف وأن یـــدعى المـــوردون لحضـــور اجتمـــاع فـــتح المظـــاریف، مـــع الم
ذكـــر قابلیـــة المناقصـــة للتجزئـــة مـــن عدمـــه وأن ثمـــن اإلعـــالن علـــى مـــن 

  .یرسو علیه العطاء وأیة شروط أخرى تراها الجمعیة ضروریة
یجـــب تقـــدیم خلـــو طـــرف مـــن الضـــریبة المضـــافة وضـــریبة الـــدخل وكـــذلك  -و 

مـن قیمـة العطـاء المقـدم % 5إلـى % 2كفالة بنكیة أو شـیك بنكـي بنسـبة 
 .من كل مورد متقدم للعطاء

ـــــــود المقـــــــاوالت أو  - ز  ـــــــي عق ـــــــنص ف ـــــــة أن ت ـــــــة أو الهیئ ــــــق إلدارة الجمعی یحـ
من قیمة كل مسـتخلص ككفالـة حسـن % 10التوریدات على خصم نسبة 

ـرد للمــورد بعـد انتهــاء التنفیـذ واالســتالم النهـائي للمشــروع  تنفیـذ، علــى أن تُ
 .صولأو التورید حسب األ

یجب أن یكـون فـي الجمعیـة أو الهیئـة صـندوق للعطـاءات مقفـل ومفتـوح مـن  -ح 
أعلى، بحیث یسمح بإدخال العطـاءات فقـط، وتكـون مفاتیحـه إحـداها بعهـدة 

  .أمین الصندوق، واآلخر بعهدة رئیس الجمعیة
یجـــب أن یكـــون كـــراس العطـــاء شـــامل للمواصـــفات الفنیـــة والشـــروط العامــــة  -ط 

جــدول الكمیــات علــى أن یتضــمن جــدول الكمیــات للمناقصــة باإلضــافة إلــى 
 .على األقل البنود الموضحة في الجدول أدناه

  

سعر  الوحدة الصنف مسلسل
 الوحدة

اإلجمالي  الكمیة
 باألرقام

اإلجمالي 
 كتابة

 مالحظات

        
        



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  )12( مادة
  لجنة فتح المظاریف

ـــــة ت .1 ـــــة أو الهیئـــــة لجن ـــــس إدارة الجمعی ـــــة فـــــتح تشـــــكل بقـــــرار مـــــن مجل ســـــمى لجن
المظـــاریف مـــن ثالثـــة أعضـــاء ویرأســـها عضـــو مجلـــس إدارة، ویمكـــن أن ینضـــم 

 .للجنة فتح المظاریف خبیر متخصص للجنة إذا دعت الحاجة لذلك
عـداد كشـف التفریـغ للمناقصـة  .2 تقوم اللجنة بفتح المظاریف ومراجعة العطاءات وإ

أمــام مــن  مــع أي مالحظــات لعرضــه علــى لجنــة البــت، ویــتم ذلــك بشــكل علنــي
 .حضر من المتقدمین للمناقصة بعد دعوتهم

  )13(مادة 
 لجنة البت في المناقصات 

تشــكل وبقـــرار مــن مجلـــس إدارة الجمعیــة أو الهیئـــة لجنــة تســـمى لجنــة البـــت فـــي  .1
ــــة  ــــة أو الهیئ المناقصــــات وتكــــون مهمتهــــا البــــت فــــي العطــــاءات المقدمــــة للجمعی

  .ضمن المناقصات المعلن عنها
اللجنــة فــي عضــویتها رئــیس مجلــس إدارة الجمعیــة أو الهیئــة یجــب أن تضــم هــذه  .2

وأمــین الصــندوق وعضــو أخــر مـــن مجلــس اإلدارة، ویمكــن أن ینضــم إلــى لجنـــة 
البـــت مــــن یــــراه مجلــــس اإلدارة ضــــروریًا فـــي قــــرار البــــت مــــن الفنیــــین وأصــــحاب 

  .الخبرة
ـــة المناقصـــات التـــي تزیـــد قیمتهـــا عـــن .3 ـــه(شـــیكل ) 50000(فـــي حال )  أو مـــا یعادل

ب أن یكــون البــت فیهــا بقــرار مــن مجلــس اإلدارة فــي أحــد اجتماعاتــه، وترفــق یجــ
 .صورة عن محضر اجتماع مجلس اإلدارة بالخصوص مع مستندات المناقصة

الجمعیــة ملزمــة باألخــذ بأقــل األســعار فــي حــال تطــابق المواصــفات، وفــي حـــال  .4
  .ة على ذلكوجود مبرر لمخالفة ذلك یتم أخذ موافقة الدائرة المختصة في الوزار 
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  )14(مـادة 
  األصول الثابتة

تثبـــــت تكلفـــــة األصـــــول الثابتـــــة بالتكلفـــــة التاریخیـــــة لتـــــاریخ اقتنائهـــــا، ویقفـــــل هـــــذا  .1
الحساب عند  إعدام األصل أو الـتخلص منـه، ویـتم إظهـار األصـل بقیمـة رمزیـة 

 .شیكل في حالة استهالكه دفتریًا وال تزال الجمعیة تستفید منه) 1(
ألصــــول الثابتــــة علــــى أســــاس القســــط الثابــــت وتعتمــــد نســــب یحتســــب اإلهــــالك ل .2

أثــــاث -%20أجهــــزة مكتبیــــة -%20أجهــــزة كمبیــــوتر :. االســــتهالك وفقــــا لآلتــــي
آالت  -%20)كتـــــب(مصـــــادر معلومـــــات-%15ســـــیارات  -%2مبـــــاني -10%

 %20شبكات كمبیوتر  -%10ومعدات 
ــ .3 عــالم ال وزارة إتــالف األصــل أو بیعــه یجــب أن یكــون بقــرار مــن مجلــس اإلدارة وإ

 .قبل اإلتالف أو البیع بأسبوعین على األقل
فــي حالــة ســرقة أو فقــدان أحــد األصــول أو المســتندات فــي الجمعیــة یجــب تبلیــغ  .4

خطـــار الـــوزارة خـــالل مـــدة  جهـــات االختصـــاص فـــور العلـــم بالســـرقة أو الفقـــدان وإ
 .أقصاها أسبوع من تاریخه

نة مالیـة مـن خـالل یتم جرد أصول ومخـزون الجمعیـة أو الهیئـة فـي نهایـة كـل سـ .5
لجنــة مكلفــة مــن مجلــس اإلدارة مكونــة مــن ثــالث أشــخاص علــى األقــل تتضــمن 
أحـــد أعضـــاء مجلـــس اإلدارة ومـــدقق الحســـابات، علـــى أن یـــتم االحتفـــاظ بنتیجـــة 
الجرد الموقعة من اللجنـة فـي ملـف خـاص بـذلك، وتعـالج فـروق الجـرد بقـرار مـن 

 .مجلس إدارة الجمعیة
 –اســم األصــل (جــودات الثابتــة للجمعیــة موضــح فیــه یجــب االحتفــاظ بســجل للمو  .6

 –التكلفــة الفعلیــة  –تــاریخ الشــراء أو التوریــد -العــدد -جهــة االســتخدام–الوصــف 
 –رقمـــه   -صـــافي القیمـــة الدفتریـــة –مجمـــع االهـــالك المتـــراكم –نســـبة االهـــالك 
 ).مالحظات -مكان تواجد األصل –الجهة الموردة 
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رة مــن جهـــة أخـــرى یــتم تنظیمهـــا فـــي ســـجل فــي حـــال وجـــود أصــول ثابتـــة مســـتعا .7
 .خاص وال تسجل ضمن أصول الجمعیة

في حـال إقامـة الجمعیـة أي مبـاني علـى أراضـي مسـتأجرة مـن الغیـر یجـب أن ال  .8
تقـــل مـــدة انتفـــاع الجمعیـــة أو الهیئـــة بهـــذه المبـــاني عـــن عشـــرین ســـنة وبـــدون أي 

 .مقابل وأي عقد بخالف هذا الشرط یكون باطالً 

  )15(مـادة 
  یة الصرف من المخازنآل

تقــدم الجهــة الطالبــة لالحتیــاج طلبــًا بصــرف أصــناف ألمــین المخــزن للصــرف مــن  .1
المخـــزن، وفــــي حالـــة عــــدم تـــوفر األصــــناف فــــي المخـــزن یــــتم الطلـــب مــــن أمــــین 

 .الصندوق أو من یفوضه للبدء بإجراءات الشراء
یــتم الصــرف للمــواد مــن المخــازن بموجــب ســند صــرف مخــازن یحــرر مــن أصــل  .2

تمـــــام وصــــور  تین، علـــــى أن یحفـــــظ األصــــل لـــــدى أمـــــین المخــــزن بعـــــد اعتمـــــاده وإ
إجراءات الصرف كمسـتند صـرف والتسـجیل فـي بطاقـة الصـنف، والصـورة األولـى 
تحفظ لـدى الجهـة الطالبـة، والصـورة الثانیـة تحفـظ مسلسـلة فـي كعـب الـدفتر الـذي 

 .یحفظ في حافظة خاصة بعد االنتهاء من كل دفتر
لمخـــزن ســـجل یـــدوي لمراقبـــة حركـــة أصـــناف المخـــزن أو یجـــب أن یمســـك أمـــین ا .3

سـجل إلكترونــي للجمعیـة أو الهیئــة التــي لـدیها بــرامج إلكترونیــة بحیـث یــتم طباعــة 
السجل بشكل شهري واعتمـاده مـن أمـین المخـزن وأمـین الصـندوق أو مـن یفوضـه 

  .وأرشفته في ملف خاص
  )16(مادة 

  إجراءات البیع للممتلكات
الجمعیـــة أو الهیئـــة فـــي بیـــع أي مـــن ممتلكاتهـــا یجـــب أخـــذ فـــي حالـــة رغبـــة إدارة  .1

موافقــة مجلــس إدارة الجمعیــة علــى البیــع وتشــكل لجنــة بقــرار مــن مجلــس اإلدارة 
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مـن ثالثـة أعضـاء علـى األقـل یرأسـها عضـو مجلـس إدارة، وتضـم فـي عضـویتها 
أمـــین الصـــندوق ومحاســـب الجمعیـــة أو الهیئـــة وخبیـــر فنـــي لتقیـــیم األصـــل، ویـــتم 

 .زارة الداخلیة بقرار البیع قبل أسبوعین من عملیة البیعإعالم و 
في حالة بیع األصول الثابتـة غیـر المنقولـة كاألراضـي والمبـاني یجـب بیعهـا عـن  .2

طریق المزاد العلني بغرض الحصول على أعلـى سـعر، وذلـك بعـد اإلعـالن عـن 
الرسـمیة المزاد العلني في الجریدة لمدة یـومین علـى األقـل بخـالف أیـام اإلجـازات 

وتحدیــد موعــد ومكــان المــزاد العلنــي، بحیــث یــتم المــزاد العلنــي بحضــور منــدوب 
 .الداخلیة

ـــــتم اتبـــــاع نفـــــس إجـــــراءات الشـــــراء  .3 ـــــة المنقولـــــة ی ـــــع األصـــــول الثابت فـــــي حالـــــة بی
والمناقصــات وذلــك وفقــًا لقیمــة تقیــیم هــذه األصــول مــن اللجنــة المشــكلة فــي البنــد 

مــن  ز، و، ه(هـذه اإلجـراءات البنــود رقـم مـن هــذه المـادة ویسـتثنى مــن ) 1(رقـم 
 ).11من المادة رقم  4رقم  الفقرة

یجـوز للجمعیـة أو الهیئـة بیـع أصــول ثابتـة منقولـة بطریقـة المـزاد العلنــي، إذا رأى  .4
مجلــــس اإلدارة أن ذلــــك ســــیزید مــــن قیمــــة األصــــل، وذلــــك بــــنفس إجــــراءات بیــــع 

 .األصول غیر المنقولة
 )17(مـادة 

  دفع الرواتب إجراءات التوظیف و 
یجــب علــى الجمعیــة أو الهیئــة أن تحــدد احتیاجاتهــا للتوظیــف وفقــًا لهیكلیتهــا أو  .1

من خالل دراسة دقیقـة تقـوم بإعـدادها لجنـة مكلفـة مـن مجلـس اإلدارة، وال یجـوز 
 .لها أن تقوم بتوظیف أي موظف فیها یزید عن حاجتها

رة الجمعیـة أو الهیئـة یعین الموظفین فـي الجمعیـة أو الهیئـة بقـرار مـن مجلـس إدا .2
حسب الحاجة بعد اإلعالن عن الوظائف الشاغرة داخل مقـر الجمعیـة أو الهیئـة 
في مكان ظاهر وفي موقعهـا اإللكترونـي وفـي صـحیفة محلیـة یومیـة وذلـك لمـدة 
یومین متتالیین في غیر أیام اإلجازة الرسمیة، على أن یتضـمن اإلعـالن وصـف 
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شـــروط والمـــؤهالت المطلوبـــة فـــي شـــاغل هـــذه دقیـــق للمهـــام الوظیفیـــة، وكـــذلك ال
 .الوظیفة، وقیمة الراتب

یجــــوز للجمعیــــة أن تســــتبدل إجــــراء اإلعــــالن فــــي صــــحیفة یومیــــة لمــــدة یــــومین  .3
متتـالیین، بـاإلعالن لمـدة یـوم واحـد علـى األقـل فـي صـحیفة یومیـة فـي غیـر أیــام 
ــــمیة، فــــــي حــــــال التزمــــــت الجمعیــــــة بــــــاإلعالن فــــــي أحــــــد المواقــــــع  اإلجــــــازة الرســ

إللكترونیــة المشــهورة بإعالنـــات التوظیــف فــي فلســـطین، أو فــي حــال الوظـــائف ا
شــیكل أو الوظــائف المؤقتــة التــي ال  1000الــدنیا التــي یقــل إجمــالي راتبهــا عــن 

 .تزید عن ثالثة شهور
یشـــكل بقـــرار مـــن مجلـــس إدارة الجمعیـــة أو الهیئـــة لجنـــة لإلشـــراف علـــى مســـابقة  .4

ها رئــیس مجلــس إدارة الجمعیــة أو الهیئــة التعیــین، تتكــون مــن أربــع أعضــاء یرأســ
، وعضـویة أحـد أعضـاء مجلـس اإلدارة أو المـدیر التنفیــذي  أو مـن یفوضـه خطیـًا

 .للجمعیة أو الهیئة وعضوین متخصصین في مجال الوظیفة المعلن عنها
في الوظائف التـي یسـتدعي شـغلها إجـراء مسـابقات كتابیـة وشـفهیة، یـتم اإلعـالن  .5

ــدعى النــاجحون فــي المســابقات الكتابیــة عــن اجــراء المســابقات  ُ ، ثــم ی الكتابیــة أوًال
إلجــراء المســابقة الشــفهیة، ویــتم إعــالن أســماء النــاجحین فــي المســابقات الشــفهیة 
ــــى لوحــــات الجمعیــــة أو الموقــــع  حســــب الترتیــــب النهــــائي لنتــــائج المســــابقات، عل

 .اإللكتروني
ي الترتیـــب النهـــائي یـــتم التعیـــین فـــي الوظیفـــة للحاصـــلین علـــى أعلـــى الـــدرجات فـــ .6

 .لنتیجة المسابقة
یجب على الجمعیة تنظیم عقود عمل للعـاملین فـي الجمعیـة بمـا ال یتعـارض مـع  .7

 .أحكام قانون العمل الفلسطیني ولوائحه التنفیذیة الساریة المفعول
یـــتم تنظـــیم ملـــف لكـــل موظـــف یحتـــوي علـــى األوراق الثبوتیـــة للموظـــف وصـــور  .8

 .رار التعیین الذي یحدد فیه الراتبالمؤهالت وشهادات الخبرة مع ق
توثــق عملیــة تســجیل حضــور وانصــراف المــوظفین فــي ســجل أو كشــف رســمي،  .9

وكـــذلك ســـاعات العمـــل للعـــاملین بنظـــام الســـاعة أو الیومیـــة، بحیـــث یـــتم اعتمـــاد 
 .التوثیق من مجلس اإلدارة أو من یفوضه

 -:تصرف الرواتب وفقا إلحدى الطرق التالیة .10
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قــع مــن أصـحاب حــق التوقیــع علــى الشــیكات بتحویــل كشـف موجــه للبنــك ومو  -أ 
  .الرواتب على حسابات الموظفین مباشرة

الصـرف مـن خـالل البنـك أو البریـد اسـتنادًا لكشـف موقـع مـن اإلدارة ومسـجل  - ب 
  .فیه أسماء الموظفین ورواتبهم

  .إصدار شیك ممهور بختم للمستفید األول فقط باسم كل موظف -ج 

  )18(مـادة 
  في الجمعیة  استحقاقات العاملین

) مكافـأة نهایـة الخدمـة(مستحقات العاملین في الجمعیة الخیریة أو الهیئة األهلیـة  .1
تعتبــر مصــروفات مســتحقة علــى الجمعیــة أو الهیئــة، ویجــب إیــداعها فــي حســاب 
لمخصص نهایة الخدمة مستقل عن بـاقي حسـابات الجمعیـة أو الهیئـة فـي البنـك 

ح الموظـف، ویـتم احتسـاب وصـرف هـذه وال یجوز للجمعیة التصرف به إال لصال
 .المكافآت وفقا ألحكام قانون العمل الفلسطیني ساري المفعول كحد أدنى

تلتـــزم إدارة الجمعیـــة أو الهیئــــة باقتطـــاع وســــداد ضـــریبة الــــدخل المســـتحقة علــــى  .2
  .العاملین فیها بشكل شهري وبشكل سنوي بحد أقصى

  )19(مادة 
  المشاریع االستثماریة

ــــة أو الهیئــــة إنشــــاء مشــــاریع اســــتثماریة تســــاهم فــــي تغطیــــة مصــــاریف  یحــــق للجمعی
  :الجمعیة وفق المحددات اآلتیة

 إعــــداد دراســــة جــــدوى للمشــــروع االســــتثماري مــــن قبــــل لجنــــة مختصــــة أو مركــــز .1
 .استشاري مختص قبل البدء بتنفیذه

داري إلدارة المشــروع االســتثماري، بمــا ال یتعــارض مــع مــواد  .2 إعــداد نظــام مــالي وإ
 .ارهذا القر 

یـتم اســتخدام سـندات القــبض الفرعیــة وسـندات الصــرف الفرعیـة لتســجیل البیانــات  .3
 .المالیة للمشاریع االستثماریة
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 .یجب فتح حساب فرعي في البنك لكل مشروع استثماري .4
یــتم إعــداد تقریــر ربــع ســنوي علــى األقــل عــن نتیجــة أعمــال المشــروع االســتثماري  .5

 .ءات المناسبةوعرضها على مجلس اإلدارة التخاذ اإلجرا
یقـــوم مجلـــس اإلدارة بتقیـــیم المشـــاریع االســـتثماریة بشـــكل ســـنوي علـــى األقـــل مـــن  .6

 .خالل لجنة مختصة
یجـــب أن تلتـــزم إدارة الجمعیـــة أو الهیئـــة بكافـــة القـــوانین والتـــراخیص المتبعـــة فـــي  .7

 .تنفیذ المشاریع االستثماریة
  )20(مـادة 

  الحسابات الختامیة 
المعدل ألغراض إعداد الحسابات الختامیـة ویقصـد  یتم اعتماد أساس االستحقاق .1

ــــه أن یــــتم تســــجیل اإلیــــرادات وقــــت تحصــــیلها وأن تســــجل المصــــروفات وقــــت  ب
 .تحققها

على الجمعیة أن تصدر قوائم مالیة موحدة لجمیع فروعها ومرافقها باللغة  .2
العربیة، وأن تفصح فیها عن جمیع أصولها واستثماراتها، وأن تكون معتمدة من 

  .الحسابات مدقق
  -: تشتمل الحسابات الختامیة للجمعیة أو الهیئة على ما یلي .3

 تقریر تدقیق من مدقق الحسابات معتمد حسب األصول المهنیة. 
 بیانات المركز المالي للجمعیة. 
  ـــــرادات العامـــــة ـــــرادات (بیانـــــات اإلی ـــــرادات البـــــرامج، إی ـــــرادات المشـــــاریع، إی إی

ـــــــــرادات رســـــــــوم  ) العضـــــــــویة، إیـــــــــرادات أخـــــــــرىالمشـــــــــاریع االســـــــــتثماریة، إی
ــــة للجمعیــــة، مصــــروفات (والمصــــروفات العامــــة  مصــــروفات إداریــــة وعمومی

ــــاریع، مصـــــــــروفات البـــــــــرامج، مصـــــــــروفات المشـــــــــاریع االســـــــــتثماریة،  المشـــــ
 ).مصروفات اإلهالك، مصروفات أخرى

 قائمة التدفق النقدي. 
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 اإلیضاحات التفصیلیة المتممة للقوائم المالیة بما فیها: 
o موضـح فیهـا اسـم  )2(والبـرامج )1(یرادات مفصـلة لكـل المشـاریعبیانات اإل

المــدرة للــدخل إن  )3(المــانح ودولتــه وكــذلك بیانــات المشــاریع االســتثماریة
 .وجدت

o  الرواتــــــب اإلداریــــــة، الرواتــــــب الفنیـــــــة، (بیانــــــات المصــــــروفات مفصــــــلة
لكـل المشـاریع ) المصاریف التشغیلیة اإلداریة، مصاریف تشـغیلیة أخـرى

 .ج والمشاریع االستثماریة المدرة للدخلوالبرام
أن تكون جمیع القوائم المشار إلیها سابقًا للعام محـل التـدقیق مقارنـة مـع  .4

 .العام السابق
ألغــــراض التقیــــیم حســــب البرنــــامج الــــوطني لمؤشــــرات األداء للجمعیــــات  .5

الخیریـــة والهیئـــات األهلیـــة یجـــب أن یشـــتمل التقریـــر المـــالي للجمعیـــة أو 
 :لقائمة اآلتیةالهیئة على ا

 

العام   كل األرقام بالشیكل فقط/ البند  .م
  العام السابق  الحالي

      إجمالي اإلیرادات   .1
      إجمالي المصروفات   .2
      العجز/إجمالي الفائض   .3
صـــافي تكلفــــة مـــا تــــم اقتنــــاؤه مـــن األصــــول الثابتــــة    .4

  .)4(خالل العام
    

إجمــــالي المصــــاریف التشــــغیلیة للجمعیــــة وبرامجهــــا    .5
باســــتثناء المصــــاریف التشــــغیلیة للمشـــــاریع الدائمــــة 

  .والمشاریع االستثماریة

    

 )5(إجمــــالي مصــــاریف جمیــــع الرواتــــب الفنیــــة فقــــط   .6
باســــــتثناء الرواتـــــــب الفنیـــــــة للمشـــــــاریع االســـــــتثماریة 

  .المدرة للدخل
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العام   كل األرقام بالشیكل فقط/ البند  .م
  العام السابق  الحالي

 )6(إجمــالي مصـــاریف جمیـــع الرواتـــب اإلداریـــة فقـــط   .7
ة باســــتثناء الرواتـــــب اإلداریــــة للمشـــــاریع االســـــتثماری

  .المدرة للدخل

    

إجمـــــــالي المصـــــــاریف التشـــــــغیلیة اإلداریـــــــة بــــــــدون    .8
الرواتــــب باســــتثناء المصــــاریف التشــــغیلیة للمشــــاریع 

  .االستثماریة المدرة للدخل

    

      .إجمالي إیراد المشاریع االستثماریة المدرة للدخل   .9
إجمـــــالي مصـــــاریف المشـــــاریع االســـــتثماریة المـــــدرة  .10

  .للدخل
    

ل المشـــاریع االســـتثماریة لكـــل إجمـــالي إهـــالك أصـــو  .11
  .سنة

    

صــافي ربــح أو خســارة المشــاریع االســتثماریة المــدرة  .12
  .للدخل بعد اإلهالك

    

      .إجمالي إیراد رسوم العضویة .13
      إجمالي التبرعات الخارجیة .14
شـــركات أو مؤسســــات (إجمـــالي التبرعـــات المحلیــــة  .15

  ...)محلیة، أشخاص 
    

      إجمالي التبرعات الحكومیة .16
      توضیحها: إیرادات أخرى .17
      :)7(إجمالي قیمة التبرعات العینیة .18

 

هو مجموعة مترابطة من األنشطة التي تهدف إلى تحقیق هدف : المشروع) 1(
  .محدد بتكلفة محددة وفي إطار زماني ومكاني محدد

. هو عبارة عن مجموعة مترابطة من المشاریع تحقق أهداف محددة: البرنامج) 2(
رنامج الصحي، برنامج األمن الغذائي، برنامج التأهیل المبني على الب: مثل(

  ...).المجتمع، برنامج دعم نفسي، 
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هو المشروع الذي أنشئ بهدف تحقیق عائد یساهم في : المشروع االستثماري) 3(
  .تعزیز إیرادات الجمعیة

سواء بالشراء أو حصلت علیها الجمعیة كتبرع (األصول التي تم اقتناؤها ) 4(
  .خالل العام مخصوم منها قیمة إهالك هذه األصول لهذا العام) عیني

هو كل موظف یعمل في مجال تخصصي فني ولیس إداري : الموظف الفني) 5(
مثل طبیب یعمل في مجال الطب، ممرض یعمل في مجال التمریض، (أو مالي 

باحث اجتماعي یعمل في البحث االجتماعي، مهندس زراعي یعمل في الزراعة، 
وتشمل كل ما ...) مدرب یعمل في التدریب، مدرس یعمل في مجال التعلیم، 

  ...حصل علیه الموظف من رواتب ومكافآت وبدالت ومخصصات نهایة الخدمة
هو كل موظف یعمل في الوظائف اإلداریة أو المالیة : الموظف اإلداري) 6(
، مدیر، منسق، سكرتاریا، محاسب، خدمات، أمن، سائق، شئون موظفین(

وتشمل كل ما حصل علیه ...) مشتریات، وكل ما یتعلق بالقضایا المالیة واإلداریة
  ...الموظف من رواتب ومكافآت وبدالت ومخصصات نهایة الخدمة

یتم رصد التبرعات العینیة حسب مصدرها في التبرعات الخارجیة أو المحلیة ) 7(
  .أو الحكومیة ومن ثم توضع قیمتها اإلجمالیة في هذا البند

  )21(مـادة 
  النماذج

  .یتم اعتماد النماذج المرفقة بهذا النظام ألغراض تنفیذه

  )22(مـادة 
  اإللغاء

بخصــــوص الشــــئون المالیــــة  2012لســــنة ) 60(یلغــــى قــــرار وزیــــر الداخلیــــة رقــــم  -
  .للجمعیات الخیریة والهیئات األهلیة

  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار -
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  )23(مـادة 
  التنفیذ 

تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -فیمـا یخصـه كـلٌ -على الجهات المختصة كافة 
  .وینشر في الجریدة الرسمیة ،من تاریخ صدوره

  م2013/ 12/06 :صدر في مدینة غزة  بتاریخ
  هـ 1434/شعبان/ 03 :الموافق                

  فتحي حماد
  وزیر الداخلیة واألمن الوطني
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)1(نموذج رقم   
  ات القبضسند

یجـب أن تكــون ســندات القـبض حســب النمــوذج اآلتــي ومختومـة مــن مدیریــة الداخلیــة 
  بالمحافظة، ومسجل رقمها التسلسلي في سجل سندات القبض والصرف

  
  اسم الجمعیة مترجم باللغة االنجلیزیة        اسم الجمعیة

  العنوان
،              التلیفون   .عیني خدمي،  نقدًا
  :على بنك:    شیك رقم     ل قبضإیصا    شیكل    أغ

  م 20:  /   /  تاریخ االستحقاق            
  

  .....................................: ...........................استلمت من
  .....................................: ...........................مبلغ وقدره
  ......................................: ..........................وذلك عن 

  :أمین الصندوق              م20:       /      /   التاریخ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 شعار الجمعیة

 رقم مسلسل
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  )2(نموذج رقم 
  سندات الصرف

یجب أن تكون سندات الصرف حسـب النمـوذج اآلتـي ومختومـة مـن مدیریـة الداخلیـة 
  بالمحافظة، ومسجل رقمها التسلسلي في سجل سندات القبض والصرف

  
  اسم الجمعیة مترجم باللغة االنجلیزیة        اسم الجمعیة

  العنوان
،              التلیفون   .عیني خدمي،  نقدًا

  :على بنك:    شیك رقم     صرفإیصال            شیكل   أغ
  م 20:  /   /  تاریخ االستحقاق            

  
  .....................................: ...........................یصرف إلى
  .....................................: ...........................مبلغ وقدره
  .....................................: ...........................وذلك عن 

  :أمین الصندوق           توقیع المستلم     م20:       /      /   التاریخ
  

  

 شعار الجمعیة

 رقم مسلسل
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  )3(نموذج رقم 
  القبض الفرعیةسندات 

یجـــــب أن تكـــــون ســـــندات القـــــبض الفرعیـــــة حســـــب النمـــــوذج اآلتـــــي ومختومـــــة بخـــــتم 
  الجمعیة، ومسجل رقمها التسلسلي في سجل سندات القبض والصرف

       
  اسم الجمعیة مترجم باللغة االنجلیزیة        اسم الجمعیة

  العنوان
،              التلیفون   .عیني خدمي،  نقدًا
  :على بنك:    شیك رقم   فرعي ل قبضإیصا    شیكل    أغ

  م 20:  /   /  تاریخ االستحقاق            
  

  : ................................................استلمت من
  : ..............................................مبلغ وقدره
  : ....................................وذلك عن 

  :أمین الصندوق              م20/      :       /   التاریخ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 شعار الجمعیة

 رقم مسلسل
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  )4(نموذج رقم 
  سندات الصرف الفرعیة

یجــــب أن تكــــون ســــندات الصــــرف الفرعیــــة حســــب النمــــوذج اآلتــــي ومختومــــة بخــــتم 
  الجمعیة، ومسجل رقمها التسلسلي في سجل سندات القبض والصرف

  
  اسم الجمعیة مترجم باللغة االنجلیزیة        اسم الجمعیة

  وانالعن
،              التلیفون   .عیني خدمي،  نقدًا
  :على بنك:    شیك رقم   صرف فرعيإیصال     شیكل    أغ

  م 20:  /   /  تاریخ االستحقاق            
  

  : ................................................یصرف إلى
  : ..............................................مبلغ وقدره

  : ....................................عن وذلك 
  :أمین الصندوق      توقیع المستلم      م20:       /      /   التاریخ

  
  
  

 شعار الجمعیة

 رقم مسلسل
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  )5(نموذج رقم 
  أمر صرف

  ___________أمر صرف رقم 
  
  
  
  
  

  _____________________________/ یرجى صرف مبلغ 
  المحترمین ______ ________________________/ السادة / إلى السید 

  ______________________________________: وذلك قیمة ما یلي 
  

  التفاصیل  المبلغ
   
   
   
   
   
   
   

  _____________: االعتماد __________________    : المحاسب 
  ______________: التاریخ  __________________    :   التوقیع 

  عقد رقم   ر مباشر رقمأم/ممارسة/مناقصة 
   جهة التمویل   أمر تورید

  محضر مشتریات رقم   كشف تفریغ رقم
  سند فحص واستالم رقم   قرار لجنة رقم

  :المرفقات 
1                         .2                    .3.  

  دینار/ دوالر / شیكل   المبلغ
  

 

   نقداً 
  شیك رقم
  البنك

   رقم الحساب
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  )6(نموذج رقم 
  سند فحص واستالم

  م  20:   /   /   التاریخ 
  ___________________________________: المورد 
  ___________________________________: العنوان 

  _______________________________: رقم اإلرسالیة 
  ________________________________: رقم الفاتورة 

  ______________________________: تاریخ الفاتورة 

نهایة  تاریخ  الحالة  الكمیة  الوحدة  الصنف  م
  الصالحیة

  مالحظات

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

  م 200:   /   /   التاریخ ________________              : المستلم 
 :الساعة _________________              : صفته 

 
  المرفقات
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  )7(نموذج رقم 
  طلب شراء

  المحترم _______________________ / إلى السید أمین صندوق جمعیة 
  ________________________________________/ من 

  : نطلب شراء األتي حسب التفاصیل المدرجة أدناه 
 اإلجمالي  سعر الوحدة تقدیري  الكمیة  الوحدة  الصنف  م

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  (  )ال یسمح  ( )  بند الموازنة  یسمح 
__________: المحاسب   

  ___________: صفة طالب الشراء 
  ___________: االسم 

 __________: التوقیع 
  أمر مباشر(    ) آلیة الشراء   

  ممارسة(    ) 
  مناقصة)    ( 

  :المرفقات 
  
 

  : ........... فقغیر موا(    ) موافق،(    ) 
  : ..............................یؤجل(    ) 

  :أمین الصندوق 
  __________________: التوقیع 
 __________________: التاریخ 
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  )8(نموذج رقم 
  سند صرف من المخازن
  _____سند صرف من المخازن رقم 

  م  200:    /    /  التاریخ 
  .المواد الموضحة أدناه / المخازن / ین الصندوق استلمت أنا الموقع أدناه من أم

  مالحظات  الكمیة  الوحدة  رقم الصنف  الصنف  م
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
  البة أمین المخازن                                          توقیع الجهة الط  

_________________                                    ___________  
  استلمت الكمیة الموضحة أعاله وصرفت بعلمي 

  _________________: المستلم 
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  )9(نموذج رقم 
  طلبیة صرف من المخازن
  ____: طلبیة صرف من المخازن رقم 

  م 20:   /    /    التاریخ                                         
  ________________: إلى _______________                  : من 

  الكمیة  الوحدة  الصنف 
  أمین المخزن

  غیر متوفر  متوفر
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
  _________: لمواد المتوفرة بموجب سند صرف رقم صرف ا – 1
  .تحویل المواد غیر المتوفرة للمشتریات  - 2

  ________________: توقیع الجهة الطالبة 
  _______________: توقیع أمین المخزن 
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  )10(نموذج رقم 
 سند إدخال للمخازن

  م  20:    /   /    التاریخ 
  _____________: موضحة أدناه بموجب استلمت أنا الموقع أدناه المواد ال

  .وسجلت األصناف ببطاقة الصنف الخاصة بالمخازن 
  رقم المستند  القیمة  الحالة  الكمیة  الوحدة  رقم الصنف  الصنف  م

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

  ____________________________: المستلم  
  _________________________: أمین المخزن 
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  )11(نموذج رقم 
  )تبرع ( سند استالم مواد عینیة 

  م  20:   /  /   التاریخ 
  ____________________________: وصلنا من السید 

  

  مالحظات  النقدیةالقیمة   الكمیة  الوحدة  الصنف  م
      
      
      
      
      
      
      
      
      

    اإلجمالي
  

  ______أدخلت األصناف المذكورة بعالیة بسجالت المخازن بسند إدخال رقم 
  _______________: المستلم 

  

  
  )12(نموذج رقم 

  سجل حركة الصندوق
لداخلیـة فـي المحافظـة عنـد احتوائـه بحـد یتم ختم سـجل حركـة الصـندوق مـن مدیریـة ا

  :أدنى على البنود اآلتیة
  التاریخ  رقم المستند  بیـــــــــــــان  رصید  دائن  مدین
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  )13(نموذج رقم 
  سجل حركة البنك

یتم ختم سـجل حركـة البنـك مـن مدیریـة الداخلیـة فـي المحافظـة عنـد احتوائـه بحـد أدنـى علـى البنـود 
  :اآلتیة

  :العملة:                     رقم الحساب                        :اسم البنك
ــــان  رصید  دائن  مدین ـــ ــ ــ   التاریخ  رقم المستند  بیــ

            
  

  )14(نموذج رقم 
 سجل األصول الثابتة

ــى  ــه بحــد أدنــى عل ــة الداخلیــة فــي المحافظــة عنــد احتوائ ــة مــن مدیری یــتم خــتم ســجل األصــول الثابت
  :البنود اآلتیة

رقم   م
  االصل

اسم 
  االصل

وصف 
  األصل

جهة 
  االستخدام

اسم 
الجهة 
الموردة 

أو 
  المتبرعة

رقم 
  المستند

تاریخ 
تورید 
  االصل

 التكلفة
  الفعلیة

نسبة 
اإلهالك 
  السنویة

صافي 
القیمة 
  الدفتریة

حالة األصل 
تم إهالكه، (

مباع، 
  )موجود

                        
  

  )15(نموذج رقم 
 سجل سندات القبض والصرف

تم ختم سجل سندات القبض والصرف األصلیة أو الفرعیة من مدیریة الداخلیة في المحافظـة عنـد ی
  :احتوائه بحد أدنى على البنود اآلتیة

  م

نوع دفتر السندات 
قبض أصلي، قبض (

فرعي، صرف أصلي، 
  )صرف فرعي

عدد 
السندات 
في كل 

  دفتر

تاریخ 
  الطباعة

الرقم االفتتاحي 
المتسلسل 
  رإلجمالي الدفات

الرقم الختامي 
المتسلسل 
إلجمالي 
  الدفاتر

اسم 
الجهة 
  المستلمة

اسم 
  التوقیع  المستلم
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  م2013لسنة ) 98(قرار وزیر الداخلیة رقم 
  بشأن االنتخابات في الجمعیات الخیریة والهیئات األهلیة

  وزیر الداخلیة واألمن الوطني
  عدیالته،وت 2003بعد االطالع على القانون األساسي لسنة 

والئحته  2000لسنة ) 1(وعلى قانون الجمعیات الخیریة والهیئات األهلیة رقم 
  التنفیذیة،

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

  :قررنا ما یلي
  )1(المادة 

  تعریفات
تالیـة المعـاني المخصصـة لغایات تطبیق أحكام هذا القرار یكون للكلمـات والعبـارات ال

  :لها أدناه ما لم تدل القرینة على خالف ذلك
  .وزارة الداخلیة :الوزارة
  .وزیر الداخلیة :الوزیر
  .اإلدارة العامة للشئون العامة والمنظمات غیر الحكومیة :اإلدارة

دائـــرة الشــــؤون العامـــة فـــي مدیریــــة الداخلیـــة فـــي المحافظــــة التـــي یقـــع مقــــر  :الـــدائرة
  .لرئیس فیها حسب نظامها األساسيالجمعیة ا

  .مندوب دائرة الشؤون العامة في مدیریة الداخلیة في المحافظة :مندوب الدائرة
  .الجمعیة الخیریة أو الهیئة األهلیة :الجمعیة
  .مجلس إدارة الجمعیة أو اللجنة المؤقتة المشكلة حسب القانون :المجلس
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بمهمــة مجلـس اإلدارة عنــد تعــذر اجتمــاع هــي اللجنـة المكلفــة قانونــًا  :اللجنــة المؤقتــة
مجلـــس اإلدارة بســـبب االســـتقالة أو الوفـــاة أو هـــي اللجنـــة المعینـــة مـــن الـــوزیر حســـب 

  .  القانون لتقوم بمهام مجلس اإلدارة
  .هي اللجنة المشكلة بقرار من المجلس إلدارة العملیة االنتخابیة :اللجنة االنتخابیة

  )2(المادة 
  الدعوة لالنتخابات

و المجلس  خالل المدة القانونیة الجمعیة العمومیة النتخاب مجلس إدارة جدید یدع
  :في الحاالت التالیة

  .انتهاء مدة  والیة مجلس اإلدارة حسب نظام الجمعیة األساسي .1
فقدان مجلس اإلدارة لنصابه القانوني بسبب استقالة أو وفاة أكثر من ثلث  .2

  .أعضاء مجلس اإلدارة
  .ارة من قبل الجمعیة العمومیةعزل أعضاء مجلس اإلد .3
  .حل مجلس اإلدارة بحكم قضائي .4

  )3(المادة 
  تشكیل اللجنة االنتخابیة

" اللجنـة االنتخابیـة"تُشكل لجنة ال یقل عدد أعضاؤها عن ثالثـة أشـخاص تسـمى  .1
  .ویصدر بتشكیلها قرار من المجلس

ُشترط في رئیس اللجنة االنتخابیة وأعضائها ما یأتي .2     -:ی
  .اصًال على شهادة الثانویة العامة على األقلأن یكون ح -أ 
أال یكون قد صدر ضده حكم قضائي بـات فـي أي مـن جـرائم االنتخابـات أو فـي  - ب 

  .جنایة أو جنحة مخلة بالشرف أو األمانة
  . أال  یكون أحد المرشحین لعضویة مجلس اإلدارة -ج 
  .أال یشترك في الدعایة االنتخابیة للمرشحین مدة عضویته في اللجنة - د 
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  .ال یفشي أي معلومات أو أسرار تتعلق بالعملیة االنتخابیةأ - ه 
 .المجلس أال یكون عضو اللجنة أحد أعضاء -و 
مــوظفي الجمعیــة وفــي حــال الضــرورة یجــب أن ال  أال یكــون عضــو اللجنــة أحــد - ز 

یزید عدد الموظفین في كل لجنـة سـواء كانـت اللجنـة المركزیـة أو اللجـان الفرعیـة 
  .عن موظف واحد فقط

  .اللجنة عضوین أو أكثر یجمع بینهما صلة قرابة حتى الدرجة الثانیةأال تضم  -ح 
أال تضم اللجنة عضو تجمعه صلة قرابة مع أحد أعضاء المجلـس حتـى الدرجـة  -ط 

  .الثانیة
أال تضم اللجنة عضو تجمعه صلة قرابة مع أحد المرشحین حتى الدرجـة الثانیـة  -ي 

  .وفي حال حدوث ذلك یقوم المجلس باستبداله

  )4(المادة 
  الدعوة لالنتخابات وتحدید موعدها

  :یدعو المجلس لالنتخابات وفقًا لإلجراءات التالیة
إصــدار قــرار بــدعوة الجمعیــة العمومیــة الجتمــاع عــادي إلجــراء انتخابــات مجلــس  .1

  :اإلدارة یكون موضحًا فیه ما یأتي
  .إبالغ الجمعیة العمومیة برئیس وأعضاء لجنة االنتخابات -أ 
فـــتح بـــاب االنتســـاب وتجدیـــد العضـــویة للجمعیـــة اإلعـــالن عـــن اســـتمرار  - ب 

  .العمومیة وتاریخ إغالقه
اإلعــالن عــن تــاریخ فــتح بــاب الترشــح لعضــویة مجلــس اإلدارة ولمــدة ال  -ج 

  .تقل عن ثالثة أیام عمل
اإلعــالن عــن تــاریخ فــتح بــاب االنســحاب واالعتــراض لمــدة ال تقــل عــن  - د 

  .ثالثة أیام عمل تبدأ مباشرة بعد االنتهاء من الترشح
  .تحدید یوم وتاریخ وساعة ومكان االقتراع حسب نظام الجمعیة األساسي .2
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مـــن هـــذه المـــادة بالتنســـیق مـــع ) 1(یـــتم تحدیـــد المواعیـــد المـــذكورة فـــي البنـــد رقـــم  .3
  .الدائرة قبل شهر من تاریخ موعد االقتراع

دعــــوة جمیـــــع أعضــــاء الجمعیـــــة العمومیــــة للمشـــــاركة فــــي االنتخابـــــات علـــــى أن  .4
  .من هذه المادة) 1(ة البیانات المذكورة في الفقرة تتضمن الدعوة كاف

تكــون الــدعوة لالنتخابــات وفقــًا للنظــام األساســي للجمعیــة وفــي كــل األحــوال یــتم  .5
اإلعالن لمدة یومین في صـحیفة یومیـة محلیـة تـوزع فـي النطـاق الجغرافـي لعمـل 

افـة الجمعیة الرئیس، على أن یتم  إبراز الدعوة في مكان واضـح فـي الجمعیـة وك
  .فروعها ومرافقها

تمكــین اللجنــة االنتخابیــة المشــكلة مــن ممارســة كافــة صــالحیاتها دون أي عــائق  .6
  .وتسهیل مهمتها

  )5(المادة 
  مهام اللجنة االنتخابیة

  :تمارس اللجنة االنتخابیة المهام والصالحیات التالیة
  .التحضیر واإلشراف على  االنتخابات .1
االنتخابیة ووضعها في مكان بارز في إعداد اإلعالنات الخاصة بالعملیة  .2

  .الجمعیة إلى حین إجراء االنتخابات 
  .التأكد من صحة بیانات أعضاء الجمعیة العمومیة المسددین للرسوم .3
  .اعتماد الكشف النهائي للناخبین من أعضاء الجمعیة العمومیة .4
  .استقبال طلبات الترشح لعضویة مجلس اإلدارة .5
المقدمة من قبل أعضاء الجمعیة العمومیة أو البت في الطعون واالعتراضات  .6

  . المرشحین والبت فیها خالل مدة أقصاها یومین
  .اعتماد المراقبین الخارجیین في حالة ضرورة ذلك .7
  .إعداد أوراق االقتراع على أساس التسلسل الهجائي ألسماء المرشحین .8
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انتهاء فترة  تزوید الدائرة  بالكشوف النهائیة للمرشحین والجمعیة العمومیة بعد .9
  . االعتراض المنصوص علیه أعاله

  تحدید مراكز االقتراع وتنظیمها  .10
  . توفیر صنادیق االقتراع في المراكز المخصصة لالقتراع .11
  .التأكد من هویة وشخصیة المقترعین .12
عالن أسماء الفائزین وعدد األصوات التي حصلوا علیها .13   .فرز األصوات وإ
  .دائرة بهاتنظیم محاضر االنتخابات وتزوید ال .14
  .ما نص علیه هذا القرار في مواد أخرى .15

  )6(المادة 
  حق االنتساب وتجدید العضویة للجمعیة العمومیة

یحــق لكــل مــواطن تنطبــق علیــه شــروط العضــویة المنصــوص علیهــا فــي النظــام  .1
  :األساسي بأن ینتسب لعضویة الجمعیة العمومیة وفقًا لآللیة اآلتیة

عیة العمومیة على الطلب المخصـص لـذلك، یتم تقدیم طلبات االنتساب للجم -أ 
ویكــون مرفقــًا بالطلــب علــى األقــل صــورة شخصــیة وصــورة هویــة أو إثبــات 

  .شخصیة
تقـــــدم طلبـــــات االنتســــــاب بشـــــكل شخصـــــي وال یجــــــوز تقـــــدیمها باإلنابــــــة أو  - ب 

  .بالوكالة
یـــــتم فحـــــص طلبـــــات االنتســـــاب المقدمـــــة والتحقـــــق مـــــن مطابقتهـــــا لشـــــروط  -ج 

لنظـــام األساســـي، ورفعهـــا إلـــى المجلـــس العضـــویة المنصـــوص علیهـــا فـــي ا
  .العتمادها في أحد اجتماعاته

دفــع رســوم االنتســاب مــن قبــل المتقــدم بطلــب االنتســاب وتحریــر ســند قــبض  - د 
  . بذلك
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یقــوم األعضــاء المنتســبین للجمعیــة العمومیــة بتجدیــد عضــویاتهم مــن خــالل دفــع  .2
  .رسوم االشتراك السنوي وتحریر سند قبض بذلك

غلــق بــاب االنتســاب وتجدیــد العضــویة إال قبــل بــدء إجــراءات ال یجــوز للجمعیــة  .3
ـــــة  ـــــه فـــــي إجـــــراءات العملی ـــــن عن ـــــذي یعل ـــــاریخ ال ـــــة، حســـــب الت ـــــة االنتخابی العملی

  .االنتخابیة
  )7(المادة 

  فتح باب الترشح لعضویة مجلس اإلدارة
  .یتم تقدیم طلبات الترشح لعضویة مجلس اإلدارة خالل المدة المحددة .1
خابیة رفض أي طلب ترشـح لمجلـس اإلدارة مـا لـم یكـن هنـاك ال یحق للجنة االنت .2

  .مخالفة للنظام األساسي للجمعیة
  .تقوم اللجنة بالتوقیع على كل طلب یقدم .3
یتم تقدیم طلبـات الترشـح لعضـویة مجلـس اإلدارة بشـكل شخصـي ویمكـن تقـدیمها  .4

  .ابةعبر الفاكس أو بوكالة رسمیة في حالة السفر وال یجوز تقدیم الطلبات باإلن

  )8(المادة 
  االنسحاب من الترشح لعضویة مجلس اإلدارة

یحق لكل مرشح لعضویة مجلس اإلدارة سحب طلب الترشـح بموجـب إشـعار مكتـوب 
  . إلى اللجنة االنتخابیة خالل المدة القانونیة المقررة باإلعالن

  )9(المادة 
  االعتراض على التنسیب أو الترشح

أعضاء الجمعیة العمومیة "مة بیانات المقترعین تقوم اللجنة االنتخابیة بنشر قائ .1
والمرشحین لعضویة مجلس اإلدارة في مكان بارز " المسددین للرسوم المستحقة

  .في كافة مقرات الجمعیة ومرافقها
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یحق لكل عضو جمعیة عمومیة التقدم باعتراض على أي من المقترعین أو  .2
  :ا یليالمرشحین لعضویة مجلس إدارة الجمعیة وذلك وفقًا لم

 جمعیـــــة العمومیـــــة للجنـــــة االنتخابیـــــةیقــــدم االعتـــــراض خطیـــــًا مـــــن عضــــو ال -أ 
  .موضحًا فیه أوجه اعتراضه بالتفصیل خالل المدة المقررة لالعتراض

تبــــت اللجنــــة االنتخابیــــة فــــي االعتراضــــات المقدمــــة لهــــا خــــالل یــــومین مــــن  - ب 
  .استالمها االعتراض بقرار خطي مسبب

نتخابـــات لمـــدة ال تزیـــد عـــن شـــهر إذا كـــان یحـــق للجنـــة االنتخابیـــة تأجیـــل اال -ج 
  .االعتراض المقدم مؤثرًا في جوهر عملیة التنسیب أو الترشح

یجــب علــى اللجنــة االنتخابیــة مخاطبــة المجلــس فــي حالــة تأجیــل االنتخابــات  - د 
  .بسبب االعتراضات المقدمة

یجـب علـى المجلــس مخاطبـة الـدائرة بتأجیــل االنتخابـات بسـبب االعتراضــات  - ه 
  .بیاناتها بالتفصیل المقدمة مع

  )10(المادة 
في حال كان عدد المرشحین لعضویة مجلس اإلدارة أقل من العدد المحدد في  .1

النظام األساسي للجمعیة ألي سبب كان، یتم اإلعالن عن فتح باب الترشح من 
  .جدید لمدة أسبوع

إذا كان عدد المرشحین لعضویة مجلس اإلدارة مساٍو للعد المحدد في النظام  .2
  .ساسي للجمعیة تعلن اللجنة االنتخابیة عن فوزهم بالتزكیةاأل

  )11(المادة 
  عملیة االقتراع
  :تلتزم اللجنة االنتخابیة عند بدء االقتراع بما یلي

إعداد صنادیق لالقتراع وفتحها أمام جمیع األعضاء الحاضـرین ومنـدوب الـدائرة  .1
 .اء عملیة الفرزومن ثم إغالقها بإحكام وعدم فتحها  مطلقًا إال عند إجر 
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 .وضع كشف بأسماء المرشحین وأعضاء الجمعیة العمومیة في مكان بارز .2
د الورقــــة االنتخابیــــة وكتابــــة أســــماء المرشــــحین فیهــــا بنــــاًء علــــى التسلســــل  .3 إعــــدا

 .الهجائي ألسمائهم
 . توقیع رئیس اللجنة على كل ورقة اقتراع قبل تسلیمها للعضو .4
عیـــة العمومیـــة إلجـــراء عملیـــة االقتـــراع تحدیـــد مـــدة تتناســـب مـــع عـــدد أعضـــاء الجم .5

 .ویجوز تمدید المدة إذا دعت الضرورة لذلك لمدة ال تتجاوز ساعة من نفس الیوم
التحقــق مــن شخصــیة كــل عضــو مــن أعضــاء الجمعیــة العمومیــة بموجــب بطاقــة  .6

الهویـــــة أو إثبـــــات الشخصـــــیة والتحقـــــق مـــــن وجـــــود اســـــمه فـــــي كشـــــف الجمعیـــــة 
 .عضو اقترعالعمومیة والتأشیر مقابل كل 

 .توقیع كل مقترع على مشاركته في العملیة االنتخابیة .7
 .تجري عملیة االقتراع بحریة وسریة تامة .8
 .تخصیص مكان یضمن اقتراع كل عضو بسریة تامة .9

أن تكون عملیـة االقتـراع شخصـیة وال یجـوز االقتـراع باإلنابـة أو بالوكالـة مـا  .10
 .ةلم تكن اإلنابة أو الوكالة صادرة عن جهات مختص

فـــي حـــال كانـــت العضـــویة فـــي الجمعیـــة العمومیـــة لشـــخص اعتبـــاري فیقتـــرع  .11
 .الشخص المفوض خطیًا من قبل مجلس إدارة الشخص االعتباري

 .إزالة أي مواد دعائیة داخل مقر الجمعیة خالل عملیة االقتراع .12
ن أو مـن عدم السماح بالتواجد داخل مكان االقتراع سوى لألعضاء المرشحی .13

 .شخص آخر ترى اللجنة ضرورة لتواجده ینوب عنهم وأي
ــان عضـــــو الجمعیــــــة العمومیـــــة ال یجیـــــد القــــــراءة والكتابـــــة فیحـــــق لــــــه  .14 إذا كـــ

 .اصطحاب مرافق یثق به إلى مكان االقتراع لمساعدته في تعبئة ورقة االقتراع
ال یحـــق لعضـــو الجمعیـــة العمومیـــة االقتـــراع أكثـــر مـــن مـــرة واحـــدة فـــي كـــل  .15

 .عملیة انتخابات
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ث فوضــى داخــل مقــر االقتــراع ألي ســبب كــان مــن شــأنها أن فــي حالــة حــدو  .16
تعیق استمرار عملیة االقتـراع بشـكل سـلیم فیحـق للجنـة االنتخابـات تأجیـل عملیـة 
االقتـــراع إلـــى وقـــت الحـــق ویـــتم إلغـــاء كافـــة مـــا تـــم مـــن إجـــراءات خـــالل عملیـــة 

 .االقتراع
ل یحظــــر ممارســــة أي نــــوع مــــن أنــــواع الدعایــــة االنتخابیــــة للمرشــــحین خــــال  .17

  .ساعات االقتراع
  )12(المادة 

  عملیة الفرز
عنــــد انتهــــاء المــــدة المحــــددة لعملیــــة االقتــــراع تقــــوم اللجنــــة االنتخابیــــة بــــإغالق بــــاب 

، ومباشرة عملیة الفرز وفقًا لإلجراءات اآلتیة   :االقتراع فورًا
یجــب علــى اللجنــة االنتخابیــة البــدء بعملیــة الفــرز خــالل ســاعة علــى األكثــر مــن  .1

  .االقتراع إقفال باب
تـــتم عملیـــة الفـــرز بفـــتح صـــندوق االقتـــراع أمـــام األعضـــاء الحاضـــرین والمـــراقبین  .2

  .ومندوب الدائرة بعد التحقق من عدم التالعب بالصندوق
یــتم عــد كافــة األوراق الموجــودة فــي صــندوق االقتــراع ومطابقتهــا بعــدد األعضــاء  .3

  .المقترعین
  :اآلتیة تعتبر الورقة االنتخابیة باطلة في أحد الحاالت .4

  .األوراق البیضاء أو التي ال یمكن قراءتها - أ
  .إذا تضمنت الورقة عددًا زائدًا عن المطلوب انتخابهم -  ب

ذا تضـــمنت  .5 إذا تضــمنت الورقــة اســم شــخص غیــر مرشــح یحــذف اســمه فقــط، وإ
  .الورقة اسم المرشح أكثر من مرة فیعتبر مرة واحدة

لمرشـــحین لیـــتم تعبئـــة عـــدد تقـــوم اللجنـــة االنتخابیـــة بإعـــداد لوحـــة تحمـــل أســـماء ا .6
  . األصوات التي حصل علیها كل مرشح أمام اسمه

  .تقوم اللجنة االنتخابیة بالتأشیر على كل ورقة اقتراع تم فرزها لتأكید فرزها .7
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یجـب أن تكــون عملیــة الفـرز بصــورة علنیــة ویحــق للجنـة االنتخابیــة الســماح لمــن  .8
 .ورهم على عملیة الفرزتراه مناسبًا حضور عملیة الفرز على أن ال یؤثر حض

ة الفـــرز فـــي حالـــة إجـــراء االنتخابـــات فـــي أكثـــر مـــن منطقـــة فیجـــب أن تـــتم عملیـــ .9
  .تلك المناطقبشكل متزامن في جمیع 

اللجنــــة االنتخابیــــة هــــي الجهــــة الوحیــــدة المكلفــــة بــــإجراء عملیــــة الفــــرز ولهــــا  .10
  .االستعانة بمن تراه ضروریًا لمساعدتها بذلك

لفـرز تعـادل فـي األصـوات بـین مرشـحین أو أكثـر إذا نتج عن انتهاء عملیة ا .11
وكانــت النتیجــة تســتوجب فــوز أحــدهم بعضــویة مجلــس اإلدارة، فیــتم حســم األمــر 

  :باتخاذ أحد اإلجراءات اآلتیة
  .أن یتم التنازل بین المرشحین المتعادلین -أ 
أن یتم تقسیم مدة مجلس اإلدارة على المرشحین المتعادلین بحیـث یحـدد  - ب 

  .ق أو القرعةترتیبها بالتواف
فــي حــال تعــذرت الموافقــة الخطیــة مــن قبــل المرشــحین المتعــادلین علــى  -ج 

مـن هـذه الفقـرة یـتم إعـادة االنتخابـات ) أ، ب(الحلول المذكورة فـي البنـود 
  .للمرشحین المتعادلین فقط

فـي حـال فــوز عضـوین أو أكثــر لمجلـس اإلدارة تجمــع بیـنهم صــلة قرابـة مــن  .12
نـه یـتم تطبیـق نفـس اإلجـراءات المنصـوص علیهـا فـي الدرجة األولى أو الثانیة فإ

  .11الفقرة ) 12(المادة 
بعــد االنتهـــاء مــن عملیـــة الفــرز واعتمـــاد نتــائج الفـــرز مــن اللجنـــة االنتخابیـــة  .13

یقــوم رئــیس اللجنــة بــإعالن الفــائزین حســب أعلــى األصــوات، وتوضــع فــي مكــان 
  .بارز في الجمعیة
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  )13(مادة 
  النتخابیةالطعن في إجراءات العملیة ا

ــــدى اللجنــــة  .1 ــــًا ل ــــة التقــــدم خطی ــــة العمومی یحــــق ألي عضــــو مــــن أعضــــاء الجمعی
  .االنتخابیة بطعن أو أكثر في أي إجراء من إجراءات العملیة االنتخابیة

یجب على اللجنة االنتخابیة الـرد خطیـًا علـى الطعـون المقدمـة خـالل مـدة یـومین  .2
  .على األكثر

حق للجنة االنتخابیـة اتخـاذ مـا یلـزم مـن في حالة ثبوت صحة الطعون المقدمة فی .3
  .إجراءات من شأنها تصحیح اإلجراءات التي تم الطعن علیها

یحـــق للجنـــة االنتخابیـــة تأجیـــل العملیـــة االنتخابیـــة أو إعـــادة جـــزء منهـــا فـــي مـــدة  .4
ـــة أن یكـــون الطعـــن المقـــدم مـــؤثرًا فـــي جـــوهر  تقررهـــا ال تزیـــد عـــن شـــهر فـــي حال

  .ونزاهة العملیة االنتخابیة
جب على اللجنة االنتخابیة مخاطبة المجلس في حالة تأجیـل العملیـة االنتخابیـة ی .5

  .أو إعادة جزء منها بسبب الطعون المقدمة
یجـــب علـــى المجلـــس مخاطبـــة الـــدائرة بتأجیـــل العملیـــة االنتخابیـــة أو إعـــادة جـــزء  .6

  .منها بسبب الطعون المقدمة مع بیاناتها بالتفصیل
تخابـــات المعتمـــدة مـــن لجنـــة االنتخابـــات أمـــام یـــتم الطعـــن بعـــد صـــدور نتـــائج االن .7

  .المحكمة المختصة حسب األصول القانونیة

  )14(مادة 
  توزیع المناصب اإلداریة على أعضاء مجلس اإلدارة

یجتمع أعضـاء مجلـس اإلدارة المنتخـب بعـد إجـراء االنتخابـات مباشـرة، أو خـالل  .1
المجلــس المنتخــب مــن  أسـبوعین مــن تــاریخ إجـراء العملیــة االنتخابیــة، وتــتم دعـوة

رئــیس لجنــة االنتخابــات فــإن تعــذر ذلــك تــتم الــدعوة مــن أكبــر أعضــاء المجلــس 
، بحیــــث یــــتم توزیــــع  المنتخــــب ســــنًا ویــــرأس هــــذا االجتمــــاع أكبــــر األعضــــاء ســــنًا
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رئــــیس مجلــــس اإلدارة، نائــــب رئــــیس مجلــــس اإلدارة، أمــــین (المناصــــب اإلداریــــة 
اب أو حســـب مــا یـــنص علیــه نظـــام بـــالتوافق أو باالنتخــ) الصــندوق، أمـــین الســر

  .الجمعیة األساسي
یمكــن للجمعیــة حســب نظامهــا األساســي أن تجعــل مناصــب مجلــس اإلدارة جــزء  .2

  .من العملیة االنتخابیة، بحیث تتضمن نتائج االنتخابات تحدید المناصب
ال یجــوز لعضــو مجلـــس اإلدارة االســتمرار فـــي نفــس منصـــبه فــي مجلـــس اإلدارة  .3

دورات متتالیـة، بحیـث یـتم البـدء باحتسـاب هـذه الـدورات مـن لمدة تزید عن ثـالث 
  .الدورة الحالیة التي یصدر خاللها هذا القرار

یـــتم إرســـال هیكلیـــة مجلـــس اإلدارة الجدیـــد مـــوزع علیهـــا المناصـــب اإلداریـــة مـــع  .4
  .نسخة من محضر اجتماع مجلس اإلدارة بالخصوص إلى الدائرة

أو أكثـر مـن أعضـاء مجلـس اإلدارة في حال انسـحاب أو اسـتقالة أو وفـاة عضـو  .5
بما ال یزید عـن ثلـث أعضـاء المجلـس یقـوم المجلـس باسـتبدالهم بـاألعلى أصـواتًا 
ـــم یفـــوزوا بعضـــویة المجلـــس فـــي حـــال تمـــت االنتخابـــات  ـــذین ل مـــن المرشـــحین ال
بـــاالقتراع وفـــي حـــال كـــان عـــدد المرشـــحین غیـــر كـــاٍف لعملیـــة االســـتبدال فیقـــوم 

بقیــــــة مــــــن أعضــــــاء الجمعیــــــة العمومیــــــة المســــــددین مجلـــــس اإلدارة باســــــتكمال ال
لالشـــتراكات، أمـــا إذا تمـــت االنتخابـــات بالتزكیـــة فیقـــوم مجلـــس اإلدارة باســـتبدالهم 

  .من أعضاء الجمعیة العمومیة المسددین لالشتراكات
فـــي حــــال انســـحاب أو اســــتقالة أو وفــــاة أكثـــر مــــن ثلـــث أعضــــاء مجلــــس اإلدارة  .6

  .االنتخابیة المنتخب یتم إعادة إجراء العملیة
ــي حــــال تعــــذر انعقــــاد  مجلــــس اإلدارة المنتخــــب بنصــــابه القــــانوني ألكثــــر مــــن  .7 فــ

شــهرین مــن تــاریخ انتخابــه ألســباب تتعلــق بخالفــات بــین أعضــاء المجلــس حــول 
توزیـع المناصــب أو إدارة الجمعیــة أو أســباب غیــر قــاهرة، یعتبــر األعضــاء الــذین 

مـــن هـــذه ) 1(فـــي الفقـــرة  رقـــم التزمـــوا بتلبیـــة دعـــوة الجهـــات المنصـــوص علیهـــا 
المـــادة لعقـــد أول اجتمـــاع لمجلـــس اإلدارة المنتخـــب لجنـــة مؤقتـــة إلدارة الجمعیـــة 
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ودعـوة الجمعیـة العمومیـة النتخـاب مجلــس إدارة جدیـد خـالل شـهر علـى األكثــر، 
وفـــي حـــال كـــان هـــؤالء األعضـــاء أقـــل مـــن ثالثـــة أعضـــاء یقـــوم الـــوزیر بتشـــكیل 

  .اللجنة المؤقتة
  )15(المادة 

  أحكام عامة
یكــون للجنــة المؤقتــة بمجــرد وجودهــا أو تعیینهــا نفــس صــالحیات مجلــس اإلدارة  .1

ویجب علیها دعوة الجمعیة العمومیة إلى انتخاب مجلس إدارة جدید خـالل شـهر 
  .على األكثر

علـى اللجنــة االنتخابیـة التعامــل مــع جمیـع المرشــحین بشـكل متســاٍو دون أفضــلیة  .2
  .لمرشح على اآلخر

نــــة االنتخابیــــة إتاحــــة المعلومــــات المتعلقــــة بالعملیــــة االنتخابیــــة بشــــكل علــــى اللج .3
  .متساٍو بین المرشحین

فــي حالــة إجــراء االنتخابــات فــي عــدة منــاطق فــي وقــت واحــد فیحــق للمجلــس أن  .4
یقـوم بتعیـین لجنـة مركزیــة لالنتخابـات ینبثـق عنهـا لجــان انتخابیـة فرعیـة فـي تلــك 

  .المناطق
  .لجمعیة العمومیة تسهیل عمل لجنة االنتخاباتعلى المجلس وكذلك أعضاء ا .5
یحـــق للجمعیـــة إعـــداد نظـــام انتخـــابي تفصـــیلي خـــاص بهـــا بمـــا ال یتعـــارض مـــع  .6

  .أحكام هذا القرار
یبقى مجلس اإلدارة في حالة تسییر أعمال لحین اسـتالم مجلـس اإلدارة المنتخـب  .7

دة ال تزیــد أو تعیــین اللجنــة المؤقتــة مــن الــوزیر فــي الحــاالت الموضــحة أدنــاه لمــ
  .عن أسبوعین مالم تصدر اإلدارة قرارًا بالتمدید في الحاالت القاهرة

  .انتهاء المدة القانونیة لمجلس اإلدارة حسب نظام الجمعیة األساسي -أ 
  .االستقالة الجماعیة ألعضاء مجلس اإلدارة - ب 
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اســتقالة أو وفــاة معظــم أعضــاء مجلــس اإلدارة ولــم یتبــَق مــن المجلــس ســوى  -ج 
  .عضوین أو أقل

  .في حالة حجب الثقة عن مجلس اإلدارة من الجمعیة العمومیة - د 
  .في حال صدور قرار قضائي بحل مجلس اإلدارة - ه 

  )16(مادة 
  اإللغاء

  .القراریلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا 

  )17(مادة 
  التنفیذ والنفاذ

ویعمل به  القرار،تنفیذ أحكام هذا  -فیما یخصه كلٌ -على الجهات المختصة كافة 
  .وینشر في الجریدة الرسمیة ،تاریخ صدورهمن 

  
  م07/10/2013: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1434/ذي الحجة/ 02: الموافق                   
  فتحي حماد

  وزیر الداخلیة واألمن الوطني
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  م2013لسنة ) 110(قرار وزیر الحكم المحلي رقم 
  ات المحلیةبشأن إجراءات تسجیل عقود اإلیجار لدى الهیئ

  وزیر الحكم المحلي
  وتعدیالته 2003بعد االطالع على أحكام القانون األساسي لسنة 

فقــرة ) 4(م، الســیما المـادة 2013لسـنة ) 5(وعلـى أحكــام قـانون إیجــار العقـارات رقــم 
  منه،) 6(

  م،2012لسنة ) 5(وعلى أحكام القانون المدني رقم 
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،وبنا   ء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
رنا ما یلي   :    قرّ

  )1(المادة 
یكون للكلمات واأللفاظ التالیة حیثمـا وردت المعـاني المخصصـة لهـا أدنـاه مـا لـم تـدل 

  :القرینة على غیر ذلك
  .وزارة الحكم المحلي: الوزارة
  .وزیر الحكم المحلي: الوزیر
  .الهیئة المحلیةقسم تسجیل عقود اإلیجار لدى :  القسم

  .الموظف المكلف بتسجیل عقود اإلیجار لدى الهیئة المحلیة: الموظف المختص
  .تسجیل عقد اإلیجار لدى الهیئة المحلیة: التسجیل

  .طلب تسجیل عقد اإلیجار لدى الهیئة المحلیة: الطلب
  .م2013لسنة ) 5(قانون إیجار العقارات رقم : القانون

  )2(المادة 
  ل عقود اإلیجارتشكیل قسم تسجی

  ".قسم تسجیل عقود اإلیجار"نشأ لدى كل هیئة محلیة قسم یسمى ی



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  )3(المادة 
  اختصاص قسم تسجیل عقود اإلیجار

  :یختص القسم بأداء المهام اآلتیة
استالم طلبات التسجیل ، والتأكید من اكتمالها، وطلب استكمال المعلومات أو  .1

  .الوثائق المطلوبة للتسجیل إذا لزم األمر
  .إعداد السجالت المتعلقة بعقود اإلیجار وتوثیقها وأرشفتها ورقیًا والكترونیاً  .2
تلقي طلبات بخصوص أي تعدیالت أو تغییرات تطرأ على عقد اإلیجار  .3

  .المسجل وذلك خالل شهر واحد من تاریخ إجراء التغییر أو التعدیل
  .تحصیل رسوم التسجیل وغرامات التأخیر وفق القانون  .4
والمستأجر أو من ینوب عنهما شهادة تفید تسجیل عقد اإلیجار  منح المؤجر .5

  .بناء علي طلب احدهما
الرد على استفسارات ذوي الشأن فیما یتعلق بعملیة التسجیل والمستندات  .6

  .الالزمة لذلك
  .توفیر نظام آلي للتسجیل .7
 .إنشاء قاعدة بیانات لكافة العقارات المخصصة لإلیجار ومالكها ومستأجریها .8
تقریر شـهري إلـى رئـیس الهیئـة المحلیـة عـن أعمـال القسـم بمـا فـي ذلـك عـدد رفع  .9

 . ن وجدتإالعقود المسجلة و الرسوم المحصلة والعقبات 
   .أیة مهام أخرى تحدد بموجب تعلیمات الوزیر .10

  )4(مادة 
  طلبات التسجیل

قـدم للموظـف المخـتص مـن  ُ تبدأ إجراءات التسجیل لدى الهیئة المحلیة بطلب كتـابي ی
  .لمؤجر أو من یقوم مقامه وفق نموذج معد لذلك من قبل الوزارةا
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  ) 5(المادة 
  تقدیم الطلبات

یقــدم الطلــب مــن المــؤجر إلــى القســم المخــتص علــى النمــوذج المعــد لــذلك خــالل  .1
  .ثالثین یومًا من تاریخ إبرام عقد اإلیجار

  .قالمرف) 1(یجب أن یتضمن الطلب على البیانات المبینة في النموذج رقم  .2
  )6(المادة 

  ملحقات الطلب
  :یلحق بالطلب الوثائق اآلتیة

 .ثالث نسخ من عقد اإلیجار موقعة من المؤجر والمستأجر .1
 ات الشخصـیة بالنسـبة لألفـراد وصـورة مـن السـجل التجـاري للشــركةصـورة مـن إثبـ .2

 .و توكیل لمن ینوب عن المؤجرأ
 .مستندات إثبات ملكیة العقار المأجور .3
  .لعقود اإلیجار المبرمة قبل نفاذ القانون سند إقرار بالنسبة .4

  )7(المادة 
  اإلقرار بعقود اإلیجار القدیمة

یقبـــل الموظـــف المخــــتص التســـجیل لعقــــود اإلیجـــار  الكتابیـــة المبرمــــة قبـــل نفــــاذ  .1
 .مام الموظف المختصأالقانون بعد اإلقرار بها من  المؤجر والمستأجر 

قــرار المصــادق علیــه مــن محــامي لــدى كاتــب العــدل أو اإل د بــاالقرار المحــررعتــی .2
بعـد توقیـع طرفـي العقـد علـى قـانون الة المبرمة قبل نفاذ مزاول في العقود الشفاهی

 .   خاص بالمأجور أمام الموظف المختصملحق التسجیل ال
  )8(المادة 

  معالجة الطلبات
 ُ لــدفع قیمــة  ســلم الموظــف المخــتص للمــؤجر ایصــاالً بمجـرد اســتالم الطلــب وملحقاتــه ی

 .سوم المقررة قانوناً الر 
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  )9(مادة 
یقــوم الموظــف المخــتص بتــدقیق البیانــات الخاصــة بــاألوراق والمســتندات المقدمــة  .1

  :له مع الطلب من واقع القیودات الموجودة بالهیئة المحلیة، على النحو التالي
 .التثبت من ملكیة المأجور -أ 
ُخطــر المــؤجر بمراجعــة القســم الم - ب  خــتص إذا لــم تتــوفر بیانــات المــأجور ی

  .بالهیئة المحلیة وذلك لتسجیل بیانات المأجور
ي علـــي تـــتم عملیـــة إدخـــال البیانـــات المتعلقـــة بتســـجیل عقـــد اإلیجـــار وهـــ -ج 

  :يالنحو التال
  .تفاصیل المأجور )1
  .ربیانات المؤج )2
رقــم  –فــراد ة الهویــة أو رقــم الجــواز بنســبة لألرقــم بطاقــ(بیانــات المســتأجر  )3

 .)السجل التجاري بالنسبة للشركات
 .دمدة العق )4
  .ربدل االیجا )5
 ...) –تجاري –سكني (نوع العقد  )6
 .الغرض من االیجار )7
  .طالبنود والشرو  )8

إذا ما رأى الموظف المختص أن ما قُدم له غیر كـاف إلتمـام إجـراءات التسـجیل  .2
أعاد الطلب ومرفقاته إلى صـاحب الشـأن مؤشـرًا علیـه بمـا یجـب أن یسـتوفي فیـه 

  .من الناحیة القانونیة
  )10(ة ماد

وجعـت بعد استیفاء كافة المستندات واألوراق المطلوبة والتأشیر علیهـا بمـا یفیـد أنهـا ر 
، یقـــوم الموظـــف المخـــتص بوضـــع رقـــم وتـــاریخ ودققـــت مـــن قبـــل الموظـــف المخـــتص

  .طلب التسجیل وتحفظ األوراق بملف خاص للمعاملة حیث تحال للشئون القانونیة
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  )11(مادة 
  ونيعرض الطلب على القسم القان

یجــب علــى الموظــف المخــتص عــرض الطلــب وملحقاتــه علــى الشــئون القانونیــة   .1
فـي الهیئـة المحلیـة  للتحقـق مـن اســتیفائه الشـروط المنصـوص علیهـا فـي القــانون 

 .وهذا القرار
 توصـــي الشـــئون القانونیـــة بقبـــول الطلـــب، أو رفضـــه لعـــدم احتوائـــه علـــى أي مـــن .2

 .فته القانونالبیانات المشترطة في هذا القرار أو لمخال
 .ه إلى الموظف المختص بخصوص الطلبتقدم الشئون القانونیة توصی .3
بجوانـــــب الـــــنقص أو المخالفـــــة  علــــى الموظـــــف المخـــــتص تبلیـــــغ المــــؤجر خطیـــــاً  .4

   .ن وجدتإوالطلب إلیه استدراكها 

  )12(مادة 
  التسجیل في السجل

لشـــروط یقـــوم الموظـــف المخـــتص بقســـم التســـجیل بقیـــد طلبـــات التســـجیل  المســـتوفاة ل
القانونیة في السجل الخـاص المعـد مـن قبـل الهیئـة المحلیـة ویـذكر بـه أسـماء المـؤجر 
والمســـتأجر وجنســـیتهما ومحـــال إقـــامتهم  ورقـــم بطاقـــة الهویـــة  ومـــدة االیجـــار وقیمـــة 

  .مضاء الطرفینإ لغایة من التأجیر و وصاف المأجور واأداءها و أاالیجار وكیفیة 
  )13(مادة 

 او مــن ینــوب عنهمــا، أمــام الموظــف المخــتص التســجیلق یوقــع الطرفــان علــي ملحــ
ویكـون التوقیــع علیــه إثباتـًا لصــحة شخصــیة المتعاقـدین وصــحة مــا یشـتمله العقــد مــن 

  .بیانات
  )14(مادة 
 بـــل المـــؤجر والمســـتأجر یصـــدق الموظــــفبعـــد التوقیـــع علـــى ملحـــق التســـجیل مـــن ق

  .یعاتهمالمختص بقسم التسجیل  بموجب ختم خاص المعد لذلك على توق
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  )15(مادة 
  دفاتر الطلبات 

ــــاریخ   علــــى القســــم إعــــداد ســــجالت لقیــــد طلبــــات التســــجیل بأرقــــام متسلســــلة حســــب ت
  .تقدیمها

   )16(مادة 
  التنفیذ والنفاذ

 هـذا القــرار ویعمـل بــهأحكـام تنفیــذ  -هفیمــا یخصـ كـلٌ - كافـة علـى الجهـات المختصــة
  .من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة

  
  .میالدیة 09/09/2013: غزة بتاریخصدر في مدینة 

  .هجریة /1434/03: الموافق                   
  

  عبد الخالق هاشم الفرا/ محمد جواد. أ
  وزیر الحكم المحلي
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  إعادة تأجیر         تعدیل          تجدیدج  جدید        
  (      )إعادة التأجیر اذكر رقم تسجیل العقد / التعدیل /في حالة التجدید

 یرجي التكرم بتسجیل عقد اإلیجار المرفق المبرم مع المستأجر المذكور وذلك وفقاً 
  :للبیانات المدونة أدناه

  
  بيانات العقار
 

    رقم القطعة  رقم القسيمة
  الوحدة/ رقم العقار  الوحدة/ نوع العقار

 اشرتاك املاءرقم   اك الكهرباء رقم اشرت   املساحة
  رقم الشارع  اسم الشارع  رقم املنطقة  اسم املنطقة

  العنوان
  

  بيانات املؤجر
 

  اجلنسية  االسم
  اهلاتف  قيد املنشأة/ الرقم الشخصي

  العنوان
  الربيد اإللكرتوين

  اسم من ميثله أو ينوب عنه قانونا
  لاجلوا  اهلاتف  الرقم الشخصي

  
  بيانات املستأجر
 

  اجلنسية  االسم
  اهلاتف  قيد املنشأة/ الرقم الشخصي

  العنوان
  الربيد اإللكرتوين

  اسم من ميثله أو ينوب عنه قانونا
  اجلوال  اهلاتف  الرقم الشخصي

 بيانات العقد
  تاريخ استحقاق اإلجيار    إىل  من تاريخ العقد
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 سنوي  صف سنوين  ربع سنوي  شهري  الدفع
  الغرض من التأجري  مبلغ التأمني  قيمة الدفعة

 جيد جدا  جيد  متوسط  العقار
 التأجري من الباطن  اهلاتف  املاء  الكهرباء  العقد متضمن

:التوقيع :اسم مقدم الطلب  
  

 بذلك منفصالً  في حال تعدد المؤجرین أو المستأجرین أرفق كشفاً : مالحظة.  
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  20:     /     /     التاریخ
  

ــــ ــــد.................... الموظــــف  ااشــــهد أن .............................  بلدیــــة ىل
 20/    /        :بتــــاریخ همــــابین المبــــرمالمــــوقعین أدنــــاه بــــأن طرفــــي عقــــد االیجــــار 

مـــن ...........  الواقـــع فـــي أرض القســـیمة رقـــم .................. الخـــاص بإیجـــار 
مــــــــــــــــــن  والمصــــــــــــــــــادق علیــــــــــــــــــه........... أراضــــــــــــــــــي ....... القطعــــــــــــــــــة  رقــــــــــــــــــم 

قـــرا بصـــحة العقـــد أبحضـــوري وقـــد و مـــامي أقـــد وقعـــا ............................... 
  .المشار الیه اعاله 

  
  المؤجر  

  .......................    :اإلســم
  : ........................التوقیع

                                                                                                                             
  المستأجر

  .....................: اإلســـم
  : .....................یــعقالتو 

       توقیع الموظف المختص
 ....................................... 
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  نموذج الختم الخاص بالتسجیل
  

  السلطة الوطنیة الفلسطینیة
  وزارة الحكم المحلي

  ............................ :بلدیة
  :قد اإلیجار وفق المسوغات التالیةبموجبه تم تسجیل ع

  ............................ :رقم التسجیل
  ......................... :تاریخ التسجیل

  ............................ :رقم اإلیصال
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  م2013لسنة ) 251(قرار وزیر الشباب والریاضة رقم 
  بالنظام األساسي للجنة البارالمبیة الفلسطینیة الخاص

  اضةوزیر الشباب والری
  م تعدیالته،2003بعد اإلطالع علي القانون األساسي المعدل لسنة

) 36(الســـیما المـــادة  2010لســـنة ) 2(وعلـــي قـــانون تنظـــیم الهیئـــات الریاضـــیة رقـــم 
  منه،

،   ووفقًا للصالحیات المخولة لنا قانونًا
  ووفقًا للمصلحة العامة،

  :قررنا ما یلي
  )1(مادة 

  تعـــریفات
حیثمــا وردت  -النظــام، یكــون للكلمــات والعبــارات التالیــة  لغایــات تطبیــق أحكــام هــذا

  :المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرینة على خالف ذلك -فیه 
  .وزیر الشباب والریاضة: الوزیر
  .وزارة الشباب والریاضة: الوزارة
   .اللجنة البارالمبیة الفلسطینیة المنشأة بموجب القانون: اللجنة

 .هو اتحاد ریاضي فلسطیني یشرف على اللعبة الخاصة به :اإلتحاد المحلي
 .مجلس إدارة اللجنة المنتخب :لمجلسا

هي أعلى سلطة في اللجنة، وتتألف من مجموع اإلتحـادات الریاضـیة : الهیئة العامة
  .الفلسطینیة األعضاء

  .م2010لسنة ) 2(قانون تنظیم الهیئات الریاضیة رقم  :القانون
  .هي الدورة الدولیة الصیفیة المنعقدة لمرة واحدة كل أربع سنوات :الدورة األولمبیة
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  )2(مادة 
  تشكیل اللجنة

تُشكل اللجنة من اإلتحادات المحلیـة المكونـة مـن أربـع هیئـات ریاضـیة فـأكثر تمـارس 
فـــــي عضـــــویتها باللجنـــــة ریاضـــــة المعـــــوقین، وتتمتـــــع اللجنـــــة بالشخصـــــیة االعتباریـــــة 

  ).IPC(البارالمبیة الدولیة 
  )3(دة ما

  مقر اللـجنة
یكون المقر الرئیسي للجنة في مدینة القدس، وتمارس أعمالها مؤقتـا فـي مـدینتي غـزة 

 .ورام اهللا، ولها أن تفتح فروعًا أخرى في محافظات الوطن وفق مقتضى الحال

  )4(مادة 
  األهــداف

  -:تقوم اللجنة بأعمالها ونشاطاتها تحقیقًا لألهداف التالیة
 .ین في البطوالت العالمیة البارالمبیةتمثیل دولة فلسط .1
ـــًا كـــان نـــوع اإلعاقـــة  .2 حســـیة أو (العمـــل علـــى نشـــر وتطـــویر ریاضـــه المعـــوقین أی

مع تحدید الریاضات الممكن ممارستها مـن قبـل المعـوقین دون ) حركیة أو غیرها
    . تحمیلهم أیة أعباء مالیة

  .الریاضیةالعمل على إنشاء وحدات لریاضات المعوقین في جمیع األندیة  .3
  .العمل على إنشاء أندیة خاصة بریاضة المعوقین وتطویر القائم منها .4
  .العمل على تطویر برامج التبادل للمعوقین الریاضیین إقلیمیًا وعربیًا ودولیاً  .5
إقامـــة البطــــوالت الرســــمیة الخاصــــة بــــالمعوقین واإلشــــراف المباشــــرعلیها أو عبــــر  .6

  . االتحادات المحلیة
  .تحادات المحلیة وتطویرهاالعمل على تشكیل اال .7
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  )5(مادة 
  االنتساب إلى اللجنة

یقتصــر حــق االنتســاب إلــى اللجنــة علــى االتحــادات المحلیــة المشــكلة وفقــًا لهــذا  .1
 .ویكون لكٍل منها صوت انتخابي واحدالنظام، 

  :یقدم اإلتحاد طلب إنتسابه مرفقًا به ما یلي .2
 .نظامه الداخلي -أ 
 .ةبیان بأسماء أعضاء هیئته اإلداری - ب 
 . بیان بأسماء أعضاء االتحاد  -ج 
  .توفیر مكان مجهز لتدریب الالعب المعوق - د 

  )6(مادة 
  انتهاء العضویة

  :تنتهي عضویة اإلتحاد في أٍي من الحاالت التالیة - 1
 .بحل اإلتحاد وفقًا للقانون -أ 
 .بفقدانه ألي شرط من شروط العضویة - ب 
 .عدم تسدید اشتراك عضویته عن سنتین متتالیتین -ج 
 .ة في البطوالت الخاصة باللجنةعدم المشارك - د 

 .تعاد العضویة لإلتحاد بقرار من مجلس اإلدارة بزوال سبب انتهائها - 2

  )7(المادة 
  اختصاصات الهیئة العامة للجنة

  :تختص الهیئة العامة للجنة بالتالي
  .وضع السیاسات العامة لتحقیق أهداف اللجنة .1
 .ةمناقشة واعتماد المبادئ العامة للخطة السنویة للجن .2
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البــت فــي الطلبــات واإلقتراحــات المقدمــة مــن أحــد أعضــاء الهیئــة العامــة أو مــن  .3
 .مجلس اإلدارة حسب اللوائح المعمول بها

 .المصادقة على التقریر المالي والحساب الختامي للجنة .4
 .اعتماد مشروع الموازنة للفترة المالیة المقبلة .5
 .إختیار مدقق حسابات قانوني ومستشار قانوني للجنة .6
 .نتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وشغل المراكز الشاغرة منهاا .7
 .البت في المسائل الخاصة بمقر اللجنة .8
 .البت في مقترحات تعدیل النظام الداخلي ومن ثم رفعها للوزیر إلعتمادها .9

رجاعها .10  .النظر في مسائل انتهاء العضویة وإ
  .أیة امور أخرى قد تعرض على الهیئة العامة .11

  )8(مادة 
  لعادي للهیئة العامة باللجنةاالجتماع ا

تجتمع الهیئة العامـة اجتماعـًا دوریـًا سـنویًا فـي الشـهر التـالي لتـاریخ انتهـاء السـنة  .1
 .المالیة

یـــرأس اجتماعـــات الهیئـــة العامـــة رئـــیس مجلـــس إدارة اللجنـــة، وفـــي حـــال غیابـــه   .2
ّال فتنتخــب الهیئــة العامــة مــن بــین أعضــائها  یرأســها نائبــه ثــم الســكرتیر العــام، وإ

  .الحاضرین رئیسًا لهذا االجتماع
یتــــولي مجلــــس اإلدارة دعــــوة أعضــــاء الهیئــــة العامــــة لالجتمــــاع بمقــــر اللجنــــة أو  .3

بالمكـان الـذي تحـدده بإشـعاٍر خطـي قبــل تـاریخ االجتمـاع بأسـبوعین علـى األقــل، 
 .مرفق به جدول أعمال االجتماع

مـن األعضـاء، یكون اجتمـاع الهیئـة العامـة صـحیحًا بحضـور األغلبیـة المطلقـة   .4
ّال فیؤجل االجتماع لمدة أسبوعین من تاریخه ولینعقد صحیحًا بمـن حضـر مـن  وإ

  .األعضاء على أالَّ یقل عددهم عن الثلث
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  )9(مادة 
  االجتماع غیر العادي للهیئة العامة باللجنة

تجتمـع الهیئــة العامـة اجتماعــًا اسـتثنائیًا للنظــر فـي أمــور معینـة بــدعوة مـن رئــیس  .1
 -:ة أو نائبه حال غیابه توجه إلى أعضائها بناًء علىمجلس اإلدار 

  .قرار من مجلس اإلدارة -أ 
طلـب مــن رئــیس المجلــس عنــد الضــرورة أو االســتعجال شــریطة أن یبــین فــي  - ب 

 .طلب الدعوة األسباب الداعیة  لذلك
طلــــب خطــــي مقــــدم إلــــى المجلــــس وموقــــع حســــب األصــــول مــــن ثلــــث عــــدد  -ج 

یــه مكـــان وزمــان انعقـــاد الجلســـة أعضــاء الهیئـــة العامــة علـــى األقــل ومبـــین ف
  .وجدول أعمالها المقترح

للطلـب المشـار إلیــه  -أو نائبــه حـال غیابـه -عـدم إسـتجابة رئـیس مجلـس االدارة  .2
، یجیــــز لألعضــــاء التقــــدم للــــوزارة بطلــــب عقــــد  أعــــاله خــــالل خمســــة عشــــر یومــــًا

  .اإلجتماع، وللوزیر إتخاذ قراره المناسب بشأن عقد اإلجتماع من عدمه
إلجتمـــاع اإلســـتثنائي للهیئـــة العامـــة صـــحیحًا بحضـــور أغلبیـــة األعضـــاء یكـــون ا .3

عقــد فــي األســبوع  ُ المطلقــة، فــإذا لــم یتحقــق هــذا النصــاب یؤجــل االجتمــاع آخــر ی
التــالي بمـــن حضــر مـــن األعضــاء وبمـــا ال یقــل عـــن ثلــث األعضـــاء مــع إشـــعار 

  .الوزارة في جمیع األحوال وبحضور مندوب عنها

  )10(مادة 
  إدارة اللجنة إنتخاب مجلس

ــــاالقتراع ) أ( .1 ــــة العامــــة ب ــــس مــــن أحــــد عشــــر عضــــوًا تنتخــــبهم الهیئ یتــــألف المجل
الســري، ومــدة والیتــه هــي أربــع ســنوات تنتهــي بإنتهــاء الــدورة األولمبیــة الخاصــة 

 .بالمعوقین
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یجــب أّال تقــل نســبة المعــوقین فــي عضــویة المجلــس عــن األغلبیــة المطلقــة ) ب(
)50+1 .(  
لمجلــــس مــــن بیــــنهم مــــن یشــــغل منصــــبًا مــــن المناصــــب ینتخــــب أعضــــاء ا)  ج(

  :اإلداریة اآلتیة
  .رئیس المجلس وبما ال یزید عن دورتین متتالیتین -     
  نائب الرئیس -     
  السكرتیر العام -     
 المدیر العام -     

ُرشح نفسه لعضویة المجلس .2  :یشترط فیمن ی
، ومتمتعًا بكامل األهلیة  –أ    .أن یكون فلسطینیًا
أن یكــون محمـــود الســـیرة والســـمعة ولـــم یســـبق الحكـــم علیـــه بجنایـــة أوجنحـــة  -ب

  .مخلة بالشرف أو األمانه
  .ال یجوز الجمع بین عضویة مجلس إدارة اللجنة والعمل فیها بأجر .3

  )11(مادة 
  انتهاء عضویة مجلس اإلدارة

  :تنتهى العضویة من المجلس بإحدى الحاالت التالیة
 . سانتهاء مدة والیة المجل .1
 .حل اإلتحاد العضو بموجب القانون .2
 .بطلب من ثلثي الهیئة العامة .3
تخلـــف العضـــو عـــن حضـــور اجتماعـــات المجلـــس لـــثالث مـــرات متتالیـــة أو ســـتة  .4

 .مرات متفرقة دون عذر خطي مقبول
 .استغالل العضو لمنصبه في مجلس اإلدارة لمصالح شخصیة .5
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  )12(مادة 
  شغور العضویة في المجلس

 .ئیس مؤقتًا ألي سبب كان یقوم نائبه مقامهإذا شغر منصب الر  .1
إذا شــغر منصــب عضــو أو أكثــر فـــي المجلــس ألي ســبب، یــدعو المجلــس مـــن  .2

یلیه فـي األصـوات باإلنتخـاب السـابق حسـب التسلسـل لیخلفـه بالعضـویة، فـإذا لـم 
كـــن هنالــــك عضــــو آخـــر تجتمــــع الهیئــــة العامــــة النتخـــاب عضــــو یشــــُغل مكــــان  ی

  .س بنسبة المعوقینالعضویة الشاغرة دون المسا
، یعتبـــر مجلـــس  .3 إذا تقـــدم أكثـــر مـــن نصـــف أعضـــاء المجلـــس بإســـتقالتهم جماعیـــًا

اإلدارة غیـــر قـــانوني، وعلـــى مـــن تبقـــى مـــن األعضـــاء تســـییر أعمـــال المجلـــس، 
  غیـر عـادي إلنتخـاب مجلـس یـوم إلجتمـاع 30وعلیه دعوة الهیئة العامة خالل 

 . إدارة جدید
  )13(مادة 

  ارةإختصاصات مجلس اإلد
  :یمارس مجلس اإلدارة مهامه التالیة

  .إصدار التعلیمات والقرارات الالزمة لسیر العمل في اللجنة ومراقبة تنفیذها .1
إعـــداد التقریـــر الســـنوي اإلداري والمـــالي وعرضــــه علـــى الهیئـــة العامـــة لمناقشــــته  .2

  .والمصادقة علیه
  .البت في طلبات االنتساب إلى اللجنة وفقًا لهذا النظام .3
لنشــاطات المختلفــة، ووضــع برامجهــا، وتهیئــة وتجهیــز مالعبهــا وشــروط تحدیــد ا .4

  .استخدامها
  .تشكیل اللجان الفرعیة المختلفة وتحدید اختصاصات كٍل منها .5
  .تشغیل ما یلزم من العمال والموظفین باللجنة .6
  .تنظیم اجتماعات الهیئة العامة .7
  .إعداد مشروع الموازنة التقدیریة .8
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مــع اعتمــاد  لمســابقات والــدورات التــي تنظمهــا اللجنــة،اعتمــاد اللــوائح الخاصــة با .9
  .مواقع إقامتها

تمثیل اللجنة لـدى المؤسسـات الحكومیـة واألهلیـة والقضـائیة فیمـا لهـا مـن حقـوق  .10
  .وما علیها من واجبات، والمصادقة على االتفاقیات والعقود التي تبرمها اللجنة

  .تنفیذ قرارات الهیئة العامة .11

  )14(مادة 
  یس مجلس اإلدارةصالحیات رئ
  :یمارس الرئیس أو نائبه في حال غیابه

تمثیـــل اللجنـــة قانونیـــًا فـــي عالقاتهـــا مـــع الغیـــر وأمـــام القضـــاء، ولـــه حـــق توقیـــع  .1
  .االتفاقات والعقود بعد موافقة مجلس اإلدارة

 .توقیع المراسالت الخارجیة الخاصة باللجنة .2
 .ًا لهذا النظامترأس جمیع اجتماعات الهیئة العامة ومجلس اإلدارة وفق .3
حضـــور اجتماعـــات لجـــان اللجنـــة الفرعیـــه واجتماعـــات االتحـــادات المحلیـــة وفـــق  .4

 .مقتضیات المصلحة العامة
  .المصادقة على محاضر االجتماعات بمشاركة السكرتیر العام .5
المصادقة على المعامالت المالیة بعد موافقة مجلس اإلدارة بالتنسـیق مـع المـدیر  .6

 .المالي
  .اإلداري الختامي للسنة المنتهیة بالتنسیق مع السكرتیر العامإعداد التقریر  .7

  )15(مادة 
  صالحیات السكرتیر العام للجنة

  :یمارس سكرتیر عام اللجنة ما یلي
  .حفظ السجالت واإلشراف عل تنظیمها .1
 .تدوین وقائع اجتماعات مجلس اإلدارة والهیئة العامة .2
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 .الرقابة على العاملین باللجنة .3
إلــى اجتماعــات مجلــس اإلدارة العادیــة وغیــر العادیــة بالتنســیق مــع توجیــه الــدعوة  .4

 .الرئیس
 .القیام بإجراء المراسالت الداخلیة والتوقیع علیها .5
 .تحضیر جدول أعمال مجلس اإلدارة بالتنسیق مع الرئیس .6
 .توجیه الدعوات ألعضاء مجلس اإلدارة لحضور االجتماعات   .7
 .خرىاالحتفاظ بمفاتیح المقر أو أي منشآت أ .8
 .االحتفاظ باألختام الرسمیة للجنة .9

التنســــیق مــــع جمیــــع االتحــــادات المحلیــــة واللجــــان الفرعیــــة الدائمــــة والمؤقتــــة  .10
 .ومتابعة تنفیذ قراراتها

 .ذات العالقة  إبالغ اللجان واالتحادات المحلیة  بجمیع قرارات المجلس .11
فــي الحــاالت اتخـاذ التــدابیر العاجلـة بعــد الرجــوع للـرئیس والتــي یراهــا مناسـبة  .12

االســتثنائیة علــى أن یخطــر مجلــس اإلدارة فــي أول اجتمــاع لــه بــاإلجراءات التــي 
  .اتخذها في هذا الشأن

  )16(مادة 
  صالحیات المدیر المالي للجنة

  :یمارس المدیر المالي للجنة ما یلي
  .التوقیع على الحواالت المالیة مع رئیس اللجنة أو نائبه .1
ــــة عــــن ا .2 ــــة المالی ــــة للســــنة المقبلــــة إعــــداد المیزانی لســــنة المنتهیــــة ومشــــروع الموازن

 .وعرضها على مجلس اإلدارة تمهیدًا لعرضها على الهیئة العامة
اســـتالم المبـــالغ الـــواردة إلـــى اللجنـــة بإیصـــاالت رســـمیة ممهـــورة بتوقیعـــه وبخـــاتم  .3

الحســاب المصــرفي المعــین مــن قبــل مجلــس اإلدارة   اللجنــة ومــن ثــم إیــداعها فــي
 .ساعه 24خالل 
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فـــظ الـــدفاتر والمســــتندات المالیـــة فــــي مركـــز اللجنــــة لتكـــون تحــــت الطلـــب مــــن ح .4
 .الجهات المختصة

تنفیــــذ قــــرارات مجلــــس اإلدارة المتعلقــــة بمعــــامالت اللجنــــة المالیــــة، وتقــــدیم تقریــــرًا  .5
  .شهریًا لمجلس اإلدارة عن الوضع المالي للجنة

  )17(المادة 
  تشكیل لجان فرعیة

یـــة متخصصـــة لغایـــات تنفیـــذ السیاســـة العامـــة لمجلـــس اإلدارة تشـــكیل لجـــان فرع .1
للجنــة وتطبیــق برامجــه المختلفــة، علــى أن یــرأس كــٍل منهــا أحــد أعضــاء مجلــس 

  .اإلدارة أو من یرونه مناسبًا لذلك
 .یرتبط عمل هذه اللجان بمدة عمل مجلس اإلدارة .2
ــــة  .3 ــــوائح الناظمــــة لعمــــل اللجــــان الفرعی ــــة التعلیمــــات والل ــــس إدارة اللجن ــع مجل یضــ

  .د اختصاصاتها ومن ثم عرضها على الوزیر لإلعتمادوتحدی

  )18(مادة 
  موارد اللجنة

  :تتألف موارد اللجنة من - 1
  .خمسون دوالر أمریكي) $50(إشتراكات العضویة السنویة بمقدار  .أ 
فقـًا ألنظمتهـا ولوائحهـا اإلیرادات المتحصلة عن نشاطات اللجنة الممارسـة و  .ب 

 .الداخلیة
ـــــس اإلدارة اإلعانـــــات والتبرعـــــات والمـــــنح  .ج  ـــــي یوافـــــق علیهـــــا مجل ـــــات الت والهب

 .بالتنسیق مع الوزارة
 .أي إیرادات أخرى ال تتعارض مع أهداف اللجنة وبموافقة مجلس اإلدارة .د 
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یضــــع مجلــــس اإلدارة الئحــــة مالیــــة تتضــــمن القواعــــد والــــنظم والضــــوابط المالیــــة  - 2
ة لموائمتهـا الالزمة لحسن سیر أعمال اللجنة وعرضها على الـدائرة المالیـة بـالوزار 

  .مع األصول المحاسبیة ومن ثم عرضها على الهیئة العامة إلقرارها
وتنتهـي فـي الحـادي ) ینـایر(تبدأ السنة المالیة للجنة فـي األول مـن كـانون الثـاني  - 3

  .من كل عام) دیسمبر(والثالثین من كانون األول 

  )19(مادة 
 .ها االعتباریةأموال اللجنة المنقولة وغیر المنقولة ملك خالص لها بصفت .1
 .ال یجوز للجنة إنفاق أموالها في غیر األغراض التي أنشئت من أجلها .2
المحلیــة العاملــة والتــي ) البنــوك(تــودع اللجنــة أموالهــا النقدیــة فــي أحــد المصــارف  .3

  .یختارها مجلس اإلدارة وبالتنسیق مع الوزارة

  )20(مادة 
  أحكام ختامیة

تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –صــه كــٌل فیمــا یخ –علــى الجهــات المختصــة كافــة 
  .به إعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  . م01/10/2013: صدر بمدینة غزة بتاریخ

  .هـ1434/ذو القعدة/ 25 :الموافق                 
  محمد إبراهیم المدهون. د

  وزیر الشباب والریاضة والثقافة
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  م 2013لسنة ) 33(یئة رقم قرار رئیس سلطة جودة الب
  بشأن تسمیة مأموري الضبط القضائي

  رئیس سلطة جودة البیئة
  وتعدیالته، 2003بعد اإلطاع على القانون االساسي لسنة 

  منه،) 51(بشأن البیئة، السیما المادة  1999لسنة ) 7(وعلى القانون رقم 
  وعلى الهیكل التنظیمي المعتمد لسلطة جودة البیئة،

،وبناًء عل   ى الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  ووفقًا لمقتضیات المصلحة العامة،

  : قررنا ما یلي
  )1(مادة 

  : یكون للموظفین التالیة أسماؤهم
  رنا حسن على ادعیس   .9  بهاء الدین یوسف عنتر األغا   .1
  مضان صالحر دیب أاسالم  .10  أحمد جهاد أحمد المناعة   .2
  لسویطىمنار یوسف طه ا .11  محمد صبري إبراهیم مصلح   .3
  أحمد حسین أحمد أبو مطر .12  فادي یونس إسماعیل نصار   .4
  یاب الصلیبيذتامر موسى  .13  عطیة عاطف أحمد البرش   .5
  محمد خلیل إبراهیم أبو إسماعیل .14  محمد نعیم محمد نعیم    .6
  دیانا فخري محمود مغاري .15  سائد محمد عزام یاسر القیشاوي   .7
  غاليخالد سمحان سمیح أبو  .16  الحسن سهیل حسن البطة   .8

صــفة مــأموري الضــبط القضــائي وذلــك بالنســبة إلــى الجــرائم التــي تقــع خالفــًا ألحكــام 
  .قانون البیئة واللوائح واألنظمة والقرارات والتعلیمات الصادرة بمقتضاه
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  )2(المادة 
مـن هـذا القـرار جمیـع سـلطات ) 1(لمفتیشي سلطة جودة البیئـة المـذكورین فـي المـادة 

نون فیمـا یتعلـق اقـة بهـا المقـررة وفقـًا ألحكـام الات المرتبطـالضبط القضائي والصالحی
  .بأدائهم لتلك المهام

  )3(المادة 
تنفیــذ أحكـام هــذا القـرار ویعمــل بــه  -كـل فیمــا یخصـه–علـى الجهــات المختصـة كافــة 

  .من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  .میالدیة20/10/2013: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  .هجریة1344/ذو الحجة/ 15: الموافق                   

  یوسف كامل إبراهیم. د
  رئیس سلطة جودة البیئة
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  )نظام بشأن مواقف السیارات للمباني التجاریة والسكنیة والمباني العامة( 

ــــة المركزیــــة لألبنیــــة وتنظــــیم المــــدن  بمحافظــــات غــــزة اســــتنادًا للصــــالحیات إن اللجن
لســـنة  28المنصـــوص علیهـــا فـــي نـــص المـــادة الرابعـــة مـــن قـــانون تنظـــیم المـــدن رقـــم 

  وتعدیالته،  1936
بتــــاریخ  6/2013ومراعـــاةً إلعتبــــارات المصــــلحة العامـــة قــــد أصــــدرت بجلســـتها رقــــم 

  -:النظام التالي 27/3/2013
  )1(المادة 

  إسم النظام
نظـام بشـأن مواقـف السـیارات للمبـاني التجاریـة والسـكنیة (م یطلق على هذا النظـام إسـ

  ).والمباني العامة

  )2(المادة 
  تفسیر إصطالحات

لغایـــة تطبیـــق أحكـــام هـــذا النظـــام یكـــون للكلمـــات والعبـــارات الـــواردة فـــي هـــذا النظـــام 
  .المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرینة على غیر ذلك

طق الواقعــة علـــى الشـــوارع المحــددة حســـب المخطـــط وهـــي المنـــا :المحــاور التجاریـــة
المخططــــــات التفصــــــیلیة للمنــــــاطق أو التــــــي تــــــم اعتمادهــــــا مــــــن خــــــالل  الهیكلــــــي أو

 .والشوارع الواقعة ضمن مشاریع التقسیم، مخططات تفصیلیة خاصة بها
وهــي مراكــز التجــارة الموضــحة حســب المخطــط الهیكلــي أو التــي  :المراكــز التجاریــة
 ".المقترحة" تقبالً سیتم تحدیدها مس
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وهــو المبنــى الــذي یــتم ترخیصــه علــى المحــاور التجاریــة أو ضــمن  :المبنــى التجــاري
ـــز التجاریـــة ویكـــون الهـــدف مـــن اســـتعماله للغایـــات التجاریـــة ســـواًء أكـــان ذلـــك  المراك

 ،شـركات(أو مخازن تجاریـة أو شـقق مخصصـة كمكاتـب تجاریـة " مول"أسواقًا مغلقة 
 ).إلخ... ،مكاتب مهنیة ،عیادات

وهــــو المبنــــى المخصــــص إلســــتعماالت الســــكن أو أي إســــتعمال : المبنــــى الســــكني
 .اضافي فیها یسمح به النظام

المستشـفیات والعیــادات (وهـي المبـاني المخصصـة لالسـتعمال العـام  :المبـاني العامـة
المؤسســـــــات  ،المــــــدارس العامـــــــة والخاصــــــة والمراكـــــــز الثقافیــــــة، والمراكــــــز الصـــــــحیة

 .     اوما في حكمه) یةوالجمعیات الخدم
 .وتعدیالته 1936لسنة  )28(قانون تنظیم المدن رقم  :القانون

  )3(المادة 
ال یجوز منح أي ترخیص ألیة أبنیة على المحـاور التجاریـة أو ضـمن مراكـز التجـارة 

یع التقســـیم إال بعـــد تـــوفیر مواقـــف ر وفقـــًا للمخططـــات الهیكلیـــة أو التفصـــیلیة أو مشـــا
م تـوفیر موقـف سـیارة لكـل وحـدتین ضـمن وحـدات هـذا البنـاء علـى للسیارات بحیث یـت

  .من مساحة البناء)  2م150(األقل أو توفیر موقف لكل 

  )4(المادة 
ضــرورة تـــوفیر مواقـــف ســـیارات فـــي المبــاني العامـــة ضـــمن حـــدود المشـــروع أو تحـــت 

مــــن إجمــــالي مجمــــوع ) 2م150(علــــى أن یكــــون موقــــف واحــــد لكــــل ) القبــــو(األرض 
  . مواقف سیارات 8ناء وبحد أدنى مساحة الب

  )5(المادة 
و تــوفیر أوحــدات سـكنیة علــى األقــل  3بالنسـبة للمنــاطق الســكنیة یكـون موقــف لكــل  

  .2م400موقف لكل 



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

  )6(المادة 
یخصـــص البـــدروم لهـــذه الغایـــة بحیـــث یـــتم تصـــمیمه بمـــا یتناســـب ودخـــول المركبـــات 

والمنـــاورة أثنـــاء الـــدخول وســـهولة حركـــة الســـیارات داخـــل البـــدروم مـــن حیـــث الوقـــوف 
والخـــروج وضــــمن الشــــروط الفنیــــة التــــي تحـــددها وترتضــــیها اللجنــــة المحلیــــة للتنظــــیم 

  .والبناء
  )7(المادة 

یــتم التعامــل مــع عــدد المواقــف المطلوبــة وتوفیرهــا بمــا یتناســب مــع األدوار المســموح  
ــــوب  بهــــا وعــــدد الوحــــدات لكــــل دور وال ینظــــر بهــــذا الخصــــوص لعــــدد األدوار المطل
نمــا یــتم التعامـل مــع مــا هــو مســموح بــه مــن  ترخیصـها عنــد التقــدم بطلــب التــرخیص وإ
عـــــدد أدوار حســـــب االنظمـــــة الخاصـــــة بـــــالمخطط الهیكلـــــي أوالتفصـــــیلي للمنطقـــــة أو 

  .مشاریع التقسیم

  )8(المادة 
یطبــق هــذا النظــام علــى رخــص البنــاء التــي لــم یــتم تنفیــذ البنــاء بموجبهــا والتــي یطلــب 

ضـافة دور بـدتجدیدها بحیث یشـ م یتناسـب رو ترط عنـد تجدیـدها تعـدیل المخططـات وإ
  .لما جاء بالمادة الخامسة من هذا النظام مع الشروط المطلوبة وفقاً 

  )9(المادة 
  2م250یســــتثنى مــــن هــــذا النظــــام قســــائم البلــــدة القدیمــــة التــــي تقــــل مســــاحتها عــــن  

  .م12وواجهتها عن 

  )10(المادة 
ام یعتبــر أنــه إرتكــب مخالفــة تنظیمیــة وتطبــق علیــة كــل مــن یخــالف أحكــام هــذا النظــ 

  . وتعدیالته م1936لسنة  28من قانون تنظیم المدن رقم  35أحكام المادة 
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  )11(المادة 
یـــتم اعتمـــاد مواقـــف الســـیارات الخاصـــة بـــاألبراج حســـب النظـــام المعتمـــد مـــن رئـــیس 

  .17/9/1994السلطة الوطنیة الفلسطینیة بتاریخ 

  )12(المادة 
  .هذا النظام ویطبق إعتبارًا من تاریخ صدوره وینشر في الجریدة الرسمیةیعمل ب

  
  م28/3/2013 :صدر بمدینة غزة بتاریخ

  هـ1434/ جمادى األولى/ 16: الموافق  
  

  اقترن بموافقتي
  عبد الخالق الفرا-محمدعبد الجواد.أ

 وزیر الحكم المحلي
  

  
  
  

غسان محمود الوحیدي                         . م
  رئیس اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن 

  المفوض -بمحافظات غزة
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  "شارع القدس" 7Cبالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع  الهیكلي رقم 
  الزوایدة  –تنظیممنطقة 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ

ــــاریخ  14/2013بجلســــتها رقــــم   التصــــدیق النهــــائي علــــى  17/7/2013المنعقــــدة بت
م 20بعــــرض  "شـــارع القـــدس" 7Cالمخطـــط التفصـــیلي لمســــار الشـــارع الهیكلـــي رقــــم 

ــــــم  ــــــداد والمــــــار بالقســــــائم رق مــــــن ) 19-10-29-22-19-14-11-50(بــــــدون ارت
  ).2340(القطعة رقم 

السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة والـذي نشـر 
  .20/4/2013في جریدة فلسطین بتاریخ 

رور خمســـة كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــ
عشر یومًا من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  وتنظیم المدن بمحافظات غزة صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة

  م6بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع السلفیة بعرض
  القرارة  –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ
ــــاریخ  14/2013بجلســــتها رقــــم   التصــــدیق النهــــائي علــــى  17/7/2013المنعقــــدة بت

مـن ) 15(م والمـار بالقسـیمة رقـم 6المخطط التفصیلي لمسار الشارع السـلفیة بعـرض 
  ).39(القطعة رقم 

السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة والـذي نشـر 
  .2/3/2013في جریدتي فلسطین والرسالة بتاریخ 

یـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة كمـــا قـــررت اللجنـــة المركز 
عشر یومًا من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین 

  . 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

  
تعلـــــن اللجنـــــة المركزیـــــة للتنظــــــیم وبنـــــاء المـــــدن بمحافظــــــات غـــــزة للجمهـــــور الكــــــریم 

  .   17/7/2013المنعقدة بتاریخ  142013بأنها قد قررت بجلستها رقم 
ـــــــى أرض القســـــــیمة رقـــــــم  یـــــــداع تـــــــرخیص إ   ـــــــم  9Aعل مـــــــن القطعـــــــة رق

  .من أراضي الزهراء المقدمة للجنة  2310
ـــق لجمیـــــــع ذوي الشـــــــأن فـــــــي األراضـــــــي واألبنیـــــــة واألمـــــــالك األخـــــــرى   ـــــــه یحــــ وعلی

ــــــأي صــــــفة أخــــــرى أن  ــــــة بصــــــفتهم مــــــن أصــــــحاب األمــــــالك أو ب المشــــــمولة بالمنطق
مــــــن تــــــاریخ  )یــــــوم 30(م علــــــى المشــــــروع وذلــــــك خــــــالل مــــــدة یتقــــــدموا باعتراضــــــاته

  .نشر هذا اإلعالن
ـــدى مكتـــــــب اللجنـــــــة المحلیـــــــة للبنـــــــاء والتنظـــــــیم بمقرهـــــــا فـــــــي  تقـــــــدم االعتراضـــــــات لــــ

ســـــكرتیر اللجنــــــة المركزیــــــة بمكتبـــــه بــــــوزارة الحكــــــم المحلــــــي / بلدیـــــة الزهــــــراء وللســــــید
  .خالل ساعات الدوام الرسمي
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  تنظیمي عمراني تفصیلي لالعتراض بإیداع مشروع
  خانیونس - منطقة تنظیم 
  م1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلـن اللجنــة المركزیــة لألبنیــة وتنظــیم المــدن بمحافظــات غــزة أنهــا قــد قــررت بجلســتها 
إیـــداع المشـــروع التنظیمـــي العمرانــــي  17/7/2013المنعقـــدة بتـــاریخ  14/2013رقـــم 

واصـي الشـمالي الـذي أعدتـه اللجنـة المحلیـة للبنـاء والتنظـیم فــي التفصـیلي لمنطقـة الم
  :بلدیة خانیونس والذي یشمل القطع والقسائم التالیة

  

رقم 
 القطعة

 المساحة اإلجمالیة رقم القسیمة

92 24-25-26-27-28-29 

 2م 5189121.14

 القسائم كاملة 93

 القسائم كاملة 94

  القسائم كاملة  95

96  
-45-44-33-30(ئم مــا عــدا جمیـع القســا

46-47-48-50-51-52-53-54-
55-56-57-58  

88  2-11  

-8-3وجـــــــــزء مــــــــــن  4-5-6-9-11-12  89
13-14-15-16-17  

  
  .1936لسنة ) 28(من قانون تنظیم المدن رقم ) 16(وذلك وفقًا لنص المادة 



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

قـوق من ذات القانون فإنه یجوز لجمیـع أصـحاب الح) 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

دیم االعتراضـات علیـه خـالل مـدة شـهرین خانیونس خالل ساعات الـدوام الرسـمي وتقـ
من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسـمیة أو فـي صـحیفتین یـومیتین محلیتـین 

  .أیهما أقرب
  )).وسـوف لن یلتفت ألي اعتـراض یـرد بعــد هـذا التاریــخ ((
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

من مرفق عام  727من القطعة رقم  618دف استخدام القسیمة رقم إیداع تغییر ه
  إلى سكني

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
تعلن اللجنـة المركزیـة لألبنیـة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غـزة للجمهـور الكـریم أنهـا قـد 

إیــداع مشــروع تغییــر  17/7/2013المنعقــدة بتــاریخ  14/2013قــررت بجلســتها رقــم 
 -مـن مرفـق عـام إلـى سـكني  727من القطعة رقم  618القسیمة رقم  تخدامهدف اس

تطبیقــًا لــنص المــادة السادســة غــزة وذلــك طبقــًا للمخطــط المــودع بمقــر لجنــة التنظــیم 
  .وتعدیالته 1936لسنة ) 28(عشر من قانون تنظیم المدن رقم 

◌ً لنص المادة السابعة عشر من ذات القانون فانـه یجـو   ز لجمیـع ذوي وعلیه واستنادًا
الحقوق في األراضي واألمالك واألبنیة المشمولة بهذا المشـروع أو بـأي مشـروع آخـر 
أودع بمقتضــي المــادة السادســة عشــر ســواء بصــفتهم مــن أصــحاب األمــالك أو بأیــة 
صــفة أخـــرى االطــالع علـــى المخطـــط المــودع وتقـــدیم اعتراضـــاتهم علیــه إلـــى مكتـــب 

ام الرسـمي ولمـدة سـتین یومـًا  مـن تاریــخ نشـر خـالل سـاعات الـدو غزة اللجنة المحلیة 
  .هذا اإلعالن

  )).وسـوف لـن یلتفت ألي اعتـراض یـرد بعــد التاریــخ المحدد((
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  م ارتداد3+م15بعرض  45المخطط التفصیلي للشارع  رقم  بالمصادقة على
  رفح  –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ
ــــاریخ  15/2013بجلســــتها رقــــم   التصــــدیق النهــــائي علــــى  14/8/2013المنعقــــدة بت

م ارتــداد والمــار بالقســائم 3+م15بعــرض  45طــط التفصــیلي لمســار الشــارع رقــم المخ
والقســیمة رقــم ) 19(مــن القطعــة رقــم ) 15-14-13-12-11-8-7-6-5-2(رقــم 

  .5من القطعة رقم  4
السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة والـذي نشـر 

  .10/2/2013في جریدة فلسطین بتاریخ 
كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
عشر یومًا من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین 

  . 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

  بإیداع مجدد لمشروع تنظیمي عمراني تفصیلي لحي السطر
  خانیونس - منطقة تنظیم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
هـا قـد قــررت بجلسـتها تعلن اللجنة المركزیـــة لألبنیـة وتنظیــم المـدن بمحافظـات غـزة أن

ـــــاریخ  15/2013رقـــــم  ـــــداع المشـــــروع التنظیمـــــي  14/8/2013المنعقـــــدة بت إعـــــادة إی
العمرانـــي التفصـــیلي لحـــي الســـطر للقطـــع والقســـائم الواقعـــة بمنطقـــة تنظـــیم خـــانیونس 
والمبینـــة تفاصــــیلها بقــــرار اإلیــــداع الســــابق المنشـــور فــــي جریــــدتي فلســــطین والرســــالة 

مجـــددًا لمـــدة خمســـة عشـــر یومـــًا مـــن تـــاریخ نشـــر هـــذا  إیـــداعاً  16/7/2012بتـــاریخ 
  .اإلعالن في صحیفتین یومیتین محلیتین

◌ً لــنص المــادة    1936لســنة ) 28(مــن قــانون تنظــیم المــدن رقــم ) 17(وعلیــه ووفقــًا
فانـــــه یجـــــوز لجمیـــــع أصـــــحاب الحقـــــوق فـــــي األراضـــــي واألبنیـــــة واألمـــــالك األخـــــرى 

ســــواء بصــــفتهم مــــن أصــــحاب هــــذه المشــــمولة بهــــذا المشــــروع أو بــــأي مشــــروع آخــــر 
األمـــالك أو بأیـــة صـــفة أخـــرى اإلطـــالع مجانـــًا علـــى المشـــروع المعـــدل لـــدى مكتـــب 
اللجنـة المحلیــة للبنـاء والتنظــیم بمقرهـا ببلدیــة خـانیونس خــالل سـاعات الــدوام الرســمي 
وتقدیم االعتراضات علیه خالل خمسـة عشـر یومـًا مـن تاریــخ نشـر هـذا اإلعـالن فـي 

  .یة أو في صحیفتین یومیتین محلیتین أیهما أقربالجریدة الرسم
  .وسـوف لـن یلتفت ألي اعتـراض یـرد بعــد هـذا التاریــخ
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  المركزیة للتنظیم وبناء المدن بمحافظات غزةصادر عن اللجنة 

 
 

تعلـن اللجنــة المركزیـة للتنظــیم وبنـاء المــدن بمحافظـات غــزة للجمهـور الكــریم بأنهـا قــد 
  .   14/8/2013المنعقدة بتاریخ  152013قررت بجلستها رقم 

مـن القطعـة رقـم  5/2علـى أرض القسـیمة رقـم خیص إیداع تـر   
  .من أراضي غزة المقدمة للجنة  728

وعلیــه یحــق لجمیــع ذوي الشــأن فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى المشــمولة  
اضـاتهم بالمنطقة بصفتهم من أصحاب األمالك أو بأي صفة أخـرى أن یتقـدموا باعتر 

  .من تاریخ نشر هذا اإلعالن )یوم 30(على المشروع وذلك خالل مدة 
تقــدم االعتراضــات لــدى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم بمقرهــا فــي بلدیــة غــزة 

ســكرتیر اللجنــة المركزیــة بمكتبــه بــوزارة الحكــم المحلــي خــالل ســاعات الــدوام / وللســید
  .الرسمي
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم رفح

 37م ارتداد وشارع رقم 3+م10بعرض  32ط تفصیلي للشارع رقم بإیداع مخط
  م ارتداد3+م8بعرض 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
تعلـــــــــن اللجنـــــــــة المحلیـــــــــة للبنـــــــــاء والتنظـــــــــیم ببلدیـــــــــة رفـــــــــح عـــــــــن إیـــــــــداع المخطـــــــــط 

م ارتـــــــــــــداد وشــــــــــــــارع 3+م10بعـــــــــــــرض  32التفصـــــــــــــیلي لمســــــــــــــار الشـــــــــــــارع رقـــــــــــــم 
ــــــــــم  ــــــــــداد وال3+م8بعــــــــــرض  37رق ــــــــــم م ارت مــــــــــن القطعــــــــــة ) 9(مــــــــــار بالقســــــــــیمة رق

  ).7(رقم 
  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن

ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .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) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

من القطعة  17-16یم ارض لغایات السكن على ارض القسائم بإیداع مشروع تقس
  وادي السلقا - بلدیة وادي السلقا منطقة تنظیم / باسم 131رقم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
تعلن اللجنة المركزیـــة لألبنیـة وتنظیــم المـدن بمحافظـات غـزة أنهـا قـد قــررت بجلسـتها 

ــــى ارض  م14/8/2013المنعقــــدة بتــــاریخ  15/2013رقــــم  إیــــداع مشـــــروع تقسیـــــم عل
  .دونم 14.891لمساحة ) وادي السلقا(بموقع  131من القطعة رقم  17-16القسائم 

ــــة وادي الســـلقا  وذلـــك بنـــاء علـــى طلـــب مـــن اللجنـــة المحلیـــة للبنــــاء والتنظـــیم فـــي بلدیـ
  .م16/7/2013المؤرخ  2013/ص 113بكتابها رقـم 

فانـه  1936لسـنة ) 28(من قانون تنظـیم المـدن رقـم ) 20(وعلیه ووفقًا لنص المادة  
یجوز ألي شخص من ذوي الحقوق في األراضي أو األمالك األخرى الواقعـة ضـمن 
ارض المشــــروع ســــواء بصــــفتهم مــــن أصــــحاب هــــذه األمــــالك أو بأیــــة صــــفة أخــــرى 
 االطالع على خرائط المشروع المودعة بمكتب اللجنـة المحلیـة للبنـاء والتنظـیم بمقرهـا 
فــي بلدیــة وادي الســلقا خــالل ســاعات الــدوام الرســمي ولمــدة ســتة أســابیع مــن تاریـــخ 
نشــر هـــذا اإلعــالن فـــي الجریــــدة الرســـمیة أو فـــي صـــحیفتین یــومیتین محلیتـــین أیهمـــا 
أقـرب  ومن ثـم تقـدیم االعتراضـات علیـه خـالل هـذه المـدة إلـى مكتـب اللجنـة المحلیـة 

  . بصورة رسمیة
  )).ألي اعتـراض یـرد بعــد هـذا التاریــخوسـوف لـن یلتفــت ((

                                                               
 

 
 
 



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

 
  للجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم وادي السلقاصادر عن ا

  م ارتداد3+م16بعرض  25بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــــــــاء والتنظـــــــــــیم ببلدیــــــــــة وادي الســــــــــلقا عــــــــــن إیـــــــــــداع  تعلــــــــــن اللجنــــــــــة المحلیــــــــــة للبنـ
ــــــــــــم  ــــــــــــداد 3+م16بعــــــــــــرض  25المخطــــــــــــط التفصــــــــــــیلي لمســـــــــــــار الشــــــــــــارع رق م ارت

ــــــــــین شــــــــــارعي  مــــــــــن ) أراضــــــــــي ســــــــــبع(والمــــــــــار بالقســــــــــائم ) 12-5(المحصــــــــــور ب
  ).أراضي سبع(القطعة 

  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن
ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 

ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــاً  خــــــــ
  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة وادي السلقا

  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                            
  )وادي السلقا: (بمنطقة                                             

  : االسم                                             
  : الصفة                 
  : التوقیع                                             
  :خاتم اللجنة المحلیة     

  
  

  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

 
  المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم خانیونسصادر عن اللجنة 

م بدون 8بعرض  8-126وشارع  8-127بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  ارتداد 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلــن اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة خــانیونس عــن إیــداع المخطــط التفصــیلي 
م بدون ارتداد والمـار بالقسـیمة 8بعرض  8-126ع وشار  8-127لمسـار الشارع رقم 

  .86من القطعة رقم  2رقم 
  .لالعتراض خالل مدة خمسة عشر یومًا من تاریخ هذا اإلعالن

وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى 
عات الـدوام المشـمولة بهـذا المشـروع اإلطـالع علـى خارطـة المشـروع مجانـًا خـالل سـا

الرســمي وتقــدیم االعتراضــات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة 
  .خانیونس

  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                              
  )حانیونس: (بمنطقة                                             

  : االسم                                             
  : الصفة                 
  : التوقیع                                             
  :خاتم اللجنة المحلیة     

  
  
 



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

 
  یة وتنظیم المدن بمحافظات غزةصادر عن اللجنة المركزیة لألبن

ضمن  76-75أرض المقاسم  بالمصادقة النهائیة على مشروع تغییر هدف استخدام
  مشروع سلیمان قلیبو المعتمد من مرافق عامة إلى سكني

  بیت الهیا - منطقة تنظیم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ظـات غــزة أنهـا قـد قــررت بجلســـتها تعلـن اللجنـة المركزیـة لألبنیــة وتنظـیم المـدن بمحاف
التصـدیق النهـائي علــى مشـروع تغییــر  14/8/2013المنعقـدة بتــاریخ  15/2013رقـم 

ضـــمن مشـــروع ســـلیمان قلیبـــو المعتمـــد فـــي  76-75هـــدف اســـتخدام أرض المقاســـم 
مـــن مرافـــق  1767مـــن القطعـــة رقـــم  33والقســـیمة رقـــم ) 29حتـــى  24مـــن (القســـائم 

  .عامة إلى سكني
بموجــــب اإلعــــالن الصــــادر عــــن اللجنــــة المركزیــــة والمنشــــور فــــي جریــــدة لالعتـــراض 

م مــع وضــعه موضــع التنفیــذ بعــد مــرور خمســة عشــر 29/5/2013فلســطین بتــاریخ 
یومــًا مــن تــاریخ نشــر هــذا اإلعــالن فــي الجریــدة الرســمیة أو فــي صحـــیفتین یومیتیـــن 

  .یم المدنمن قانون تنظ) 18(محلیتین أیهما أقرب ، وذلك وفقًا لنص المادة 
                                                                

 
 

 
 
 

 
 

 



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

 
  نظیم المدن بمحافظات غزةصادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وت

  بإیداع مشروع تنظیمي عمراني تفصیلي حي تبه زارع
  رفح - منطقة تنظیم 
  م1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلـن اللجنــة المركزیــة لألبنیــة وتنظــیم المــدن بمحافظــات غــزة أنهــا قــد قــررت بجلســتها 
تنظیمـــي العمرانــــي إیـــداع المشـــروع ال 14/8/2013المنعقـــدة بتـــاریخ  15/2013رقـــم 

التفصیلي لمنطقة حي تبـه زارع الـذي أعدتـه اللجنـة المحلیـة للبنـاء والتنظـیم فـي بلدیـة 
  :رفح والذي یشمل القطع والقسائم التالیة

 المساحة اإلجمالیة رقم القسیمة رقم القطعة

 كامالً  14

 دونم 1463.434
 كامالً  15

 كامالً  27

 17جزء من القسیمة  13

  .1936لسنة ) 28(من قانون تنظیم المدن رقم ) 16(ًا لنص المادة وذلك وفق
من ذات القانون فإنه یجوز لجمیع أصحاب الحقوق في ) 17(وعلیه ووفقًا لنص المادة 

األراضي واألبنیة واألمالك األخرى المشـمولة بهـذا المشـروع أو بـأي مشـروع آخـر سـواء 
ى االطـالع مجانـًا علـى المشـروع بصفتهم من أصحاب هـذه األمـالك أو بأیـة صـفة أخـر 

المودع  لدى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم بمقرها في بلدیـة رفـح خـالل سـاعات 
الدوام الرسمي وتقدیم االعتراضات علیه خالل مدة شهرین من تاریـخ نشر هذا اإلعالن 

  .في الجریدة الرسمیة أو في صحیفتین یومیتین محلیتین أیهما أقرب
  )).ن یلتفت ألي اعتـراض یـرد بعــد هـذا التاریــخ وسـوف ل((

 
 



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  بإیداع مشروع تنظیمي عمراني تفصیلي حي حكر الصارم لالعتراض
  جبالیا - منطقة تنظیم 

  م1936لسنة ) 28(تنظیم المدن رقم قانون 
تعلـن اللجنــة المركزیــة لألبنیــة وتنظــیم المــدن بمحافظــات غــزة أنهــا قــد قــررت بجلســتها 

إیـــداع المشـــروع التنظیمـــي العمرانــــي  28/8/2013المنعقـــدة بتـــاریخ  16/2013رقـــم 
التفصـیلي لمنطقـة حــي حكـر الصـارم الــذي أعدتـه اللجنـة المحلیــة للبنـاء والتنظـیم فــي 

  :یة جبالیا والذي یشمل القطع والقسائم التالیةبلد
  

المساحة  رقم القسیمة رقم القطعة
 اإلجمالیة

1793 

2-3-4-5 -6-7-9-10-12-13-14-15-16-18 (
-38-37-36-35-33-32-31-)  29إلى  19من ( 

44-45-46-47-52-53-54-55-56-62 ( 
 2م178000

1795 
1-3-4-5 -6-9-14-16-17-18-14-20-21-

22-23-27-29-32-34 

1794 17-18-19-20-21-28-29 

  
  .1936لسنة ) 28(من قانون تنظیم المدن رقم ) 16(وذلك وفقًا لنص المادة 

مـن ذات القـانون فإنـه یجـوز لجمیـع أصـحاب الحقـوق ) 17(وعلیه ووفقًا لنص المادة 
 في األراضي واألبنیة واألمالك األخرى المشمولة بهذا المشـروع أو بـأي مشـروع آخـر
سـواء بصــفتهم مــن أصــحاب هـذه األمــالك أو بأیــة صــفة أخـرى االطــالع مجانــًا علــى 
المشـروع المـودع  لـدى مكتـب اللجنـة المحلیـة للبنـاء والتنظـیم بمقرهـا فـي بلدیـة جبالیــا 



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

خالل ساعات الدوام الرسمي وتقدیم االعتراضات علیه خالل مـدة خمسـة عشـر یومـًا 
ة الرسـمیة أو فـي صـحیفتین یـومیتین محلیتـین من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجرید

  .أیهما أقرب
  )).وسـوف لن یلتفت ألي اعتـراض یـرد بعــد هـذا التاریــخ((

                                                                                                         
 

 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة 

   2351من القطعة ) 39-38(إیداع تغییر هدف استخدام القسائم رقم 
  أراضي دیر البلح –من مرافق عامة إلى زراعیة 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

كزیـة لألبنیـة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غـزة للجمهـور الكـریم أنهـا قـد تعلن اللجنـة المر 
إیــداع مشــروع تغییــر  28/8/2013المنعقــدة بتــاریخ  16/2013قــررت بجلســتها رقــم 

مـــن مرافـــق عامـــة إلـــى  2351مـــن القطعـــة ) 39-38(هـــدف اســـتخدام القســـائم رقـــم 
  .زراعیة

ــوذلــك طبقــًا للمخطــط المــودع بمقــر لجنــة التنظــیم  –  تطبیقــًا لــنص المــادة  بلحدیــر ال
  .وتعدیالته 1936لسنة ) 28(السادسة عشر من قانون تنظیم المدن رقم 

◌ً لنص المادة السابعة عشر من ذات القانون فانـه یجـوز لجمیـع ذوي   وعلیه واستنادًا
الحقوق في األراضي واألمالك واألبنیة المشمولة بهذا المشـروع أو بـأي مشـروع آخـر 

السادســة عشــر ســواء بصــفتهم مــن أصــحاب األمــالك أو بأیــة أودع بمقتضــي المــادة 
صــفة أخـــرى االطــالع علـــى المخطـــط المــودع وتقـــدیم اعتراضـــاتهم علیــه إلـــى مكتـــب 

خالل سـاعات الـدوام الرسـمي ولمـدة سـتین یومـًا  مـن تاریــخ  دیر البلحاللجنة المحلیة 
  .نشر هذا اإلعالن

  )).ریــخ المحددوسـوف لـن یلتفت ألي اعتـراض یـرد بعــد التا((
  

 
 

  
  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة 

من سكني إلى محور  40ع رقم إیداع تغییر هدف استخدام األراضي المحاذیة لشار 
  أراضي دیر البلح –جنوباً  19شماًال إلى شارع رقم  13تجاري من شارع رقم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
تعلن اللجنـة المركزیـة لألبنیـة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غـزة للجمهـور الكـریم أنهـا قـد 

إیــداع مشــروع تغییــر  28/8/2013المنعقــدة بتــاریخ  16/2013قــررت بجلســتها رقــم 
مـن  –من سكني إلـى محـور تجـاري 40هدف استخدام األراضي المحاذیة لشارع رقم 

  .أراضي دیر البلح –جنوبًا  19شماًال إلى شارع رقم  13شارع رقم 
تطبیقــًا لــنص المــادة  دیــر الــبلحوذلــك طبقــًا للمخطــط المــودع بمقــر لجنــة التنظــیم  – 

  .وتعدیالته 1936لسنة ) 28(مدن رقم السادسة عشر من قانون تنظیم ال
◌ً لنص المادة السابعة عشر من ذات القانون فانـه یجـوز لجمیـع ذوي   وعلیه واستنادًا

الحقوق في األراضي واألمالك واألبنیة المشمولة بهذا المشـروع أو بـأي مشـروع آخـر 
أودع بمقتضــي المــادة السادســة عشــر ســواء بصــفتهم مــن أصــحاب األمــالك أو بأیــة 

أخـــرى االطــالع علـــى المخطـــط المــودع وتقـــدیم اعتراضـــاتهم علیــه إلـــى مكتـــب  صــفة
خالل سـاعات الـدوام الرسـمي ولمـدة سـتین یومـًا  مـن تاریــخ  دیر البلحاللجنة المحلیة 

  .نشر هذا اإلعالن
  )).وسـوف لـن یلتفت ألي اعتـراض یـرد بعــد التاریــخ المحدد((
  

 
 

  
  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  )86(من القطعة رقم ) 8(إیداع تغییر هدف استخدام جزء من ارض القسیمة رقم 
  أراضي خانیونس –) أ(ل سكني من مقبرة إلى استعما

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
تعلن اللجنـة المركزیـة لألبنیـة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غـزة للجمهـور الكـریم أنهـا قـد 

إیــداع مشــروع تغییــر  28/8/2013المنعقــدة بتــاریخ  16/2013قــررت بجلســتها رقــم 
مـن مقبـرة إلـى ) 86(طعـة رقـم مـن الق) 8(هدف استخدام جزء من ارض القسیمة رقم 

  ).أ(استعمال سكني 
تطبیقــًا لــنص المـــادة  خــانیونسوذلــك طبقــًا للمخطــط المــودع بمقــر لجنــة التنظــیم  – 

  .وتعدیالته 1936لسنة ) 28(السادسة عشر من قانون تنظیم المدن رقم 
◌ً لنص المادة السابعة عشر من ذات القانون فانـه یجـوز لجمیـع ذوي   وعلیه واستنادًا

الحقوق في األراضي واألمالك واألبنیة المشمولة بهذا المشـروع أو بـأي مشـروع آخـر 
أودع بمقتضــي المــادة السادســة عشــر ســواء بصــفتهم مــن أصــحاب األمــالك أو بأیــة 
صــفة أخـــرى االطــالع علـــى المخطـــط المــودع وتقـــدیم اعتراضـــاتهم علیــه إلـــى مكتـــب 

ي ولمـدة سـتین یومـًا  مـن تاریــخ خـالل سـاعات الـدوام الرسـم خانیونساللجنة المحلیة 
  .نشر هذا اإلعالن

  )).وسـوف لـن یلتفت ألي اعتـراض یـرد بعــد التاریــخ المحدد((
  

 
 

 
 
 



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

 
  عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة صادر

    221من القطعة  4نقل رخصة حرفة فقاسة على ارض القسیمة / بشأن 
  من  شركة فواز شحیبر وشركاه إلى شركة  واد الزنة لإلنتاج والتفریخ

  بني سهیال  –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت تعلــن اللجنــة المر  كزیـ
إیــداع مشــروع نقــل رخصــة  28/8/2013المنعقــدة بتــاریخ  16/2013بجلســتها رقــم  

مــــن  شــــركة فــــواز شــــحیبر  221مــــن القطعــــة  4حرفــــة فقاســــة علــــى ارض القســــیمة 
  .وشركاه إلى شركة  واد الزنة لإلنتاج والتفریخ

  .18/8/2013رئیس بلدیة بني سهیال المؤرخ في / كتاب السید  وذلك استنادًا الى
فإنــه یجــوز ألي شــخص مــن  1936لســنة  28وعلیــه وفقــًا لقــانون تنظــیم المــدن رقــم 

ذوي الحقوق في األراضي أو األمالك األخري الواقعة ضمن ارض القسـیمة المـذكورة 
طــــالع اعــــاله ســــواء بصــــفتهم مــــن اصــــحاب هــــذه األمــــالك أو بــــأي صــــفة اخــــري اال

واالعتراض على مشروع نقل الملكیة بمقـر اللجنـة المحلیـة لمنطقـة تنظـیم بنـي سـهیال 
خالل سـاعات الـدوام الرسـمي ولمـدة خمسـة عشـر یومـًا مـن تـاریخ نشـر هـذا االعـالن 

  .في الجریدة الرسمیة ولن یلتفت ألي اعتراض بعد انتهاء مدة االعتراض
  

 
 

  
  
  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

   یوسف سلمان أبو غرابة/ بإیداع مشروع تقسیم ارض لغایات السكن باسم 
  دیر البلح –تنظیم وسلیمان حسن أبو غرابة منطقة 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
تعلن اللجنة المركزیـــة لألبنیـة وتنظیــم المـدن بمحافظـات غـزة أنهـا قـد قــررت بجلسـتها 

إیـداع مشــروع تقسیـــم جـزء مــن ارض  م28/8/2013المنعقـدة بتــاریخ  16/2013رقـم 
  .دونم 5.403لمساحة ) دیر البلح(بموقع  144من القطعة رقم  15القسیمة رقم 

دیـر الـبلح بكتابهـا  وذلك بناء على طلب من اللجنة المحلیة للبنـاء والتنظـیم فـي بلدیـــة
  .م6/8/2013المؤرخ  585/ 3رقـم ب 

فانـه  1936لسـنة ) 28(من قانون تنظـیم المـدن رقـم ) 20(وعلیه ووفقًا لنص المادة  
األخرى الواقعـة ضـمن  یجوز ألي شخص من ذوي الحقوق في األراضي أو األمالك

ارض المشــــروع ســــواء بصــــفتهم مــــن أصــــحاب هــــذه األمــــالك أو بأیــــة صــــفة أخــــرى 
االطالع على خرائط المشروع المودعة بمكتب اللجنـة المحلیـة للبنـاء والتنظـیم بمقرهـا  
في بلدیة دیر البلح خـالل سـاعات الـدوام الرسـمي ولمـدة سـتة أسـابیع مـن تاریــخ نشـر 

ـدة الرســـمیة أو فــي صــحیفتین یــومیتین محلیتــین أیهمــا أقـــرب  هــذا اإلعــالن فــي الجریــ
ومن ثم تقدیم االعتراضـات علیـه خـالل هـذه المـدة إلـى مكتـب اللجنـة المحلیـة بصـورة 

  . رسمیة
  )).وسـوف لـن یلتفــت ألي اعتـراض یـرد بعــد هـذا التاریــخ((

                                                              
 

 
 

  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

   42أرض القسیمة رقم  بالمصادقة النهائیة على مشروع تغییر هدف استخدام
  من تعلیمي إلى سكني 53من القطعة  رقم 

  خانیونس -منطقة تنظیم  
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلـن اللجنـة المركزیـة لألبنیــة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غــزة أنهـا قـد قــررت بجلســـتها 
روع تغییــر التصـدیق النهـائي علــى مشـ 28/8/2013المنعقـدة بتــاریخ  16/2013رقـم 

  .من تعلیمي إلى سكني 53من القطعة رقم  42هدف استخدام أرض القسیمة رقم 
الســابق إیداعــه لالعتــراض بموجــب اإلعــالن الصــادر عــن اللجنــة المركزیــة والمنشــور 

م مـع وضــعه موضــع التنفیــذ بعــد 20/6/2013فـي جریــدتي فلســطین والرســالة بتــاریخ 
اإلعــالن فــي الجریــدة الرســمیة أو فــي مــرور خمســة عشــر یومــًا مــن تــاریخ نشــر هــذا 

مــن قــانون ) 18(صحـــیفتین یومیتیـــن محلیتــین أیهمــا أقــرب، وذلــك وفقــًا لــنص المــادة 
  .تنظیم المدن

                                                                                                                   
 

 
 
  
  
  
  
  
  

 



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

 
  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم دیر البلح

في الجزئیة م بدون ارتداد 14بعرض ) تونس( 13بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
م ارتداد من مدخل 3+م14حتى مدخل البصة وبعرض ) 26(المحصورة بین شارع 

  البصة حتى شارع الرشید
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلــن اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة دیــر الــبلح عــن إیــداع المخطــط التفصــیلي 
رتــداد فــي الجزئیــة المحصــورة بــین م بــدون ا14بعــرض ) تــونس( 13لمســار الشــارع رقــم 

م ارتداد من مـدخل البصـة حتـى شـارع 3+م14حتى مدخل البصة وبعرض ) 26(شارع 
إلــى  30مــن (والقســائم رقــم ) 141(مــن القطعــة رقــم ) 25(الرشــید والمــار بالقســیمة رقــم 

37-40-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-79-81-83-85-86  (
) 4-3-2(والقسـائم ) 145(من القطعـة ) 7-6-2-1(والقسائم ) 144(من القطعة رقم 

  ).2337(من القطعة ) 40-39-37-32-28-26-25(والقسائم ) 147(من القطعة 
  .لالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالن

وعلیـــه فانـــه یجـــوز لجمیـــع أصـــحاب الحقـــوق فـــي األراضـــي واألبنیـــة واألمـــالك األخـــرى 
علــى خارطــة المشــروع مجانــًا خــالل ســاعات الــدوام المشــمولة بهــذا المشــروع اإلطــالع 

الرسمي وتقدیم االعتراضات علیه إلى مكتب اللجنة المحلیـة للبنـاء والتنظـیم ببلدیـة دیـر 
  .البلح

  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((
  المحلیة للبناء والتنظیم  رئیـس اللجنـة                                                 
  )دیر البلح: (بمنطقة                                               

  : االسم                                                 
  : الصفة                     
  : التوقیع                                                 
  :المحلیة خاتم اللجنة       



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

 
  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم بني سهیال

  م بدون ارتداد 14بعرض ) شارع الروضة( 9بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ــــاء والتنظــــــــــیم ببلدیــــــــــة بنــــــــــي ســــــــــهیال عــــــــــن إیــــــــــداع  تعلــــــــــن اللجنــــــــــة المحلیــــــــــة للبنــــــ
بعـــــــــــرض ) شـــــــــــارع الروضــــــــــة( 9مخطــــــــــط التفصــــــــــیلي لمســـــــــــار الشــــــــــارع رقــــــــــم ال

ــــــدون ارتــــــــــــــــداد والمــــــــــــــــار بالقســــــــــــــــائم رقــــــــــــــــم 14 -33-19-17-8-7-6-5(م بـــــــــ
ـــــــــــــــــــم ) 34 ـــــــــــــــــــم ) 217(مـــــــــــــــــــن القطعـــــــــــــــــــة رق -20-19-18-15(والقســـــــــــــــــــائم رق
  ).218(من القطعة رقم ) 24-25

  .لالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالن
ـــــــــــع أصـــــــــــح ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی ـــــــــــة وعلیـــــــــــه فان ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف اب الحق

واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة بني سهیال
  )).لتاریـــخ وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا ا((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                             
  )بني سهیال: (بمنطقة                                             

  : االسم                                             
  : الصفة                 

  : التوقیع                                             
  :خاتم اللجنة المحلیة     

  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

 
  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم خانیونس

بعرض )  54-12( المحصور بین شارعي  11بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  م بدون ارتداد 30

  1936 لسنة) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
ـــــاء والتنظــــــــــــیم ببلدیــــــــــــة خــــــــــــانیونس عــــــــــــن إیــــــــــــداع  تعلــــــــــــن اللجنــــــــــــة المحلیــــــــــــة للبنـــــــ

ـــــــــــم  ـــــــــــین شـــــــــــارعي  11المخطـــــــــــط التفصـــــــــــیلي لمســـــــــــار الشـــــــــــارع رق المحصـــــــــــور ب
مـــــــــــــن ) 3(م بـــــــــــــدون ارتـــــــــــــداد والمـــــــــــــار بالقســـــــــــــیمة رقـــــــــــــم 30بعــــــــــــرض ) 12-54(

  ).85(من القطعة رقم ) 3(والقسیمة رقم ) 86(القطعة رقم 
  .تاریخ هذا اإلعالنلالعتراض خالل مدة شهرین من 

ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة خانیونس
  )).ف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخوســو ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                             
  )خانیونس: (بمنطقة                                             

  : االسم                                             
  : الصفة                 

  : التوقیع                                             
  :خاتم اللجنة المحلیة     

  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

 
  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم الزهراء

  م بدون ارتداد 12بعرض  9بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  1936لسنة ) 28( قانون تنظیم المدن رقم

تعلـــن اللجنـــة المحلیـــة للبنـــاء والتنظـــیم ببلدیـــة الزهـــراء عـــن إیـــداع المخطـــط التفصـــیلي 
مــن ) 7-6-2(م بـدون ارتـداد والمــار بالقسـائم  رقـم 12بعــرض  9لمسـار الشـارع رقـم 

  ).2306(من القطعة رقم ) 1(والقسیمة رقم ) 2305(القطعة رقم 
  .ا اإلعالنلالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذ

ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة الزهراء
  )).فـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ وســوف لن یلت((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                             
  )الزهراء: (بمنطقة                                             

  : االسم                                             
  : الصفة                 

  : التوقیع                                             
  :خاتم اللجنة المحلیة     

  
  

 
 



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

 
  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم بیت الهیا

  بدون ارتداد ) م10م،8(بعرض ) الكیالني وأبو جراد(بإیداع مخطط تفصیلي لشارع 
  1936لسنة ) 28(تنظیم المدن رقم  قانون

تعلن اللجنـة المحلیـة للبنـاء والتنظـیم ببلدیـة بیـت الهیـا عـن إیـداع المخطـط التفصـیلي 
بــــدون ارتــــداد والمـــــار ) م 10م،8( بعـــــرض ) الكیالنـــــي وأبــــو جــــراد ( لمســــار شــــارع 
-37-36-34-31-30-29-27-26-25-20-7-6-5-4-3(بالقســــــــائم رقــــــــم 

  )1763( رقم من القطعة ) 38-49-50-69
  .لالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالن

ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .للبناء والتنظیم ببلدیة بیت الهیا علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة
  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ((

  
  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                              
  )بیت الهیا: (بمنطقة                                             

  : االسم                                             
  : الصفة                 
  : التوقیع                                             
  :خاتم اللجنة المحلیة     

  
  

 



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

 
  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم وادي السلقا

  م ارتداد من الجانبین3+م12بعرض ) 2/1(رقم  بإیداع مخطط تفصیلي للشارع
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلن اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة وادي السلقا عـن إیـداع المخطـط التفصـیلي 
م ارتـداد مـن الجـانبین والمـار بالقسـیمة رقـم 3+م12بعـرض ) 2/1(لمسـار الشارع رقم 

  ).أراضي سبع(رقم من القطعة ) أراضي سبع(
  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن

وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى 
المشـمولة بهـذا المشـروع اإلطـالع علـى خارطـة المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام 

محلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة الرســمي وتقــدیم االعتراضــات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة ال
  .وادي السلقا

  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                             
  )وادي السلقا: (بمنطقة                                             

  : االسم                                             
  : الصفة                 
  : التوقیع                                             
  :خاتم اللجنة المحلیة     
  :خاتم اللجنة المحلیة     

  
  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

 
  البلح صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم دیر

  )  144+2337(بإیداع مخطط تفصیلي للشوارع في القطعة 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلــــــــــن اللجنــــــــــة المحلیــــــــــة للبنــــــــــاء والتنظــــــــــیم ببلدیــــــــــة دیــــــــــر الــــــــــبلح عــــــــــن إیــــــــــداع 
) 144+2337(المخطــــــــــــــــــط التفصــــــــــــــــــیلي لمســـــــــــــــــــار شــــــــــــــــــوارع القطعــــــــــــــــــة رقــــــــــــــــــم 

  )144+2337(من القطعة رقم ) عده قسائم(والمار بالقسائم رقم 
  .لالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالن

ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .ناء والتنظیم ببلدیة دیر البلحعلیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للب
  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )دیر البلح: (بمنطقة                                             

  : االسم                                             
  : الصفة                 
  : التوقیع                                             
  :خاتم اللجنة المحلیة     

  
  
  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

 
  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم دیر البلح

م بدون 8بعرض ) 19-17(واصل بین شارعي بإیداع مخطط تفصیلي للشارع ال
  ارتداد  

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
تعلــــــــــن اللجنــــــــــة المحلیــــــــــة للبنــــــــــاء والتنظــــــــــیم ببلدیــــــــــة دیــــــــــر الــــــــــبلح عــــــــــن إیــــــــــداع 

ــــــیلي لمســـــــــــــار الشــــــــــــارع الواصــــــــــــل بــــــــــــین شــــــــــــارعي  ) 19-17(المخطــــــــــــط التفصــــــ
ـــــــــم 8بعـــــــــرض  ـــــــــداد  والمـــــــــار بالقســـــــــیمة رق ـــــــــدون ارت قـــــــــم مـــــــــن القطعـــــــــة ر ) 59(م ب

)128(  
  .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

  .لبناء والتنظیم ببلدیة دیر البلحعلیه إلى مكتب اللجنة المحلیة ل
  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )دیر البلح: (بمنطقة                                             

  : االسم                                             
  : الصفة                 
  : التوقیع                                             
  :خاتم اللجنة المحلیة     

  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

 
  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم غزة

  م ارتداد  3+م10بعرض  8333بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ــــــــاء والتنظـــــــــیم ببلدیـــــــــة غـــــــــزة عـــــــــن إیـــــــــداع المخطـــــــــط  تعلـــــــــن اللجنـــــــــة المحلیـــــــــة للبنـ
م ارتـــــــــــــــــــداد  3+م10بعــــــــــــــــــرض  8333التفصــــــــــــــــــیلي لمســـــــــــــــــــار الشـــــــــــــــــــارع رقــــــــــــــــــم 

  )713(من القطعة رقم ) 116-115-11(والمار بالقسائم رقم 
  .ریخ هذا اإلعالنلالعتراض خالل مدة شهرین من تا

ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة غزة
  )).لتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ وســوف لن ی((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )غزة: (بمنطقة                                             

  : االسم                                             
  : الصفة                 

  : التوقیع                                             
  :خاتم اللجنة المحلیة     

  
  
  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

 
  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم المغراقة

  م بدون ارتداد  30بإیداع مخطط تفصیلي لحرم السكة الحدید بعرض 
  1936لسنة ) 28(قم قانون تنظیم المدن ر 

تعلــن اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة المغراقــة عــن إیــداع المخطــط التفصــیلي 
ــــــــــــدون ارتــــــــــــــداد  والمـــــــــــــار بالقســــــــــــــائم                     30لحـــــــــــــرم الســــــــــــــكة الحدیـــــــــــــد بعــــــــــــــرض  م بـ

مــــن القطعــــة رقــــم              ) 19-18-17-16-14-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1(رقــــم 
)670 ( والقسائم )668( من القطعة رقم )  13-12-11-8-7-6-5-1 (  

  .لالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالن
وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى 
المشـمولة بهـذا المشـروع اإلطـالع علـى خارطـة المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام 

اضــات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة الرســمي وتقــدیم االعتر 
  .المغراقة

  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )المغراقة: (بمنطقة                                             

  : االسم                                             
  : الصفة                 
  : التوقیع                                             
  :خاتم اللجنة المحلیة     

  
  

  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

م 3+م15بعرض  41بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع  الهیكلي رقم 
  رفح  –ارتداد منطقة تنظیم

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ

ــــاریخ  16/2013بجلســــتها رقــــم   تصــــدیق النهــــائي علــــى ال 28/8/2013المنعقــــدة بت
م ارتــداد والمــار 3+م15بعــرض  41المخطــط التفصــیلي لمســار الشــارع الهیكلــي رقــم 

مـــن ) 12-2(والقســـائم رقـــم ) 20(مـــن القطعـــة رقـــم ) 15-14-13-1(بالقســـائم رقـــم 
  .20القطعة رقم 

السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة والـذي نشـر 
  .24/6/2013طین بتاریخ في جریدة فلس

كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
عشر یومًا من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 

  
 

  
  
  
  
  
   



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

م بدون 16بعرض " النخیل" 40بالمصادقة على المخطط التفصیلي لشارع رقم
  دیر البلح  –ارتداد منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت تعلــن اللجنــة ا لمركزیـ
ــــاریخ  16/2013بجلســــتها رقــــم   التصــــدیق النهــــائي علــــى  28/8/2013المنعقــــدة بت

م بــــدون ارتــــداد 16بعــــرض " النخیــــل "  40المخطـــط التفصــــیلي لمســــار الشــــارع رقــــم 
-10-9-8( ئم رقـم والقسـا) 2337(مـن القطعـة رقـم ) 29-28(والمار بالقسائم رقم 

  ).141(من القطعة رقم ) 11-15-16
السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة والـذي نشـر 

  .7/2/2013في جریدة فلسطین بتاریخ 
كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 

في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یومًا من تاریـخ نشر هذا اإلعالن
  . محلیتین أیهما أقـرب

  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
  

 
  

  
  
  
  

                                                           



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

 
  ركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزةصادر عن اللجنة الم

م بدون 40بعرض " الرشید "  16بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 
  ارتداد
  جبالیا  –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ
ــــاریخ  16/2013ســــتها رقــــم  بجل التصــــدیق النهــــائي علــــى  28/8/2013المنعقــــدة بت

م بــــدون ارتــــداد 40بعــــرض " الرشــــید "  16المخطــــط التفصــــیلي لمســــار الشــــارع رقــــم 
-193-192-191-190-189-121-120-115-113(والمــــــار بالقســــــائم رقــــــم 

مـــــــــــــــــــــن القطعـــــــــــــــــــــة رقـــــــــــــــــــــم                    ) 194-196-1366-1367-1368-1369-1377
)978. (  

السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة والـذي نشـر 
  .17/6/2013في جریدة فلسطین بتاریخ 

كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
یتین عشر یومًا من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـوم

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 

  
 

  
  
  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

 
  ة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم القرارةصادر عن اللجن

  م ارتداد من الجانبین3+م16بعرض  38بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــــــــــــن اللجنـــــــــــــة المحلیـــــــــــــة للبنـــــــــــــاء والتنظـــــــــــــیم ببلدیـــــــــــــة القـــــــــــــرارة عـــــــــــــن إیـــــــــــــداع  تعل
ــــــــــــم  ــــــــــــداد 3+م16بعــــــــــــرض  38المخطــــــــــــط التفصــــــــــــیلي لمســـــــــــــار الشــــــــــــارع رق م ارت

مــــــــــن القطعــــــــــة رقــــــــــم ) أراضــــــــــي ســــــــــبع(مــــــــــن الجــــــــــانبین والمــــــــــار بالقســــــــــیمة رقــــــــــم 
  ).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 

ل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــــــال
  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة القرارة

  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )القرارة: (بمنطقة                                             

  : االسم                                             
  : الصفة                 
  : التوقیع                                             
  :خاتم اللجنة المحلیة     

  
  
   



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

 
  لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة صادر عن اللجنة المركزیة

  م30بالمصادقة على المخطط التفصیلي لحرم السكة الحدید بعرض 
  القرارة  –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ
ــــاریخ المنع 16/2013بجلســــتها رقــــم   التصــــدیق النهــــائي علــــى  28/8/2013قــــدة بت

-21( م والمـــار بالقســـائم رقـــم 30المخطـــط التفصـــیلي لحـــرم الســـكة الحدیـــد بعـــرض 
والقســــیمة ) 37(مــــن القطعــــة رقــــم ) 22-82-23-31-32-33-34-35-86-36
مـن القطعـة  12والقسـیمة  39مـن القطعـة  41والقسیمة  38من القطعة رقم ) 8(رقم 

-11-10-8والقســـائم  2353مـــن القطعـــة  19-18-13-12-11والقســـائم  2352
  .2355من القطعة  38-37-32-27-26والقسائم  2354من القطعة  12

السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة والـذي نشـر 
  .25/4/2013في جریدتي فلسطین والرسالة بتاریخ 

شـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا الم
عشر یومًا من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 

  
 

  
  
  

                                                       



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

-27(المحصور بین شارعي  58بالمصادقة على المخطط التفصیلي لشارع رقم 
  م بدون ارتداد20بعرض )67

  خانیونس  –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت تعلــن ال لجنــة المركزیـ
ــــاریخ  16/2013بجلســــتها رقــــم   التصــــدیق النهــــائي علــــى  28/8/2013المنعقــــدة بت

) 67-27(المحصـــــور بـــــین شـــــارعي  58المخطـــــط التفصـــــیلي لمســـــار الشـــــارع رقـــــم 
مـن القطعــة ) 44-13-12-11-10(م بـدون ارتـداد والمــار بالقسـائم رقـم 20بعـرض 

  ).55(من القطعة رقم ) 18-16-15-14-3(والقسائم رقم ) 54(رقم 
السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة والـذي نشـر 

  .11/7/2013في جریدتي فلسطین والرسالة بتاریخ 
كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
عشر یومًا من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 

  
 

  
  
  
  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

 
  مدن بمحافظات غزةصادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم ال

  شارع السریج 6بالمصادقة على المخطط التفصیلي لشارع رقم
  م ارتداد3+م20بعرض  36وجزء من شارع 

  القرارة  –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ
ــــاریخ  16/2013  بجلســــتها رقــــم التصــــدیق النهــــائي علــــى  28/8/2013المنعقــــدة بت

بعـرض  36شارع السـریج وجـزء مـن شـارع  6المخطط التفصیلي لمسار الشارع رقم 
) 244(مـــن القطعـــة رقـــم ) 13-12-11-10(م ارتـــداد والمـــار بالقســـائم رقـــم 3+م20

( القطعــة  مــن)  أراضــي ســبع(والقســائم )  223( مــن القطعــة رقــم ) 2(والقســیمة رقــم 
  ).أراضي سبع 

السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة والـذي نشـر 
  .31/1/2013في جریدتي فلسطین الرسالة بتاریخ 

كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
رسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین عشر یومًا من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة ال

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 

  
 

  
  
  

                                                                 



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

 
  نیة وتنظیم المدن بمحافظات غزةصادر عن اللجنة المركزیة لألب

  م ارتداد3+م15بعرض  40بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع الهیكلي رقم 
  رفح  –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ
ـــــاریخ ا 16/2013بجلســـــتها رقـــــم  ـــــى  28/8/2013لمنعقـــــدة بت التصـــــدیق النهـــــائي عل

م ارتــداد والمــار 3+م15بعــرض  40المخطــط التفصــیلي لمســار الشــارع الهیكلــي رقــم 
-8(والقسـائم رقـم ) 2363(مـن القطعـة رقـم ) 54-51-50-27-26( بالقسـائم رقـم 

  .2364من القطعة رقم ) 9-49
اللجنـة المركزیـة والـذي نشـر السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن 

  .24/6/2013في جریدة فلسطین بتاریخ 
كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
عشر یومًا من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .انون تنظیم المدنمن ق) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 

  
 

  
  
  
  
  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  م ارتداد3+م12بعرض  93بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 
  رفح  –منطقة تنظیم
  1936نة لس) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ
ــــاریخ  16/2013بجلســــتها رقــــم   التصــــدیق النهــــائي علــــى  28/8/2013المنعقــــدة بت

م ارتــداد والمــار بالقســائم 3+م12بعــرض  93المخطــط التفصــیلي لمســار الشــارع رقــم 
  .2من القطعة رقم ) 47(والقسیمة رقم ) 2364(من القطعة رقم ) 13-10(رقم 

السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة والـذي نشـر 
  .24/6/2013في جریدة فلسطین بتاریخ 

كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
دة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین عشر یومًا من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجری

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 

  
 

  
  
  
  
  
  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  صیلي لشوارع جمعیة الرحمةبالمصادقة على المخطط التف
  خانیونس  –منطقة تنظیم

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ

ــــاریخ  16/2013بجلســــتها رقــــم   التصــــدیق النهــــائي علــــى  28/8/2013المنعقــــدة بت
-39-15(ع جمعیـــة الرحمـــة والمـــار بالقســـائم رقـــم المخطـــط التفصـــیلي لمســـار شـــوار 

  ).49(من القطعة رقم ) 40-41
السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة والـذي نشـر 

  .9/5/2013وجریدة الرسالة بتاریخ  11/5/2013في جریدة فلسطین بتاریخ 
نفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع الت

عشر یومًا من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین 
  . محلیتین أیهما أقـرب

  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
  

 
  

  
  
  
  
  
  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

 
  كزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزةصادر عن اللجنة المر 

  م بدون ارتداد12بعرض  14218بالمصادقة على المخطط التفصیلي لشارع رقم 
  خانیونس  –منطقة تنظیم

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ

ـــــاریخ  16/2013بجلســـــتها رقـــــم  ـــــى  28/8/2013المنعقـــــدة بت التصـــــدیق النهـــــائي عل
م بـــدون ارتـــداد والمـــار 12بعـــرض  14218المخطـــط التفصـــیلي لمســـار الشـــارع رقـــم 

  ).49(من القطعة رقم ) 1(بالقسیمة رقم 
السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة والـذي نشـر 

  .20/5/2013بتاریخ  في جریدتي فلسطین والرسالة
كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
عشر یومًا من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  م بدون ارتداد12 بعرض 32بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 
  القرارة  –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ
ــــاریخ  17/2013بجلســــتها رقــــم   التصــــدیق النهــــائي علــــى  11/9/2013المنعقــــدة بت

م بـدون ارتـداد والمـار بالقسـائم 12بعـرض  32المخطط التفصیلي لمسـار الشـارع رقـم 
  .منطقة أبو لحیة وأبو حلیب) أراضي سبع(من القطعة رقم ) أراضي سبع(رقم 

السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة والـذي نشـر 
  .28/3/2013وجریدة الرسالة بتاریخ  26/3/2013في جریدة فلسطین بتاریخ 

للجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة كمـــا قـــررت ا
عشر یومًا من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

 
  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم القرارة

  م بدوم ارتداد  14بعرض  35بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلـــن اللجنـــة المحلیـــة للبنـــاء والتنظـــیم ببلدیـــة القـــرارة عـــن إیـــداع المخطـــط التفصـــیلي 
مـن ) أراضـي سـبع(م بـدون ارتـداد والمـار بالقسـائم رقـم 14بعـرض  35الشـارع لمسار 

  ).أراضي سبع(القطعة رقم 
  .لالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالن

وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى 
جانـًا خـالل سـاعات الـدوام المشـمولة بهـذا المشـروع اإلطـالع علـى خارطـة المشـروع م

الرســمي وتقــدیم االعتراضــات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة 
  .القرارة

  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((
  

  م رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظی                                              
  )القرارة: (بمنطقة                                             

  : االسم                                             
  : الصفة                 
  : التوقیع                                             
  :خاتم اللجنة المحلیة     

  
  
  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

 
  المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم خانیونس صادر عن اللجنة

  م بدون ارتداد40بعرض " الرشید "  16بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلــن اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة خــانیونس عــن إیــداع المخطــط التفصــیلي 
م بـــدون ارتـــداد والمـــار بالقســـائم رقـــم 40بعـــرض " الرشـــید "  16لمســـار الشـــارع رقـــم 

والقســائم رقــم ) 92(مــن القطعــة رقــم ) 23-21-22-18-17-16-8-6-24-25(
والقســــائم ) 94(مـــن القطعـــة ) 26-25(والقســــائم ) 93(مـــن القطعـــة رقـــم ) 3-5-6(
والقســیمة ) 96(مـن القطعـة رقـم ) 58-27(والقسـائم ) 95(مـن القطعـة رقـم ) 2-13(
  )91(رقم من القطعة ) 5(

  .لالعتراض خالل مدة خمسة عشر یومًا من تاریخ هذا اإلعالن
ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .محلیة للبناء والتنظیم ببلدیة خانیونسعلیه إلى مكتب اللجنة ال
  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )خانیونس: (بمنطقة                                             

  : االسم                                             
  : الصفة                 
  : التوقیع                                             
  :خاتم اللجنة المحلیة     

  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  العمراني التفصیلي إلسكان القسطلبالمصادقة على المشروع التنظیمي 
  دیر البلح  –منطقة تنظیم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
تعلـن اللجنـة المركزیـة لألبنیــة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غــزة أنهـا قـد قــررت بجلســـتها 

التصـــــدیق النهـــــائي علـــــى المشـــــروع  11/9/2013المنعقـــــدة بتـــــاریخ  17/2013رقـــــم 
  .التفصیلي إلسكان القسطلالتنظیمي العمراني 

الســابق إیداعــه لإلعتــراض بموجــب اإلعــالن الصــادر عــن اللجنــة المركزیــة والمنشــور 
مع وضعه موضع التنفیـذ بعـد مـرور خمسـة  26/6/2013في جریدة فلسطین بتاریخ 

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 

                                                                
 

 
  
  
  
  
  
  

  
  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

 
  

  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
عبد اهللا على عودة المصدر / بإیداع مشروع تقسیم ارض لغایات السكن باسم

  وآخرین
  المصدر –منطقة تنظیم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
محافظـات غـزة أنهـا قـد قــررت بجلسـتها تعلن اللجنة المركزیـــة لألبنیـة وتنظیــم المـدن ب

إیـداع مشــروع تقسیـــم جـزء مــن ارض  م11/9/2013المنعقـدة بتــاریخ  17/2013رقـم 
لمســــاحة ) المصــــدر(بموقــــع ) ســــبع(18مــــن القطعــــة رقــــم ) ســــبع( 24القســــیمة رقــــم 

  .دونم 5.293
بهـا المصـدر بكتا وذلك بناء على طلـب مـن اللجنـة المحلیـة للبنــاء والتنظـیم فـي بلدیـــة

  .م18/8/2013المؤرخ  156/ رقـم ب م
فانـه  1936لسـنة ) 28(مـن قـانون تنظـیم المـدن رقـم ) 20(وعلیه ووفقـًا لـنص المـادة 

یجوز ألي شخص من ذوي الحقوق في األراضي أو األمالك األخرى الواقعـة ضـمن 
ارض المشــــروع ســــواء بصــــفتهم مــــن أصــــحاب هــــذه األمــــالك أو بأیــــة صــــفة أخــــرى 

ئط المشروع المودعة بمكتب اللجنـة المحلیـة للبنـاء والتنظـیم بمقرهـا  االطالع على خرا
فـي بلدیــة المصـدر خــالل سـاعات الــدوام الرسـمي ولمــدة سـتة أســابیع مـن تاریـــخ نشــر 
هــذا اإلعــالن فــي الجریـــدة الرســـمیة أو فــي صــحیفتین یــومیتین محلیتــین أیهمــا أقـــرب  

إلـى مكتـب اللجنـة المحلیـة بصـورة ومن ثم تقدیم االعتراضـات علیـه خـالل هـذه المـدة 
  . رسمیة

  )).وسـوف لـن یلتفــت ألي اعتـراض یـرد بعــد هـذا التاریــخ (( 
 

 



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

 
  المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم الزوایدة صادر عن اللجنة

  م ارتداد3+م16بعرض  3Bبإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلن اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة الزوایدة عن إیداع المخطط التفصیلي 
من القطعة ) 1(مار بالقسیمة رقم م ارتداد وال3+م16بعرض  3Bلمسار الشارع رقم 

-53-52-51-49-48-47-43-33-32-31-25(والقسائم رقم ) 144(رقم 
  ). 2336(من القطعة رقم )  54-67-2

  .لالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالن
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 

  .الزوایدة
  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((
  

  س اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم رئیـ                                              
  )الزوایدة: (بمنطقة                                             

  : االسم                                             
  : الصفة                 
  : التوقیع                                             
  :خاتم اللجنة المحلیة     

  
  

  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  بإیداع مشروع تنظیمي عمراني تفصیلي لالعتراض
  رفح - منطقة تنظیم 
  م1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلـن اللجنــة المركزیــة لألبنیــة وتنظــیم المــدن بمحافظــات غــزة أنهــا قــد قــررت بجلســتها 
إیـــداع المشـــروع التنظیمـــي العمرانــــي  11/9/2013المنعقـــدة بتـــاریخ  17/2013رقـــم 

التفصیلي لمنطقة حي األنـدلس الـذي أعدتـه اللجنـة المحلیـة للبنـاء والتنظـیم فـي بلدیـة 
  :رفح والذي یشمل القطع والقسائم التالیة

 المساحة اإلجمالیة رقم القسیمة رقم القطعة

 2م92350 6 28

  
  .1936لسنة ) 28(من قانون تنظیم المدن رقم ) 16(مادة وذلك وفقًا لنص ال

من ذات القانون فإنه یجوز لجمیـع أصـحاب الحقـوق ) 17(وعلیه ووفقًا لنص المادة  
في األراضي واألبنیة واألمالك األخرى المشمولة بهذا المشـروع أو بـأي مشـروع آخـر 

ع مجانــًا علــى سـواء بصــفتهم مــن أصــحاب هـذه األمــالك أو بأیــة صــفة أخـرى االطــال
المشــروع المــودع  لــدى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم بمقرهــا فــي بلدیــة رفــح 
خالل ساعات الدوام الرسمي وتقدیم االعتراضات علیه خـالل مـدة شـهرین مـن تاریــخ 
نشـــر هـــذا اإلعـــالن فـــي الجریـــدة الرســـمیة أو فـــي صـــحیفتین یـــومیتین محلیتـــین أیهمـــا 

  .أقرب
  )).ألي اعتـراض یـرد بعــد هـذا التاریــخ وسـوف لن یلتفت ((

                                                                                                         
 

 



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة 

من  978من القطعة  1375إیداع تغییر هدف استخدام جزء من أرض القسیمة 
  أراضي غزة –" أرض المشتل"منطقة خضراء إلى سكني 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

تعلن اللجنـة المركزیـة لألبنیـة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غـزة للجمهـور الكـریم أنهـا قـد 
إیــداع مشــروع تغییــر  11/9/2013المنعقــدة بتــاریخ  17/2013قــررت بجلســتها رقــم 

مـن منطقـة خضـراء  978مـن القطعـة  1375هدف استخدام جزء من أرض القسـیمة 
  ".أرض المشتل"إلى سكني 

لمخطط المودع بمقر لجنة التنظیم غـزة تطبیقـًا لـنص المـادة السادسـة وذلك طبقًا ل – 
  .وتعدیالته 1936لسنة ) 28(عشر من قانون تنظیم المدن رقم 

◌ً لنص المادة السابعة عشر من ذات القانون فانـه یجـوز لجمیـع ذوي   وعلیه واستنادًا
ي مشـروع آخـر الحقوق في األراضي واألمالك واألبنیة المشمولة بهذا المشـروع أو بـأ

أودع بمقتضــي المــادة السادســة عشــر ســواء بصــفتهم مــن أصــحاب األمــالك أو بأیــة 
صــفة أخـــرى االطــالع علـــى المخطـــط المــودع وتقـــدیم اعتراضـــاتهم علیــه إلـــى مكتـــب 
اللجنـــة المحلیـــة لبلدیـــة غـــزة  خـــالل ســـاعات الـــدوام الرســـمي ولمـــدة ســـتین یومـــًا  مـــن 

  .تاریـخ نشر هذا اإلعالن
  )).یلتفت ألي اعتـراض یـرد بعــد التاریــخ المحددوسـوف لـن ((
  

 
 

 
 



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة 

من منطقة  727من القطعة  218- 209تغییر هدف استخدام أرض القسائم إیداع 
    أراضي غزة –خضراء إلى مرافق عامة  

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
تعلن اللجنـة المركزیـة لألبنیـة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غـزة للجمهـور الكـریم أنهـا قـد 

إیــداع مشــروع تغییــر  11/9/2013المنعقــدة بتــاریخ  17/2013قــررت بجلســتها رقــم 
مـن منطقـة خضـراء إلـى  727مـن القطعـة  218-209هدف اسـتخدام أرض القسـائم 

  .مرافق عامة
تطبیقـًا لـنص المـادة السادسـة غـزة وذلك طبقًا للمخطط المودع بمقر لجنة التنظیم  – 

  .وتعدیالته 1936لسنة )  28( عشر من قانون تنظیم المدن رقم 
◌ً لنص  المادة السابعة عشر من ذات القانون فانـه یجـوز لجمیـع ذوي  وعلیه واستنادًا

الحقوق في األراضي واألمالك واألبنیة المشمولة بهذا المشـروع أو بـأي مشـروع آخـر 
أودع بمقتضــي المــادة السادســة عشــر ســواء بصــفتهم مــن أصــحاب األمــالك أو بأیــة 

إلـــى مكتـــب صــفة أخـــرى االطــالع علـــى المخطـــط المــودع وتقـــدیم اعتراضـــاتهم علیــه 
خـــالل ســـاعات الـــدوام الرســـمي ولمـــدة ســـتین یومـــًا  مـــن  غـــزة  لبلدیـــةاللجنـــة المحلیـــة 

  .تاریـخ نشر هذا اإلعالن
  )).وسـوف لـن یلتفت ألي اعتـراض یـرد بعــد التاریــخ المحدد((
  

 
 

 
 
 



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  نبهان حجي/ بإیداع مشروع تقسیم ارض باسم 
  وادي غزة –منطقة تنظیم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
بمحافظـات غـزة أنهـا قـد قــررت بجلسـتها تعلن اللجنة المركزیـــة لألبنیـة وتنظیــم المـدن 

إیـداع مشــروع تقسیـــم جـزء مــن ارض  م11/9/2013المنعقـدة بتــاریخ  17/2013رقـم 
  .2م 20941.98لمساحة ) وادي غزة(بموقع  651من القطعة رقم  6القسیمة رقم 

وادي غـزة بكتابهـا  وذلك بناء على طلب من اللجنة المحلیة للبنـاء والتنظـیم فـي بلدیـــة
  .م2/9/2013المؤرخ  258/ قـم ب و غ ر 
فانـه  1936لسـنة ) 28(من قانون تنظـیم المـدن رقـم ) 20(وعلیه ووفقًا لنص المادة  

یجوز ألي شخص من ذوي الحقوق في األراضي أو األمالك األخرى الواقعـة ضـمن 
ارض المشــــروع ســــواء بصــــفتهم مــــن أصــــحاب هــــذه األمــــالك أو بأیــــة صــــفة أخــــرى 

المشروع المودعة بمكتب اللجنـة المحلیـة للبنـاء والتنظـیم بمقرهـا   االطالع على خرائط
في بلدیة وادي غزة خالل سـاعات الـدوام الرسـمي ولمـدة سـتة أسـابیع مـن تاریــخ نشـر 
هــذا اإلعــالن فــي الجریـــدة الرســـمیة أو فــي صــحیفتین یــومیتین محلیتــین أیهمــا أقـــرب  

إلـى مكتـب اللجنـة المحلیـة بصـورة ومن ثم تقدیم االعتراضـات علیـه خـالل هـذه المـدة 
  . رسمیة

  )).وسـوف لـن یلتفــت ألي اعتـراض یـرد بعــد هـذا التاریــخ((
                                                              

 
 
 
 



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  حي السالم          - بإیداع مشروع تنظیمي عمراني تفصیلي لالعتراض
  جبالیا - منطقة تنظیم 
  م1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

یم المــدن بمحافظــات غــزة أنهــا قــد قــررت بجلســتها تعلـن اللجنــة المركزیــة لألبنیــة وتنظــ
إیـــداع المشـــروع التنظیمـــي العمرانــــي  25/9/2013المنعقـــدة بتـــاریخ  18/2013رقـــم 

التفصــیلي لمنطقــة حــي الســالم الــذي أعدتــه اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم فــي بلدیــة 
  :جبالیا والذي یشمل القطع والقسائم التالیة

 لمساحة اإلجمالیةا رقم القسیمة رقم القطعة

 2م9033 61 916

  .1936لسنة ) 28(من قانون تنظیم المدن رقم ) 16(وذلك وفقًا لنص المادة 
من ذات القانون فإنه یجوز لجمیـع أصـحاب الحقـوق ) 17(وعلیه ووفقًا لنص المادة  

في األراضي واألبنیة واألمالك األخرى المشمولة بهذا المشـروع أو بـأي مشـروع آخـر 
صــفتهم مــن أصــحاب هـذه األمــالك أو بأیــة صــفة أخـرى االطــالع مجانــًا علــى سـواء ب

المشـروع المـودع  لـدى مكتـب اللجنـة المحلیـة للبنـاء والتنظـیم بمقرهـا فـي بلدیـة جبالیــا 
خالل ساعات الدوام الرسمي وتقدیم االعتراضات علیه خـالل مـدة شـهرین مـن تاریــخ 

صـــحیفتین یـــومیتین محلیتـــین أیهمـــا نشـــر هـــذا اإلعـــالن فـــي الجریـــدة الرســـمیة أو فـــي 
  .أقرب

  )).وسـوف لن یلتفت ألي اعتـراض یـرد بعــد هـذا التاریــخ ((
                                                                                                         

 
  

  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
  بإیداع مجدد لمشروع تنظیمي عمراني تفصیلي لحي المواصي

  رفح - منطقة تنظیم 
  1936لسنة ) 28(رقم  قانون تنظیم المدن

تعلن اللجنة المركزیـــة لألبنیـة وتنظیــم المـدن بمحافظـات غـزة أنهـا قـد قــررت بجلسـتها 
ـــــاریخ  18/2013رقـــــم  ـــــداع المشـــــروع التنظیمـــــي  25/9/2013المنعقـــــدة بت إعـــــادة إی

العمرانـــي التفصـــیلي للقطـــع والقســـائم الواقعـــة بمنطقـــة تنظـــیم رفـــح والمبینـــة تفاصـــیلها 
ــــداع ــــاریخ  بقــــرار اإلی ــــدة فلســــطین بت ــــداعًا  15/3/2013الســــابق المنشــــور فــــي جری إی

مجـددًا لمــدة خمســة عشــر یومـًا مــن تــاریخ نشــر هـذا اإلعــالن فــي صــحیفتین یــومیتین 
  .محلیتین

◌ً لــنص المــادة    1936لســنة ) 28(مــن قــانون تنظــیم المــدن رقــم ) 17(وعلیــه ووفقــًا
واألمـــــالك األخـــــرى  فانـــــه یجـــــوز لجمیـــــع أصـــــحاب الحقـــــوق فـــــي األراضـــــي واألبنیـــــة

المشــــمولة بهــــذا المشــــروع أو بــــأي مشــــروع آخــــر ســــواء بصــــفتهم مــــن أصــــحاب هــــذه 
األمـــالك أو بأیـــة صـــفة أخـــرى اإلطـــالع مجانـــًا علـــى المشـــروع المعـــدل لـــدى مكتـــب 
اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم بمقرها ببلدیة رفح خالل سـاعات الـدوام الرسـمي وتقـدیم 

عشر یومًا من تاریـخ نشر هـذا اإلعـالن فـي الجریـدة االعتراضات علیه خالل خمسة 
  .الرسمیة أو في صحیفتین یومیتین محلیتین أیهما أقرب
  .وسـوف لـن یلتفت ألي اعتـراض یـرد بعــد هـذا التاریــخ

  
 

 
 
 



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

الرابط بین شارعي الساقیة ) 32(بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 
  م بدون ارتداد8ولید عدوان بعرض . وشارع د

  بیت حانون  –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قم قانون تنظیم المدن ر 

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ
ــــاریخ  18/2013بجلســــتها رقــــم   التصــــدیق النهــــائي علــــى  25/9/2013المنعقــــدة بت

ولیــد . الــرابط بــین شــارعي الســاقیة وشــارع د) 32(المخطــط التفصــیلي للشــارع رقــم 
مــــن القطعــــة رقــــم ) 24-23(ارتــــداد والمــــار بالقســــائم رقــــم م بــــدون 8عـــدوان بعــــرض 

-3-2(والمـار بالقسـائم رقـم ) 576(مـن القطعـة ) 42(والمار بالقسیمة رقـم )  572(
  ).573(من القطعة رقم ) 4-5-7-8

السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة والـذي نشـر 
  .22/5/2013في جریدة فلسطین بتاریخ 

كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
عشر یومًا من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 

  
 

  
  
  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  )شارع الشهداء( 19بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 
  بیت حانون  –منطقة تنظیم

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحا فظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت تعلــن اللجنــة المركزیـ

ــــاریخ  18/2013بجلســــتها رقــــم   التصــــدیق النهــــائي علــــى  25/9/2013المنعقــــدة بت
إلــى  52(والمــار بالقســائم رقــم ) شــارع الشــهداء( 19المخطــط التفصــیلي للشــارع رقــم 

) 59-58-55-54-53-52-1(والمــار بالقســائم رقــم ) 128(مـن القطعــة رقــم ) 62
-29-28-27-20-15-14-13-12(ار بالقســــائم رقــــم والمــــ) 129(مـــن القطعــــة 

  ).149(من القطعة رقم ) 30-32-33-34-35-38
السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة والـذي نشـر 

  .30/3/2013في جریدة فلسطین بتاریخ 
كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
عشر یومًا من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 

  
 

  
  
  
  
 



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

 
  مدن بمحافظات غزةصادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم ال

  حسن الریس وشركاه/ بإیداع مشروع تقسیم ارض باسم 
  الزوایدة –منطقة تنظیم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلن اللجنة المركزیـــة لألبنیـة وتنظیــم المـدن بمحافظـات غـزة أنهـا قـد قــررت بجلسـتها 
ــــى أرض إیــــداع مشـــــروع  م25/9/2013المنعقــــدة بتــــاریخ  18/2013رقــــم  تقسیـــــم عل

  .دونم 21لمساحة ) الزوایدة(بموقع  2332من القطعة  6القسیمة رقم 
الزوایــدة بكتابهــا  وذلـك بنــاء علــى طلــب مـن اللجنــة المحلیــة للبنـــاء والتنظـیم فــي بلدیــــة

  .م8/9/2013المؤرخ  CC /26رقـم 
فانـه  1936لسـنة ) 28(من قانون تنظـیم المـدن رقـم ) 20(وعلیه ووفقًا لنص المادة  

یجوز ألي شخص من ذوي الحقوق في األراضي أو األمالك األخرى الواقعـة ضـمن 
ارض المشــــروع ســــواء بصــــفتهم مــــن أصــــحاب هــــذه األمــــالك أو بأیــــة صــــفة أخــــرى 
االطالع على خرائط المشروع المودعة بمكتب اللجنـة المحلیـة للبنـاء والتنظـیم بمقرهـا  

مي ولمــدة ســتة أســابیع مــن تاریـــخ نشــر فــي بلدیــة الزوایــدة خــالل ســاعات الــدوام الرســ
هــذا اإلعــالن فــي الجریـــدة الرســـمیة أو فــي صــحیفتین یــومیتین محلیتــین أیهمــا أقـــرب  
ومن ثم تقدیم االعتراضـات علیـه خـالل هـذه المـدة إلـى مكتـب اللجنـة المحلیـة بصـورة 

  . رسمیة
  )).وسـوف لـن یلتفــت ألي اعتـراض یـرد بعــد هـذا التاریــخ((
                                                               

 
 

 
 



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

 
  ت غزةصادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظا

م بدون 16بعرض ) المزرعة( 13بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 
  ارتداد

  دیر البلح  –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ
ــــاری 18/2013بجلســــتها رقــــم   التصــــدیق النهــــائي علــــى  25/9/2013خ المنعقــــدة بت

ــــداد والمــــار 16بعــــرض ) المزرعــــة( 13المخطــــط التفصــــیلي لشــــارع رقــــم  م بــــدون ارت
والمــار بالقســائم ) 129(مــن القطعـة رقــم ) 29-28-27-26-25-24(بالقسـائم رقــم 

  ).130(من القطعة ) 53-37-36-35-34(رقم 
جنـة المركزیـة والـذي نشـر السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن الل

  .3/1/2013في جریدة فلسطین بتاریخ 
كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
عشر یومًا من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .تنظیم المدن من قانون) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 

  
 

  
  
  
  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

 
  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم وادي السلقا

  م ارتداد3+م12بعرض  18بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــــــــاء والتنظـــــــــــیم ببلدیــــــــــة وادي الســــــــــلقا عــــــــــن إیـــــــــــداع  تعلــــــــــن اللجنــــــــــة المحلیــــــــــة للبنـ
م ارتــــــــــــداد 3+م12بعــــــــــــرض  18المخطــــــــــــط التفصــــــــــــیلي لمســــــــــــار الشــــــــــــارع رقــــــــــــم 

  ).أراضي سبع(من القطعة ) أراضي سبع(والمار بالقسائم 
  .لالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالن

ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
مــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة واأل

ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ
  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة وادي السلقا

  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )وادي السلقا: (بمنطقة                                             

  : االسم                                             
  : الصفة                 

  : التوقیع                                             
  :خاتم اللجنة المحلیة     

  
  

  
                                             



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  14A - 57بالمصادقة على المخطط التفصیلي لشارع الوادي الواصل بین شارعي 
  م بدون ارتداد8بعرض 

  القرارة  –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ
ـــــاریخ  18/2013بجلســـــتها رقـــــم  ـــــى  25/9/2013المنعقـــــدة بت التصـــــدیق النهـــــائي عل

م 8بعـــرض ) 14A -57(المخطـــط التفصـــیلي لشـــارع الـــوادي الواصـــل بـــین شـــارعي 
  ).37(من القطعة رقم ) 27-26(بدون ارتداد والمار بالقسائم رقم 

السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة والـذي نشـر 
  .20/5/2013في جریدتي فلسطین والرسالة بتاریخ 

كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
ن تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین عشر یومًا م

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 

  
 

  
  
  
  
  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

 
  م بیت الهیاصادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظی

  م بدون ارتداد8بإیداع مخطط تفصیلي لشارع غبن ومعروف بعرض 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلـــــن اللجنـــــة المحلیــــــة للبنـــــاء والتنظــــــیم ببلدیـــــة بیــــــت الهیـــــا عــــــن إیـــــداع المخطــــــط 
ــــــــداد والمــــــــار 8التفصــــــــیلي لمســــــــار شــــــــارع غــــــــبن ومعــــــــروف بعــــــــرض  ــــــــدون ارت م ب

-26-23-22-21-15-14-13-10-9-8-7-6-5-4-1(بالقســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائم 
والمـــــــــــــــار بالقســـــــــــــــائم  ) 1753(مــــــــــــــن القطعـــــــــــــــة ) 27-28-29-31-32-35-37
  ).1752(من القطعة )  4-11-12-13-14-15-17-55

  .لالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالن
ــه یجــــــوز لجمیــــــع أصــــــحاب الحقــــــوق فــــــي األراضــــــي واألبنیــــــة واألمــــــالك  وعلیــــــه فانــــ

مشــــروع اإلطــــالع علــــى خارطــــة المشــــروع مجانــــًا خــــالل األخــــرى المشــــمولة بهــــذا ال
ـــــة  ـــــب اللجنـــــة المحلی ـــــه إلـــــى مكت ـــــدیم االعتراضـــــات علی ـــدوام الرســـــمي وتق ــ ســـــاعات ال

  .للبناء والتنظیم ببلدیة بیت الهیا
  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((
  

  ئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم ر                                               
  )بیت الهیا: (بمنطقة                                             

  : االسم                                             
  : الصفة                 
  : التوقیع                                             
  :حلیةخاتم اللجنة الم     
 
 



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

 
  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم الزهراء

  م ارتداد5+م16بعرض  34Aبإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلـــــــن اللجنـــــــة المحلیـــــــة للبنــــــــاء والتنظـــــــیم ببلدیـــــــة الزهــــــــراء عـــــــن إیـــــــداع المخطــــــــط 
ــــــم التفصــــــیلي لمســــــار ال ــــــداد والمــــــار بالقســــــائم 5+م16بعــــــرض  34Aشــــــارع رق م ارت

) 10-9-8(والمــــــــــــار بالقســــــــــــائم ) 2311(مــــــــــــن القطعــــــــــــة ) 1-2-3-4-5-6-7(
  ).2312(من القطعة 

  .لالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالن
ــه یجــــــوز لجمیــــــع أصــــــحاب الحقــــــوق فــــــي األراضــــــي واألبنیــــــة واألمــــــالك  وعلیــــــه فانــــ

لمشــــروع اإلطــــالع علــــى خارطــــة المشــــروع مجانــــًا خــــالل األخــــرى المشــــمولة بهــــذا ا
ـــــة  ـــــب اللجنـــــة المحلی ـــــه إلـــــى مكت ـــــدیم االعتراضـــــات علی ـــدوام الرســـــمي وتق ــ ســـــاعات ال

  .للبناء والتنظیم ببلدیة الزهراء
  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((
  

  ـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم رئی                                             
  )القرارة: (بمنطقة                                             

  : االسم                                             
  : الصفة                 
  : التوقیع                                             
  :خاتم اللجنة المحلیة     

  
  
  



  م2013) دسیمبر( كانون أول                   )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(          مانون             التاسع والث العـدد     
 

 

 

 
  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم بیت الهیا

  م بدون ارتداد16بعرض " شارع حمودة "  3Eبإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

التفصـیلي تعلن اللجنـة المحلیـة للبنـاء والتنظـیم ببلدیـة بیـت الهیـا عـن إیـداع المخطـط 
م بــدون ارتــداد والمــار بالقســائم 16بعــرض " شــارع حمــودة "  3Eلمســار الشــارع رقــم 

-27(والمــــــار بالقســــــائم ) 1768(مــــــن القطعــــــة ) 21-37-70-71-72-73-81(
والمـــــار ) 1767(مـــــن القطعـــــة ) 13(والمـــــار بالقســـــیمة ) 1769(مـــــن القطعـــــة ) 26

  ).577(من القطعة ) 55(بالقسیمة 
  .شهرین من تاریخ هذا اإلعالنلالعتراض خالل مدة 

وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى 
المشـمولة بهـذا المشـروع اإلطـالع علـى خارطـة المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام 
الرســمي وتقــدیم االعتراضــات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة 

  .یابیت اله
  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )بیت الهیا: (بمنطقة                                             

  : االسم                                             
  : الصفة                 
  : التوقیع                                             
  :خاتم اللجنة المحلیة     

  
  
  


