
  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

  رقم
 محتـویــات العـــدد مسلسل

  رقم
 الصفحة

  القوانین : أوالً 
  9  .)م2014(الموازنة العامة للسنة المالیة م بشأن 2014لسنة  )1(رقم  قانون  .1

  قرارات المجلس التشریعي: ثانیاً 

تقریر اللجنة السیاسیة حول المفاوضات  قبول بشأن )4/1ع.غ/ 1373(قرار رقم   .2
  16  .االجماع مع التعدیالتب مع الكیان الصهیوني

3.  
تقریـــر لجنتـــي الرقابـــة العامـــة وحقـــوق  قبـــول بشـــأن )4/1ع.غ/ 1374(قـــرار رقـــم 

االنســـان والحریـــات العامـــة والتربیـــة والقضـــایا االجتماعیـــة حـــول واقـــع اآلثـــار فـــي 
  .باالغلبیة المطلقة مع التعدیالت قطاع غزة

19  

4.  
ــم  ــقبــول  بشــأن  )4/1ع.غ/ 1375(قــرار رق ــة واألمــن والحكــم تقریــر لجن ة الداخلی

باالجمــاع  حــوال الجویــةالمحلــي حــول االضــرار التــي لحقــت بقطــاع غــزة جــراء األ
 .مع التعدیالت

22  

5.  
ــم  ــة الموازنــة والشــئون المالیــة قبــول بشــأن  )4/1ع.غ/ 1376(قــرار رق تقریــر لجن

باالجمـاع مـع  م2016-2014واللجنة االقتصادیة حول خطـة التنمیـة الفلسـطینیة 
 .یالتالتعد

25  

والشؤون المالیـة الموازنة العامة  قبول تقریر لجنةبشأن  )4/1ع.غ/ 1377(قرار رقم   .6
  .جماع مع التعدیالتباالم 2014للسنة المالیة حول مشروع قانون الموازنة العامة 

27  

7.  
تقریــر لجنـــة الداخلیـــة واألمـــن والحكـــم بشـــأن قبـــول ) 4/1ع.غ/ 1378(قــرار رقـــم 

باالغلبیـة  مراكـز االصـالح والتأهیـل فـي محافظـات غـزة المحلي حول أهم مشاكل
  .المطلقة مع التعدیالت

30  

8.  
ـــم  ـــول بشـــأن  )4/1ع.غ/ 1379(قـــرار رق ـــین عـــن أوضـــاع قب ـــة الالجئ تقریـــر لجن

  .باالجماع مع التعدیالت، المخیمات في سوریا
33  

9.  
ـــر اللجنـــة السیاســـیة حـــول خطـــة قبـــول بشـــأن  )4/1ع.غ/ 1380(قـــرار رقـــم  تقری

  .باالجماع مع التعدیالت ،برافر
36  

10.  
تقریــر لجنــة القــدس حــول االنتهاكــات  قبــول  بشــأن )4/1ع.غ/ 1381(قــرار رقــم 

 م2013الصــهیونیة لمدینــة القــدس ومقدســاتها االســالمیة والمســیحیة خــالل عــام 
  .باالجماع مع التعدیالت

38  
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11.  
ــر اللجنــة القانونیــة حــول الققبــول بشــأن  )4/1ع.غ/ 1382(قــرار رقــم  ضــاء تقری

  42  .باالجماع مع التعدیالت النظامي والنیابة العامة

12.  
المصــادقة علـى أعضــاء مجلـس أمنــاء هیئــة بشـأن  )4/1ع.غ/ 1383(قـرار رقــم 

  .الزكاة
46  

  قرارات مجلس الوزراء: ثالثاً 

13.  
بشـــــأن نظـــام عمـــل المركبــــات  م2012لســـنة ) 379(قـــرار مجلـــس الــــوزراء رقـــم 

  .الحكومیة المدنیة
48  

14.  
بشـــــأن نظـــام عمـــل المركبــــات  م2012لســـنة ) 380(س الــــوزراء رقـــم قـــرار مجلـــ

  .الحكومیة العسكریة
58  

15.  
مــازن أیــوب / بشـــأن تعیـین الســید م2013لســنة ) 231(قـرار مجلــس الــوزراء رقـم 

  .)C(عبداهللا الشیخ في وزارة التخطیط على الدرجة الوظیفیة 
72  

قـــرار مجلـــس الـــوزراء  بشــــأن ســـحب م2013لســـنة ) 232(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم   .16
  A-C(  74(بشأن ترقیة موظفین في الوزارات والمؤسسات الحكومیة إلى الفئة األولى 

17.  
بشـأن تأجیر قطعة أرض حكومیـة  م2013لسنة ) 233(قرار مجلس الوزراء رقم 

  75  .لصالح نوادي ریاضیة إلنشاء ملعب ریاضي

18.  
ة قطعـــــة أرض بشــــــأن مبادلـــــ م2013لســـــنة ) 234(قــــرار مجلـــــس الـــــوزراء رقـــــم 

  77  .حكومیة بأرض وقف بما یشمل المنشآت القائمة علیها

19.  
بشــــأن تخصـــیص قطعـــة أرض  م2013لســـنة ) 235(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  79  .حكومیة لصالح وزارة الزراعة إلنشاء مدیریة للوزارة وعیادة بیطریة

20.  
بشــــأن تخصـــیص قطعـــة أرض  م2013لســـنة ) 236(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  81  .میة لصالح بلدیة رفح إلنشاء سوق في محافظة رفححكو 

21.  
ـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم  بشــــأن اعتمـــاد الخطـــة العامـــة  م2013لســـنة ) 237(ق

حالتها إلى المجلس التشریعي لإلقرار2016-م2014للتنمیة لألعوام    .م وإ
83  

22.  
بشــأن عطلـة رأس السـنة الهجریـة  م2013لسـنة ) 238(قرار مجلس الـوزراء رقـم 

  .هـ1435لعام ل
84  

23.  
ـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم  بشــــأن اعتمـــاد مشـــروع قـــانون  م2013لســـنة ) 239(ق

ـــى المجلـــس التشـــریعي إلقـــراره حســـب  حالتـــه إل ـــة وإ تـــرخیص المؤسســـات اإلعالمی
  .األصول

85  
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24.  
بشــأن تعـدیل قـرار مجلـس الـوزراء  م2013لسـنة ) 240(قرار مجلس الوزراء رقـم 

لصـالح وزارة التربیـة والتعلـیم إلنشـاء ثـالث بشأن تخصیص قطعـة أرض حكومیـة 
  .مدارس حكومیة

86  

25.  
بشــــأن اســتمالك قطعـــة األرض  م2013لســنة ) 241(قــرار مجلـــس الــوزراء رقـــم 

  .محمد مصطفى عبد اهللا التایه لغایات المنفعة العامة/ المملوكة للمواطن
88  

رض بشـــــــأن اســــــتمالك قطعــــــة أ م2013لســــــنة ) 242(قــــــرار مجلــــــس الــــــوزراء رقــــــم   .26
  90  .وتخصیصها لصالح وكالة غوث وتشغیل الالجئین إلنشاء مدرسة وعیادة علیها

27.  
دونــم ) 50(بشـــأن اســتمالك مســاحة  م2013لســنة ) 243(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

فـــي المنطقـــة الواقعـــة بـــین معبـــر رفـــح ومعبـــر كـــرم أبـــو ســـالم إلنشـــاء ســـاحة انتظـــار 
  .لشاحنات معبر كرم أبو سالم

92  

28.  
بشــأن اعتمـاد مشـروع قـانون الموازنـة  م2013لسـنة ) 244(الـوزراء رقـم  قرار مجلـس
حالته إلى المجلس التشریعي إلقراره2014العامة للعام    95  .م وإ

29.  
بشـــأن تشـــكیل لجنــة خاصــة إلعـــداد  م2013لســنة ) 245(قــرار مجلــس الــوزراء رقـــم 

  96  .خطة لمواجهة الكوارث الطبیعیة المحتملة خالل موسم الشتاء القادم

30.  
بشـــأن تشـــكیل لجنــة خاصـــة لدراســـة  م2013لســـنة ) 246(قــرار مجلـــس الــوزراء رقـــم 

  98  .آلیات حمایة البیئة ومالحقة المعتدین علیها

31.  
بشــــأن تمدیـــد العمـــل بقـــرار مجلـــس  م2013لســـنة ) 247(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

اكمـة م بشأن تخفـیض الـدیون المتر 2013لسنة ) هـ.إ/و.م/01/132/11(الوزراء رقم 
  .%50من الرسوم على المركبات العمومیة بنسبة 

100  

32.  
بشـأن تعدیل رتبة األسـیر المحـرر فـي  م2013لسنة ) 248(قرار مجلس الوزراء رقم 

إلـى " نقیـب"ربیع خضر محمد حمیدة مـن رتبـة  )/وفاء األحرار(صفقة تبادل األسرى 
  ."رائد"رتبة 

102  

33.  
بشـأن تخفیض قیمة األراضي المثمنـة  م2013لسنة ) 249(قرار مجلس الوزراء رقم 

والمخصصـــة لمشـــاریع جمعیـــات اإلســـكان  مــن قبـــل لجنـــة تثمـــین األراضـــي الحكومیــة
  .التعاونیة

104  

34.  
بشـــأن تعیــین مــدراء مكاتــب لرؤســاء  م2013لســنة ) 250(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  106  .)الوزراء ومن في حكمهم(الدوائر الحكومیة 

35.  
بشــــأن النظـــام األساســـي للجامعـــات  م2013لســـنة ) 251(م قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــ

  108  .الحكومیة في فلسطین
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36.  
بشــــأن إنشـــاء المجلـــس األعلـــى  م2013لســـنة ) 252(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  132  .للتعلیم والتدریب المهني والتقني

37.  
بشـأن تشكیل لجنة خاصـة إلعـداد  م2013لسنة ) 253(قرار مجلس الوزراء رقم 

  .اعد المبكر للموظفین المدنییننظام التق
135  

38.  
ــــوزراء رقــــم  ــــس ال بشـــــأن إعــــادة تشــــكیل اللجنــــة  م2013لســــنة ) 254(قــــرار مجل

إیهـــاب محمــــد / المتخصصـــة بالبحــــث عـــن األمــــوال التـــي حصــــل علیهـــا المــــتهم
  .وائل مصطفى الروبي/ الكردي والمتهم

137  

39.  
صــیات اللجنــة بشـــأن اعتمــاد تو  م2013لســنة ) 255(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

الخاصــة بدراســـة عـــالوة طبیعــة العمـــل لمســـمیات وظیفیــة جدیـــدة ومســـتحدثة فـــي 
  .الوزارات والمؤسسات الحكومیة

139  

40.  
ــم  ــوزراء رق بشـــأن اعتمــاد الخطــة التشــغیلیة  م2013لســنة ) 256(قــرار مجلــس ال

  141  .م2014الحكومیة للعام 

41.  
) 100,000(مـاد مبلـغ بشــأن اعت م2013لسـنة ) 257(قرار مجلس الوزراء رقـم 

ـــة المحتملـــة  ـــة لمواجهـــة الكـــوارث الطبیعی شـــیكل لصـــالح وزارة الشـــؤون االجتماعی
  .خالل موسم الشتاء القادم

142  

42.  
بشــــــأن تبعیــــة اإلدارة العامـــــة  م2013لســــنة ) 258(قــــرار مجلــــس الـــــوزراء رقــــم 

  .للمحررات
144  

43.  
ئحــة التنظیمیــة بشـــأن تطبیــق الال م2013لســنة ) 259(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  .لكادر المعلمین الحكومیین على المعلمین بوزارة العمل
146  

44.  
بشــــأن تعـــدیل رســـوم معـــامالت  م2013لســـنة ) 260(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  147  .الشركات التجاریة في فلسطین

45.  
بشــــأن تخصـــیص قطعـــة أرض  م2013لســـنة ) 261(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  149  .عیة الحیاة لتنمیة األسرةحكومیة إلنشاء مقر لصالح جم

46.  
بشـأن تشكیل لجنـة خاصـة لدراسـة  م2013لسنة ) 262(قرار مجلس الوزراء رقم 

  151  .وحاجة سوق العمل الفلسطیني االحتیاجات المستقبلیة من التخصصات العلمیة

47.  
ــــم  ــــوزراء رق ــــس ال بشـــــأن إضــــافة وزارة الصــــحة  م2013لســــنة ) 263(قــــرار مجل

لحكومي إلى عضـویة اللجنـة الخاصـة بإعـداد خطـة لمواجهـة والمكتب اإلعالمي ا
  .الكوارث الطبیعیة المحتملة خالل موسم الشتاء القادم

153  
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48.  
بشــــأن إجـــراءات شـــغل وظـــائف  م2013لســـنة ) 264(قــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  155  .الفئة العلیا في الدوائر الحكومیة

49.  
ـــم  ـــس الـــوزراء رق ـــرار مجل ســـویة أوضـــاع بعـــض بشــــأن ت م2013لســـنة ) 265(ق

  .الموظفین األسرى في سجون االحتالل الصهیوني استثناءً 
158  

50.  
بشــــأن تغطیــــة تكـــالیف رســــوم  م2013لســــنة ) 266(قـــرار مجلـــس الــــوزراء رقـــم 

استخراج بدل فاقـد عـن جمیـع المعـامالت والوثـائق الرسـمیة الحكومیـة التـي فقـدها 
  .المواطنون بسبب المنخفض الجوي

160  

51.  
بشـأن تشكیل لجنـة خاصـة لدراسـة  م2013لسنة ) 267(وزراء رقم قرار مجلس ال

  162  .التوزیع الجغرافي للجامعات والكلیات في قطاع غزة

52.  
بشـــأن إلغــاء التخصــیص الســابق  م2013لســنة ) 268(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

لصـــالح نـــادي شـــباب جبالیـــا الریاضـــي علـــى قطعـــة أرض حكومیـــة وتخصیصـــها 
  .محلي الستخدامها كمرفق عاملصالح وزارة الحكم ال

164  

53.  
بشــأن السـماح للجمعیـات الخیریـة  م2013لسـنة ) 269(قرار مجلس الـوزراء رقـم 

  166  .بتنفیذ مشاریع استثماریة في األراضي الحكومیة المؤجرة لها

54.  
بشــــأن تخصـــیص قطعـــة أرض  م2013لســـنة ) 270(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  .طني إلنشاء كساراتحكومیة لصالح وزارة االقتصاد الو 
168  

55.  
ـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم  بشــــأن اســـتمالك قطعـــة أرض  م2013لســـنة ) 271(ق

  .وتأجیرها لصالح بلدیة بني سهیال إلنشاء مجمع ریاضي
170  

56.  
بشـأن عطلـة رأس السـنة المیالدیـة  م2013لسنة ) 272(قرار مجلس الوزراء رقم 

  .م2014للعام 
172  

57.  
بشـأن عطلة المـوظفین المسـیحیین  م2013لسنة ) 273(قرار مجلس الوزراء رقم 

  173  .بمناسبة عید المیالد المجید

58.  
بشــــأن اللجنـــة الخاصـــة بدراســـة  م2013لســـنة ) 274(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  174  .التوزیع الجغرافي للجامعات والكلیات في قطاع غزة

59.  
لجنـة الخاصـة بشـأن إنهـاء عمـل ال م2013لسنة ) 275(قرار مجلس الوزراء رقم 

  176  .بإعداد الئحة تنظم عالوة الندرة

60.  
ــــوزراء رقــــم  ــــس ال بشـــــأن إعــــادة تشــــكیل اللجنــــة  م2013لســــنة ) 276(قــــرار مجل

  177  .الخاصة بمتابعة أزمة الكهرباء
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61.  
بشـــأن عطلــة ذكــرى المولــد النبـــوي  م2014لســـنة ) 1(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  179  .م2014الشریف للعام 

62.  
بشــــأن إنشـــاء وتنظـــیم عمـــل مركـــز  م2014لســـنة ) 2(زراء رقـــم قـــرار مجلـــس الـــو 

  .المعلومات الحكومي في رئاسة مجلس الوزراء
180  

63.  
بشـــأن تعــدیل قــرار مجلــس الـــوزراء  م2014لســنة ) 3(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  .بشأن نظام مكاتب السیاحة والسفر
186  

64.  
یل اللجنــة اإلداریــة بشـــأن إعــادة تشــك م2014لســنة ) 4(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  .الوزاریة الدائمة
188  

65.  
ـــــم  ـــــرار مجلـــــس الـــــوزراء رق بشــــــأن إعـــــادة تشـــــكیل اللجنـــــة  م2014لســـــنة ) 5(ق

  191  .االقتصادیة والبنیة التحتیة الوزاریة الدائمة

66.  
بشـــأن إعــادة تشــكیل اللجنــة الوزاریــة  م2014لســنة ) 6(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
  194  .العلیا لألراضي الحكومیة

67.  
بشـأن تغطیة تكالیف القیمـة اإلیجاریـة  م2014لسنة ) 7(قرار مجلس الوزراء رقم 

م 1995الســنویة المســتحقة علــى جمعیــة الشــبان المســیحیة عــن الفتــرة مــن ســنة 
  .م2013وحتى سنة 

196  

68.  
بشـــأن تمدیـــد العمـــل بقـــرار مجلـــس  م2014لســـنة ) 8(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

ــــم  ــــوزراء رق ــــیض الــــدیون 2010لســــنة ) هـــــ.إ/و.م/01/161/11(ال م بشــــأن تخف
  .%)30(المتراكمة من الرسوم على تراخیص المركبات بنسبة 

198  

69.  
بشـــأن تمدیـــد العمـــل بقـــرار مجلـــس  م2014لســـنة ) 9(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

ـــم  م بشـــأن اســـتقطاع مـــا نســـبته 2007لســـنة ) هــــ.إ/و.م/01/31/11(الـــوزراء رق
  .لح العمالمن إجمالي رواتب الموظفین لصا%) 5(

200  

70.  
بشــأن تمدیــد اســتقطاع مــا نســبته  م2014لســنة ) 10(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

المعمـول بـه فـي ) برنـامج تكافـل(من رواتب المـوظفین العسـكریین لصـالح %) 1(
  .وزارة الداخلیة واألمن الوطني

202  

  قرارات وزاریة: رابعاً 

71.  
ات عینـات األدویـة م بشـأن مواصـف2013لسـنة ) 16(قرار وزیـر الصـحة رقـم 
  .وشروط تداولها وتوزیعها

204  
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72.  
م الخـاص باعتمـاد جـداول األدویـة 2013لسـنة ) 22(قرار وزیر الصـحة رقـم 

  .المراقبة
207  

73.  
ــــي رقــــم  ــــم العالـ ــــة والتعلیـ ــــر التـربیـ ــــة ) 40(قــــرار وزیـ بشـــأن تعلیمـــات  م2013لسنـ

ِقبــل هیئــة االعتمــاد والجــودة ومعــاییر االعتمــاد العــام لبــرامج الدراســات العلیــا مــن 
  .لمؤسسات التعلیم العالي

233  

74.  
بشـأن مفتـاح القبـول  م2013لسنــة ) 41(قـرار وزیــر التـربیــة والتعلیــم العالــي رقـم 
  240  .في مؤسسات التعلیم العالي الفلسطینیة

75.  

ـــم  ـــي رقـ ـــم العــالـ ـــة والتعلیـ ـــر التـربیــ ـــرار وزیــ ـــة ) 42(قـ ـــق  م2013لسنــ بشـــأن تصدی
شهـــــادات الكلیــــــات والمعاهــــــد العربیــــــة والتــــي تمنــــــح درجتـــــي الدبلــــــوم المتوســــــط 
والبكالوریوس غیر المدرجـة ضمن القـوائم المعتـرف بهـا لـدى وزارة التربیـة والتعلـیم 

  .العالي

242  

76.  
ــــم  ــــم العــالـــــي رقـ ــــربیة والتعلیـ ــــر الت ـــرار وزی ــــة ) 43(ق یر بشــــأن معـــای م2013لسنــ

  244  .اعتماد البرامج المشتركة للدراسات العلیا بوزارة التربیة والتعلیم العالي

77.  
ـــم  ـــي رقـ ـــم العــالـ ـــة والتعلیـ ـــر التـربیــ بشـــأن تعلیمــات  م2013لسنـــــة ) 44(قــــرار وزیــ

  .ومعاییر االعتماد العام لكلیات المجتمع المتوسطة بوزارة التربیة والتعلیم العالي
249  

78.  
ــ ـــم قـ ـــم العــالــــي رقـ بشـــأن إرشــادات  م2013لسنـــــة ) 45(ـرار وزیـــــر التـربیـــــة والتعلیـ

ــــا المعلومــــات لدرجــــة  ومعــــاییر االعتمــــاد الخــــاص لتخصصــــات بــــرامج تكنولوجی
  .البكالوریوس بوزارة التربیة والتعلیم العالي

268  

79.  
ـــم  ـــي رقـ ـــم العــالـ ـــة والتعلیـ ـــر التـربیــ ـــرار وزیــ ـــة ) 46(قـ بشــأن تعلیمــات  م2013لسنــ

ومعاییر االعتمـاد الخـاص لنیـل درجـة الدبلـوم المتوسـط فــي التخصصـات العلمیـة 
  .والتقنیة والتطبیقیة لكلیات المجتمع المتوسطة بوزارة التربیة والتعلیم العالي

283  

80.  
ـــم العــالـــي رقــــم  بشـــأن تعلیـمـــات  م2013لسنـــــة ) 47(قـــرار وزیـــــر التـربیـــــة والتعلیـ

ومعاییـر االعتمـاد الخـاص لنیــل درجــة البكالـوریــوس فــي التخصصـــات اإلنســـانیة 
  .والعلمیــة للجامعــات والكلیـات الجامعیــة بوزارة التربیة والتعلیم العالي

290  

81.  
ـــــي رقـــــم  ـــــة والتعلــــیم العال ـــــة ) 1(قــــرار وزیــــر التـربی ـــــا م2014لسن ـــــأن تعلیمـ ت بشــ

ومعاییــر االعتمــاد الخــــاص لبـرامج تكنولوجیـا المعلومـات لدرجـة الـدبلوم المتوسـط 
  .من ِقبل هیئة االعتماد والجودة بوزارة التربیة والتعلیم العالي

298  

  313  .بشأن تحدید سعر األسمنت 2013لسنة ) 34(قرار وزیر االقتصاد الوطني رقم   .82
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83.  
یر یبشـأن تشــكیل لجنـة لتســ 2013لسـنة ) 39(قـرار وزیـر االقتصــاد الـوطني رقــم 

  314  .أعمال غرفة تجارة محافظة غزة لحین اجراء االنتخابات

84.  
بشــأن إنشــاء غرفــة تجاریــة  2013لســنة  )40(رقــم  قــرار وزیــر االقتصــاد الــوطني

  .وتشكیل لجنة تأسیسیة إلدارتهاغزة لمحافظة شمال 
316  

85.  
بشــأن تنظــیم ادخــال الســلع  2013لســنة ) 41(قــرار وزیــر االقتصــاد الــوطني رقــم 

  .والبضائع
318  

86.  
بشــأن إنشــاء غرفــة تجاریــة  2013لســنة  )43(رقــم  قــرار وزیــر االقتصــاد الــوطني

  .لمحافظة الوسطى وتشكیل لجنة تأسیسیة إلدارتها
320  

87.  
بشــأن تحدیــد نســبة البــروتین  2014لســنة ) 3(قــرار وزیــر االقتصــاد الــوطني رقــم 

  322  .في األجبان الطریة

88.  
دخـال 2014لسـنة ) 4(رار وزیر االقتصاد الـوطني رقـم ق / بشـأن حظـر اسـتیراد وإ

  323  .السماق والفلفل األسود المطحون من الخارج

89.  
بشـــأن أنشـــطة  م 2013لســـنة ) 121(قـــرار وزیـــر الداخلیـــة واألمـــن الـــوطني رقـــم 

  324  .الجمعیات والمؤسسات بالقرب من المناطق الحدودیة والسلك الفاصل

90.  
بتعدیل الئحة تحدید بـدل االشـتراك وثمـن  2014لسنة ) 1(ر المالیة رقم قرار وزی

  325  ."الوقائع الفلسطینیة"أعداد الجریدة الرسمیة 

91.  
ــم  ــاه رق بشــأن تحدیــد مــأموري الضــابطة  2014لســنة ) 1(قــرار رئــیس ســلطة المی

  العدلیة
327  

  329  إعالنات اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن: خامساً 
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   2014لسنة ) 1(ون رقم قان
  ) م2014(بشأن الموازنة العامة للسنة المالیة  

  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة 
) 90( ،)61( ،)41(بعــد االطــالع علــى القــانون األساســي وتعدیالتــه والســیما المــواد 

  ،منه
  ،م1998لسنة ) 7(وعلى أحكام قانون تنظیم الموازنة العامة والشئون المالیة رقم 

  ،منه) 74( ،)71(ى النظام الداخلي للمجلس التشریعي والسیما المادتان وعل
  ،وبناًء على تنسیب مجلس الوزراء

  ،م31/12/2013وبناًء على ما أقره المجلس التشریعي في جلسته المنعقدة بتاریخ 
 2003مـن القـانون األساسـي لسـنة ) 41(وبعد أن أصـبح القـانون مصـدرًا بقـوة المـادة 

  ،وتعدیالته
  ،سم اهللا ثم باسم الشعب العربي الفلسطینيب

  :صدر القانون التالي
  )1(المادة 

ویعمــل بــه اعتبــارًا ) م2014(یســمى هــذا القــانون قــانون الموازنــة العامــة للســنة المالیــة 
  .م01/01/2014من 

  )2(المادة 
لإلثنــــى ) المحافظـــات الجنوبیـــة(تقـــدر إیـــرادات ونفقــــات الســـلطة الوطنیـــة الفلســــطینیة 

  :م بما یلي31/12/2014هرًا المنتهیة بتاریخ عشر ش
  ملیون شیكل  2,742  اإلیرادات العامة ومصادر التمویل  -1
  اإلیرادات المحلیة .أ   

 المنح والمساعدات لدعم الموازنة .ب 

 المنح المقدرة لتمویل النفقات التطویریة .ج 

  

  ملیون شیكل  681
  ملیون شیكل  1,810
  ملیون شیكل  251
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  ملیون شیكل  2,742  مة وصافي اإلقراضالنفقات العا  -2
  . النفقات الجاریة والرأسمالیة .أ   

  . النفقات التطویریة .ب 
  ملیون شیكل 2,491

  ملیون شیكل  251
  

  )3(المادة 
ملیــون شــیكل ویســتخدم هــذا ) 2,061(تقــدر مصــادر التمویــل فــي هــذا القــانون بمبلــغ 

  .المبلغ لتمویل العجز
  )4(المادة 

مـــن ) 1(مـــن الفقـــرة ) ج(ت الخارجیـــة المقـــدرة فـــي البنـــد تخصـــص المـــنح والمســـاعدا
ملیــون شــیكل لتغطیــة النفقــات التطویریــة المبینــة فــي ) 251(أعــاله بمبلــغ ) 2(المــادة 
أعـــاله وال یجـــوز اإلنفـــاق إال بالقـــدر الـــذي ) 2(مـــن المـــادة ) 2(مـــن الفقـــرة ) ب(البنـــد 

  .یتحقق منها
  )5(المادة 

  االقتراض
قتــراض مــن صــندوق التــأمین والمعاشــات أو ســلطة النقــد ال یجــوز اللجــوء إلــى اال .1

 .م2014الفلسطینیة لتمویل تنفیذ الموازنة خالل السنة المالیة 

ال یجوز اللجوء إلى االقتـراض بفوائـد ربویـة بـأي حـال مـن األحـوال مـن أي جهـة  .2
 .كانت سواء داخلیة أو خارجیة

 
  )6(المادة 

قــــانون األساســــي المعــــدل للســــلطة مــــن ال) 92(رض مــــع أحكــــام المــــادة ابمــــا ال یتعــــ
مـــــن هـــــذا القـــــانون یحظـــــر كشـــــف ) 5(مـــــن المـــــادة " 2"الوطنیـــــة الفلســـــطینیة والفقـــــرة 

ملیـون دوالر خــالل  160حسـابات وزارة المالیـة لـدى القطـاع المصــرفي بمـا یزیـد عـن 
  .2014عام 
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  )7(المادة 
ز مسـؤولیة من هـذا القـانون، ال یجـوز ألي مركـ) 6(بما ال یتعارض مع أحكام المادة 

وردت موازنتــه فـــي هـــذا القـــانون االقتـــراض أو الســحب علـــى المكشـــوف مـــن أي بنـــك 
  .محلي أو مؤسسة مالیة

  )8(المادة 
تــــورد جمیــــع اإلیــــرادات والمســــاعدات والمــــنح ومصــــادر التمویــــل األخــــرى التــــي یــــتم 

  .الحصول علیها إلى حساب الخزینة الموحد في وزارة المالیة
  )9(المادة 

مـن المخصصـات المرصـودة فـي هـذا القـانون بنـاًء علـى أوامـر مالیـة  یـتم اإلنفـاق .1
عامة أو خاصة مصدقة من وزیر المالیة وبموجب حـواالت مالیـة شـهریة صـادرة 
عــن اإلدارة العامــة للموازنــة العامــة وفــق األصــول وبحســب تــوفر المــوارد المالیــة، 

علـى موافقـة مسـبقة  أما فیما یتعلق بالنفقات الرأسمالیة یكـون الصـرف علیهـا بنـاًء 
  .من وزیر المالیة

یجـوز إصـدار حـواالت مالیـة بمخصصـات أكثـر مـن شـهر واحـد للنفقـات الجاریــة  .2
أو الرأسمالیة أو التطویریة إذا توفرت أسـباب خاصـة لتجـاوز مخصصـات الشـهر 

 .الواحد

) مؤسسـة حكومیـة –وزارة (إذا أنیط تنفیذ أي عمل وردت مخصصـاته فـي فصـل  .3
وز نقـــل صــــالحیة اإلنفـــاق مـــن المخصصــــات الـــواردة فــــي مـــا، بفصـــل آخــــر یجـــ

الحوالــة المالیــة المصــدقة إلــى المســؤول عــن اإلنفــاق فــي الفصــل اآلخــر بموافقــة 
 .وزیر المالیة

ال یجــوز عقــد أي نفقــة أو صــرف أي ســلفة لــم یرصــد لهــا مخصصــات فــي هــذا  .4
ذا اقتضــت المصــلحة العامــة صــرف نفقــات إضــافیة فیتوجــب إصــدار  القــانون، وإ

 .انون ملحق بهذا القانون قبل الصرف یأخذ نفس دورة هذا القانونق
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ال یجـــوز اســـتعمال المخصصـــات الـــواردة فـــي الحـــواالت المالیـــة لغیـــر األغـــراض  .5
 .المحددة لها وال یجوز تجاوز المخصصات الواردة في هذه الحواالت

ة ال یجوز االلتزام بأي مبلغ یزید عـن المخصصـات الـواردة فـي الحـواالت الصـادر  .6
ـــام هــــــذا القــــــانون أو طــــــرح عطــــــاء أي مشــــــروع تزیــــــد كلفتــــــه عــــــن  بموجــــــب أحكـــ
المخصصات المرصودة له في هذا القانون إال بموافقة مجلـس الـوزراء بنـاًء علـى 
تنسـیب وزیــر المالیــة وبصــفة عامــة یجــب أن ینظــر إلــى المخصصــات المقــرة فــي 

الفعلیـــــة  هــــذا القــــانون علــــى أنهـــــا المبــــالغ القصــــوى ویجـــــب أال تتجــــاوز النفقــــات
 .للمخصصات الصادرة بحواالت مالیة

ال یجوز صرف أي مبلغ مـن المخصصـات المرصـودة ألي فصـل إال بعـد توقیـع  .7
 .المفوض باإلنفاق عن ذلك الفصل

ال یجــوز للجــان العطــاءات المركزیــة طــرح أي عطــاء مهمــا كانــت قیمتــه إال بعــد  .8
ــــة الالزمــــة وبموجــــب مســــتند ا لتــــزام مــــالي التأكــــد مــــن تــــوفر المخصصــــات المالی

 .مصدق من مدیر عام الموازنة العامة

ال یجـوز فــتح حسـابات أمانــات مـن المخصصــات المرصـودة فــي هـذا القــانون إال  .9
 .بموافقة وزیر المالیة

ال یجــوز صــرف راتــب أي موظــف جدیــد علــى حســاب مخصصــات أي فصــل إال   .10
یـة بنـاًء بعد صدور قرار تعیینه، وتخصیص االعتماد المالي لـه مـن قبـل وزیـر المال

  .على تنسیب من الوزیر المختص
  )10(المادة 

یتم اإلنفاق من مخصصات كٍل من االحتیاطـات المالیـة والنفقـات التطویریـة والنفقـات 
  .العامة بقرار من وزیر المالیة
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  )11(المادة 
یـتم اإلنفـاق مـن مخصصـات صـندوق الرعایـة االجتماعیـة المرصـودة فـي فصــل وزارة 

لس الوزراء بناًء علـى تنسـیب مـن وزیـر العمـل واعتمـاد مـن وزیـر العمل بقرار من مج
  .المالیة

  )12(المادة 
یجــوز نقــل المخصصــات مــن مــواد النفقــات الجاریــة إلــى مــواد النفقــات الرأســمالیة  .1

في الفصل ذاته بقرار من وزیر المالیة وبناء على تنسـیب مـدیر عـام الموازنـة وال 
  .یجوز النقل بالعكس

خصصــــــات مــــــن الرواتـــــب واألجــــــور والعــــــالوات الــــــواردة فــــــي ال یجـــــوز نقــــــل الم .2
في النفقـات الجاریـة ألي مجموعـة أخـرى أو بـالعكس باسـتثناء ) 100(المجموعة 

 .من النفقات التحویلیة) 401(المادة 

-203-202-201(ال یجــــوز النقـــــل مـــــن المخصصــــات الـــــواردة تحـــــت المـــــواد  .3
لیهاویجوز النقل ف) 200(الواردة في المجموعة ) 204-205  .یما بینها وإ

الـواردة فـي  -الضـمان االجتمـاعي) 401(ال یجوز النقل مـن مخصصـات المـادة  .4
في النفقـات الجاریـة ألي مجموعـة أخـرى أو بـالعكس باسـتثناء ) 400(المجموعة 

 .في النفقات الجاریة) 100(الرواتب واألجور والعالوات الواردة في المجموعة 

ة التي تخصص ألنشـطة وبـرامج معینـة إلـى ال یجوز النقل من البنود المتخصص .5
 .بنود أخرى أقل منها أهمیة

مـــــــن هـــــــذه المـــــــادة یجـــــــوز نقـــــــل ) 4 ،3 ،2 ،1(مـــــــع مراعـــــــاة أحكـــــــام الفقـــــــرات  .6
المخصصــات مــن مــادة إلــى مــادة أخــرى فــي الفصــل ذاتــه بموافقــة وزیــر المالیــة 

 .بناء على تنسیب مدیر عام الموازنة

ة أي فصـل ألي موظـف یـتم نقلـه بنـاًء یتم نقل المخصصات المرصودة في موازن .7
علــى طلـــب الجهـــة المنقــول إلیهـــا، وموافقـــة ذلــك الفصـــل بشـــكل مباشــر مـــن قبـــل 

  .اإلدارة العامة للموازنة العامة إلى الجهة المنقول إلیها
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  )13(المادة 
  .ال یجوز نقل المخصصات من فصل إلى فصل آخر إال بقانون

  

  )14(المادة 
مـــــــن هـــــــذا القـــــــانون یجـــــــوز نقـــــــل ) 13+12(ادتین علـــــــى الـــــــرغم ممـــــــا ورد فـــــــي المـــــــ

المخصصــات مـــن فصـــل النفقـــات العامـــة إلــى فصـــل االحتیاطـــات المالیـــة بنـــاًء علـــى 
  .موافقة وزیر المالیة

  

  )15(المادة 
یــــتم تحدیـــــد تشـــــكیالت الوظـــــائف للـــــوزارات والهیئـــــات والجهـــــات الرســـــمیة المرصـــــودة 

علـــى كشـــف یحـــدد عـــدد  فـــي هـــذا القـــانون بنـــاًء ) 100(مخصصـــاتها فـــي المجموعـــة 
الوظـــائف ومســـمیاتها وفئاتهـــا ودرجاتهـــا أو رواتبهــــا وفـــق أحكـــام التشـــریعات الســــاریة 

مؤسســــة عــــدد الوظــــائف / المفعــــول وال یجــــوز أن یتجــــاوز عــــدد مــــوظفي كــــل وزارة 
  .المحددة بموجب الكشف المرفق بهذا القانون
  )16(المادة 
  :تنحصر التعیینات في هذا القانون في اآلتي

  .2014احداث وظیفي وفقًا لجدول تشكیالت الوظائف لعام ) 577(دد ع. 1
  .تعیین األسرى المحررین یكون خارج اإلحداثات المعتمدة في هذا القانون. 2
  .م2014الشواغر المتحققة خالل العام . 3
ــــات فــــي كــــٍل مــــن اإلحــــداثات والشــــواغر حتــــى . 4 ــــى هــــذه التعیین یســــتمر العمــــل عل

  .م31/3/2015
عیـــین علـــى كـــٍل مـــن اإلحـــداثات والشـــواغر بنـــاًء علـــى تنســـیب مـــن الـــوزیر یـــتم الت. 5

  .المختص وبموافقة وزیر المالیة
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  )17(المادة 
إیقــاف صــرف البــدالت المترتبــة علــى العمــل بنظــام الســاعات اإلضــافیة ویــتم العمــل 

  :على استبداله بما یلي
  .نظام الوردیات .1
الموظـف یـوم إجـازة مقابـل كـل في حـاالت تعـذر العمـل بنظـام الوردیـات یـتم مـنح  .2

 .ساعات عمل إضافي، وذلك باإلضافة إلى اإلجازات الرسمیة) 7(

 .ویستثنى من ذلك ما صدر بقرار من الوزیر المختص وموافقة وزیر المالیة .3

  )18(المادة 
تعتبــر جــداول اإلیــرادات والنفقــات وجــدول الوظــائف لكــل فصــل الملحقــة بهــذا القــانون 

  .جزء ال یتجزأ منه
  )19(مادة ال

تتــولى اإلدارة العامـــة للموازنــة بـــوزارة المالیـــة مراقبــة ومتابعـــة تنفیــذ المخصصـــات فـــي 
  .هذا القانون دون اإلخالل بالصالحیات المنوطة بالجهات الرسمیة األخرى

  )20(المادة 
  .مجلس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفیذ أحكام هذا القانون

  )21(المادة 
واردة فــي هــذا القــانون علــى الموازنــة العامــة للســنة المالیــة یقتصــر تطبیــق األحكــام الــ

2014.  
  

  .میالدیـة 31/1/2014: صــــــدر بتاریــــخ
  .هجریة 1435/ربیع األول/30: الموافق

  
  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة                                          
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  المـجلس الـتشریعي الـفلسطیني
  عادیة الرابعةالدورة غیر ال

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

  م5/12/2013- 4یومي األربعاء والخمیس 
  )4/1ع.غ/ 1373(قرار رقم 

االجتمــــاع الثـــــامن والســـــتون  -المجلــــس التشـــــریعي الفلســـــطیني فــــي جلســـــته األولـــــى 
  .م4/12/2013عاء الموافق المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم االرب

  :آخذًا بعین االعتبار
  تقریر اللجنة السیاسیة حول المفاوضات مع الكیان الصهیوني -
  .أحكام النظام الداخلي -
  .نقاش ومداخالت األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -

  : یقــرر
قبول تقریر اللجنة السیاسیة حول المفاوضـات مـع الكیـان الصـهیوني باإلجمـاع  :أوالً  

  .لتعدیالتمع ا
إقرار توصیات تقریر اللجنة السیاسـیة حـول المفاوضـات مـع الكیـان الصـهیوني  :ثانیاً 

  :وهي كالتالي

التأكیـد علــى قــرارات المجلــس التشــریعي الســابقة وبیانــات رئاســته الخاصــة بــرفض  - 1
 .المفاوضات مع الكیان الصهیوني

فـــي  یؤكــد المجلـــس علــى رفـــض المفاوضـــات مــع الكیـــان الصـــهیوني بــأي شـــكلٍ   - 2
خـــارج التفـــویض الشـــعبي والـــوطني ودون اإلجمـــاع الـــوطني الفلســـطیني، وتحمـــل 

 .اللجنة حركة فتح والمفاوض المسئولیة الكاملة عن نتائج المفاوضات
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یعتبــــر المجلــــس التشــــریعي المفــــاوض الفلســــطیني غیــــر شــــرعي وال یمثــــل الكــــل   - 3
ـــــة شـــــعبیة أو سیاســـــیة ت ـــــك أي أغلبی فوضـــــه واإلجمـــــاع الفلســـــطیني، وهـــــو ال یمل

 . للحدیث باسم الشعب الفلسطیني
التأكیــــد علـــــى أن أي اتفـــــاق ینـــــتج عـــــن المفاوضـــــات یمـــــس بـــــالحقوق والثوابـــــت   - 4

لزم لشعبنا الفلسطیني  .الفلسطینیة غیر مُ
یحـــذر المجلـــس لتشـــریعي  المفـــاوض الفلســـطیني مـــن اإلقـــدام علـــى اتفاقـــات أو   - 5

فــي كـل أمــاكن  تفاهمـات لـم یصــادق علیهـا المجلـس التشــریعي وتجمعـات الشـعب
 .تواجده

یحـذر المجلـس التشـریعي المفـاوض مـن االسـتمرار فـي نهـج المفاوضـات، إذ أن   - 6
ــــان الصــــهیوني وفــــق النظریــــة  ــــائج المفاوضــــات محســــومة مســــبقًا لصــــالح الكی نت
الصــفریة التــي یفــرض فیهــا القــوي شــروطه علــى الضــعیف، وأن االســتمرار فیهــا 

 .تصفیة القضیةهو تساوق مع سیاسات الكیان الصهیوني في 
یؤكــد المجلــس التشــریعیة علــى أن خیــار واســتراتیجیة المقاومــة المســلحة هــي  - 7

الخیار واالسـتراتیجیة الناجحـة فـي فـرض المواقـف السیاسـیة ولتحقیـق األهـداف 
 .الوطنیة العلیا

ــــى الوقــــوف بجانــــب شــــعبنا الفلســــطیني فــــي كــــل تواجــــده، وتحیــــي  - 8 التأكیــــد عل
ین بأرضهم وحقوقهم فـي النقـب فـي مواجهـة جماهیر شعبنا الفلسطیني المتمسك

 .التهجیري الصهیوني االستیطاني" برافر"مشروع 
دعوة جمیع القوى السیاسـیة والفصـائل البـدء الفـوري لتنفیـذ اتفاقـات المصـالحة  - 9

 .وفق مشروع المقاومة
دعــــوة جمیــــع القــــوى والفصــــائل الوطنیــــة إلــــى تشــــكیل جبهــــة وطنیــــة رافضــــة   -10

 -:للمفاوضات مهمتها التالي
  .وقف أي آثار سلبیة لعملیة التفاوض على حقوق وثوابت الشعب الفلسطیني - أ

القیـــام بجهـــد وطنـــي مـــنظم یهـــدف إلـــى توعیـــة الشـــعب الفلســـطیني فـــي الـــداخل  -  ب
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 .والشتات حول التمسك بالحقوق والثوابت وواجباته في هذه المرحلة
س العمــل علــى أكبــر حملــة شــعبیة فلســطینیة عبــر كافــة الوســائل المتاحــة تعكــ -  ت

الموقـــــف الحقیقـــــي للشـــــعب الفلســـــطیني فـــــي أمـــــاكن تواجـــــده ممـــــا یجـــــري فـــــي 
 .المفاوضات

دعوة الحكومة الفلسطینیة وجمیع القوى السیاسیة والفصائل وجمـاهیر شـعبنا  -11
ــــة لمقاومــــة سیاســــات  الفلســــطیني لمــــؤازرة إخــــوانهم فــــي القــــدس والضــــفة الغربی

 .التهجیر واالستیطان الصهیونیة
جامعـــة الـــدول العربیـــة بتحمـــل مســـئولیاتها تجــــاه یـــدعو المجلـــس التشـــریعي  -12

قضیة فلسطین وسحب غطائها للمفاوضات مـع الكیـان الصـهیوني، كمـا تـدعو 
اللجنــة أمتنــا العربیــة واإلســالمیة لــرفض مــنهج التفــاوض الســلمي الــذي یحقـــق 

 .األهداف الصهیونیة في المنطقة
نســان للتقــدم مراســلة الجهــات العربیــة والدولیــة المعنیــة ومنظمــات حقــوق اإل -13

بدعاوى قضائیة في المحافـل الدولیـة لمحاكمـة الكیـان الصـهیوني علـى جرائمـه 
 .بحق الشعب الفلسطیني

  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 الثامن والستون –األولى  الجلسة
  المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة

  م5/12/2013- 4یومي األربعاء والخمیس 
  )4/1ع.غ/ 1374(قرار رقم 

  
االجتمــــاع الثـــــامن والســـــتون  -المجلــــس التشـــــریعي الفلســـــطیني فــــي جلســـــته األولـــــى 
  .م5/12/2013المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم الخمیس الموافق 

  
  :آخذًا بعین االعتبار

تقریــر لجنتـــي الرقابـــة العامـــة وحقـــوق االنســان والحریـــات العامـــة والتربیـــة والقضـــایا  -
  . االجتماعیة حول واقع اآلثار في قطاع غزة 

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

  : یقــرر
العامـــة وحقـــوق االنســـان والحریـــات العامـــة والتربیـــة قبـــول تقریـــر لجنتـــي الرقابـــة  :أوالً  

والقضــــایا االجتماعیـــــة حــــول واقـــــع اآلثـــــار فــــي قطـــــاع غـــــزة باألغلبیــــة المطلقـــــة مـــــع 
  .التعدیالت

إقرار توصـیات تقریـر لجنتـي الرقابـة العامـة وحقـوق االنسـان والحریـات العامـة  :ثانیاً 
  :غزة  وهي كالتالي والتربیة والقضایا االجتماعیة حول واقع اآلثار في قطاع

  :للحكومة الفلسطینیة -1
االهتمـــام بنشـــر الـــوعي وتعزیـــز المعرفـــة بأهمیـــة اآلثـــار وضـــرورة الحفـــاظ علیهـــا  -أ 

  :والتعریف بها باعتبارها جزء من الهویة الفلسطینیة وذلك من خالل التالي
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  .الوسائل والبرامج اإلعالمیة والثقافیة المتعددة -
بمبحــث كامــل حــول اآلثــار فــي فلســطین  تضــمین المنــاهج الدراســیة للطــالب -

وكــذلك تضــمین زیــارة اآلثــار فــي قطــاع  بشــكل عــام وفــي غــزة بشــكل خــاص،
 .غزة ضمن األنشطة الالمنهجیة والرحالت المدرسیة

تكلیــف وزارة الســیاحة واآلثــار بحصــر كافــة اآلثــار الموجــودة فــي قطــاع غــزة  -
وتضـــمین هـــذا والتـــأریخ لهـــا والشــرح عنهـــا،  وفـــي فلســـطین عمومــاً  خصوصــاً 

 .الحصر في مرجع متكامل یكون في متناول ید الجمیع
  :االهتمام بملف اآلثار وذلك من خالل التالي - ب 

تــوفیر موازنــة كافیــة لــوزارة الســیاحة واآلثــار تمكنهــا مــن القیــام بواجبهــا نحــو  -
الحفــــاظ علــــى المواقــــع األثریــــة وتطویرهــــا وكــــذلك التنقیــــب المتخصــــص فــــي 

  .األماكن األثریة
ة التعدیات الحاصـلة علـى المواقـع األثریـة سـواء كانـت مـن أفـراد أو وقف كاف -

 .مؤسسات واتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفین والمعتدین
وضـــع خطـــة لتنشـــیط االتصـــال والتواصـــل بـــین وزارة الســـیاحة واآلثـــار وبـــین  -

 .الجهات الدولیة واألممیة العاملة في ذات المجال
وحــة للجامعــات أو للمؤسســات علــى وقــف وســحب كافــة التخصیصــات الممن -

 .األراضي التي توجد بها مواقع أثریة
المنعقــــــدة بتــــــاریخ ) 312(تنفیــــــذ قــــــرار مجلــــــس الــــــوزراء فــــــي جلســــــته رقــــــم  -

م والقاضــي بتكلیــف وزارة الداخلیــة باســتالم التمثــال البرونــزي 01/10/2013
 .الیوناني من المواطنین وتسلیمه لوزارة السیاحة واآلثار للتحفظ علیه

تخصــیص حراســة شــرطیة دائمــة وعلــى مــدار الســاعة لمتحــف قصــر الباشــا  -
 .والمواقع األثریة األخرى الهامة
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تخصـــیص مكــــان إلنشــــاء متحــــف وطنــــي كبیـــر یــــتم وضــــع كافــــة المقتنیــــات  -
بیــان التــاریخ الــوطني للشــعب  ویــتم مــن خاللــه أیضــاً  األثریــة المكتشــفة فیــه،

 .الفلسطیني عبر العصور
یــز االیجــابي للمــواطنین الــذین یعثــرون علــى قطــع وضــع خطــة لتعزیــز التحف -

أثریـة لتشـجیعهم نحـو تسـلیم هـذه القطـع لـوزارة السـیاحة واآلثـار، علـى أن یــتم 
 .تضمین ذلك في أي تشریع قادم

تقــدیم تعویضــات مناســبة ومرضــیة ألصــحاب البیــوت األثریــة التــي ستســتحوذ  -
 .   علیها الحكومة، على أن یتم تضمین ذلك في أي تشریع قادم

  .ضرورة إقرار مشروع قانون اآلثار المقدم من قبل وزارة السیاحة واآلثار -2
  

  
  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

  ع والستوناالجتماع التاس –الجلسة األولى 
  المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة

  م12/2013/ 19- 18- 17أیام الثالثاء واألربعاء والخمیس 
  )4/1ع.غ/ 1375(قرار رقم 

االجتمــــاع التاســــع والســـــتون  -المجلــــس التشــــریعي الفلســـــطیني فــــي جلســــته األولـــــى 
  .م18/12/2013المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم االربعاء الموافق 

  :ًا بعین االعتبارآخذ
ضــرار التــي لحقــت بقطــاع تقریــر لجنــة الداخلیــة واألمــن والحكــم المحلــي حــول األ - 

 .حوال الجویةغزة جراء األ
    .أحكام النظام الداخلي -
  .نقاش ومداخالت األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -

  : یقــرر
ضــرار التــي لحقــت قبــول تقریــر لجنــة الداخلیــة واألمــن والحكــم المحلــي حــول األ :أوالً  

  .باإلجماع مع التعدیالت حوال الجویةبقطاع غزة جراء األ
ضـــرار إقــرار توصــیات تقریـــر لجنــة الداخلیــة واألمــن والحكـــم المحلــي حــول األ :ثانیــاً 

  :حوال الجویة وهي كالتاليالتي لحقت بقطاع غزة جراء األ
ذه تحمیــــل االحــــتالل المســــئولیة الكاملــــة عــــن كافــــة األضــــرار الناجمــــة عــــن هــــ - 1

الظــروف الجویــة القاســیة بســبب منعــه إدخــال مــواد البنــاء والمحروقــات وأدوات البنیــة 
التحتیــة لقطــاع غــزة واعتبــار فــتح الســدود جریمــة حــرب یعاقــب علیهــا القــانون الــدولي 

 .مما یتطلب رفع قضیة على االحتالل الرتكابه هذه الجریمة أثناء المنخفض الجوي
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كاملـــة عـــن كافـــة األضـــرار التـــي تعـــرض لهـــا تتحمـــل وكالـــة الغـــوث المســـئولیة ال - 2
أبنــاء شــعبنا فــي مخیمــات الالجئــین حیــث أنهــا لــم تقــم فــي تجهیــز المخیمــات بوســائل 

 .السالمة واألمن لمواجهة هذه األحوال الجویة القاسیة
مطالبــة األمــم المتحــدة للقیــام بواجبهــا تجــاه الالجئــین الــذین تعرضــوا إلــى مأســاة  - 3

ا هــــو مطلـــوب منهــــا، ومطالبـــة المجتمــــع الـــدولي بــــدفع المـــنخفض الجـــوي والقیــــام بمـــ
المســتحقات علیــه حتــى تــتمكن وكالــة الغــوث مــن القیــام بواجباتهــا تجــاه الالجئــین فــي 

 .قطاع غزة
ـــــــة والمنظمـــــــات  التعـــــــاونمناشـــــــدة منظمـــــــة  - 4 ـــــــدول العربی اإلســـــــالمي وجامعـــــــة ال

مـن خـالل والمؤسسـات األهلیـة لتسـییر قوافـل المسـاعدات واإلغاثـة باتجـاه قطـاع غـزة 
الممـــرات البریـــة والبحریـــة والجویـــة لكســـر الحصـــار عـــن قطـــاع غـــزة وتـــوفیر اإلغاثـــة 

 .العاجلة للمنكوبین من أبناء شعبنا بل والعمل على انهاء الحصار جذریاً 
مناشــدة برلمانــات العــالم لعقــد جلســاتها الخاصــة لمناقشــة األوضــاع الكارثیــة فــي  - 5

 .تلك الخسائرقطاع غزة وتزویدهم بتقاریر إحصائیة حول 
مطالبة السلطات المصریة للتخفیف عن أهلنا، ومطالبتهم برفـع الحصـار الظـالم  - 6

 .عن شعبنا
مناشدة الصلیب األحمـر الـدولي ومنظمـات اإلغاثـة الدولیـة ومؤسسـات المجتمـع  - 7

المـدني مــن أجـل التخفیــف مـن معانــاة أسـرانا فــي سـجون االحــتالل الـذین تــأثروا كثیــرًا 
 .ه األیامبموجة البرد خالل هذ

غاثیة عاجلـة للعـائالت المتضـررة إالطلب إلى الحكومة الفلسطینیة بوضع خطة  - 8
 .وتقدیمها إلى المجلس خالل فترة ال تتجاوز أسبوع إلقرارها ضمن موازنة طارئة

الطلب إلى الحكومة الفلسطینیة تقدیم تقریر شامل عن األضـرار والخسـائر التـي  - 9
 .تعرضت لها القطاعات المختلفة
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لــب إلــى الحكومــة أن تضــع وجمیــع جهــات االختصــاص خطــة اســتراتیجیة الط -10
 .لمواجهة مثل هذه الكوارث في المستقبل

التأكید أن األضرار خاصة في منطقة النفق، ولم تنته بانتهـاء المـنخفض حیـث  -11
ال زالــت البیــوت غیــر صــالحة للســكن والمــزارع مــدمرة والمنشــآت االقتصــادیة متضــررة 

ق بعض األحیاء والطرقات الرئیسیة لذلك البد مـن تكـرار المناشـدة والمیاه ال زالت تغل
 .العاجلة لتدارك الكارثة وآثارها

توجیه الشـكر لكـل مـن سـاهم فـي تخفیـف آثـار الكارثـة التـي حلـت علـى شـعبنا،  -12
ـــة  وعلـــى وجـــه الخصـــوص الحكومـــة الفلســـطینیة وجمیـــع وزاراتهـــا المعنیـــة وأیضـــًا لدول

اإلســالمي، ومؤسســات المجتمــع  التعــاونركیــة ومنظمــة قطــر الشــقیقة والجمهوریــة الت
المــدني والفصــائل الفلســطینیة وأهــل الخیــر وجمیــع وســائل اإلعــالم الحــرة وأیضــًا إلــى 

 .أبناء شعبنا الفلسطیني الذي ضرب أروع األمثلة في التكافل والتعاضد االجتماعي
 .ترجمة هذا التقریر وتوزیعه على كافة البرلمانات -13
 

  رمحيمحمود ال. 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 السبعون –الجلسة األولى 
  المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة

  م30/12/2013یوم االثنین 
  )4/1ع.غ/ 1376(قرار رقم 

  
االجتمــاع السـبعون المنعقــدة فــي  -لـس التشــریعي الفلسـطیني فــي جلســته األولـى المج

  .م30/12/2013مدینتي رام اهللا وغزة یوم االثنین  الموافق 
  :آخذًا بعین االعتبار

تقریـــر لجنـــة الموازنــــة والشـــئون المالیــــة واللجنـــة االقتصـــادیة حــــول خطـــة التنمیــــة  - 
 .م2016-2014الفلسطینیة 

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

  : یقــرر
قبـــول تقریـــر لجنـــة الموازنـــة والشـــئون المالیـــة واللجنـــة االقتصـــادیة حـــول خطـــة  :أوالً  

  .م باإلجماع مع التعدیالت2016-2014التنمیة الفلسطینیة 
جنـة االقتصـادیة حـول إقـرار توصـیات تقریـر لجنـة الموازنـة والشـئون المالیـة والل :ثانیاً 

  :م وهي كالتالي2016-2014خطة التنمیة الفلسطینیة 
-2014إلــزام كافــة الــوزارات والهیئــات الحكومیــة بخطــة التنمیــة الفلســطینیة  - 1

 .وما جاء فیها من مشاریع تنمویة 2016
عــدم الموافقــة علــى أي مشــروع تنمــوي خــارج إطــار خطــة التنمیــة الفلســطینیة  - 2

2014-2016. 
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التخطـیط بتزویـد المجلـس التشـریعي بتقـاریر ربعیـة عـن سـیر عمــل قیـام وزارة  - 3
 .الخطة، مع بیان نسب التنفیذ

م  باإلجمـــــاع مـــــع 2016-2014إقـــــرار خطـــــة التنمیــــة الفلســـــطینیة لألعــــوام  :ثالثــــاً 
 .التعدیالت حسب األصول

 
  محمود الرمحي. د

  أمین سر
  المجلس التشریعي

  
  
  

  أحمد بحر. د
  النائب األول

  التشریعي لرئیس المجلس
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  المـجلس الـتشریعي الـفلسطیني
  الدورة غیر العادیة الرابعة

  االجتماع الواحد والسبعون –الجلسة األولى 
  )اجتماع خاص(

  المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة
  م31/12/2013األربعاء 
  )4/1ع.غ/ 1377(قرار رقم 

  
االجتمــــاع الواحــــد والســــبعون  -ى المجلــــس التشــــریعي الفلســــطیني فــــي جلســــته األولــــ

  .م31/12/2013المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم الثالثاء الموافق 
  :آخذًا بعین االعتبار

  .م المقدم من الحكومة2014خطاب الموازنة العامة للسنة المالیة   -
 تقریــر لجنــة الموازنــة والشــئون المالیــة لمشــروع قــانون الموازنــة العامــة للســنة المالیــة -

 .م2014
 .أحكام النظام الداخلي -
 .نقاش وتوصیات األخوة واألخوات أعضاء المجلس -

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

  .م باإلجماع مع التعدیالت حسب األصول2014للسنة المالیة 
والشـــئون المالیـــة حـــول مشـــروع قــــانون  إقـــرار توصـــیات تقریـــر لجنـــة الموازنــــة :ثانیـــاً 

م باإلجمــــاع مــــع التعــــدیالت حســــب األصــــول 2014الموازنــــة العامــــة للســــنة المالیــــة 
  :لتكون كالتالي
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  :على المستوى القانوني -1
صـــدار األنظمـــة واللـــوائح والقـــرارات   - أ تفعیـــل قـــانون الكســـب غیـــر المشـــروع وإ

علیهــــا فــــي  الالزمـــة لســــیر عمــــل هیئـــة الكســــب غیــــر المشـــروع المنصــــوص
 .القانون

  :على المستوى اإلداري -2
التأكیـــــد علــــــى ضــــــرورة االلتــــــزام بقـــــرارات المجلــــــس التشــــــریعي الــــــواردة فــــــي  - أ

 .الموازنات السابقة والتي لم یتم تنفیذها
حســــــب احتیاجــــــات % 50م إلــــــى 2014تقلــــــیص احــــــداثات موازنــــــة العــــــام  -  ب

 .الوزارات الضروریة وبموافقة وزارة المالیة
الح اإلداري تقـــوم بوضـــع رؤیـــة واضـــحة حـــول إصـــالح تشـــكیل لجنـــة لإلصـــ -  ت

عمل المؤسسات والوزارات والقیام بالتـدویر الـوظیفي بـین الـوزارات بمـا یحقـق 
 .المصلحة العامة

اســـتحداث إدارة جدیــــدة بــــوزارة العـــدل تعنــــى بتوثیــــق والمصـــادقة علــــى كافــــة  -  ث
ویــر العقــود الخاصــة بالممتلكــات الثابتــة والمنقولــة وذلــك لضــمان تجنــب التز 

  .وعدم بیع األصل أكثر من مرة
  
  :على المستوى المالي واالقتصادي -3

) 146(م بمبلـــغ 2014تعـــدیل قیمـــة النفقـــات التطویریـــة المقـــدرة فـــي موازنـــة  - أ
ــــة  المقــــرة مــــن ) 2016-2014(ملیــــون دوالر بمــــا یتــــواءم مــــع خطــــة التنمی

ملیـــون دوالر فقـــط ممــــا ) 71.8(المجلـــس التشـــریعي بحیـــث تصـــبح قیمتهـــا 
 .م2014العجز المقدر في الموازنة  إلى تخفیض قیمة یؤدي

ملیـون ) 114(م بمبلـغ 2014تخفیض بند النفقات التشغیلیة المقدرة بموازنة  -  ب
ملیون دوالر فقط ممـا یـؤدي إلـى تخفـیض العجـز ) 80(دوالر بحیث تصبح 
 . م2014المقدر في الموازنة 
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 .تشكیل لجنة وزاریة تختص بمكافحة جرائم األموال -  ت
م باإلجمــاع مــع 2014إقــرار مشــروع قــانون الموازنــة العامــة للســنة المالیــة  :ثالثــاً 

  .التعدیالت حسب األصول
م حسـب األصـول 2014نشر مشروع قـانون الموازنـة العامـة للسـنة المالیـة  :رابعاً     

  .وفور إصداره
  

  محمود الرمحي. د
  أمین سر

  المجلس التشریعي

  
  
  

  أحمد بحر. د
  النائب األول

  مجلس التشریعيلرئیس ال
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  المـجلس الـتشریعي الـفلسطیني
  الدورة غیر العادیة الرابعة

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

  م16/1/2014-15ربعاء والخمیس الموافقیومي األ
  )4/1ع.غ/ 1378(قرار رقم 

  
ــــى ــــاني والســــبعون  - المجلــــس التشــــریعي الفلســــطیني فــــي جلســــته األول االجتمــــاع الث

  .م15/1/2014ربعاء الموافق المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األ
  :آخذًا بعین االعتبار

تقریـــر لجنـــة الداخلیـــة واألمـــن والحكـــم المحلـــي حـــول أهـــم مشـــاكل مراكـــز االصـــالح -
  والتأهیل في محافظات غزة

 .أحكام النظام الداخلي -
 .وات أعضاء المجلسنقاش وتوصیات األخوة واألخ -

  :یقـــرر
قبـــول تقریـــر لجنـــة الداخلیـــة واألمـــن والحكـــم المحلـــي حـــول أهـــم مشـــاكل مراكـــز  :أوالً 

   .باألغلبیة المطلقة مع التعدیالت  االصالح والتأهیل في محافظات غزة
  

إقـرار توصـیات تقریـر لجنـة الداخلیـة واألمـن والحكـم المحلـي حـول أهـم مشـاكل  :ثانیاً 
  :والتأهیل في محافظات غزة لتكون كالتالي مراكز االصالح

االســـراع فـــي إنجـــاز المحاكمـــات والعمــــل علـــى إیجـــاد حلـــول جذریـــة لتكــــدس  - 1
  .القضایا الخاصة بنزالء مراكز االصالح والتأهیل
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ـــــادة أعـــــداد الكـــــادر البشـــــري العـــــاملین فـــــي مراكـــــز  - 2 الطلـــــب مـــــن الحكومـــــة زی
  .االصالح والتأهیل

ـــ - 3 ى إنشـــاء ســـجن مركـــزي یعمـــل علـــى الطلـــب مـــن الحكومـــة ســـرعة العمـــل عل
 .استیعاب االكتظاظ في السجون وتقدیم الخدمات األساسیة والحیاتیة للنزالء

ضرورة إنشاء صندوق یتولى متابعة النزالء والنزیالت المحكـومین والموقـوفین  - 4
علــى ذمــم مالیــة بســیطة ومــن خــالل لجنــة علیــا مشــكلة مــن بعــض الــوزارات 

  .لإلشراف على هذا الصندوق
رة قیــام الخـــدمات الطبیــة العســـكریة بتقــدیم الرعایـــة والفحوصــات الطبیـــة ضــرو  - 5

  .الالزمة للنزالء وفتح عیادات تعمل على مدار الساعة
ـــــى إنشـــــاء المشـــــاریع الصـــــغیرة والخاصـــــة   - 6 الطلـــــب مـــــن الحكومـــــة العمـــــل عل

  . بالسجون لمساعدة النزالء وأسرهم
كافیــــة لمراكــــز الطلــــب مــــن الحكومــــة  العمــــل علــــى إقــــرار موازنــــات تشــــغیلیة  - 7

 .االصالح والتأهیل
وزارة  -وزارة العمــل -وزارة الشــؤون االجتماعیــة(الطلــب مــن الجهــات المعنیــة  - 8

 .بتوفیر برامج تشغیلیة لمساعدة النزالء وأسرهم) شؤون المرأة
ضــرورة قیــام الــوزارات المعنیــة ومنظمــات المجتمــع المحلــي بأخــذ دورهــا فــي  -9

فـــي المجتمـــع بعـــد خـــروجهم مـــن  والنـــزیالت المســـاعدة علـــى إعـــادة دمـــج النـــزالء
 .السجن

ــــــاجین   -10 ــــــة بحصــــــر النــــــزالء المحت یجــــــب أن تقــــــوم وزارة الشــــــؤون االجتماعی
دخالهم ضمن برامج الحاالت الخاصة  .وإ

ضــــــرورة أن تقــــــوم وزارة األوقــــــاف بــــــدورها عبــــــر تكثیــــــف البــــــرامج الدینیــــــة  -11
  .واإلرشادیة للنزالء
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الشــباب والریاضــة عمــل مكتبــات عامــة داخــل أن تعمــل وزارة الثقافــة ووزارة  -12
 . السجون وعمل أنشطة ریاضیة ونشاطات للنزالء

 
  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 والسبعون –لى الجلسة األو 
  المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة

  م16/1/2014-15ربعاء والخمیس الموافقیومي األ
  )4/1ع.غ/ 1379(قرار رقم 

  
ــــى  ــــاني والســــبعون  -المجلــــس التشــــریعي الفلســــطیني فــــي جلســــته األول االجتمــــاع الث
  .م16/1/2014المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم الخمیس الموافق 

  :آخذًا بعین االعتبار
 .تقریر لجنة الالجئین عن أوضاع المخیمات في سوریا -
 .أحكام النظام الداخلي -
 .نقاش وتوصیات األخوة واألخوات أعضاء المجلس -

  :یقـــرر
فــي ســوریا، باإلجمــاع مـــع وضــاع المخیمــات أقبــول تقریــر لجنــة الالجئــین عــن  :أوالً 

    .التعدیالت
  

ات تقریر لجنة الالجئین عن أوضـاع المخیمـات فـي سـوریا لتكـون إقرار توصی :ثانیاً 
  :كالتالي
یتحمــــل العـــــدو االســـــرائیلي مســـــئولیة مـــــا یجـــــري فـــــي مخـــــیم الیرمـــــوك وبقیـــــة  - 1

المخیمــات ومــا یعانیــه الشــعب الفلســطیني فــي كــل مكــان، فهــو ســبب النكبــة 
 .التي القى بسببها شعبنا وال یزال كل الویالت
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ب الفلســـطیني فـــي ســـوریا الـــى التوافـــق حـــول دعـــوة كـــل قـــوى وفصـــائل الشـــع - 2
مــداد أهلــه بالمســاعدات العاجلــة  خطــة عاجلــة لفــك حصــار مخــیم الیرمــوك وإ

  .و سیاسیةأعن أي تجاذبات میدانیة  رواحهم بعیداً أنقاذ إجل أمن 
لى االضطالع بمسـؤولیاتها تجـاه مخیمـات إدعوة منظمة التحریر الفلسطینیة  - 3

نقـاذ اللجوء وبـذل كـل المسـاعي الالز  مـة لرفـع الحصـار عـن مخـیم الیرمـوك وإ
 .هلهأ

ــــة والــــدول العربیــــة ومنظمــــة التعــــاون اإلســــالمي  - 4 ــــدول العربی دعــــوة جامعــــة ال
یجـاد حـل عاجـل إجـل ألى تحمـل المسـئولیة والضـغط مـن إوالدول اإلسالمیة 

رواح الالجئـــین الفلســـطینیین فـــي مخـــیم الیرمـــوك وغیـــره مـــن أوســـریع إلنقـــاذ 
 .في سوریا المخیمات الفلسطینیة

حــاملي الســالح كافــة المتواجــدین فــي المخــیم إلــى الخــروج منــه إنقـــاذًا دعــوة  - 5
ألرواح آالف المدنیین، وحقنًا لدماء األهالي مـن النسـاء واألطفـال والمرضـى 

  .واستجابة للجهود المكثفة المبذولة إلنهاء أزمة المخیم
جئـــــین مطالبـــــة األطـــــراف المتنازعـــــة فـــــي ســـــوریا الـــــى تجنیـــــب مخیمـــــات الال - 6

الفلســطینیین مــن الصــراع الــدائر وعــدم الــزج بهــم فــي طاحونــة المــوت الــدائرة 
  .في سوریا

ـــــف ســـــعیها لفـــــك  - 7 ـــــروا بتكثی ـــــة الغـــــوث وتشـــــغیل الالجئـــــین األون ـــــة وكال مطالب
مــــــداد المخــــــیم بمقومــــــات الحیــــــاة والقیــــــام  ـــــن مخــــــیم الیرمــــــوك وإ الحصــــــار عـ

  .بمسئولیاتها تجاه الالجئین الفلسطینیین حسب میثاقها
نقاذ الالجئین مـن الكارثـة مط - 8 البة الصلیب األحمر للقیام بدوره في مساعده وإ

  .یصال المساعدات االنسانیة للمخیمإاإلنسانیة القائمة من خالل 
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دعــوة الــدول الصــدیقة والحلیفــة لســوریا لبــذل الجهــد لتخفیــف معانــاة الالجئــین  - 9
 .وحل مشكلة المخیمات في سوریا والمساعدة في تحییدها من الصراع

دعــوة الشــعوب العربیــة واألحــزاب السیاســیة ومؤسســات المجتمــع المــدني  -10
لوقفة غضب وتضامن مع مـا یحـدث لالجئـین الفلسـطینیین فـي سـوریا وعلـى 

  .الخصوص مخیم الیرموك
 ةالتواصـــل مـــع البرلمانـــات العربیـــة واإلســـالمیة والدولیـــة لضـــرورة مضـــاعف -11

  .رموكجهودها إلنقاذ الالجئین الفلسطینیین في مخیم الی
لـــى إدعـــوة الشـــعب الفلســـطیني ومؤسســـاته وفصـــائله فـــي الـــداخل والخـــارج  -12

لتبرعـات والمعونـات اإلنسـانیة إلغاثـة أهلنـا امضاعفة جهودهم الرامیـة لجمـع 
 .في مخیم الیرموك

دعــــــوة النســــــاء العربیــــــات والمســــــلمات الموســــــرات مــــــن ســــــیدات األعمــــــال  -13
لتنظــیم حملــة إغاثیــة  وزوجــات األغنیــاء والمســئولین ذوات األیــادي البیضــاء

رســــــالها بمشــــــاركتهن وتحــــــت إ انیة لجمــــــع التبرعــــــات لمخــــــیم الیرمــــــوك وإ نســــــ
 .رعایتهن

تثمــین جهــود بعــض وســائل اإلعــالم العربیــة والدولیــة والمنظمــات الحقوقیــة  -14
فــي كشــف مأســـاة أهلنــا فـــي مخــیم الیرمـــوك ودعــوة مختلـــف وســائل اإلعـــالم 

هــا لتســلیط الضــوء علــى هــذه لــى تكثیــف جهودإالعربیــة والمنظمــات الحقوقیــة 
  .الكارثة

  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 والسبعون –الجلسة األولى 
  المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة

  م30/1/2014-29-28ربعاء والخمیس الموافقیام الثالثاء األأ
  )4/1ع.غ/ 1380(قرار رقم 

االجتمــــاع الثالــــث والســــبعون  -المجلــــس التشــــریعي الفلســــطیني فــــي جلســــته األولــــى 
  .م28/1/2014المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم الثالثاء الموافق 

  :آخذًا بعین االعتبار
 .ة حول خطة برافرتقریر اللجنة السیاسی -

 .أحكام النظام الداخلي-
 .نقاش وتوصیات األخوة واألخوات أعضاء المجلس -

  :یقـــرر
  .، باإلجماع مع التعدیالتة برافرقبول تقریر اللجنة السیاسیة حول خط :أوالً 

  :إقرار توصیات تقریر اللجنة السیاسیة حول خطة برافر لتكون كالتالي :ثانیاً 
نیابـــة عـــن الشـــعب الفلســـطیني جهـــاد شـــعبنا فـــي  یحیـــي المجلـــس التشـــریعي -1

ـــــب، فــــــي مواجهـــــة الهجمــــــة االســــــتیطانیة اإلجرامیـــــة، ویــــــدعوهم للتوحــــــد  النق
فشال هذا المخطط والتمسك بأرضهم  .وحقوقهم فیها وإ

ــــة  -2 ــــس التشــــریعي جهــــود ومواقــــف المؤسســــات والمنظمــــات الدولی ــــثمِّن المجل ُ ی
ي الصــهیوني، ویــدعوها واألهلیــة التــي وقفــت فــي وجــه هــذا المخطــط اإلجرامــ
فشاله  . إلى المزید من الضغط إلیقاف هذا المخطط وإ

مل المجلس التشریعي المفاوض في رام اهللا المسـئولیة عـن إعطـاء الكیـان یحَّ  -3
الصـهیوني الغطـاء السیاسـي لمـا یقـوم بــه مـن جـرائم بحـق شـعبنا وأرضـنا فــي 

 . النقب
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ائل وجمــاهیر شــعبنا یــدعو المجلــس التشــریعي جمیــع القــوى السیاســیة والفصــ -4
الفلســطیني لمــؤازرة إخــوانهم فــي النقــب لمقاومــة ومواجهــة سیاســات التهجیــر 

ُسمى بُخطة  فشال ما ی  " .برافر"واالستیطان الصهیونیة، وإ
یــدعو المجلــس التشــریعي جامعــة الــدول العربیــة إلــى تحمــل مســئولیاتها تجــاه  -5

ي، كمـــا قضــیة فلســطین، وســـحب غطائهــا للمفاوضـــات مــع الكیـــان الصــهیون
یدعو المجلس أمتنا العربیـة واإلسـالمیة لـرفض مـنهج التفـاوض العبثـي الـذي 

 . یحقق األهداف الصهیونیة في المنطقة
یدعو المجلس التشریعي الـدول العربیـة للعمـل علـى رفـع الحصـار المفـروض  -6

علــى الشــعب الفلســطیني وتعزیــز صــموده، فالحصــار هنــا یعتبــر أحــد أدوات 
 .ریمة سیاسیة وقانونیة وال إنسانیة وال أخالقیةالحرب المعلنة، وهو ج

یـــدعو المجلـــس التشـــریعي اتحـــادات البرلمانـــات العربـــي والـــدولي واألوروبــــي  -7
للضــــغط علــــى حكوماتهـــــا للعمــــل علـــــى إیقــــاف هـــــذا المخطــــط االســـــتیطاني 

 .المخالف لقواعد القانون الدولي
التعـــاون  إرســال مـــذكرة تتضــمن هـــذا التقریــر إلـــى الجامعــة العربیـــة، ومنظمــة -8

اإلســــالمي، ومطالبتهـــــا بتبنـــــي مقاومــــة هـــــذا المشـــــروع فــــي األمـــــم المتحـــــدة، 
واالتحـــــاد األوروبـــــي، وكـــــل مؤسســـــات حقـــــوق اإلنســـــان، ومطالبتهـــــا باتخـــــاذ 

 . إجراءات لوقف هذه الجریمة
المســاهمة مــع كافــة الجهــات المعنیــة إلنشــاء موقــع إلكترونــي خــاص بقضــیة  -9

فشــــال إخواننــــا فــــي النقــــب مــــن أجــــل فضــــح ممارســــ ات الكیــــان الصــــهیوني وإ
 .مخططاته

  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 والسبعون –الجلسة األولى 
  ةالمنعقدة في مدینتي رام اهللا وغز 

  م30/1/2014-29-28ربعاء والخمیس الموافقأیام الثالثاء األ
  )4/1ع.غ/ 1381(قرار رقم 

  

االجتمــــاع الثالــــث والســــبعون  -المجلــــس التشــــریعي الفلســــطیني فــــي جلســــته األولــــى 
  .م29/1/2014المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم االربعاء  الموافق 

  :آخذًا بعین االعتبار
حول االنتهاكات الصهیونیة لمدینـة القـدس ومقدسـاتها االسـالمیة  تقریر لجنة القدس-

 . م2013والمسیحیة خالل عام 
 .أحكام النظام الداخلي-
 .نقاش وتوصیات األخوة واألخوات أعضاء المجلس -

  :یقـــرر
قبـول تقریــر لجنـة القــدس حــول االنتهاكـات الصــهیونیة لمدینـة القــدس ومقدســاتها  :أوالً 

    .م، باإلجماع مع التعدیالت2013ام ة خالل عاالسالمیة والمسیحی
  

إقـرار توصـیات تقریـر لجنـة القـدس حـول االنتهاكـات الصـهیونیة لمدینـة القـدس  :ثانیـاً 
  :م لتكون كالتالي2013ومقدساتها االسالمیة والمسیحیة خالل عام 

دعوة أهلنا المقدسیین إلى االستمرار في صـمودهم وثبـاتهم البطـولي فـي مواجهـة  -1
خططـــات الصـــهیونیة الهادفـــة لتـــدنیس المســـجد األقصـــى المبـــارك وتهویـــد المدینـــة الم

  . ، وطمس معالمها اإلسالمیة والمسیحیةالمقدسة جغرافیًا ودیموغرافیاً 
االســــتمرار فــــي اســـــتنكار قیــــام قـــــوى األمــــن والشـــــرطة الصــــهیونیة والمغتصـــــبین  -2

بهــدف فــرض سیاســة  الصــهاینة بتكثیــف االقتحامــات للمســجد األقصــى المبــارك یومیــاً 
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قامـة  ،واقع في تقسیمه زمانیًا ومكانیاً األمر ال كما نحّذر بشّدة مـن خطـورة الحفریـات وإ
  . جدیدة أسفل هذا المسجد وفي محیطهأنفاق 

یحــــّذر المجلــــس التشــــریعي مــــن المخططــــات الصــــهیونیة الهادفــــة إلــــى استشــــراء  -3
هــذه المدینــة المقدســة لصــالح االســتیطان فــي القــدس وتغییــر المعادلــة الدیمغرافیــة فــي 

ــــازلهم  ــــا المقدســــیین وهــــدم من العــــدو الصــــهیوني مــــن خــــالل مصــــادرة األراضــــي ألهلن
قامة مغتصبات جدیدة وتسمین المغتصبات القائمة   .واالستیالء على عقاراتهم وإ

یؤكد على الحكومـة الفلسـطینیة بضـرورة تفعیـل البعـد القـانوني بخصـوص القـدس  -4
قوقیــة مــن قــانونیین فلســطینیین وعــرب ومســلمین ودولیــین مــن خــالل تشــكیل لجنــة ح

، جــرائم الحــرب الصــهیونیة فــي القــدس متخصصــین مــن ذوي الخبــرة مــن أجــل رصــد
وتفعیـل هـذا البعـد القـانوني فـي المحـاكم والمحافـل الدولیـة لمالحقـة ومحاكمـة مجرمــي 

  .ة القترافهم جرائم حرب في القدسالحرب الصهاین
ســطینیة وأجهزتهــا األمنیــة فــي الضــفة الفلســطینیة برفــع یــدها مطالبــة الســلطة الفل -5

عـــــن المقـــــاومین حتـــــى یتمّكنـــــوا مـــــن القیـــــام بـــــواجبهم الجهـــــادي فـــــي القـــــدس والعمـــــق 
  .ني نصرة للقدس واألقصى والمقدساتالصهیو 

مطالبـــة المفـــاوض الفلســـطیني بوقـــف المفاوضـــات العبثیـــة مـــع العـــدو الصـــهیوني  -6
طیني فــي یــة فــي تحقیــق آمــال وتطلعــات شــعبنا الفلســألّن هــذه المفاوضــات غیــر مجد

قامــة دولتــه ، وألّن العــدو الصــهیوني یســتغّل هــذه المفاوضــات لیفــرض تحریــر أرضــه وإ
       .ألمر الواقع في داخل مدینة القدسسیاسة ا

نطالــب الفصــائل الفلســطینیة والشــعب الفلســطیني بتفعیــل المقاومــة ضــد المحتــّل  -7
كما نطالب الفصائل بضـرورة العمـل الفـوري مـن أجـل إنهـاء  الصهیوني بكّل أشكالها،

عـــادة الوفـــاق الـــوطني علـــى أســـاس الحفـــاظ علـــى  تمـــام المصـــالحة وإ ـة االنقســـام وإ حالــ
الثوابت وفي مقدمتها القدس؛ وذلك حتى تتوّحد وتتجه كّل الجهود للدفاع عـن القـدس 

  . قصى ونجدة أهلها قبل فوات األوانوالمسجد األ
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ة الدول العربیة ومنظمة التعاون اإلسالمي بالقیـام بالواجـب المطلـوب دعوة جامع -8
، كما نطالب جمیع القـادة العـرب والمسـلمین ا نصرة للقدس واألقصى والمقّدساتمنهم

فــي القــدس والمســجد األقصــى بتقــدیم الــدعم المــالي المطلــوب لمشــاریع صــمود أهلنــا 
  . المبارك

برلمانیــة العربیــة واإلســالمیة بالتــدخل العاجــل مطالبــة رؤســاء البرلمانــات والكتــل ال -9
والســـریع إلنقـــاذ أهلنـــا فـــي فلســـطین بعامـــة وفـــي القـــدس بخاصـــة مـــن جـــرائم الحـــرب 
الصـهیونیة والتـي فــي مقـدمتها التهویــد الصـهیوني المتواصـل والســریع للقـدس وتهجیــر 

یة أهلنــا الصــامدین منهــا وســحب هویــاتهم وطمــس معالمنــا وآثارنــا ومقدســاتنا اإلســالم
والمســـیحیة والمحـــاوالت المتكـــررة للمـــّس بالمســـجد األقصـــى المبـــارك وانتهـــاك حرمتـــه 

   .وقدسیته
توجیــه نـــداًء عـــاجًال إلـــى العـــرب والمســـلمین وأحـــرار العـــالم والمنظمـــات الدولیـــة  -10

عبنا الفلســـطیني وبخاصـــة علـــى للتحـــرك الفـــوري لوقـــف العـــدوان الصـــهیوني علـــى شـــ
راح األســرى المقدســیین القــابعین وراء القضــبان فــي ، والعمــل الجــاد إلطــالق ســالقــدس

ســجون االحــتالل الصــهیوني وعلــى رأســهم رمــوز الشــرعیة الفلســطینیة نــواب الشــعب 
ــــــون بســــــجون االحــــــتالل  ــــــس التشــــــریعي الفلســــــطیني المختطف ــــــي المجل ــطیني ف الفلســــ

العمـــل الســـریع لوقـــف إجـــراءات العـــدو الصـــهیوني فـــي ســـحب هویـــات و  ،الصـــهیوني
دائـــرة ســرى وغیــرهم وفــي مقــدمتهم نـــواب كتلــة التغییــر واإلصــالح عــن المقدســیین األ

  . القدس الذین صودرت هویاتهم
مطالبة وزراء الخارجیة العـرب بتفعیـل قـرارهم القاضـي بإحالـة ملـف االنتهاكـات  -11

الصـهیونیة فـي القــدس مـن حفریـات وأنفــاق أسـفل المسـجد األقصــى المبـارك وســاحاته 
ادرة أراٍض فلســــطینیة بــــآالف الـــدونمات فــــي القــــدس ومـــن اســــتیطان صــــهیوني ومصـــ

هــا مــن المنظمــات وغیـر ذلــك إلــى مجلــس األمــن الــدولي ومحكمــة العــدل الدولیــة وغیر 
  .والمحاكم الدولیة
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یؤكـــد علـــى المؤسســـات اإلعالمیـــة العربیـــة واإلســـالمیة بضـــرورة إبـــراز قضـــایا  -12
ت وء والمســـموع باللغـــاالقـــدس واألخطـــار التـــي تتهـــددها عبـــر اإلعـــالم المرئـــي والمقـــر 

ــــة العالمیــــة فــــي جمیــــع قــــارات العــــالم ، وفضــــح جــــرائم الحــــرب الصــــهیونیة فــــي المدین
   .نسان واألرض والمقّدسات والمعالمالمقّدسة بحّق اإل

جـــل نصـــرة أمطالبـــة الجمـــاهیر العربیـــة واإلســـالمیة عمـــل فعالیـــات شـــعبیة مـــن  -13
  .المسجد األقصى والقدس

ســـاجد فــــي العـــالم أن یخصـــوا االنتهاكـــات الصــــهیونیة دعـــوة أئمـــة وخطبـــاء الم -14
المتكـــررة بحـــق المســـجد األقصـــى المبـــارك والقـــدس فـــي خطـــب الجمعـــة، كمـــا نـــدعو 

  .المفكرین والباحثین أن یفردوا الندوات والمحاضرات لهذه المواضیع
مطالبـة األمــین العــام لألمــم المتحــدة ومؤسسـات مجلــس األمــن الــدولي ومجلــس  -15

والجمعیة العمومیة لألمم المتحـدة ومحكمـة الجنایـات الدولیـة ومحكمـة  حقوق اإلنسان
العــــدل الدولیــــة ومنظمــــة الهــــالل الدولیــــة ومنظمــــة الصــــلیب الدولیــــة بضــــرورة تــــوفیر 
الحمایـة القانونیــة والعملیـة لمدینــة القــدس ومقدسـاتنا اإلســالمیة والمسـیحیة فیهــا وأهلنــا 

یة واإلنســـانیة والمدنیــــة مقدســـة السیاســــالمقدســـیین والحفـــاظ علــــى حقـــوقهم الشــــرعیة ال
، 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

ق المجلـــس التشـــریعي الفلســـطیني اعتبـــار هـــذا التقریـــر وثیقـــة رســـمیة مـــن وثـــائ -16
والعمــــل علــــى ترجمتــــه ونشــــره إلــــى جمیــــع البرلمانــــات والمحافــــل العربیــــة واإلســــالمیة 

  .التحرك العاجل والفوري والدولیة وحثهم على
 

  محمود الرمحي. د
  أمین سر

  المجلس التشریعي

  
  
  

  أحمد بحر. د
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  لرئیس المجلس التشریعي
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  لسطینيالمـجلس الـتشریعي الـف
  الدورة غیر العادیة الرابعة

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

  م30/1/2014-29-28ربعاء والخمیس الموافقأیام الثالثاء األ
  )4/1ع.غ/ 1382(قرار رقم 

  
لمنعقـدة االجتماع الثالـث والسـبعون ا_ریعي الفلسطیني في جلسته األولىالمجلس التش

  .م29/1/2014في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق 
  :آخذًا بعین االعتبار

 . تقریر اللجنة القانونیة حول القضاء النظامي والنیابة العامة-
 .أحكام النظام الداخلي-
 .نقاش وتوصیات األخوة واألخوات أعضاء المجلس -

  :یقـــرر
حــول القضــاء النظــامي والنیابــة العامــة، باإلجمــاع  قبــول تقریــر اللجنــة القانونیــة :أوالً 

    .مع التعدیالت
  

إقــرار توصــیات تقریــر اللجنــة القانونیــة حــول القضــاء النظــامي والنیابــة العامــة   :ثانیــاً 
  :لتكون كالتالي

  
   :الجوانب الفنیة -1

التركیــز علــى القضــاء المتخصــص فــي الجوانــب المدنیــة واإلداریــة والجزائیــة  -أ 
نشـــاء محـــاكم متخصصـــة فـــي جـــرائم األمـــوال، وتشـــكیل  أمكـــن،والتنفیـــذ مـــا  وإ

وفائــدة  یســاهم فــي الحــد مــن العدالــة البطیئــة،محكمــة للجنایــات الكبــرى، ممــا 
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ــــدعاوى  هــــذا المــــنهج تكمــــن فــــي تخصــــص القاضــــي فــــي نــــوع محــــدد مــــن ال
 .وبالتالي اإللمام بأحكامها، وبالتالي ستكون سیولة باإلجراءات

مــات المدنیــة والتجاریــة، بإضــافة أحكــام تفــرض تعــدیل قــانون أصــول المحاك - ب 
ـــــذین یعمـــــدون إلطالـــــة أمـــــد التقاضـــــي، بتعمـــــد  ـــــى المحـــــامین ال ــــزاءات عل جـ
عـادة النظـر فـي إجـراءات  التأجیالت المتكررة والتسـویف، والطعـن الكیـدي، وإ

 .التبلیغ
اإلسراع في إصـدار حیثیـات األحكـام، و نظـر الطلبـات المسـتعجلة، ومراعـاة  -ج 

  .خصوصیتها
مـن قـانون أصـول المحاكمـات التـي تـنص علـى ) 121(قیـد بأحكـام المـادة الت - د 

للمحكمــة تأجیــل الــدعوى مــن وقــت آلخــر وفــق مقتضــى الحــال، وال : " التــالي
یجوز التأجیل ألكثـر مـن مـرة لـذات السـبب إال إذا اقتنعـت المحكمـة بضـرورة 

 .والتي ال تجیز للمحكمة تكرار التأجیل إال في حدود ضیقة" ذلك
الصــادر عــن المجلــس " بــدلیل إدارة ســیر الــدعوى الحقوقیــة"العمــل  تفعیــل - ه 

والـــذي تبنـــى منظومـــة متكاملـــة إلدارة الـــدعوى  2003األعلـــى للقضـــاء ســـنة 
لـــدى محكمـــة الصــــلح والبدایـــة، تخضـــع لمنهجیــــة علمیـــة، وتراعـــي الجدولــــة 
الزمنیـة، والحــد مــن إطالــة أمــد التقاضــي، ومتابعـة حســن االلتــزام بــه مــن قبــل 

 .التفتیش القضائيدائرة 
، وهي عبارة عـن مسـاعدین )هیئات مفوضین لدى المحاكم(العمل على إنشاء  -و 

قــانونیین لــدى المحــاكم، ینــاط بهــم التعهــد بملــف الــدعوى وتصــنیفه، وتحدیــد 
مدى اختصاص المحكمة، ألن الكثیر من الدعاوى تستنزف وقـت المحكمـة، 

 .وترد شكًال لعدم االختصاص
  .ون العقوبات المقر بالقراءة األولىاإلسراع في إصدار قان - ز 
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مـن قـانون أصـول المحاكمـات المدنیـة والتجاریـة ) 68(تفعیل العمل بالمـادة  -ح 
، التـــي تجیـــز للمجلـــس األعلـــى للقضـــاء نـــدب )بالتســـویة القضـــائیة(المتعلقـــة 

 .قاٍض یتولى التوفیق بین الخصوم، في الدعاوى التي یجوز الصلح فیها
نون المجلــس األعلـى للســلطة القضــائیة، والــذي اإلسـراع فــي إقــرار مشـروع قــا -ط 

 .سیسهم في الحد من اإلشكالیات بین وزارة العدل، والقضاء، والنیابة العامة
ــــى للقضــــاء اللــــوائح والتعمیمــــات القضــــائیة الرامیــــة  -ي  إصــــدار المجلــــس األعل

 .لتفعیل األداء القضائي
بــــادئ تفعیــــل دور المكتــــب الفنــــي الســــتخالص الســــوابق الهامــــة، وتجمیــــع الم -ك 

بداء الفتاوى القانونیة   .القانونیة، وإ
 .تفعیل دائرة التفتیش القضائي في القضاء والنیابة العامة - ل 
تكلیــف قــاٍض فــرد لعقــد محاكمــات ســریعة للموقــوفین فــي قضــایا بســیطة فــي  - م 

 .مراكز اإلصالح والتأهیل والشرطة لسرعة اإلنجاز
 :الجوانب البشریة والمالیة -2

إلى ثمـانین قاضـیًا كحـد أدنـى للحـد مـن االكتظـاظ زیادة عدد القضاة لیصل  -أ 
 .مفي عدد القضایا، وزیادة عدد الموظفین اإلداریین المؤهلین لدى المحاك

ـــة فـــي المحـــاكم والنیابـــة العامـــة وتثبیـــت  - ب  إنهـــاء ظـــاهرة مـــوظفي عقـــود البطال
 .الموظفین المؤقتین، وفي أسوأ الظروف تجدید البطالة لهم

للقضـــاء، واســــتیعاب الخـــریجین الممیـــزین فــــي  زیـــادة الـــدعم للمعهــــد العـــالي -ج 
كلیــات الحقــوق فــي المعهــد، ودعمهــم مالیــًا مــن أجــل إعــدادهم مهنیــًا كقضــاة 
وأعضاء نیابة عامة، لسد العجز في الكفـاءات القانونیـة المطلوبـة للعمـل فـي 

 .القضاء والنیابة العامة
ل الـدعاوى اعتماد برامج وأنظمة إلكترونیة تتیح للمتقاضـین ووكالئهـم تسـجی - د 

ومراجعتهــا عــن بعــد، واختصــار اإلجــراءات، وتــوفیر الوقــت والتكلفــة المادیــة، 
 . والحد من االزدحام
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تشـــــدید الرقابـــــة والمتابعـــــة الدوریـــــة علـــــى مـــــوظفي المحـــــاكم اإلداریـــــین مـــــن  - ه 
 .النواحي المالیة واإلداریة والفنیة

ـــــى إدار  -و  ـــــین لـــــدى المحـــــاكم تُركـــــز عل ـــــة للقضـــــاة واإلداری ة عقـــــد دورات عاجل
ـــة أمـــد التقاضـــي، ودعـــم برنـــامج  الـــدعوى الحقوقیـــة، وكیفیـــة الحـــد مـــن  إطال

 .القضاة  ووكالء النیابة الجدد الذي یقوم به المعهد العالي للقضاء
  :الجوانب اللوجستیة -3

اإلســراع فــي بنــاء قصــر العــدل، وبنــاء مقــار مناســبة للمحــاكم والنیابــة العامــة  .1
 .في قطاع غزة

 .في تجهیز المعمل الجنائي وصحیفة السوابق إلزام الحكومة باإلسراع .2
ضــرورة زیــادة عــدد الشــرطة القضــائیة، وتزویــدهم بمركبــات ووقــود ودراجــات  .3

  .ناریة لالضطالع بمهامهم
ــــة    -4 ــــة متابعــــة، لتطبیــــق توصــــیات هــــذا التقریــــر، برئاســــة رئــــیس اللجن ــكیل لجن تشــ

  .القانونیة
  

  محمود الرمحي. د
  أمین سر

  المجلس التشریعي

  
  
  

  أحمد بحر. د
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  لرئیس المجلس التشریعي
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 المـجلس الـتشریعي الـفلسطیني
  الدورة غیر العادیة الرابعة

  االجتماع الرابع والسبعون –الجلسة األولى 
  المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة

  م13/2/2014-12-11ربعاء والخمیس الموافقأیام الثالثاء األ
  )4/1ع.غ/ 1383(قرار رقم 

ــــى ا ــــس التشــــریعي الفلســــطیني فــــي جلســــته األول االجتمــــاع الرابــــع والســــبعون  -لمجل
  .م11/2/2014المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم الثالثاء الموافق 

  :آخذًا بعین االعتبار
س ــــس المجلـــــالـى رئی هـــــالموج) 2013ة ـــــلسن 195(مــــــس الوزراء رقـــاب مجلــــخط -

  بخصوص المصادقة على بدل شاغر ألعضاء مجلس أمناء هیئة الزكاة التشریعي 
  . م2008لسنة ) 9(من قانون هیئة الزكاة رقم 29أحكام المادة  -
  .أحكام النظام الداخلي -
  .موافقة األخوات واإلخوة أعضاء المجلس باإلجماع -

  :یقـــرر
  :المصادقة على أعضاء مجلس أمناء هیئة الزكاة وهم :والً أ

  رقم  االسم رقم الهویة  رقم  االسم  الهویة رقم
جمــــــــــال رفیــــــــــق مصـــــــــــطفي  926476086

 العشى
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  :بدًال من األسماء التالیة لشغور عضویتها لألسباب الموضحة قرین كل اسم وهم

  
یـــتم مخاطبـــة مجلـــس الـــوزراء بهـــذا القـــرار ونشـــره فـــي الجریـــدة الرســـمیة حســـب  :ثانیـــاً 

  .األصول
  

  محمود الرمحي. د
  أمین سر

  المجلس التشریعي

  
  
  

  أحمد بحر. د
  النائب األول

  مجلس التشریعيلرئیس ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  رقم االسم  رقم  االسم
 -1 )عدم المشاركة(مازن إسماعیل مصباح هنیة  -4 )عدم المشاركة(عبد القادر الرقب 

 -2 )م المشاركةعد(ماهر حامد محمد الحولي -5 )عدم المشاركة(عبد العزیز الخالدي 
المــــــرض وكبـــــــر الســـــــن (خیــــــري حـــــــافظ األغـــــــا  -6 )الوفاة (ناهض الریس 

 )ووجوده خارج البالد
3- 
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  م2012لسنة ) 379(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشـأن نظام عمل المركبات الحكومیة المدنیة

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

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

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،
  وبناء على تنسیب وزیر النقل والمواصالت،

      ت المصلحة العامة،وبناًء على مقتضیا
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

وبنـاًء علـى مـا أقـره مجلــس الـوزراء فـي جلسـته الســبعین بعـد المـائتین المنعقـدة بمدینــة 
  . م24/11/2012بتاریخ ) هـ.إ/و.م/04/270/11(غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

  تعاریف
ون للكلمات والعبارات اآلتیـة المعـاني المخصصـة لغایات تطبیق أحكام هذا النظام یك

  :لها أدناه ما لم تدل القرینة على خالف ذلك
  .وزیر النقل والمواصالت :الوزیر
  .وزارة النقل والمواصالت :الوزارة

ـــة ـــدائرة الحكومی كـــل وزارة أو مؤسســـة أو هیئـــة أو ســـلطة عامـــة موازنتهـــا ضـــمن  :ال
طینیة أو ملحقـــة بهـــا باســـتثناء وزارة الداخلیـــة الموازنـــة العامـــة للســـلطة الوطنیـــة الفلســـ

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

  .كل مركبة حكومیة تستعمل ألغراض الدائرة الحكومیة :المركبة الحكومیة
یـــة تصـــرف الســـتعمال الـــدائرة الحكومیـــة ومـــا فـــي كـــل مركبـــة حكوم :مركبـــة الخدمـــة

  .حكمها لتسهیل أمور عملها الیومي وفق إجراءات محددة
كل مركبة تُصرف لرؤساء الـدوائر الحكومیـة ومـوظفي  :المركبة الحكومیة الشخصیة

  .الفئة العلیا في الدائرة الحكومیة
شـكلة بموجـب أحكـام هـذا النظـام، مختصـة :اللجنة الفنیة بكـل مـا یتعلـق  هـي لجنـة مُ

  .بالمركبات الحكومیة وتتبع الوزارة
شــكلة بموجــب أحكــام هــذا النظــام، مختصــة بكــل مــا یتعلــق  :لجنــة البیــع هــي لجنــة مُ

  . ببیع المركبات الحكومیة
  )2(المادة 

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

 .والتأمین إجراءات التسجیل والترخیص .1
 .صرف دفاتر الوقود .2
 .صیانة المركبات الحكومیة .3
 .إجراءات التكهین والبیع .4
  .مراقبة استخدام المركبات الحكومیة .5

  )3(المادة 
  صرف المركبات الحكومیة

یصـــرف لكـــل دائـــرة حكومیـــة عـــدد كـــاف مـــن مركبـــات الخدمـــة بنـــاًء علـــى دراســـة  .1
حكومیــة المعنیــة، علــى أن تكــون الحتیاجاتهــا تــتم بالتنســیق بــین الــوزارة والــدائرة ال

، 3ســـم) 2000(ســعة محــرك مركبــات الخدمــة التـــي تعمــل بــالبنزین بحــد أقصــى 
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ــــدیزل، ویجــــوز صــــرف  3ســــم) 2500(وبحــــد أقصــــى  ــــات التــــي تعمــــل بال للمركب
  .مركبات خالفًا لذلك إذا دعت الحاجة بعد موافقة الوزارة

  : تصرف المركبات الحكومیة الشخصیة وفقًا لما یلي .2
رئـیس الـدائرة الحكومیـة ورئـیس المجلـس التشـریعي ونائبیـه : لكـٍل مـنیصرف  . أ

األول والثــاني وأمــین الســر، والنائــب العــام ورئــیس المجلــس األعلــى للقضــاء 
ورئــیس المجلــس األعلــى للقضــاء الشــرعي مركبــة الســعة القصــوى لمحركهــا 

إذا كانـت تعمـل  3سـم )2800(إذا كانـت تعمـل بـالبنزین، أو  3سم) 2400(
 .یزلبالد

الوكیل، والوكیل المساعد، مركبة السـعة القصـوى لمحركهـا : یصرف لكٍل من . ب
إذا كانـت تعمـل  3سـم) 2400(إذا كانـت تعمـل بـالبنزین، أو  3سم) 2000(

 .بالدیزل
بعـــد موافقـــة رئـــیس الـــدائرة الحكومیــــة یجـــوز صـــرف مركبـــة حكومیـــة الســــعة  . ت

) 2000( إذا كانــــت تعمــــل بــــالبنزین، أو 3ســــم) 1800(القصــــوى لمحركهــــا 
 .إذا كانت تعمل بالدیزل للمدراء العامین 3سم

ووفـق الحاجـة  -بناًء على طلب من رئیس الدائرة الحكومیة وبموافقـة الـوزیر  . ث
یجــــوز صــــرف مركبــــة حكومیــــة للمكلفــــین بــــإدارات عامــــة، تكــــون الســــعة  -

) 2000(إذا كانــــت تعمــــل بــــالبنزین، أو  3ســــم) 1800(القصــــوى لمحركهــــا 
 .بالدیزلإذا كانت تعمل  3سم

  )4(المادة 
  صرف وقود المركبات الحكومیة

یـتم شـراء الوقـود للمركبـات الحكومیـة مــن خـالل اإلدارة العامـة للـوازم العامـة فــي   .1
وزارة المالیــة، وتصــرف دفــاتر الوقـــود مــن خــالل الــوزارة حســـب مــا هــو مقــر فـــي 

 .الموازنة التشغیلیة لكل دائرة حكومیة
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خدمــة وفــق الجــدول واإلجــراءات الرقابیــة  تصــرف كمیــة مــن الوقــود لكــل مركبــة  .2
 .التي تحددها دائرة الحركة لدى كل دائرة حكومیة

مـا ) أ/3/2(یصرف لكل من صرفت له مركبـة حكومیـة شخصـیة بموجـب المـادة  .3
 .لتر شهریًا كحد أقصى 500یحتاجه من الوقود بما ال یتجاوز 

ر شــهریًا كحــد لتــ) 250(یصــرف للوكیــل مــا یحتاجــه مــن الوقــود بمــا ال یتجــاوز  .4
) 200(أقصى، ویصرف للوكیل المساعد  ما یحتاجه مـن الوقـود بمـا ال یتجـاوز 

 .لتر شهریًا كحد أقصى
ــــل مـــــــن صــــــرفت لـــــــه مركبــــــة حكومیــــــة شخصـــــــیة بموجــــــب المـــــــادة  .5 یصــــــرف لكــ

كمیـــة مـــن الوقـــود وفـــق الجـــدول التـــالي كحـــد أقصـــى، كـــٌل بحســـب ) ت،ث/3/2(
 :منطقة سكناه وعمله

  

  الشمال  غزة  الوسطى  خانیونس  رفح  المنطقة
  200  180  150  120  100  رفح

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

  120  100  130  160  180  غزة
  100  120  150  180  200  الشمال

  
  )5(المادة 

  ترخیص المركبات الحكومیة
 .تسجل وترخص المركبات الحكومیة من خالل الوزارة .1
یة مـن أیـة رسـوم بمـا یشـمل التسـجیل والتـرخیص ولوحـات تعفى المركبات الحكوم .2

  .التمییز
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  )6(المادة 
  تأمین المركبات الحكومیة

تُحدد جهة تـأمین المركبـات الحكومیـة مـن خـالل اإلدارة العامـة للـوازم العامـة فـي  .1
 .وزارة المالیة

 .تُؤمن المركبات الحكومیة من خالل الوزارة .2
ــؤمن المركبــات الحكومیــة الشخصــیة و  .3 مركبــات الخدمــة تأمینــًا شــامًال ألول أربــع تُ

سنوات تشـمل سـنة اإلنتـاج، وبعـد ذلـك تـؤمن تـأمین طـرف ثالـث حسـب األصـول 
  . واألنظمة المتبعة بالخصوص

  )7(المادة 
  لوحات التمییز

  :تصرف لوحات تمییز خاصة للمركبات الحكومیة من خالل الوزارة وفق التالي
ـــ .1 ـــوحتي تمییـــز حمـــراء لكـــل مركبـــة حكومی ـــة ال لمتبعـــة فـــي ة وفـــق المواصـــفات واآللی

 .الوزارة
ــــدائرة  .2 ــــة المحــــددة بطلــــب مــــن رئــــیس ال لــــوحتي تمییــــز ســــوداء للمركبــــات الحكومی

    .الحكومیة وموافقة الوزیر
  )8(المادة 

  إعارة المركبات الحكومیة
یجــــوز إعــــارة المركبــــة الحكومیــــة مــــن دائــــرة حكومیــــة إلــــى أخــــرى بعــــد موافقــــة   .1

زیر، ویجـــــوز إعـــــارة المركبـــــة الحكومیـــــة ألي جهـــــة غیـــــر الــــدائرتین واعتمـــــاد الـــــو 
 .حكومیة بطلب من رئیس الدائرة الحكومیة وموافقة الوزیر

  .تكون اإلعارة لمدة محددة ال تزید عن سنة قابلة للتجدید مرتین بحد أقصى  .2
تتحمــل الجهــة المســتعیرة مصــاریف المركبــة الحكومیــة المعــارة مــن وقــود وتــأمین  .3

 .وصیانة
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اإلدارة العامــة للــوازم العامــة بــوزارة المالیــة باإلعــارة حــال تنفیــذها وبمــا یــتم إشــعار  .4
 .ال یتجاوز أسبوع من تاریخه

  )9(المادة 
  نقل ملكیة المركبات الحكومیة

علـى دراسـة  یجوز نقل ملكیة المركبة الحكومیة من دائرة حكومیة إلى أخرى بناًء  .1
 .واعتماد الوزیراحتیاجات تقوم بها الوزارة بعد موافقة الدائرتین 

یلتزم كل موظـف صـرفت لـه مركبـة حكومیـة شخصـیة بتسـلیمها للـدائرة الحكومیـة  .2
التــي صــرفتها لـــه عنــد انتقالـــه أو ندبــه إلــى دائـــرة حكومیــة أخـــرى أو عنــد انتهـــاء 

  .خدمته
یــتم إشـــعار اإلدارة العامــة للـــوازم العامـــة فــي وزارة المالیـــة بنقــل ملكیـــة أي مركبـــة  .3

  .حكومیة في حینه
  )10(ادة الم

  سائق المركبة الحكومیة
 .یفرز سائق لكل مركبة خدمة للعمل خالل فترة الدوام الرسمي أو بعده .1
  .یجوز فرز سائق واحد فقط لقیادة المركبة الحكومیة التي تصرف للوكیل .2

  )11(المادة 
تُشّكل لجنـة فنیـة تتـولى كـل مـا یتعلـق بالمركبـات الحكومیـة مـن ناحیـة فنیـة، علـى أن 

لجنة من ثالثـة أعضـاء مـن مـوظفي الـوزارة، وللـوزیر إضـافة مـن یـراه مناسـبًا تتكون ال
  . من دوائر حكومیة أخرى

  )12(المادة 
  صیانة المركبات الحكومیة

تتم صیانة مركبات الخدمة والمركبات الحكومیة الشخصیة التـي صـرفت بموجـب  .1
عـــة للـــوزارة، بواســـطة الـــدائرة الحكومیـــة فـــي الـــورش الفنیـــة التاب) أ،ب/3/2(المـــادة 

 .ویمكن صیانتها في ورش خاصة بموافقة رئیس الدائرة الحكومیة
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نفقـــة ) ت،ث/3/2(یتحمــل كـــل مـــن صـــرفت لـــه مركبــة شخصـــیة بموجـــب المـــادة  .2
  .صیانة المركبة على نفقته الخاصة

  )13(المادة 
  التكهین

  .تكهن المركبة الحكومیة بتوصیة من اللجنة الفنیة وموافقة الوزیر .1
 :الحكومیة في الحاالت التالیةتكهن المركبة  .2

كیلــومتر  300,000ســنوات مــن تــاریخ اإلنتــاج أو ســیرها لمســافة ) 8(بعــد   - أ
 .أیهما أسبق

 .إذا كانت المركبة الحكومیة ذات استهالك عالي من الوقود  -  ب
 .إذا كانت تكلفة الصیانة أعلى من المعدالت الطبیعیة  -  ت
 .إذا تقرر عدم صالحیتها للسیر -  ث
  .ب تقدیرات اللجنة الفنیةأي حاالت أخرى حس - ج

  )14(المادة 
  بیع المركبات الحكومیة

  :تباع المركبات الحكومیة وفقًا لآلتي
تشـــكل لجنـــة لبیـــع المركبـــات الحكومیـــة برئاســـة مـــدیر عـــام اللـــوازم العامـــة بـــوزارة  .1

ممثل عن اإلدارة العامـة للنقـل الحكـومي، وممثـل عـن : المالیة، وعضویة كٍل من
 .ارك بوزارة المالیة، وممثل عن اللجنة الفنیةاإلدارة العامة للجم

 .یتم بیع المركبات الحكومیة من خالل لجنة البیع وبطلب مسبق من الوزارة .2
تقــوم اللجنــة الفنیــة بفحــص وتثمــین المركبــة المــراد بیعهــا وترفــع توصــیاتها للجنــة  .3

 .بیع المركبات الحكومیة
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  )15(المادة 
  شراء المركبات الحكومیة

المركبـــات الحكومیـــة بنـــاًء علـــى احتیاجـــات الـــدوائر الحكومیـــة، طبقـــًا یكــون شـــراء  .1
، شــریطة تــوفر موازنــة معتمــدة لــذلك )3(للمواصـفات والشــروط الــواردة فــي المــادة 

 .أو رصید للدائرة الحكومیة متحصل عن بیع المركبات الحكومیة الخاصة بها
 .بطلب من الوزارة یتم الشراء من خالل لجنة العطاءات المركزیة بوزارة المالیة .2
یجــوز الشــراء بأیــة طریقــة أخــرى بطلــب مــن الــوزیر وموافقــة وزیــر المالیــة حســب  .3

  .األصول
  )16(المادة 

  إجراءات الرقابة والمتابعة
تســـتخدم مركبـــات الخدمـــة للعمـــل الحكـــومي وال یجـــوز اســـتخدامها ألي أغــــراض  .1

 .أخرى
عــام الشــؤون  تســتخدم مركبــات الخدمــة خــارج الــدوام الرســمي بتصــریح مــن مــدیر .2

 .اإلداریة بالدائرة الحكومیة
تُعــد الــوزارة دفتــر حركــة لتســجیل تحركـــات مركبــات الخدمــة ویــوزع علــى الـــدوائر  .3

 .الحكومیة
فـي دفتـر  –أثنـاء الـدوام الرسـمي وبعـده  –تسجل تحركات مركبات الخدمـة یومیـًا  .4

یــة حركــة المعــد مــن قبــل الــوزارة لهــذا الغــرض، ویكــون مــدیر عــام الشــؤون اإلدار 
 .بالدائرة الحكومیة مسؤوًال عن دقة البیانات الواردة فیه

یســمح بقیــادة المركبــة الحكومیــة فقــط لمــوظفي الحكومــة الحاصــلین علــى رخصــة  .5
 .قیادة ساریة المفعول

ال یجـوز اسـتخدام أي مركبـة حكومیـة دون رخصـة مركبـة سـاریة المفعـول ووثیقــة  .6
 .تامین ساریة المفعول
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ة فـي مقـر الـدائرة الحكومیـة بعـد انتهـاء الـدوام الرسـمي، یكون مبیت مركبـات الخدمـ .7
 .ویجوز لرئیس الدائرة الحكومیة أو من یفوضه االستثناء لحاالت خاصة

  )17(المادة 
  التعامل مع المخالفات

یعامـــل ســـائق المركبـــة الحكومیـــة المخـــالف وفـــق أحكـــام قـــانون المـــرور والئحتـــه   .1
 .التنفیذیة

ومیة بشـكل مخـالف لقواعـد المـرور وأصـول القیـادة، في حالة استخدام المركبة الحك .2
، وفــي حــال  وألغــراٍض لیســت فــي نطــاق العمــل الحكــومي یــتم إنــذار الســائق كتابیــًا

 .تكرار المخالفة یحال السائق المخالف للتحقیق معه وفقًا لإلجراءات الساریة
  )18(المادة 

  أحكام عامة
  .لسفر الثابتیمنع الجمع بین المركبة الحكومیة الشخصیة وبدل ا .1
 :تسلم المركبة الحكومیة الشخصیة للدائرة الحكومیة في حال .2

 .بدء الموظف في إجازة بدون راتب -أ 
 .بدء الموظف في إجازة خارجیة تزید عن أسبوعین  - ب 

  )19(المادة 
ــــس الــــوزراء رقــــم  .1 م بنظــــام عمــــل المركبــــات 2006لســــنة ) 86(یلغــــى قــــرار مجل

 .الحكومیة
  .ذا النظامیلغى كل ما یتعارض مع أحكام ه .2

 )20(المادة 
م بشـأن نظـام 2012لسـنة ) هــ.إ/و.م/14/269/11(سحب قرار مجلس الـوزراء رقـم 
  .عمل المركبات الحكومیة المدنیة
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  )21(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـٌل فیمـا یخصـه-على الجهات المختصة كافة 

  .یةاعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسم

 م2012من نوفمبر لسنة  24: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من محرم لعـام  10: الموافق                    

  
  زیـاد شـكري الـظاظـا

  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء
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  م2012لسنة ) 380(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشـأن نظام عمل المركبات الحكومیة العسكریة

  س الوزراءمجل
  م وتعدیالته،2003بعد اإلطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  م والئحته التنفیذیة،2000لسنة ) 5(وعلى قانون المرور رقم 
  ،2005لسنة ) 8(وعلى قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطینیة رقم 

  یة،م بنظام عمل المركبات الحكوم2006لسنة ) 86(وعلى قرار مجلس الوزراء 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،

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

،وبناًء على الصالحیات المخول   ة لنا قانونًا
وبنـاًء علـى مـا أقـره مجلــس الـوزراء فـي جلسـته الســبعین بعـد المـائتین المنعقـدة بمدینــة 

  . م24/11/2012بتاریخ ) هـ.إ/و.م/05/270/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
  تعاریف

لغایــات تطبیــق هــذا النظــام یكــون للكلمــات والعبــارات اآلتیــة المعــاني المخصصــة لهــا 
  :ما لم تدل القرینة على خالف ذلك أدناه

  .وزیر النقل والمواصالت :الوزیر
  .وزارة النقل والمواصالت :الوزارة

ــــة ــــة  :المركبــــة الحكومی كــــل مركبــــة حكومیــــة عســــكریة تســــتعمل فــــي األجهــــزة األمنی
  .العسكریة
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كـــل مركبـــة حكومیـــة یـــتم صـــرفها الســـتعمال وزارة الداخلیـــة واألمـــن  :مركبـــة الخدمـــة
  .في حكمها لتسهیل أمور عملها الیومي وفق آلیة محددةالوطني وما 

كـل مركبـة حكومیـة یـتم صـرفها للمـوظفین العسـكریین  :المركبة الحكومیـة الشخصـیة
  .وفق أحكام هذا النظام

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

  اختصاصات وصالحیات الوزارة
 :وزارة بشؤون المركبات الحكومیة وفقًا لما یليتختص ال

 .إجراءات التسجیل والترخیص والتأمین .1
 .صرف دفاتر الوقود .2
 .صیانة المركبات الحكومیة .3
 .إجراءات التكهین والبیع .4
  .مراقبة استخدام المركبات الحكومیة .5

  )3(المادة 
  صرف المركبات الحكومیة

مختلفـة فـي وزارة الداخلیـة واألمـن یصرف لألجهزة العسكریة والوحـدات اإلداریـة ال .1
ــــتم  ــــى دراســــة الحتیاجاتهــــا ت الــــوطني عــــدد كــــاف مــــن مركبــــات الخدمــــة بنــــاًء عل
بالتنســیق بینهــا وبــین الــوزارة، علــى أن تكــون ســعة محــرك مركبــات الخدمــة التــي 

 3ســــــم) 2500(، وبحــــــد أقصــــــى 3ســــــم) 2400(تعمــــــل بــــــالبنزین بحــــــد أقصــــــى 
ـــدیزل، ویجـــوز صـــ ـــذلك إذا دعـــت للمركبـــات التـــي تعمـــل بال رف مركبـــات خالفـــًا ل

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

إذا كانـت تعمـل  3سـم) 2000(تصرف مركبـة حكومیـة السـعة القصـوى لمحركهـا  - أ
  :إذا كانت تعمل بالدیزل، لكٍل من 3سم )2400(بالبنزین، أو 
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 مدیر عام قوى األمن الداخلي. 
 الشـرطة، األمـن والحمایـة، الـدفاع : (ء األجهـزة واإلدارات المركزیـة اآلتیـةمدرا

المدني، األمـن الـوطني، األمـن الـداخلي، الخـدمات الطبیـة، التنظـیم واإلدارة، 
التوجیــه السیاســي، المالیــة المركزیــة، اإلمــداد والتجهیــز، اإلصــالح والتأهیــل، 

، باإلضــافة )لشــؤون العسـكریةالعملیـات المركزیــة، المدیریـة العامــة للتـدریب، ا
إلــى رئــیس هیئــة القضــاء العســكري، والمراقــب العــام لــوزارة الداخلیــة، وعمیــد 

 .كلیة الشرطة
بعــد موافقــة وزیــر الداخلیــة واألمــن الــوطني یجــوز صــرف مركبــة حكومیــة الســعة  -  ب

إذا  3ســم) 2000(إذا كانــت تعمــل بــالبنزین أو  3ســم) 1800(القصــوى لمحركهــا 
  :زل، لكٍل منكانت تعمل بالدی

  :مكتب وزیر الداخلیة واألمن الوطني )1
 .مدیر مكتب الوزیر - أ

 .مدیر عام الحاسوب واالتصاالت العسكریة -  ب
 .مدیر عام شؤون العشائر -  ت
 .مدیر عام االنتربول -  ث
 .مدیر وحدة أمن وزارة الداخلیة - ج
 .مدیر وحدة التخطیط - ح
  .مدیر وحدة المكتب الهندسي - خ
 .نیةمستشار وزیر الداخلیة للشؤون القانو  -  د

 :القضاء العسكري )2
 .نائب رئیس هیئة القضاء العسكري - أ

 .المدعى العام العسكري -  ب
  :مكتب مدیر عام قوى األمن )3

 .مدیر دائرة مكافحة جرائم األموال - أ
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 .مدیر دائرة األمن الخاص  -  ب
 .مدیر دائرة العالقات الوطنیة  -  ت

  :جهاز الشرطة )4
 .نائب مدیر عام الشرطة - أ

 .مساعدي مدیر عام الشرطة  -  ب
 .لعام للشرطةالمفتش ا  -  ت
الــــــــدوریات والنجــــــــدة، العالقــــــــات العامــــــــة، (مــــــــدراء اإلدارات المتخصصــــــــة   -  ث

المباحــث، حفــظ النظــام، مكافحــة المخــدرات، أمــن الشــرطة، الحراســات، أمــن 
ـــات، العملیـــــــات البحریـــــــة، البلــــــدیات، المـــــــرور، اإلمـــــــداد والتجهیـــــــز،  الجامعـــ

 ).المعابر، الشرطة النسائیة
العملیـــــات المركزیـــــة، حفـــــظ النظـــــام، ( نـــــواب بعـــــض اإلدارات المتخصصـــــة  - ج

 ).المرور، مكافحة المخدرات، المباحث
 .قادة شرطة المحافظات  - ح
 .مدراء مراكز الشرطة  - خ
المرور، حفظ النظام، المباحـث العامـة، (مدراء الفروع لإلدارات المتخصصة  -  د

 ).مكافحة المخدرات
 :األمن الوطني )5

 .مدیر العملیات - أ
 .ؤون الكتائبمساعد قائد قوى األمن الوطني لش -  ب
 .مساعد قائد قوى األمن الوطني لإلمداد والشؤون الفنیة -  ت
 .مساعد قائد قوى األمن الوطني لشؤون الرقابة والتفتیش -  ث
 .قادة كتائب األمن الوطني - ج

  :جهاز األمن الداخلي )6
 .نائب مدیر عام جهاز األمن الداخلي - أ
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افة إلــى جهـاز األمــن الـداخلي لشـؤون اإلدارات، باإلضـلمسـاعد المـدیر العـام  -  ب
إدارة المعلومــــــــات والتحلیــــــــل، إدارة النشــــــــاط العــــــــام، إدارة مكافحــــــــة (مــــــــدراء 

 ).التجسس، إدارة الحجز والتحقیق، إدارة األمن االقتصادي والمعابر
جهــاز األمــن الــداخلي لشــؤون المحافظــات، باإلضــافة لمســاعد المــدیر العــام  -  ت

 .إلى مدراء المحافظات
 .مدیر الرقابة والتفتیش -  ث

  :مایةاألمن والح )7
 .نائب مدیر عام جهاز األمن والحمایة - أ

 .مدیر وحدة أمن رئیس الوزراء  -  ب
 .مدیر األمن الخاص  -  ت
 .مساعد المدیر العام لشؤون المحافظات  -  ث
 .مساعد المدیر العام لشؤون اإلدارات - ج

 :جهاز الدفاع المدني )8
 . نائب المدیر العام - أ

 .مساعد المدیر العام لشؤون العملیات والطوارئ  -  ب
 .دیر العام لشؤون المحافظات، باإلضافة إلى مدراء المحافظاتمساعد الم  -  ت

 :الخدمات الطبیة العسكریة )9
 .نائب المدیر العام - أ

 .مساعد المدیر العام للشؤون الطبیة والفنیة  -  ب
 .مساعد المدیر العام للشؤون اإلداریة والمالیة  -  ت
 .مدراء المستشفیات العسكریة  -  ث

 :التنظیم واإلدارة. 10
 .ئة التنظیم واإلدارةنائب مدیر عام هی - أ

 .مدیر وحدة الرقابة والتفتیش  -  ب
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 :المالیة المركزیة  .11
 .نائب مدیر عام المالیة المركزیة - أ

 .مندوب هیئة الحدود  -  ب
 .مدیر الخزینة  -  ت

  :اإلمداد والتجهیز  .12
 .نائب المدیر العام - أ

 .مدیر المشتریات وتدقیق الحسابات  -  ب
 :اإلصالح والتأهیل  .13

 .نائب المدیر العام - أ
 .المحافظات مدراء سجون  -  ب

 :التوجیه السیاسي  .14
 .نائب رئیس هیئة التوجیه السیاسي - أ

 .مدیر عام شؤون المحافظات، باإلضافة إلى مدراء المحافظات  -  ب
 :العملیات المركزیة  .15

 .نائب المدیر العام - أ
 :المدیریة العامة للتدریب  .16

 .نائب المدیر العام - أ
 :الرقابة العامة لوزارة الداخلیة  .17

 .زارة الداخلیةنائب المراقب العام لو  - أ
  :اإلعالم  .18

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

  :المعابر  .19
 .مدیر عام المعابر - أ
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 .نائب المدیر  -  ب
 .مدیر المعابر التجاریة  -  ت
 .مدیر معبر رفح  -  ث
 .مدیر معبر بیت حانون  - ج

 :الشؤون العسكریة  .20
 .نائب المدیر - أ

 .مدیر هیئة الحدود  -  ب
 .دیر الضبط المیدانيم  -  ت

  )4(المادة 
  صرف وقود المركبات الحكومیة

یــتم شــراء الوقــود للمركبــات الحكومیــة مــن خــالل اإلدارة العامــة للــوازم العامــة فــي  .1
وزارة المالیـة، وتصــرف دفـاتر الوقــود مـن خــالل الـوزارة حســب المقـر فــي الموازنــة 

 .التشغیلیة لوزارة الداخلیة واألمن الوطني
ة مــن الوقــود لكــل مركبــة خدمــة وفــق جــدول وآلیــة ورقابــة محــددة یــتم صــرف كمیــ .2

 .في دائرة الحركة لدى وزارة الداخلیة واألمن الوطني
 .لتر من الوقود بحد أقصى) 350(یصرف لمدیر عام قوى األمن الوطني  .3
الشـــرطة، األمـــن والحمایـــة، : (یصــرف لمـــدراء األجهـــزة واإلدارات المركزیـــة اآلتیــة .4

من الوطني، جهـاز األمـن الـداخلي، الخـدمات الطبیـة، التنظـیم الدفاع المدني، األ
واإلدارة، التوجیـــــه السیاســـــي، المالیـــــة المركزیـــــة، اإلمـــــداد والتجهیـــــز، اإلصــــــالح 

ــــة، المدیریــــة العامــــة للتــــدریب، الشــــؤون العســــكریة ، )والتأهیــــل، العملیــــات المركزی
ارة الداخلیـــة، باإلضـــافة إلـــى رئـــیس هیئـــة القضـــاء العســـكري، والمراقـــب العـــام لـــوز 

وعمیـــد كلیـــة الشـــرطة كمیـــة مـــن الوقـــود وفـــق الجـــدول التـــالي كحـــد أقصـــى، كـــٌل 
 :بحسب منطقة سكناه وعمله
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  الشمال  غزة  الوسطى  خانیونس  رفح  المنطقة
  230  210  180  150  130  رفح

  210  190  160  130  150  خانیونس
  180  160  130  160  180  الوسطى

  150  130  160  190  210  غزة
  130  150  180  210  230  الشمال

  
مـن هـذه المـادة، یصـرف لكـل مـن صــرفت ) 4، 3(بخـالف مـا ورد فـي الفقـرتین   .5

لــه مركبـــة حكومیــة شخصـــیة بموجــب أحكـــام هــذا النظـــام كمیــة مـــن الوقــود وفـــق 
 :الجدول التالي كحد أقصى، كٌل بحسب منطقة سكناه وعمله

 

  الشمال  غزة  الوسطى  خانیونس  رفح  المنطقة 
  180  160  130  100  80  رفح

  160  140  110  80  100  خانیونس
  130  110  80  110  130  الوسطى

  100  80  110  140  160  غزة
  80  100  130  160  180  الشمال

  
  )5(المادة 

  ترخیص المركبات الحكومیة
  .تسجل وترخص المركبات الحكومیة من خالل الوزارة .1
تـرخیص ولوحـات تعفى المركبات الحكومیة مـن أیـة رسـوم بمـا یشـمل التسـجیل وال .2

  .التمییز
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  )6(المادة 
  تأمین المركبات الحكومیة

تُحدد جهة تـأمین المركبـات الحكومیـة مـن خـالل اإلدارة العامـة للـوازم العامـة فـي  .1
  .وزارة المالیة

  .تُؤمن المركبات الحكومیة من خالل الوزارة .2
ــؤمن المركبــات الحكومیــة الشخصــیة ومركبــات الخدمــة تأمینــًا شــامًال ألول أ .3 ربــع تُ

سنوات تشـمل سـنة اإلنتـاج، وبعـد ذلـك تـؤمن تـأمین طـرف ثالـث حسـب األصـول 
  . واألنظمة المتبعة بالخصوص

  )7(المادة 
  لوحات التمییز

  :تصرف لوحات تمییز خاصة للمركبات الحكومیة من خالل الوزارة وفق التالي
 الوزارةصفات واآللیة المتبعة في لوحتي تمییز حمراء لكل مركبة حكومیة وفق الموا .1
لـــوحتي تمییـــز ســـوداء للمركبــــات الحكومیـــة المحـــددة بطلــــب مـــن وزیـــر الداخلیــــة  .2

  . واألمن الوطني وموافقة الوزیر
  )8(المادة 

  إعارة المركبات الحكومیة
یجــــوز إعــــارة المركبــــة الحكومیــــة مــــن وزارة الداخلیــــة واألمــــن الــــوطني إلــــى دائــــرة  .1

ر، ویجــــوز إعــــارة المركبــــة حكومیــــة أخــــرى بعــــد موافقــــة الــــدائرتین واعتمــــاد الــــوزی
الحكومیـة مـن وزارة الداخلیـة واألمــن الـوطني ألي جهـة غیــر حكومیـة بطلـب مــن 

 .وزیر الداخلیة واألمن الوطني وموافقة الوزیر
  .تكون اإلعارة لمدة محددة ال تزید عن سنة  قابلة للتجدید مرتین بحد أقصى .2
وصیانة علـى حسـاب  تكون مصاریف المركبة الحكومیة المعارة من وقود وتأمین .3

 .الجهة المستعیرة
  .یتم إعالم اإلدارة العامة للوازم العامة بوزارة المالیة باإلعارة في حینه .4
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  )9(المادة 
  نقل ملكیة المركبات الحكومیة

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

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

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

عامــة للــوازم العامــة فــي وزارة المالیــة بنقــل ملكیــة أي مركبــة یــتم إعــالم اإلدارة ال  .3
  .حكومیة في حینه

  )10(المادة 
  سائق المركبة الحكومیة

  .یفرز سائق لكل مركبة خدمة للعمل خالل فترة الدوام الرسمي أو بعده

  )11(المادة 
  صیانة المركبات الحكومیة

التـي صـرفت بموجـب  تتم صیانة مركبات الخدمة والمركبات الحكومیة الشخصیة .1
بواســطة وزارة الداخلیــة واألمــن الــوطني فــي الــورش الفنیــة التابعــة ) أ/3/2(المــادة 

 .لها، ویمكن صیانتها في ورش خاصة بموافقة وزیر الداخلیة واألمن الوطني
ـــون صـــــیانة المركبـــــات الحكومیـــــة الشخصـــــیة التـــــي صـــــرفت بموجـــــب المـــــادة  .2 تكــ

 .هعلى النفقة الخاصة لمن صرفت ل) ب/3/2(
تشــرف الــوزارة علــى الــورش الفنیــة التابعــة لــوزارة الداخلیــة واألمــن الــوطني وتلتــزم  .3

 .وزارة الداخلیة بالمتطلبات الفنیة التي تقررها الوزارة
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  )12(المادة 
  التكهین

  .تُكهن المركبة الحكومیة بتوصیة من اللجنة الفنیة وموافقة الوزیر .1
 :ةتُكهن المركبة الحكومیة في الحاالت التالی .2

كیلـــومتر  300,000ســـنوات مــن تـــاریخ اإلنتـــاج أو ســیرها لمســـافة ) 5(بعــد  - أ
 .أیهما أسبق

 .إذا كانت المركبة الحكومیة ذات استهالك عالي من الوقود -  ب
 .إذا كانت تكلفة الصیانة أعلى من المعدل الطبیعي -  ت
 .إذا تقرر عدم صالحیتها للسیر -  ث
 .أي حاالت أخرى حسب تقدیرات اللجنة الفنیة - ج

  )13(المادة 
  بیع المركبات الحكومیة

  :تباع المركبات الحكومیة وفقًا لإلجراءات التالیة
تشــكل لجنــة لبیــع المركبــات الحكومیــة برئاســة مــدیر عــام اللــوازم العامــة فــي وزارة  .1

ممثل عن اإلدارة العامـة للنقـل الحكـومي، وممثـل عـن : المالیة، وعضویة كل من
 .ة، وممثل عن اللجنة الفنیةاإلدارة العامة للجمارك في وزارة المالی

  .یتم بیع المركبات الحكومیة من خالل اللجنة وبطلب من الوزارة .2
تقــوم اللجنــة الفنیــة بفحــص وتثمــین المركبــة المــراد بیعهــا وترفــع توصــیاتها للجنــة  .3

  .بیع المركبات الحكومیة
تضــع لجنــة بیــع المركبــات الحكومیــة اإلجــراءات التفصــیلیة لعملیــة البیــع وتعتمــد  .4

 .الوزیرمن 
یجـــوز بیـــع المركبـــات الحكومیـــة الشخصـــیة لمـــن صـــرفت لهـــم وفـــق أحكـــام هـــذا  .5

 .النظام عند التقاعد في حال رغبتهم في ذلك وفق إجراءات تضعها الوزارة
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  )14(المادة 
  شراء المركبات

ــــاًء علــــى احتیاجــــات وزارة الداخلیــــة واألمــــن  .1 ــون شــــراء المركبــــات الحكومیــــة بن یكــ
، شـریطة تـوفر موازنـة )3(والشروط الـواردة فـي المـادة الوطني، طبقًا للمواصفات 

 .معتمدة لذلك أو رصید متحصل عن بیع المركبات الحكومیة الخاصة بها
 .یتم الشراء من خالل لجنة العطاءات المركزیة بوزارة المالیة وبطلب من الوزارة .2
یجــوز الشــراء بأیــة طریقــة أخــرى بطلــب مــن الــوزیر وموافقــة وزیــر المالیــة حســب  .3

  .ألصولا
  )15(المادة 

  آلیة الرقابة والمتابعة
تســـتخدم مركبـــات الخدمـــة للعمـــل الحكـــومي وال یجـــوز اســـتخدامها ألي أغــــراض  .1

 .أخرى
تســتخدم مركبــات الخدمــة أثنــاء الــدوام الرســمي بتصــریح مكتــوب مــن رئــیس قســم  .2

 .الحركة بوزارة الداخلیة واألمن الوطني
بتصــریح مكتــوب مــن مــدیر عــام تســتخدم مركبــات الخدمــة خــارج الــدوام الرســمي  .3

 .اإلمداد والتجهیز بوزارة الداخلیة واألمن الوطني
 .تجهز الوزارة دفتر حركة لتسجیل تحركات مركبات الخدمة .4
فـي دفتـر  –أثنـاء الـدوام الرسـمي وبعـده  –تسجل تحركات مركبات الخدمـة یومیـًا  .5

ارة الداخلیـــة الحركـــة المعـــد مـــن الـــوزارة، ویكـــون مـــدیر عـــام اإلمـــداد والتجهیـــز بـــوز 
 .واألمن الوطني مسؤوًال عن دقة البیانات الواردة فیه

یســمح بقیــادة المركبــة الحكومیــة فقــط لمــوظفي الحكومــة الحاصــلین علــى رخصــة  .6
 .قیادة ساریة المفعول

ال یجـوز اسـتخدام أي مركبـة حكومیـة دون رخصـة مركبـة سـاریة المفعـول ووثیقــة  .7
 .تامین ساریة المفعول
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الخدمــــة فــــي مقــــر الــــدائرة الحكومیــــة بعــــد انتهــــاء الــــدوام  یكــــون مبیــــت مركبــــات .8
 .الرسمي

ـــل الحكــــومي الحــــق فــــي الرقابــــة والتفتــــیش المكتبــــي والمیــــداني علــــى جمیــــع  .9 للنقـ
  . المركبات الحكومیة بالتنسیق مع وزارة الداخلیة واألمن الوطني

  )16(المادة 
  التعامل مع المخالفات

ق أحكـــام قـــانون المـــرور والئحتـــه یعامـــل ســـائق المركبـــة الحكومیـــة المخـــالف وفـــ .1
 .التنفیذیة

تتحمــل وزارة الداخلیـــة واألمـــن الـــوطني المخالفـــات المتعلقـــة بالمركبـــات الحكومیـــة  .2
 .من أوراق ثبوتیة وحالة المركبة الفنیة ویتم خصمها من موازنتها التشغیلیة

فــي حالــة اســتخدام المركبــة الحكومیــة بشــكل غیــر الئــق وغیــر مخصــص للعمــل  .3
، وفــــي حــــال تكـــرار المخالفــــة یحــــال الســــائق الحكـــومي یــــ تم إنــــذار الســـائق كتابیــــًا

  .المخالف للتحقیق معه حسب األصول

  )17(المادة 
  أحكام عامة

  .یمنع الجمع بین المركبة الحكومیة الشخصیة وبدل السفر الثابت .1
  :تسلم المركبة الحكومیة الشخصیة للدائرة الحكومیة في حال .2

  .راتبحصول الموظف على إجازة بدون  - أ
 .حصول الموظف على إجازة خارجیة تزید عن أسبوعین -  ب

  )18(المادة 
ــــس الــــوزراء رقــــم  .1 م بنظــــام عمــــل المركبــــات 2006لســــنة ) 86(یلغــــى قــــرار مجل

  .الحكومیة
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا النظام .2
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 )19(المادة 
م بشـأن نظـام 2012لسـنة ) هــ.إ/و.م/13/269/11(سحب قرار مجلس الـوزراء رقـم 

  .مل المركبات الحكومیة العسكریةع

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

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

 م2012من نوفمبر لسنة  24: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434رم لعـام من مح 10: الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء
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  م2013لسنة ) 231(قرار مجلس الوزراء رقم 
مازن أیوب عبداهللا الشیخ في وزارة التخطیط على الدرجة / بشـأن تعیین السید

  )C(الوظیفیة 
  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 
م بشـأن مـوظفي 2008لسـنة ) هــ.إ/و.م/08/73/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقـم 
  عقود ما قبل الحكومة العاشرة،

م بشـــأن تعیـــین 2012لســـنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(رقـــموعلـــى قـــرار رئـــیس الـــوزراء 
زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیات رئــیس / الســید

  الوزراء،
) 47(وعلـــى توصـــیات اللجنـــة اإلداریـــة الوزاریـــة الدائمـــة فـــي محضـــر اجتماعهـــا رقـــم 

 م،08/04/2013المنعقد بتاریخ 
  ة،وبناًء على مقتضیات المصلحة العام

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
وبناًء على ما أقره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته الثامنـة والثمـانین بعـد المـائتین المنعقـدة 

  . م16/04/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/02/288/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
التخطــیط علــى الدرجــة الوظیفیـــة مــازن أیــوب عبــداهللا الشــیخ فــي وزارة / تعیــین الســید

)C.(  
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  )2(المادة 
م حتــى 2008تحتســب مــدة عمــل الموظــف علــى بنــد العقــد الخــاص منــذ شــهر یونیــو 

تـاریخ هـذا القـرار مــدة خدمـة فعلیـة ألغـراض الراتــب والتقاعـد، شـریطة أن تسـدد عنهــا 
) حصــة الموظــف وحصــة الحكومــة(كافــة المســاهمات المطلوبــة للتــأمین والمعاشــات 

  .القانون حسب
  )3(المادة 

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

 م2013من إبریل لسنة  16: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من جماد الثاني لعـام  05: الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء
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  م2013لسنة ) 232(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشـأن سحب قرار مجلس الوزراء بشأن ترقیة موظفین في الوزارات والمؤسسات 

  )A-C(الحكومیة إلى الفئة األولى 
  مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
م بشـــأن ترقیـــة 2011لســـنة ) هــــ.إ/و.م/32/206/11(وعلـــى قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  ،)A-C(موظفین في الوزارات والمؤسسات الحكومیة إلى الفئة األولى 
/ م بشـأن تعیـین السـید2012لسنة ) 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
ائتین المنعقــدة وبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثامنــة والثمــانین بعــد المــ

  . م16/04/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/07/288/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
م بشــأن ترقیـــة 2011لســنة ) هـــ.إ/و.م/32/206/11(ســحب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  ).A-C(موظفین في الوزارات والمؤسسات الحكومیة إلى الفئة األولى 
  )2(المادة 

تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل بــه  -كــٌل فیمــا یخصــه-تصــة كافــة علــى الجهــات المخ
  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

 م2013من إبریل لسنة  16: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من ذي الحجة لعـام  05: الموافق             

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء
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  م2013لسنة ) 233(قرار مجلس الوزراء رقم 
  لصالح نوادي ریاضیة إلنشاء ملعب ریاضيتأجیر قطعة أرض حكومیة بشـأن 

  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 
م بشـأن نظـام 2013لسـنة ) هــ.إ/و.م/16/291/11(وعلـى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  معاییر تخصیص األراضي الحكومیة،
وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا رقـم 

  م،02/10/2013المنعقد بتاریخ ) 14(
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

منعقــدة وبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الرابعــة عشــر بعــد الثالثمائــة ال
  . م22/10/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/02/314/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

مــن القطعــة رقــم ) 2(تــأجیر قطعــة األرض الحكومیــة الواقعــة فــي أرض القســیمة رقــم 
عشـــــرة –دونمـــــات ) 10(مـــــن أراضـــــي محافظـــــة رفـــــح، والبالغـــــة مســـــاحتها ) 2361(

نــــادي  –نـــادي الجمــــاعي -نــــادي خـــدمات رفــــح(: لصــــالح النـــوادي التالیــــة -دونمـــات
ــــادي القادســــیة  -االســــتقالل الریاضــــي ــــادي الشــــوكة الریاضــــي –ن إلنشــــاء ملعــــب ) ن

  .ریاضي، وذلك وفقًا للمخططات الهندسیة المرفقة بهذا القرار
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  )2(المادة 
أعــاله بعــدم إقامــة منشــآت ثابتــة علــى األرض ) 1(تلتــزم النــوادي المــذكورة فــي المــادة 

  .ةالمستأجر 
  )3(المادة 

  .تكلیف سلطة األراضي بتنفیذ إجراءات التأجیر حسب األصول المعمول بها

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

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

 م2013لسنة من أكتوبر  22: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من ذي الحجة لعـام  17: الموافق               

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء
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  م2013لسنة ) 234(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشـأن مبادلة قطعة أرض حكومیة بأرض وقف بما یشمل المنشآت القائمة علیها

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

  م،1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 
  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،

  م،1924وعلى قانون األوقاف الخیریة لسنة 
وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا رقـم 

  م،02/10/2013د بتاریخ المنعق) 14(
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

لــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الرابعــة عشــر بعــد الثالثمائــة المنعقــدة وبنــاًء ع
  . م22/10/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/03/314/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

مـــن القطعـــة ) 56(مبادلـــة قطعـــة األرض الحكومیـــة الواقعـــة فـــي أرض القســـیمة رقـــم 
ســبعمائة وخمســـون  –) 2م750(مســاحتها  مــن أراضــي مدینــة غـــزة، والبالغــة) 707(

) 709(مــن القطعــة رقــم ) 10(بــأرض الوقــف الواقعــة فــي القســیمة رقــم  -متــرًا مربعــاً 
بمـــا  -ثالثمائـــة متـــرًا مربعـــاً –) 2م300(مـــن أراضـــي مدینـــة غـــزة، والبالغـــة مســـاحتها 

  .یشمل المنشآت القائمة علیها، وذلك وفقًا للمخططات الهندسیة المرفقة بهذا القرار



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            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 أكتوبر لسنة  22: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من ذي الحجة لعـام  17: الموافق               

  ظاظـازیـاد شـكري الـ
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

  م2013لسنة ) 235(قرار مجلس الوزراء رقم 
لصالح وزارة الزراعة إلنشاء مدیریة للوزارة تخصیص قطعة أرض حكومیة بشـأن 

  وعیادة بیطریة
  مجلس الوزراء

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

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،
م بشـأن نظـام 2013لسـنة ) هــ.إ/و.م/16/291/11(وعلـى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  معاییر تخصیص األراضي الحكومیة،
وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا رقـم 

  م،02/10/2013منعقد بتاریخ ال) 14(
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

ًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الرابعــة عشــر بعــد الثالثمائــة المنعقــدة وبنــا
  . م22/10/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/04/314/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

مـــن  ،)9، 8(یمتین رقـــم تخصـــیص قطعـــة األرض الحكومیـــة الواقعـــة فـــي أرض القســـ
–) 2م600(والبالغــــة مســــاحتها ، رفــــح مــــن أراضــــي محافظــــة) 2363( القطعــــة رقــــم

لصـــالح وزارة الزراعـــة إلنشـــاء مدیریـــة للـــوزارة وعیـــادة بیطریـــة،  -ســـتمائة متـــرًا مربعـــاً 
  .وذلك وفقًا للمخططات الهندسیة المرفقة بهذا القرار



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

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

  .تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیةاعتبارًا من 

 م2013من أكتوبر لسنة  22: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من ذي الحجة لعـام  17: الموافق                

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

  م2013لسنة ) 236(قرار مجلس الوزراء رقم 
لصالح بلدیة رفح إلنشاء سوق في ص قطعة أرض حكومیة تخصیبشـأن 

  محافظة رفح
  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 بشـأن نظـام 2013لسـنة ) هــ.إ/و.م/16/291/11(وعلـى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  معاییر تخصیص األراضي الحكومیة،
وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا رقـم 

  م،02/10/2013المنعقد بتاریخ ) 14(
م بشــأن تعیـــین 2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 

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

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

نــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الرابعــة عشــر بعــد الثالثمائــة المنعقــدة  وب
  . م22/10/2013بتاریخ  )هـ.إ/و.م/05/314/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

مـن القطعـة ) 15(تخصیص قطعة األرض الحكومیة الواقعـة فـي أرض القسـیمة رقـم 
لصـالح  ،-دونمـان–دونـم ) 2(مـن أراضـي محافظـة رفـح، والبالغـة مسـاحتها ) 8(رقـم 

 بلدیـة رفـح إلنشــاء سـوق فـي محافظــة رفـح، وذلـك وفقــًا للمخططـات الهندسـیة المرفقــة
  .بهذا القرار



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            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 أكتوبر لسنة  22: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من ذي الحجة لعـام  17: الموافق                

  ـاد شـكري الـظاظـازی
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

  م2013لسنة ) 237(قرار مجلس الوزراء رقم 
حالتها إلى 2016- م2014اعتماد الخطة العامة للتنمیة لألعوام بشـأن  م وإ

  المجلس التشریعي لإلقرار
  مجلس الوزراء

  عدیالته،م وت2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،2011لسنة ) 6(وعلى قانون إعداد الخطة العامة للتنمیة 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
نــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الرابعــة عشــر بعــد الثالثمائــة المنعقــدة  وب

  . م22/10/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/06/314/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
حالتهــــا إ2016-م2014اعتمــــاد الخطــــة العامــــة للتنمیــــة لألعــــوام  لــــى المجلــــس م وإ

  .التشریعي لإلقرار حسب األصول
  )2(المادة 

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

  

 م2013من أكتوبر لسنة  22: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434ن ذي الحجة لعـام م 17: الموافق                

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

  م2013لسنة ) 238(قرار مجلس الوزراء رقم 
  هـ1435بشـأن عطلة رأس السنة الهجریة للعام 

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

  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
م بالالئحــة التنفیذیــة لقــانون الخدمــة 2005لســنة ) 45(وعلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  منه،) 7(المدنیة وتعدیالته، والسیما المادة 
/ م بشـأن تعیـین السـید2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم

  ائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس الوزراء،زیاد شكري الظاظا ن
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
نــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الخامســة عشــر بعــد الثالثمائــة المنعقــدة  وب

  . م29/10/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/01/315/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
  م 05/11/2013تعطل كافة الوزارات والمؤسسات الحكومیة یوم الثالثاء الموافق 

  .هـ1435بمناسبة رأس السنة الهجریة للعام 
  )2(المادة 

تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل بــه  -كــٌل فیمــا یخصــه-علــى الجهــات المختصــة كافــة 
  .، وینشر في الجریدة الرسمیةاعتبارًا من تاریخ صدوره

 م2013من أكتوبر لسنة  29: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من ذي الحجة لعـام  24: الموافق               

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

  م2013لسنة ) 239(قرار مجلس الوزراء رقم 
حالته إلى المجلس بشـأن اعتماد مشروع قانون ترخیص المؤسسا ت اإلعالمیة وإ

  التشریعي إلقراره حسب األصول
  مجلس الوزراء

م وتعدیالتـه، والسـیما المـادة 2003بعد اإلطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  منه،) 70(

م بشــأن تعیـــین 2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 
لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیات رئــیس  زیــاد شــكري الظاظــا نائبــاً / الســید

  الوزراء،
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
وبناًء على ما أقره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته الخامسـة عشـر بعـد الثالثمائـة المنعقـدة 

  . م29/10/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/02/315/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
حالتـه إلـى المجلـس التشـریعي  اعتماد مشروع قانون تـرخیص المؤسسـات اإلعالمیـة وإ

  .إلقراره حسب األصول
  )2(المادة 

تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـٌل فیمـا یخصـه-على الجهات المختصة كافة 
  .یةاعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسم

 م2013من أكتوبر لسنة  29: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من ذي الحجة لعـام  24: الموافق                

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

  م2013لسنة ) 240(قرار مجلس الوزراء رقم 
ح بشـأن تعدیل قرار مجلس الوزراء بشأن تخصیص قطعة أرض حكومیة لصال

  وزارة التربیة والتعلیم إلنشاء ثالث مدارس 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،
م بشـأن نظـام 2013لسـنة ) ـهـ.إ/و.م/16/291/11(وعلـى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  معاییر تخصیص األراضي الحكومیة،
م بشــــــأن 2013لســــــنة ) هـــــــ.إ/و.م/4/286/11(وعلـــــى قــــــرار مجلــــــس الــــــوزراء رقـــــم 

تخصــیص قطعــة أرض حكومیــة لصــالح وزارة التربیــة والتعلــیم إلنشــاء ثــالث مــدارس 
  حكومیة،

جتماعهـا رقـم وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر ا
  م،09/10/2013المنعقد بتاریخ ) 15(

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 المخول   ة لنا قانونًا
وبناًء على ما أقره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته الخامسـة عشـر بعـد الثالثمائـة المنعقـدة 

  . م29/10/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/03/315/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  
  



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

  )1(المادة 
لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/4/286/11(مـــــن قـــــرار مجلـــــس الـــــوزراء رقـــــم ) 1(تعـــــدیل المـــــادة 

تخصــیص قطعــة أرض حكومیــة لصــالح وزارة التربیــة والتعلــیم إلنشــاء م بشــأن 2013
  :ثالث مدارس حكومیة، لتصبح على النحو التالي

ـــــة الواقعـــــة فـــــي القســـــائم" ، 574، 573، 572: (تخصـــــیص قطعـــــة األرض الحكومی
مـــــــن ) 727(مـــــــن القطعـــــــة رقـــــــم ) 581، 580، 579، 578، 577، 576، 575

عشـرة دونمـات وأربعمائـة  -)10.444( بمسـاحة -غـرب أنصـار -أراضي مدینة غـزة
لصـــالح وزارة التربیـــة والتعلــیم العـــالي إلنشـــاء مدرســـتین  -وأربعــة وأربعـــون متـــرًا مربعــاً 

ـــــك وفقـــــًا  ـــــین، وذل ـــــة لصـــــالح وكالـــــة غـــــوث وتشـــــغیل الالجئ حكـــــومیتین ومدرســـــة ثالث
  ". للمخططات الهندسیة المرفقة بهذا 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 أكتوبر لسنة  29: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من ذي الحجة لعـام  24: الموافق               

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

  م2013لسنة ) 241(رار مجلس الوزراء رقم ق
محمد مصطفى عبد اهللا التایه / بشـأن استمالك قطعة األرض المملوكة للمواطن

 لغایات المنفعة العامة
  مجلس الوزراء

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

م 1943لســــــنة ) 24(رقــــــم ) اســــــتمالكها للغایـــــات العامــــــة(قــــــانون األراضــــــي  وعلـــــى
  منه،) 22(وتعدیالته، والسیما المادة 

  م بشأن نقل السلطات والصالحیات، 1995لسنة ) 5(وعلى قانون رقم 
م بشـأن مبادلـة 2013لسـنة ) هـ.إ/و.م/02/310/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

  ،ى عبد اهللا التایه بقطعة أرض حكومیةمحمد مصطف/ قطعة أرض المواطن
وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا رقـم 

  م،09/10/2013المنعقد بتاریخ ) 15(
م بشــأن تعیـــین 2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 

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

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

وبناًء على ما أقره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته الخامسـة عشـر بعـد الثالثمائـة المنعقـدة 
  . م29/10/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/04/315/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :یلي قرر ما
  )1(المادة 
محمــد مصــطفى عبــد اهللا التایــه الواقعــة / اســتمالك قطعــة األرض المملوكــة للمــواطن

مـــن أراضــــي مدینــــة غــــزة، والبالغــــة ) 727(مــــن القطعــــة ) 331(فـــي أرض القســــیمة 



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

لغایـــات المنفعـــة  -ألفـــًا ومائتـــان وثالثـــة وخمســـون متـــرًا مربعـــاً –) 2م1253(مســـاحتها 
  .ت الهندسیة المرفقة بهذا القرارالعامة، وذلك وفقًا للمخططا

  )2(المادة 
أعـــاله حســـب ) 1(تكلیـــف ســـلطة األراضـــي بتعـــویض المـــواطن المـــذكور فـــي المـــادة 

  .األصول المعمول بها
  )3(المادة 

م بشــــأن 2013لســــنة ) هـــــ.إ/و.م/02/310/11(ســــحب قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم 
  .قطعة أرض حكومیةمحمد مصطفى عبد اهللا التایه ب/ مبادلة قطعة أرض المواطن

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

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره

 م2013من أكتوبر لسنة  29: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من ذي الحجة لعـام  24: الموافق                

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

  م2013لسنة ) 242(قرار مجلس الوزراء رقم 
لصالح وكالة غوث وتشغیل الالجئین استمالك قطعة أرض وتخصیصها بشـأن 

  إلنشاء مدرسة وعیادة علیها
  مجلس الوزراء

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

م 1943لســــــنة ) 24(رقــــــم ) اســــــتمالكها للغایـــــات العامــــــة(وعلـــــى قــــــانون األراضــــــي 
  منه،) 22(وتعدیالته، والسیما المادة 

  م بشأن نقل السلطات والصالحیات،1995لسنة ) 5(وعلى قانون رقم 
كومیـة فـي محضـر اجتماعهـا رقـم وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الح

  م،09/10/2013المنعقد بتاریخ ) 15(
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 ا   لصالحیات المخولة لنا قانونًا

وبناًء على ما أقره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته الخامسـة عشـر بعـد الثالثمائـة المنعقـدة 
  . م29/10/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/05/315/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

م مــــن القطعــــة رقــــ) 16، 14(اســــتمالك قطعــــة األرض الواقعــــة فــــي القســــیمتین رقــــم 
خمســـة آالف وســـبعمائة –) 2م5722(مـــن أراضـــي غـــزة، والبالغـــة مســـاحتها ) 629(

وتخصیصـــها لصـــالح وكالـــة غـــوث وتشـــغیل الالجئـــین  -واثنــین وعشـــرون متـــرًا مربعـــاً 
  .إلنشاء مدرسة وعیادة علیها، وذلك وفقًا للمخططات الهندسیة المرفقة بهذا القرار



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

  )2(المادة 
أعــــاله ) 1(األرض المبینــــة فــــي المــــادة تكلیــــف ســــلطة األراضــــي بتعــــویض صــــاحب 

  .حسب األصول المعمول بها
  )3(المادة 

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

 م2013من أكتوبر لسنة  29: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من ذي الحجة لعـام  24: الموافق                

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

  م2013لسنة ) 243(قرار مجلس الوزراء رقم 
دونم في المنطقة الواقعة بین معبر رفح ومعبر كرم ) 50(بشـأن استمالك مساحة 

  م أبو سالمأبو سالم إلنشاء ساحة انتظار لشاحنات معبر كر 
  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 تعیـــین 2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(ئـــیس الــوزراء رقــم وعلــى قــرار ر 

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

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

الخامسـة عشـر بعـد الثالثمائـة المنعقـدة وبناًء على ما أقره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته 
  . م29/10/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/07/315/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

فـي المنطقــة الواقعــة بـین معبــر رفــح  -خمســون دونمــاً –دونـم ) 50(اسـتمالك مســاحة 
وذلـك وفقـًا ومعبر كرم أبو سالم إلنشاء ساحة انتظار لشـاحنات معبـر كـرم أبـو سـالم، 

  .للمخططات الهندسیة المرفقة بهذا القرار

  )2(المادة 
) 1(تكلیـــف ســـلطة األراضـــي بتعـــویض أصـــحاب قطـــع األراضـــي المبینـــة فـــي المـــادة 

  .حسب األصول المعمول بها
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  )3(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـٌل فیمـا یخصـه-على الجهات المختصة كافة 

  .ره، وینشر في الجریدة الرسمیةاعتبارًا من تاریخ صدو 

 م2013من أكتوبر لسنة  29: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من ذي الحجة لعـام  24: الموافق                

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء
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  م2013لسنة ) 244(قرار مجلس الوزراء رقم 
حالته إلى المجلس 2014وع قانون الموازنة العامة للعام بشـأن اعتماد مشر  م وإ

  التشریعي إلقراره
  مجلس الوزراء

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

/ م بشأن تعیین السـید2012لسنة ) هـــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم
  زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس الوزراء،

  وبناًء على تنسیب وزیر المالیة،
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
ته السادسـة عشـر بعـد الثالثمائـة المنعقـدة وبناًء على ما أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـ

  . م12/11/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/01/316/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
حالتــه إلـى المجلــس التشــریعي 2014اعتمـاد مشــروع قـانون الموازنــة العامــة للعـام  م وإ

  . إلقراره حسب األصول
  )2(المادة 

تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -ٌل فیمـا یخصـهكـ-على الجهات المختصة كافة 
 .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

 م2013من نوفمبر لسنة  12: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـــ1435من محرم لعـام  08: الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

  م2013لسنة ) 245(مجلس الوزراء رقم  قرار
بشـأن تشكیل لجنة خاصة إلعداد خطة لمواجهة الكوارث الطبیعیة المحتملة خالل 

  موسم الشتاء القادم
  مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،1998لسنة  )7(وعلى قانون تنظیم الموازنة العامة والشؤون المالیة رقم 
  منها،) أ/25(وعلى الالئحة الداخلیة لمجلس الوزراء، والسیما المادة 

  م بشأن2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم 
زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیات / تعیــین الســید

  رئیس الوزراء،
  صادیة والبنیة التحتیة الوزاریة الدائمة وعلى توصیات لجنة الشؤون االقت

  م،23/10/2013المنعقد بتاریخ ) 42(في محضر اجتماعها رقم 
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
وبناًء على ما أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته السادسـة عشـر بعـد الثالثمائـة المنعقـدة 

  . م12/11/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/02/316/11(زة تحت رقم بمدینة غ
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
تُشَكل لجنة خاصة إلعـداد خطـة لمواجهـة الكـوارث الطبیعیـة المحتملـة لموسـم الشـتاء 

  :القادم، على أن تتكون اللجنة من األعضاء التالیة أسماؤهم
   

  الصفة  الوزارة  االسم  .م
  رئیساً   وزارة األشغال العامة واإلسكان  لشنطيیاسر عبد الرحمن ا. م  .1
  عضواً   وزارة الشؤون االجتماعیة  عمر مصلح الدربي. أ  .2



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

  عضواً   سلطة الطاقة والموارد الطبیعیة  فتحي صبحي الشیخ خلیل. م  .3
  عضواً   وزارة الحكم المحلي  زهدي عبد الرحمن الغریز. م  .4
  عضواً   یة واألمن الوطنيوزارة الداخل  یوسف خالد الزهار/ العمید  .5
  

  )2(المادة 
ـــة لموســـم الشـــتاء القـــادم مـــن موازنـــة  تمـــول خطـــة مواجهـــة الكـــوارث الطبیعیـــة المحتمل

  .الطوارئ العامة
  )3(المادة 

تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـٌل فیمـا یخصـه-على الجهات المختصة كافة 
 .ةاعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمی

 م2013من نوفمبر لسنة  12: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـــ1435من محرم لعـام  08: الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

  م2013لسنة ) 246(قرار مجلس الوزراء رقم 
  حقة المعتدین علیهابشـأن تشكیل لجنة خاصة لدراسة آلیات حمایة البیئة ومال

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

  م،1999لسنة ) 7(وعلى قانون البیئة رقم 
  منها،) أ/25(وعلى الالئحة الداخلیة لمجلس الوزراء، والسیما المادة 

شــأن تعیـــین م ب2012لســنة ) 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
وبناًء على ما أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته السادسـة عشـر بعـد الثالثمائـة المنعقـدة 

  . م12/11/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/03/316/11(حت رقم بمدینة غزة ت
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
وزارة الداخلیـــة : تشــكیل لجنـــة خاصـــة برئاســة رئـــیس جـــودة البیئـــة، وعضــویة كـــل مـــن

واألمـن الـوطني، ووزارة الحكـم المحلــي، ووزارة الصـحة، ووزارة الزراعـة، ووزارة التربیــة 
ووزارة السـیاحة واآلثـار، وذلـك لدراسـة آلیـات حمایـة والتعلیم العـالي، ووزارة التخطـیط، 

  . البیئة ومالحقة المعتدین علیها

  )2(المادة 
  .تستعین اللجنة بمن تراه مناسبًا ألداء مهامها

  



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

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

 .لجریدة الرسمیةاعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في ا

 م2013من نوفمبر لسنة  12: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـــ1435من محرم لعـام  08: الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

  م2013لسنة ) 247(قرار مجلس الوزراء رقم 
لسنة ) هـ.إ/و.م/01/132/11(وزراء رقم بشـأن تمدید العمل بقرار مجلس ال

م بشأن تخفیض الدیون المتراكمة من الرسوم على المركبات العمومیة 2013
  %50بنسبة 

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

  م،2000لسنة ) 5(وعلى قانون المرور رقم 
م بشـــــأن 2009لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/01/132/11(وعلــــى قـــــرار مجلـــــس الـــــوزراء رقـــــم 

  ،%50تخفیض الرسوم والدیون المتراكمة على أصحاب المركبات العمومیة بنسبة 
  م،2010لسنة ) هـ.إ/و.م/03/180/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 
  م،2011لسنة ) هـ.إ/و.م/02/228/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 
  م،2012لسنة ) هـ.إ/و.م/01/268/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 
م بشـــأن تعیـــین 2012لســـنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(علـــى قـــرار رئـــیس الـــوزراء رقـــم 

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

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

على ما أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته السادسـة عشـر بعـد الثالثمائـة المنعقـدة  وبناًء 
  . م12/11/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/04/316/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

م بشــأن 2009لسـنة ) هــ.إ/و.م/1/132/11(تمدید العمـل بقـرار مجلـس الـوزراء رقـم 
رســــوم علــــى أصــــحاب المركبــــات العمومیــــة بنســــبة تخفــــیض الــــدیون المتراكمــــة مــــن ال

  .م05/11/2014، وذلك لمدة سنة میالدیة جدیدة تنتهي بتاریخ 50%



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            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 نوفمبر لسنة  12: ریخصـدر في مدینـة غـزة بتا
  هـــ1435من محرم لعـام  08: الموافق                     

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

  م2013لسنة ) 248(قرار مجلس الوزراء رقم 
  )وفاء األحرار(بشـأن تعدیل رتبة األسیر المحرر في صفقة تبادل األسرى 

  "رائد"إلى رتبة " نقیب"یع خضر محمد حمیدة من رتبة رب
  مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،2005لسنة ) 8(وعلى قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطینیة رقم 

م بشــأن نظــام 2009لســنة ) هـــ.إ/و.م/1/118/11(وعلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
  ین وظائف لألسرى المحررین،تأم

م بشــأن تعیــین 2012لســنة ) هـــ.إ/و.م/1/263/11(وعلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
علــى الكــادر ) 105(عــدد ) وفــاء األحــرار(أســرى محــررین فــي صــفقة تبــادل األســرى 

  العسكري،
م بشــأن تعیـــین 2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 

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

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

وبنـاًء علـى مـا أقــره مجلـس الـوزراء فــي جلسـته السـابعة عشــر بعـد الثالثمائـة المنعقــدة 
  . م19/11/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/01/317/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي

 )1(المادة 
ربیــع خضــر )/ وفــاء األحــرار(تعــدیل رتبــة األســیر المحــرر فــي صــفقة تبــادل األســرى 

  ".رائد"إلى رتبة " نقیب"محمد حمیدة من رتبة 
  



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

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

  .من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیةاعتبارًا 

  م2013من نوفمبر لسنة  19: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من محرم لعـام  15: الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

  م2013لسنة ) 249(قرار مجلس الوزراء رقم 
  خفیض قیمة األراضي المثمنة من قبل لجنة تثمین األراضي الحكومیةبشـأن ت

  والمخصصة لمشاریع جمعیات اإلسكان التعاونیة
  مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
م بشـــــأن 2013لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/13/291/11(وعلــــى قـــــرار مجلـــــس الـــــوزراء رقـــــم 

  ن األراضي الحكومیة، تشكیل لجنة تثمی
م بشــأن آلیـــات 2010لســـنة ) 41(وعلــى قــرار وزیـــر األشــغال العامـــة واإلســكان رقــم 

  تخصیص أراضي حكومیة لجمعیات اإلسكان التعاونیة،
م بشــأن تعیـــین 2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 

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

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

وبنـاًء علـى مـا أقــره مجلـس الـوزراء فــي جلسـته السـابعة عشــر بعـد الثالثمائـة المنعقــدة 
  . م19/11/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/02/317/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

ــــــة،  ــــــة تثمــــــین األراضــــــي الحكومی ــــــة مــــــن قبــــــل لجن تخفــــــیض قیمــــــة األراضــــــي المثمن
  %).10(والمخصصة لمشاریع جمعیات اإلسكان التعاونیة، وذلك بنسبة 

  )2(المادة 
أعاله على الجمعیات اإلسـكانیة المسـجلة بـدءًا ) 1(یسري التخفیض الوارد في المادة 

  .م فقط31/12/2013م وحتى تاریخ 01/09/2013من تاریخ 
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  )3(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـٌل فیمـا یخصـه-على الجهات المختصة كافة 

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  م2013من نوفمبر لسنة  19: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من محرم لعـام  15: الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء
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  م2013لسنة ) 250(قرار مجلس الوزراء رقم 
  )الوزراء ومن في حكمهم(بشـأن تعیین مدراء مكاتب لرؤساء الدوائر الحكومیة 

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

  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(ون الخدمة المدنیة رقم وعلى قان
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

وبنـاًء علـى مـا أقــره مجلـس الـوزراء فــي جلسـته السـابعة عشــر بعـد الثالثمائـة المنعقــدة 
  . م19/11/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/03/317/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
 )1(المادة 

خــالل تولیــه  مــرة واحــدةول –یجــوز للــوزیر ومــن فــي حكمــه ممــن یــرأس دائــرة حكومیــة 
  :تعیین مدیر لمكتبه، وذلك على النحو التالي -مهام منصبه

عـین مــدیر المكتــب إذا كــان موظفــًا حكومیـًا علــى أدنــى مربــوط الفئــة األولــى  .1 ُ ی
 ).C(بدرجة 

عین مدیر المكتب إذا لم یكن موظفًا حكومیًا علـى بنـد العقـد الخـاص براتـب  .2 ُ ی
، علـــى أن ینتهـــي )C(درجـــة شـــهري مـــوازي للراتـــب اإلجمـــالي لمـــدیر دائـــرة ب

ــــة بأحــــد  ــــة رئــــیس الــــدائرة الحكومی العقــــد فــــي مــــدٍة أقصــــاها انتهــــاء فتــــرة والی
 .األسباب المحددة قانوناً 
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  )2(المادة 
لغى القرارات التالیة   :تُ

م بشـــأن آلیـــة 2013لســـنة ) هــــ.إ/و.م/02/296/11(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم  .1
  .تعیین مدیر مكتب رئیس الدائرة الحكومیة

م بشــأن تعــدیل 2013لســنة ) هـــ.إ/و.م/04/302/11(ر مجلــس الــوزراء رقــم قــرا .2
  .قرار مجلس الوزراء بشأن آلیة تعیین مدیر مكتب رئیس الدائرة الحكومیة

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

  .لرسمیةاعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة ا

  م2013من نوفمبر لسنة  19: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من محرم لعـام  15: الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء
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  م2013لسنة ) 251(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشـأن النظام األساسي للجامعات الحكومیة في فلسطین

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

  م،1998لسنة ) 11(وعلى قانون التعلیم العالي رقم 
/ م بشـأن تعیـین السـید2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم

  رئیس الوزراء،زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات 
) 56(وعلـــى توصـــیات اللجنـــة اإلداریـــة الوزاریـــة الدائمـــة فـــي محضـــر اجتماعهـــا رقـــم 

  م،21/10/2013المنعقد بتاریخ 
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
ة المنعقــدة وبنـاًء علـى مـا أقــره مجلـس الـوزراء فــي جلسـته السـابعة عشــر بعـد الثالثمائـ

  . م19/11/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/04/317/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
 -حیثمـــا وردت-لغایــات تطبیــق أحكــام هــذا النظـــام یكــون للكلمــات والعبــارات التالیــة 

  :المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرینة على غیر ذلك
  .یة الفلسطینیةرئیس السلطة الوطن :رئیس السلطة

  .وزارة التربیة والتعلیم العالي :الوزارة
  .وزیر التربیة والتعلیم العالي :الوزیر

  .أي من الجامعات الحكومیة الفلسطینیة :الجامعة
  .المجلس االستشاري :المجلس
  .رئیس الجامعة الحكومیة :الرئیس

  .نائب رئیس الجامعة الحكومیة :نائب الرئیس



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

  .في الجامعة الحكومیة عمید أي كلیة :العمید
  .رئیس أي قسم أكادیمي في أیة كلیة :رئیس القسم

  .مجلس الكلیات و العمادات في الجامعة الحكومیة :مجلس الجامعة
  .مجلس أي كلیة في الجامعة الحكومیة :مجلس الكلیة
  .مجلس أي قسم أكادیمي في الجامعة الحكومیة :مجلس القسم

واألســتاذ المشــارك واألســتاذ المســاعد والمحاضــر األســتاذ  :عضــو الهیئــة التدریســیة
  .والمدرس في الجامعة الحكومیة

أعضـاء هیئـة التـدریس والمعیـدون والموظفـون والمسـتخدمون  :العاملون فـي الجامعـة
  .بعقود

  )2(المادة 
ـأ الجامعـــات الحكومیـــة بقـــرار مـــن مجلـــس الـــوزراء بنـــاًء علـــى عـــرض مـــن الـــوزیر  تنشــ

  .لیًا وقانونیاً وتتبع للوزارة إداریًا وما
  )3(المادة 

عـــــداد المتخصصـــــین والفنیـــــین  ـــــات بالثقافـــــة العلمیـــــة ونشـــــر المعرفـــــة وإ تُعنـــــى الجامع
المـــدربین تـــدریبًا عالیـــًا فـــي جمیـــع فـــروع المعرفـــة، والقیـــام بـــإجراء البحـــوث والدراســـات 

یجـــاد الحلـــول المناســـبة ، العلمیـــة المختلفـــة التـــي تســـهم فـــي التقـــدم العلمـــي والتقنـــي وإ
ایا التي تواجه التطـور فـي المجتمـع الفلسـطیني، مـع إعطـاء عنایـة خاصـة لـربط للقض

 .هذه المجاالت بالحضارة العربیة واإلسالمیة
  )4(المادة 

تضع كل جامعة نظامها الداخلي الذي ینظم شؤونها، على أن یقتـرن هـذا النظـام  .1
  .بمصادقة الوزارة

ع للـوزیر التخــاذ المقتضــى تكـون لكــل جامعـة موازنــة مســتقلة یقـدمها الــرئیس وترفــ .2
القانوني، وتبـدأ سـنتها المالیـة مـع بدایـة السـنة المالیـة للسـلطة الفلسـطینیة وتنتهـي 

 . بانتهائها
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 : تتكون إیرادات الجامعة من .3
  .المبالغ المالیة المخصصة لها في الموازنة العامة -أ 
  . ریع أصولها الثابتة والمنقولة - ب 
  . الرسوم الجامعیة -ج 
یــــرادات المقابــــل النقــــدي وال - د  عینــــي لألبحــــاث والخــــدمات التــــي تؤدیهــــا للغیــــر وإ

  . االختراعات وبراءاتها
  . الهبات والوصایا والتبرعات غیر المشروطة التي یوافق علیها الرئیس - ه 

  )5(المادة 
ولمجلــس الجامعــة أن یجیــز  ،اللغــة العربیــة هــي لغــة التــدریس األساســیة فــي الجامعــة

  . استعمال لغة أخرى
  )6(المادة 

عـــة مســـتقلة أكادیمیـــًا وتضـــع مناهجهـــا الدراســـیة طبقـــًا للمعـــاییر األكادیمیـــة الجام .1
وتعقــد االمتحانـات وتمـنح الــدرجات العلمیـة والشـهادات الفخریــة ، المتعـارف علیهـا

  .وفق اللوائح المنظمة لها
للجامعـــة أن تســــتحدث بـــرامج موجهــــة لخدمـــة المجتمــــع وتطـــویره فــــي المجــــاالت  .2

ة واإلرشــــادیة التــــي ال تــــؤدي إلــــى الشــــهادة الجامعیــــة، التربویــــة والمهنیــــة والثقافیــــ
 . ویصدر بشأنها نظام خاص من الوزیر

 .توفر الجامعة المرافق والخدمات والتسهیالت الالزمة إلنجاز أعمالها .3

  )7(المادة 
ــــة  ــــة تســــمى كلیــــات أو معاهــــد أو مراكــــز علمی تتكــــون الجامعــــة مــــن وحــــدات أكادیمی

تنشـــأ وتـــدمج وتلغـــى بقـــرار مـــن ، شـــارات والخـــدماتللبحـــوث والتعلـــیم والتـــدریب واالست
  . الوزیر بناًء على عرض من الرئیس
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  )8(المادة 
تتكــون كــل كلیــة مــن وحــدة أكادیمیــة أو أكثــر، تنشــأ وتــدمج وتلغــى بقــرار مــن الــوزیر 

  .بناًء على عرض من الرئیس
  )9(المادة 

دیمي یــؤدي إلــى االقسـم هــو الوحـدة األكادیمیــة التــي تشـرف علــى تنفیـذ كــل برنــامج أكـ
  .ویكون مسئوًال عن هذا القسم رئیس القسم، الشهادة الجامعیة

  )10(المادة 
  : تتألف الهیئة التدریسیة في الجامعة من

  .األساتذة .1
  . األساتذة المشاركین .2
  . األساتذة المساعدین .3
  . المحاضرین .4
 .  المدرسین .5

  )11(المادة 
شـــكل مجلـــس استشـــاري للجامعـــة بقـــرار مـــن رئـــیس الســـلط ُ ة بنـــاًء علـــى تنســـیب مـــن ی

 .وعرض من مجلس الوزراء الوزیر

  )12(المادة 
یعتبـــــر المجلـــــس مســـــؤوًال عـــــن مراقبـــــة تطبیـــــق هـــــذا النظـــــام، والمكلـــــف بمتابعـــــة  .1

السیاســات التعلیمیــة الصــادرة عــن الــوزارة، ویتمتــع بالصــالحیات الكاملــة لتحقیــق 
ر عضـوًا علـى ویتكـون المجلـس مـن ثالثـة عشـ ،أغراضه وفقًا ألحكام هذا النظـام

  : األقل وال یزید عن سبعة عشر عضوًا على النحو التالي
ن عن وزارة التربیة والتعلیم العالي            -أ    عضوین     ممثلیْ
  عضواً   ممثل عن وزارة التخطیط                            - ب 
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  عضوًا    ممثل عن وزارة المالیة                              -ج 
ن عن الق - د    عضوین طاع الخاص                         ممثلیْ
  عضوًا  كلیات الحكومیة                 ممثل عن عمداء ال - ه 
  عضوًا            الحكومیة                   ةس الجامعئیر  -و 
  أعضاء شخصیات علمیة تربویة                             - ز 
عین رئیس المجلس وباقي األعضاء بقـرار مـن رئـیس السـ .2 ُ لطة بنـاًء علـى تنسـیب ی

من الوزیر وعـرض مـن مجلـس الـوزراء، علـى أن یكـون مـن الشخصـیات العلمیـة 
عفـــــوا مـــــن خطیطیــــة، وتُقبـــــل اســـــتقالتهم التربویــــة ویتمتـــــع بكفـــــاءات إداریـــــة وت ُ أو ی

 .مناصبهم بقرار من رئیس السلطة
یشــترط فــي أعضــاء المجلــس أن یكونــوا حاصــلین علــى الدرجــة الجامعیــة األولــى  .3

دنى، وتتوافر فیهم الرؤیة والخبرة واالتصال والتخطیط والمقدرة علـى تحمـل كحد أ
 .المسؤولیات

ــــس مــــن ممثلــــي الــــوزارات  .4 باإلضــــافة إلــــى مــــا هــــو -یشــــترط فــــي أعضــــاء المجل
أن یكونــوا مــن ذوي الخبــرة  - مــن هــذه المــادةالفقــرة الثالثــة منصــوص علیــه فــي 

ظفي الفئـــة العلیـــا، واالختصـــاص فـــي مجـــال عمـــل المجلـــس، وأن یكونـــوا مـــن مـــو 
ویـــتم تســـمیتهم مـــن جهـــاتهم التمثیلیـــة، كمـــا یـــتم تســـمیة ممثلـــي القطـــاع الخـــاص 

 . بتنسیب من الوزیر إلى مجلس الوزراء
للـــوزارة اســـتبدال العضـــو الممثـــل لهـــا بعضـــو آخـــر ویـــتم تســـمیته بـــذات الشـــروط  .5

 . واآللیة المنصوص علیها في هذه المادة
ع ســنوات قابلــة للتجدیــد لمــرة واحــدة، وعنــد تكــون العضــویة فــي المجلــس لمــدة أربــ .6

انتهـــــاء عضـــــویة أحـــــد األعضـــــاء ألي ســـــبب كـــــان قبـــــل انتهـــــاء المـــــدة المحـــــددة 
  . للعضویة یعین عضو آخر مكانه إلكمال المدة المتبقیة وفقًا ألحكام هذا النظام
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  )13(المادة 
 ینتخــب المجلــس مــن بــین أعضــائه نائبــًا للــرئیس یتــولى مهــام رئــیس المجلــس فــي .1

  .حال غیابه
  . ینتخب المجلس من بین أعضائه مقررًا یتولى مهام أمانة السر للمجلس .2

  )14(المادة 
  :یتولى المجلس المهام والصالحیات التالیة

ـم السیاســـة العامـــة للجامعـــة بنـــاًء علـــى تنســـیب الـــرئیس، ومتابعـــة تنفیـــذها بمـــا  .1 رســ
  . یكفل تحقیق رؤیتها ورسالتها وأهدافها

التطویریـة والخطـة السـنویة لمشـاریع الجامعـة اإلنمائیـة التـي إقـرار خطـط الجامعـة  .2
  .یعدها الرئیس

ــــة والعامــــة  .3 ــرار عالقــــة الجامعــــة مــــع اآلخــــرین، بمــــا فیهــــا المؤسســــات الحكومی إقــ
  . والقطاع الخاص

وضـــــع أســـــس مراقبـــــة جـــــودة التعلـــــیم فـــــي الجامعـــــة ونوعیتـــــه، وذلـــــك باالســـــتعانة  .4
 . دولیة متخصصةبمستشارین أو هیئات محلیة أو إقلیمیة أو 

تعزیــز نشــاط البحــث العلمــي داخــل الجامعــة وخارجهــا مــع المؤسســات الحكومیـــة  .5
والعامــة والخاصــة، ومــع القطــاع الخــاص، والهیئــات الدولیــة بمــا یتوافــق وأهــداف 

 . التعلیم العالي
العمــــل علــــى تــــوفیر ودعــــم المــــوارد المالیــــة للجامعــــة، وتنظــــیم شــــؤون اســــتثمارات  .6

 .یرالجامعة بموافقة الوز 
قبول الهبات والمنح والوصایا إذا كانت مـن مصـدر فلسـطیني أو مصـدر خـارجي  .7

ذا زادت عــن ذلــك فینســب المجلــس  بمــا ال یزیــد عــن مبلــغ ملیــون دینــار أردنــي، وإ
 .إلى الوزیر لالعتماد من مجلس الوزراء

 .رفع موازنة الجامعة وحساباتها الختامیة التي یعدها الرئیس إلى الوزیر إلقرارها .8



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

نظـــر فـــي أي قـــرارات مالیـــة یرفعهـــا إلیـــه الـــرئیس وفقـــًا لصـــالحیاته المنصـــوص ال .9
 .علیها في األنظمة المالیة المعمول بها

التعاقـــد مـــع جهـــة محاســـبیة قانونیـــة لتـــدقیق حســـابات الجامعـــة الســـنویة حســـب  .10
 .األنظمة المالیة المعمول بها

لـــس أو النظــر فــي أي أمــور أخــرى تتعلــق بالجامعــة یعرضــها علیــه رئــیس المج .11
الرئیس مما ال یدخل في صالحیات أي جهة من الجهات المنصوص علیهـا فـي 

  . هذا النظام
  )15(المادة 

یعقــد المجلــس اجتماعاتــه العادیــة مــرة كــل شــهرین علــى األقــل بــدعوة مــن رئــیس  .1
المجلــس قبــل أســبوع مــن الموعــد المقــرر لتــاریخ الجلســة، علــى أن تشــمل الــدعوة 

  .بها جدول األعمال مكان الجلسة وموعدها مرفقاً 
یعقــد المجلــس جلســاته االســتثنائیة كلمــا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك بنــاًء علــى دعــوة  .2

  .رئیس المجلس أو بطلب مقدم له موقع من ثلث أعضاء المجلس على األقل
یكون انعقـاد المجلـس قانونیـُا بحضـور ثلثـي األعضـاء، علـى أن یكـون مـن بیـنهم  .3

ذا تعــــذر حضــــ ور األغلبیــــة المطلقــــة تؤجــــل الجلســــة رئـــیس المجلــــس أو نائبــــه، وإ
  .لموعد آخر ال یتعدى األسبوع من تاریخ الجلسة

ـــق جلســـــات المجلـــــس فـــــي محاضــــــر رســـــمیة توقـــــع مـــــن أعضـــــاء المجلــــــس  .4 توثــ
  . الحاضرین كافة

  )16(المادة 
  . تصدر قرارات المجلس بأغلبیة ثلثي أصوات الحاضرین

  )17(المادة 
  : یمارس رئیس المجلس الصالحیات التالیة

  .ترؤس جلسات المجلس  .1
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 .دعوة المجلس لالنعقاد وفقًا ألحكام هذا النظام  .2
  . توقیع القرارات والتعلیمات التي یصدرها المجلس  .3

  )18(المادة 
یعـین رئــیس الجامعــة بقــرار مـن رئــیس الســلطة بنــاًء علـى تنســیب مــن الــوزیر وعــرض 

أن یكـون قــد شــغل  قابلـة للتجدیــد لمـرة واحــدة، علــى مجلـس الــوزراء لمـدة أربــع ســنوات
  .درجة أستاذ لمدة أربع سنوات على األقل

  )19(المادة 
  :یمارس رئیس الجامعة المسؤولیات والصالحیات التالیة

إدارة شــــؤون الجامعــــة األكادیمیــــة واإلداریــــة والمالیــــة وغیرهــــا بمــــا یحقــــق غایــــات  .1
  .الجامعة وأهدافها

ات الداخلیــــــة تمثیـــــل الجامعـــــة فـــــي صـــــالتها بالجامعـــــات األخـــــرى وســـــائر الجهـــــ .2
وكذلك فیما یتعلق بتسییر أمور الجامعـة ضـمن السیاسـة العامـة، ولـه ، والخارجیة

ض كًال أو جزءًا من الصالحیات إلى أحد نوابه  .أن یفوّ
اإلشــراف علــى تنفیــذ هــذا النظــام واألنظمــة واللــوائح والتعلیمــات الصــادرة بموجبــه  .3

 .وفق اللوائح واألنظمة
 .إلى اجتماعاته وتنظیم شؤونه رئاسة مجلس الجامعة والدعوة .4
صـــــــدار أوامـــــــر الصـــــــرف الخاصـــــــة  .5 ـى تنفیـــــــذ موازنـــــــة الجامعـــــــة وإ اإلشـــــــراف علــــــ

 .بالمصروفات الجامعیة وفقًا لألنظمة المالیة المعمول بها
 .المصادقة على العقوبات التأدیبیة الصادرة من المجالس المختصة بالجامعة .6
قرار المكافآت وفقًا لألنظمة .7  .المعمول بها إصدار الجزاءات وإ
 .تعیین اللجان الالزمة على مستوى الجامعة .8
دعوة عدد من األساتذة أو الموظفین أو الخبـراء لالسـتئناس بـآرائهم عنـد الضـرورة  .9

في مناقشات مجلس الجامعة، وذلك لمدد محدودة أو موضـوعات معینـة دون أن 
 .یكون ألي منهم حق التصویت على الموضوعات المطروحة للمناقشة
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ف أحـــد أو جمیـــع نوابـــه بكـــل أو بـــبعض صـــالحیاته، وفـــي حـــال غیابـــه أو تكلیـــ .10
 .مرضه أو سفره یتولى نائب الرئیس للشؤون األكادیمیة إدارة شؤون الجامعة

 )20(المادة 
إذا لم تجدد مـدة تعیـین الـرئیس أو نائبـه أو تـرك المنصـب قبـل نهایـة المـدة، عـاد إلـى 

  .وظیفته التي كان یشغلها
  )21(المادة 

ع .1 ُ ن نائب الرئیس للشؤون األكادیمیة ویعفى من منصـبه بقـرار مـن الـوزیر وبنـاًء ی یّ
  .على تنسیب من الرئیس

، یشترط فـي نائـب الـرئیس للشـؤون األكادیمیـة أن یكـون حاصـًال علـى رتبـة أسـتاذ .2
 .ویشترط فیه أن یكون قد مضى على تعیینه بالجامعة مدة ال تقل عن سنتین

ن نائـــب الـــرئیس للشـــؤون  .3 عـــیّ ُ ذا انتهـــت ی األكادیمیـــة لمـــدة ســـنتین قابلـــة للتجدیـــد، وإ
خدمتـــه كنائـــب للـــرئیس للشـــؤون األكادیمیـــة للجامعـــة یســـتمر فـــي عضـــویته فــــي 

 .الهیئة التدریسیة
ــــة   .4 ــــرئیس للشــــؤون األكادیمی ــــد الضــــرورة تعیــــین قــــائم بأعمــــال نائــــب ال یجــــوز عن

ذا انتهـت خدمتـه كقـائم بأعمـال نائـب  شریطة أن یتوافر فیه رتبة أستاذ مشارك، وإ
 .للرئیس استمر عمله في هیئة التدریس بالجامعة

مارس نائب الرئیس أو القائم باألعمال للشؤون األكادیمیة المهام التالیة .5 ُ  :ی
اإلشراف على أعمال الكلیـات وجمیـع الوحـدات األكادیمیـة بمـا فـي ذلـك بـرامج  - أ

 .م عن بعدوبرامج التعلیم المفتوح والتعلی، خدمة المجتمع ومراكز األبحاث
 .اإلشراف على إدارة شؤون أعضاء الهیئة التدریسیة -  ب
اإلشـــــراف علـــــى الدراســـــات التـــــي تهـــــدف لتقیـــــیم وتطـــــویر المنـــــاهج والخطـــــط  -  ت

والبرامج المنهجیة والالمنهجیة وتحدید متطلبات الجامعـة مـن أعضـاء هیئـة 
التــدریس واألبنیــة والمختبــرات واللــوازم األخــرى واقتــراح افتتــاح أقســام جدیــدة 
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ودراســـة كـــل مـــا یتعلـــق بسیاســـة القبـــول للطـــالب ومتابعـــة قضـــایا ، لـــرئیسل
  .الخریجین

 . اإلشراف على عمادة المكتبات -  ث
 .اإلشراف على عمادة شؤون الطلبة - ج
 . اإلشراف على شؤون البعثات الخارجیة - ح
 . اإلشراف على مراكز األبحاث - خ
 .یقوم مقام الرئیس ویمارس جمیع صالحیاته في حال غیابه -  د

 )22(المادة 
عفـى مـن منصـبه بقـرار مـن الـوزیر  .1 ُ ن نائب الرئیس للشؤون اإلداریة والمالیة وی عیّ ُ ی

 .وبناء على تنسیب من الرئیس
یشــترط فــي نائــب الــرئیس للشــؤون اإلداریــة والمالیــة أن یكــون حاصــًال علــى رتبــة  .2

قــد مضــى علــى تعیینــه بالجامعــة مــدة ال تقــل عــن ، ویشــترط فیــه أن یكــون أســتاذ
 .سنتین

عـــیّن .3 ُ ذا  ی ـــة للتجدیـــد، وإ نائـــب الـــرئیس للشـــؤون اإلداریـــة والمالیـــة لمـــدة ســـنتین قابل
انتهــــت خدمتــــه كنائــــب للــــرئیس للشــــؤون اإلداریــــة والمالیــــة للجامعــــة یســــتمر فــــي 

 .عضویته في الهیئة التدریسیة
یجـوز عنـد الضــرورة تعیـین قـائم بأعمــال نائـب الـرئیس للشــؤون اإلداریـة والمالیــة  .4

ذا انتهـت خدمتـه كقـائم بأعمـال نائـب شریطة أن یتوافر فیه  رتبة أستاذ مشارك، وإ
 .للرئیس استمر عمله في هیئة التدریس بالجامعة

مـــــارس نائـــــب الـــــرئیس للشـــــؤون اإلداریـــــة والمالیـــــة الصـــــالحیات وفقـــــًا لألنظمـــــة  .5 ُ ی
 :والقوانین المعمول بها في السلطة الوطنیة الفلسطینیة على النحو التالي

بات الجامعــة وعلــى تنفیــذ جمیــع العقــود واالتفاقیــات اإلشــراف علــى إدارة حســا  - أ
ــــة  بــــین الجامعــــة واإلشــــراف علــــى إعــــداد التقــــاریر المالیــــة والدوریــــة والموازن
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ومراقبة تنفیذ بنودها والبیانـات المالیـة الختامیـة فـي نهایـة كـل سـنة وتقـدیمها 
 . إلى مدقق حسابات الجامعة

اء أعضاء الهیئـة التدریسـیة اإلشراف على إدارة شؤون جمیع الموظفین باستثن -  ب
 . وفقًا لنظام الجامعة واألنظمة المرعیة

اإلشــراف علــى شــراء وتســجیل ومراقبــة وتخــزین اللــوازم وتوزیعهــا علــى مرافــق  -  ت
 . الجامعة

 . اإلشراف على إنشاء وصیانة مباني الجامعة ومرافقها -  ث
  .اإلشراف على الخدمات العامة ألعضاء هیئة التدریس والموظفین والطلبة - ج
اإلشـراف علــى إعـداد المخططــات الهندسـیة والعمرانیــة لتطـویر الجامعــة ورفــع  - ح

 . التوصیات الالزمة بشأنها للرئیس
اإلشـراف علـى خـدمات الحـرم الجــامعي ومتابعـة أدائهـم لضـمان أمـن وســالمة  - خ

 .الجامعة
 .تقدیم تقاریر فصلیة وسنویة للرئیس -  د

  )23(المادة 
  .ة عمید ویعاونه في ذلك مجلس الكلیةیتولى إدارة كل كلیة من كلیات الجامع .1
، یعین العمید ویعفى من منصبه بقرار من الوزیر وبناء علـى تنسـیب مـن الـرئیس .2

، ویشـــترط فیـــه أن یكـــون مضـــى علـــى تعیینـــه بالجامعـــة مـــدة ال تقـــل عـــن ســـنتین
ویجــــوز عنــــد الضــــرورة تعیــــین قــــائم ، ویكــــون تعیینــــه لمــــدة ســــنتین قابلــــة للتجدیــــد

ذا انتهـت ، ط أن یتوافر فیه رتبة أستاذ مسـاعد علـى األقـلبأعمال العمید ویشتر  وإ
  .خدمة العمید یستمر في عضویته بالهیئة التدریسیة

یتــولى العمیــد إدارة شــؤون الكلیــة العلمیــة واإلداریــة والمالیــة وبهــذه الصــفة یمــارس  .3
جمیــع الحقــوق والصــالحیات التـــي تضــمن حســن ســیر العمـــل فــي الكلیــة بمـــا ال 

م هـــذا النظـــام والتعلیمـــات الصـــادرة ویقـــدم إلـــى نائـــب الـــرئیس یتعـــارض مـــع أحكـــا
  . للشؤون األكادیمیة تقاریر فصلیة وسنویة عن شؤون الكلیة ونشاطاتها
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لــرئیس الجامعــة بتنســیب مــن العمیــد تعیــین نائــب للعمیــد مــن بــین أعضــاء الهیئــة  .4
بلــة التدریســیة فــي الكلیــة، ویتــولى مســاعدة العمیــد فــي أعمالــه وذلــك لمــدة ســنة قا

للتجدید، وللعمید في حالة غیابه أو مرضـه أن یفـوض نائبـه أیـًا مـن الصـالحیات 
 .المخولة له بمقتضى هذا النظام

  )24(المادة 
یعــین العمــداء اآلخــرون ویــتم إعفــائهم بقــرار مــن الــوزیر وبنــاًء علــى تنســیب مــن  .1

  .الرئیس
نسب لمنصب العمید تحقق  .2 ُ  .داریةالدرجة العلمیة والخبرة اإلیشترط فیمن ی
ذا انتهــت مــدة تعیینــه اســتمر عضــوًا  ،یعــین العمیــد لمــدة ســنتین قابلــة للتجدیــد  .3 وإ

 .في الهیئة التدریسیة بالجامعة
  )25(المادة 

یخــــــتص عمیــــــد البحــــــث العلمــــــي بالصــــــالحیات ) 24(مــــــع مراعــــــاة أحكــــــام المــــــادة 
  : والمسؤولیات التالیة

هـا، وذلـك بالتنسـیق تنظیم شـؤون البحـث العلمـي فـي الجامعـة وتقییمهـا وتطویر  .1
  . مع عمداء الكلیات المعنیة

  . اإلشراف على مجلة البحوث العلمیة بالجامعة .2
 . مراسلة المحكمین بشأن البحوث العلمیة .3
 . تنسیق مشاركة أعضاء هیئة التدریس في المؤتمرات العلمیة .4
 . البحث عن مصادر دعم البحث العلمي .5
عة متضـمنًا أیـة اقتراحـات أو إعداد تقریر فصلي عن البحث العلمي في الجام .6

توصــــــیات یراهــــــا مناســـــــبة لتطویرهــــــا ورفعهــــــا إلـــــــى نائــــــب الــــــرئیس للشـــــــؤون 
 . األكادیمیة

 . اإلشراف على مراكز ومختبرات البحث العلمي .7
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 .التنسیب بشأن الترقیات األكادیمیة .8
  .المشاركة في تنظیم المؤتمرات العلمیة .9

  )26(المادة 
عمیـــــــد شـــــــؤون الطلبـــــــة بالصـــــــالحیات  یخـــــــتص) 24(مـــــــع مراعـــــــاة أحكـــــــام المـــــــادة 

  : والمسؤولیات التالیة
اإلشــراف علــى جمیــع نشــاطات الطلبــة غیـــر المنهجیــة فــي الجامعــة مــن ثقافیـــة   .1

  . واجتماعیة وریاضیة بموجب األنظمة واللوائح والتعلیمات الخاصة بذلك
   .رئاسة لجنة التأدیب ولجنة المنح الطالبیة في الجامعة ویدعو إلى اجتماعاتها  .2
متابعـــــة شـــــؤون الخـــــریجین ومعـــــاونتهم بمـــــا یضـــــمن أداءهـــــم لخدمـــــة مجـــــتمعهم   .3

 . واستمرار ارتباطهم بالجامعة وتفاعلهم معها
  .تقدیم تقاریر فصلیة وسنویة عن أعماله إلى نائب الرئیس للشؤون األكادیمیة  .4

 )27(المادة 
یخـــــتص عمیـــــد القبـــــول والتســـــجیل بالصـــــالحیات ) 24(مـــــع مراعـــــاة أحكـــــام المـــــادة 

  : والمسؤولیات التالیة
ــــة فــــي الجامعــــة وفــــق األنظمــــة والتعلیمــــات  .1 تنظــــیم عملیــــة قبــــول وتســــجیل الطلب

  . والقرارات الساریة
  . تنظیم السجالت األكادیمیة للطلبة بالتعاون مع الكلیات ذات العالقة .2
متابعــة أمــور الســجل األكــادیمي للطالــب مــن حیــث رصــد العالمــات والمعــدالت  .3

 . اإلنذارات األكادیمیةوتوجیه التنبیهات و 
إعــــداد كشـــــوف العالمـــــات والشـــــهادات والــــدرجات والمصـــــدقات العلمیـــــة حســـــب  .4

 . األصول األكادیمیة المرعیة في الجامعة
ــــرئیس  .5 ــــة دوریــــًا وتقــــدیم االقتراحــــات لنائــــب ال متابعــــة تقیــــیم عملیــــة تســــجیل الطلب

 . للشؤون األكادیمیة لتحسین وتطویر األداء
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اول الدراســیة الفصــلیة وتطبیقهــا بالتعــاون مــع عمــداء اإلشــراف علــى إعــداد الجــد .6
 . الكلیات

  . تقدیم تقاریر فصلیة وسنویة عن أعماله لنائب الرئیس للشؤون األكادیمیة .7

  )28(المادة 
یخـــتص عمیــد المكتبــات بالصــالحیات والمســـؤولیات ) 24(مــع مراعــاة أحكــام المــادة 

  : التالیة
ــــى مراكــــز بیــــع إدارة شــــؤون مكتبــــات الجامعــــة المركزیــــة وا .1 لفرعیــــة واإلشــــراف عل

  . الكتب الجامعیة
العمــــل علــــى تنمیــــة موجــــودات المكتبــــة مــــن حیــــث الكتــــب والمراجــــع والــــدوریات  .2

  . والمخطوطات والوسائل التكنولوجیة الالزمة للعملیة التعلیمیة
اإلشــراف علــى توثیــق البحــوث والدراســات الالزمــة للجامعــة وبخاصــة مــا یصــدر  .3

 . ملیة البحث الجامعيعن الجامعة لتیسیر ع
  .تقدیم تقاریر فصلیة وسنویة إلى نائب الرئیس للشؤون األكادیمیة .4

  )29(المادة 
ــــــد الدراســــــات العلیــــــا بالصــــــالحیات ) 24(مــــــع مراعــــــاة أحكــــــام المــــــادة  یخــــــتص عمی

  : والمسؤولیات التالیة
  . تنظیم شؤون الدراسات العلیا بالتنسیق مع عمداء الكلیات .1
  . دراسات العلیامتابعة تطبیق نظام ال .2
 . متابعة مشكالت طالب الدراسات العلیا والتعاون مع الكلیات في حلها .3
 . التنسیق مع الجامعات األخرى في مجال الدراسات العلیا .4
 .تقدیم تقریر فصلي وسنوي لرئاسة الجامعة .5
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  )30(المادة 
یخــــتص عمیــــد خدمــــة المجتمــــع والتعلــــیم المســــتمر ) 24(مــــع مراعــــاة أحكــــام المــــادة 

  : الصالحیات والمسؤولیات التالیةب
  . إعداد الخطط العامة للعمادة ضمن أسس معمول بها .1
  . وضع  الخطط للمشاریع التطویریة لتنمیة وخدمة المجتمع .2
رســاء قواعــد التعـــاون وفــتح مجــاالت عمـــل  .3 االتصــال مــع المؤسســات المختلفـــة وإ

 . مشتركة
عـداد التقــاریر عـن األن .4 شـطة والمجــاالت التـي تــم اإلشـراف علـى أداء المــوظفین وإ

  .إنجازها

 )31(المادة 
ــــد التخطــــیط والتطــــویر بالصــــالحیات ) 24(مــــع مراعــــاة أحكــــام المــــادة  یخــــتص عمی

  : والمسؤولیات التالیة
 . القیام بإجراء دراسات لتقییم وتطویر الخطط والبرامج األكادیمیة .1
ــــة األكادیمیــــة والمختبــــرات وا .2 ــــوازم تحدیــــد متطلبــــات الجامعــــة مــــن أعضــــاء الهیئ لل

 . بالتعاون مع الكلیات المعنیة
المشاركة في دراسة افتتاح برامج أو أقسـام أكادیمیـة جدیـدة والتنسـیق مـع الجهـات  .3

 . المختصة
 . المشاركة في دراسة سیاسة قبول الطالب بالتنسیق مع الجهات المعنیة .4
 .تقییم نظام وآلیة العمل في الجامعة ودراسة سبل تطویرها ورفع كفاءتها .5
  .بعة اقتراح إعداد المشاریع التطویریة الالزمة للجامعةمتا .6

 )32(المادة 
  . یدیر كل قسم أكادیمي رئیس القسم ویعاونه في ذلك مجلس القسم .1
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علــى تنســیب مــن  یعــین رئــیس القســم ویعفــى مــن منصــبه بقــرار مــن الــرئیس بنــاًء  .2
  .عمید الكلیة

ویجــوز عنــد  ،دة فقــطیعــین رئــیس القســم لمــدة ســنتین قــابلتین للتجدیــد ولمــرة واحــ  .3
ــــة عــــن أســــتاذ  ــــین قــــائم باألعمــــال شــــریطة أال تقــــل رتبتــــه األكادیمی الضــــرورة تعی

 .مساعد
إذا انتهــت خدمــة رئــیس القســم أو القــائم باألعمــال اســتمر فــي عضــویته فــي هیئــة  .4

 . التدریس
على تنسـیب مـن رئـیس القسـم أو القـائم باألعمـال تعیـین نائـب لـرئیس  للعمید بناًء  .5

ن أعضاء هیئة التدریس في القسـم ویتـولى مسـاعدة رئـیس القسـم فـي القسم من بی
مــــن  ولــــرئیس القســــم فــــي حالــــة غیابــــه أو مرضــــه أن یفــــوض نائبــــه أیــــاً  ،أعمالــــه

  . الصالحیات المخولة له بمقتضى هذا النظام
یكـــون رئـــیس القســـم األكـــادیمي مســـؤوًال عـــن حســـن ســـیر التـــدریس وانتظامـــه فـــي  .6

  .كادیمیة واإلداریةالقسم ویتولى تنظیم شؤونه األ
یتــولى رئــیس القســم رئاســة مجلــس القســم ویــدعو إلــى اجتماعاتــه ورفــع توصــیاته  .7

إلــى عمیـــد الكلیــة فـــي نهایــة كــل فصـــل عــن نشـــاطات  ویقـــدم تقریــراً  ،إلــى العمیــد
 .القسم

لرئیس القسم أن یطلب إلى أعضاء الهیئـة التدریسـیة فـي القسـم تقـدیم مـا تقتضـیه  .8
باإلضــافة إلــى التــدریس وذلــك بمــا ال یتعــارض مــع مصــلحة القســم مــن مســاعدة 

  .فلسفة الجامعة وأنظمتها
 )33(المادة 

  : یشكل مجلس الجامعة من  .1
 رئیس الجامعة              رئیسًا  .أ 
 نواب الرئیس            أعضاء  .ب 
 العمداء                   أعضاء  .ج 



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

ه فـــي یشــترط لعضــویة مجلــس الجامعــة أن یكــون العضـــو قــد مضــى علــى تعیینــ .2
وأال یكـــون قـــد صـــدر بحقـــه أیـــة مخالفـــات أو  ،الجامعـــة مـــدة ال تقـــل عـــن ســـنتین
  .جزاءات خالل السنتین األخیرتین

  )34(المادة 
یتولى مجلس الجامعة الصـالحیات المحـددة لـه فـي هـذا النظـام وفـي اللـوائح الصـادرة 

  :بمقتضاه، وذلك على النحو التالي
 .في النواحي األكادیمیة والبحث العلمي القیام بتنفیذ السیاسة العامة للجامعة .1
العمل على الحفاظ على الشخصیة العربیة اإلسـالمیة للجامعـة سـواء أكـان ذلـك  .2

فـــي المنـــاهج األكادیمیـــة أم النشـــاطات الثقافیـــة أم االجتماعیـــة أم البـــرامج غیـــر 
 .المنهجیة للطلبة

ه بمــا توثیــق صــالت الجامعــة بالجامعــات األخــرى وبــالمجتمع المحلــي ومؤسســات .3
 .یضمن إحداث تفاعل إیجابي بین الجامعة ومجتمعها

اتخاذ ما یلزم من توصـیات أو قـرارات فیمـا یتعلـق باألنظمـة والتعلیمـات واللـوائح  .4
ألحكـــام هـــذا  الداخلیــة الالزمـــة التــي تحقـــق انتظـــام الجامعــة وحســـن ســـیرها وفقــاً 

حســـب  النظـــام ورفـــع مـــا یلـــزم مـــن هـــذه المشـــاریع إلقرارهـــا مـــن مجلـــس الجامعـــة
 .االختصاص

قرارهــا وتحدیــد إعــدادهم فــي كــل كلیــة أو برنــامج  .5 وضــع سیاســة قبــول الطــالب وإ
 .في الجامعة

إقــــرار التعیینـــــات فـــــي الوظـــــائف اإلداریـــــة والعـــــاملین وفـــــق أحكـــــام هـــــذا النظـــــام  .6
 .واألنظمة الصادرة بمقتضاه

اتخــاذ التوصـــیات الالزمـــة بشـــأن المبعـــوثین للدراســات العلیـــا وفـــق نظـــام خـــاص  .7
 .لكبذ



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

اقتـــراح إنشــــاء أو دمـــج الكلیــــات أو األقســـام أو البــــرامج أو المراكـــز أو المعاهــــد  .8
 .العلیا إلى المجلس

 .مناقشة الموازنة السنویة للجامعة ورفعها إلى الوزیر .9
تشــكیل مجــالس ولجــان النظــام والجــزاءات بالنســبة ألعضــاء الهیئــة التدریســیة   .10

 .لتعلیمات الخاصة الصادرة بذلكواإلداریة والعاملین والطلبة وفق األنظمة وا
تقیـــــیم أداء الجامعـــــة بشـــــكل دوري بمـــــا یضـــــمن تطویرهـــــا وتلبیتهـــــا لحاجـــــات  .11

 .المجتمع وبناء عقلیة علمیة ذات رسوخ حضاري متمیز
تشــكیل اللجــان الالزمــة مــن بــین أعضــائه لدراســة الموضــوعات المحالــة إلیــه  .12

 .وتقدیم التوصیات الالزمة له
قرار التقریر ا .13  .لسنوي لرئیس الجامعة قبل رفعه للوزیرمناقشة وإ
مـــنح الـــدرجات العلمیـــة ومعادلـــة الشـــهادات والـــدرجات العلمیـــة الصـــادرة عـــن  .14

 .الجامعات األخرى واقتراح منح الدرجات الفخریة
التنســیق بــین الكلیــات والمراكــز العلمیــة وبــرامج خدمــة المجتمــع فــي الجامعــة  .15

 .بما یكفل تحقیق أهداف الجامعة
واعتمـــــاد الدراســـــات الالزمـــــة التـــــي تكفـــــل االرتقـــــاء المســـــتمر  إقـــــرار الخطـــــط .16

بمسـتوى ونوعیـة التعلـیم فـي الجامعـة والمحافظـة علـى تمیزهـا النـوعي مـن حیــث 
 .التحصیل العلمي والتزود بالمهارات المطلوبة

إقـــرار الخطـــط الدراســـیة والمنـــاهج المقدمـــة مـــن مجـــالس الكلیـــات ومتطلبـــات  .17
 .تماد النتائج النهائیة لالمتحاناتالدرجات العلمیة المختلفة واع

 .إقرار األنظمة األكادیمیة التي تطبق على الطلبة .18
 .إقرار منح الشهادات للطلبة الذین استوفوا شروط الحصول علیها .19
 .إقرار الفصل من الجامعة للطلبة الذین استحقوا ذلك .20
  .بحث القضایا الطالبیة التي یعرضها علیه رئیس المجلس األكادیمي .21
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  )35(ة الماد
ُشكل مجلس الكلیة على النحو التالي   : ی

  رئیسًا                                    العمید  .1
  أعضاء مساعد العمید                           .2
  أعضاء  رؤساء األقسام األكادیمیة               .3
  ممثل واحد عن كل قسم أكادیمي یتم اختیاره من قبل مجلس القسم .4

  )36(المادة 
  : تولى مجلس الكلیة المهام والصالحیات التالیةی

اقتـــراح الخطـــط الدراســـیة والبـــرامج فـــي الكلیـــة وشـــروط مـــنح الـــدرجات العلمیـــة  .1
   .والشهادات فیها

  . اإلشراف على تنظیم الدراسة في الكلیة والتنسیق بین األقسام األكادیمیة فیها .2
  . إقرار شروط قبول الطلبة في األقسام .3
  . نة الكلیةإقرار مشروع مواز  .4
تنظـیم إجـراءات االمتحانـات فـي الكلیـة واإلشـراف علیهـا بتقـدیم نتائجهـا الــواردة  .5

  . من األقسام المختصة للبت فیها ورفعها إلى مجلس الجامعة إلقرارها
  . التنسیب إلى مجلس الجامعة لمنح الدرجات العلمیة والشهادات .6
بأعمــــال هیئـــــة التوصــــیة إلــــى مجلــــس الجامعــــة فــــي جمیــــع األمــــور المتعلقــــة  .7

التــدریس وغیــرهم مــن القــائمین بالتــدریس أو المعیــدین فیهــا مــن تعیــین وترقیــة 
یفـاد وابتعـاث ومــنح دراسـیة وقبـول االســتقالة وغیـر ذلــك  جــازة وإ عـارة وإ ونـدب وإ

  . من األمور الصادرة بمقتضى هذا النظام
مـة تشجیع ودعم البحث العلمي ألعضاء هیئة التـدریس واقتـراح الحـوافز المالئ .8

  . مع توجیه االهتمام إلى األبحاث التي تعالج قضایا البیئة المحلیة والمجتمع
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تشـــكیل اللجـــان الالزمـــة مـــن أعضـــاء هیئـــة التـــدریس للنظـــر فـــي الموضـــوعات  .9
وتطـویر مسـتوى األداء  ،التي تدرسها وبخاصـة فیمـا یتعلـق بتقـدم مسـیرة الكلیـة

  . فیها والمحافظة على النوعیة المتمیزة
ــــى مناقشــــة الت .10 ــــد عــــن ســــیر العمــــل فــــي الكلیــــة ورفعــــه إل قریــــر الســــنوي للعمی

  . الرئیس
القیـام بمسـؤولیة المتابعــة لضـمان االنســجام مـع فلسـفة الجامعــة وفـق الســلوك  .11

اإلســالمي بالنســبة ألعضــاء هیئــة التــدریس واإلداریــین والعــاملین والطلبــة فــي 
طــط األكادیمیــة واســتیعاب المفــاهیم والقــیم اإلســالمیة فــي البــرامج والخ ،الكلیــة

  .والثقافیة واالجتماعیة

  )37(المادة 
یشـــكل لكـــل قســـم أكـــادیمي أو برنـــامج مجلـــس یســـمى مجلـــس القســـم أو البرنـــامج   .1

یرأســــه رئــــیس القســــم أو البرنــــامج، ویشــــترط فــــي عضــــویته جمیــــع أعضــــاء هیئــــة 
ذا لـم یتــوافر هــذا العــدد  ،التـدریس بحیــث ال یقــل عــدد أعضـاء القســم عــن ثالثــة وإ

ـــــوافر العـــــدد فللـــــرئیس  ـــــى حـــــین ت ـــــس مؤقـــــت للقســـــم إلدارة شـــــؤونه إل ـــــین مجل تعی
 . المطلوب

  : یتولى مجلس القسم الصالحیات والمسؤولیات التالیة .2
تقــــدیم االقتراحــــات إلــــى مجلــــس الكلیــــة حــــول الخطــــط الدراســــیة فــــي القســــم أو  - أ

  . البرنامج وكل ما من شانه النهوض بالقسم أو البرنامج
ها القســـــم أو البرنـــــامج وتنســـــیق المنـــــاهج وصـــــف مـــــواد التـــــدریس التـــــي یقـــــدم -  ب

  . التدریسیة للمواد
توزیـــــع األعبـــــاء التدریســـــیة علـــــى أعضـــــاء الهیئـــــة التدریســـــیة بالقســـــم حســـــب  -  ت

  . تخصصاتهم
  . تشجیع وتنسیق نشاطات البحث العلمي في القسم أو البرنامج -  ث



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

إبــداء الــرأي فــي طلبــات التعیــین ألعضــاء هیئــة التــدریس ومــا یتعلــق بالترقیــة  - ج
  . دب واإلعارة واإلجازة واالبتعاث وتقدیم االستقالةوالن

  . اقتراح أعداد الطلبة المقبولین في القسم أو البرنامج - ح
  . تشكیل لجنة االمتحان العام للقسم أو البرنامج - خ
  . الموافقة على العالمات النهائیة لطلبة القسم -  د
  . مراجعة جمیع النتائج الفصلیة للقسم ورفعها إلى مجلس الكلیة -  ذ
  . اد مشروع موازنة القسم أو البرنامج ورفعه للعمیدإعد -  ر
متابعـــة نشـــاطات القســـم األكادیمیـــة والثقافیـــة وغیرهـــا بمـــا ینســـجم مـــع فلســـفة   -  ز

ویعزز السـلوك اإلسـالمي  لـدى أعضـاء هیئـة التـدریس فـي القسـم ، الجامعة
  .  والموظفین والطلبة

رئــیس القســم إبــداء الــرأي فــي أیــة موضــوعات یعرضــها علیــه عمیــد الكلیــة أو  - س
  .أو البرنامج

تقیــیم مســیرة القســم األكادیمیــة وتقــدیم التوصــیات للعمیــد بشــأن تطــویر األداء  - ش
  . والحفاظ على الكفایة النوعیة

النظـــر فـــي التقریـــر الســـنوي الـــذي یقدمـــه رئـــیس القســـم قبـــل رفعـــه إلـــى عمیـــد  - ص
  .الكلیة

  )38(المادة 
هـا وتحقیـق أهـدافها وفقـًا للـوائح تجري الجامعة التعیینات الالزمة من أجـل تسـییر أمور 

  .ة واللوائح الصادرة بمقتضاهبما ال یتعارض مع قانون الخدمة المدنی الداخلیة

  )39(المادة 
یشـترط أن تكــون الشــهادات العلمیـة ألعضــاء هیئــة التـدریس صــادرة عــن جامعــات أو 

  . معاهد علیا معترف بها
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  )40(المادة 
فــي الجامعــة برتــب متكافئــة مــع رتــبهم فــي یجــوز تعیــین أعضــاء فــي هیئــة التــدریس 

بمــا ال یتعــارض مــع قــانون الخدمــة  ،جامعــة أخــرى معتــرف بهــا وفقــًا للــوائح الداخلیــة
    .المدنیة واللوائح الصادرة بمقتضاه

  )41(المادة 
عفاء أي موظف بالجهاز اإلداري فـي الجامعـة بموجـب  یجري تعیین وترقیة وتثبیت وإ

  .ائح الصادرة بمقتضاهواللو  قانون الخدمة المدنیة

  )42(المادة 
یحق للعاملین في الجامعة تشكیل هیئة تضمهم وفـق الئحـة خاصـة یقرهـا مجلـس  .1

  .الجامعة
  .یحق للطلبة تشكیل اتحاد للطلبة وفق الئحة خاصة یقرها مجلس الجامعة .2

  )43(المادة 
اه تعقد المجالس أو اللجان المشـكلة بموجـب هـذا النظـام واللـوائح الصـادرة بمقتضـ .1

  . جلساتها العادیة وغیر العادیة بدعوة من رئیسها
یحـــدد رئـــیس كـــل مجلـــس أو اللجنـــة جـــدول أعمـــال االجتماعـــات فیهـــا، وال یجـــوز  .2

  . ألیة جهة تعمیم أوراق عمل أو تقاریر على األعضاء إال من خالل رئیسها
یجــوز للمجــالس أو اللجــان عقــد جلســات غیـــر عادیــة بنــاء علــى طلــب األغلبیـــة  .3

ألعضـــائها، علـــى أن یعقـــد االجتمـــاع غیـــر العـــادي خـــالل أســـبوع علـــى المطلقـــة 
  . األكثر من تاریخ تقدیم الطلب إلى رئیس أي مجلس أو لجنة

تكــون اجتماعــات أي مــن المجــالس أو اللجــان قانونیــة بحضــور أغلبیــة أعضــائها  .4
وتكــون قراراتهــا صــحیحة إذا صــدرت بأغلبیــة األعضــاء الحاضــرین وعنــد تســاوي 

 .یكون صوت رئیس الجلسة مرجحاً  عدد األصوات
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إذا تعلـق بحــث أي موضــوع فـي أي مجلــس أو لجنــة برئیسـها أو بــأي عضــو مــن  .5
األعضـــاء فعلـــى الشـــخص صـــاحب العالقـــة مغـــادرة االجتمـــاع طیلـــة بحـــث ذلـــك 
الموضوع إال إذا قرر األعضـاء الحاضـرون خـالف ذلـك السـتكمال معلومـات أو 

 . تقدیم بیانات
  )44(المادة 

تـــراض علـــى القـــرارات الصـــادرة عـــن أي مجلـــس إلـــى المجلـــس الـــذي یلیـــه یجـــوز االع
، ویكــون القــرار الصــادر عــن المجلــس المعتــرض إلیــه قــرارًا قطعیــًا غیــر قابــل  تسلســًال

  .للطعن أمام أیة جهة أخرى داخل الجامعة

  )45(المادة 
ترفــع توصــیات أي جهــة إلــى الجهــة األعلــى بتنســیب مــن الجهــة األدنــى منهــا حســب 

  . والوظائف والصالحیات المعمول بها في الجامعة الرتب تسلسل

  )46(المادة 
دارتهــا  .1 تعتبــر الجامعــة الجهــة المســؤولة عــن تصــریف شــؤونها المالیــة واإلداریــة وإ

سـواء مـن حیـث القـبض أو الصـرف، أو تنفیــذ  ،وفقـًا للتعلیمـات التـي یقرهـا الـوزیر
و إبـرام العقـود واالتفاقیـات، المشتریات واللوازم أو طرح العطاءات والمناقصـات، أ

أو تنفیــــذ أي معــــامالت مالیــــة داخــــل الجامعــــة، أو التعامــــل مــــع اآلخــــرین أو أي 
  .أمور مالیة أخرى

تلتـزم الجامعـة بتطبیـق أنظمـة الرقابـة اإلداریـة والمالیـة المعمـول بهـا فـي السـلطة،  .2
أنظمـة وأي تعلیمات أخرى للرقابة یقرها الوزیر في الجامعة، بمـا ال یتعـارض مـع 

  .الرقابة اإلداریة والمالیة للسلطة
  )47(المادة 

رئــیس الجامعــة وجمیــع المســؤولین فیهــا مكلفــون بتطبیــق أحكــام هــذا النظــام واللــوائح 
  .الصادرة بمقتضاه اعتبارًا من تاریخ إقراره



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

  )48(المادة 
ر تتمتــع الجامعــة باإلعفــاءات والتســهیالت الحكومیــة التــي تتمتــع بهــا الــوزارات والــدوائ

  .الحكومیة
  )49(المادة 

تتــولى الجامعــة القیــام بجمیـــع األعمــال والخــدمات العامـــة، وتــوفیر الوســائل والمرافـــق 
الضروریة التي یقتضـیها تحقیـق أهـدافها وغایاتهـا المنصـوص علیهـا فـي هـذا النظـام، 
بمــا فــي ذلــك إقامــة األبنیــة واإلنشــاءات التــي تحتــاج إلیهــا وفقــًا للتنظــیم الــذي تقــرره، 

  .مخططات والتصامیم التي تراها مناسبةوال

  )50(المادة 
ُصــدر الــوزیر  التعلیمــات الالزمــة لتنفیــذ أحكــام هــذا النظــام  -بتنســیب مــن الــرئیس -ی

  .واألنظمة المعمول بها في السلطة الوطنیة الفلسطینیة بما ال یتعارض مع القوانین

  )51(المادة 
عّدل هذا النظام بقرار من مجلس الوزراء بناًء  ُ   .على تنسیب من الوزیر ی

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

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
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  م2013لسنة ) 252(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشـأن إنشاء المجلس األعلى للتعلیم والتدریب المهني والتقني

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

  م،1998لسنة ) 11( وعلى قانون التعلیم العالي رقم
  م،2000لسنة ) 7(وعلى قانون العمل رقم 

خطـــة تطبیـــق نظــــام  م بشـــأن2004لســـنة ) 145(وعلـــى قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقــــم 
  التعلیم والتدریب المهني والتقني،
تعیـــین  م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 

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

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

وبنـاًء علـى مـا أقــره مجلـس الـوزراء فــي جلسـته السـابعة عشــر بعـد الثالثمائـة المنعقــدة 
  . م19/11/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/05/317/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
 )1(المادة 

نشأ المجلس األعلى للتعلیم والتدریب المهني والتقني من الجهات التالیة - 1 ُ  :ی
 :المؤسسات الحكومیة - أ

 .وزارة العمل  )1
 .وزارة التربیة والتعلیم العالي  )2
 .وزارة الشؤون االجتماعیة  )3
 .وزارة المالیة  )4



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

 .وزارة التخطیط  )5
 .اتوزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلوم  )6
 .وزارة السیاحة واآلثار  )7

 :المؤسسات الدولیة واألهلیة والقطاع الخاص  -  ب
 ).األونروا(وكالة غوث وتشغیل الالجئین   )1
 .اتحاد الغرف التجاریة الصناعیة الزراعیة الفلسطینیة  )2
 .االتحاد العام للصناعات  )3
 .اتحاد النقابات العمالیة  )4
 .اتحاد المقاولین  )5
 .مندوب عن المنظمات األهلیة  )6
 ).4 -2(خبراء محلیون بعدد   )7

تكون رئاسة المجلس األعلى للتعلیم والتدریب المهني والتقني بالتنـاوب بـین وزیـر  - 2
 .العمل ووزیر التربیة والتعلیم العالي كل سنتین، على أن تبدأ بوزیر العمل

یشـــترط فـــي عضـــویة المجلـــس مـــن ممثلـــي المؤسســـات الحكومیـــة أن یكونـــوا مـــن  - 3
  .موظفي الفئة العلیا

  )2(المادة 
  :یتولى المجلس األعلى للتعلیم والتدریب المهني والتقني المهام التالیة

 .وضع السیاسات العامة المتعلقة بالتعلیم والتدریب المهني والتقني .1
 .إقرار السیاسات المالیة والعمل على توفیر الدعم الالزم لها .2
قنــي، والتــي تتضــمن مــا تنفیــذ االســتراتیجیة الوطنیــة للتعلــیم والتــدریب المهنــي والت .3

 :یلي
التخطـــیط لتطـــویر قطـــاع التعلـــیم والتـــدریب المهنـــي فـــي ضـــوء احتیاجـــات  - أ

 .ونمو سوق العمل الفلسطیني
 .اقتراح مشروع قانون التعلیم والتدریب المهني والتقني -  ب
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تطـــویر وثیقـــة منهـــاج تحتـــوى معـــاییر وطنیـــة مرجعیـــة للتعلـــیم والتـــدریب  -  ت
 .المهني والتقني

بیئــة التــدریب والتعلــیم المهنــي والتقنــي وفقــًا لمعــاییر العمــل علــى تطــویر  -  ث
 .وطنیة متوافق علیها

ــــة فــــي فلســــطین،  - ج العمــــل علــــى متابعــــة تطــــویر المنــــاهج المهنیــــة والتقنی
  .وتطویر طرق التعلیم والتدریب والتقویم

  )3(المادة 
 یتــولى وزیــرا العمــل والتربیـــة والتعلــیم العــالي إعــداد النظـــام الــداخلي للمجلــس األعلـــى
ــــان الهیكــــل  ــــى أن یتضــــمن بی ــیم والتــــدریب المهنــــي والتقنــــي وفــــق األصــــول، عل للتعلــ
التنظیمــي للمجلــس، ویــنص علــى إنشــاء لجــان تنظیمیــة ووحــدات متخصصــة لتنظــیم 

  .أعمال المجلس
  )4(المادة 

تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـٌل فیمـا یخصـه-على الجهات المختصة كافة 
  .ه، وینشر في الجریدة الرسمیةاعتبارًا من تاریخ صدور 
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  هـ1435من محرم لعـام  15 :الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء
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  م2013لسنة ) 253(قرار مجلس الوزراء رقم 
  م التقاعد المبكر للموظفین المدنیینبشـأن تشكیل لجنة خاصة إلعداد نظا

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

  م،2005لسنة ) 7(وعلى قانون التقاعد العام رقم 
  منها،) أ/25(وعلى الالئحة الداخلیة لمجلس الوزراء، والسیما المادة 

) 57(رقـــم  الدائمـــة فـــي محضـــر اجتماعهـــاوعلـــى توصـــیات اللجنـــة اإلداریـــة الوزاریـــة 
  م،18/11/2013المنعقد 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
نــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثامنــة عشــر بعــد الثالثمائــة المنعقــدة  وب

  . م26/11/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/01/318/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

 )1(المادة 
وزارة : مـن تشكیل لجنة خاصـة برئاسـة األمانـة العامـة لمجلـس الـوزراء، وعضـویة كـلٍ 

الصحة، ووزارة التربیة والتعلـیم العـالي، ووزارة المالیـة، ودیـوان المـوظفین العـام، وذلـك 
  . إلعداد نظام التقاعد المبكر للموظفین المدنیین

  )2(المادة 
  .ترفع اللجنة توصیاتها لمجلس الوزراء خالل شهر من تاریخه

  



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

  )3(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -هكـٌل فیمـا یخصـ-على الجهات المختصة كافة 

  .وینشر في الجریدة الرسمیة اعتبارًا من تاریخ صدوره،

   م2013من نوفمبر لسنة  26: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من محرم لعـام  22 :الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

  م2013لسنة ) 254(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشـأن إعادة تشكیل اللجنة المتخصصة بالبحث عن األموال التي حصل علیها 

  وائل مصطفى الروبي/ والمتهم إیهاب محمد الكردي/ المتهم

  مجلس الوزراء
  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 

  منها،) أ/25(وعلى الالئحة الداخلیة لمجلس الوزراء، والسیما المادة 
م بشـأن تشــكیل 2009لسـنة ) هــ.إ/و.م/5/138/11(وعلـى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

إیهــــاب محمــــد / حصــــل علیهــــا المــــتهمللبحــــث عــــن األمــــوال التــــي  لجنــــة متخصصــــة
  وائل مصطفى الروبي،/ الكردي والمتهم

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
نــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثامنــة عشــر بعــد الثالثمائــة المنعقــدة  وب

  . م26/11/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/02/318/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

 )1(المادة 
إیهــاب / همإعــادة تشــكیل اللجنــة المتخصصــة بالبحــث عــن األمــوال التــي جمعهــا المــت

وائـل مصـطفى الروبـي المشـكلة بموجـب قـرار مجلـس الـوزراء / محمـد الكـردي والمـتهم



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

م، علـــى أن تتشـــكل مــن األعضـــاء التالیـــة 2009لســنة ) هــــ.إ/و.م/5/138/11(رقــم 
  :أسماؤهم

  الصفة  االسم  .م
  رئیساً   مازن بدر عمر حبوب   .1
  عضواً   محمد خالد عاشور شحادة   .2
  ضواً ع  باسل جبر حسن أبو زعیتر   .3
  عضواً   طارق إبراهیم أحمد المقادمة   .4

  
  )2(المادة 

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

   م2013من نوفمبر لسنة  26: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من محرم لعـام  22 :قالمواف                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

  م2013لسنة ) 255(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشـأن اعتماد توصیات اللجنة الخاصة بدراسة عالوة طبیعة العمل لمسمیات 

  وظیفیة جدیدة ومستحدثة في الوزارات والمؤسسات الحكومیة
  مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003د االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة بع
  م وتعدیالته،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
م بالئحـــة عـــالوة طبیعـــة العمـــل 2005لســـنة ) 13(وعلـــى قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  والعالوة اإلداریة،
م بشـــــأن 2013لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/01/312/11(وعلــــى قـــــرار مجلـــــس الـــــوزراء رقـــــم 

لدراسـة عـالوة طبیعـة العمـل لمسـمیات وظیفیـة جدیـدة ومسـتحدثة  تشكیل لجنة خاصة
  في الوزارات والمؤسسات الحكومیة،

) 57(رقـــم  وعلـــى توصـــیات اللجنـــة اإلداریـــة الوزاریـــة الدائمـــة فـــي محضـــر اجتماعهـــا
  م،18/11/2013المنعقد بتاریخ 

  م بشأن2012لسنة ) ـه.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم 
زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیات / تعیــین الســید

  رئیس الوزراء،
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
دة وبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثامنــة عشــر بعــد الثالثمائــة المنعقــ

  . م26/11/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/03/318/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(لمادة ا
اعتمـــاد توصـــیات اللجنــــة الخاصـــة بدراســــة عـــالوة طبیعـــة العمــــل لمســـمیات وظیفیــــة 
جدیــدة ومســتحدثة فــي الــوزارات والمؤسســات الحكومیــة المشــكلة بقــرار مجلــس الــوزراء 



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

م، وذلـك بتعـدیل قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 2013ة لسن) هـ.إ/و.م/01/312/11(رقم 
  :م بالئحة عالوة طبیعة العمل والعالوة اإلداریة، بإضافة ما یلي2005لسنة ) 13(
 

  عالوة طبیعة العمل  المسمى الوظیفي
  %60  أخصائي ترویة دمویة جامعي
  

  )2(لمادة ا
ر، ویعمـل بـه تنفیـذ أحكـام هـذا القـرا -كـٌل فیمـا یخصـه-على الجهات المختصة كافة 

  .وینشر في الجریدة الرسمیة اعتبارًا من تاریخ صدوره،

   م2013من نوفمبر لسنة  26: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من محرم لعـام  22 :الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

  م2013نة لس) 256(قرار مجلس الوزراء رقم 
  م2014بشـأن اعتماد الخطة التشغیلیة الحكومیة للعام 

  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 
بعض صــالحیات رئــیس زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــ/ الســید

  الوزراء،
  وبناء على تنسیب وزیر التخطیط،

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

عشــر بعـد الثالثمائـة المنعقــدة  التاسـعةوبنـاًء علـى مـا أقــره مجلـس الـوزراء فــي جلسـته 
  . م03/12/2013 بتاریخ) هـ.إ/و.م/01/319/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
 )1(المادة 

  .م2014اعتماد الخطة التشغیلیة الحكومیة للعام 

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

  .وینشر في الجریدة الرسمیة اعتبارًا من تاریخ صدوره،

 م2013بر لسنة من دیسم 03: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من محرم لعـام  29 :الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

  م2013لسنة ) 257(قرار مجلس الوزراء رقم 
شیكل لصالح وزارة الشؤون االجتماعیة ) 100,000(بشـأن اعتماد مبلغ 

  وسم الشتاء القادمالمحتملة خالل م لمواجهة الكوارث الطبیعیة

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

ـــــوزراء رقـــــم  ـــــى قـــــرار مجلـــــس ال م بالنظـــــام المـــــالي للـــــوزارات 2005لســـــنة ) 43(وعل
  والمؤسسات العامة وتعدیالته،

وصیات لجنة الشؤون االقتصادیة والبنیة التحتیة الوزاریـة الدائمـة فـي محضـر وعلى ت
  م،20/11/2013المنعقد بتاریخ ) 43(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
عشــر بعـد الثالثمائـة المنعقــدة  التاسـعةوبنـاًء علـى مـا أقــره مجلـس الـوزراء فــي جلسـته 

  . م03/12/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/02/319/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
لصــــالح وزارة الشـــــؤون  -مائــــة ألــــف شـــــیكل  –شـــــیكل ) 100,000(بلــــغ اعتمــــاد م 

االجتماعیــة، وذلــك لمواجهــة الكــوارث الطبیعیــة المحتملــة خــالل موســم الشــتاء القــادم، 
ــــین وزارة المالیــــة ووزارة الشــــؤون االجتماعیــــة، ووفــــق  ــــى أن یــــتم ذلــــك بالتنســــیق ب عل

  .األصول المعمول بها في وزارة المالیة



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

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

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

 م2013من دیسمبر لسنة  03: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من محرم لعـام  29 :الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  س مجلـس الـوزراءنائب رئیـ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

  م2013لسنة ) 258(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشـأن تبعیة اإلدارة العامة للمحررات

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

م بشـــأن إنشـــاء 2007لســـنة ) هــــ.إ/و.م/4/40/10(وعلـــى قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 
  ة العامة للمحررات،اإلدار 

إعــادة  م بشــأن2013لســنة ) هـــ.إ/و.م/9/276/11(وعلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
  تشكیل اإلدارة العامة للمحررات،

وعلى توصیات لجنة الشؤون االقتصادیة والبنیة التحتیة الوزاریـة الدائمـة فـي محضـر 
  م،20/11/2013المنعقد بتاریخ ) 43(اجتماعها رقم 

م بشــأن تعیـــین 2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(الــوزراء رقــم وعلــى قــرار رئـــیس 
زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیات رئــیس / الســید

  الوزراء،
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
عشــر بعـد الثالثمائـة المنعقــدة  سـعةالتاوبنـاًء علـى مـا أقــره مجلـس الـوزراء فــي جلسـته 

  . م03/12/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/03/319/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
  .اإلدارة العامة للمحررات لوزیر المالیة تتبع

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

  



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

  )3(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -یخصـهكـٌل فیمـا -على الجهات المختصة كافة 

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

 م2013من دیسمبر لسنة  03: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من محرم لعـام  29 :الموافق                     

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

  م2013لسنة ) 259(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشـأن تطبیق الالئحة التنظیمیة لكادر المعلمین الحكومیین على المعلمین بوزارة 

  العمل
  مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
 بشـــــأنم 2013لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/03/279/11(وعلــــى قـــــرار مجلـــــس الـــــوزراء رقـــــم 

  الالئحة التنظیمیة لكادر المعلمین الحكومیین،
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 ال   مخولة لنا قانونًا

عشــر بعـد الثالثمائـة المنعقــدة  التاسـعةوبنـاًء علـى مـا أقــره مجلـس الـوزراء فــي جلسـته 
  . م03/12/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/04/319/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
 )1(المادة 

  .تطبیق الالئحة التنظیمیة لكادر المعلمین الحكومیین على المعلمین بوزارة العمل
  )2(المادة 

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

  

 م2013من دیسمبر لسنة  03: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من محرم لعـام  29 :الموافق                     

  ـظاظـازیـاد شـكري ال
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

  م2013لسنة ) 260(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشـأن تعدیل رسوم معامالت الشركات التجاریة في فلسطین

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

  م،2012لسنة ) 7(وعلى قانون الشركات التجاریة رقم 
م بشـأن اسـتیفاء 2013لسـنة ) هــ.إ/و.م/3/285/11(وعلى قرار مجلس الـوزراء رقـم 

  ،رسوم بعض معامالت الشركات التجاریة في فلسطین
وعلى توصیات لجنة الشؤون االقتصادیة والبنیة التحتیة الوزاریـة الدائمـة فـي محضـر 

  م،20/11/2013المنعقد بتاریخ ) 43(م اجتماعها رق
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 قانو    نًا

عشــر بعـد الثالثمائـة المنعقــدة  التاسـعةوبنـاًء علـى مـا أقــره مجلـس الـوزراء فــي جلسـته 
  . م03/12/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/05/319/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

 ل المرفـــــــــــــق بقـــــــــــــرار مجلـــــــــــــس الـــــــــــــوزراء رقـــــــــــــمتعـــــــــــــدیل بعـــــــــــــض بنـــــــــــــود الجـــــــــــــدو  
اســـتیفاء رســـوم معـــامالت الشـــركات م بشـــأن 2013لســـنة ) هــــ.إ/و.م/03/285/11(

  :التجاریة في فلسطین، لتصبح على النحو التالي
 



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

  الرسوم بالدینار األردني  المعاملة  م

التوصـــــیة / محاصــــة/ تســــجیل شــــركة تضـــــامن   .1
  مدنیة/ البسیطة

200  

التوصـــــیة / محاصـــــة/ تعـــــدیل شـــــركة تضـــــامن   .2
  مدنیة/ البسیطة

50  

3.   
/ رسوم تسـجیل شـركة ذات المسـؤولیة المحـدودة

أو زیــادة /  المســاهمة العامــة/ توصــیة باألســهم
  رأسمال الشركة

  دینار أردني )50,000( من
  دینار أردني) 250,000(إلى 

)1 (%  
  من رأس المال

  دینار أردني )250,000(أكثر من 
  دینار أردني )1,000,000(إلى 

)0.7(% 
  من رأس المال

  دینار أردني) 1,000,000(أكثر من 
  دینار أردني) 5,000,000(إلى  

)0.5 (%  
  من رأس المال

  دینار أردني) 5,000,000(أكثر من 
)0.3(%  

  من رأس المال
  50  تعدیل غایات الشركة/ حذف/ قرار إضافة   .4
  20  عقد تأسیس شركة/ تعدیل مواد نظام داخلي   .5
  150  فتح فرع جدید للشركة   .6
  150  غرامة عدم التبلیغ عن فرع جدید   .7
  150  ركة إلى نوع شركة أخرىرسوم تحویل نوع ش   .8
  100  رسوم دمج شركة في شركة أخرى   .9

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

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

 م2013من دیسمبر لسنة  03: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من محرم لعـام  29 :الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

  م2013لسنة ) 261(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشـأن تخصیص قطعة أرض حكومیة إلنشاء مقر لصالح جمعیة الحیاة لتنمیة 

  األسرة
  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،
رقـم  میـة فـي محضـر اجتماعهـاوعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكو 

  م،04/12/2013المنعقد بتاریخ ) 17(
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 الص   الحیات المخولة لنا قانونًا

بعـد الثالثمائـة المنعقـدة بمدینـة  العشـرینوبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسـته 
  . م10/12/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/01/320/11(غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

مـــــن ) 337(تخصــــیص قطعـــــة األرض الحكومیــــة الواقعـــــة فـــــي أرض القســــیمة رقـــــم 
ألـــف –) 2م1007(مـــن أراضـــي مدینـــة غـــزة، والبالغـــة مســـاحتها ) 724(م القطعـــة رقـــ

إلنشــاء مقــر لصــالح جمعیــة الحیــاة لتنمیــة األســرة، وذلــك وفقــًا  -وســبعة أمتــار مربعــة
  . للمخططات الهندسیة المرفقة بهذا القرار



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            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 دیسمبر لسنة  10: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من صفر لعـام  06: الموافق               

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

  م2013لسنة ) 262(قرار مجلس الوزراء رقم 
  تشكیل لجنة خاصة لدراسة االحتیاجات المستقبلیة من التخصصات العلمیة بشـأن

  وحاجة سوق العمل الفلسطیني
  مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  منها،) 25(وعلى الالئحة الداخلیة لمجلس الوزراء، والسیما المادة 

) 58(رقـــم  الوزاریـــة الدائمـــة فـــي محضـــر اجتماعهـــا وعلـــى توصـــیات اللجنـــة اإلداریـــة
  م،02/12/2013المنعقد 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
بعـد الثالثمائـة المنعقـدة بمدینـة  العشـرینوبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسـته 

  . م10/12/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/02/320/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

 )1(المادة 
وزارة : ویة كـــٍل مـــنتشــكیل لجنـــة خاصـــة برئاســـة وزارة التربیـــة والتعلـــیم العـــالي، وعضـــ

التخطـــیط، ووزارة العمـــل، ووزارة الصـــحة، وذلـــك لدراســـة االحتیاجـــات المســـتقبلیة مـــن 
  .التخصصات العلمیة وحاجة سوق العمل الفلسطیني

  )2(المادة 
  .ترفع اللجنة توصیاتها لمجلس الوزراء خالل شهر من تاریخه

  



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

  )3(المادة 
یـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه تنف -كـل فیمـا یخصـه -على الجهات المختصة كافة

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره

 م2013من دیسمبر لسنة  10: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من صفر لعـام  06: الموافق               

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

  م2013لسنة ) 263(اء رقم قرار مجلس الوزر 
بشـأن إضافة وزارة الصحة والمكتب اإلعالمي الحكومي إلى عضویة اللجنة 

لمواجهة الكوارث الطبیعیة المحتملة خالل موسم الشتاء  الخاصة بإعداد خطة
  القادم

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

  منها،) 25(اخلیة لمجلس الوزراء، والسیما المادة وعلى الالئحة الد
 م بشـــــأن2013لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/02/316/11(وعلــــى قـــــرار مجلـــــس الـــــوزراء رقـــــم 

تشكیل لجنـة خاصـة إلعـداد خطـة لمواجهـة الكـوارث الطبیعیـة المحتملـة خـالل موسـم 
  الشتاء القادم،

تعیـــین  شــأنم ب2012لســنة ) 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
بعـد الثالثمائـة المنعقـدة بمدینـة  العشـرینوبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسـته 

  . م10/12/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/03/320/11(قم غزة تحت ر 
  :قرر ما یلي

 )1(المادة 
إضـــافة وزارة الصـــحة والمكتـــب اإلعالمـــي الحكــــومي إلـــى عضـــویة اللجنـــة الخاصــــة 
ــــة خــــالل موســــم الشــــتاء القــــادم،  بإعــــداد خطــــة لمواجهــــة الكــــوارث الطبیعیــــة المحتمل

  .م2013لسنة ) هـ.إ/و.م/02/316/11(والمشكلة وفق قرار مجلس الوزراء رقم 
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  )2(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـل فیمـا یخصـه -على الجهات المختصة كافة

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره

 م2013من دیسمبر لسنة  10: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من صفر لعـام  06: الموافق               

  ـكري الـظاظـازیـاد ش
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء
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  م2013لسنة ) 264(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشـأن إجراءات شغل وظائف الفئة العلیا في الدوائر الحكومیة

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

  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
آلیـات  م بشـأن2011لسـنة ) هــ.إ/و.م/10/217/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقـم 

  شغل الوظائف العلیا في الدوائر الحكومیة،
) 58(رقـــم  وعلـــى توصـــیات اللجنـــة اإلداریـــة الوزاریـــة الدائمـــة فـــي محضـــر اجتماعهـــا

  م،02/12/2013المنعقد بتاریخ 
تعیـــین  م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(ى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم وعلــ

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

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

بعـد الثالثمائـة المنعقـدة بمدینـة  العشـریني جلسـته وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء ف
  . م10/12/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/04/320/11(غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

رئیس اللجنة اإلداریـة الوزاریـة الدائمـة، وأمـین : تُشكل لجنة خاصة مكونة من كل من
ائرة الحكومیـة المعنیـة، عام مجلس الوزراء، ورئیس دیوان الموظفین العام، ورئـیس الـد

لدراســة احتیاجــات الــدائرة الحكومیــة المعنیــة مــن وظــائف الفئــة العلیــا، علــى أن تقــوم 
 :اللجنة باتباع اإلجراءات التالیة
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اســتقبال طلــب الــدائرة الحكومیــة مــدعمًا بمــذكرة توضــیحیة یبــین حاجتهــا لوظــائف  .1
  .الفئة العلیا

  .ومیةاالطالع على الهیكل التنظیمي للدائرة الحك .2
  .تقییم مدى حاجة الدائرة الحكومیة من وظائف الفئة العلیا .3
  .االطالع على خطة الدائرة الحكومیة المستقبلیة وخطة الحكومة العامة .4

  )2(المادة 
حــال تبــین للجنــة حاجــة أي دائــرة حكومیــة مــن وظــائف الفئــة العلیــا، یــتم التعیــین أو 

 :الترقیة وفقًا لإلجراءات التالیة
مـن داخـل الحكومـة أو خارجهـا ) وكیل مسـاعد/ وكیل وزارة(صب یكون شغل من  .1

 :وفقًا للمعاییر التالیة
 .أن یكون حاصًال على الشهادة الجامعیة األولى على األقل  - أ
ســــــنوات فــــــي مجــــــال العمــــــل التخصصــــــي ) 7(خبــــــرة ســــــابقة ال تقــــــل عــــــن   -  ب

عــداد الخطــط والموازنــات والتقــاریر  واإلشــرافي، ووضــع السیاســات العامــة وإ
 .زمة للعمل وتنفیذها واإلشراف على سیر العملالال

یفضل من لدیه الخبرة في مجال العمل التخصصـي كأولویـة، ثـم فـي مجـال   -  ت
 .العمل الحكومي بشكل عام

 .امتالك المهارات القیادیة واإلداریة الالزمة للقیام بمهامه  -  ث
ســنة، وأن ال یقــل الحــد ) 55(أال یتجــاوز الحــد األقصــى لســن المتقــدم عــن   - ج

 .سنة) 40(ألدنى عن ا
یراعــي معــدل تقیــیم األداء للمرشــحین مــن داخــل الحكومــة للســنوات الــثالث   - ح

نجازات المرشحین من خارجها  .األخیرة، وإ
مــن داخــل الحكومــة أو خارجهــا وفقــًا للمعــاییر ) مــدیر عــام(یكــون شــغل منصــب  .2

 :التالیة



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

 .أن یكون حاصًال على الشهادة الجامعیة األولى على األقل  .1
ســـــنوات فـــــي مجـــــال العمـــــل التخصصـــــي ) 5(ة ســـــابقة ال تقـــــل عـــــن خبـــــر   .2

عــداد الخطــط والموازنــات والتقــاریر  واإلشــرافي، ووضــع السیاســات العامــة وإ
 .الالزمة للعمل وتنفیذها واإلشراف على سیر العمل

یفضـــل مـــن لدیـــه الخبـــرة فـــي مجـــال العمـــل التخصصـــي كأولویـــة، ثـــم فـــي   .3
 .مجال العمل الحكومي بشكل عام

 .ك المهارات القیادیة واإلداریة الالزمة للقیام بمهامهامتال  .4
سـنة، وأن ال یقـل الحـد ) 50(أال یتجاوز الحد األقصـى لسـن المتقـدم عـن   .5

 .سنة) 30(األدنى عن 
یراعــي معــدل تقیــیم األداء للمرشــحین مــن داخــل الحكومــة للســنوات الــثالث  .6

نجازات المرشحین من خارجها   .األخیرة، وإ

  )3(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـل فیمـا یخصـه -لجهات المختصة كافةعلى ا

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره

 م2013من دیسمبر لسنة  10: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من صفر لعـام  06: الموافق               

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  وزراءنائب رئیـس مجلـس الـ
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  م2013لسنة ) 265(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشـأن تسویة أوضاع بعض الموظفین األسرى في سجون االحتالل الصهیوني 

  استثناًء 
  مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،2004لسنة ) 19(وعلى قانون األسرى والمحررین رقم 

  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(الخدمة المدنیة رقم وعلى قانون 
  م،2005لسنة ) 8(وعلى قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطینیة رقم 

م بشـــأن مـــنح 2013لســـنة ) هــــ.إ/و.م/05/294/1(وعلــى قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 
حـــت األســـرى المـــوظفین فـــي ســـجون االحـــتالل الصـــهیوني نفـــس االمتیـــازات التـــي من

  ،)وفاء األحرار(لألسرى المحررین في صفقة تبادل األسرى 
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 الصال   حیات المخولة لنا قانونًا

بعـــد الثالثمائـــة  الحادیـــة والعشـــرینوبنـــاًء علـــى مـــا أقـــره مجلـــس الـــوزراء فـــي جلســـته 
  . م17/12/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/01/321/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
التالیـة تسویة أوضاع المـوظفین العسـكریین األسـرى فـي سـجون االحـتالل الصـهیوني 

  :أسماؤهم استثناًء وفق الرتبة وتاریخها قرین كل اسم
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  تاریخ الرتبة  الرتبة  رقم الهویة  االسم  .م
  24/06/2013  نقیب  906524673  رامي فرید أحمد الزعانین  .1
  01/01/2010  مالزم  800112534  یونس ناصر صبیح أبو الفیته  .2
  01/08/2013 ممالز   900820689  ر عبد المجید سالم بریعمیتیس  .3
  01/08/2013 مالزم  945773919  محمد حسن سعید أبو غرابة  .4
  01/08/2013 مالزم  800283020  عبد اهللا فؤاد عید النحال  .5
  01/08/2013 مالزم  900534967  محمد موسى سعدو سعد  .6
  01/08/2013 رائد  905339552  رامي حسین شاكر حجازي  .7

  )2(المادة 
ین التالیــة أســماؤهما مــن الكــادر المــدني إلــى الكــادر العســكري نقــل المــوظفین األســیر 

  :استثناًء وفق الرتبة وتاریخها قرین كل اسم
  

  تاریخ الرتبة  الرتبة  رقم الهویة  االسم  .م
  01/08/2013 مالزم  900951443  أحمد سعید عبد ربه عبد ربه  .1
  01/08/2013 مالزم  901298026  نضال خضر موسى الدحنون  .2

  )3( المادة
عمـل بـه تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، وی -كـٌل فیمـا یخصـه-على الجهات المختصة كافة 

  .وینشر في الجریدة الرسمیة اعتبارًا من تاریخ صدوره،

 م2013من دیسمبر لسنة  17: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من صفر لعـام  13 :الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  ئب رئیـس مجلـس الـوزراءنا
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  م2013لسنة ) 266(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشـأن تغطیة تكالیف رسوم استخراج بدل فاقد عن جمیع المعامالت والوثائق 

  التي فقدها المواطنون بسبب المنخفض الجوي الرسمیة الحكومیة

  مجلس الوزراء
  یالته،م وتعد2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  م،1998لسنة ) 7(وعلى قانون تنظیم الموازنة العامة والشؤون المالیة 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،

  مة،وبناًء على مقتضیات المصلحة العا
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

بعـــد الثالثمائـــة  الحادیـــة والعشـــرینوبنـــاًء علـــى مـــا أقـــره مجلـــس الـــوزراء فـــي جلســـته 
  . م17/12/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/02/321/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

اج بــدل فاقــد عـن جمیــع المعــامالت تكلیـف وزارة المالیــة بتغطیـة تكــالیف رســوم اسـتخر 
والوثـــائق الرســـمیة الحكومیـــة التـــي فقـــدها المواطنـــون المتضـــررون بســـبب المـــنخفض 
الجوي الذي تعرض له قطـاع غـزة فـي الفتـرة مـا بـین الحـادي عشـر والرابـع عشـر مـن 

  .م2013شهر دیسمبر 

  )2(المادة 
  .خ صدورهینتهي العمل بأحكام هذا القرار بعد مضي أربعة أشهر من تاری
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  )3(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـٌل فیمـا یخصـه-على الجهات المختصة كافة 

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

 م2013من دیسمبر لسنة  17: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من صفر لعـام  13 :الموافق                    

  شـكري الـظاظـازیـاد 
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء
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  م2013لسنة ) 267(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشـأن تشكیل لجنة خاصة لدراسة التوزیع الجغرافي للجامعات والكلیات في قطاع 

  غزة
  مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
م بشـأن النظـام 2013لسنة ) هـ.إ/و.م/04/317/11(م وعلى قرار مجلس الوزراء رق

  األساسي للجامعات الحكومیة في فلسطین،
  منها،) 25(وعلى الالئحة الداخلیة لمجلس الوزراء، والسیما المادة 

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
بعـــد الثالثمائـــة  الحادیـــة والعشـــرینوبنـــاًء علـــى مـــا أقـــره مجلـــس الـــوزراء فـــي جلســـته 

  . م17/12/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/03/321/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
وزارة : تشــكیل لجنـــة خاصـــة برئاســـة وزارة التربیـــة والتعلـــیم العـــالي، وعضـــویة كـــٍل مـــن

الصـــحة، ووزارة العمـــل، ووزارة شـــئون المـــرأة، ووزارة التخطـــیط، والمستشـــار السیاســـي 
لــرئیس الــوزراء، وذلــك لدراســة التوزیــع الجغرافــي للجامعــات والكلیــات فــي قطــاع غــزة، 

  .امج األكادیمیة التي تقدمهاوالبر 

  )2(المادة 
  .ترفع اللجنة توصیاتها لمجلس الوزراء خالل شهر من تاریخه
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  )3(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـٌل فیمـا یخصـه-على الجهات المختصة كافة 

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

 م2013من دیسمبر لسنة  17 :صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من صفر لعـام  13 :الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء
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  م2013لسنة ) 268(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشـأن إلغاء التخصیص السابق لصالح نادي شباب جبالیا الریاضي على قطعة 

  وتخصیصها لصالح وزارة الحكم المحلي الستخدامها كمرفق عام أرض 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 
  معاییر تخصیص األراضي الحكومیة،

رقـم  وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا
  م،04/12/2013المنعقد بتاریخ ) 17(

تعیـــین  م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 
اظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیات رئــیس زیــاد شــكري الظ/ الســید

 الوزراء،
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
بعـــد الثالثمائـــة  الحادیـــة والعشـــرینوبنـــاًء علـــى مـــا أقـــره مجلـــس الـــوزراء فـــي جلســـته 

  . م17/12/2013بتاریخ ) ـه.إ/و.م/04/321/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
إلغــاء التخصــیص الســابق لصــالح نــادي شــباب جبالیــا الریاضــي علــى قطعــة األرض 

مـن أراضــي ) 1(مــن القطعـة رقــم ) 1767(الحكومیـة الواقعــة فـي أرض القســیمة رقـم 
  .-مترًا مربعاً  مسمائةألف وخ–) 2م1500(مدینة غزة، والبالغة مساحتها 
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  )2( المادة
أعــاله لصــالح وزارة الحكــم المحلــي ) 1(تخصــیص قطعــة األرض المبینــة فــي المــادة 

  .الستخدامها كمرفق عام، وذلك وفقًا للمخططات الهندسیة المرفقة بهذا القرار

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

  .وینشر في الجریدة الرسمیةاعتبارًا من تاریخ صدوره، 
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  م2013لسنة ) 269(قرار مجلس الوزراء رقم 
ة بتنفیذ مشاریع استثماریة في األراضي الحكومیة بشـأن السماح للجمعیات الخیری

  المؤجرة لها
  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 والئحتـــه 2000لســـنة ) 1(األهلیـــة رقـــم وعلـــى قـــانون الجمعیـــات الخیریـــة والهیئـــات 

  التنفیذیة،
بشـأن  م بشـأن2013لسـنة ) هــ.إ/و.م/16/291/11(وعلى قرار مجلس الـوزراء رقـم 

  نظام معاییر تخصیص األراضي الحكومیة،
رقـم  وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا

  م،04/12/2013المنعقد بتاریخ ) 17(
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

بعـــد الثالثمائـــة  الحادیـــة والعشـــریناء فـــي جلســـته وبنـــاًء علـــى مـــا أقـــره مجلـــس الـــوزر 
  . م17/12/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/05/321/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

یســمح للجمعیــات الخیریــة بتنفیــذ مشــاریع اســتثماریة فــي األراضــي الحكومیــة المــؤجرة 
  :لها، وذلك وفقًا للشروط التالیة
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خل المتحصــل مـن المشـاریع االســتثماریة لتغطیـة أنشـطتها لمنفعــة أن یسـتخدم الـد .1
 .الصالح العام

  %).0.5(من ثمن األرض بدًال من %) 1(تعدیل قیمة إیجار األرض لتصبح  .2

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

  .ریدة الرسمیةاعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الج
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  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء
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  م2013لسنة ) 270(قرار مجلس الوزراء رقم 
االقتصاد الوطني إلنشاء  بشـأن تخصیص قطعة أرض حكومیة لصالح وزارة

  كسارات
  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،
رقـم  وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا

  م،04/12/2013المنعقد بتاریخ ) 17(
تعیـــین  م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 

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

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

بعـــد الثالثمائـــة  الحادیـــة والعشـــرینوبنـــاًء علـــى مـــا أقـــره مجلـــس الـــوزراء فـــي جلســـته 
  . م17/12/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/06/321/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 

  :رر ما یليق
  )1(المادة 

–) دونـم 60(تخصیص قطعة األرض الحكومیة الواقعة في محافظـة رفـح  بمسـاحة 
ــــــوطني إلنشــــــاء كســــــارات، وذلــــــك وفقــــــًا  -ســــــتون دونمــــــاً  لصــــــالح وزارة االقتصــــــاد ال

  .للمخططات الهندسیة المرفقة بهذا القرار
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  )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 دیسمبر لسنة  17: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من صفر لعـام  13 :الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء
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  م2013لسنة ) 271(راء رقم قرار مجلس الوز 
بشـأن استمالك قطعة أرض وتأجیرها لصالح بلدیة بني سهیال إلنشاء مجمع 

  ریاضي
  مجلس الوزراء

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

  ،وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته
ــــــى قــــــانون األراضــــــي  ــــــم ) اســــــتمالكها للمنعــــــة العامــــــة(وعل م 1943لســــــنة ) 24(رق
  منه،) 22(وتعدیالته، والسیما المادة 

  م،1995لسنة ) 5(وعلى قانون نقل السلطات والصالحیات رقم 
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،04/12/2013المنعقد بتاریخ ) 17(
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

بعـــد الثالثمائـــة  الحادیـــة والعشـــرینوبنـــاًء علـــى مـــا أقـــره مجلـــس الـــوزراء فـــي جلســـته 
  . م17/12/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/07/321/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
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  )1(المادة 
) 217(مـن القطعـة رقــم ) 4(ة األرض الواقعـة فـي أرض القســیمة رقـم اسـتمالك قطعـ

ثالثــة عشــر ألفــًا وتســـعمائة -) 2م13900(مــن أراضــي محافظــة خــانیونس بمســاحة 
لغایــات المنفعــة العامــة، وذلــك وفقــًا للمخططــات الهندســیة المرفقــة بهــذا  -متــرًا مربعــاً 

ألرض حســــب القــــرار، علــــى أن تكلــــف ســــلطة األراضــــي بتعــــویض صــــاحب قطعــــة ا
  .األصول المعمول بها

  )2(المادة 
یــة بنــي ســهیال أعــاله لصــالح بلد) 1(تـأجیر قطعــة األرض المســتملكة بموجــب المــادة 

تحـــت إشــــراف وزارة الشــــباب والریاضـــة وبالتنســــیق مــــع وزارة إلنشـــاء مجمــــع ریاضــــي 
  .من ثمنها%) 1(الحكم المحلي، على أن یكون قیمة إیجار قطعة األرض 

  )3(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـٌل فیمـا یخصـه-لى الجهات المختصة كافة ع

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

 م2013من دیسمبر لسنة  17: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من صفر لعـام  13 :الموافق                     

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  یـس مجلـس الـوزراءنائب رئ

  
  
  
  
  



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

  م2013لسنة ) 272(قرار مجلس الوزراء رقم 
  م2014بشـأن عطلة رأس السنة المیالدیة للعام 

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

  م وتعدیالته،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
لقـانون الخدمـة  م بالالئحة التنفیذیـة2005لسنة ) 45(اء رقم وعلى قرار مجلس الوزر 

  منه،) 7(المدنیة وتعدیالته، 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،
  ى مقتضیات المصلحة العامة،وبناًء عل

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
بعـد الثالثمائـة المنعقـدة  الثانیة والعشرینوبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته 

  . م24/12/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/01/322/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
م عطلـــــــة رســـــــمیة لكافـــــــة الـــــــوزارات 01/01/2014افـــــــق یكـــــــون یـــــــوم األربعـــــــاء المو 

  .بمناسبة رأس السنة المیالدیة والمؤسسات الحكومیة
  )2(المادة 

عمـل بـه تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، وی -كـٌل فیمـا یخصـه-على الجهات المختصة كافة 
  .وینشر في الجریدة الرسمیة اعتبارًا من تاریخ صدوره،

 م2013من دیسمبر لسنة  24: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من صفر لعـام  20 :الموافق              

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

  م2013لسنة ) 273(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشـأن عطلة الموظفین المسیحیین بمناسبة عید المیالد المجید

  مجلس الوزراء
  م وتعدیالته،2003عدل لسنة بعد االطالع على القانون األساسي الم

  م وتعدیالته،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
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(مء رقوعلى قرار رئیس الوزرا

  زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس الوزراء،
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
بعـد الثالثمائـة المنعقـدة  الثانیـة والعشـرینوبناًء علـى مـا أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته 

  . م24/12/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/02/322/11(نة غزة تحت رقم بمدی
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
م 07/01/2014م ویــوم الثالثــاء الموافــق 25/12/2013اعتبــار یــوم األربعــاء الموافــق 

المســیحیین فــي كافــة الــوزارات والمؤسســات الحكومیــة بمناســبة  عطلــة رســمیة للمــوظفین
  .عید المیالد المجید

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

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
 م2013من دیسمبر لسنة  24: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ

  هـ1435من صفر لعـام  20 :الموافق              
  زیـاد شـكري الـظاظـا

  جلـس الـوزراءنائب رئیـس م



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

  م2013لسنة ) 274(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشـأن اللجنة الخاصة بدراسة التوزیع الجغرافي للجامعات والكلیات في قطاع غزة

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

 م بشـــــأن2013لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/03/321/11(وعلــــى قـــــرار مجلـــــس الـــــوزراء رقـــــم 
  تشكیل لجنة خاصة لدراسة التوزیع الجغرافي للجامعات والكلیات في قطاع غزة،
) 59(وعلـــى توصـــیات اللجنـــة اإلداریـــة الوزاریـــة الدائمـــة فـــي محضـــر اجتماعهـــا رقـــم 

  م،23/12/2013المنعقدة بتاریخ 
تعیــین  م بشـــأن2012لســنة ) هـــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئــیس 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

بعـد الثالثمائـة المنعقـدة  الثالثة والعشرینوبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته 
  . م31/12/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/01/323/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

إضــافة وزارة األوقــاف والشــؤون الدینیــة إلــى عضــویة اللجنــة الخاصــة بدارســة التوزیــع 
الجغرافي للجامعات والكلیـات فـي قطـاع غـزة، والمشـكلة بموجـب قـرار مجلـس الـوزراء 

  .م2013لسنة ) هـ.إ/و.م/03/321/11(رقم 

  )2(المادة 
تكلـف اللجنـة بدراسـة موضـوع تبعیـة الكلیـات الحكومیـة باإلضـافة إلـى المهـام الموكلـة 

  .إلیها



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

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

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره،وینشر في الجریدة الرسمیة

 م2013بر لسنة من دیسم 31 :صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من صفر لعـام  27: الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

  م2013لسنة ) 275(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشـأن إنهاء عمل اللجنة الخاصة بإعداد الئحة تنظم عالوة الندرة

  مجلس الوزراء
  م وتعدیالته،2003ى القانون األساسي المعدل لسنة بعد االطالع عل

  منها،) 25(وعلى الالئحة الداخلیة لمجلس الوزراء، والسیما المادة 
إعـادة تشـكیل  م بشـأن2013لسـنة ) هــ.إ/و.م/08/310/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

  لجنة خاصة إلعداد الئحة تنظم عالوة الندرة،
المنعقــدة ) 59(رقــم  الوزاریــة الدائمــة فــي محضــر اجتماعهــاوعلــى توصــیات اللجنــة اإلداریــة 

  م،23/12/2013بتاریخ 
/ 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،

،   وبناءً على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
بعـــد الثالثمائـــة المنعقـــدة  الثالثـــة والعشـــرینوبنـــاءً علـــى مـــا أقـــره مجلـــس الـــوزراء فـــي جلســـته 

  . م31/12/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/02/323/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
النـدرة، والمشـكلة بموجـب قـرار مجلـس إنهاء عمل اللجنة الخاصة بإعداد الئحة تنظم عـالوة 

  .م2013لسنة ) هـ.إ/و.م/08/310/11(رقم  الوزراء
  )2(المادة 

تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه اعتبـارًا  -كٌل فیما یخصه-على الجهات المختصة كافة 
  .من تاریخ صدوره،وینشر في الجریدة الرسمیة

 م2013ة من دیسمبر لسن 31 :صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من صفر لعـام  27: الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

  م2013لسنة ) 276(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشـأن إعادة تشكیل اللجنة الخاصة بمتابعة أزمة الكهرباء

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

  منها،) 25(وعلى الالئحة الداخلیة لمجلس الوزراء، والسیما المادة 
 م بشــــــأن2010لســــنة ) هــــــ.إ/و.م/02/144/11(وعلــــى قــــرار مجلـــــس الــــوزراء رقــــم 

  تشكیل لجنة وزاریة خاصة لمتابعة أزمة الكهرباء،
إعـادة  م بشــأن2011لسـنة ) هــ.إ/و.م/09/204/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقـم 

    تشكیل اللجنة الوزاریة الخاصة لمتابعة أزمة الكهرباء،
إعـادة  م بشــأن2012لسـنة ) هــ.إ/و.م/11/260/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقـم 

    تشكیل اللجنة الخاصة بمتابعة أزمة الكهرباء،
تعیـــین  م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 

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

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

بعـد الثالثمائـة المنعقـدة  الثالثة والعشرینوبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته 
  . م31/12/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/03/323/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

  :إعادة تشكیل اللجنة الخاصة بمتابعة أزمة الكهرباء، وذلك على النحو التالي
  

  الصفة  الجهة  .م
  رئیساً   وكیل وزارة الشؤون الخارجیة   .1
  عضواً   عصام دیب الدعالیس. مستشار رئیس الوزراء أ  .2



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

  عضواً   اقة والموارد الطبیعیةنائب رئیس سلطة الط   .3
  عضواً   ممثل عن وزارة الداخلیة واألمن الوطني    .4
  عضواً   ممثل عن وزارة المالیة   .5
  عضواً   ممثل عن وزارة الحكم المحلي   .6

  )2(المادة 
  .ترفع اللجنة توصیاتها لمجلس الوزراء بشكل دوري

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

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

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره،وینشر في الجریدة الرسمیة

 م2013من دیسمبر لسنة  31 :صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من صفر لعـام  27: الموافق                     

  ظـازیـاد شـكري الـظا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 1(قرار مجلس الوزراء رقم 
  م2014بشـأن عطلة ذكرى المولد النبوي الشریف للعام 

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

  م وتعدیالته،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
لقـانون الخدمـة  م بالالئحة التنفیذیـة2005لسنة ) 45(قرار مجلس الوزراء رقم  وعلى

  منه،) 7(المدنیة وتعدیالته، والسیما المادة 
/ تعیـین السـید م بشـأن2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم

  وزراء،زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس ال
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
بعــــد الثالثمائــــة  الرابعــــة والعشــــرینوبنــــاًء علــــى مــــا أقــــره مجلــــس الــــوزراء فــــي جلســــته 

  . م07/01/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/01/324/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
م عطلـــــــة رســـــــمیة لكافـــــــة الـــــــوزارات 13/01/2014یـــــــوم االثنـــــــین الموافـــــــق  اعتبـــــــار

  .بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشریف والمؤسسات الحكومیة
  )2(المادة 

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

 م2014من ینایر لسنة  07: مدینـة غـزة بتاریخصـدر في 
  هـ1435من ربیع األول لعـام  06 :الموافق        

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء
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  م2014لسنة ) 2(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشـأن إنشاء وتنظیم عمل مركز المعلومات الحكومي في رئاسة مجلس الوزراء

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

 م بإنشاء الهیئة العامة لالستعالمات، 1996لسنة ) 41(وعلى المرسوم الرئاسي رقم 
إتبـاع  بشـأن م2009لسـنة ) هــ.إ/و.م/03/127/11(وعلى قرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  هیئة االستعالمات لوزارة التخطیط،
تعـدیل  م بشـأن2010لسـنة ) هــ.إ/و.م/01/149/11(راء رقم وعلى قرار مجلس الوز 

  م،2009لسنة ) هـ.إ/و.م/03/127/11(قرار مجلس الوزراء رقم 
م بشـــــأن 2009لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/03/108/11(وعلــــى قـــــرار مجلـــــس الـــــوزراء رقـــــم 

 اعتماد هیكلیة مؤسسة رئاسة مجلس الوزراء،
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

بعــــد الثالثمائــــة  الرابعــــة والعشــــرینوبنــــاًء علــــى مــــا أقــــره مجلــــس الــــوزراء فــــي جلســــته 
  . م07/01/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/02/324/11(نعقدة بمدینة غزة تحت رقم الم

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

یكون للكلمات والعبارات اآلتیة والـواردة فـي هـذا القـرار المعـاني المخصصـة لهـا أدنـاه 
  :ما لم تدل القرینة على خالف ذلك

  .مركز المعلومات الحكومي :المركز
  .ة مركز المعلومات الحكوميمجلس إدار  :مجلس اإلدارة
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  .رئیس مجلس إدارة مركز المعلومات الحكومي :رئیس مجلس اإلدارة
  .مدیر عام مركز المعلومات الحكومي :مدیر عام المركز

  )2(المادة 
ُشكل المركز وفقًا ألحكام هذا القرار، ویتبع لرئاسة مجلس الوزراء .1  .ی
ضــمن هیكلیــة   -هــذا القــرار والمرفــق بأحكــام -ركــز یعتمــد الهیكــل التنظیمــي للم .2

 .مؤسسة رئاسة مجلس الوزراء
  )3(المادة 

ــــس اإلدارة ومــــدیر عــــام المركــــز وفقــــًا لالختصاصــــات  تتكــــون إدارة المركــــز مــــن مجل
  .المذكورة في هذا القرار

  )4(المادة 
  :تتمثل أهداف المركز في 
دارة وتطویر نظام حكومي للمعلومات وفق أحدث النظم والمعاییر .1   .بناء وإ
  .دعم متخذي القرار في مختلف المجاالت وكافة قضایا التنمیة .2
 .المساهمة في دعم إدارة األزمات وحاالت الطوارئ .3
 .االرتقاء بمنهجیات صناعة القرار .4
 .تعزیز االعتماد على المعلومات والمعارف في إدارة المؤسسات الحكومیة .5
 .ومیةتحقیق التكاملیة في البیانات والمعلومات بین المؤسسات الحك .6
ـــــة  .7 تحقیـــــق المشـــــاركة والتكاملیـــــة مـــــع مراكـــــز المعلومـــــات فـــــي المؤسســـــات الوطنی

 .المختلفة
 .تعزیز التواصل المعلوماتي مع مراكز المعلومات اإلقلیمیة والدولیة .8
 .إتاحة البیانات والمعلومات مع التركیز على اإلتاحة اإللكترونیة .9

نحـو القضـایا الوطنیـة  فتح قنوات لالتصال الجماهیري لقیاس اتجاهات المجتمع .10
 .واإلقلیمیة
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  )5(المادة 
  :یتولى المركز في سبیل تحقیق أهدافه ممارسة المهام واالختصاصات التالیة

 .إعداد وتطویر المعاییر المتعلقة بتوظیف المعلومات على المستوى الوطني .1
إعـداد وتوظیــف أنظمـة حفــظ وتحلیــل وتبـادل واســتثمار المعلومـات علــى المســتوى  .2

 .الحكومي
 .إقامة وتنظیم العالقات مع الجهات المنتجة للمعلومات أو المجمعة لها .3
صــــدار الدراســــات والنشــــرات والتقــــاریر التــــي تخــــدم المخططــــین وصــــناع  .4 ـــداد وإ إعـ

 .القرار
تقــــدیم الخــــدمات االستشــــاریة فـــــي مجــــال إدارة المعلومــــات والمعرفــــة للمؤسســـــات  .5

 .الحكومیة
ة المجــــاالت المختلفــــة، وخصوصـــــًا بنــــاء وتطــــویر قواعـــــد بیانــــات تفصــــیلیة لكافـــــ .6

 .المجاالت التنمویة
تنســـیق وتنظـــیم الجهـــود التـــي تســـهم فـــي إدارة وتوظیـــف المعلومـــات والمعرفـــة فـــي  .7

 .ضوء رؤیة حكومیة متكاملة
بـــــرام تفاهمـــــات واتفاقیـــــات لتبـــــادل المعلومـــــات علـــــى المســـــتوى المحلـــــي  .8 تطــــویر وإ

 .واإلقلیمي والعالمي
ســ .9 ناد وحـدات المعلومــات التخصصـیة فــي الــدوائر المسـاهمة فــي إنشـاء وتطــویر وإ

 .الحكومیة
 .إعداد وتطویر منهجیات تعزز دور المعلومات في صناعة القرار الحكومي .10
 .قیاس اتجاهات المجتمع نحو القضایا الوطنیة .11
 .بناء وتطویر السیناریوهات الالزمة إلدارة األزمات وحاالت الطوارئ .12
عــــة مهمتــــه أو یكلــــف بهــــا مـــــن أیــــة مهــــام واختصاصــــات أخــــرى تقتضــــیها طبی .13

 .الجهات المختصة
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  )6(المادة 
  :یتولى مدیر عام المركز المهام التالیة

 .اإلشراف العام على أعمال المركز .1
 .إعداد خطط عمل المركز ورفعها إلى مجلس اإلدارة العتمادها .2
التنسـیق مــع الـوزارات ذات العالقــة لتحقیـق تكامــل البیانـات والمعلومــات والمســاندة  .3

 .نیةالف
 .متابعة نتائج الدراسات وتقییم مدى االستفادة منها .4
 .التنسیق مع مصادر المعلومات داخلیًا وخارجیًا ودراسة مدى االستفادة منها .5
اقتراح وتجهیز اتفاقیات التفاهم والشراكات مع المؤسسات النظیـرة ورفعهـا لمجلـس  .6

 .اإلدارة
 .معلومات الحكومیةتجهیز المشاریع والمقترحات الخاصة بتطویر مراكز ال .7
 .التأكد من رفع مستوى استثمار المعلومات في إدارة األزمات لدى صناع القرار .8
 .إعداد الموازنة المالیة للمركز ورفعها لمجلس اإلدارة العتمادها .9

 .العمل على رفد المركز بالكادر البشري المتخصص ورفع كفاءة العاملین فیه .10
أعمـــــال المركـــــز وذلـــــك لجهـــــات رفـــــع التقـــــاریر الدوریـــــة وحســـــب الطلـــــب عـــــن  .11

  .االختصاص
  )7(المادة 

 :یشكل مجلس اإلدارة على النحو اآلتي .1
  الصفة  الجهة  .م
  رئیساً   أمین عام مجلس الوزراء     .1
  عضواً   ممثل عن وزارة التخطیط    .2
  عضواً   ممثل عن وزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات    .3
  ضواً ع  ممثل عن وزارة التربیة والتعلیم العالي     .4
  عضواً   ممثل عن وزارة الداخلیة واألمن الوطني    .5
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  عضواً   ممثل عن المكتب اإلعالمي الحكومي    .6
  عضواً   مدیر عام المركز    .7

  

یشترط في اختیار ممثلي الوزارات أن یكونوا من موظفي الفئة العلیـا بدرجـة وكیـل  .2
 .أو وكیل مساعد

 .كل سنتین یتولى رئیس مجلس اإلدارة إعادة تشكیل مجلس اإلدارة .3

  )8(المادة 
قــرار السیاســـات  یكــون للمجلــس الصــالحیات الكاملـــة فــي اإلشــراف والتوجیـــه ورســم وإ
واالســـتراتیجیات والخطـــط والبـــرامج التـــي تهـــدف إلـــى تحقیـــق أهـــداف المركـــز ضـــمن 
حــدود القــوانین واللــوائح والقــرارات النافــذة، ولــه علــى وجــه الخصــوص ممارســة المهــام 

  :واالختصاصات التالیة
قــرار السیاســات واالســتراتیجیات والخطــط العامــة المتعلقــة بــالمركز ورفعهــا  .1 رســم وإ

 .لمجلس الوزراء العتمادها
 .متابعة وتقییم أعمال المركز المختلفة .2
 .مراجعة تقاریر إنجازات المركز الدوریة وغیر الدوریة .3
 .إقرار مشروع الموازنة السنویة للمركز، على أن یتم رفعها حسب األصول .4
 .ار اتفاقیات التعاون والشراكات التي یبرمها المركزإقر  .5
اعتماد اقتراحات تعدیل مهام وأنظمة عمـل والهیكـل التنظیمـي للمركـز لیـتم إقرارهـا  .6

 .حسب األصول
اعتمــــاد االحتیاجــــات البشــــریة المقدمــــة مــــن رئــــیس المركــــز لیــــتم توفیرهــــا حســــب  .7

 .األصول
 .نشطة المركز المختلفةإقرار اللوائح التنظیمیة والداخلیة التي تنظم أ .8
 .إقرار المشاریع ومقترحات تطویر وحدات المعلومات الحكومیة .9
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  )9(المادة 
  :یتولى رئیس مجلس اإلدارة المهام واالختصاصات التالیة

  .الدعوة الجتماعات مجلس االدارة ورئاسته .1
  .التوقیع على القرارات والتوجیهات الصادرة عن مجلس االدارة ومتابعة تنفیذها .2
  .یفوضه مجلس االدارة من اختصاصات ما .3
  .أیة مهام واختصاصات أخرى یكلف بها أو تقتضیها طبیعة مهامه وأعماله .4

  )10(المادة 
تكلـف وزارة االتصــاالت وتكنولوجیـا المعلومــات بتقـدیم اإلســناد التقنـي الكامــل ألعمــال 

  .المركز
  )11(المادة 

ســات غیــر الحكومیــة موافــاة علــى جمیــع الــوزارات والمؤسســات الحكومیــة وكافــة المؤس
المركـــز بكافــــة البیانــــات والمعلومـــات التــــي یطلبهــــا والالزمـــة لتنفیــــذ مهامــــه وممارســــة 

  .اختصاصاته ضمن حدود القوانین واللوائح والقرارات النافذة
  )12(المادة 

  .یقدم المركز تقریرًا شهریًا إلى مجلس الوزراء عن كافة األعمال المنوطة به
  )13(المادة 

تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـٌل فیمـا یخصـه-لجهات المختصة كافة على ا
اعتبــارًا مــن تــاریخ صــدوره، ویلغــى كــل مــا یتعــارض مــع أحكامــه، وینشــر فــي الجریــدة 

  .الرسمیة
  م         2014من ینایر لسنة  07: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ

  هـ1435من ربیع األول لعـام  04 :الموافق              

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء
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  م2014لسنة ) 3(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشـأن تعدیل قرار مجلس الوزراء بشأن نظام مكاتب السیاحة والسفر

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

نظـام  م بشـأن2013لسـنة ) هــ.إ/و.م/01/300/11(وعلـى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 
  مكاتب السیاحة والسفر،

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 ا   لصالحیات المخولة لنا قانونًا
بعــــد الثالثمائــــة  الرابعــــة والعشــــرینوبنــــاًء علــــى مــــا أقــــره مجلــــس الــــوزراء فــــي جلســــته 

  . م07/01/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/03/324/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
لســــنة ) ـهــــ.إ/و.م/01/300/11(مــــن قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم ) 2(تعــــدیل المــــادة 

  :م بشأن نظام مكاتب السیاحة والسفر، لتصبح على النحو التالي2013
برئاســة الـــوزیر، ) لجنــة الســـیاحة(تشــكل بموجــب أحكـــام هــذا النظـــام لجنــة تســـمى  .1

 :وعضویة كٍل من
 نائبًا للرئیس   ممثل عن وزارة المالیة                                .أ 
 عضواً                           ممثل عن وزارة االقتصاد الوطني .ب 
 عضواً    ممثل عن وزارة الصحة                                 .ج 
 عضواً    ممثل عن وزارة الحكم المحلي                           .د 
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 عضواً                                     ممثل عن وزارة الثقافة .ه 
 عضواً           ممثل عن وزارة الداخلیة واألمن الوطني            .و 
 عضواً                     ممثل عن وزارة األوقاف والشؤون الدینیة .ز 
 .ثالثة أشخاص من ذوي الخبرة بالمهن السیاحیة یكلفهم الوزیر لمدة سنتین .ح 

كلــف أعضــاء اللجنــة الممثلــین عــن الــوزارات بقــرار مــن الــوزیر بنــاًء علــى تنســیب  .2 ُ ی
 .العلیاوزرائهم، على أن یكونوا من موظفي الفئة 

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

  .وینشر في الجریدة الرسمیة اعتبارًا من تاریخ صدوره،

    م      2014من ینایر لسنة  07: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من ربیع األول لعـام  06 :الموافق       

  ي الـظاظـازیـاد شـكر 
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء
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 م2014لسنة ) 4(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشـأن إعادة تشكیل اللجنة اإلداریة الوزاریة الدائمة

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

  منها،) 25(ادة وعلى الالئحة الداخلیة لمجلس الوزراء، والسیما الم
إعـادة  م بشــأن2012لسـنة ) هــ.إ/و.م/08/261/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقـم 

  تشكیل لجنة الشؤون اإلداریة الوزاریة الدائمة،
 م بشــــــأن2009لســــنة ) هــــــ.إ/و.م/02/119/11(وعلــــى قــــرار مجلـــــس الــــوزراء رقــــم 

    مة،اعتماد اإلطار العام وآلیة عمل اللجنة اإلداریة الوزاریة الدائ
 م بشــــــأن2011لســــنة ) هــــــ.إ/و.م/54/202/11(وعلــــى قــــرار مجلـــــس الــــوزراء رقــــم 

  تشكیل لجنة فنیة تابعة للجنة اإلداریة الوزاریة الدائمة،
تعیــین  م بشـــأن2012لســنة ) هـــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئــیس الــوزراء رقــم 

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

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

بعــــد الثالثمائــــة  الرابعــــة والعشــــرینوبنــــاًء علــــى مــــا أقــــره مجلــــس الــــوزراء فــــي جلســــته 
  . م07/01/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/05/324/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(ة الماد

وزیـر التخطـیط، وعضـویة  ة الوزاریة الدائمة لتكون برئاسـةإعادة تشكیل اللجنة اإلداری
وزیـر الداخلیــة واألمـن الــوطني، ووزیــر المالیـة، وأمــین عـام مجلــس الــوزراء، : كـٍل مــن

  .ورئیس دیوان الموظفین العام، وتستعین اللجنة بمن تراه مناسباً 
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  )2(المادة 
  :تختص اللجنة بما یلي

ضـــع السیاســـات العامـــة داخـــل الوظیفـــة العامـــة فـــي المؤسســـات الحكومیـــة وبمـــا و  .1
 :یضمن

  .تحقیق أهداف البرنامج الحكومي ومتطلبات المصلحة العلیا - أ
  .تحقیق الشفافیة والنزاهة وضمان سیادة القانون وصوًال للحكم الرشید -  ب
ــین مســــــتوى الخــــــدمات المقدمــــــة للمــــــواطنین وتحقیــــــق البنــــــاء المؤسســــــي  -  ت تحســــ

  .ات العامةللمؤسس
  .االستثمار األمثل للموارد البشریة -  ث

ــــالتنظیم اإلداري  .2 ــــوائح واألنظمــــة الخاصــــة ب دراســــة واقتــــراح مشــــاریع القــــوانین والل
  .ألجهزة القطاع العام، ورفع التوصیات لمجلس الوزراء

تقــدیم مقترحــات لتطــویر قــانون الخدمــة المدنیــة ولوائحــه التنفیذیــة وفــق األصــول  .3
  .ةاإلداریة والقانونی

 .مراجعة إجراءات التنظیم اإلداري والمالي داخل المؤسسات الحكومیة .4
ــــــة وبــــــرامج التطــــــویر واإلصــــــالح اإلداري للمؤسســــــات  .5 دراســــــة الهیاكــــــل التنظیمی

الحكومیــــة كافـــــة، وتقــــدیم المقترحـــــات الالزمــــة وفـــــق التوجهــــات العامـــــة لمجلـــــس 
  .الوزراء

نهــاء خــد .6 مات المــوظفین، وتطــویر دراســة التعیینــات والترقیــات والتــنقالت ونــدب وإ
  .عملیة التوظیف والترقیة في المؤسسات الحكومیة كافة

دراســة القضــایا والمســائل العالقــة بــین المؤسســات الحكومیــة المختلفــة فیمــا یتعلــق  .7
  .بالشأن اإلداري

  .أیه مهام تكلف بها اللجنة من مجلس الوزراء أو رئیس مجلس الوزراء .8
  )3(المادة 

  .ل لجنة فنیة تساند اللجنة الوزاریة في أداء مهامهایجوز لرئیس اللجنة تشكی
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  )4(المادة 
م بشــــأن 2009لســنة ) هـــ.إ/و.م/02/119/11(إلغــاء قــرار مجلــس الـــوزراء رقــم  .1

 .اعتماد اإلطار العام وآلیة عمل اللجنة اإلداریة الوزاریة الدائمة
 م بشــــأن2011لســنة ) هـــ.إ/و.م/54/202/11(إلغــاء قــرار مجلــس الـــوزراء رقــم  .2

  .تشكیل لجنة فنیة تابعة للجنة اإلداریة الوزاریة الدائمة

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

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

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

    م      2014من ینایر لسنة  07: غـزة بتاریخصـدر في مدینـة 
  هـ1435من ربیع األول لعـام  06 :الموافق              

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء
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 م2014لسنة ) 5(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشـأن إعادة تشكیل اللجنة االقتصادیة والبنیة التحتیة الوزاریة الدائمة

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

  منها،) 25(وعلى الالئحة الداخلیة لمجلس الوزراء، والسیما المادة 
إعـادة  م بشــأن2010لسـنة ) هــ.إ/و.م/02/185/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقـم 

  زاریة الدائمة،تشكیل لجنة الشؤون االقتصادیة والبنیة التحتیة الو 
 م بشــــــأن2012لســــنة ) هــــــ.إ/و.م/02/263/11(وعلــــى قــــرار مجلـــــس الــــوزراء رقــــم 

  اعتماد اإلطار العام لمهام لجنة الشؤون االقتصادیة والبنیة التحتیة الوزاریة الدائمة،
تعیــین  م بشـــأن2012لســنة ) هـــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئــیس 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

بعــــد الثالثمائــــة  الرابعــــة والعشــــرینوبنــــاًء علــــى مــــا أقــــره مجلــــس الــــوزراء فــــي جلســــته 
  . م07/01/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/06/324/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

إعادة تشكیل لجنة الشؤون االقتصـادیة والبنیـة التحتیـة الوزاریـة الدائمـة لتكـون برئاسـة 
وزیـر المالیـة، ووزیـر االقتصـاد الـوطني، : وزیر النقل والمواصالت، وعضویة كٍل مـن

م المحلــي، وتســتعین ووزیــر الزراعــة، ووزیــر األشــغال العامــة واإلســكان، ووزیــر الحكــ
  .اللجنة بمن تراه مناسباً 
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  )2(المادة 
  :تختص اللجنة بما یلي

تعلقــة بالشـــؤون االقتصــادیة ومشـــاریع البنیــة التحتیـــة  .1 اقتــراح السیاســات العامـــة المُ
 :في مؤسسات القطاع العام أو القطاع الخاص، وبما یضمن

 .تحدید أولویات البرنامج االقتصادي الحكومي - أ
 .لمستوى االقتصادي للمجتمع الفلسطینياالرتقاء با -  ب
 .تطویر البنیة التحتیة -  ت

تعلقـــة بتنظــیم الشــؤون االقتصـــادیة  .2 دراســة مشــاریع القـــوانین واللــوائح واألنظمــة المُ
 .ومشاریع البنیة التحتیة وتشجیع االستثمار، ورفع التوصیات لمجلس الوزراء

ناســـــبة لتفعیــــل دور القطـــــاع الخــــاص فـــــي عم .3 لیــــة التنمیـــــة وضــــع اإلجــــراءات المُ
ستدامة  .المُ

مراجعــــة وتطــــویر الخطــــط والبــــرامج لتنمیــــة المــــوارد االقتصــــادیة فــــي مؤسســــات  .4
 .القطاع العام

ــــدول والمؤسســــات  .5 ــــین الحكومــــة وال ــــرأي بشــــأن االتفاقیــــات االقتصــــادیة ب إبــــداء ال
 .العربیة واألجنبیة

 .اقتراح ودراسة السیاسات الخاصة بالمؤسسات المالیة .6
قترحات مش .7  .اریع البنیة التحتیةدراسة مُ
  .أیه مهام تكلف بها اللجنة من مجلس الوزراء أو رئیس مجلس الوزراء .8

  )3(المادة 
  .یجوز لرئیس اللجنة تشكیل لجنة فنیة تساند اللجنة الوزاریة في أداء مهامها

  )4(المادة 
م بشــأن اعتمـاد 2012لسنة ) هـ.إ/و.م/02/263/11(إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 

  .ر العام لمهام لجنة الشؤون االقتصادیة والبنیة التحتیة الوزاریة الدائمةاإلطا
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 )5(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

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

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

    م      2014من ینایر لسنة  07: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من ربیع األول لعـام  06 :الموافق        

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء
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  م2014لسنة ) 6(قرار مجلس الوزراء رقم 
  میةبشـأن إعادة تشكیل اللجنة الوزاریة العلیا لألراضي الحكو 

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

  منها،) 25(وعلى الالئحة الداخلیة لمجلس الوزراء، والسیما المادة 
 م بشــــــأن2012لســــنة ) هــــــ.إ/و.م/05/265/11(وعلــــى قــــرار مجلـــــس الــــوزراء رقــــم 

  تشكیل لجنة وزاریة علیا لألراضي الحكومیة،
تشـــكیل  م بشــــأن2013لســـنة ) هــــ.إ/و.م/01/275(مجلـــس الـــوزراء رقـــم  وعلـــى قـــرار

  لجنة فنیة لمساعدة اللجنة الوزاریة العلیا لألراضي الحكومیة،
تعیــین  م بشـــأن2012لســنة ) هـــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئــیس الــوزراء رقــم 

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

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

بعــــد الثالثمائــــة  الرابعــــة والعشــــرینوبنــــاًء علــــى مــــا أقــــره مجلــــس الــــوزراء فــــي جلســــته 
  . م07/01/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/07/324/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

عـادة تشـكیل اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة لتكـون برئاسـة وزیـر األشــغال إ
وزیــر الحكــم المحلــي، ووزیــر الداخلیــة واألمــن : العامــة واإلســكان، وعضــویة كــٍل مــن

الــوطني، ووزیــر النقـــل والمواصــالت، ووزیـــر التخطــیط، وأمــین عـــام مجلــس الـــوزراء، 
  .بمن تراه مناسباً ورئیس سلطة األراضي، وتستعین اللجنة 

  
  



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

  )2(المادة 
تختص اللجنة بوضـع السیاسـات والمعـاییر العامـة للتصـرف باألراضـي الحكومیـة بمـا 
یشــمل التخصــیص، واالســتمالك، والمبادلــة، واالنتفــاع، والتــأجیر، والتثمــین، والتعامــل 

 .مع التعدیات، وما تكلف به من مجلس الوزراء

  )3(المادة 
  .لجنة فنیة تساند اللجنة الوزاریة في أداء مهامها یجوز لرئیس اللجنة تشكیل

  )4(المادة 
م بشـــأن تشـــكیل 2013لســـنة ) هــــ.إ/و.م/01/275(إلغـــاء قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  .لجنة فنیة لمساعدة اللجنة الوزاریة العلیا لألراضي الحكومیة

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

  )6(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـٌل فیمـا یخصـه-ات المختصة كافة على الجه

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

    م      2014من ینایر لسنة  07: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من ربیع األول لعـام  06 :الموافق        

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  س الـوزراءنائب رئیـس مجلـ

  
  
  



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 7(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشـأن تغطیة تكالیف القیمة اإلیجاریة السنویة المستحقة على جمعیة الشبان 

  م2013م وحتى سنة 1995المسیحیة عن الفترة من سنة 

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

  م،1942لسنة ) 6(راضي العمومیة رقم وعلى قانون األ
  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،

القیمـة  م بشــأن2013لسـنة ) هـ.إ/و.م/07/276/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 
  االیجاریة المستحقة على جمعیة الشبان المسیحیة عن إیجار قطعة أرض حكومیة،

تعـدیل  م بشــأن2013لسـنة ) هـ.إ/و.م/01/279/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 
  م،2013لسنة ) هـ.إ/و.م/7/276/11(من قرار مجلس الوزراء رقم ) 2(المادة 

تعیــین  م بشـــأن2012لســنة ) هـــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئــیس 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
بعــــد الثالثمائــــة  الرابعــــة والعشــــرینوبنــــاًء علــــى مــــا أقــــره مجلــــس الــــوزراء فــــي جلســــته 

  . م07/01/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/08/324/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
بتغطیـة تكـالیف القیمــة اإلیجاریـة السـنویة المسـتحقة علـى جمعیــة تكلیـف وزارة المالیـة 

  .م2013وحتى سنة  1995الشبان المسیحیة عن الفترة من سنة 
  



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

  )2(المادة 
ــــد مــــع جمعیــــة الشــــبان المســــیحیة حســــب  تكلیــــف ســــلطة األراضــــي بــــإبرام عقــــد جدی

  .األصول
  )3(المادة 

ام هـذا القـرار، ویعمـل بـه تنفیـذ أحكـ -كـٌل فیمـا یخصـه-على الجهات المختصة كافة 
  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

    م      2014من ینایر لسنة  07: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من ربیع األول لعـام  06 :الموافق        

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 8(رقم  قرار مجلس الوزراء
لسنة ) هـ.إ/و.م/01/161/11(بشأن تمدید العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 

م بشأن تخفیض الدیون المتراكمة من الرسوم على تراخیص المركبات 2010
  %)30(بنسبة 

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

 م بشـــــأن2010لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/01/161/11(اء رقـــــم وعلــــى قـــــرار مجلـــــس الـــــوزر 
  ،%30تخفیض الرسوم والدیون المتراكمة على تراخیص المركبات بنسبة 

تمدیـد العمـل  م بشـأن2013لسـنة ) هــ.إ/و.م/01/297/11(قرار مجلس الوزراء رقم 
  م،2010لسنة ) هـ.إ/و.م/01/161/11(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
بعـــد الثالثمائـــة  شـــرینالخامســـة والعوبنـــاًء علـــى مـــا أقـــره مجلـــس الـــوزراء فـــي جلســـته 

  . م21/01/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/01/325/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
م 2010لســــنة ) هـــــ.إ/و.م/01/161/11(تمدیــــد العمــــل بقــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم 

ـــــدیون المتراكمـــــة ـــــات بنســـــبة  بشـــــأن تخفـــــیض ال ـــــراخیص المركب ـــــى ت مـــــن الرســـــوم عل
  .م31/12/2014حتى تاریخ ، وذلك %)30(

  



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

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

  .وینشر في الجریدة الرسمیة من تاریخ صدوره، اعتباراً 

 م2014من ینایر لسنة  21: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من ربیع األول لعـام  20 :الموافق             

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 9(قرار مجلس الوزراء رقم 
لسنة ) هـ.إ/و.م/01/31/11(بشأن تمدید العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 

من إجمالي رواتب الموظفین لصالح %) 5(استقطاع ما نسبته  م بشأن2007
  العمال

  مجلس الوزراء
  م وتعدیالته،2003عد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة ب

  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
  م،2005لسنة ) 8(وعلى قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطینیة رقم 

 أنم بشــــــ2007لســــــنة ) هـــــــ.إ/و.م/01/31/11(وعلـــــى قــــــرار مجلــــــس الــــــوزراء رقـــــم 
  من إجمالي رواتب الموظفین لصالح العمال،%) 5(استقطاع ما نسبته 

تمدیـد  م بشـأن2013لسـنة ) هــ.إ/و.م/05/288/11(وعلى قرار مجلس الـوزراء رقـم 
وعلـى قــرار  م،2007لسـنة ) هــ.إ/و.م/01/31/11(العمـل بقـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

زیــاد / تعیــین الســید نم بشــأ2012لســنة ) هـــ.إ/و.م.ر/155/11(رئــیس الــوزراء رقــم 
  شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس الوزراء،

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

بعـــد الثالثمائـــة  الخامســـة والعشـــرینوبنـــاًء علـــى مـــا أقـــره مجلـــس الـــوزراء فـــي جلســـته 
  . م21/01/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/02/325/11(ة تحت رقم المنعقدة بمدینة غز 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

م بشــأن 2007لسـنة ) هــ.إ/و.م/01/31/11(تمدیـد العمـل بقــرار مجلـس الـوزراء رقــم 
من إجمالي الراتب للموظفین المـدنیین والعسـكریین لصـالح  %)5(استقطاع ما نسبته 

  .م31/12/2014العمال، وذلك حتى تاریخ 
  



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

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

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

    م      2014من ینایر لسنة  21: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من ربیع األول لعـام  20 :الموافق        

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 10(قرار مجلس الوزراء رقم 
من رواتب الموظفین العسكریین لصالح %) 1(بشأن تمدید استقطاع ما نسبته 

  المعمول به في وزارة الداخلیة واألمن الوطني )برنامج تكافل(

  مجلس الوزراء
  م وتعدیالته،2003لقانون األساسي المعدل لسنة بعد االطالع على ا

  م،2005لسنة ) 8(وعلى قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطینیة رقم 
م بشـــــأن 2013لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/02/304/11(وعلــــى قـــــرار مجلـــــس الـــــوزراء رقـــــم 

  من%) 1(استقطاع ما نسبته 
زارة الداخلیــة المعمــول بــه فــي و ) برنــامج تكافــل(رواتــب المــوظفین العســكریین لصــالح 

  واألمن الوطني،
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

بعـــد الثالثمائـــة  الخامســـة والعشـــرینبنـــاًء علـــى مـــا أقـــره مجلـــس الـــوزراء فـــي جلســـته و 
  . م21/01/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/03/325/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
برنــامج (مــن رواتــب المــوظفین العســكریین لصــالح %) 1(تمدیــد اســتقطاع مــا نســبته 

ــــــل وزارة الداخلیــــــة واألمــــــن الــــــوطني، وذلــــــك حتــــــى تــــــاریخ فــــــي  المعمــــــول بــــــه) تكاف
  .م31/12/2014
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  )2(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـٌل فیمـا یخصـه-على الجهات المختصة كافة 

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

 م2014من ینایر لسنة  21: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من ربیع األول لعـام  20 :الموافق              

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء
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  م 2013لسنة ) 16(قرار وزیر الصحة رقم 
  بشأن مواصفات عینات األدویة وشروط تداولها وتوزیعها

  وزیر الصحة
  م، 2004لسنة ) 20(بعد اإلطالع على قانون الصحة العامة رقم 

المنعقــــدة بتــــاریخ ) 32(وعمــــًال بتوصــــیات اللجنــــة الفنیــــة الدوائیــــة فــــي جلســــتها رقــــم 
مـــن نظـــام مزاولـــة مهنـــة الصـــیدلة فـــي ) 87(بمـــا یتفـــق ونـــص المـــادة  27/06/2013

  ،2006لسنة ) هـ.إ/و.م/02/37/10(فلسطین الصادر بقرار من مجلس الوزراء رقم
،و وبموجب الصالحیات المخولة لنا قان   نًا

  ظیم مواصفات عینات األدویة وشروط تداولها وتوزیعها،ولتن
  :فقد قررنا ما یلي

  )1(مادة 
  :المواصفات الواجب توافرها في عینات األدویة وفق التالي تكون

موســومة بعبــارة تشــیر إلــى أنهــا عینــة أدویــة مجانیــة باللغــة العربیــة أو  أن تكــون .1
مـــن الغـــالف الخـــارجي نجلیزیــة علـــى لصـــاق الوعـــاء الـــداخلي وعلــى الـــوجهین اإل

 .یحمالن اسم الدواء

مــن هــذه المــادة فــي بلــد المنشــأ ) 1(أن تــتم طباعــة العبــارة المشــار لهــا فــي الفقــرة  .2
ق اسم الدواء بشكل متقاطع معه أو تحتـه مباشـرة وبلـون ممیـز، ویسـتثنى مـن و وف

ســمها علــى اشــرط الطباعــة علــى الوعــاء الــداخلي األمبــوالت والفیــاالت المطبــوع 
 .أو المعدن مباشرة الزجاج

أن تحتوى على النشرة الداخلیة للعبوة بما یتطابق ونـص المعلومـات الـوارد ذكرهـا  .3
 .في ملف التسجیل الدوائي

 . یجب أن ال یتجاوز سعة العینة أصغر سعة عبوة مسجلة للمنتج الدوائي .4
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  )2(مادة 
  :الشروط الواجب توافرها في عملیة حفظ عینات األدویة، وهي كتالي

المصــنع أو مــن یمثلهمــا حفــظ وتخــزین العینــات الدوائیــة فــي / علــى الشــركة یجــب .1
التخــــزین المدونــــة علــــى العبــــوة / المكــــان المخصــــوص لهــــا، وفــــق شــــروط الحفــــظ

 .الخارجیة

المصــــنع أو مــــن یمثلهمــــا باالحتفــــاظ بقیــــود االســــتیراد والصــــرف / تلتــــزم الشــــركة .2
أن مدة حفظ هـذه القیـود هـي و  ،لعینات األدویة التي تبین الكمیات الموزعة سنویاً 

 .سنتین على األقل من تاریخ آخر إجراء وذلك لغایات حصر عملیة توزیعها

  )3(مادة 
  شروط ومحاذیر توزیع عینات األدویة

تــوزع عینــات األدویــة مجانــًا لغایــات اإلعــالم الــدوائي فقــط وبمــا یتناســب مــع  .1
 .آداب وقواعد اإلعالم والتسویق الدوائي المعتمد

المصــنع أو مـــن یمثلهمـــا بیــع أو اعطـــاء أیـــة صـــیدلیة / الشـــركةیحظــر علـــى  .2
عینـــات دوائیــــة، وینحصـــر توزیعهــــا علـــى األطبــــاء، كمـــا یلــــزم أخـــذ الموافقــــة 
المســــبقة مــــن مــــدیر عــــام الصــــیدلة بــــوزارة الصــــحة فــــي حــــال توزیعهــــا علــــى 

 .المؤسسات الخیریة

لعبـــوة یجــب أال تتجـــاوز مجمـــوع العینــات المقدمـــة فـــي الزیــارة الواحـــدة حجـــم ا .3
،  12األصلیة للمنتج الدوائي وأال یزید عدد مرات إعطـاء العینـات  مـرة سـنویًا

ســنوات فــال یجــوز تجــاوز  5وبالنســبة ألي منــتج دوائــي مضــى علــى تســجیله 
من مبیعاته السنویة إال إذا حصـل علـى موافقـة % 3توزیع العینات ما نسبته 

عـام الصـیدلة بـوزارة في استطبابات جدیدة وبعد أخذ موافقة مسبقة من مـدیر 
 .الصحة

 :ال یجوز توزیع عینات أدویة من المنتجات الدوائیة اآلتیة .4
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المنتجــــات الدوائیــــة التــــي تحتــــوى علــــى المــــواد المراقبــــة ومستحضــــراتها  . أ
ـــــوزاري رقـــــم  لســـــنة ) 37(المدرجـــــة فـــــي الجـــــدول المعتمـــــد فـــــي القـــــرار ال

 .م2011

مالها، ویشـترط أي منتجات دوائیة أخـرى ثبـت لـوزارة الصـحة إسـاءة اسـتع . ب
 .توزیع العینات منها حسب ما یحدده مدیر عام الصیدلة بوزارة الصحة

  )4(المادة 
  یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار
  )5(المادة 

تنفیذ أحكام هذا القرار، ویعمل به  -كٌل فیما یخصه–على الجهات المختصة كافة 
  .اعتبارًا من تاریخ صدوره

  م27/8/2013صدر بتاریخ 
  هــ1434/شوال/20: الموافق

  مفید محمد المخلالتي. د                                               
  وزیر الصحة
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  م 2013لسنة ) 22(قرار وزیر الصحة رقم 
  الخاص باعتماد جداول األدویة المراقبة

  وزیر الصحة
الخـاص بتـداول  2011ة لسـن) 37(من القرار الـوزاري رقـم ) 19(استنادًا لنص المادة 

  األدویة المراقبة،
،   وبموجب الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  :قررنا ما یلي

  )1(مادة 

حدثة والمرفقة بهذا القرار وعددها    .جداول) 10(اعتماد جداول األدویة المراقبة المُ
  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار
  )3(المادة 

تنفیذ أحكام هذا القرار، ویعمل به  -كٌل فیما یخصه–ة كافة على الجهات المختص
  .اعتبارًا من تاریخ صدوره

  م04/11/2013: صدر بمدینة غزة بتاریخ
  هـ1434/ذو الحجة/ 30: الموافق         

  مفید المخلالتي. د
  وزیر الصحة
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 )المواد المخدرة( األولالجدول 
  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 ( الثانيالجدول 

  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 ( الثالثالجدول 

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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 )د المخدرة الموا(القسم األول / الرابعالجدول 
 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 / الرابعالجدول 
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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 )المؤثرات العقلیة( السادسالجدول 

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 
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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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 )المؤثرات العقلیة( السابعالجدول 

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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 )ثرات العقلیةالمؤ( الثامنالجدول 

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 



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

(–)-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( التاسعالجدول 
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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 )ئیةالسالئف الكیمیا( العاشرالجدول 
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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  م2013 لسنــة) 40(قـرار وزیــر التـربیــة والتعلیــم العالــي رقـم 
بشأن تعلیمات ومعاییر االعتماد العام لبرامج الدراسات العلیا من ِقبل هیئة 

  االعتماد والجودة لمؤسسات التعلیم العالي

  وزیر التربیة والتعلیم العالي
 وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعّدل لسنة 

  م،1998لسنة ) 11( رقم على قانون التعلیم العاليو 
بشــأن نظــام هیئــة  م،2012لســنة ) 8(وعلــى قــرار وزیــر التربیــة والتعلــیم العــالي رقــم 

  االعتماد والجودة لمؤسسات التعلیم العالي،
بشـأن تعـدیل نظـام  م،2013لسـنة ) 27(وعلى قرار وزیر التربیة والتعلـیم العـالي رقـم 

  علیـم العـالـي،هیئة االعتماد والجودة لمؤسسات التعلیم العالي بوزارة التربیـة والت
 ووفقًا لمقتضیات المصلحة العامة،

  وبناء على الصالحیات المخولة لنا،
  :قررنا ما یلي

  )1(مادة 
ســمَّى هــذا القــرار  ُ تعلیمــات ومعــاییر االعتمــاد العــام لبــرامج الدراســات العلیــا مــن ِقبــل "ی

  ". االعتماد والجودة لمؤسسات التعلیم العالي هیئة

  )2(مادة 
 لهـا والعبارات التالیـة حیثمـا وردت فـي هـذا القـرار المعـاني المخصصـةیكون للكلمات 

  :أدناه، ما لم یدل النص أو القرینة على خالف ذلك
  .مجلس هیئة االعتماد والجودة لمؤسسات التعلیم العالي :ـسلالمج

ـــات العلیــا الدراســات الجامعیــة التــي تــؤدي إلــى نیــل درجــة الــدبلوم العــالي أو  :الدراسـ
  ).الدكتوراة(أو الدرجة الثالثة ) الماجستیر(لجامعیة الثانیة الدرجة ا
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مجلـــس كلیــــة الدراســـات العلیـــا فــــي المؤسســـة الجامعیــــة التـــي تقــــدم  :ةلیــــس الكلـــمج
الدراســـات العلیـــا أو مجلـــس الكلیـــة فـــي المؤسســـة الجامعیـــة التـــي تقـــدم دراســـات علیـــا 

  .فقط
ـــة اســات العلیــا مــن ِقبــل مجلــس یحــدد العــدد األقصــى لطلبــة الدر  :الطـــاقة االستیعابی

  .الجودة هیئة االعتماد و
  )3(مادة 

نشـــأ فـــي كـــل جامعـــة تقـــدم بـــرامج الدراســـات العلیـــا كلیـــة أو عمـــادة للدراســـات العلیـــا ُ ، ی
ُشكل لها مجلس یرأسه العمید ویضم في عضویته   :ی

 .نائب أو نواب عمید الدراسات العلیا .1
 . ت علیا أو من ینوب عنهمعمداء الكلیات المعنیة التي تقدم برامج دراسا .2

  )4(مادة 
  هیئة التدریس في برامج الدراسات العلیا

یكـــون الحـــد األدنـــى لعـــدد أعضـــاء هیئـــة التـــدریس المتفـــرغین فـــي كـــل تخصـــص  .1
تطرحــه المؤسســة الجامعیــة أربعــة أعضــاء هیئــة تــدریس مــن حملــة الــدكتوراة فــي 

تقـدیم طلـب  على أن یـتم تـوفیر ثالثـة أعضـاء مـنهم علـى األقـل عنـد ،التخصص
  .االعتماد والباقي في بدایة السنة الثانیة من تاریخ االعتماد

علــى  ،مــنهم علــى األقــل عــن ثــالث ســنوات%) 50(یجــب أن ال تقــل مــدة عقــود  .2
عـن البحــث العلمــي الـذي أنجــز فــي القسـم األكــادیمي المنــوي ر أن یـتم تقــدیم تقریــ

 .توطین البرنامج فیه في مجال التخصص
یمیــــــة ألعضــــــاء هیئــــــة التــــــدریس فــــــي كــــــل تخصــــــص مــــــن تكــــــون الرتــــــب األكاد .3

 :تهم في أي تخصص كما یليبتخصصات الدراسات العلیا ونس
  .كحد أدنى%) 25(األساتذة  -أ 
  %).50(األساتذة المشاركون  - ب 
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 .كحد أعلى%) 25(األساتذة المساعدون  -ج 
  :یشترط العتماد عضو هیئة التدریس في الدراسات العلیا -4
  .التدریس واإلشراف على الرسائل الجامعیةأن یحمل رتبة أستاذ لغایات  -أ 
ـــــى الرســـــائل  - ب  ـــــدریس واإلشـــــراف عل ـــــات الت ـــــة أســـــتاذ مشـــــارك لغای أن یحمـــــل رتب

 .الجامعیة
أن یحمـــل رتبـــة أســـتاذ مشـــارك لغایـــات التـــدریس واإلشـــراف إذا كـــان لـــه بحثـــان  -ج 

ل له بحثان   .منشوران أو قُِب
دریس عــــن یجـــب أن ال تزیــــد نســــبة عـــدد الطلبــــة إلــــى عــــدد أعضـــاء هیئــــة التــــ - د 

 ،لبرنــامج الــدبلوم العــالي) 1:20(وعــن  ،لبــرامج الــدكتوراة والماجســتیر) 1:15(
ویعــد جمیـــع الطلبـــة المســـجلین فـــي بـــرامج الدراســـات العلیـــا فـــي الجامعـــة طلبـــة 
منتظمـــین فـــي الدراســـة بمـــا فـــي ذلـــك الطلبـــة المســـجلون فـــي بـــرامج الدراســـات 

 .عنهاالخاصة والطلبة المؤجلون لدراستهم أو المنقطعون 

  )5(مادة 
  الخطط الدراسیة ومنح الدرجة العلمیة

  :الدكتوراة -أوالً 
 تكــــون متطلبـــــات الحصـــــول علـــــى درجـــــة الـــــدكتوراه بعـــــد الحصـــــول علـــــى درجـــــة .1

 :أدنى، موزعة على النحو اآلتي ساعة معتمدة كحد) 45(الماجستیر 
  .ساعة معتمدة مواد دراسیة جزء منها إجباري و جزء اختیاري) 24( -أ 
 .معتمدة لرسالة الدكتوراه ساعة) 21( - ب 

 .یجب وضع وصف واضح لمفردات المواد التي تتضمنها الخطة الدراسیة .2
یجوز عند القبول أن تحـدد مـواد اسـتدراكیة للطالـب مـن مسـتوى البكـالوریوس أو   .3

وال تـدخل عالمـات هـذه ، الماجستیر على أال تقل عن اثنتي عشرة سـاعة معتمـدة
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وال تحســـب ضـــمن الســـاعات المعتمـــدة  ،طالـــبالمـــواد ضـــمن المعـــدل التراكمـــي لل
 .المطلوبة لنیل درجة الدكتوراه

  :الماجستیر-ثانیاً 
تكـــون متطلبـــات الحصـــول علـــى درجـــة الماجســـتیر بعـــد الحصـــول علـــى درجـــة  .1

ســــاعة معتمــــدة كحــــد أدنــــى، وتــــوزع هــــذه المتطلبــــات وفقــــًا ) 36(البكــــالوریوس 
  :نحو اآلتيعلى ال) الشامل والرسالة( لمساري برنامج الماجستیر

 :برنامج الماجستیر بالمسار الشامل . أ
  ساعة إلى مواد إجباریة و مواد اختیاریة) 36(یمكن أن توزع.  
  75یشترط النجاح في االمتحان الشامل بنسبة ال تقل عن.% 

  :برنامج الماجستیر بمسار الرسالة . ب
 )30 ( ســاعة معتمــدة كحــد أدنــى یمكــن أن تــوزع إلــى مــواد إجباریــة و

  .ةمواد اختیاری
 )6 (ساعات معتمدة لرسالة الماجستیر. 

  .یجب وصف واضح لمفردات المواد التي تتضمنها الخطة الدراسیة. 2
یجوز عند القبول أن تحدد مواد استدراكیة للطالب مـن مسـتوى البكـالوریوس علـى . 3

وال تــدخل عالمــات هــذه المــواد فــي ، أن ال تزیــد عــن اثنتــي عشــرة ســاعة معتمــدة
للطالـــب وال تحســـب ضـــمن الســـاعات المعتمـــدة المطلوبـــة لنیـــل المعـــدل التراكمـــي 
  .درجة الماجستیر

  :الدبلوم العالي-ثالثاً 
تكون متطلبات الحصـول علـى درجـة الـدبلوم العـالي بعـد الحصـول علـى درجـة  .1

ساعة معتمـدة حدــًا أدنـى مـواد دراسـیة، یمكـن أن تـوزع إلـى ) 30( البكالوریوس
  .مواد إجباریة و مواد اختیاریة
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  .ب وضع وصف واضح لمفردات المواد التي تتضمنها الخطة الدراسیةیج .2

  )6(مادة 
  اإلشراف على الرسائل الجامعیة ومناقشتها

تقتصر عملیة اإلشراف علـى رسـائل الـدكتوراه واألبحـاث ومناقشـتها علـى مـن هـم  .1
  .في رتبة أستاذ أو أستاذ مشارك

علــى أعضــاء هیئــة تقتصــر عملیــة اإلشــراف علــى رســائل الماجســتیر ومناقشــتها  .2
ویجـوز  ،التدریس الذین یحملون درجات أكادیمیـة ال تقـل عـن رتبـة أسـتاذ مشـارك

لألستاذ المسـاعد أن یشـرف علـى رسـالة الماجسـتیر أو یناقشـها شـریطة أن یكـون 
ـــه أو قبـــل للنشـــر بحثـــان علـــى األقـــل فـــي مجـــال تخصصـــه فـــي مجـــاالت  نُشـــر ل

  .الدكتوراه علمیة محكمة ومعترف بها بعد حصوله على درجة
یشــترط أن یكــون المشــرف الــرئیس علــى الرســائل الجامعیــة عضــو هیئــة تــدریس  .3

كمــا ویجــوز بــنفس الشــروط االســتعانة بأعضــاء  ،متفرغــًا فــي المؤسســة الجامعیــة
ویجـــوز بقـــرار مـــن مجلـــس كلیـــة  ،الهیئـــة التدریســـیة مـــن خـــارج القســـم أو الجامعـــة

مجــــالس المختصــــة فــــي القســــم الدراســــات العلیــــا بنــــاًء علــــى تنســــیب اللجنــــة أو ال
وبتوصیة من مجلس الكلیة أن یستمر عضو هیئة التدریس الحاصـل علـى إجـازة            

  .تفرغ علمي في اإلشراف على رسالة الطالب أو المشاركة بها في جامعته األم
، یجـــب أن تضـــم لجنـــة مناقشـــة الرســـائل عضـــوًا علـــى األقـــل مـــن خـــارج الجامعـــة .4

  .هذه المادةمن  )2، 1(الواردة في الفقرتین الشروط ممن تنطبق علیهم
ـــدكتوراه( الحـــد األقصـــى لعـــدد الرســـائل الجامعیـــة .5 التـــي یشـــرف ) الماجســـتیر أو ال

  :في آن واحد یكون حسب الرتبة األكادیمیة علیها عضو هیئة التدریس
 .رسائل لألستاذ 5 -أ 
 .رسائل لألستاذ المشارك 4 - ب 
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 .رسائل لألستاذ المساعد 3 -ج 
  )7(مادة 

  المواد الدراسیة لطلبة الدراسات العلیااحتساب 
  .ال تحسب المواد االستدراكیة لطالب الدراسات العلیا في معدله التراكمي .1
ال تحســب لطالــب الدراســات العلیــا أیــة مــادة كــان قــد رســب فیهــا أو درس مــا  .2

 .یعادلها وحصل بموجب ذلك على شهادة أو درجة علمیة أخرى
الطالــب مــن مســتوى برنــامج أقــل فــي  ال یجــوز احتســاب أیــة مــادة قــد درســها .3

  .برنامج علمي أعلى
  )8(مادة 

  القبول في برامج الدراسات العلیا
ـــیم  .1 التـــزام المؤسســـة الجامعیـــة بأســـس القبـــول المعلنـــة مـــن قبـــل وزارة التربیـــة والتعل

  .العالي
  .یجب اعتماد البرنامج المرخص قبل قبول أي طالب فیه .2
بدایة كل عام دراسي یتم فیـه قبـول الطلبـة تلتزم المؤسسة الجامعیة باإلعالن في  .3

  .عن البرامج المعتمدة اعتمادًا خاصًا وبمسمیاتها الدقیقة التي اعتمدت بها

  )9(مادة 
ال یــتم النظــر فــي طلــب رفــع الطاقــة االســتیعابیة العامــة أو الخاصــة ألي برنــامج فــي 

المخالفـات أو  إذا كان علیها مخالفات أو غرامات لحـین إزالـة تلـك المؤسسة الجامعیة
  .دفع الغرامات

  )10(مادة 
.                                     یبت مجلس هیئة االعتماد والجودة في أیة أمور أخرى لم یرد فیها نص
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  )11(مادة 
لغى كل ما یتعارض مع هذا النظام   .                                                          یُ

  )12(مادة 
عمـل بـه  -كـٌل فیمـا یخصـه–الجهات المختصة كافـة  على ُ تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، وی

  .. .         .      وینشر في الجریدة الرسمیة ،من تاریخ صدوره

  .م2013/نوفمبر/19: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  .هـ/1435/16: الموافق                    

  أسامة عطیة المزیني. د
 لیم العاليوزیر التربیة والتع
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  م2013لسنــة ) 41(قـرار وزیــر التـربیــة والتعلیــم العالــي رقـم 
  بشأن مفتاح القبول في مؤسسات التعلیم العالي الفلسطینیة

  وزیر التربیة والتعلیم العالي
 ،وتعدیالته 2003 بعد االطالع على القانون األساسي المعّدل لسنة

  ،منه) 5(السیما نص المادة  م،1998لسنة ) 11(عالي قانون التعلیم ال وعلى
 ووفقًا لمقتضیات المصلحة العامة،

  وبناء على الصالحیات المخولة لنا،
  :قررنا ما یلي

  )1(مادة 
ُسمَّى هذا القرار    .".مفتاح القبول في مؤسسات التعلیم العالي الفلسطینیة"ی

  )2(مادة 
عتبـــر مفتـــاح القبـــول فـــي مؤسســـات التعلـــیم ا ُ كحـــد أدنـــى %) 60(لعـــالي الفلســـطینیة ی

 %)70(علـــى درجـــة البكـــالوریوس لجمیـــع التخصصـــات مـــا عـــدا الهندســـة  للحصـــول
   .لعلى األق%) 80(والطب 

  )3(مادة    
منـــــع قبـــــول أي طالـــــب  یقـــــل معدلـــــه فـــــي الثانویـــــة العامـــــة عـــــن  ُ لاللتحـــــاق %) 60(ی

ـــــى درجـــــة البكـــــالوریوس إال بم ـــــیم العـــــالي للحصـــــول عل وجـــــب قـــــرار بمؤسســـــات التعل
  .استثنائي من وزیر التربیة والتعلیم العالي

  )4(مادة 
ویشـترط %) 55(الحد األدنى لقبول الطلبـة فـي مؤسسـات التعلـیم العـالي المفتـوح هـو 

  .قد مضى على حصوله على شهادة الثانویة العامة عامین على األقل أن یكون
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  )5(مادة 
لغى كل ما یتعارض مع هذا القرار                                                                      .          یُ

  )6(مادة 
عمـل بـه  تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، -كـٌل فیمـا یخصـه–على الجهات المختصة كافـة  ُ وی

نشر في الجریدة الرسمیة ،من تاریخ صدوره ُ   .. .         .      وی

  .م2013/نوفمبر/24: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  .هـ/1435/21: الموافق                   

  أسامة عطیة المزیني. د
 وزیر التربیة والتعلیم العالي
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  م2013لسنـــة ) 42(قــرار وزیـــر التـربیـــة والتعلیــم العــالــي رقــم 
م الدبلـو  بشـأن تصدیـق شهـادات الكلیـات والمعاهـد العربیـة والتي تمنـح درجتي

لدى وزارة  المتوسـط والبكالوریوس غیر المدرجـة ضمن القوائم المعترف بها
  التربیة والتعلیم العالي

  وزیر التربیة والتعلیم العالي
 ،وتعدیالته 2003 بعد االطالع على القانون األساسي المعّدل لسنة

  م،1998لسنة ) 11(على قانون التعلیم العالي و 
بشــأن نظــام معادلــة الشــهادات  ،م2006لســنة ) 25(وعلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  ،وتعدیالته غیر الفلسطینیة
 ووفقًا لمقتضیات المصلحة العامة،

  وبناء على الصالحیات المخولة لنا،
  :قررنا ما یلي

  )1(مادة 
ســمَّى هــذا القـــرار  ُ تصــدیق شــهادات الكلیـــات والمعاهــد العربیــة والتـــي تمنـــح درجتـــي "ی

لوریوس غیــر المدرجــة ضــمن القــوائم المعتــرف بهــا لــدى وزارة الدبلـــوم المتوســـط والبكــا
  ".التربیة والتعلیم العالي

  )2(ة ماد
ـــــوم  ـــــح درجتــــي الدبل شــــترط العتمــــاد شــــهادات الكلیــــات والمعاهــــد العربیــــة والتــــي تمن ُ ی

وأن تكـون موقعـة  ،والبكـالوریوس أن تحمـل الشـهادة خـاتم الكلیـة أو المعهـد المتوسـط 
  .                         .            الصادرة منها الشهادة و المعهدمن رئیس الكلیة أ

  )3(مادة 
یجــب أن تحمــل الشــهادة خــاتم وزارة التربیــة والتعلــیم العــالي عــن الدولــة الصــادرة منهــا 

  :وذلك على النحو التالي، الشهادة أو الجهة المشرفة



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

فـي الدولـة الصــادرة المعاهـد التابعـة لـوزارة الصــحة تحمـل خـاتم وزارة الصــحة  .1
 .منها الشهادة

المعاهـــد الفنیـــة أو التقنیـــة تحمـــل خـــاتم وزارة العمـــل أو مـــا یمثلهـــا فـــي الدولـــة  .2
 . الصادرة منها الشهادة

المعاهــد الدینیــة تحمــل خــاتم وزارة األوقــاف أو مــا یمثلهــا فــي الدولــة الصــادرة  .3
  .منها الشهادة

  )4(مادة 
  .ن الخارجیة للدولة الصادرة منهایجب أن تحمل الشهادة خاتم وزارة الشؤو 

  )5(مادة 
.                                                                                           یجب أن تحمل الشهادة خاتم سفارة دولة فلسطین في الدولة الصادرة منها

  )6(مادة 
.                                                              لفلسطینیةیجب أن تحمل الشهادة خاتم وزارة الشؤون الخارجیة ا

  )7(مادة 
لغى كل ما یتعارض مع هذا القرار   .یُ

  )8(مادة  
عمـل بـه -كـٌل فیمـا یخصـه–على الجهات المختصة كافـة  ُ  تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، وی

نشر في الجریدة الرسمیة ،من تاریخ صدوره ُ   .       وی

  .م2013/ردیسمب/08: في مدینة غزة بتاریخصدر 
  .هـ/1435/05: الموافق                      

  أسامة عطیة المزیني. د
 وزیر التربیة والتعلیم العالي
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  م2013لسنـــة ) 43(قرار وزیـر التـربیة والتعلیــم العــالــي رقــم 
زارة التربیة والتعلیم بشـأن معاییر اعتماد البرامج المشتركة للدراسات العلیا بو 

  العالي
  وزیر التربیة والتعلیم العالي

 وتعدیالته،،  2003 بعد االطالع على القانون األساسي المعّدل لسنة
  م،1998لسنة ) 11(رقم على قانون التعلیم العالي و 

بشـأن تعـدیل نظـام  م،2013لسـنة ) 27(وعلى قـرار وزیـر التربیـة والتعلـیم العـالي رقـم 
  د والجودة لمؤسسات التعلیم العالي بوزارة التربیـة والتعلیـم العـالـي،،هیئة االعتما

 ووفقًا لمقتضیات المصلحة العامة،

  وبناء على الصالحیات المخولة لنا،
  :قررنا ما یلي

  )1(مادة 
ســـمَّى هـــذا القـــرار  ُ معـــاییر اعتمـــاد البـــرامج المشـــتركة للدراســـات العلیـــا بـــوزارة التربیـــة "ی

  ."والتعلیم العالي
  )2(ة ماد

/ فلسـطینیة(البرنامج المشـترك هـو البرنـامج الـذي تتـولى تنفیـذه مؤسسـات تعلـیم عـالي 
بموجـــب االتفاقیـــات الموافـــق علیهـــا مـــن ) غیـــر فلســـطینیة/فلســـطینیة (أو ) فلســـطینیة

  . وزارة التربیة و التعلیم العالي، ویؤدي إلى الحصول على درجة علمیة

  )3(ة ماد
مؤسســة التعلــیم العــالي الفلســطینیة المعتمــدة وفــق القــوانین  الجامعــة المستضــیفة هــي

  .النافذة التي تشترك في تنفیذ البرنامج المشترك
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  )4(ة ماد
یشــترط للموافقــة علــى البرنــامج المشــترك مــع مؤسســة تعلــیم عــاٍل غیــر فلســطینیة أن 

  :تكون هذه المؤسسة
  .معترفًا بها من وزارة التربیة و التعلیم العالي بفلسطین .1
  .ذات سمعة أكادیمیة مرموقة ومدرجة ضمن التصنیفات العالمیة .2
  .مضى على تأسیسها عشرون سنة فأكثر .3
  ..حاصلة على ترخیص واعتماد من الجهات المختصة في بلدها .4

  )5(ة ماد
یجــب أن تحصــل المؤسســة المستضــیفة علــى اعتمــاد خــاص للبرنــامج قبــل البــدء فــي 

  .سسات التعلیم العاليتنفیذه من هیئة االعتماد و الجودة لمؤ 

  )6(ة ماد
فــــي حالــــة البــــرامج المشــــتركة بــــین مؤسســــات تعلــــیم عــــاٍل فلســــطینیة تحــــدد االتفاقیــــة 

  .المؤسسة المستضیفة

  )7(ة ماد
یشترط للموافقة على البرنامج المشترك بین مؤسسـات تعلـیم عـاٍل فلسـطینیة أن تكـون 

  :هذه المؤسسة
  .م العالي الفلسطینیةمعترفًا بها من وزارة التربیة و التعلی .1
  .مضى على تأسیسها عشر سنوات .2
 .لیس لدیها مخالفات أو غرامات .3
 . أن تكون الجامعتان عضوین في اتحاد الجامعات العربیة .4
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  )8(ة ماد
تلتزم المؤسسة غیـر الفلسـطینیة المشـاركة فـي تنفیـذ البرنـامج المشـترك بكافـة القـرارات                        

نـــامج والصـــادرة عـــن وزارة التربیـــة و التعلـــیم العـــالي وهیئـــة االعتمـــاد و المتعلقـــة بالبر 
  .الجودة لمؤسسات التعلیم العالي

  )9(ة ماد
یجــوز أن تشـــترك أكثـــر مــن جـــامعتین فـــي برنـــامج مشــترك واحـــد علـــى أن تكـــون  .1

 .إحداهما مستضیفة
یجــــب أن تحمـــــل الشـــــهادة التـــــي تمـــــنح لطلبـــــة البرنـــــامج المشـــــترك خـــــتم وشـــــعار  .2

المؤسســـــات األخـــــرى وتوقیـــــع رؤســـــاء هـــــذه / المستضـــــیفة والمؤسســـــة المؤسســـــة
 .المؤسسات

  )10(ة ماد
فـــي حالـــة البرنـــامج المشـــترك مـــع مؤسســـة غیـــر فلســـطینیة، یجـــب أن یكـــون البرنـــامج 
المشترك معتمدًا من جهات االعتماد الرسمیة في دولـة المؤسسـة غیـر الفلسـطینیة إال 

، وفـي هـذه الح الـة یجـب اعتمـاده مـن قبـل هـذه الجهـات خـالل إذا كان البرنامج حدیثًا
و مـا ورد ) 3( فقـرة) 4(مع مالحظـة مـا ورد فـي المـادة  سنتین من بدء التدریس فیه،

  ).2( فقرة) 7(في المادة 
  )11(ة ماد

یحتسب عدد طلبـة البـرامج المشـتركة ضـمن الطاقـة االسـتیعابیة العامـة للمؤسسـة  .1
  .تمادالفلسطینیة المستضیفة لجمیع أغراض االع

) أربعــین(تحــدد الطاقــة االســتیعابیة القصــوى لبرنــامج الدراســات العلیــا المشــترك بـــ  .2
  .طالبًا و طالبة

  )12(ة ماد
ــــــــع ــــــــرامج المشــــــــتركة موق ــــــــة المنظمــــــــة للب ــــــــامج/ تحــــــــدد االتفاقی ــــــــذ البرن ــــــــع تنفی                                                    .مواق

.  
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  )13(ة ماد
علــى األقــل مــن الخطــة الدراســیة للبرنــامج المشــترك مــن %)50(یجــب أن یــتم تنفیــذ 

ــــة التــــدریس العــــاملین فــــي المؤسســــة غیــــر الفلســــطینیة، وحســــب الرتــــب  ــاء هیئ أعضــ
  .األكادیمیة المحددة من هیئة االعتماد والجودة

  )14(مادة 
یــتم األخــذ بهــذا القــرار فــي كافــة االتفاقیــات المنظمــة للبــرامج المشــتركة القائمــة حالیــًا 

غیـر فلسـطینیة، و توفیـق /فلسـطینیة و فلسـطینیة/ ین مؤسسات تعلیم عاٍل فلسطینیةب
أوضـــاع مـــا هـــو قـــائم بحســـب المعـــاییر المـــذكورة خـــالل ســـنتین مـــن تـــاریخ نشـــر هـــذا 

  .القرار
  )15(مادة 

تضــع الجامعــة المستضــیفة خططهــا لتــوفیر أعضــاء الهیئــة التدریســیة وضــمان وجــود 
مج مشــترك، حســب معــاییر االعتمــاد الخــاص لكــل العــدد الكــافي مــنهم فــي كــل برنــا

  .برنامج
  )16(مادة 

ال یــتم النظــر فــي طلــب رفــع الطاقــة االســتیعابیة ألي برنــامج مشــترك إذا كــان علــى 
الجامعــة المستضــیفة مخالفــات أو غرامــات لهیئــة االعتمــاد والجــودة لحــین إزالــة تلــك 

  .مخالفات أو دفع الغرامات
  )17(مادة 

والجــودة بــوزارة التربیــة والتعلــیم العــالي فــي أیــة أمــور لــم یــرد فیهــا  تبــت هیئــة االعتمــاد
  .نص

  )18(مادة 
لغى كل ما یتعارض مع هذا القرار    .یُ
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  )19(مادة 
عمـل بـه -كٌل فیما یخصه  –على الجهات المختصة كافة  ُ  تنفیـذ أحكـام هـذا القرار،وی

نشر في الجریدة الرسمیة، من تاریخ صدوره ُ   .       وی

  .م2013/دیسمبر/09: ي مدینة غزة بتاریخ صدر ف
  .هـ/1435/06: الموافق                      

  أسامة عطیة المزیني. د
 وزیر التربیة والتعلیم العالي
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  م2013لسنـــة ) 44(قــرار وزیـــر التـربیـــة والتعلیــم العــالــي رقــم 
بوزارة التربیة  لكلیات المجتمع المتوسطة ومعاییر االعتماد العام بشـأن تعلیمات

  والتعلیم العالي
  وزیر التربیة والتعلیم العالي

 ،،وتعدیالته 2003 بعد االطالع على القانون األساسي المعّدل لسنة
  م،1998لسنة ) 11( رقم على قانون التعلیم العاليو 

أن تعـدیل نظـام بشـ ،م2013لسـنة  )27(وعلى قرار وزیر التربیة والتعلـیم العـالي رقـم 
  ،هیئة االعتماد والجودة لمؤسسات التعلیم العالي بوزارة التربیـة والتعلیـم العـالـي

 ووفقًا لمقتضیات المصلحة العامة،
  وبناء على الصالحیات المخولة لنا،

  :قررنا ما یلي

  )1(مادة 
ُسمَّى هذا القرار  ة بـوزارة تعلیمات ومعاییر االعتمـاد العـام لكلیـات المجتمـع المتوسـط"ی

  ".التربیة والتعلیم العالي

  )2(ة ماد
اآلتیـة حیثمـا وردت فـي هـذه التعلیمـات المعـاني المخصصـة  یكون للكلمات والعبارات

  :على غیر ذلك لها أدناه ما لم تدل القرینة
  .وزیر التربیة والتعلیم العالي :الوزیر 

  .هیئة االعتماد والجودة لمؤسسات التعلیم العالي :الهیئة
كلیة المجتمع المتوسطة التي تقدم بـرامج تعلیمیـة أكادیمیـة أو مهنیـة أو تقنیـة  :لیةالك

ال تقــــل مــــدة الدراســــة فیهــــا عــــن ســــنة دراســــیة واحــــدة  تنتهــــي بمــــنح شــــهادة الــــدبلوم 
  .األكادیمي أو المهني أو التقني وفق أنظمة الدبلوم
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س اإلدارة لكلیــة مجلــس األمنــاء لكلیــة المجتمــع المتوســطة العامــة أو مجلــ :المجلــــس
المجتمـــــع المتوســـــطة الخاصـــــة أو المجلـــــس االستشـــــاري لكلیـــــة المجتمـــــع المتوســـــطة 

  .الحكومیة
  .عمید الكلیة :العمیـد

التخصـــــص أو مجموعـــــة مـــــن التخصصـــــات التـــــي تشـــــترك فـــــي القاعـــــدة  :ـامجنـــــالبر 
  .المعرفیة األساسیة

 تأو مجموعـــــة مـــــن التخصصـــــا القســـــم األكــــادیمي الـــــذي یضـــــم تخصصـــــاً  :ـمالقســـــ
  .المتقاربة ذات العالقة المترابطة

  )3(المادة 
  : تصنف كلیات المجتمع المتوسطة من حیث التأسیس إلى

تنشــأ بقـرار مـن مجلــس الـوزراء الفلســطیني : كلیـات المجتمـع المتوســطة الحكومیـة .1
  . وتتبع وزارة التربیة والتعلیم العالي إداریًا ومالیًا وقانونیاً 

لســنة ) 11(وتنشــأ بموجــب أحكــام قــانون رقــم : مــةكلیــات المجتمــع المتوســطة العا .2
 .بشأن التعلیم العالي 1998

لسـنة ) 11(تنشأ بموجـب أحكـام قـانون رقـم : كلیات المجتمع المتوسطة الخاصة  .3
  . بشأن التعلیم العالي 1998

  )4(المادة 
داریـة وفنیـة ومالیـة خاصـة بهـا .1 تتبـع العمیـد  ،یكون للكلیة بنیة تنظیمیة أكادیمیة وإ

  .مع جمیع التشریعات النافذة في السلطة الوطنیة الفلسطینیة رة وتنسجممباش
 :ما یلي تشتمل البنیة التنظیمیة اإلداریة للكلیة على .2

  .عمید الكلیة ونوابه ومساعدیه .أ 
 .رؤساء األقسام األكادیمیة .ب 
 .مدیر وحدة االعتماد وضمان الجودة .ج 
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 .مدیر المكتبة .د 
 .والتسجیل مدیر القبول .ه 
الوحــــدات والــــدوائر اإلداریــــة والمالیــــة والخدماتیــــة والرقابــــة مــــدیري المراكــــز و  .و 

 .المالیة واإلداریة والتدقیق الداخلي

  )5(المادة 
   :الكلیة المجالس اآلتیة تتشكل في

 .لكلیة المجتمع المتوسطة العامة مجلس األمناء .1
 .لكلیة المجتمع المتوسطة الخاصة مجلس اإلدارة .2
متوســـطة الحكومیـــة ویتشـــكل  بقـــرار مـــن المجلـــس االستشـــاري لكلیـــة المجتمـــع ال .3

 .الوزیر وبتنسیب من مجلس الكلیة
 .  مجلس الكلیة .4
 .مجلس القسم .5

  )6(المادة 
یجــوز تشــكیل مجلــس استشــاري للكلیــة یســاعد فــي العمــل علــى نموهــا وازدهارهــا  .1

  .وقیامها بتأدیة رسالتها
تحــدد صــالحیات المجلــس االستشــاري وطریقــة تشــكیله وفقــًا لمــا هــو منصــوص  .2

  .لیه في النظام األساسي للكلیات الحكومیةع

  )7(المادة 
یتشـــكل مجلــــس األمنـــاء أو مجلــــس اإلدارة  مــــن خمســـة أعضــــاء لمـــدة أربــــع ســــنوات 

  :ویضم
 .العمید بحكم منصبه .1
 .من حملة درجة الدكتوراة عضوین .2
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ــــــاج .3 ــــــة،  عضــــــوین مــــــن قطاعــــــات اإلنت المختلفــــــة والتخصصــــــات ذات العالق
ین فـي الكلیــة، وأال یقـل المؤهـل العلمــي ألي وینسـبهم المالـك مـن غیــر العـامل

  .منهما عن درجة البكالوریوس

  )8(المادة 
إذا شغر مركز رئـیس مجلـس األمنـاء أو مجلـس اإلدارة أي مـن أعضـائهما یعـین مـن 

  ).6(المتبقیة من عضویته وفقًا ألحكام المادة  یحل محله للمدة

  )9(المادة 
  :مهام والصالحیات اآلتیةمجلس األمناء أو مجلس اإلدارة ال یتولى .1
 .ضوء سیاسة وزارة التربیة والتعلیم العالي رسم السیاسة العامة للكلیة في .أ 
أو  والتخصصـات األكادیمیـة أو دمجهـا مـع غیرهـا الموافقة علـى إنشـاء البـرامج .ب 

 .إلغائها
 .تعیین العمید أو التجدید له أو إعفائه من منصبه أو قبول استقالته .ج 
 .ؤساء األقسامتعیین نواب العمید ور  .د 
 .المنظمة إلدارة الكلیة إقرار التعلیمات واألنظمة الداخلیة .ه 
 .السنویة والمیزانیة العمومیة والحسابات الختامیة للكلیة إقرار مشروع الموازنة .و 
 .الدراسیة ورسوم الخدمات التعلیمیة األخرى التي تقوم بها الكلیة إقرار الرسوم .ز 
 األكادیمیـــة واإلداریـــة والمالیــة والبنیـــةأداء الكلیـــة مـــن جمیــع الجوانـــب  تقیــیم .ح 

 .التحتیة

تكـــون اجتماعـــات مجلـــس األمنـــاء أو مجلـــس اإلدارة  دوریـــة ومنتظمـــة، علـــى أال  .2
في السـنة، ویـتم تـدوین محاضـر االجتماعـات وتوثیقهـا  اجتماعات تقل عن ثالث

  .رسمي بشكل
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 )10(المادة 
ن لكـــل كلیـــة عمیـــد متفـــرغ بقـــرار مـــن مجلـــس األمنـــاء أ .1 عـــیّ ُ و مجلـــس اإلدارة لمـــدة ی

ثــالث ســنوات قابلــة للتجدیــد لمــرة واحــدة، وفــي حــال شــغر منصــب العمیــد یتــولى 
  .عنه لحین تعیین بدیالً  نائب العمید مهامه لمدة ال تزید عن شهر

ُشترط في من یعین عمید كلیة أن یكون فلسطیني الجنسیة حاصًال على شهادة .2  ی
داریــة بمــا ال یقــل عــن ثــالث ســـنوات، الــدكتوراة ومــن ذوي الخبــرة األكادیمیــة واإل

 .المالكین أو المساهمین ومن غیر
الكلیـــة یوقعـــه عنهـــا  یحـــدد راتـــب العمیـــد وســـائر حقوقـــه بموجـــب عقـــد خـــاص مـــع .3

 .المفوض بالتوقیع
عـــن إدارة  یكـــون العمیـــد عضـــو هیئـــة تـــدریس، وهـــو المســـئول األول أمـــام الـــوزارة .4

 :الكلیة ویمارس المهام اآلتیة
مام جمیـع الجهـات الرسـمیة والقضـائیة والهیئـات وتوقیـع العقـود تمثیل الكلیة أ .أ 

  .التعلیم العالي والبحث العلمي النافذ نیابة عنها بما ال یتعارض مع قانو
 .واإلداریة وفقًا ألحكام التشریعات النافذة إدارة شؤون الكلیة األكادیمیة  .ب 
م لمـــدة التنســیب إلـــى مجلــس األمنـــاء بتعیــین نـــواب العمیــد ورؤســـاء األقســا .ج 

عـامین قابلـة للتجدیـد وتنتهـي خدمـة أي مـنهم بانتهـاء مـدة تعیینـه أو بقبـول 
 .استقالته أو بإعفائه من منصبه بالطریقة ذاتها

دعــوة مجلــس الكلیــة ومجــالس األقســام المختلفــة لالنعقــاد، واإلشــراف علــى  .د 
 .توثیق قراراتها ومتابعة تنفیذها

ورفعهــا إلــى  ا وتخصصـاتهاإعـداد خطــة سـنویة المشــاریع الكلیـة وبرامجهــ  .ه 
 .مجلس األمناء التخاذ القرار المناسب بشأنها

 .الموازنة السنویة للكلیة ورفعه إلى مجلس األمناء إلقراره إعداد مشروع .و 
  .أخرى مخوله له بموجب التشریعات النافذة أیة صالحیات  .ز 
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ن للعمید نائب أكادیمي من حملة الدكتوراة .5 عیّ ُ  . ی
ن للعمید نائب إدار  .6 عیّ ُ   .ي ومالي من حملة الدكتوراةی

  )11(المادة 
 :برئاسة العمید وعضویة كل من) مجلس الكلیة(مجلس یسمى  یكون لكل كلیة .1

  .العمید مساعدي/ نواب .أ 
 .رؤساء األقسام من حملة الماجستیر على األقل .ب 
التدریسیة یتم انتخابه في مطلـع كـل  ممثل عن كل قسم من أعضاء الهیئة .ج 

 .عام دراسي
  .یعینه العمید لمدة سنة واحدة جتمع المحليممثل عن الم .د 

جلســات ) 4(تكــون اجتماعــات مجلــس الكلیــة دوریــة ومنتظمــة علــى أال تقــل عــن  .2
االجتماعـــات  فـــي الفصـــل الدراســـي الواحـــد، ویـــتم تـــدوین محاضـــر) اجتماعـــات(

  .وتوثیقها بشكل رسمي
 )12(المادة 

   :والصالحیات اآلتیة یتولى مجلس الكلیة المهام
لتعلیمــات واألنظمــة الداخلیـة التــي یقــدمها العمیـد لتنظــیم شــؤون العمــل مناقشـة ا .1

 في الكلیة ورفعها إلى مجلس األمناء إلقرارها
 .مناقشة مشروع الموازنة السنویة للكلیة ورفعه إلى مجلس األمناء إلقراره .2
التوصیة إلى مجلس األمناء بإنشاء األقسـام والبـرامج والتخصصـات األكادیمیـة  .3

 .ي غیرها أو إلغائهاأو دمجها ف
نهـــاء  تعیــین أعضـــاء هیئـــة التـــدریس وتقیـــیم أعمــالهم وأنشـــطتهم .4 األكادیمیـــة وإ

 .خدماتهم
المنـوي قبـولهم سـنویًا فـي البــرامج  التوصـیة إلـى مجلـس األمنـاء بأعـداد الطلبــة .5

 .منها والتخصصات المختلفة للكلیة والرسوم الدراسیة لكل
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مـــن مجـــالس األقســـام ومناقشـــتها  دراســـة مشـــروعات الخطـــط الدراســـیة المقدمـــة .6
صدار توصیاته بشأنها  .وإ

 .الخریجین اعتماد نتائج االمتحانات النهائیة وقوائم .7
النظــر فــي أي موضــوع یتعلــق بالعمــل األكــادیمي یعرضــه العمیــد علیــه ممــا ال  .8

یــــدخل فــــي صــــالحیات أي جهــــة مــــن الجهــــات المنصــــوص علیهــــا فــــي هــــذه 
 .التعلیمات أو أي تشریع آخر

  )13(المادة 
 .حسب الحاجة ینشأ في كل برنامج قسم أكادیمي أو أكثر .1
وجمیـع  یتـألف مـن رئـیس القسـم) مجلـس القسـم(یكـون لكـل قسـم مجلـس یسـمى  .2

 .أعضاء الهیئة التدریسیة المتفرغین فیه
  .القسم في حالة غیاب رئیس القسم یجوز أن یترأس العمید مجلس .3
) 4(أال تقـــــل عـــــن ومنتظمـــــة، علـــــى  تكـــــون اجتماعـــــات مجلـــــس القســـــم دوریـــــة .4

االجتماعـــات  جلســـات فـــي الفصـــل الدراســـي الواحـــد، ویـــتم تـــدوین محاضـــر
 .وتوثیقها في القسم بشكل رسمي

  )14(المادة 
   :المهام والصالحیات اآلتیة یتولى مجلس القسم

ــــه  .1 وضــــع األســــس التــــي تضــــمن حســــن اإلشــــراف واإلرشــــاد األكــــادیمي والتوجی
 .سیةالعلمي لطلبة القسم وحل مشكالتهم الدرا

الترتیبــات الالزمـــة لضــبط دوام الطلبــة فـــي المحاضــرات بالتعــاون مـــع  وضــع .2
 .األخرى الجهات المعنیة

 .وضع األسس المناسبة لإلشراف على االمتحانات في القسم .3
 .مناقشة نتائج امتحانات الطلبة وقوائم الخریجین ورفعها إلى مجلس الكلیة .4
  .أیة أمور أخرى یعرضها رئیس القسم .5
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  )15(المادة 
األمنـــاء أو  للكلیـــة موازنـــة خاصـــة مســـتقلة یعـــدها عمیـــد الكلیـــة ویقرهـــا مجلـــس .1

 .مجلس اإلدارة
  :تتألف موارد الكلیة من .2

  .الرسوم الدراسیة .أ 
 .ریع األموال المنقولة وغیر المنقولة .ب 
 .والمشاریع اإلنتاجیة العائدة للكلیة ریع األنشطة االستثماریة والبحثیة .ج 
حسـابات الشـركة المالكـة لهـا فـي  عـنیفـتح حسـاب للكلیـة خـاص مسـتقل  .د 

لموازنتهــا ویــتم اإلنفــاق  أحــد البنــوك، تــودع فیــه مخصصــات الكلیــة طبقــاً 
 .منه بقرار من العمید

  )16(المادة 
  :أعضاء الهیئة التدریسیة .1

مـــن حملـــة درجـــة ) متفـــرغ( تـــوفیر عضـــو هیئـــة تـــدریس  واحـــد علـــى األقـــل .أ 
 .الدكتوراة في كل برنامج

 س علــــى األقــــل مــــن حملــــة درجــــة الماجســــتیرتــــوفیر عضــــوین هیئــــة تــــدری .ب 
لكـــل مجـــال مـــن مجـــاالت التخصـــص األساســـیة، ویجـــوز فـــي ) متفـــرغین(

 .بین مجالین على األكثر حاالت خاصة أن یراعى التداخل
أال یزیــد عــدد حملــة درجــة البكــالوریوس المتفــرغین عــن مثلــي مجمــوع عــدد  .ج 

 .حملة درجة الدكتوراة والماجستیر المتفرغین
مـن %)  10(سبة أعضـاء الهیئـة التدریسـیة غیـر المتفـرغین عـن أال تزید ن .د 

 .المجموع الكلي لألعضاء
مــن المتفــرغین لتغطیــة العمــل اإلضــافي للمتفــرغین %) 20(تضــاف نســبة  .ه 

 .وعمل غیر المتفرغین
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ضــــرورة تسلســــل شــــهادات عضــــو هیئــــة التــــدریس مــــن البكــــالوریوس إلــــى  .و 
لتخصـــص مـــا الــدكتوراة فـــي بعـــض التخصصـــات بحیـــث تكـــون فـــي نفـــس ا

 .أمكن مع األخذ باالعتبار التداخل والترابط في بعض التخصصات
ــــة التدریســــیة فــــي التخصصــــات  .ز  ــــة إلــــى أعضــــاء الهیئ أال تزیــــد نســــبة الطلب

 ).1:30(، وفي التخصصات العلمیة عن )1:40(اإلنسانیة عن 
 :الحد األقصى للعبء التدریسي األسبوعي یوزع كاآلتي .ح 

 .ساعة لألستاذ المساعد) 12( -
 .ساعة لحملة الماجستیر) 15( -
 .ساعة لحملة البكالوریوس) 18( -
علــى أن یكــون (ســاعات حــدًا أقصــى  6محاضــرون غیــر متفــرغین  -

 ).ذلك بموافقة الجهة التي یعمل فیها متفرغاً 
  :المدربون .2

ُشترط في المـدرب أن یكـون حاصـًال علـى دبلـوم متوسـط أو دورات مهنیـة فـي  .أ  ی
ســـنوات ) 7(عة وخبــرة ال تقـــل عــن ســـا) 150(مجــال التخصــص ال تقـــل عــن 

  .في المهنة
ما یتعلق بمدربي برنامج المهن الطبیة المساندة، یجـب أن یكـون حاصـًال علـى  .ب 

ـــة مهنـــة فـــي  دبلـــوم متوســـط كحـــد أدنـــى وأن یكـــون حاصـــًال علـــى شـــهادة مزاول
 .التخصصات التي تتطلب ذلك

ــــیهم .ج  علــــى  یعــــین العــــدد الــــالزم مــــن المــــدربین بحیــــث ال تزیــــد نســــبة الطلبــــة إل
 .في المختبر الواحد أثناء التدریس) 1:20(

 .ساعة عملیة أسبوعیاً ) 30(ال یتجاوز العبء التدریسي للمدرب عن  .د 
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  )17(المادة 
) 16(تتكـــون الســـنة الدراســـیة فـــي الكلیـــة مـــن فصـــلین دراســـیین مـــدة كـــل منهمـــا  .1

أسـابیع وبمـا  8على أال تقـل مدتـه عـن  أسبوعًا ویجوز التدریس في فصل صیفي
  .یتعارض مع التدریب المیداني ال

 :المواظبة  .2
مـادة فـي  تشـترط المواظبـة لجمیـع طلبـة الكلیـة حسـب السـاعات المقـررة لكـل .أ 

  .الخطة الدراسیة
الســاعات المقـــررة  مــن%) 10(ال یســمح للطالــب بالتغیـــب عــن أكثــر مـــن  .ب 

فـــي حالـــة المـــرض أو العـــذر القهـــري، أمـــا الطلبـــة الـــذین %) 25(للمـــادة، أو 
الرسـمیة فیسـمح لهـم بالتغیـب بنسـبة  ین أو الكلیة في النشـاطاتیمثلون فلسط

 %).20(ال تتجاوز 
مــن مجمــوع الســاعات المقــررة للمــادة %) 10( إذا غــاب الطالــب أكثــر مــن .ج 

ــــد، یحــــرم مــــن التقــــدم لالمتحــــان  دون عــــذر مرضــــي أو قهــــري یقبلهمــــا العمی
ســـتها إذا درا ، وعلیـــه إعـــادة)صـــفراً (النهـــائي وتعتبـــر نتیجتـــه فـــي تلـــك المـــادة 

كانــت دراســتها إجباریــة، وفــي جمیــع األحــوال تــدخل نتیجــة ذلــك الرســوب فــي 
معدل عالمات الطالب الفصلي والتراكمي ألغـراض اإلنـذار والفصـل  حساب

 .من الكلیة
مــن الســاعات المقــررة لمــادة مــا، وكــان %) 25(إذا غــاب الطالــب أكثــر مــن  .د 

د یعتبــر منســحبًا مــن المــرض أو لعـذر قهــري یقبلــه العمیـ هـذا الغیــاب بســبب
ــــــــد مــــــــدیر. تلــــــــك المــــــــادة ــــــــغ العمی ــــــــت  ویبل ــــــــذلك، وتثب ــــــــول والتســــــــجیل ب القب

 .األكادیمي للطالب إزاء تلك المادة في السجل) منسحب( مالحظة
عیــــادة  یشــــترط فــــي العــــذر المرضــــي أن یكــــون بشــــهادة صــــادرة عــــن طبیــــب .ه 

ــــة وشــــهادة  صــــادرة عــــن مستشــــفى معتمــــد مــــن قبــــل ــــة فــــي الكلی وزارة  الطلب
ة، وأن تقــدم هــذه الشــهادة إلــى العمیــد خــالل مــدة ال تتجــاوز أســبوعین الصــح
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انقطاع الطالب عن المواظبـة، وفـي الحـاالت القـاهرة األخـرى یقـدم  من تاریخ
 .القهري خالل أسبوع من تاریخ زوال أسباب الغیاب الطالب ما یثبت عذره

مــدیر األقســام وأعضــاء هیئــة التــدریس والمحاضــرین و  یلـزم العمیــد ورؤســاء  .و 
 .المواظبة اآلنفة الذكر القبول والتسجیل بتنفیذ أحكام

  )18(المادة 
قبــل بــدء الفصــل الدراســي الــذي یــود (دراســته  للطالــب أن یتقــدم بطلــب لتأجیــل .1

ــــى  إذا تــــوافرت لدیــــه أســــباب تقتنــــع بهــــا) تأجیلــــه الجهــــة المختصــــة بالموافقــــة عل
  :التأجیل وذلك وفقًا لما یلي

المطلـــوب لمـــدة فصـــل دراســـي واحـــد وال یتجـــاوز كـــان التأجیـــل  العمیـــد، إذا . أ
  .أربعة فصول سواء أكانت متصلة أم منفصلة

فصـول وال  مجلس الكلیة، إذا كـان التأجیـل المطلـوب لمـدة تتجـاوز األربعـة . ب
 .تزید على ستة فصول سواء أكانت متصلة أم منفصلة

 دراســة الطالـب الجدیــد أو المنتقـل إال بعــد مضـي فصــل دراســي ال یجـوز تأجیــل .2
 .بالكلیة على التحاقه

علــى  ال تحســب مــدة التأجیــل مــن الحــد األعلــى للمــدة المســموح بهــا للحصــول .3
 .درجة الدبلوم المتوسط

 .التأجیل یبلغ رئیس القسم المعني بقرار .4

  )19(المادة 
مســــجًال للحصــــول علــــى درجــــة  ال یجــــوز أن تزیــــد المــــدة التــــي یقضــــیها الطالــــب .1

بلوم السـنتین وأربـع سـنوات لـدبلوم الـثالث الدبلوم المتوسط على ثـالث سـنوات  لـد
 .سنوات، وال تحتسب مدة التأجیل من هذه المدة

سـاعة معتمـدة فـي الفصـل حـدًا ) 18(یكون النصاب الدراسـي للطالـب فـي الكلیـة  .2
إضـــافیة إذا كـــان   أن یأخـــذ الطالـــب فـــي الكلیـــة ثـــالث ســـاعات أقصـــى، ویجـــوز
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انــــت هـــذه الســـاعات الثالثــــة فـــأعلى، أو إذا ك% 90تقـــدیره فـــي الفصــــل الســـابق 
الصـیفي فیكـون الحـد األعلـى  یتوقف علیها  تخرجـه فـي الفصـل، أمـا فـي الفصـل

السـاعات إلـى  سـاعات معتمـدة، ویجـوز زیـادة عـدد) 9(للعـبء الدراسـي للطالـب 
 .ساعة لغایات التخرج) 12(

 :الكلیة وفقًا للشروط اآلتیة یسمح بانتقال الطلبة إلى .3
یعادلهـا مقبـوًال فـي الكلیـة المنتقــل  نویـة العامـة أو مـاأن یكـون معدلـه فـي الثا .أ 

  .تسجیله في الكلیة إلیها سنة حصوله على الثانویة العامة أو سنة
ال یقبـل (المواظبـة  أن یكون الطالب مسجًال فـي كلیـة معتـرف بهـا تتبـع نظـام .ب 

 ).االنتساب
یدرســـها الطالـــب فـــي الكلیـــة  أال تقـــل نســـبة عـــدد الســـاعات المعتمـــدة التـــي .ج 

الكلیـة   مـن مجمـوع سـاعات الخطـة الدراسـیة فـي%) 50(لمنتقـل إلیهـا عـن ا
المنتقــل إلیهــا وال یحســب لــه أي مــادة دراســیة مضــى علــى دراســتها أكثــر مــن 

 .سنوات) 5(
الــــدبلوم  یكـــون الحــــد األدنـــى مــــن الســــاعات المعتمـــدة للحصــــول علـــى شــــهادة. 4

 هیئـة لكـل تخصـص والتـيالمتوسـطة وفقـًا لمعـاییر االعتمـاد الخـاص التـي تقررهـا ال
ســاعة ) 96(ســاعة معتمــدة لــدبلوم الســنتین و) 66(تقررهــا الهیئــة علــى أال یقــل عــن 

شــریطة نجــاح الطالــب فــي االمتحــان الشــامل لكلیــات (لــدبلوم الــثالث ســنوات  معتمــدة
  .المتوسطة المجتمع

اسـتعمال لغـة  اللغـة العربیـة هـي لغـة التـدریس فـي الكلیـة، ویجـوز: لغـة التـدریس  .5
األمنـاء  رى للتـدریس عنـد الضـرورة حسـب الخطـة الدراسـیة وبقـرار مـن مجلـسأخ

 .أو مجلس اإلدارة
 )20(المادة 

تحقیــــــق شــــــروط اعتمـــــاد البــــــرامج والتخصصــــــات المرخصـــــة فــــــي الكلیــــــة   یجـــــب .1
 .فیها قبل قبول الطلبة والمعتمدة من قبل الهیئة
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 .یمنع قبول أي طالب في أي برنامج قبل اعتماده من قبل الهیئة .2
 تلتـــزم الكلیـــة بـــاإلعالن فـــي بدایـــة كـــل فصـــل دراســـي یـــتم فیـــه قبـــول الطلبـــة عـــن .3

التخصصـــات المعتمـــدة اعتمـــادًا خاصـــًا فقـــط وبمســـمیاتها الدقیقـــة التـــي اعتمـــدت 
  .بها

  )21(المادة 
  :المرافق األكادیمیةالمباني و  -1

  الحد األدنى المطلوب توفره  المرفق/ المبنى
المساحة الكلیة المخصصة 

  سةللمؤس
  ).  دونم 15(ال تقل مساحة الكلیة المتوسطة عن 

مساحة البناء المخصص 
  للطلبة

ال تقــــل مســــاحة البنــــاء المخصصــــة لكــــل طالــــب فــــي  الكلیــــة 
     .2م)2(المتوسطة عن 

  مساحة الساحات والحدائق

ال تقـــل مســـاحة الســـاحات والحـــدائق المخصصـــة للطالـــب فـــي 
 .2م)10(الكلیة المتوسطة عن 

مــن مســاحة %) 25(ة الســاحات والحــدائق عــن ال تقــل مســاح
  .أرض الجامعة

لذوي البناء الخاص 
  الخاصة االحتیاجات

 االلتزام بكـودات ومتطلبـات البنـاء الخـاص لـذوي االحتیاجـات
الخاصــة عنــد إنشــاء أي مبنــى جدیــد، ودراســة إمكانیــة تعــدیل 

  هذه المتطلبات األبنیة القائمة لتتوافق مع

عدد الطلبة في قاعة 
  تدریسال

  :ال یزید عدد الطلبة عن
 .طالبا في قاعة تدریس المواد العلمیة) 30(
  .طالبا في قاعة تدریس المواد اإلنسانیة) 40(

  .2م)40(ال تقل مساحة القاعة عن   مساحة القاعات
القدرة االستیعابیة لقاعات 

  التدریس
مـن %) 60(ال تقل القدرة االسـتیعابیة  لقاعـات التـدریس عـن 

  .بة الجامعة في آن واحدمجموع طل
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  .طالب لكل منهما) 100(توفر قاعتین سعة   قاعات المحاضرات العامة
  .2م)280(توفر مدرج نشاطات مساحته ال تقل عن   المدرجات

المختبرات  والمشاغل 
  المتخصصة

تـــوفر المؤسســـة المشـــاغل والمختبـــرات الالزمـــة للتخصصـــات 
ـــــاألجهزة واألدوات و  المـــــواد الالزمـــــة التـــــي تدرســـــها وتزودهـــــا ب

  :للتدریس وفق المواصفات اآلتیة
ـــــر أو بمعـــــدل  2م)60(المشـــــغل عـــــن  ال تقـــــل مســـــاحة المختب

ــــب الواحــــد فــــي المختبــــر و   2م)3( ــــب فــــي  2م)3(للطال للطال
 .المشغل

 .طالباً ) 20(ال یزید عدد الطلبة في حصة المختبر عن 
 .اً طالب) 15(عن  ال یزید عدد الطلبة في حصة المشغل

ت الحاسوب وخدمة مختبرا
  االنترنت

جهــازا ) 20(تــوفر مختبــري حاســوب یحتــوي المختبــر الواحــد  
 .مع عدد مناسب من الطابعات

  .2م)60(ال تقل مساحة مختبر الحاسوب عن 
  .وحدة  تعلیمیة) 20(توفر مختبر لغات یحتوي على     مختبر لغات

مكاتب أعضاء هیئة 
  التدریس

ــــة تــــدریس أو لكــــل عضــــو ه 2م )7.5(تخصــــیص مســــاحة  یئ
 .في المكاتب المشتركة الموظف اإلداري

ال یزیــد عــدد أعضــاء هیئــة التــدریس فــي المكتــب المفــرد عــن 
 .اثنین

لعضـــو هیئــة التـــدریس  2م)9(تخصــیص مســاحة ال تقـــل عــن 
  .المنفردة في المكاتب

 .طالب) 100(لكل  2م)10(تخصیص مساحة   وحدة القبول والتسجیل
  .طالب) 500(تخصیص موظف تسجیل لكل 
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  السجالت والملفات
  
  
  
  

لكترونیاً  توفیر ما یلي ورقیاً    :وإ
ــــــولهم  ــــــق بقب ــــــي تتعل ــــــة الت ــــــات الطلب ــــــات وبطاق ســــــجالت وملف

 . وتخرجهم وسلوكهم وامتحاناتهم وعالماتهم وغیرها
ســــجالت وملفـــــات وبطاقـــــات و وصــــوالت للرســـــوم والـــــواردات 

 .والمصروفات واللوازم
لین فـي المؤسسـة تضـم سجالت وملفات خاصة بتعیین العـام 

 .عقودهم وشهاداتهم العلمیة وغیر ذلك من الوثائق الالزمة
  .سجالت وملفات لحفظ المعامالت الخاصة بإدارة المؤسسة

  المكتبة

 .لكل طالب 2م )0.8(لمكتبة بمعدل لتخصص مساحة 
مــن مجمــوع الطلبــة وأعضــاء هیئــة %) 25(تســتوعب المكتبــة 

 .التدریس في وقت واحد
كــاف مـــن المــوظفین بالمكتبـــة بواقــع موظـــف لكـــل تــوفر عـــدد 

طالـب، علـى أن ال تقـل نسـبة المتخصصـین فـي علــم ) 300(
 .من مجموع موظفي المكتبة)  %30(المكتبات عن 

تــوفر ســجالت وخــزائن الفهرســة وبطاقــات التصــنیف والفهرســة 
 .حسب التصنیفات الدولیة المعتمدة

لطلبــــة مــــن قاعــــات المكتبــــة مكیفــــة ومؤثثــــة بــــالالزم لجلــــوس ا
 .وخزائن، ورفوف، ومكاتب للعاملین فیها كراسي، وطاوالت،
 .مجلد) 1000(لكل  2م)4.1(تخصص مساحة 

  .عناوین لكل طالب) 10(توفیر مصادر معلومات بواقع 
ــــك المعــــاجم  تــــوفیر المصــــادر األساســــیة الالزمــــة بمــــا فــــي ذل
العربیة واألجنبیة والموسوعات، ووسـائل االتصـال اإللكترونیـة 

 .حوسبة مع قواعد بیانات محلیة وعالمیةالم
مجـــالت بنوعیهـــا  أواشـــتراك المكتبـــة بـــثالث دوریـــات جاریـــة  
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 .الورقیة وااللكترونیة في كل تخصص في القسم
مــن مجمــوع عنــاوین الــدوریات %) 50( تــوفیر مــا ال یقــل عــن

 .المطلوبة للتخصص بصورتها الورقیة
 .یحدد لكل مادة مرجع أساسي ومراجع مساندة

فیر ثالثــة عنــاوین مختلفــة علــى األقــل لكــل مــادة مــن مــواد تــو 
 .الخطة الدراسیة وبواقع نسختین على األقل من كل عنوان

یجــب أن ال یقــل مجمــوع العنــاوین لكــل تخصــص عــن خمســة 
، علــــى  ن ال یقــــل مجمــــوع العنــــاوین فــــي أي أوســــبعین عنوانــــًا
 .عنوان) 1500(حال من األحوال عن 

المصـابین بإعاقـة فـي البصـر لألشـخاص  توفیر غرفة خاصـة
 .القراءة أو في السمع أو الذین یحتاجون المساعدة في

تزویــد المكتبـــة العامـــة بـــأجهزة إنــذار وتنبیـــه ضـــوئي وســـمعي  
الخطــر، وأشــرطة دلیلیــة نحــو مخــارج الطــوارئ  فــي حــاالت

 .وأماكن اإلخالء
حاســـوب علـــى األقـــل خاصـــین  العمـــل علـــى تـــوفیر جهـــازي

ــــة المعــــوقین لج الجــــانبین النظــــري والتطبیقــــي لكــــل تعــــا بالطلب
  تخصص

  األجهزة والوسائل التعلیمیة

تــــوفیر أجهــــزة حاســــوب شخصـــــیة بمعــــدل جهــــاز واحــــد لكـــــل 
 .عضو هیئة تدریس

لجمیع العاملین فـي الكلیـة بمـا فـي ذلـك  االنترنتتوفیر خدمة 
ـــــــي تفـــــــي بـــــــاألغراض الخاصـــــــة  الطلبـــــــة حســـــــب الســـــــرعة الت

 .بعات الالزمة لذلكلمستخدمي الشبكة، إضافة الى الطا
 .في كل قسم أو دائرة LCDجهاز 

آالت لتصــــویر األوراق فــــي األقســـــام األكادیمیــــة بمعــــدل آلـــــة 
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 .طالب) 400(واحدة لكل 
أجهــزة حواســیب شخصــیة لالســتخدامات اإلداریــة فــي األقســام 

 .الكلیة والوحدات األخرى في
  .ألواح بیضاء في كل قاعة تدریسیة مع مستلزماتها

  .إلكتروني للكلیة عتوفیر موق  لكتروني للكلیةالموقع اإل
  
  :المرافق العامة والخاصة -2

  الحد األدنى المطلوب توفره  المرفق

  دورات المیاه
 .طالبا) 30(واحد مع مغسلة لكل ) مرحاض(مقعد 
 .عضو هیئة تدریس أو إداري) 20(واحد مع مغسلة لكل ) مرحاض(مقعد 

  .الخاصة اتحجیرات مراحیض خاصة لذوي االحتیاج

  میاه الشرب

 .3م)300( خزان ماء أرضي بسعةتخصیص 
طالب في حال زاد عدد الطلبة في الجامعـة ) 1000(لكل  3م)100(توفیر 
 .طالب) 2000(عن 

وتـــوزع المشـــارب  تخصـــص مشـــارب مـــاء مبـــردة بمعـــدل مشـــرب لكـــل طـــابق
 .بشكل یخدم الطلبة والعاملین في مواقع تجمعهم المختلفة

احــد علــى األقــل فــي كــل كلیــة لــذوي االحتیاجــات الخاصــة، تــوفیر مشــرب و 
عــائق دون الوصــول إلــى هــذه المشــارب بشــكل جــانبي  ویجــب أال یحــول أي

  .المتحركة من قبل مستعملي الكراسي

مواقف 
  السیارات

مواقــــف ألعضـــاء الهیئتــــین التدریســـیة واإلداریــــة بواقـــع موقــــف لكــــل تـــوفیر  
 .لكل موقف 2م )12(شخصین وبمساحة 

لكــــل  2م )12(اقـــف للطلبــــة بواقــــع موقــــف لكــــل عشــــرة طــــالب وبمســــاحة مو 
 .موقف

  .للموقف 2م )30(مواقف مخصصة للحافالت بمساحة 
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مرافق 
االستعماالت   

  العامة

%) 20(قاعـات المعـارض والطعـام والترفیـه، بحیـث تسـتوعب جمیعهـا توفر 
  .لكل طالب 2م 4من طلبة الجامعة وتكون مساحتها بمعدل 

المرافق 
  الریاضیة

  :توفر المرافق الریاضیة التالیة 
 .ملعب لكرة السلة

 .ملعب لكرة الطائرة
 .ملعب لكرة الید

  ملعب لكرة القدم
  
 :المرافق الصحیة -3

  الحد األدنى المطلوب توفره  المرفق

العیادات 
  الصحیة

 .على األقل  2م) 20(عیادة صحیة بمساحة 
 .على األقل 2م) 35(غرفة طوارئ بمساحة 

 .على األقل2م) 16(یدلیة واحدة بمساحة ص
 .على األقل 2م) 20(قاعة انتظار بمساحة 
 .على األقل 2م) 20(غرفة إدارة بمساحة 

 .2م) 4(حمام مع مغسلة للموظفین وآخر للموظفات وبمساحة 
 .2م) 4(حمام مع مغسلة للطالب وآخر للطالبات وبمساحة

  .لبةطالب وطا) 4000(تخصیص طبیب عام وطبیبة لكل 

  )22(المادة 
تلتـــزم الكلیــــة بأســــس وتعلیمــــات  قبــــول الطلبــــة التــــي تقرهــــا وزارة التربیــــة والتعلــــیم  .1

 .عام دراسي العالي لكل
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یجــب أال تتجــاوز الكلیــة الطاقــات االســتیعابیة العامــة والخاصــة المحــددة لهــا مــن  .2
 الهیئة قبل

  )23(المادة 
بیة العامــة أو الخاصــة ألي ال ینظــر مجلــس الهیئــة  فــي طلــب رفــع الطاقــة االســتیعا

تخصــص فــي المؤسســة الجامعیــة إذا كــان علیهــا مخالفــات أو غرامــات للهیئــة لحــین 
  .إزالة تلك المخالفة أو دفع الغرامات

  )24(مادة 
تبــت هیئــة االعتمــاد والجــودة بــوزارة التربیــة والتعلــیم العــالي فــي أیــة أمــور لــم یــرد فیهــا 

  .                                      .                                نص
  )25(مادة 

لغى كل ما یتعارض مع هذا القرار ..                                                                             یُ

  )26(مادة 
عمـل تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، -كـٌل فیمـا یخصـه–على الجهات المختصة كافـة  ُ بـه  وی

نشر في الجریدة الرسمیة، دورهمن تاریخ ص ُ   .       وی

  .م2013/دیسمبر/10 :صدر في مدینة غزة بتاریخ
  .هـ/1435/07: الموافق                     

  أسامة عطیة المزیني. د 
 وزیر التربیة والتعلیم العالي

  
  
  
  



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

  م2013لسنـــة ) 45(قــرار وزیـــر التـربیـــة والتعلیــم العــالــي رقــم 
بشـأن إرشادات ومعاییر االعتماد الخاص لتخصصات برامج تكنولوجیا المعلومات    

  لدرجة البكالوریوس بوزارة التربیة والتعلیم العالي
  وزیر التربیة والتعلیم العالي

 ،،وتعدیالته  2003 بعد االطالع على القانون األساسي المعّدل لسنة
  م،1998لسنة ) 11(رقم على قانون التعلیم العالي و 

بشـأن تعـدیل نظـام  ،م2013لسـنة  )27(وعلى قرار وزیر التربیة والتعلـیم العـالي رقـم 
  ،هیئة االعتماد والجودة لمؤسسات التعلیم العالي بوزارة التربیـة والتعلیـم العـالـي

 ووفقًا لمقتضیات المصلحة العامة،
  وبناء على الصالحیات المخولة لنا،

  :قررنا ما یلي
  )1(مادة 

ُسمَّ  إرشـادات ومعـاییر االعتمـاد الخـاص لتخصصـات بـرامج تكنولوجیـا "ى هـذا القـرار ی
  ".لدرجة البكالوریوس بوزارة التربیة والتعلیم العالي المعلومات

  )2(ة ماد
یكـون الحـد األدنـى لعــدد السـاعات المعتمـدة للخطـة الدراســیة لنیـل درجـة البكــالوریوس 

  .اسیة معتمدةساعة در ) 132(في تكنولوجیا المعلومات هو 
  )3(المادة 

  :تتوزع ساعات الخطة الدراسیة إلى
 .ساعة متطلبات جامعة) 27( .1
 .ساعة متطلبات كلیة) 21( .2
 .برنامج/ساعة متطلبات تخصص) 78( .3
  .ساعات متطلبات اختیاریة) 6( .4
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  :وذلك على النحو المبین في الجدول التالي
 عدد الساعات المساقات المحور المتطلب

متطلبات 
  جامعة

 ساعة) 27(

تحدد حسب نظام 
 المؤسسة

 
27 

متطلبات 
  كلیة 

 ساعة) 21(

 الریاضیات
 تفاضل وتكامل أ

3 - 6  
 إحصاء 

 ریاضیات منفصلة
أساسیات تكنولوجیا 

 المعلومات
 1برمجة 

3 - 6 
 خوارزمیات

 مهارات إداریة
 مهارات االتصال والتواصل

 مبادئ إدارة األعمال 6
 ت المهنةأخالقیا

 بحث علمي وتدریب
 تدریب میداني

3 
 مناهج بحث علمي

متطلبات 
التخصص 
  أو البرنامج

 ساعة) 78(

 1جدول رقم  علوم الحاسوب

78 
 2جدول رقم  األنظمة الحاسوبیة
 3جدول رقم  تطویر برمجیات
 4جدول رقم  الوسائط المتعددة

 5جدول رقم  الشبكات
متطلبات 

  ةاختیاری
 ساعات) 6(

موضوعات متقدمة في 
تكنولوجیا المستقبل 
 بحسب التخصص

 1مواضیع خاصة 
6 
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ساعات معتمدة، ویحق للمؤسسة تعدیل  3لكل مساق هو : الوزن المقترح .1
  .الوزن و المسمى بما یتناسب مع وصف المساق المقترح

أسابیع متصلة بعد إكمال ) 8(تكون مدة التدریب العملي  :التدریب العملي .2
ساعة، یقضیها الطالب في مؤسسة ذات عالقة بالتخصص ویكون ) 90(

  .التدریب موثقًا بسجل التدریب لدى مشرف التدریب المیداني
ســـاعات معتمـــدة یســـجلها الطالـــب بعـــد أن ) 3(یخصـــص لـــه  :مشـــروع التخـــرج .3

ســـاعة معتمـــدة علــــى األقـــل، علـــى أن تتـــوزع علـــى فصــــلین ) 90(ینهـــي دراســـة 
 .2مشروع تخرج) ساعتین(، 1مشروع تخرج )ساعة: (دراسیین، مثال

یجــب تــوفیر مختبــرات حاســوب تتناســب مــع المســاقات المعتمــدة فــي  :المختبــرات .4
 .الخطة الدراسیة، بحیث تتمتع بكافة وسائل السالمة والحمایة المعنویة والمادیة

 :یجب توفیر التالي :التجهیزات واألدوات والوسائل التعلیمیة .5
صــــص مــــع الــــدعم الفنــــي إضــــافة إلــــى برمجیــــات البرمجیــــات الالزمــــة للتخ .أ 

 .التطبیقات المكتبیة والحمایة من الفیروسات
خدمـــة االنترنـــت ذات ســـرعة مناســـبة وأجهـــزة بنســـبة جهـــاز حاســـوب لكـــل  .ب 

 .طالب) 20(
جهــاز حاســـوب شخصـــي متصــل بالشـــبكة المحلیـــة واالنترنــت لكـــل عضـــو  .ج 

 .هیئة تدریس في مكتبه الخاص
فیهـــا موضــوعات واتجاهــات حدیثـــة ومتقدمــة فـــي تطــرح  :المتطلبــات االختیاریـــة .6

 –برمجــــة الموبایــــل  –شــــبكات الموبایــــل المخصصــــة (مجــــال التخصــــص مثــــل 
 ).النمذجة والمحاكاة –برمجة األلعاب 
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  ساعة معتمدة )78( علوم الحاسوب بكالوریوس متطلبات تخصص

 عدد الساعات  المساقات المحور
 ساعات) 3( تصمیم المترجمات المترجمات

 تنظیم البیانات

 1قواعد بیانات 

 ساعات) 3-9(
 2قواعد بیانات 

 قواعد بیانات متقدمة
 قواعد بیانات موزعة

 االتصاالت

 تراسل البیانات والشبكات

 ساعات) 6-12(
 تقنیات االنترنت

 الشبكات السلكیة والالسلكیة
 االتصاالت الحدیثة

 أمن الشبكات

 تطویر التطبیقات

 هندسة البرمجیات

 ساعات) 6-9(
 تحلیل و تصمیم األنظمة

 formal methodsالطرق الرسمیة 
 برمجة متقدمة

 2برمجة  

 الریاضیات

 نظریة االحتماالت

 ساعات) 12 -9(

 التشفیر
 معادالت تفاضلیة

 تحلیل عددي
 بحوث العملیات

 جبر خطي
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المنطق وهیكلیة 
 الحاسوب

 الحاسوب عمارة

 ساعات) 12 - 6( 
 التصمیم المنطقي

 نظریة األتمتة
 لغة التجمیع
 نظم التشغیل

 الذكاء االصطناعي

 الذكاء االصطناعي

 ساعات) 6-9(
 األنظمة الخبیرة

 الشبكات العصبیة
 الویب الداللي
 تنقیب البیانات

 الرسم بالحاسوب
 رسومات الحاسوب

 ساعات) 3(
 یر البیاناتتصو 

األنظمة المتوازیة 
 والموزعة

 الحوسبة السحابیة

 ساعات) 6-9(
 حوسبة الموبایل
 الحوسبة الشبكیة
 األنظمة المتوازیة
 األنظمة الموزعة
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  ساعة معتمدة )78(تخصص بكالوریوس األنظمة الحاسوبیة متطلبات  

 عدد الساعات  المساقات المحور

 والمحاسبةالعلوم اإلداریة 

 1محاسبة 

 ساعات) 9-12(

 التخطیط
 إدارة الموارد البشریة

 إدارة المصادر
 التفكیر اإلبداعي

 إدارة المشاریع

 أنظمة المعلومات

 التجارة اإللكترونیة

 ساعات) 9- 6( 
 التسویق اإللكتروني

 أنظمة المعلومات اإلداریة
أنظمة السجالت والوثائق 

 نیةاإللكترو 

 تقنیات إدارة المؤسسات

 2ویب 

 )15-24 (
 ساعة

 تكنولوجیا المعلومات للمدراء
 إدارة المعرفة

 إدارة المخاطر
 إدارة العالقة مع الزبون

 أنظمة المخازن
 التدقیق والتحكیم

 تفاعل اإلنسان مع الحاسوب

 تنظیم البیانات
 1قواعد بیانات 

 ساعات) 3-6(
 2بیانات قواعد 
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 قواعد بیانات متقدمة
 قواعد بیانات موزعة

 االتصاالت

 تراسل البیانات والشبكات

 ساعات) 6(
 تقنیات االنترنت

 الشبكات السلكیة والالسلكیة
 االتصاالت الحدیثة

 أمن الشبكات

 تطویر التطبیقات

 هندسة البرمجیات

 ساعات) 3-6(

 2برمجة 
 األنظمة تحلیل و تصمیم
 formalالطرق الرسمیة 

methods 
 برمجة متقدمة

 الریاضیات

 نظریة االحتماالت

 ساعات) 3-6(

 التشفیر
 تحلیل عددي

 معادالت تفاضلیة
 جبر خطي

 بحوث العملیات

 الذكاء االصطناعي

 الذكاء االصطناعي

 ساعات) 3(
 األنظمة الخبیرة

 الشبكات العصبیة
 لویب الدالليا

 تنقیب البیانات
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األنظمة و األنظمة المتوازیة 
 والموزعة

 الحوسبة السحابیة

 ساعات) 3-6(

 حوسبة الموبایل
 نظم تشغیل

 الحوسبة الشبكیة
 األنظمة المتوازیة
 األنظمة الموزعة
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  )مدةساعة معت 78( متطلبات تخصص بكالوریوس تطویر البرمجیات
 عدد الساعات  المساقات المحور

 متطلبات البرمجیات

 بنیة البرمجیات

 )6 -12 (
 ساعات

 تحلیل متطلبات البرمجیات
 ضمان الجودة

 إدارة مشاریع البرمجة
 تفاعل اإلنسان مع الحاسوب

 تصمیم البرمجیات

 الطرق الرسمیة

)6-15 (
 ساعات

 عمارة أنظمة البرمجیات الكبیرة
 ختبار البرمجیاتا

 أمن البرمجیات
 هندسة البرمجیات ألغراض خاصة

 تطویر البرمجیات

 هندسة برمجیات متقدمة
 )6 -12 (

 ساعات
 تطویر البرمجیات مفتوحة المصدر

 2برمجة 
 البرمجیات على أساس المكونات

 تنظیم البیانات

 1قواعد بیانات 
)3-6 (

 ساعات
 2قواعد بیانات 

 واعد بیانات متقدمةق
 قواعد بیانات موزعة

 االتصاالت

 تراسل البیانات والشبكات

 ساعات) 6(
 تقنیات االنترنت

 الشبكات السلكیة والالسلكیة
 االتصاالت الحدیثة
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 أمن الشبكات

 الریاضیات

 نظریة االحتماالت

)3-6 (
 ساعات

 التشفیر
 تحلیل عددي

 معادالت تفاضلیة
 جبر خطي

 بحوث العملیات

المنطق وهیكلیة 
 الحاسوب

 عمارة الحاسوب

)6  - 9 (
 ساعات

 التصمیم المنطقي
 نظم التشغیل
 نظریة األتمتة
 لغة التجمیع

 الذكاء االصطناعي

 الذكاء االصطناعي

 ساعات) 6(
 األنظمة الخبیرة

 الشبكات العصبیة
 الویب الداللي

 بیاناتتنقیب ال

األنظمة المتوازیة 
 والموزعة

 الحوسبة السحابیة

 ساعات) 6(
 حوسبة الموبایل
 الحوسبة الشبكیة
 األنظمة المتوازیة
 األنظمة الموزعة
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  )ساعة معتمدة 78(متطلبات تخصص الوسائط المتعددة 
 عدد الساعات  المساقات المحور

تكنولوجیا الوسائط 
 المتعددة

 ثنائي األبعادالتصمیم 

 ساعة) 18-21(

 التصمیم ثالثي األبعاد
 1الوسائط المتعددة 
 2الوسائط المتعددة 
 الواقع االفتراضي
 معالجة الصور
 الرسم الهندسي

 برمجة الویب
 1برمجة ویب 

 2برمجة ویب  ساعات) 6- 3( 
 تطویر تطبیقات الویب

 المونتاج واإلخراج
 خراج اإلعالنيالمونتاج واإل

 ساعات) 3-6(
 مهارات التصویر الرقمي

 األلعاب و المحاكاة

 برمجة األلعاب

 ساعات) 6-9(
 النمذجة والمحاكاة

 تفاعل اإلنسان مع الحاسوب
 الرسوم المتحركة

 تنظیم البیانات

 1قواعد بیانات 

 ساعات) 3-6(
 2قواعد بیانات 

 قواعد بیانات متقدمة
 د بیانات موزعةقواع

 االتصاالت
 تراسل البیانات والشبكات

 ساعات) 6(
 تقنیات االنترنت
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 الشبكات السلكیة والالسلكیة
 االتصاالت الحدیثة

 أمن الشبكات

 تطویر التطبیقات 

 هندسة البرمجیات

 ساعات) 6 -  3(

 تحلیل و تصمیم األنظمة
 2برمجة 

 formalالطرق الرسمیة 
methods 

 برمجة متقدمة

 الریاضیات 

 نظریة االحتماالت

 ساعات) 9 - 6( 

 التشفیر
 تحلیل عددي
 جبر خطي

 معادالت تفاضلیة
 بحوث العملیات

 الرسم بالحاسوب 
 رسومات الحاسوب

 ساعات) 3(
 تصویر البیانات

األنظمة و األنظمة 
 المتوازیة والموزعة 

 الحوسبة السحابیة

 ساعات) 9 – 6(

 حوسبة الموبایل
 الحوسبة الشبكیة

 نظم التشغیل
 األنظمة المتوازیة
 األنظمة الموزعة

  



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

  ساعة معتمدة )78( الشبكات بكالوریوس متطلبات تخصص

 عدد الساعات  المساقات المحور

 شبكات الحاسوب

 برمجة الشبكات

 ساعة) 15(
 إدارة الشبكات

 مراقبة الشبكات
 بروتوكوالت الشبكات
 نمذجة أداء الشبكات

أساسیات كهرباء 
لكترونیات  وإ

 دوائر كهربیة
 ساعات) 6(

 الكترونیات

 تنظیم البیانات

 1قواعد بیانات 

 ساعات) 6(
 2قواعد بیانات 

 قواعد بیانات متقدمة
 قواعد بیانات موزعة

 االتصاالت

 تراسل البیانات والشبكات

 عاتسا) 12(
 تقنیات االنترنت

 الشبكات السلكیة والالسلكیة
 االتصاالت الحدیثة

 أمن الشبكات

 تطویر التطبیقات

 هندسة البرمجیات

)3 – 6  (
 ساعات

 تحلیل و تصمیم األنظمة
 2برمجة 

 formal methodsالطرق الرسمیة 
 برمجة متقدمة
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 الریاضیات

 نظریة االحتماالت

 ساعات )9 -  6(

 التشفیر
 تحلیل عددي
 جبر خطي

 معادالت تفاضلیة
 بحوث العملیات

المنطق وهیكلیة 
 الحاسوب

 عمارة الحاسوب

 )6 - 9 (
 ساعات

 التصمیم المنطقي
 نظریة األتمتة
 نظم التشغیل
 لغة التجمیع

 الذكاء االصطناعي

 الذكاء االصطناعي

 ساعات) 3(
 بیرةاألنظمة الخ

 الشبكات العصبیة
 الویب الداللي
 تنقیب البیانات

األنظمة المتوازیة 
 والموزعة

 الحوسبة السحابیة

 ساعات) 12(
 حوسبة الموبایل
 الحوسبة الشبكیة
 األنظمة المتوازیة
 األنظمة الموزعة
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  )4(مادة 
لعــالي فــي أیــة أمــور لــم یــرد فیهــا تبــت هیئــة االعتمــاد والجــودة بــوزارة التربیــة والتعلــیم ا

  .نص
  )5(مادة 

لغى كل ما یتعارض مع هذا القرار   .یُ

  )6(مادة 
عمـل تنفیذ أحكـام هـذا القـرار، -كٌل فیما یخصه –على الجهات المختصة كافة  ُ بـه  وی

نشر في الجریدة الرسمیة، من تاریخ صدوره ُ   .       وی

  .م2013/دیسمبر/10: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  .هـ/1435/07: الموافق                     

  أسامة عطیة المزیني. د 
 وزیر التربیة والتعلیم العالي
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  م2013لسنـــة ) 46(قــرار وزیـــر التـربیـــة والتعلیــم العــالــي رقــم 
فـي  بشأن تعلیمات ومعاییر االعتمـاد الخـاص لنیـل درجـة الدبلـوم المتوسط

بوزارة التربیة  العلمیة والتقنیة والتطبیقیة لكلیات المجتمع المتوسطةالتخصصات 
  والتعلیم العالي

  وزیر التربیة والتعلیم العالي
 ،وتعدیالته 2003 بعد االطالع على القانون األساسي المعّدل لسنة

  م،1998لسنة ) 11( رقم على قانون التعلیم العاليو 
بشـأن تعـدیل نظـام  ،م2013لسـنة  )27(لي رقـم وعلى قرار وزیر التربیة والتعلـیم العـا

  ،هیئة االعتماد والجودة لمؤسسات التعلیم العالي بوزارة التربیـة والتعلیـم العـالـي
 ووفقًا لمقتضیات المصلحة العامة،

  وبناء على الصالحیات المخولة لنا،
  قررنا ما یلي

  )1(مادة 
ُسمَّى هذا القرار  لخــاص لنیــل درجــة الدبلــوم المتوسـط تعلیمـات ومعـاییر االعتمــاد ا" ی

فـي التخصصات العلمیة والتقنیة والتطبیقیة لكلیـات المجتمـع المتوسـطة بـوزارة التربیـة 
  ".والتعلیم العالي

  )2(ة ماد
یكون للكلمات والعبارات اآلتیـة حیثمـا وردت فـي هـذه التعلیمـات المعـاني المخصصـة 

  :لها أدناه ما لم تدل القرینة على غیر ذلك
  .وزارة التربیة والتعلیم العالي :الــوزارة
  .هیئة االعتماد والجودة لمؤسسات التعلیم العالي :الهیئة

  .مجلس هیئة االعتماد والجودة  لمؤسسات التعلیم العالي :المجلــس
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ســـاعة دراســیة معتمـــدة كحــد أدنـــى ) 60(درجـــة تمــنح بعـــد إنهــاء  :الــدبلوم المتوســـط
معتمدة كحـد أدنـى لبرنـامج الـثالث سـنوات بعـد شـهادة  ساعة) 90(لبرنامج السنتین و

  .الثانویة العامة أو ما یعادلها
 )3(المادة 

 .مخرجات تعلم واضحة ومعلنة/ یجب أن یكون لكل تخصص أهداف

 )4(المادة 
یكــون الحــد األدنــى لعــدد الســاعات المعتمــدة للخطــة الدراســیة لنیــل درجــة الــدبلوم  .1

كحـــد أدنـــى معتمـــدة لبرنـــامج الســـنتین ســـاعة ) 60(المتوســـط فـــي أي تخصـــص 
كحــد أدنــى، علــى أن تكــون نســبة ســاعة معتمــدة لبرنــامج الــثالث ســنوات ) 90(و

   .من الحد األدنى للساعات الكلیة للتخصص%) 60(متطلبات التخصص 
تـــــوزع مـــــواد الخطـــــة الدراســـــیة لتغطـــــي المجـــــاالت المعرفیـــــة اآلتیـــــة ممـــــا یخـــــص  .2

  :األهداف أعاله
تحـدد المجـاالت األساسـیة لكـل تخصـص مـن  :ساسـیةالمجاالت النظریـة األ .أ 

مجـــاالت، ویحـــدد الحـــد األدنـــى مـــن الســـاعات المعتمـــدة لكـــل ) 6(إلـــى ) 3(
 .مجال

هـــي مـــواد داعمـــة لتخصـــص الطالـــب تطـــرح مـــن قبـــل  :المجـــاالت المســـاندة .ب 
 . تخصصات أو برامج أخرى في الكلیة، ویحدد الساعات المعتمدة لكل منها

ـــة .ج  ـــًا تعـــادل الســـاعة فـــي ال :المـــواد العملی مســـاقات التـــي تتضـــمن جـــزءًا عملی
المعتمـــدة الواحـــدة بســـاعتین عملیتـــین فــــي جمیـــع المســـاقات لجمیـــع الخطــــط 

 . الدراسیة حدًا أدنى
 : التدریب المیداني .د 

) 40(أســابیع متصــلة بمــا ال یقــل عــن ) 8(تكــون مــدة التــدریب المیــداني  )1
فـي األسـبوع خـالل یوم عمل ویجوز التدریب لمدة ال تقل عن ثالثة أیـام 
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الفصـــلین األخیـــرین مـــن برنـــامج الســـنتین والفصـــول الثالثـــة األخیـــرة مـــن 
 .برنامج الثالث سنوات في إحدى المؤسسات المعتمدة

تتــولى الكلیــة ضــمان تحقیــق التــدریب لألغــراض المنشــودة منــه بموجــب  )2
اتفاقیــــات مــــع المؤسســــات المعتمــــدة، وربــــط اعتمــــاد التــــدریب بعــــدد مــــن 

الحضــور، مــدى اســتفادة المؤسســة مــن الطالــب ، وتقریــر : األمــور منهــا
 .الطالب وتقریر المؤسسة

 .ساعات معتمدة حدًا أعلى) 3): (إن وجد(مشروع التخرج  .ه 

 )5(المادة 
  :أعضاء الهیئة التدریسیة .1
ـــة درجـــة ) متفـــرغ( تـــوفیر عضـــو هیئـــة تـــدریس  واحـــد علـــى األقـــل  .أ  مـــن حمل

 .الدكتوراة في كل برنامج
ــــة  .ب  ــــة درجــــة الماجســــتیر تــــوفیر عضــــوین هیئ ــــى األقــــل مــــن حمل  تــــدریس عل

مــــن مجــــاالت التخصــــص األساســــیة، ویجــــوز فــــي  لكــــل مجــــال) متفــــرغین(
 . على األكثر حاالت خاصة أن یراعى التداخل بین مجالین

أال یزیــد عــدد حملــة درجــة البكــالوریوس المتفــرغین عــن مثلــي مجمــوع عــدد   .ج 
 .حملة درجة الدكتوراة والماجستیر المتفرغین

مــن %)  10(غیــر المتفــرغین عــن تزیــد نســبة أعضــاء الهیئــة التدریســیة  أال  .د 
  .المجموع الكلي لألعضاء

مــن المتفـــرغین لتغطیـــة العمــل اإلضـــافي للمتفـــرغین %) 20(تضــاف نســـبة   .ه 
  .وعمل غیر المتفرغین

ضرورة تسلسل شهادات عضو هیئة التدریس من البكـالوریوس إلـى الـدكتوراة  .و 
ون فـــي نفـــس التخصـــص مـــا أمكـــن مـــع فـــي بعـــض التخصصـــات بحیـــث تكـــ

 .األخذ باالعتبار التداخل والترابط في بعض التخصصات
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ـــــة التدریســـــیة فـــــي التخصصـــــات أال  .ز  ـــــى أعضـــــاء الهیئ تزیـــــد نســـــبة الطلبـــــة إل
 ). 1:30(التخصصات العلمیة عن ، وفي )1:40(اإلنسانیة عن 

 :الحد األقصى للعبء التدریسي األسبوعي یوزع كاآلتي .ح 
 .اذ المساعدساعة لألست) 12( )1
 .ساعة لحملة الماجستیر) 15( )2
 .ساعة لحملة البكالوریوس) 18( )3
علـى أن یكـون (سـاعات حـدًا أقصـى ) 6(محاضرون غیر متفرغین  )4

  ).التي یعمل فیها متفرغاً  ذلك بموافقة الجهة

 :الكوادر الفنیة المساعدة.  2   
ة یشترط في المدرب أن یكون حاصـًال علـى دبلـوم متوسـط أو دورات مهنیـ .أ 

) 7(ســاعة وخبــرة ال تقــل عــن ) 150(فــي مجــال التخصــص ال تقــل عــن 
 .سنوات في المهنة

ما یتعلق بمدربي برنـامج المهـن الطبیـة المسـاندة، یجـب أن یكـون حاصـًال  .ب 
على دبلوم متوسط كحد أدنى وأن یكون حاصًال على شـهادة مزاولـة مهنـة 

 .في التخصصات التي تتطلب ذلك
ربین بحیـــث ال تزیــد نســبة الطلبــة إلــیهم علـــى یعــین العــدد الــالزم مــن المــد .ج 

 .في المختبر الواحد أثناء التدریس) 1:20(
 .ساعة عملیة أسبوعیاً ) 30(ال یتجاوز العبء التدریسي للمدرب عن  .د 

 )6(المادة 
 :تلتزم الكلیة بتوفیر اآلتي

  :الكتب .1
 .یحدد لكل مادة مرجع أساسي ومراجع مساندة .أ 
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األقــل لكــل مــادة مــن مــواد الخطــة الدراســیة تــوفیر ثالثــة عنــاوین مختلفــة علــى  .ب 
 .وبواقع نسختین على األقل من كل عنوان

مــع مراعــاة مــا ورد بــأعاله، یجــب أن ال یقــل مجمــوع العنــاوین لكــل تخصــص  .ج 
 .عن خمسة وسبعین عنواناً 

) أخـــر عشـــر ســـنوات(یراعـــى أن تكـــون الكتـــب التخصصـــیة حدیثـــة اإلصـــدار  .د 
 .تخصص تعالج الجانبین النظري والتطبیقي لكل

توفیر مجلة فنیة واحدة على األقـل فـي مجـال التخصـص  :المجالت المتخصصة .2
صادره عن جمعیات علمیـة متخصصـة أو مؤسسـات مهنیـة ) ورقي أو إلكتروني(

 .أو دور نشر عالمیة
یجب توفیر العدد الكافي مـن المعـاجم  :المعاجم والموسوعات والمصادر األخرى .3

  .تخصصوالموسوعات والمراجع الالزمة  لل
 )7(المادة 

ـــــرات .1 ـــــوفیر المختبـــــرات  وتجهیزهـــــا بـــــاألجهزة المناســـــبة، بحیـــــث  :المختب یجـــــب ت
تحــدد أســماء المختبــرات والتجهیــزات ( ،علــى األقــل 2م) 3(یخصــص لكــل طالــب 

  ).الالزمة لكل منها على أن تشمل مختبر الحاسوب
 یجــب تــوفیر المشــاغل وتجهیزهــا بــاألجهزة المناســبة، بحیــث یخصــص :المشــاغل .2

  .على األقل 2م4لكل طالب 
  ).تحدد أسماء المشاغل والتجهیزات الالزمة لكل منها(

 )8(المادة 
 .یجب توفیر التجهیزات واألدوات والوسائل التعلیمیة المناسبة للتخصص

 )9(المادة 
 :یجب أن یتوفر على مستوى البرنامج أو التخصص ما یلي

نوات فــــي مجــــال ســــ 3رئــــیس قســــم فــــي مجــــال التخصــــص بخبــــرة ال تقــــل عــــن  .1
 .التدریس
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 .مكتب خاص برئیس القسم وسكرتیرة متفرغة لشؤون القسم .2
 .التجهیزات الالزمة لخدمة أعضاء الهیئة التدریسیة .3
ـــــة للجامعـــــة یحتـــــوي علـــــى كافـــــة  .4 موقـــــع الكترونـــــي للقســـــم علـــــى الشـــــبكة الداخلی

 .المعلومات األكادیمیة
 .وجود آلیة لمراجعة الخطط الدراسیة للبرامج دوریاً  .5
شــیف متكامــل للمــواد الدراســیة والطلبــة واإلرشــاد والخــریجین ومحاضــر جلســات أر  .6

 .مجلس القسم واللجان األكادیمیة المختلفة
تــوفیر آلــة تصــویر فــي كــل قســم أكــادیمي لخدمــة العمــل اإلداري وأعضــاء هیئــة  .7

 .التدریس فیه
 ).تقلیدیة أو الكترونیة(توفیر لوحات إعالنیة كافیة في الكلیة  .8
 .ووصف للمساقات بحیث تعتمد على مبدأي الشمولیة والوضوح وضع أهداف  .9

وجــود نشـــرات ورقیـــة والكترونیـــة الزمـــة لتعریـــف الطلبـــة بالتخصـــص وأهدافـــه  .10
والخطـــــة الدراســـــیة ومخرجــــــات التعلـــــیم والكتــــــاب المقـــــرر ووســــــائل التقـــــویم الــــــخ 

. ........... 
 .وضع آلیة لمراقبة تنفیذ المدرسین لهذا الوصف وتوفیر بنوده  .11
  ).لعرض األفالم الوثائقیة(توفیر غرفة فیدیو  .12

 )10(ة الماد
 .ضرورة تحدید أسالیب تقییم الطلبة .1
 :استخدام وسائل مختلفة لتقییم أداء الطلبة مثل .2

 ...).االختیار المتعدد، والمقالة الخ: نوعیة االمتحانات(االمتحانات  .أ 
 .مشاریع التخرج .ب 
 .تقاریر التدریب المیداني .ج 
  .ریرهمبحوث الطلبة وتقا .د 
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  )11(المادة 
للمؤسســة إذا برنــامج  ص أليیــتم النظــر فــي طلــب الحصــول علــى االعتمــاد الخــاال 

  .أو غرامات للهیئة لحین إزالة تلك المخالفة أو دفع الغرامات كان علیها مخالفات

  )12(مادة 
تبــت هیئــة االعتمــاد والجــودة بــوزارة التربیــة والتعلــیم العــالي فــي أیــة أمــور لــم یــرد فیهــا 

  .            .نص
  )13(مادة 

لغى كل ما یتعارض مع هذا القرار .                                                                                           .یُ

  )14(مادة 
عمـل بـه -كٌل فیما یخصه –على الجهات المختصة كافة  ُ  تنفیذ أحكـام هـذا القـرار، وی

نشر في الجریدة الرسمیةو  ،من تاریخ صدوره ُ   .. .           ی

  .م2013/دیسمبر/10: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  .هـ/1435/07: الموافق                     

  أسامة عطیة المزیني. د
 وزیر التربیة والتعلیم العالي
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  م2013لسنـــة ) 47(قــرار وزیـــر التـربیـــة والتعلیــم العــالــي رقــم 
بشـأن تعلیـمـات ومعاییـر االعتمـاد الخـاص لنیــل درجـة البكالـوریـوس فـي 

بوزارة التربیة  التخصصــات اإلنســانیة والعلمیــة للجامعــات والكلیـات الجامعیــة
  والتعلیم العالي

  وزیر التربیة والتعلیم العالي
 ،،التهوتعدی 2003ة بعد االطالع على القانون األساسي المعّدل لسن

  ،م1998لسنة ) 11(رقم على قانون التعلیم العالي و 
بشـأن تعـدیل نظـام  ،م2013لسـنة  )27(وعلى قرار وزیر التربیة والتعلـیم العـالي رقـم 

  ،هیئة االعتماد والجودة لمؤسسات التعلیم العالي بوزارة التربیـة والتعلیـم العـالـي
 ووفقًا لمقتضیات المصلحة العامة،

  الحیات المخولة لنا،وبناء على الص
  :قررنا ما یلي

  )1(مادة 
ســمَّى هــذا القــرار  ُ تعلیمــات ومعــاییر االعتمــاد الخــاص لنیــل درجــة البكــالوریوس فــي "ی

اإلنســانیة والعلمیــة للجامعــات والكلیــات الجامعیــة بــوزارة التربیــة والتعلــیم  التخصصــات
  ".العالي

  )2(ة ماد
ت فـي هـذه التعلیمـات المعـاني المخصصـة یكون للكلمات والعبارات اآلتیـة حیثمـا ورد
  :لها أدناه ما لم تدل القرینة على غیر ذلك

  وزارة التربیة والتعلیم العالي :الـوزارة
  .هیئة االعتماد والجودة لمؤسسات التعلیم العالي :الهیئــة

  .مجلس هیئة االعتماد والجودة  لمؤسسات التعلیم العالي :المجلــــس
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تمنح بعد إنهاء مائة وعشرین ساعة دراسیة معتمـدة كحـد أدنـى  درجة :البكــالوریـوس
  .بعد شهادة الثانویة العامة أو ما یعادلها

  )3(مادة 
  .مخرجات تعلم واضحة ومعلنة/ یجب أن یكون لكل تخصص أهداف

 )4(مادة .
یكـــــون الحــــــد األدنـــــى لعــــــدد الســـــاعات المعتمــــــدة للخطـــــة الدراســــــیة لنیـــــل درجــــــة . 1

  :ساعة معتمدة موزعة على النحو اآلتي) 120(خصص البكالوریوس في أي ت
 برنامج السنتین المتطلبات

 .ساعة معتمدة) 27( متطلبات الجامعة
 .على األقل من مجموع الساعات  المعتمدة%) 15( متطلبات الكلیة

  : متطلبات التخصص
 االختیاریة والمساندةو اإلجباریة 

 .من مجموع الساعات المعتمدة على األقل%) 60(

توزع مواد الخطة الدراسیة لتغطي المجاالت المعرفیة اآلتیة مما یخـص األهـداف . 2
  :أعاله

  :المجاالت النظریة األساسیة .أ 
مجــــاالت، ) 7(إلــــى ) 4(مــــن تحــــدد المجــــاالت األساســــیة لكــــل تخصــــص  -

  .ویحدد الحد األدنى من الساعات المعتمدة لكل مجال
المحـددة أعـاله وذلـك  یجوز إضافة أي مجال معرفـي آخـر غیـر المجـاالت -

  .حسب ما یرتأیه القسم مناسباً 
هـــي مـــواد داعمـــة لتخصـــص الطالـــب تطـــرح مـــن قبـــل :  المجـــاالت المســـاندة .ب 

تخصصـــات أو بـــرامج أخـــرى فـــي الكلیـــة أو مـــن كلیـــات أخـــرى ذات عالقـــة، 
 .ویحدد الساعات المعتمدة لكل منها
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 .تحدد ساعاته حسب التخصص): إن وجدت(المواد العملیة  .ج 
 .تحدد ساعاته حسب التخصص: )إن وجد(  ب العمليالتدری .د 
 .تحدد ساعاته حسب التخصص ):إن وجد(مشروع التخرج  .ه 

 )5(مادة 
 :أعضاء الهیئة التدریسیة .1

مجــــال مـــــن مجـــــاالت عضـــــو هیئــــة تـــــدریس واحــــد علـــــى األقــــل لكـــــل تــــوفیر  - أ
التخصـــص األساســـیة، ویجـــوز فـــي حـــاالت خاصـــة أن یراعـــى التـــداخل بـــین 

 .مجالین على األكثر
أعضــاء متفــرغین مــن حملــة ) 4(أال یقــل عــدد أعضــاء هیئــة التــدریس عــن   -  ب

الــدكتوراة فــي مجــال التخصــص أحــدهم برتبــة أســتاذ مشــارك حــدًا أدنــى، علــى 
والبــاقي . أن یــتم تــوفیر عضــوین مــنهم علــى األقــل عنــد تقــدیم طلــب االعتمــاد

 .في بدایة السنة الثالثة من تاریخ الحصول على االعتماد
ـــــد نســـــب -  ت ة الطلبـــــة إلـــــى أعضـــــاء الهیئـــــة التدریســـــیة فـــــي التخصصـــــات أال تزی

 ).1:25( ، وفي التخصصات العلمیة عن)1:35(اإلنسانیة عن
والبــاقي مــن %)  20(أال تزیــد نســبة حملــة درجــة الماجســتیر المتفــرغین عــن  -  ث

 .حملة درجة الدكتوراة
مـــن %)  10(أال تزیــد نســـبة أعضـــاء الهیئـــة التدریســیة غیـــر المتفـــرغین عـــن  - ج

 .ع الكلي لألعضاءالمجمو 
مــن حملــة درجــة الــدكتوراة المتفــرغین لتغطیــة العمــل %) 20(تضــاف نســبة   - ح

 .اإلضافي للمتفرغین وعمل غیر المتفرغین
ـــــى   - خ ـــــدریس مـــــن البكـــــالوریوس إل ـــــة الت ضـــــرورة تسلســـــل شـــــهادات عضـــــو هیئ

الدكتوراة في بعض التخصصات بحیـث تكـون فـي نفـس التخصـص مـا أمكـن 
   .خل والترابط في بعض التخصصاتمع األخذ باالعتبار التدا
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 :الحد األقصى للعبء التدریسي األسبوعي یوزع كاآلتي -  د
 .ساعات لألستاذ) 9( )1
 .ساعة لألستاذ المشارك أو المساعد) 12( )2
 .ساعة لحملة الماجستیر) 15( )3
علـــى أن یكـــون ذلـــك (ســـاعات حـــدًا أقصـــى  6محاضـــرون غیـــر متفـــرغین  )4

  ).بموافقة الجهة التي یعمل فیها متفرغاً 
 :الكوادر الفنیة المساعدة .2
i.  العـــدد الـــالزم مـــن مشـــرفي المختبـــرات مـــن حملـــة درجـــة البكـــالوریوس فـــي یعـــین

التخصص بحیث ال تزیـد نسـبة الطلبـة إلـیهم فـي المختبـر الواحـد أثنـاء التـدریس 
 ).1:20(عن 

 .ساعة عملیة أسبوعیاً  18ال یتجاوز العبء التدریسي للمشرف عن  - ب 
كــل قســم مــن حملــة درجــة البكــالوریوس أو الــدبلوم یعــین فنــي واحــد علــى األقــل ل -ج 

 .المتوسط
 )6(مادة 

  :تلتزم المؤسسة بتوفیر اآلتي
  :الكتب. 1
خمســة عنــاوین مختلفــة علــى األقـــل لكــل مــادة مــن مــواد الخطــة الدراســـیة تــوفیر  .أ 

 .وبواقع نسختین على األقل من كل عنوان
االت التخصــص تــوفیر خمســین عنوانــًا علــى األقــل مــن الكتــب المتقدمــة فــي مجــ .ب 

 .المختلفة
عنــــواٍن فــــي  300وفــــي جمیــــع األحــــوال یجــــب أال یقــــل مجمــــوع العنــــاوین عــــن  .ج 

 .التخصص
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ــــدوریات تــــوفیر عــــدد مناســــب باللغــــات  .د  ُراعــــى فــــي اختیــــار الكتــــب والمراجــــع وال ی
األجنبیــــــة الضــــــروریة للتخصــــــص وخاصــــــة التخصصــــــات التــــــي تــــــدرس باللغــــــة 

 .اإلنجلیزیة
ات حدیثــة وذلــك آلخــر ســنتین لتغطیــة كافــة مــن العنــاوین بإصــدار %) 10(تــوفیر  .ه 

  .المجاالت المعرفیة للتخصص
  :الدوریات. 2

ــــورقي واإللكترونــــي ویكــــون ذلــــك  .أ  تــــوفیر دوریــــات لكــــل تخصــــص بنوعیهــــا ال
 . لخمس سنوات سابقة على األقل

%) 50(وفــي جمیــع الحــاالت یتوجــب علــى الجامعــة تــوفیر مــا ال یقــل عــن  .ب 
   . ص بصورة ورقیةمن مجموع الدوریات المطلوبة للتخص

یجب تـوفیر العـدد الكـافي مـن المعـاجم : المعاجم والموسوعات والمصادر األخرى. 3
  . والموسوعات والمراجع الالزمة  للتخصص

  )7(مادة 
  :المختبرات. 1

 .لكل طالب 2م 3بمعدل  2م 60ال تقل مساحة المختبر  عن  .أ 
 .طالباً ) 20(ال یزید عدد الطلبة في حصة المختبر عن  .ب 
یتوفر في المؤسسة مختبـرین للحاسـوب مجهـزین بعشـرین حاسـوبًا حـدیثًا  أن  .ج 

 .على األقل للمختبر الواحد
ســـاعة عملیـــة  18أن ال یتجـــاوز العـــبء التدریســـي لمشـــرف المختبـــر عـــن   .د 

، وأن یكــون حاصــًال علــى درجــة البكــالوریوس فــي التخصــص كحــد  أســبوعیًا
   . أدنى

  ).الالزمة لكل منها حسب التخصص تحدد أسماء المختبرات والتجهیزات(      
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  )إن وجدت: (المشاغل. 2
 .لكل طالب 2م 4بمعدل  2م 60ال تقل مساحة المشغل عن  .أ 
 .طالبًا حدًا أقصى 15تكون السعة القصوى للمشغل   .ب 
  .طالباً ) 15(ال یزید عدد الطلبة في حصة المشغل عن  .ج 
  ).التخصص تحدد أسماء المشاغل والتجهیزات الالزمة لكل منها حسب(     

  :المرافق الخاصة.  3
  .توفیر مرافق تدریبیة للتخصصات ذات الطبیعة التطبیقیة    
  )تحدد أسماء المرافق الخاصة الالزمة لكل منها حسب التخصص(  

  )8(مادة 
  ):حسب التخصص( یجب توفیر التجهیزات واألدوات والوسائل التعلیمیة التالیة 
 .إلكترونیة وتقلیدیةأجهزة عرض وأجهزة مساندة للتدریس  .1
 .متعلقة بالتخصص) الكترونیة وغیرها(ما یكفي من مواد  .2
 SPSSأو   SASتوفیر عدد من البـرامج التعلیمیـة واإلحصـائیة المناسـبة مثـل   .3

 ).عند الضرورة(
  .جهاز حاسوب لكل عضو هیئة تدریس .4

طابعــــــات، آالت ( L.C.Dجهــــــاز عــــــرض شــــــفافیات، جهــــــاز عــــــرض : أمثلــــــة(     
وفیـــدیو للغایـــات التعلیمیـــة، خـــرائط، ونمـــاذج تعلیمیـــة  ق، جهـــاز تلفزیـــونتصـــویر وثـــائ

  ).الخ...
  )9(مادة 

 :یجب أن یتوفر على مستوى البرنامج أو التخصص ما یلي 
ســــنوات فــــي مجــــال  3رئــــیس قســــم فــــي مجــــال التخصــــص بخبــــرة ال تقــــل عــــن   .1

 .التدریس
 . مكتب خاص برئیس القسم وسكرتیرة متفرغة لشؤون القسم .2
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 .زات الالزمة لخدمة أعضاء الهیئة التدریسیةالتجهی .3
ـــــة للجامعـــــة یحتـــــوي علـــــى كافـــــة  .4 موقـــــع الكترونـــــي للقســـــم علـــــى الشـــــبكة الداخلی

 .المعلومات األكادیمیة
 .وجود آلیة لمراجعة الخطط الدراسیة للبرامج دوریاً  .5
أرشــیف متكامــل للمــواد الدراســیة والطلبــة واإلرشــاد والخــریجین ومحاضــر جلســات  .6

 .واللجان األكادیمیة المختلفةمجلس القسم 
تــوفیر آلــة تصــویر فــي كــل قســم أكــادیمي لخدمــة العمــل اإلداري وأعضــاء هیئــة   .7

 .التدریس فیه
 ).تقلیدیة أو الكترونیة(توفیر لوحات إعالنیة كافیة في الكلیة  .8
 .وضع أهداف ووصف للمساقات بحیث تعتمد على مبدأي الشمولیة والوضوح  .9

ونیـــة الزمـــة لتعریـــف الطلبـــة بالتخصـــص وأهدافـــه وجــود نشـــرات ورقیـــة والكتر  .10
والخطـــــة الدراســـــیة ومخرجــــــات التعلـــــیم والكتــــــاب المقـــــرر ووســــــائل التقـــــویم الــــــخ 

. ........... 
 .وضع آلیة لمراقبة تنفیذ المدرسین لهذا الوصف وتوفیر بنوده  .11
  ).لعرض األفالم الوثائقیة ( توفیر غرفة فیدیو  .12

  )10(مادة 
 .یم الطلبةضرورة تحدید أسالیب تقی .3
 : استخدام وسائل مختلفة لتقییم أداء الطلبة مثل .4

 ...).االختیار المتعدد، والمقالة الخ: نوعیة االمتحانات(االمتحانات   .أ 
 . مشاریع التخرج   .ب 
 .تقاریر التدریب المیداني  .ج 
  .بحوث الطلبة وتقاریرهم  .د 
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  )11(مادة 
للمؤسســة إذا امج برنــ یــتم النظــر فــي طلــب الحصــول علــى االعتمــاد الخــاص أليال 

  .كان علیها مخالفات أو غرامات للهیئة لحین إزالة تلك المخالفة أو دفع الغرامات

  )12(مادة 
تبــت هیئــة االعتمــاد والجــودة بــوزارة التربیــة والتعلــیم العــالي فــي أیــة أمــور لــم یــرد فیهــا 

  .                                                                .نص
  )13( مادة

لغى كل ما یتعارض مع هذا القرار .                                                                             .یُ

  )14(مادة 
عمـل بـه  تنفیذ أحكـام هـذا القـرار، -كٌل فیما یخصه –على الجهات المختصة كافة  ُ وی

نشر في الجریدة الرسمیة، من تاریخ صدوره ُ   ..  .          وی

  .م2013/دیسمبر/11: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  .هـ/1435/08: الموافق                     

  أسامة عطیة المزیني. د
 وزیر التربیة والتعلیم العالي
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  م2014لسنـة ) 1(قرار وزیر التـربیـة والتعلیم العالـي رقـم 
لبرامج تكنولوجیا المعلومات لدرجة  بشـــأن تعلیمــات ومعاییــر االعتمــاد الخـــاص

  من ِقبل هیئة االعتماد والجودة بوزارة التربیة والتعلیم العالي الدبلوم المتوسط
  وزیر التربیة والتعلیم العالي

 ،وتعدیالته 2003 بعد االطالع على القانون األساسي المعّدل لسنة
  ،م بشأن التعلیم العالي1998لسنة ) 11(على قانون رقم و 

بشـأن تعـدیل  م2013لسـنة  )27(ى قرار وزیـر التربیـة والتعلـیم العـالي رقـم وعل
نظــام هیئــة االعتمــاد والجــودة لمؤسســات التعلــیم العــالي بــوزارة التربیـــة والتعلیـــم 

  ،العـالـي
 ووفقًا لمقتضیات المصلحة العامة،

  وبناء على الصالحیات المخولة لنا،
  :قررنا ما یلي

  )1(مادة 
ســمَّى هــذا القــ ُ تعلیمــات ومعــاییر االعتمــاد الخــاص لبــرامج تكنولوجیــا المعلومــات "رار ی

ــــیم  لدرجــــة ــــة والتعل ــــة االعتمــــاد والجــــودة بــــوزارة التربی وم المتوســــط مــــن ِقبــــل هیئ ــــدبل ال
  ".العالي

  )2(ة ماد
ــد األدنــــى لعــــدد الســــاعات المعتمــــدة للخطــــة الدراســــیة لنیــــل درجــــة الــــدبلوم  یكــــون الحــ

  .      ساعة معتمدة) 60(ومات هو المتوسط في تكنولوجیا المعل
  )3(ة ماد
ســاعة )11(ســاعات متطلبــات كلیــة، و) 9(یــتم توزیــع ســاعات الخطــة الدراســیة إلــى 

ســـــــاعات ) 4(ســــــاعة متطلبـــــــات برنــــــامج، و) 36(متطلبــــــات تخصــــــص أساســـــــیة، و
  :متطلبات اختیاریة على النحو المبین في الجدول التالي
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  عدد الساعات  المساق  المتطلب
) 9(ات كلیة متطلب

  ساعات
 9  

متطلبات تخصص 
  أساسیة

  ساعة) 11(

  2  ریاضیات
  3  1برمجة 

  2  مقدمة في تكنولوجیا المعلومات
  2  مهارات االتصال والتواصل

  0  تدریب میداني
  2  مشروع تخرج

  متطلبات البرنامج
  ساعة) 36(

  

  )1جدول رقم (قواعد البیانات 

  حدًا أدنى 36

  )2جدول رقم (الوسائط المتعددة 
  )3جدول رقم (تطویر البرمجیات 

  )4جدول رقم (برمجة الویب 
  )5جدول رقم (تطبیقات الموبایل 
  )6جدول رقم (شبكات الحاسوب 

  )7جدول رقم (أمن المعلومات 
  )8جدول رقم (نظم المعلومات اإلداریة 

  )9جدول رقم (نظم إدارة المحتوى 
  )10جدول رقم (رونیةالتجارة اإللكت

  )11جدول رقم (نظم المعلومات الجغرافیة 
  متطلبات اختیاریة

  ساعات) 4(
  1متطلب اختیاري 

4  
  2متطلب اختیاري 
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  ســـاعات معتمـــدة، ویحـــق للمؤسســـة تعـــدیل ) 3(الـــوزن المقتـــرح لكـــل مســـاق هـــو
 .الوزن بما یتناسب مع وصف المساق المقترح

 ــــار مســــاقات ــــة مــــن ضــــمن متطلبــــات  یحــــق للمؤسســــة اختی المتطلبــــات االختیاری
  .البرنامج المرفقة في الجداول

أســــابیع متصـــلة بعــــد أن ینهــــي ) 8(تكــــون مــــدة التـــدریب العملــــي  :التـــدریب العملــــي
ســــاعة معتمــــدة، یقضـــــیها الطالــــب فــــي مؤسســــة ذات عالقـــــة ) 35(الطالــــب دراســــة 

  .یب المیدانيویكون التدریب موثقًا بسجل التدریب لدى مشرف التدر ، بالتخصص
ساعة معتمدة یسجلها الطالب بعد أن ینهـي دراسـة ) 2(یخصص له : مشروع التخرج

  .ساعة معتمدة على األقل) 35(
یجــــب تــــوفیر مختبــــرات حاســــوب تتناســــب مــــع المســــاقات المعتمــــدة فــــي  :المختبــــرات

  .الخطة الدراسیة، بحیث تتمتع بكافة وسائل السالمة والحمایة المعنویة والمادیة
  :یجب توفیر التالي :هیزات واألدوات والوسائل التعلیمیةالتج

  ــــى برمجیــــات ــــدعم الفنــــي إضــــافة إل البرمجیــــات الالزمــــة للتخصــــص مــــع ال
  .التطبیقات المكتبیة والحمایة من الفیروسات

  5(خدمـة االنترنـت ذات ســرعة مناسـبة وأجهـزة بنســبة جهـاز حاسـوب لكــل (
 .طالب

 ـــ ة واالنترنـــت لكـــل عضـــو جهـــاز حاســـوب شخصـــي متصـــل بالشـــبكة المحلی
  .هیئة تدریس في مكتبه الخاص

 )4(مادة 
  .جدوًال جزءًا ال یتجزأ من هذا القرار وتقرأ معه) 11(تعتبر الجداول المرفقة وعددها 

 )5(مادة 
 تبــت هیئــة االعتمــاد والجــودة بــوزارة التربیــة والتعلــیم العــالي فــي أیــة أمــور لــم یــرد فیهــا

  .نص



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

  )6(مادة 
لغى كل ما یتعا    .رض مع هذا القراریُ

  )7(مادة 
عمـل بـه ، تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار -كـٌل فیمـا یخصـه–على الجهات المختصة كافـة  ُ وی

نشر في الجریدة الرسمیة ،من تاریخ صدوره ُ   .  وی

  .م2014/ینایر/06: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  .هـ/1435/05: الموافق                   

  أسامة عطیة المزیني. د
 التربیة والتعلیم العالي وزیر

  

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

  )1(جدول رقم 
  متطلبات برنامج قواعد البیانات

 عدد الساعات المساق #
 3 نظم التشغیل  .1
 3 تحلیل وتصمیم األنظمة  .2
 3 1قواعد بیانات   .3
 3 تراسل البیانات والشبكات  .4
 3 برمجة الویب  .5
 3 2قواعد بیانات   .6
 3 3قواعد بیانات   .7
 3 1واعد بیانات إدارة ق  .8
 3 2إدارة قواعد بیانات   .9

 3 تطبیقات قواعد البیانات .10
 3 أمن المعلومات .11
 3 أمن قواعد البیانات .12
 3 قواعد بیانات انترنت .13
 3 وسائط متعددة تفاعلیة .14
 ساعة 42 المجموع 

 
  
  
  
  
  
  
  



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

  )2(جدول رقم 
  متطلبات برنامج الوسائط المتعددة

 الساعات عدد المساق #
 3 نظم التشغیل  .1
 3 تحلیل وتصمیم األنظمة  .2
 3 1قواعد بیانات   .3
 3 تراسل البیانات والشبكات  .4
 3 برمجة الویب  .5
 3 2قواعد بیانات   .6
 3 2برمجة   .7
 3 شبكات الوسائط المتعددة  .8
 3 وسائط متعددة ثنائیة األبعاد  .9

 3 وسائط متعددة ثالثیة األبعاد .10
 3 الوسائط الرقمیة .11
 3 التصمیم اإلعالني .12
 3 وسائط متعددة تفاعلیة .13
 3 تصمیم األلعاب .14
 3 تطویر برمجیات الموبایل .15
 ساعة 45 المجموع 

 
 
 
 
 



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

)3(جدول رقم   
  متطلبات برنامج تطویر البرمجیات

 عدد الساعات المساق #
 3 نظم التشغیل  .1
 3 تحلیل وتصمیم األنظمة  .2
 3 1قواعد بیانات   .3
 3 راسل البیانات والشبكاتت  .4
 3 برمجة الویب  .5
 3 هندسة المتطلبات  .6
 3 تصمیم المتطلبات  .7
 3 دراسة جدوى النظام  .8
 3 2برمجة   .9

 3 2قواعد بیانات  .10
 3 أمن المعلومات .11
 3 تطویر برمجیات مفتوحة المصدر .12
 3 تقنیات االنترنت .13
 3 تطویر برمجیات الموبایل .14
 ساعة 42 المجموع 

 
 

  
  
  
  
  
  



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

  )4(جدول رقم 
  متطلبات برنامج برمجة الویب

 عدد الساعات المساق #
 3 نظم التشغیل  .1
 3 تحلیل وتصمیم األنظمة  .2
 3 1قواعد بیانات   .3
 3 تراسل البیانات والشبكات  .4
 3 1برمجة الویب   .5
 3 2برمجة الویب   .6
 3 قواعد بیانات انترنت  .7
 3 أمن المعلومات  .8
 3 العنكبوتیةأمن الشبكة   .9

 2 إدارة الخوادم .10
 3 تقنیات االنترنت .11
 3 تطویر برمجیات الموبایل .12
 XML 3برمجة  .13
 3 وسائط متعددة تفاعلیة .14
 3 أساسیات التجارة اإللكترونیة .15
 ساعة 44 المجموع 

  
 

  
  
  
  



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

  )5(جدول رقم 
  متطلبات برنامج تطبیقات الموبایل

 عدد الساعات المساق #
 3 نظم التشغیل  .1
 3 تحلیل وتصمیم األنظمة  .2
 3 1قواعد بیانات   .3
 3 تراسل البیانات والشبكات  .4
 3 برمجة الویب  .5
 3 1تطویر برمجیات الموبایل   .6
 3 2تطویر برمجیات الموبایل   .7
 3 نظم تشغیل موبایل  .8
 3 شبكات ال سلكیة  .9

 3 قواعد بیانات الموبایل .10
 3 أمن المعلومات .11
 3 رونيتسویق إلكت .12
 3 نشر وتوزیع أنظمة الموبایل .13
 3 وسائط متعددة تفاعلیة .14

15. 
تطویر برمجیات مفتوحة 

 3 المصدر

 ساعة 45 المجموع 
  

 
  
  
  



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

  )6(جدول رقم 
  متطلبات برنامج شبكات الحاسوب

 عدد الساعات المساق #
 3 نظم التشغیل  .1
 3 تحلیل وتصمیم األنظمة  .2
 3 1قواعد بیانات   .3
 3 تراسل البیانات والشبكات  .4
 3 برمجة الویب  .5
 3 برمجة الشبكات  .6
 3 إدارة الشبكات  .7
 3 مراقبة الشبكات  .8
 3 بروتوكوالت الشبكات  .9

 3 تقنیات االنترنت .10
 2 الشبكات السلكیة .11
 2 الشبكات الالسلكیة .12
 3 أمن الشبكات .13
 3 )عملي(بنیة الشبكات التحتیة  .14
 3 قواعد بیانات االنترنت .15
 ساعة 43 المجموع 

  



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

)7(جدول رقم   
  متطلبات برنامج أمن المعلومات

 عدد الساعات المساق #
 3 نظم التشغیل  .1
 3 تحلیل وتصمیم األنظمة  .2
 3 1قواعد بیانات   .3
 3 تراسل البیانات والشبكات  .4
 3 برمجة الویب  .5
 3 أمن المعلومات  .6
 3 أمن قواعد البیانات  .7
 3 ألخالقياالختراق ا  .8
 3 أمن الشبكة العنكبوتیة  .9

 3 أمن الشبكات .10
 3 أمن نظم التشغیل .11
 3 التشفیر .12
 3 طمس البیانات .13
 3 أمن المؤسسات .14
 3 إدارة المخاطر .15
 ساعة 45 المجموع 

 
  
  
  
  
  



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

  )8(جدول رقم 
  متطلبات برنامج نظم المعلومات اإلداریة

 عدد الساعات المساق #
 3 شغیلنظم الت  .1
 3 تحلیل وتصمیم األنظمة  .2
 3 1قواعد بیانات   .3
 3 تراسل البیانات والشبكات  .4
 3 برمجة الویب  .5
 3 نظم المعلومات  .6
 3 أمن المعلومات  .7
 3 تكنولوجیا االنترنت  .8
 3 إدارة المخاطر  .9

 3 تخطیط موارد المؤسسات .10
 3 إدارة الوثائق االلكترونیة .11
 3 أساسیات التجارة اإللكترونیة .12
 3 وسائط متعددة تفاعلیة .13
 3 إدارة عالقات العمالء .14
 3 إدارة المشاریع .15
 ساعة 45 المجموع 

  



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

)9(جدول رقم   
  متطلبات برنامج نظم إدارة المحتوى اإللكتروني

 عدد الساعات المساق #
 3 نظم التشغیل  .1
 3 تحلیل وتصمیم األنظمة  .2
 3 1قواعد بیانات   .3
 3 یانات والشبكاتتراسل الب  .4
 3 برمجة الویب  .5
 3 نظم المعلومات  .6
 3 أمن المعلومات  .7
 3 تكنولوجیا االنترنت  .8
 3 إدارة المخاطر  .9

 3 1إدارة المحتوى اإللكتروني  .10
 3 2إدارة المحتوى اإللكتروني  .11
 3 إدارة الوثائق االلكترونیة .12
 3 أساسیات التجارة اإللكترونیة .13
 3 وسائط متعددة تفاعلیة .14
 3 إدارة المشاریع .15
 ساعة 45 المجموع 

  
 

  
  
  
  



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

  )10(جدول رقم 
  متطلبات برنامج التجارة اإللكترونیة

 عدد الساعات المساق #
 3 نظم التشغیل  .1
 3 تحلیل وتصمیم األنظمة  .2
 3 1قواعد بیانات   .3
 3 تراسل البیانات والشبكات  .4
 3 برمجة الویب  .5
 3 نظم المعلومات  .6
 3 من المعلوماتأ  .7
 3 تكنولوجیا االنترنت  .8
 3 تخطیط موارد المؤسسات  .9

 3 أساسیات التجارة اإللكترونیة .10
 3 وسائط متعددة تفاعلیة .11
 3 إدارة عالقات العمالء .12
 3 إدارة المشاریع .13
 3 التسویق اإللكتروني .14
 3 نظم الدفع اإللكتروني .15
 ساعة 45 المجموع 

  



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

)11(جدول رقم   
  متطلبات برنامج نظم المعلومات الجغرافیة

 عدد الساعات المساق #
 3 نظم التشغیل  .1
 3 تحلیل وتصمیم األنظمة  .2
 3 1قواعد بیانات   .3
 3 تراسل البیانات والشبكات  .4
 3 برمجة الویب  .5
 3 نظم المعلومات  .6
 3 أمن المعلومات  .7
 3 تكنولوجیا االنترنت  .8
 3 رافیةأساسیات نظم المعلومات الجغ  .9

 3 أساسیات علم الخرائط .10
 3 الرسم بالحاسوب .11
 3 قواعد بیانات النظم الجغرافیة .12
 3 برمجة النظم الجغرافیة .13
 3 قضایا تقنیة في النظم الجغرافیة .14
 3 االستشعار عن بعد .15
 ساعة 45 المجموع 

  
  
  
  



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

  2013لسنة ) 34(قرار وزیر االقتصاد الوطني رقم 
  ید سعر األسمنتبشأن تحد

  وزیر االقتصاد الوطني
  ،2005لسنة ) 21(مایة المستهلك قم حبعد اإلطالع على قانون 

  م،2000لسنة ) 6(وعلى قانون المواصفات والمقاییس رقم 
م والئحتـه التنفیذیـة الصـادرة بموجـب قـرار 1966لسـنة ) 11(وعلى القـرار بقـانون رقـم 

  م،1966لسنة ) 9(المجلس التنفیذي رقم 
  بناًء على مقتضیات المصلحة العامة،و 

 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  :فقد تقرر ما یلي 

  )1(المادة 
  .شیكل للمستهلك 520یحدد سعر بیع طن األسمنت سواء المصري أو اإلسرائیلي بـ

  )2(المادة 
ي كـــل مـــن یخـــالف أحكـــام هـــذا القـــرار یكـــون عرضـــة للمســـئولیة والعقوبـــات الـــواردة فـــ

  .القوانین المذكورة أعاله
  )3(المادة 

تنفیــذ أحكـام هـذا القــرار ویعمـل بــه  -كـٌل فیمــا یخصـه-علـى الجهـات المختصــة كافـة 
  .من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  م20/09/2013صدر في مدینة غزة بتاریخ 
                هـ1434 /ذو القعدة/14 :الموافق            

  عالء الدین الرفاتي. د                                                         
  وزیر االقتصاد الوطني

  



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

  2013لسنة ) 39(قرار وزیر االقتصاد الوطني رقم 
ر أعمال غرفة تجارة محافظة غزة لحین اجراء یبشأن تشكیل لجنة لتسی

  االنتخابات

  وزیر االقتصاد الوطني
  ،2006لسنة ) 8(التجاریة رقم لغرف بعد اإلطالع على قانون ا

بشـــــأن تشـــــكیل لجنـــــة إلدارة الغرفـــــة  2012لســـــنة ) 71(وعلـــــى القـــــرار الـــــوزاري رقـــــم 
  .التجاریة لمحافظات قطاع غزة

  ،1995وحیث أن االنتخابات استحقاق قانوني منذ سنة 
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  : فقد قررنا ما یلي
  )1(مادة 

  .إلجراء انتخابات إدارة غرفة محافظة غزة 1/3/2014ت یحدد یوم السب
  )2(مادة 

یر أعمــال الغرفــة التجاریــة المشــكلة بموجــب القــرار اإلداري یتحــل اللجنــة المؤقتــة لتســ
  دارة غرفة محافظة غزةللتجهیز النتخابات مجلس إ 2012ة لسن) 71(رقم 

  )3(مادة 
غـزة لحــین اجــراء االنتخابــات یر أعمـال غرفــة تجــارة محافظــة یتشـكل لجنــة مؤقتــة لتســ

  :مكونة من 01/03/2014بتاریخ 
  

  رئیساً       ولید خالد الحصري .1
  عضواً       بدر عمر التركماني .2
  عضواً     محمد وضاح محمد بسیسو .3
  عضواً     محمود الفرعاوي يمحمد عل .4
  عضواً       هاني عبد عطا اهللا .5



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

  )4(مادة 
لحـین اجـراء انتخابـات تمارس اللجنة المذكورة أعاله مهام وصالحیات مجلـس اإلدارة 

  .مجلس إدارة لغرفة تجارة محافظة غزة
  )5(مادة 

  .یر أعمالهاییحق للجنة االستعانة بمن تراه مناسبًا في تس
  )6(مادة 

  تنفیذ أحكام هذا القرار ویعمل به  -كٌل فیما یخصه-على الجهات المختصة كافة 
  .، وینشر في الجریدة الرسمیة01/01/2014من تاریخ 

  
  م01/12/2013: مدینة غزة بتاریخصدر في 

  هـ1435 /محرم/28 :الموافق               
    

  عالء الدین الرفاتي. د
  وزیر االقتصاد الوطني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

  2013لسنة ) 40(رقم قرار وزیر االقتصاد الوطني 
  وتشكیل لجنة تأسیسیة إلدارتها غزة شمالمحافظة ل یةتجار  إنشاء غرفةبشأن 

  وطنيوزیر االقتصاد ال
  وتعدیالته، 2003القانون األساسي المعدل لسنة بعد اإلطالع 

  ،2006لسنة ) 8(على قانون الغرف التجاریة رقم و 
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  : فقد قررنا ما یلي

  )1(مادة 
زة لهـــا شخصـــیتها االعتباریـــة الموافقـــة علـــى إنشـــاء غرفـــة تجاریـــة لمحافظـــة شـــمال غـــ

داري   .والقانونیة ولها استقالل مالي وإ
  )2(مادة 

  .غرفة شمال غزة ممثل رسمي لجمیع أعضائها على مستوى المحافظةتعتبر 
  )3(مادة 

لحـین اجـراء االنتخابـات  شـمال غـزةغرفة محافظـة  تأسیسیة إلدارة أعمالتشكل لجنة 
  :مكونة من

 ساً رئی     ماجد محمود العروقي. م .1

 عضواً             حسام بشیر نصر .2

 عضواً     محمد یوسف أبو عیدة .3

 عضواً     جالل ادریس أحمد خضیر .4

  عضواً       بهاء عامر العماوي .5
  )4(مادة 

تمارس اللجنة المذكورة أعاله مهام وصالحیات مجلـس اإلدارة لحـین اجـراء انتخابـات 
  .مجلس إدارة لغرفة تجارة محافظة غزة



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

  )5(مادة 
  .عانة بمن تراه مناسبًا في تسیر أعمالهایحق للجنة االست

  )6(مادة 
  تنفیذ أحكام هذا القرار ویعمل به  -كٌل فیما یخصه-على الجهات المختصة كافة 

  .من تاریخه، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م05/12/2013: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ1435 /محرم/ 2 :الموافق                

  تيعالء الدین الرفا. د
  وزیر االقتصاد الوطني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

  2013لسنة ) 41(قرار وزیر االقتصاد الوطني رقم 
  بشأن تنظیم ادخال السلع والبضائع

  وزیر االقتصاد الوطني
  ،2005لسنة ) 21(بعد اإلطالع على قانون حمایة المستهلك قم 

  م،2000لسنة ) 6(وعلى قانون المواصفات والمقاییس رقم 
م، والئحته التنفیذیـة الصـادرة بموجـب قـرار 1966لسنة ) 11(قانون رقم وعلى القرار ب

  م،1966لسنة ) 9(المجلس التنفیذي رقم 
  حالل الواردات،إوتشجیعًا للمنتج المحلي، ودعمًا لسیاسة 
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  :فقد تقرر ما یلي 

  )1( المادة
یـــتم تقلـــیص الكمیـــات المســـموح بإدخالهـــا إلـــى قطـــاع غـــزة مـــن المنتجـــات التالیـــة إلـــى 

  نصف الكمیات المسموح بإدخالها قبل صدور هذا القرار
 .العصائر بأنواعها -

 .المشروبات الغازیة بأنواعها -

 .الدهانات -

  .الشیبس بأنواعه -
  )2(المادة 

  .اله ألحكام هذا القرارتخضع منتوجات الضفة الغربیة من السلع المذكورة أع

  )3(المادة 
بشــأن ) 235/2012(یخضــع هــذا القــرار فــي تنفیــذه ألحكــام قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  .تخفیض رسوم استیراد بعض السلع الكمالیة التي تدخل عبر المعابر



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

  )4(المادة 
تنفیــذ أحكـام هـذا القــرار ویعمـل بــه  -كـٌل فیمــا یخصـه-علـى الجهـات المختصــة كافـة 

  .خ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیةمن تاری
  م08/12/2013صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1435/محرم  /5: الموافق               
  عالء الدین الرفاتي. د

  وزیر االقتصاد الوطني
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

  2013لسنة  )43(رقم  قرار وزیر االقتصاد الوطني
  شكیل لجنة تأسیسیة إلدارتهاوت الوسطىبشأن إنشاء غرفة تجاریة لمحافظة 

  وزیر االقتصاد الوطني
  وتعدیالته، 2003بعد اإلطالع القانون األساسي المعدل لسنة 

  ،2006لسنة ) 8(وعلى قانون الغرف التجاریة رقم 
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  : فقد قررنا ما یلي

  )1(مادة 
لهــــا شخصــــیتها االعتباریــــة  الوســــطىموافقــــة علــــى إنشــــاء غرفــــة تجاریــــة لمحافظــــة ال

داري   .والقانونیة ولها استقالل مالي وإ
  )2(مادة 

  .ممثل رسمي لجمیع أعضائها على مستوى المحافظة الوسطىغرفة تعتبر 
   )3(مادة 

 لحــین اجــراء االنتخابــات الوســطىتشــكل لجنــة تأسیســیة إلدارة أعمــال غرفــة محافظــة 
  :مكونة من

  رئیساً      سامي عبد القادر محمد أبو سمك .1
  عضواً              حسین عبد اهللا أبو غیاظة .2
  عضواً              عبد الكریم جالل عواد .3
  عضواً                      ایاد محمد التلباني .4
  عضواً        یوسف على أبو صبرة .5

  )4(مادة 
ارة لحـین اجـراء انتخابـات تمارس اللجنة المذكورة أعاله مهام وصالحیات مجلـس اإلد

  .الوسطىمجلس إدارة غرفة محافظة 



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

  )5(مادة 
  .یحق للجنة االستعانة بمن تراه مناسبًا في تسیر أعمالها 

  )6(مادة 
تنفیــذ أحكـام هـذا القــرار ویعمـل بــه  -كـٌل فیمــا یخصـه-علـى الجهـات المختصــة كافـة 

  .من تاریخه، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م19/12/2013: تاریخصدر في مدینة غزة ب
  هــ1435/ محرم / 16: الموافق             

  عالء الدین الرفاتي. د
  وزیر االقتصاد الوطني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

  2014لسنة ) 3(قرار وزیر االقتصاد الوطني رقم 
  بشأن تحدید نسبة البروتین في األجبان الطریة

  وزیر االقتصاد الوطني
  م،2000لسنة ) 6(قانون مؤسسة المواصفات والمقاییس رقم بعد اإلطالع على 

  ،2005لسنة ) 21(وعلى قانون حمایة المستهلك قم 
  م، بشأن مكافحة التدلیس والغش التجاري،1966لسنة ) 11(وعلى القرار بقانون رقم 

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

  :قرر ما یليفقد ت 
  )1(المادة 

كحــد أدنـى عــن ) فیتـا(یشـترط أال تقـل نســبة البـروتین فــي األجبـان الطریــة نباتیـة الــدهن 
)5.(%  

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

  )3(المادة 
  .یعاقب من یخالف هذا القرار بالعقوبات المنصوص علیها في القوانین المذكورة أعاله

  )4(المادة 
  .هذا القرار على لوحة االعالناتینشر 

  )5(المادة 
ویعمل بـه مـن تنفیذ أحكام هذا القرار،  -كٌل فیما یخصه-على الجهات المختصة كافة 

  .وینشر في الجریدة الرسمیةتاریخ صدوره، 
  م21/01/2014صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1435/ ربیع األول/ 20: الموافق        
  عالء الدین الرفاتي. د
  زیر االقتصاد الوطنيو 



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

  2014لسنة ) 4(قرار وزیر االقتصاد الوطني رقم 
  السماق والفلفل األسود المطحون من الخارج/ إدخالأو بشأن حظر استیراد 

  وزیر االقتصاد الوطني
  م،2000لسنة ) 6(بعد اإلطالع على قانون مؤسسة المواصفات والمقاییس رقم 

  ،2005لسنة ) 21(تهلك قم وعلى قانون حمایة المس
  م، الخاص بقمع التدلیس والغش التجاري،1966لسنة ) 11(وعلى القرار بقانون رقم 

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

  :فقد تقرر ما یلي 
  )1(المادة 

ماق والفلفــل األســود المطحــون یحظــر علــى كافــة التجــار والمســتوردین اســتیراد أو جلــب الســ
  .من الخارج ویسمح باستیرادهما على هیئة بذور
  )2(المادة 

لغــــاء أي  علـــى كافــــة التجـــار والمســــتوردین تصـــویب أوضــــاعهم وفقـــًا ألحكــــام هـــذا القــــرار وإ
  .صفقات أو تعاقدات تشمل المواد المذكورة أعاله
  )3(المادة 

  .علیها في القوانین المذكورة یعاقب من یخالف هذا القرار بالعقوبات المنصوص
  )4(المادة 

  .م01/04/2014ینشر هذا القرار على لوحة االعالنات ویعمل به من تاریخ 
  )5(المادة 

تنفیـــذ أحكـــام هـــذا القـــرار، وینشـــر فـــي  -كـــٌل فیمـــا یخصـــه-علـــى الجهـــات المختصـــة كافـــة 
  .الجریدة الرسمیة

  م22/01/2014صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1435/ ربیع االول/21: وافقالم          

  عالء الدین الرفاتي. د
  وزیر االقتصاد الوطني



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

   م2013لسنة ) 121(قرار وزیر الداخلیة واألمن الوطني رقم 
  بشأن أنشطة الجمعیات والمؤسسات بالقرب من المناطق الحدودیة والسلك الفاصل

  

  وزیر الداخلیة واألمن الوطني
   م وتعدیالته،2003ي المعدل لسنة بعد اإلطالع على القانون األساس

ــــم  ــــة رق ــــات األهلی ــــة والهیئ ــــات الخیری ــــانون الجمعی ــــى ق م والئحتــــه 2000لســــنة ) 1(وعل
  التنفیذیة،

  م،2008لسنة ) 6(وعلى قانون حمایة المقاومة رقم 
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لي قانونًا

  ولما تقتضیه المصلحة العامة،
  ،وحفاظًا على ُحسن سیر العمل

  :قررنا ما یلي
  )1(مادة 

یحظر على الجمعیات الخیریة والهیئات األهلیة والمحلیة واألجنبیة تنفیذ أو ممارسة أي 
نشــاط فــي المنــاطق الحدودیــة أو بــالقرب مــن الســلك الفاصــل مــع أراضــینا المحتلــة عــام 

إال بعــد الحصــول علــى إذن مســبق مــن اإلدارة العامــة للشــؤون العامــة والمنظمــات  48
  .الحكومیة غیر

  )2(مادة 
  .على الجمیع التقید وااللتزام بما جاء أعاله، وتحت طائلة المسؤولیة

  )3(مادة 
تنفیــذ القـــرار ویعمــل بـــه مــن تـــاریخ  -كـــٌل فیمــا یخصـــه–علــى الجهــات المختصـــة كافــة 

  .صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  هـ1435/صفر/20: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  م2013/دیسمبر/ 23: وافقالم                
 فتحي حماد. أ

 وزیر الداخلیة واألمن الوطني



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

  2014لسنة ) 1(قرار وزیر المالیة رقم 
الوقائع "بتعدیل الئحة تحدید بدل االشتراك وثمن أعداد الجریدة الرسمیة 

  "الفلسطینیة
  وزیر المالیة

   وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي لسنة 
، 2008لسـنة ) 8(رقـم " الوقـائع الفلسـطینیة"ن الجریدة الرسمیة الفلسـطینیة وعلى قانو 

  منه،) 15(السیما المادة 
بشـأن الئحـة تحدیـد بـدل االشـتراك وثمـن أعـداد  2010وعلى قرار وزیر المالیة لسـنة 

  ،"الوقائع الفلسطینیة"الجریدة الرسمیة 
  وبعد التنسیق مع رئیس دیوان الفتوى والتشریع،

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

  :أصدرنا القرار التالي
  )1(المادة 

بشــــأن الئحــــة تحدیــــد بــــدل  2010مــــن قــــرار وزیــــر المالیــــة لســــنة ) 2(تعــــدیل المــــادة 
  :لتصبح كالتالي" الوقائع الفلسطینیة"االشتراك وثمن أعداد الجریدة الرسمیة 

 :دد الواحد من الجریدة الرسمیة على النحو التاليیحدد ثمن الع .1
  .شیكل 15صفحة بمبلغ  200العدد المكون من صفحات ال تتجاوز       -أ 
  .شیكل 20صفحة بمبلغ  400 – 201العدد المكون من صفحات ما بین  - ب 
  .شیكل 30صفحة بمبلغ  600 – 401العدد المكون من صفحات ما بین  -ج 
  .شیكل 40صفحة بمبلغ  600           ما زاد عن                      - د 

 .شیكل 130یحدد بدل االشتراك السنوي                                 بمبلغ  .2
 .شیكل 70یحدد بدل االشتراك النصف سنوي                           بمبلغ  .3



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

یضاف على بدل االشتراك السنوي والنصف السنوي المحدد أعـاله تكـالیف خدمـة  .4
 .توصیلالبرید وال

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

  )3(المادة 
تنفیذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -فیما یخصه كلٌ  - الجهات المختصة كافة ىعل

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره

 م2014لسنة  /23/01 :صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ    1435لعـام / ربیع األول/22: فقالموا            

  زیـاد شـكري الـظاظـا. م
  وزیر المالیة

  
  
  
  
  
  
  
  



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

  2014لسنة ) 1(قرار رئیس سلطة المیاه رقم 
  بشأن تحدید مأموري الضابطة العدلیة

  
  وتعدیالته، 2003االساسي الفلسطیني لسنة عد االطالع على أحكام القانون ب

  منه، )3/34(، السیما المادة 2002 لسنة) 3(وعلى قانون المیاه رقم 
  وبناء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا،

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
  :قررنا ما یلي

  
  )1(مادة ال

ألغراض تنفیذ أحكام قانون المیاه ولوائحه وأنظمته وأي قرارات أو تعلیمات تصدر 
  :ة الضابطة العدلیةبموجبه، یكون للموظفین المدرجة أسمائهم أدناه صف

  .حمدي حسن محمود محمد - 1
  .محمد شحادة حسن العبویني - 2
  .مازن أحمد حامد صادق - 3
  .عماد أحمد سعید بالل - 4

  
  )2(المادة 

صالحیة بمقتضى هذه الصفة ) 1(لمأموري الضابطة العدلیة المذكورین في المادة 
لوائحه وأنظمته وأي قرارات ضبط الجرائم والمخالفات التي تقع خالفًا ألحكام قانون و 

  .أو تعلیمات تصدر بموجبه، وذلك وفقًا لالجراءات القانونیة المتبعة
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  )3(المادة 
یكون لمحاضر مأموري الضابطة العدلیة الحجیة أمام سلطات التحقیق والقضاء 

  .فیما تتضمنه من وقائع وبیانات حتى یثبت عكسها
  
  )4(المادة 

تنفیذ أحكام هذا القرار، ویعمل به  - كٌل فیما یخصه -على الجهات المختصة كافة 
  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  م24/3/2014صدر بمدینة غزة بتاریخ 

  ه1435/اد أولـــــــجم/ 23: قـــــوافـالم   
  

  سفیان إبراهیم أبو سمرة.م                                               
رئیس سلطة المیاه                                               
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  صادر عن اللجنة المركزیة للتنظیم وبناء المدن بمحافظات غزة


 

كــریم بأنهـا قــد تعلـن اللجنــة المركزیـة للتنظــیم وبنـاء المــدن بمحافظـات غــزة للجمهـور ال
  .   9/10/2013المنعقدة بتاریخ  192013قررت بجلستها رقم 

مــن  248مــن القطعــة  13علــى أرض القســیمة  إیــداع تــرخیص   
  المقدمة للجنة  أراضي 

رى المشــمولة وعلیــه یحــق لجمیــع ذوي الشــأن فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــ 
بالمنطقة بصفتهم من أصحاب األمالك أو بأي صفة أخـرى أن یتقـدموا باعتراضـاتهم 

  .من تاریخ نشر هذا اإلعالن )یوم 30(على المشروع وذلك خالل مدة 
تقدم االعتراضات لدى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم بمقرها في بلدیة

 كزیـــة بمكتبـــه بـــوزارة الحكـــم المحلـــي خـــالل ســـكرتیر اللجنـــة المر / وللســـید
  .ساعات الدوام الرسمي
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  بإیداع مشروع تنظیمي عمراني تفصیلي لشبكة طرق في بیت الهیا اإلقلیمیة
  بیت الهیا اإلقلیمیة - منطقة تنظیم 

  م1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
وتنظــیم المــدن بمحافظــات غــزة أنهــا قــد قــررت بجلســتها تعلـن اللجنــة المركزیــة لألبنیــة 

إیـــداع المشـــروع التنظیمـــي العمرانــــي  9/10/2013المنعقـــدة بتـــاریخ  19/2013رقـــم 
التفصـیلي لشــبكة طـرق فــي بیـت الهیــا اإلقلیمیــة الـذي أعدتــه اللجنـة المركزیــة لألبنیــة 

  :وتنظیم المدن بمحافظات غزة والذي یشمل القطع والقسائم التالیة
  

 المساحة اإلجمالیة رقم القسیمة رقم القطعة

 جمیع القسائم 1776
 دونم 15798

  جمیع القسائم  1777
  .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 
مالك األخرى المشمولة بهذا المشـروع أو بـأي مشـروع آخـر في األراضي واألبنیة واأل

سـواء بصــفتهم مــن أصــحاب هـذه األمــالك أو بأیــة صــفة أخـرى االطــالع مجانــًا علــى 
المشــروع المــودع  لــدى مكتــب ســكرتیر اللجنــة المركزیــة لألبنیــة وتنظــیم المــدن بمقــره 

العتراضـات علیـه في وزارة الحكم المحلي بغزة خالل سـاعات الـدوام الرسـمي وتقـدیم ا
ـــــخ نشــــر هــــذا اإلعــــالن فــــي الجریــــدة الرســــمیة أو فــــي  خــــالل مــــدة شــــهرین مــــن تاری

  .صحیفتین یومیتین محلیتین أیهما أقرب
  )).وسـوف لن یلتفت ألي اعتـراض یـرد بعــد هـذا التاریــخ ((
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

ورثة محمد ویوسف محمود / بإیداع مشروع تقسیم ارض لغایات زراعیة باسم
  الغالیني

  

  وادي غزة –منطقة تنظیم 
  1936لسنة ) 28(م المدن رقم قانون تنظی

تعلن اللجنة المركزیـــة لألبنیـة وتنظیــم المـدن بمحافظـات غـزة أنهـا قـد قــررت بجلسـتها 
إیـــداع مشـــروع تقسیــــم ارض لغایـــات  م9/10/2013المنعقـــدة بتــاریخ  19/2013رقــم 

لمســاحة ) وادي غــزة(بموقــع  658مــن القطعــة  13زراعیــة علــى أرض القســیمة رقــم 
  .مدون 143.800

بكتابهـا وادي غـزة  وذلك بناء على طلب من اللجنة المحلیة للبنـاء والتنظـیم فـي بلدیـــة
  .م8/10/2013المؤرخ  15/ رقـم ل م و

فانـه  1936لسـنة ) 28(من قانون تنظـیم المـدن رقـم ) 20(وعلیه ووفقًا لنص المادة  
ضـمن  یجوز ألي شخص من ذوي الحقوق في األراضي أو األمالك األخرى الواقعـة

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 وادي غزة خالل سـاعات الـدوام الرسـمي ولمـدة سـتة أسـابیع مـن تاریــخ نشـر 

فــي صــحیفتین یــومیتین محلیتــین أیهمــا أقـــرب  هــذا اإلعــالن فــي الجریـــدة الرســـمیة أو 
ومن ثم تقدیم االعتراضـات علیـه خـالل هـذه المـدة إلـى مكتـب اللجنـة المحلیـة بصـورة 

  . رسمیة
  )).وسـوف لـن یلتفــت ألي اعتـراض یـرد بعــد هـذا التاریــخ (( 
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم عبسان الكبیرة
  م ارتداد 3+م12بعرض ) 9(بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 

  م بدون ارتداد             16بعرض ) A8(والشارع 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم  

ــــــــة عبســــــــان الكبیــــــــرة عــــــــن إیــــــــداع  ــــــــن اللجنــــــــة المحلیــــــــة للبنــــــــاء والتنظــــــــیم ببلدی تعل
م ارتــــــداد والشــــــارع 3+م12بعــــــرض ) 9(المخطــــــط التفصــــــیلي لمســــــار الشــــــارع رقــــــم 

)A8 ( ــــــــــــداد والمــــــــــــار بالقســــــــــــائ16بعــــــــــــرض ــــــــــــدون ارت -32-31-30-8-1(م م ب
-28-26-23-22-21-20-19(والقســــــــــــــائم ) 241(مــــــــــــــن القطعــــــــــــــة ) 33-35
-83-82-81-80(والقســــــــــــائم رقــــــــــــم ) 242(مــــــــــــن القطعــــــــــــة ) 29-30-31-33
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ) 86-87-94-95-96-101-109-110-116-117-121

  ).243(من القطعة رقم ) 29(والقسیمة رقم ) 254(القطعة 
  .اإلعالن لالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا

ــه یجــــــوز لجمیــــــع أصــــــحاب الحقــــــوق فــــــي األراضــــــي واألبنیــــــة واألمــــــالك  وعلیــــــه فانــــ
األخــــرى المشــــمولة بهــــذا المشــــروع اإلطــــالع علــــى خارطــــة المشــــروع مجانــــًا خــــالل 
ـــــة  ـــــب اللجنـــــة المحلی ـــــه إلـــــى مكت ـــــدیم االعتراضـــــات علی ـــدوام الرســـــمي وتق ــ ســـــاعات ال

  .للبناء والتنظیم ببلدیة عبسان الكبیرة
  )).ن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ وســوف ل((

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                   
  )عبسان الكبیرة: (بمنطقة                                       

  : االسم                                        
  : الصفة       

  : التوقیع                                        
  :خاتم اللجنة المحلیة                                        
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  ورثة سلیمان أبو خالد/ بإیداع مشروع تقسیم ارض لغایات السكن باسم
  لزوایدةا –منطقة تنظیم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلن اللجنة المركزیـــة لألبنیـة وتنظیــم المـدن بمحافظـات غـزة أنهـا قـد قــررت بجلسـتها 
إیداع مشــروع تقسیــم  جـزء مـن أرض  م9/10/2013المنعقدة بتاریخ  19/2013رقم 

  .دونم 15.555لمساحة ) الزوایدة(بموقع  2342من القطعة  26القسیمة رقم 
بكتابهــا الزوایــدة  وذلـك بنــاء علــى طلــب مـن اللجنــة المحلیــة للبنـــاء والتنظـیم فــي بلدیــــة

  .م30/9/2013المؤرخ  CC/27رقـم 
فانـه  1936لسـنة ) 28(من قانون تنظـیم المـدن رقـم ) 20(وعلیه ووفقًا لنص المادة  

ضـمن  یجوز ألي شخص من ذوي الحقوق في األراضي أو األمالك األخرى الواقعـة
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 الزوایــدة خــالل ســاعات الــدوام الرســمي ولمــدة ســتة أســابیع مــن تاریـــخ نشــر 

فــي صــحیفتین یــومیتین محلیتــین أیهمــا أقـــرب  هــذا اإلعــالن فــي الجریـــدة الرســـمیة أو 
ومن ثم تقدیم االعتراضـات علیـه خـالل هـذه المـدة إلـى مكتـب اللجنـة المحلیـة بصـورة 

  . رسمیة
  )).وسـوف لـن یلتفــت ألي اعتـراض یـرد بعــد هـذا التاریــخ (( 
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم عبسان الكبیرة
  )   C18 -A8(رعي شا نالمحصور بی) 27(بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 

  م ارتداد3+م16بعرض 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم  

ــــــــة عبســــــــان الكبیــــــــرة عــــــــن إیــــــــداع  ــــــــن اللجنــــــــة المحلیــــــــة للبنــــــــاء والتنظــــــــیم ببلدی تعل
 C18(شــــــارعي  نالمحصــــــور بــــــی) 27(المخطــــــط التفصــــــیلي لمســــــار الشــــــارع رقــــــم 

-A8 ( ــــــــــــداد والمــــــــــــار بالقســــــــــــائم 3+م16بعــــــــــــرض -43-41-40-38-37(م ارت
مــــــــــــــــــن ) 32-25-24-23-18-17(والقســــــــــــــــــائم ) 243(مــــــــــــــــــن القطعــــــــــــــــــة ) 44

  ).244(القطعة 
  .لالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالن

ــه یجــــــوز لجمیــــــع أصــــــحاب الحقــــــوق فــــــي األراضــــــي واألبنیــــــة واألمــــــالك  وعلیــــــه فانــــ
األخــــرى المشــــمولة بهــــذا المشــــروع اإلطــــالع علــــى خارطــــة المشــــروع مجانــــًا خــــالل 

ـــــدوام ـــــة  ســـــاعات ال ـــــب اللجنـــــة المحلی ـــــه إلـــــى مكت ـــــدیم االعتراضـــــات علی الرســـــمي وتق
  .للبناء والتنظیم ببلدیة عبسان الكبیرة

  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )عبسان الكبیرة: (بمنطقة                                              

  : االسم                                               
  : الصفة                    

  : التوقیع                                              
  :حلیةخاتم اللجنة الم                                              
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم بني سهیال
  م ارتداد3+م10بعرض  50بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم  
  

ــــاء والتنظــــــــــیم ببلدیــــــــــة بنــــــــــي ســــــــــهیال عــــــــــن إیــــــــــداع  تعلــــــــــن اللجنــــــــــة المحلیــــــــــة للبنــــــ
م ارتــــــــــــداد 3+م10بعــــــــــــرض  50ســــــــــــار الشــــــــــــارع رقــــــــــــم المخطــــــــــــط التفصــــــــــــیلي لم

-53-52-45-44-43-42-40-39-32-31(والمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار بالقســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــائم 
  ).219(من القطعة ) 54-56

  .لالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالن
ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان

لــــــــــــى خارطــــــــــــة واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع ع
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة بني سهیال
  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ((
  

  حلیة للبناء والتنظیم رئیـس اللجنـة الم                                              
  )بني سهیال: (بمنطقة                                             

  : االسم                                             
  : الصفة                 
  : التوقیع                                             

  :خاتم اللجنة المحلیة                                             
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة 

 129قطعة  20من أرض القسیمة رقم  2إیداع تغییر هدف استخدام المقسم رقم 
  أراضي دیر البلح – من منطقة خضراء إلى سكنیة

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
ن اللجنـة المركزیـة لألبنیـة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غـزة للجمهـور الكـریم أنهـا قـد تعل

إیــداع مشــروع تغییــر  9/10/2013المنعقــدة بتــاریخ  19/2013قــررت بجلســتها رقــم 
مـــن منطقـــة  129قطعـــة  20مـــن أرض القســـیمة رقـــم  2هـــدف اســـتخدام المقســـم رقـــم 

  .خضراء إلى سكنیة
تطبیقــًا لــنص المــادة دیــر الــبلح قــر لجنــة التنظــیم وذلــك طبقــًا للمخطــط المــودع بم – 

  .وتعدیالته 1936لسنة ) 28(السادسة عشر من قانون تنظیم المدن رقم 
◌ً لنص المادة السابعة عشر من ذات القانون فانـه یجـوز لجمیـع ذوي   وعلیه واستنادًا

خـر الحقوق في األراضي واألمالك واألبنیة المشمولة بهذا المشـروع أو بـأي مشـروع آ
أودع بمقتضــي المــادة السادســة عشــر ســواء بصــفتهم مــن أصــحاب األمــالك أو بأیــة 
صــفة أخـــرى االطــالع علـــى المخطـــط المــودع وتقـــدیم اعتراضـــاتهم علیــه إلـــى مكتـــب 

خــالل ســاعات الــدوام الرســمي ولمــدة خمســة عشــر دیــر الــبلح  لبلدیــةاللجنــة المحلیــة 
  .من تاریـخ نشر هذا اإلعالن   یوماً 
  )).یلتفت ألي اعتـراض یـرد بعــد التاریــخ المحدد وسـوف لـن((
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  ةصادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم غز 
  م18بعرض ) ابن سینا(شارع ) 2151(بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
تعلن اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیـة غـزة عـن إیـداع المخطـط التفصـیلي لمسـار 

-147-33-32(م والمـار بالقسـائم 18بعـرض ) ابن سینا(شارع ) 2151(شارع رقم 
148-149-13-14-76-77-45-61-59-142-143-152-144-145 (

-50-110-105-56-55-104-119-99(والقســـــائم رقـــــم ) 707(مـــــن القطعـــــة 
  ). 708(من القطعة رقم ) 111-112-115-116-37

  .لالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالن
ى وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــر 

المشـمولة بهـذا المشـروع اإلطـالع علـى خارطـة المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام 
الرســمي وتقــدیم االعتراضــات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة 

  .غزة
  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )غزة: (بمنطقة                                             

  : االسم                                              
  : الصفة                   
  : التوقیع                                              

  :خاتم اللجنة المحلیة                                              
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  م بدون ارتدان20بعرض   23بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 
    وادي السلقا  –منطقة تنظیم   

  9361لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ

ــــاریخ  19/2013بجلســــتها رقــــم   التصــــدیق النهــــائي علــــى  9/10/2013المنعقــــدة بت
م بــدون ارتــدان والمــار بالقســائم رقــم 20بعــرض   23المخطــط التفصــیلي للشــارع رقــم 

  ).بعأراضي س(من القطعة رقم ) أراضي سبع(
والـذي نشـر السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة 

  .17/6/2013في جریدة فلسطین بتاریخ 
كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 

من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یوماً 
  . حلیتین أیهما أقـربم

  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  لجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزةصادر عن ال

  م بدون ارتداد16بعرض  24بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 
    دیر البلح  –منطقة تنظیم   

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ

ـــــاریخ  19/2013بجلســـــتها رقـــــم  ـــــى  9/10/2013المنعقـــــدة بت التصـــــدیق النهـــــائي عل
م بــدون ارتـــداد والمـــار بالقســـائم رقـــم 16بعـــرض  24المخطــط التفصـــیلي للشـــارع رقـــم 

-7-6-5-4-3-2-1(والقســائم رقــم ) 146(مــن القطعــة رقــم ) 39-40-41-42(
  ) .128(من القطعة رقم ) 14-15-16

والـذي نشـر وجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة السابق إیداعه لالعتراض بم
  .18/6/2013في جریدة فلسطین بتاریخ 

كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یوماً 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن) 18(لنص المادة  وذلك وفقاً 

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
   



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

 
  المدن بمحافظات غزةصادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم 

شارع قرموط بعرض  )19W+5(بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 
  م بدون ارتداد16

    بیت الهیا  –منطقة تنظیم   
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ
ــــاریخ  19/2013بجلســــتها رقــــم   التصــــدیق النهــــائي علــــى  9/10/2013المنعقــــدة بت

م بــدون ارتــداد 16شــارع قرمــوط بعــرض ) 19W+5(المخطــط التفصــیلي للشــارع رقــم 
مــــــــن ) 7-47-24-23-22-21-37-38-17-15-10(والمــــــــار بالقســــــــائم رقــــــــم 

والقسـیمة ) 977(مـن القطعـة رقـم ) 5-4-3-2-1(والقسـائم رقـم ) 965(القطعة رقم 
  ).964(من القطعة رقم ) 13(رقم 

والـذي نشـر السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة 
  .6/3/2012في جریدة فلسطین بتاریخ 

كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
صـحیفتین یـومیتین من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي  عشر یوماً 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  ن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم بیت الهیاصادر ع

  بدون ارتداد) م10م، 8(بإیداع مخطط تفصیلي لشارع سالمة وغبن بعرض 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ــــــــــداع  ــــــــــا عــــــــــن إی ــــــــــت الهی ــــــــــة بی ــــاء والتنظــــــــــیم ببلدی ــــــ ــــــــــة للبن ــــــــــة المحلی تعلــــــــــن اللجن
) م10، م8( بعــــــــــــرض  لمســــــــــــار شــــــــــــارع ســــــــــــالمة وغــــــــــــبنالمخطــــــــــــط التفصــــــــــــیلي 

مــــــــــــــن القطعـــــــــــــــة ) 17-25-24-18-22(بــــــــــــــدون ارتـــــــــــــــداد والمــــــــــــــار بالقســـــــــــــــائم 
  ).1748(من القطعة رقم ) 24(والقسیمة رقم ) 1749(

  .لالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالن
ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان

ع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــرو 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة بیت الهیا
  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((
  

  اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم  رئیـس                                              
  )بیت االهیا: (بمنطقة                                              

  : االسم                                              
  : الصفة                  
  : التوقیع                                              

  :خاتم اللجنة المحلیة                                              
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  م ارتداد3+م12بعرض  28بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 
  رفح  –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت تعلــن اللجنــة ال مركزیـ
التصـــدیق النهـــائي علـــى  27/11/2013المنعقـــدة بتـــاریخ  21/2013بجلســـتها رقـــم  

-9(م ارتداد والمـار بالقسـائم رقـم 3+م12بعرض  28المخطط التفصیلي للشارع رقم 
ـــــــــــم ) 14-10-11-12-15-5-16-4-17-3-21-20 ) 24(مـــــــــــن القطعـــــــــــة رق

  ).5(من القطعة رقم ) 11-10-5-9(والقسائم رقم 
والـذي نشـر السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة 

  .2/9/2013في جریدة فلسطین بتاریخ 
كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 

في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین من تاریـخ نشر هذا اإلعالن  عشر یوماً 
  . محلیتین أیهما أقـرب

  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم القرارة
م دون 53بعرض ) صالح الدین( 4بإیداع مجدد للمخطط التفصیلي للشارع رقم 
  ارتداد 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم  
ن إیـــــداع مجـــــدد للمخطـــــط تعلـــــن اللجنـــــة المحلیـــــة للبنـــــاء والتنظـــــیم ببلدیـــــة القـــــرارة عـــــ

م دون ارتــــــــداد 53بعــــــــرض ) صــــــــالح الــــــــدین( 4التفصــــــــیلي لمســــــــار الشــــــــارع رقــــــــم 
-18-17-16-13-12-11-10-9-8-7-6-5-1(والمـــــــــــــــــــــــــــار بالقســـــــــــــــــــــــــــائم 

ـــــــــــــــم ) 37(مـــــــــــــــن القطعـــــــــــــــة ) 19-20-21-24-67 -7-6-5-4(والقســـــــــــــــائم رق
ــــــــــــــم )  10-11-12 -20-19-16-13(والقســــــــــــــائم ) 2354(مــــــــــــــن القطعــــــــــــــة رق
والمــــــــــــــــــــار ) 2355(مـــــــــــــــــــن القطعـــــــــــــــــــة رقـــــــــــــــــــم ) 21-22-23-24-29-30-31

  ).2352(من القطعة رقم ) 12(بالقسیمة 
  .لالعتراض خالل مدة خمسة عشر یومًا من تاریخ هذا اإلعالن

ــه یجــــــوز لجمیــــــع أصــــــحاب الحقــــــوق فــــــي األراضــــــي واألبنیــــــة واألمــــــالك  وعلیــــــه فانــــ
األخــــرى المشــــمولة بهــــذا المشــــروع اإلطــــالع علــــى خارطــــة المشــــروع مجانــــًا خــــالل 

ـــــة ســـــا ـــــب اللجنـــــة المحلی ـــــه إلـــــى مكت ـــــدیم االعتراضـــــات علی ـــدوام الرســـــمي وتق ــ عات ال
  .للبناء والتنظیم ببلدیة القرارة

  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((
  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               

  )القرارة: (بمنطقة                                              
  : االسم                                               
  : الصفة                    
  : التوقیع                                               
          :یةخاتم اللجنة المحل                                              
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  )حرم السكة الحدید( 6بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 
  )3- 44(في الجزء المحصور بین شارعي  

    رفح  –منطقة تنظیم   
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت تعلــن اللجنــة المرك زیـ
التصـــدیق النهـــائي علـــى  27/11/2013المنعقـــدة بتـــاریخ  21/2013بجلســـتها رقـــم  

فــي الجـــزء المحصـــور بـــین ) حـــرم الســـكة الحدیـــد( 6المخطــط التفصـــیلي للشـــارع رقــم 
-25-24-23-21-15-14-12-5-4-2(والمار بالقسـائم رقـم ) 3-44(شارعي 

مــن القطعــة رقــم )  7-5-4-3-2-1(والقســائم رقــم ) 5(مــن القطعــة رقــم ) 26-27
مـن القطعـة رقـم ) 27-26-25-24-23-22-20-17-16(والمار بالقسـائم ) 21(
ــــــــم             ) 21-20-19-18-17-3-2(والمــــــــار بالقســــــــائم رقــــــــم ) 23( مــــــــن القطعــــــــة رق
  ).34(من القطعة رقم ) 4-3-2(والمار بالقسائم رقم ) 24(

والـذي نشـر السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة 
  .م24/6/2013في جریدة فلسطین بتاریخ 

كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یوماً 

  . حلیتین أیهما أقـربم
  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم خانیونسصادر عن اللجنة المحلیة 
  ) 9- 4(المحصور بین شارعي  8إیداع المخطط التفصیلي للشارع رقم 

  م ارتداد 3+م24بعرض 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم  

  

تعلــــــن اللجنــــــة المحلیــــــة للبنــــــاء والتنظـــــــیم ببلدیــــــة خــــــانیونس عــــــن إیــــــداع المخطـــــــط 
بعـــــــــرض ) 9-4(صـــــــــور بــــــــین شـــــــــارعي المح 8التفصــــــــیلي لمســـــــــار الشــــــــارع رقـــــــــم 

والقســــــــائم ) 57(مــــــــن القطعــــــــة ) 28-25-24(م ارتــــــــداد والمــــــــار بالقســــــــائم 3+م24
) 58(مــــــــــــــــــــن القطعــــــــــــــــــــة رقــــــــــــــــــــم ) 42-41-39-35-34-33-31-30(رقـــــــــــــــــــم 

والمــــــــار بالقســــــــیمة ) 78(مــــــــن القطعــــــــة رقــــــــم ) 29-10-9-8-7-6-1(والقســــــــائم 
  ).53(من القطعة رقم ) 30(

  .ن تاریخ هذا اإلعالنلالعتراض خالل مدة ستین یومًا م
ــه یجــــــوز لجمیــــــع أصــــــحاب الحقــــــوق فــــــي األراضــــــي واألبنیــــــة واألمــــــالك  وعلیــــــه فانــــ
األخــــرى المشــــمولة بهــــذا المشــــروع اإلطــــالع علــــى خارطــــة المشــــروع مجانــــًا خــــالل 
ـــــة  ـــــب اللجنـــــة المحلی ـــــه إلـــــى مكت ـــــدیم االعتراضـــــات علی ـــدوام الرســـــمي وتق ــ ســـــاعات ال

  .للبناء والتنظیم ببلدیة خانیونس
  )).ـوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ وسـ((

  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )خانیونس: (بمنطقة                                              

  : سماال                                              
  : الصفة                    
  : التوقیع                                               
  :خاتم اللجنة المحلیة       
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم بیت حانون
ون ارتداد  م بد33بعرض ) خلیل الوزیر( 1إیداع المخطط التفصیلي للشارع رقم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

ــــــداع مجــــــدد  ــــــت حــــــانون عــــــن إی ــــــة بی ــــــاء والتنظــــــیم ببلدی ــــة للبن ــ ــــــة المحلی تعلــــــن اللجن
م بــــــدون 33بعــــــرض ) خلیــــــل الــــــوزیر( 1للمخطــــــط التفصــــــیلي لمســــــار الشــــــارع رقــــــم 

ـــــــم ) 581(مـــــــن القطعـــــــة ) 13-10(ارتـــــــداد والمـــــــار بالقســـــــائم  والمـــــــار بالقســـــــیمة رق
  ).570(قطعة رقم من ال) 31(

  .لالعتراض خالل مدة ستین یومًا من تاریخ هذا اإلعالن
ــه یجــــــوز لجمیــــــع أصــــــحاب الحقــــــوق فــــــي األراضــــــي واألبنیــــــة واألمــــــالك  وعلیــــــه فانــــ
األخــــرى المشــــمولة بهــــذا المشــــروع اإلطــــالع علــــى خارطــــة المشــــروع مجانــــًا خــــالل 

ـــــب اللجنـــــة ـــــه إلـــــى مكت ـــــدیم االعتراضـــــات علی ـــــدوام الرســـــمي وتق ـــــة  ســـــاعات ال المحلی
  .للبناء والتنظیم ببلدیة بیت حانون

  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )بیت حانون: (بمنطقة                                              

  : االسم                                              
  : الصفة                    
  : التوقیع                                               
  :خاتم اللجنة المحلیة       

  
  
  
  
  



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

 
  

  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم عبسان الكبیرة
  م من كل جانب3م وارتداد 10بعرض  9یداع المخطط التفصیلي للشارع رقم بإ

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم  
  

ــــــــة عبســــــــان الكبیــــــــرة عــــــــن إیــــــــداع  ــــــــن اللجنــــــــة المحلیــــــــة للبنــــــــاء والتنظــــــــیم ببلدی تعل
م مــــــن كــــــل 3م وارتـــــداد 10بعــــــرض  9المخطـــــط التفصــــــیلي لمســــــار الشـــــارع رقــــــم 

  ).254(من القطعة ) 94-93-92-91-90-87(جانب والمار بالقسائم 
  .لالعتراض خالل مدة ستین یومًا من تاریخ هذا اإلعالن

ــه یجــــــوز لجمیــــــع أصــــــحاب الحقــــــوق فــــــي األراضــــــي واألبنیــــــة واألمــــــالك  وعلیــــــه فانــــ
األخــــرى المشــــمولة بهــــذا المشــــروع اإلطــــالع علــــى خارطــــة المشــــروع مجانــــًا خــــالل 

ـــــدیم االعتراضـــــات ع ـــــدوام الرســـــمي وتق ـــــة ســـــاعات ال ـــــب اللجنـــــة المحلی ـــــه إلـــــى مكت لی
  .للبناء والتنظیم ببلدیة عبسان الكبیرة

  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )عبسان الكبیرة: (بمنطقة                                             

  : االسم                                              
  : الصفة                   
  : التوقیع                                               
  :خاتم اللجنة المحلیة       

  
  
  
  
  
  



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

 
  

  منطقة تنظیم خزاعةصادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم ب
بعرض ) أم روري القبلیة( 1بإیداع مجدد للمخطط التفصیلي للشارع رقم 

  م ارتداد 3+م12
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم  

  

ــــن اللجنــــة المحلیــــة للبنــــاء والتنظــــیم ببلدیــــة خزاعــــة عــــن إیــــداع مجــــدد للمخطــــط  تعل
م 3+م12بعـــــــــــرض ) أم روري القبلیـــــــــــة( 1التفصـــــــــــیلي لمســـــــــــار الشـــــــــــارع رقـــــــــــم 

  ).117(من القطعة ) 53إلى  49من (ارتداد والمار بالقسائم 
  .لالعتراض خالل مدة خمسة عشر یومًا من تاریخ هذا اإلعالن

ــه یجــــــوز لجمیــــــع أصــــــحاب الحقــــــوق فــــــي األراضــــــي واألبنیــــــة واألمــــــالك  وعلیــــــه فانــــ
األخــــرى المشــــمولة بهــــذا المشــــروع اإلطــــالع علــــى خارطــــة المشــــروع مجانــــًا خــــالل 

ـــــة ســـــاع ـــــب اللجنـــــة المحلی ـــــه إلـــــى مكت ـــــدیم االعتراضـــــات علی ـــدوام الرســـــمي وتق ــ ات ال
  .للبناء والتنظیم ببلدیة خزاعة

  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                            
  )خزاعة: (بمنطقة                                            

  : االسم                                            
  : الصفة               
  : التوقیع                                            
  :خاتم اللجنة المحلیة    

  
  
  
  
  



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

 
  

  بمنطقة تنظیم الشوكة صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم
  م ارتداد 3+م24بعرض  5بإیداع مجدد للمخطط التفصیلي للشارع رقم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم  
  

ــــداع مجــــدد للمخطــــط  ــــة الشــــوكة عــــن إی ــــاء والتنظــــیم ببلدی ــــة للبن تعلــــن اللجنــــة المحلی
م ارتــــــــداد والمــــــــار بالقســــــــائم 3+م24بعــــــــرض  5التفصــــــــیلي لمســــــــار الشــــــــارع رقــــــــم 

  ).أراضي مالیة(من القطعة ) أراضي مالیة(
  .لالعتراض خالل مدة خمسة عشر یومًا من تاریخ هذا اإلعالن

ــه یجــــــوز لجمیــــــع أصــــــحاب الحقــــــوق فــــــي األراضــــــي واألبنیــــــة واألمــــــالك  وعلیــــــه فانــــ
األخــــرى المشــــمولة بهــــذا المشــــروع اإلطــــالع علــــى خارطــــة المشــــروع مجانــــًا خــــالل 

ـــــدیم االعت ـــــدوام الرســـــمي وتق ـــــة ســـــاعات ال ـــــب اللجنـــــة المحلی ـــــه إلـــــى مكت راضـــــات علی
  .للبناء والتنظیم ببلدیة الشوكة

  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                             
  )الشوكة: (بمنطقة                                             

  : االسم                                             
  : الصفة                  
  : التوقیع                                              
  :خاتم اللجنة المحلیة      

  
  
  
  
  
  



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

 
  

  سان الكبیرةصادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم عب
  م ارتداد من كل جانب             3+م18بعرض  10بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم  
  

ــــــــة عبســــــــان الكبیــــــــرة عــــــــن إیــــــــداع  ــــــــن اللجنــــــــة المحلیــــــــة للبنــــــــاء والتنظــــــــیم ببلدی تعل
م ارتــــــداد مــــــن كــــــل 3+م18بعــــــرض  10المخطــــــط التفصــــــیلي لمســــــار الشــــــارع رقــــــم 

ـــــــــــــــــب والمـــــــــــــــــار بالقســـــــــــــــــائم جا ) 33-29-28-27-26-25-24-23-21-20(ن
ــــــــم ) 241(مــــــــن القطعــــــــة  ــــــــم ) 34-29-6-4-3-2(والقســــــــائم رق مــــــــن القطعــــــــة رق

)242.(  
  .لالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالن

ــه یجــــــوز لجمیــــــع أصــــــحاب الحقــــــوق فــــــي األراضــــــي واألبنیــــــة واألمــــــالك  وعلیــــــه فانــــ
اإلطــــالع علــــى خارطــــة المشــــروع مجانــــًا خــــالل األخــــرى المشــــمولة بهــــذا المشــــروع 

ـــــة  ـــــب اللجنـــــة المحلی ـــــه إلـــــى مكت ـــــدیم االعتراضـــــات علی ـــدوام الرســـــمي وتق ــ ســـــاعات ال
  .للبناء والتنظیم ببلدیة عبسان الكبیرة

  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((
  

  ـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم رئی                                              
  )عبسان الكبیرة: (بمنطقة                                              

  : االسم                                              
  : الصفة                   
  : التوقیع                                              
  :لجنة المحلیةخاتم ال      

  
  
   



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

 m40بعرض ) شارع الرشید( 16بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 
  بدون ارتداد

    غزة  –منطقة تنظیم   
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  

ـــة لألبنیــ ة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت تعلــن اللجنــة المركزیـ
التصـــدیق النهـــائي علـــى  27/11/2013المنعقـــدة بتـــاریخ  21/2013بجلســـتها رقـــم  

بـدون ارتـداد والمـار  m40بعـرض ) شـارع الرشـید( 16المخطط التفصیلي للشارع رقـم 
-463-460-457-487-420-454-451-448-417-414(بالقســـــــــائم رقـــــــــم 

466-469-476-472-486-485-484-483-482-481-490-480-
-25(والمــــار بالقســــائم رقــــم ) 725(مــــن القطعــــة رقــــم ) 479-478-477-475-4

والمـار بالقسـائم ) 708(من القطعـة )  26-28-29-32-60/58-73-154-127
  .ومخیم الشاطئ) 978(من القطعة رقم ) 200-189-1374(رقم 

والـذي نشـره در عن اللجنـة المركزیـة السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصا
  .9/5/2013في جریدتي فلسطین والرسالة بتاریخ 

كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یوماً 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن) 18(المادة وذلك وفقًا لنص 

 
 

  
  



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

 
  

  خانیونس صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم
  )18–22(والمحصور بین شارعي رقم  14271بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 

  م ارتداد من كل جانب             3+م14بعرض 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم  

  

تعلــــــن اللجنــــــة المحلیــــــة للبنــــــاء والتنظـــــــیم ببلدیــــــة خــــــانیونس عــــــن إیــــــداع المخطـــــــط 
 – 22(والمحصــــــور بـــــــین شــــــارعي رقـــــــم  14271التفصــــــیلي لمســــــار الشـــــــارع رقــــــم 

مــــــــن ) 9-8(م ارتــــــــداد مــــــــن كــــــــل جانــــــــب والمــــــــار بالقســــــــائم 3+م14بعــــــــرض ) 18
  ).40(القطعة 

  .لالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالن
ــه یجــــــوز لجمیــــــع أصــــــحاب الحقــــــوق فــــــي األراضــــــي واألبنیــــــة واألمــــــالك  وعلیــــــه فانــــ

طــــة المشــــروع مجانــــًا خــــالل األخــــرى المشــــمولة بهــــذا المشــــروع اإلطــــالع علــــى خار 
ـــــة  ـــــب اللجنـــــة المحلی ـــــه إلـــــى مكت ـــــدیم االعتراضـــــات علی ـــدوام الرســـــمي وتق ــ ســـــاعات ال

  .للبناء والتنظیم ببلدیة خانیونس
  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((

  

  تنظیم رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء وال                                      
  )خانیونس: (بمنطقة                                          

  : االسم                                          
  : الصفة           
  : التوقیع                                          
  :خاتم اللجنة المحلیة  

  
  
  



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

 
  

  یة والتنظیم بمنطقة تنظیم خانیونسصادر عن اللجنة المحلیة لألبن
 –14132(والمحصور بین شارعي رقم  14099بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 

12(  
  م ارتداد من كل جانب             3+م12بعرض 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم  
  

تعلــــــن اللجنــــــة المحلیــــــة للبنــــــاء والتنظـــــــیم ببلدیــــــة خــــــانیونس عــــــن إیــــــداع المخطـــــــط 
والمحصـــــــــــور بـــــــــــین شـــــــــــارعي رقـــــــــــم  14099فصـــــــــــیلي لمســـــــــــار الشـــــــــــارع رقـــــــــــم الت
م ارتــــــــداد مــــــــن كــــــــل جانــــــــب والمــــــــار بالقســـــــــائم 3+م12بعــــــــرض ) 12 – 14132(
  ).38(من القطعة ) 24-26-27-30(

  .لالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالن
ــه یجــــــوز لجمیــــــع أصــــــحاب الحقــــــوق فــــــي األراضــــــي واألبنیــــــة واألمــــــالك  وعلیــــــه فانــــ

ى المشــــمولة بهــــذا المشــــروع اإلطــــالع علــــى خارطــــة المشــــروع مجانــــًا خــــالل األخــــر 
ـــــة  ـــــب اللجنـــــة المحلی ـــــه إلـــــى مكت ـــــدیم االعتراضـــــات علی ـــدوام الرســـــمي وتق ــ ســـــاعات ال

  .للبناء والتنظیم ببلدیة خانیونس
  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((

  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                            
  )خانیونس: (بمنطقة                                            

  : االسم                                            
  : الصفة               
  : التوقیع                                            
  :ة المحلیةخاتم اللجن    

  
  



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

 
  

  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم خزاعة
م ارتداد من كل 3+م16بعرض ) أبو نصرة( 22بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 

  جانب             
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم  

  

زاعـــــــة عــــــــن إیــــــــداع المخطــــــــط تعلـــــــن اللجنــــــــة المحلیــــــــة للبنـــــــاء والتنظــــــــیم ببلدیــــــــة خ
ــــــم  ــــــو نصــــــرة( 22التفصــــــیلي لمســــــار الشــــــارع رق ــــــداد مــــــن 3+م16بعــــــرض ) أب م ارت

) 26-25-24-23-22-21-20-19-18(كــــــــــــــل جانــــــــــــــب والمــــــــــــــار بالقســــــــــــــائم 
  .)123(من القطعة 

  .لالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالن
ــه فانــــــه یجــــــوز لجمیــــــع أصــــــحاب الحقــــــوق فــــــي األراضــــــي واألبنیــــــة وا ألمــــــالك وعلیــــ

األخــــرى المشــــمولة بهــــذا المشــــروع اإلطــــالع علــــى خارطــــة المشــــروع مجانــــًا خــــالل 
ـــــة  ـــــب اللجنـــــة المحلی ـــــه إلـــــى مكت ـــــدیم االعتراضـــــات علی ـــدوام الرســـــمي وتق ــ ســـــاعات ال

  .للبناء والتنظیم ببلدیة خزاعة
  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((

  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                            
  )خزاعة: (بمنطقة                                            

  : االسم                                             
  : الصفة               
  : التوقیع                                            
  :اتم اللجنة المحلیةخ    

  
  
  



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

 
  

  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم الفخاري
  م ارتداد من كل جانب             3+م24بعرض ) 1B(بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم  
  

ة الفخـــــــاري عـــــــن إیـــــــداع المخطـــــــط تعلـــــــن اللجنـــــــة المحلیـــــــة للبنـــــــاء والتنظـــــــیم ببلدیـــــــ
م ارتــــــداد مــــــن كــــــل جانــــــب 3+م24بعــــــرض ) 1B(التفصــــــیلي لمســــــار الشــــــارع رقــــــم 

  .)أراضي مالیة(من القطعة ) أراضي مالیة(والمار بالقسائم 
  .لالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالن

ــه یجــــــوز لجمیــــــع أصــــــحاب الحقــــــوق فــــــي األراضــــــي واألبنیــــــة واألمــــــالك  وعلیــــــه فانــــ
رى المشــــمولة بهــــذا المشــــروع اإلطــــالع علــــى خارطــــة المشــــروع مجانــــًا خــــالل األخــــ

ـــــة  ـــــب اللجنـــــة المحلی ـــــه إلـــــى مكت ـــــدیم االعتراضـــــات علی ـــدوام الرســـــمي وتق ــ ســـــاعات ال
  .للبناء والتنظیم ببلدیة الفخاري

  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )الفخاري: (بمنطقة                                              

  : االسم                                               
  : الصفة                                               

  : التوقیع                                               
  :خاتم اللجنة المحلیة                                               

  
  
  
  
  
  



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

 
  

  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم الفخاري
  م ارتداد من كل جانب             3+م24بعرض ) 18(بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم  
  

ـــة للبنـــــــاء والتنظـــــــیم ببلدیـــــــة الفخـــــــاري عـــــــن إیـــــــداع المخطـــــــط  تعلـــــــن اللجنـــــــة المحلیــــ
ــــــب 3+م24بعــــــرض ) 18(التفصــــــیلي لمســــــار الشــــــارع رقــــــم  ــــــداد مــــــن كــــــل جان م ارت

  ).أراضي مالیة(من القطعة ) أراضي مالیة(والمار بالقسائم 
  .هذا اإلعالنلالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ 

ــه یجــــــوز لجمیــــــع أصــــــحاب الحقــــــوق فــــــي األراضــــــي واألبنیــــــة واألمــــــالك  وعلیــــــه فانــــ
األخــــرى المشــــمولة بهــــذا المشــــروع اإلطــــالع علــــى خارطــــة المشــــروع مجانــــًا خــــالل 
ـــــة  ـــــب اللجنـــــة المحلی ـــــه إلـــــى مكت ـــــدیم االعتراضـــــات علی ـــدوام الرســـــمي وتق ــ ســـــاعات ال

  .للبناء والتنظیم ببلدیة الفخاري
  )).لتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ وســوف لن ی((

  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )الفخاري: (بمنطقة                                              

  : االسم                                               
  : الصفة                                               

  : التوقیع                                               
  :خاتم اللجنة المحلیة                                               

  
  
  

  
  



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

 
  

  نسصادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم خانیو 
  م بدون ارتداد 8بعرض ) 14074(بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم  
  

تعلــــــن اللجنــــــة المحلیــــــة للبنــــــاء والتنظـــــــیم ببلدیــــــة خــــــانیونس عــــــن إیــــــداع المخطـــــــط 
م بــــــــدون ارتــــــــداد والمــــــــار 8بعــــــــرض ) 14074(التفصــــــــیلي لمســــــــار الشــــــــارع رقــــــــم 

  .)42(من القطعة ) 11(القسیمة 
  .لالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالن

ــه یجــــــوز لجمیــــــع أصــــــحاب الحقــــــوق فــــــي األراضــــــي واألبنیــــــة واألمــــــالك  وعلیــــــه فانــــ
األخــــرى المشــــمولة بهــــذا المشــــروع اإلطــــالع علــــى خارطــــة المشــــروع مجانــــًا خــــالل 
ـــــة  ـــــب اللجنـــــة المحلی ـــــه إلـــــى مكت ـــــدیم االعتراضـــــات علی ـــدوام الرســـــمي وتق ــ ســـــاعات ال

  .تنظیم ببلدیة خانیونسللبناء وال
  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((

  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )خانیونس: (بمنطقة                                              

  : االسم                                               
  : الصفة                                               
  : التوقیع                                               
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  لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم خانیونس صادر عن اللجنة المحلیة
  والمحصور بین شارعي رقم  66بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 

  م ارتداد من كل جانب             3+م10بعرض ) 23 – 12049(
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم  

 تعلــــــن اللجنــــــة المحلیــــــة للبنــــــاء والتنظـــــــیم ببلدیــــــة خــــــانیونس عــــــن إیــــــداع المخطـــــــط
 – 12049(والمحصــــــور بـــــــین شــــــارعي رقـــــــم  66التفصــــــیلي لمســــــار الشـــــــارع رقــــــم 

-12-11(م ارتـــــــــداد مـــــــــن كـــــــــل جانـــــــــب والمـــــــــار بالقســـــــــائم 3+م10بعـــــــــرض ) 23
  ).48(من القطعة ) 13-14-15-19-20-21

  .لالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالن
ــه فانــــــه یجــــــوز لجمیــــــع أصــــــحاب الحقــــــوق فــــــي األراضــــــي واألبنیــــــة و  األمــــــالك وعلیــــ

األخــــرى المشــــمولة بهــــذا المشــــروع اإلطــــالع علــــى خارطــــة المشــــروع مجانــــًا خــــالل 
ـــــة  ـــــب اللجنـــــة المحلی ـــــه إلـــــى مكت ـــــدیم االعتراضـــــات علی ـــدوام الرســـــمي وتق ــ ســـــاعات ال

  .للبناء والتنظیم ببلدیة خانیونس
  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم غزة
  )          شارع شملخ( 1023ي للشارع رقم بإیداع مجدد للمخطط التفصیل

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم  
  

تعلـــــن اللجنـــــة المحلیــــــة للبنـــــاء والتنظـــــیم ببلدیــــــة غـــــزة عـــــن إیــــــداع مجـــــدد للمخطــــــط 
-11-10-8(والمـــــــار بالقســـــــائم ) شـــــــارع شـــــــملخ( 1023التفصـــــــیلي للشـــــــارع رقـــــــم 

  ).679(من القطعة ) 12-17-20-28-29-53-75-76-85-97
  .لالعتراض خالل مدة خمسة عشر یومًا من تاریخ هذا اإلعالن

ــه یجــــــوز لجمیــــــع أصــــــحاب الحقــــــوق فــــــي األراضــــــي واألبنیــــــة واألمــــــالك  وعلیــــــه فانــــ
األخــــرى المشــــمولة بهــــذا المشــــروع اإلطــــالع علــــى خارطــــة المشــــروع مجانــــًا خــــالل 
ـــــة  ـــــب اللجنـــــة المحلی ـــــه إلـــــى مكت ـــــدیم االعتراضـــــات علی ـــدوام الرســـــمي وتق ــ ســـــاعات ال

  .بناء والتنظیم ببلدیة غزةلل
  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((
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  لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزةصادر عن اللجنة المركزیة 

  بني سهیال –بإیداع مشروع تنظیمي عمراني تفصیلي لالعتراض منطقة تنظیم 
  م1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة أنهـا قـد قـررت بجلسـتها رقـم 
ـــــــاریخ  22/2013 ـــــــدة بت ـــــــ 18/12/2013المنعق ـــــــي إی داع المشـــــــروع التنظیمـــــــي العمران

التفصـیلي لحـي الزنـة الـذي أعدتـه اللجنـة المحلیـة للبنـاء والتنظـیم فـي بلدیـة بنـي سـهیال 
  :والذي یشمل القطع والقسائم التالیة

 المساحة اإلجمالیة رقم القسیمة رقم القطعة
)                     37إلـــى  30مـــن ) (  27إلـــى  1مـــن (  220

إلــى  54مــن ) ( 48) ( 45إلــى  41مــن ( 
58 .( 

-27-26-19-18-16-15-13-1 221 دونم 1496
28-29-36-39-40. 

 ). 29إلى  26من ) (  24إلى  17من (  222

  .1936لسنة ) 28(من قانون تنظیم المدن رقم ) 16(وذلك وفقًا لنص المادة 
اب الحقــوق مـن ذات القــانون فإنـه یجــوز لجمیـع أصــح) 17(وعلیـه ووفقــًا لـنص المــادة  

فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى المشــمولة بهــذا المشــروع أو بــأي مشــروع آخــر 
ســواء بصــفتهم مــن أصــحاب هــذه األمــالك أو بأیــة صــفة أخــرى االطــالع مجانــًا علـــى 
المشروع المودع  لدى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم بمقرها في بلدیة بني سهیال 

رســمي وتقــدیم االعتراضــات علیــه خــالل مــدة شــهرین مــن تاریـــخ خــالل ســاعات الــدوام ال
  .نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة أو في صحیفتین یومیتین محلیتین أیهما أقرب

  )).وسـوف لن یلتفت ألي اعتـراض یـرد بعــد هـذا التاریــخ((
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

األرض المحاذیة للشارع رقم  بالمصادقة النهائیة على مشروع تغییر هدف استخدام
  دیر البلح –من سكني إلى محور تجاري منطقة تنظیم  40

  1936لسنة ) 28(دن رقم قانون تنظیم الم
تعلـن اللجنـة المركزیـة لألبنیــة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غــزة أنهـا قـد قــررت بجلســـتها 

التصــــدیق النهـــــائي علـــــى مشـــــروع  18/12/2013المنعقـــــدة بتـــــاریخ  22/2013رقــــم 
مـن سـكني إلـى محـور تجـاري  40تغییر هدف استخدام األرض المحاذیة للشارع رقم 

  . جنوباً  19إلى شارع رقم  شماالً  13من شارع رقم 
لالعتـــراض بموجـــب اإلعـــالن الصـــادر عـــن اللجنـــة المركزیـــة والمنشـــور فـــي بجریـــدة 

مـــع وضـــعه موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة عشـــر  24/9/2013فلســـطین بتـــاریخ 
یومــًا مــن تــاریخ نشــر هــذا اإلعــالن فــي الجریــدة الرســمیة أو فــي صحـــیفتین یومیتیـــن 

  .من قانون تنظیم المدن) 18(وفقًا لنص المادة محلیتین أیهما أقرب، وذلك 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

   618أرض القسیمة رقم  بالمصادقة النهائیة على مشروع تغییر هدف استخدام
  زةغ -من مرفق عام إلى سكني منطقة تنظیم  727من القطعة رقم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
تعلـن اللجنـة المركزیـة لألبنیــة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غــزة أنهـا قـد قــررت بجلســـتها 

التصــــدیق النهـــــائي علـــــى مشـــــروع  18/12/2013المنعقـــــدة بتـــــاریخ  22/2013رقــــم 
مـن مرفـق عـام  727مـن القطعـة رقـم  618تغییر هـدف اسـتخدام أرض القسـیمة رقـم 

  . كنيإلى س
لالعتـــراض بموجـــب اإلعـــالن الصـــادر عـــن اللجنـــة المركزیـــة والمنشـــور فـــي جریـــدتي 

مــع وضــعه موضـع التنفیــذ بعــد مــرور خمســة  26/9/2013فلسـطین والرســالة بتــاریخ 
عشـــر یومـــًا مـــن تـــاریخ نشـــر هـــذا اإلعـــالن فـــي الجریـــدة الرســـمیة أو فـــي صحــــیفتین 

مـــن قـــانون تنظـــیم ) 18(المـــادة یومیتیــــن محلیتـــین أیهمـــا أقـــرب ، وذلـــك وفقـــًا لـــنص 
  .المدن
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  كزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزةصادر عن اللجنة المر 

   8أرض القسیمة رقم  بالمصادقة النهائیة على مشروع تغییر هدف استخدام
  )  أ(من مقبرة عامة إلى سكني  86من القطعة رقم 

  خانیونس - منطقة تنظیم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

فظـات غــزة أنهـا قـد قــررت بجلســـتها تعلـن اللجنـة المركزیـة لألبنیــة وتنظـیم المـدن بمحا
التصــــدیق النهـــــائي علـــــى مشـــــروع  18/12/2013المنعقـــــدة بتـــــاریخ  22/2013رقــــم 

مـن مقبـرة عامـة إلـى  86مـن القطعـة رقـم  8تغییر هدف استخدام أرض القسـیمة رقـم 
  ). أ(سكني 

لالعتـــراض بموجـــب اإلعـــالن الصـــادر عـــن اللجنـــة المركزیـــة والمنشـــور فـــي جریـــدتي 
مــع وضــعه موضـع التنفیــذ بعــد مــرور خمســة  19/9/2013لرســالة بتــاریخ فلسـطین وا

عشـــر یومـــًا مـــن تـــاریخ نشـــر هـــذا اإلعـــالن فـــي الجریـــدة الرســـمیة أو فـــي صحــــیفتین 
مـــن قـــانون تنظـــیم ) 18(یومیتیــــن محلیتـــین أیهمـــا أقـــرب ، وذلـــك وفقـــًا لـــنص المـــادة 

  .المدن
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  م ارتداد3+م34بعرض ) 1(یلي للشارع رقم بالمصادقة على المخطط التفص
  وادي السلقا  –منطقة تنظیم

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ

التصـــدیق النهـــائي علـــى  18/12/2013المنعقـــدة بتـــاریخ  22/2013بجلســـتها رقـــم  
م ارتــداد والمــار بالقســائم 3+م34بعــرض ) 1(لتفصــیلي لمســار الشــارع رقــم المخطــط ا

  ).131(من القطعة رقم ) 16-17-18-8-23-24(
والـذي نشـر السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة 

  .23/4/2013في جریدة فلسطین بتاریخ 
التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة  كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع

من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یوماً 
  . محلیتین أیهما أقـرب

  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  م ارتداد5+م34بعرض  5بالمصادقة 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 ا للجنــة المركزیـ
التصـــدیق النهـــائي علـــى  18/12/2013المنعقـــدة بتـــاریخ  22/2013بجلســـتها رقـــم  

م ارتــداد والمــار بالقســائم 5+م34بعــرض  5المخطــط التفصــیلي للشــارع الهیكلــي رقــم 
-8(والقسـائم رقـم ) 34(من القطعة رقم ) 23-15-11-7-6-5-4-3-2-1(رقم 

-19-18-17-16(و والقســائم رقــم ) 35(مــن القطعــة رقــم ) 9-10-12-13-14
  ).2374(من القطعة رقم ) 20-21-22

والـذي نشـر السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة 
  .2/9/2013في جریدة فلسطین بتاریخ 

مشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا ال
من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یوماً 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم خانیونسصادر 
م بدون 12بعرض ) حي قیزان النجار( 52بإیداع المخطط التفصیلي للشارع رقم 

  ارتداد 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم  

  

تعلــــــن اللجنــــــة المحلیــــــة للبنــــــاء والتنظـــــــیم ببلدیــــــة خــــــانیونس عــــــن إیــــــداع المخطـــــــط 
م بـــــــدون 12بعـــــــرض ) حـــــــي قیـــــــزان النجـــــــار( 52شـــــــارع رقـــــــم التفصـــــــیلي لمســـــــار ال

  ).87(من القطعة ) 9(ارتداد والمار بالقسیمة رقم 
  .لالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالن

ــه یجــــــوز لجمیــــــع أصــــــحاب الحقــــــوق فــــــي األراضــــــي واألبنیــــــة واألمــــــالك  وعلیــــــه فانــــ
مجانــــًا خــــالل األخــــرى المشــــمولة بهــــذا المشــــروع اإلطــــالع علــــى خارطــــة المشــــروع 

ـــــة  ـــــب اللجنـــــة المحلی ـــــه إلـــــى مكت ـــــدیم االعتراضـــــات علی ـــدوام الرســـــمي وتق ــ ســـــاعات ال
  .للبناء والتنظیم ببلدیة خانیونس

  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((
  

  یم رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظ                                              
  )خانیونس: (بمنطقة                                              

  : االسم                                               
  : الصفة                                               
  : التوقیع                                               

  :خاتم اللجنة المحلیة                                               
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم خانیونس
  ) سكة الحدید( 10بإیداع المخطط التفصیلي للشارع رقم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم  
  

دیــــــة خــــــانیونس عــــــن إیــــــداع المخطـــــــط تعلــــــن اللجنــــــة المحلیــــــة للبنــــــاء والتنظـــــــیم ببل
-3-2-1(والمــــــار بالقســــــائم ) ســــــكة الحدیــــــد( 10التفصــــــیلي لمســــــار الشــــــارع رقــــــم 

) 53-31-26-21-20-1(والقســــــــــائم رقــــــــــم ) 38(مــــــــــن القطعــــــــــة ) 4-5-6-36
-30-29-28-27-26-25-24-23(والقســــــــــــــائم ) 39(مــــــــــــــن القطعــــــــــــــة رقــــــــــــــم 

-14-15-16-19-21(والمـــــــــار بالقســـــــــائم ) 41(مـــــــــن القطعـــــــــة رقـــــــــم ) 31-32
ــــــــــــم ) 11-18-1-10-2 -37-34(والمــــــــــــار بالقســــــــــــائم ) 42(مــــــــــــن القطعــــــــــــة رق
والمــــــــــــار ) 44(مــــــــــــن القطعــــــــــــة رقــــــــــــم ) 38-35-72-39-71-59-60-61-68

) 30-29-28-27-26-25-24-21-20-18-17-2-4-3(بالقســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائم 
والمـــــــار ) 48(مـــــــن القطعـــــــة رقـــــــم ) 10(والقســـــــیمة رقـــــــم ) 45(مـــــــن القطعـــــــة رقـــــــم 

-44-45-46-49-50-27-28-45-41-40-15-14-13(بالقســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائم 
-13-24-25-26-30-31(والمـــــــــــار بالقســـــــــــائم ) 49(مـــــــــــن القطعـــــــــــة رقـــــــــــم ) 1

-37-50-59-66(والمـــــــــــار بالقســـــــــــائم ) 50(مـــــــــــن القطعـــــــــــة رقـــــــــــم ) 34-37-1
51-64-35-27-52-26-17-60-54-74-10-9-1-36- 67 (

-60-49-48-47-42-40-68(والمـــــــــار بالقســــــــــائم ) 55(مـــــــــن القطعـــــــــة رقــــــــــم 
مـــــــن القطعـــــــة رقـــــــم ) 5-3-2-1(والمـــــــار بالقســـــــائم ) 56(مـــــــن القطعـــــــة رقـــــــم ) 63

) 61(مــــــــــن القطعــــــــــة رقــــــــــم ) 30-26-29-4-3-2-1(والمــــــــــار بالقســــــــــائم ) 60(
مـــــن القطعـــــة رقـــــم ) 2(والقســـــیمة رقـــــم ) 87(مـــــن القطعـــــة رقـــــم ) 2(والقســـــیمة رقـــــم 

والمـــــــار بالقســـــــائم ) 66(مـــــــن القطعـــــــة رقـــــــم ) 28-1-18(والمـــــــار بالقســـــــائم ) 86(
-21-22-26-6-32(والمــــــــــار بالقســــــــــائم ) 65(م مــــــــــن القطعــــــــــة رقــــــــــ) 14-17(
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مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ) 20-18-14-13-12-33-17-28-10-9-7-8-4-5-27
) 11-10-9-28-25-4-20-24( والمـــــــــــــار بالقســـــــــــــائم  ) 62(القطعـــــــــــــة رقـــــــــــــم 

-31-33-16-30-15-3-2-1( والمــــــــار بالقســـــــــائم ) 59(مــــــــن القطعــــــــة رقـــــــــم 
-15-16-22-39-30-32( والمــــــــار بالقســــــــائم ) 67(مــــــــن القطعــــــــة رقــــــــم ) 22
-19-28-26-27-32(والمـــــــــــار بالقســـــــــــائم ) 103(مـــــــــــن القطعـــــــــــة رقـــــــــــم ) 7-6

  ).104(من القطعة رقم ) 20-18-33-24
  .لالعتراض خالل مدة خمسة عشر یومًا من تاریخ هذا اإلعالن

ــه یجــــــوز لجمیــــــع أصــــــحاب الحقــــــوق فــــــي األراضــــــي واألبنیــــــة واألمــــــالك  وعلیــــــه فانــــ
ة المشــــروع مجانــــًا خــــالل األخــــرى المشــــمولة بهــــذا المشــــروع اإلطــــالع علــــى خارطــــ

ـــــة  ـــــب اللجنـــــة المحلی ـــــه إلـــــى مكت ـــــدیم االعتراضـــــات علی ـــدوام الرســـــمي وتق ــ ســـــاعات ال
  .للبناء والتنظیم ببلدیة خانیونس

  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((
  

  ناء والتنظیم رئیـس اللجنـة المحلیة للب                                              
  )خانیونس: (بمنطقة                                              

  : االسم                                               
  : الصفة                                               
  : التوقیع                                               

  :خاتم اللجنة المحلیة                                               
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
  )  17(بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع الواصل بین شارع رقم 

    م بدون ارتداد8بعرض ) 19(وشارع رقم 
    ر البلحدی  –منطقة تنظیم  

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ
التصـــدیق النهـــائي علـــى  18/12/2013المنعقـــدة بتـــاریخ  22/2013بجلســـتها رقـــم  

بعــرض  )19(وشــارع رقــم ) 17(المخطــط التفصــیلي للشــارع الواصــل بــین شــارع رقــم 
  ).128(من القطعة رقم ) 59(والمار بالقسیمة رقم  م بدون ارتداد8

والـذي نشـر السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة 
  .25/9/2013في جریدة فلسطین بتاریخ 

كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
اریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین من ت عشر یوماً 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

    م ارتداد3+م16بعرض ) 25(بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 
    وادي السلقا  –منطقة تنظیم  

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت تعلــن اللجنــة المرك زیـ
التصـــدیق النهـــائي علـــى  18/12/2013المنعقـــدة بتـــاریخ  22/2013بجلســـتها رقـــم  

م ارتــداد والمــار بالقســیمة رقــم 3+م16بعــرض ) 25(المخطــط التفصــیلي للشــارع رقــم 
  ).أراضي مالیة(من القطعة رقم ) أراضي مالیة(

والـذي نشـر ه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة السابق إیداع
  .31/8/2013في جریدة فلسطین بتاریخ 

كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یوماً 

  . بمحلیتین أیهما أقـر 
  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  تنظیم المدن بمحافظات غزةصادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة و 

  حسن خلیل عودة / باسم بإیداع مشروع تقسیم ارض لغایات السكن
  جبالیا  - منطقة تنظیم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلن اللجنة المركزیـــة لألبنیـة وتنظیــم المـدن بمحافظـات غـزة أنهـا قـد قــررت بجلسـتها 
إیــداع مشـــروع تقسیـــم أرض القســیمة  18/12/2013المنعقــدة بتــاریخ  22/2013رقــم 
  .2م12000لمساحة ) الغابة( بموقع  978من القطعة رقم  108رقم 

ـــة بكتابهــا   جبالیــا وذلــك بنــاء علــى طلــب مــن اللجنــة المحلیــة للبنـــاء والتنظــیم فــي بلدیـ
  .م25/3/2012المؤرخ  15/ رقـم ل م و

فانـه  1936لسـنة ) 28(دن رقـم من قانون تنظـیم المـ) 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  

ل ســاعات الــدوام الرســمي ولمــدة ســتة أســابیع مــن تاریـــخ نشــر خــال   فــي بلدیــة جبالیــا
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
  )).هـذا التاریــخ وسـوف لـن یلتفــت ألي اعتـراض یـرد بعــد (( 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  م12بعرض  9بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 
  الزهراء  –منطقة تنظیم

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة  للعمــوم أنهــا قــد قـــررت تعلــن اللجنــة المركزیـ

التصـــدیق النهـــائي علـــى  18/12/2013المنعقـــدة بتـــاریخ  22/2013بجلســـتها رقـــم  
مــن ) 7-6-2(م والمــار بالقســائم رقــم 12بعــرض  9المخطــط التفصــیلي للشــارع رقــم 

  ).2306(من القطعة ) 1(والقسیمة رقم ) 2305(القطعة رقم 
والـذي نشـره ن اللجنـة المركزیـة السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر ع

  .12/9/2013في جریدة فلسطین بتاریخ 
كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 

من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یوماً 
  . محلیتین أیهما أقـرب

  .ن قانون تنظیم المدنم) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

م بدون 14بعرض " تونس) "13(لمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم با
  ارتداد

  دیر البلح  –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ
التصـــدیق النهـــائي علـــى  18/12/2013المنعقـــدة بتـــاریخ  22/2013بجلســـتها رقـــم  

ــــداد والمــــار 14بعــــرض " تــــونس) "13(المخطــــط التفصــــیلي للشــــارع رقــــم  م بــــدون ارت
-58-57-56-55-40-37-36-35-34-33-32-31-30(بالقســــــــــــائم رقــــــــــــم 

) 144(مـــــــــن القطعـــــــــة رقـــــــــم ) 59-60-61-62-63-64-79-81-83-85-86
) 7-6-2-1(قـــم والمـــار بالقســـائم ر ) 141(مـــن القطعـــة ) 25(والمـــار بالقســـیمة رقـــم 

) 147(مــــن القطعــــة رقــــم ) 4-3-2(والمــــار بالقســــائم رقــــم ) 145(مـــن القطعــــة رقــــم 
  ).2337(من القطعة رقم ) 40-39-37-32-28-26-25(والمار بالقسائم رقم 

والـذي نشـره السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة 
  .24/9/2013في جریدة فلسطین بتاریخ 

ا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة كمـــ
من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یوماً 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

م 14بعرض ) شارع الروضة( 9بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم
  ارتدادبدون 

    بني سهیال  –منطقة تنظیم   
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ
التصـــدیق النهـــائي علـــى  31/12/2013المنعقـــدة بتـــاریخ  23/2013بجلســـتها رقـــم  

ون ارتـداد والمـار م بـد14بعـرض ) لروضةشارع ا( 9المخطط التفصیلي للشارع رقم
والقسـائم رقـم ) 217(من القطعـة رقـم ) 34-33-19-17-8-7-6-5(بالقسائم رقم 

  ).218(من القطعة رقم ) 15-18-19-20-24-25(
والـذي نشـره السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة 

  .26/9/2013في جریدة الرسالة بتاریخ 
قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة  كمـــا

من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یوماً 
  . محلیتین أیهما أقـرب

  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

بالمصادقة النهائیة على مشروع تغییر هدف استعمال جزء من ارض القسیمة رقم 
  "أرض المشتل"من منطقة خضراء إلى سكني  978من القطعة رقم  1375

  غزة   - منطقة تنظیم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلـن اللجنـة المركزیـة لألبنیــة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غــزة أنهـا قـد قــررت بجلســـتها 
 التصــــدیق النهـــــائي علـــــى مشـــــروع 31/12/2013المنعقـــــدة بتـــــاریخ  23/2013رقــــم 

مـن  978مـن القطعـة رقـم  1375تغییر هـدف اسـتعمال جـزء مـن ارض القسـیمة رقـم 
  ". أرض المشتل"منطقة خضراء إلى سكني 

لالعتـــراض بموجـــب اإلعـــالن الصـــادر عـــن اللجنـــة المركزیـــة والمنشـــور فـــي جریـــدتي 
مـع وضــعه موضـع التنفیـذ بعــد مـرور خمســة  30/9/2013الرسـالة وفلسـطین بتــاریخ 

تین یخ نشـــر هـــذا اإلعـــالن فـــي الجریـــدة الرســـمیة أو فـــي صحــــیفعشـــر یومـــًا مـــن تـــار 
  .من قانون تنظیم المدن) 18(، وذلك وفقًا لنص المادة یومیتیـن محلیتین أیهما أقرب
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
- 209 بالمصادقة النهائیة على مشروع تغییر هدف استخدام أرض القسائم رقم

  من منطقة خضراء إلى مرافق عامة 727من القطعة رقم  218
  غزة   - منطقة تنظیم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلـن اللجنـة المركزیـة لألبنیــة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غــزة أنهـا قـد قــررت بجلســـتها 
 التصــــدیق النهـــــائي علـــــى مشـــــروع 31/12/2013المنعقـــــدة بتـــــاریخ  23/2013رقــــم 

مــــن  727مــــن القطعــــة رقــــم  218-209تغییــــر هــــدف اســــتخدام أرض القســــائم رقــــم 
  . منطقة خضراء إلى مرافق عامة

لالعتـــراض بموجــــب اإلعــــالن الصــــادر عــــن اللجنــــة المركزیــــة والمنشــــور فــــي جریــــدة 
مـــع وضـــعه موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة عشـــر  30/9/2013فلســـطین بتـــاریخ 

الجریــدة الرســمیة أو فــي صحـــیفتین یومیتیـــن  یومــًا مــن تــاریخ نشــر هــذا اإلعــالن فــي
  .من قانون تنظیم المدن) 18(محلیتین أیهما أقرب، وذلك وفقًا لنص المادة 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

بعرض ) شارع أبو جراد( 2280بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 
  م20

    غزة  –ظیممنطقة تن   
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ
التصـــدیق النهـــائي علـــى  31/12/2013المنعقـــدة بتـــاریخ  23/2013بجلســـتها رقـــم  

مـــــار م وال20بعـــــرض ) شـــــارع أبـــــو جـــــراد( 2280المخطـــــط التفصـــــیلي للشـــــارع رقـــــم 
  ).677(من القطعة رقم ) 56-50-49-34-33(بالقسائم رقم 

والـذي نشـره السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة 
  .24/5/2012في جریدة فلسطین بتاریخ 

كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
ذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین من تاریـخ نشر ه عشر یوماً 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم بني سهیال
بعرض ) شارع الوحدة) (3647(بإیداع للمخطط التفصیلي للشارع رقم 

  م ارتداد3+م16
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  

ـــــاء والتنظـــــیم ب ـــــة المحلیـــــة للبن ـــــن اللجن ـــــداع للمخطـــــط تعل ـــــة بنـــــي ســـــهیال عـــــن إی بلدی
م 3+م16بعـــــــــــرض ) شـــــــــــارع الوحـــــــــــدة( 3647التفصـــــــــــیلي للشـــــــــــارع رقـــــــــــم 

) 246(مـــــــن القطعـــــــة رقـــــــم ) 24-23-22-7-6-5-4(ارتـــــــداد والمـــــــار بالقســـــــائم 
  ).213(من القطعة رقم ) 22-21-20-8-7(والقسائم رقم 

  .لالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالن
ه یجــــــوز لجمیــــــع أصــــــحاب الحقــــــوق فــــــي األراضــــــي واألبنیــــــة واألمــــــالك وعلیــــــه فانــــــ

األخــــرى المشــــمولة بهــــذا المشــــروع اإلطــــالع علــــى خارطــــة المشــــروع مجانــــًا خــــالل 
ـــــة  ـــــب اللجنـــــة المحلی ـــــه إلـــــى مكت ـــــدیم االعتراضـــــات علی ـــدوام الرســـــمي وتق ــ ســـــاعات ال

  .للبناء والتنظیم ببلدیة بني سهیال
  )).یــرد بعد هذا التاریـــخ  وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض((

  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )بني سهیال: (بمنطقة                                              

  : االسم                                               
  : الصفة                                               

  : التوقیع                                               
  :خاتم اللجنة المحلیة                                               

  
  
  



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  قسیم أرض لغایات السكن بالمصادقة على مشروع ت

  بني سهیال –منطقة تنظیم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلن اللجنة المركزیـــة لألبنیـة وتنظیــم المـدن بمحافظـات غـزة أنهـا قـد قــررت بجلسـتها 
واســــــــــتنادًا إلــــــــــى صــــــــــالحیاتها  31/12/2013المنعقــــــــــدة بتــــــــــاریخ  23/2013رقــــــــــم 

مــن قــانون تنظــیم المــدن رقــم ) 20(عة مــن المــادة المنصــوص علیهــا فــي الفقــرة الســاب
مـن  41التصدیق النهائي علـى مشـروع تقسـیم أرض القسـیمة رقـم  1936لسنة ) 28(

الســـابق نشـــر قـــرار إیداعـــه فـــي جریـــدة ) الســـطر الشـــمالي(بموقـــع  220القطعـــة رقـــم 
ــــة المحلیــــة للبنــــاء  28/4/2013الرســــالة بتــــاریخ  ــــب مــــن اللجن ــــك بنــــاء علــــى طل وذل

  .1/10/2013المؤرخ  258م في بلدیة بني سهیال بكتابها رقم والتنظی
كمــا قــررت أن یــتم وضــع المشــروع موضــع التنفیــذ بعــد خمســة عشــر یومــًا مــن تــاریخ 

  .من دائرة المساحة العامة) اإلفراز(تصدیق خارطة الحدود المساحیة 
 وینشــر هــذا اإلعــالن علــى نفقــة المالــك فــي صــحیفتین یــومیتین محلیتــین وینشــر فــي

  .الجریدة الرسمیة حسب األصول
                                                   

 
 

  
  

  
  
  
  
  



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

 
  

  والتنظیم بمنطقة تنظیم القرارة صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة
م والمحصور 3وارتداد ) م16(بعرض  13بإیداع المخطط التفصیلي للشارع رقم 

  غرباً  61شرقًا وشارع رقم  14بین شارعي رقم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  

تعلــــــــن اللجنــــــــة المحلیــــــــة للبنــــــــاء والتنظــــــــیم ببلدیــــــــة القــــــــرارة عــــــــن إیــــــــداع للمخطــــــــط 
م والمحصـــــــــــور بـــــــــــین 3وارتـــــــــــداد ) م16(بعـــــــــــرض  13لشـــــــــــارع رقـــــــــــم التفصـــــــــــیلي ل

-79-92-80(غربــــــًا والمــــــار بالقســــــائم  61شــــــرقًا وشــــــارع رقــــــم  14شــــــارعي رقــــــم 
  ).37(من القطعة ) 12-13

  .لالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالن
ــه یجــــــوز لجمیــــــع أصــــــحاب الحقــــــوق فــــــي األراضــــــي واألبنیــــــة واألمــــــالك  وعلیــــــه فانــــ

مولة بهــــذا المشــــروع اإلطــــالع علــــى خارطــــة المشــــروع مجانــــًا خــــالل األخــــرى المشــــ
ـــــة  ـــــب اللجنـــــة المحلی ـــــه إلـــــى مكت ـــــدیم االعتراضـــــات علی ـــدوام الرســـــمي وتق ــ ســـــاعات ال

  .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                                               

  
  
  



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

 
  

  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم القرارة
م والمحصور بین 3ارتداد ) م10(بعرض  15بإیداع للمخطط التفصیلي للشارع رقم 

  غرباً  61وشارع رقم  شرقاً  4شارعي رقم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  

تعلــــــــن اللجنــــــــة المحلیــــــــة للبنــــــــاء والتنظــــــــیم ببلدیــــــــة القــــــــرارة عــــــــن إیــــــــداع للمخطــــــــط 
م والمحصــــــور بــــــین شــــــارعي 3ارتــــــداد ) م10(بعــــــرض  15التفصــــــیلي للشــــــارع رقــــــم 

ــــــم  ــــــم  4رق مــــــن القطعــــــة ) 8-7-73(غربــــــًا والمــــــار بالقســــــائم  61شــــــرقًا وشــــــارع رق
)37.(  

  .لالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالن
ــه یجــــــوز لجمیــــــع أصــــــحاب الحقــــــوق فــــــي األراضــــــي واألبنیــــــة واألمــــــالك  وعلیــــــه فانــــ
األخــــرى المشــــمولة بهــــذا المشــــروع اإلطــــالع علــــى خارطــــة المشــــروع مجانــــًا خــــالل 
ـــــة  ـــــب اللجنـــــة المحلی ـــــه إلـــــى مكت ـــــدیم االعتراضـــــات علی ـــدوام الرســـــمي وتق ــ ســـــاعات ال

  .والتنظیم ببلدیة القرارةللبناء 
  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((

  
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )القرارة: (بمنطقة                                              

  : االسم                                               
  : الصفة                                               
  : التوقیع                                               
  :خاتم اللجنة المحلیة                                               

  
  



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

 
  

  ة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزةصادر عن اللجنة المركزی
  بلدیة وادي السلقا/ روع تقسیم أرض لغایات السكن باسمبالمصادقة على مش

  وادي السلقا –منطقة تنظیم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلن اللجنة المركزیـــة لألبنیـة وتنظیــم المـدن بمحافظـات غـزة أنهـا قـد قــررت بجلسـتها 
واســــــــــتنادًا إلــــــــــى صــــــــــالحیاتها  31/12/2013المنعقــــــــــدة بتــــــــــاریخ  23/2013رقــــــــــم 

مــن قــانون تنظــیم المــدن رقــم ) 20(المنصــوص علیهــا فــي الفقــرة الســابعة مــن المــادة 
-16التصــدیق النهـــائي علــى مشــروع تقســـیم أرض القســیمة رقـــم  1936لســنة ) 28(

الســــابق نشــــر قــــرار إیداعــــه فــــي جریــــدة ) أراضــــي ســــبع( 131مــــن القطعــــة رقــــم  17
وذلــــك بنــــاء علــــى طلــــب مــــن اللجنــــة المحلیــــة للبنــــاء  31/8/2013فلســــطین بتــــاریخ 

  .26/10/2013المؤرخ  33/2013والتنظیم في بلدیة وادي السلقا بكتابها رقم 
كمــا قــررت أن یــتم وضــع المشــروع موضــع التنفیــذ بعــد خمســة عشــر یومــًا مــن تــاریخ 

  .احة العامةمن دائرة المس) اإلفراز(تصدیق خارطة الحدود المساحیة 
وینشــر هــذا اإلعــالن علــى نفقــة المالــك فــي صــحیفتین یــومیتین محلیتــین وینشــر فــي 

  .الجریدة الرسمیة حسب األصول
                                                   

 
 
  
  

  
  
  
  



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

 
  

  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم وادي السلقا
  ارتداد من الجانبین ) م3+م10(بعرض  1/15بإیداع للمخطط التفصیلي للشارع رقم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

ـــــن اللجنـــــة المحلیـــــة للبنـــــاء وال ـــــة وادي الســـــلقا عـــــن إیـــــداع للمخطـــــط تعل تنظـــــیم ببلدی
ارتـــــــــــداد مـــــــــــن الجـــــــــــانبین ) م3+م10(بعـــــــــــرض  1/15التفصـــــــــــیلي للشـــــــــــارع رقـــــــــــم 

  ).أراضي سبع(
  .لالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالن

ــه یجــــــوز لجمیــــــع أصــــــحاب الحقــــــوق فــــــي األراضــــــي واألبنیــــــة واألمــــــالك  وعلیــــــه فانــــ
ع علــــى خارطــــة المشــــروع مجانــــًا خــــالل األخــــرى المشــــمولة بهــــذا المشــــروع اإلطــــال

ـــــة  ـــــب اللجنـــــة المحلی ـــــه إلـــــى مكت ـــــدیم االعتراضـــــات علی ـــدوام الرســـــمي وتق ــ ســـــاعات ال
  .للبناء والتنظیم ببلدیة وادي السلقا

  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((
  
  

  جنـة المحلیة للبناء والتنظیم رئیـس الل                                              
  )وادي السلقا: (بمنطقة                                              

  : االسم                                               
  : الصفة                                               
  : لتوقیعا                                               
  :خاتم اللجنة المحلیة                                               

  
  
  
  
   



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  م ارتداد3+م12بعرض  18بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 
    وادي السلقا  –منطقة تنظیم   

  1936لسنة ) 28(م المدن رقم قانون تنظی
  

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ
ــــى  31/12/2013المنعقــــدة بتــــاریخ  23/2013بجلســــتها رقــــم  التصــــدیق النهــــائي عل

  ).أراضي سبع(م ارتداد 3+م12بعرض  18المخطط التفصیلي للشارع رقم 
والـذي نشـره اض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة السابق إیداعه لالعتر 

  .3/10/2013في جریدة فلسطین بتاریخ 
كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 

من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یوماً 
  . محلیتین أیهما أقـرب

  .من قانون تنظیم المدن) 18(ك وفقًا لنص المادة وذل
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  م المدن بمحافظات غزةصادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظی

  م ارتداد3+م16بعرض  7بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 
    وادي السلقا  –منطقة تنظیم   

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ

التصـــدیق النهـــائي علـــى  31/12/2013ة بتـــاریخ المنعقـــد 23/2013بجلســـتها رقـــم  
  ).أراضي سبع(م ارتداد 3+م16بعرض  7المخطط التفصیلي للشارع رقم 

والـذي نشـره السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة 
  .18/7/2013في جریدة فلسطین بتاریخ 

لتنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع ا
من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یوماً 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  نبهان حجي / باسم بالمصادقة على مشروع تقسیم أرض لغایات زراعیة

  وادي غزة –منطقة تنظیم 
  1936سنة ل) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلن اللجنة المركزیـــة لألبنیـة وتنظیــم المـدن بمحافظـات غـزة أنهـا قـد قــررت بجلسـتها 
واســــــــــتنادًا إلــــــــــى صــــــــــالحیاتها  31/12/2013المنعقــــــــــدة بتــــــــــاریخ  23/2013رقــــــــــم 

مــن قــانون تنظــیم المــدن رقــم ) 21(المنصــوص علیهــا فــي الفقــرة الســابعة مــن المــادة 
مــن  6لــى مشــروع تقســیم أرض القســیمة رقــم التصــدیق النهــائي ع 1936لســنة ) 28(

 30/9/2013السابق نشـر قـرار إیداعـه فـي جریـدة فلسـطین بتـاریخ  657القطعة رقم 
وذلك بناء على طلب من اللجنـة المحلیـة للبنـاء والتنظـیم فـي بلدیـة وادي غـزة بكتابهـا 

  .25/11/2013المؤرخ  15/2013رقم 
بعــد خمســة عشــر یومــًا مــن تــاریخ  كمــا قــررت أن یــتم وضــع المشــروع موضــع التنفیــذ

  .من دائرة المساحة العامة) اإلفراز(تصدیق خارطة الحدود المساحیة 
وینشــر هــذا اإلعــالن علــى نفقــة المالــك فــي صــحیفتین یــومیتین محلیتــین وینشــر فــي 

  .الجریدة الرسمیة حسب األصول
                                                   

 
 

  
  
  

  
  
  



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

 
  

  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم وادي غزة
م ارتداد من شارع رق) م3+م14(بعرض  40بإیداع للمخطط التفصیلي للشارع رقم 

19  9- 8م ارتداد عند مروره بالقسائم رقم 3+م20وبعرض  21حتى الشارع رقم 
   672من القطعة رقم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
ــــــداع للمخطــــــط  ــــــة وادي غــــــزة عــــــن إی ــــــاء والتنظــــــیم ببلدی ــــــة للبن ــــــة المحلی ــــــن اللجن تعل

* 19ارتـــــــداد مــــــــن شـــــــارع رقــــــــم ) م3+م14(بعــــــــرض  40التفصـــــــیلي للشــــــــارع رقـــــــم 
-8م ارتــــــداد عنــــــد مـــــروره بالقســــــائم رقــــــم 3+م20وبعـــــرض  21تـــــى الشــــــارع رقــــــم ح
-16-15-14-13-12-11(والمــــــــــــار بالقســــــــــــائم  672مــــــــــــن القطعــــــــــــة رقــــــــــــم  9

والقســــــــــــــائم ) 659(مــــــــــــــن القطعــــــــــــــة ) 17-18-19-20-21-22-23-26-8-9
  ).672(من القطعة ) 8-9(

  .لالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالن
لجمیــــــع أصــــــحاب الحقــــــوق فــــــي األراضــــــي واألبنیــــــة واألمــــــالك وعلیــــــه فانــــــه یجــــــوز 

األخــــرى المشــــمولة بهــــذا المشــــروع اإلطــــالع علــــى خارطــــة المشــــروع مجانــــًا خــــالل 
ـــــة  ـــــب اللجنـــــة المحلی ـــــه إلـــــى مكت ـــــدیم االعتراضـــــات علی ـــدوام الرســـــمي وتق ــ ســـــاعات ال

  .للبناء والتنظیم ببلدیة وادي غزة
  )).عد هذا التاریـــخ وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد ب((

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )وادي غزة: (بمنطقة                                              

  : االسم                                               
  : الصفة                                               

  : التوقیع                                               
  :خاتم اللجنة المحلیة                                               
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم خانیونس
  م بدون ارتداد 40بعرض  16ارع الرشید رقم بإیداع مجدد للمخطط التفصیلي لش

  )145- 11(والمحصور بین شارعي 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم  

تعلــــــــن اللجنــــــــة المحلیــــــــة للبنــــــــاء والتنظــــــــیم ببلدیــــــــة خــــــــانیونس عــــــــن إیــــــــداع مجــــــــدد 
م بــــــــــدون ارتــــــــــداد 40بعــــــــــرض  16للمخطــــــــــط التفصــــــــــیلي لشــــــــــارع الرشــــــــــید رقــــــــــم 

-18-22-21-23(والمــــــــــار بالقســــــــــائم ) 145-11(والمحصـــــــــور بــــــــــین شـــــــــارعي 
مــــــــــــــــــن ) 6-5-3(والقســــــــــــــــــائم ) 92(مــــــــــــــــــن القطعــــــــــــــــــة ) 17-16-8-6-24-25

-11-2(والقســــــــائم ) 94(مــــــــن القطعــــــــة ) 26-24-23(والقســــــــائم ) 93(القطعــــــــة 
مـــــــن ) 5(والقســـــــیمة ) 96(مـــــــن القطعـــــــة ) 58(والقســـــــیمة ) 95(مـــــــن القطعـــــــة ) 13

  ).91(القطعة 
  .تاریخ هذا اإلعالنلالعتراض خالل مدة خمسة عشر یومًا من 

ــه یجــــــوز لجمیــــــع أصــــــحاب الحقــــــوق فــــــي األراضــــــي واألبنیــــــة واألمــــــالك  وعلیــــــه فانــــ
األخــــرى المشــــمولة بهــــذا المشــــروع اإلطــــالع علــــى خارطــــة المشــــروع مجانــــًا خــــالل 
ـــــة  ـــــب اللجنـــــة المحلی ـــــه إلـــــى مكت ـــــدیم االعتراضـــــات علی ـــدوام الرســـــمي وتق ــ ســـــاعات ال

  .للبناء والتنظیم ببلدیة خانیونس
  )).ف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ وســو ((

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )خانیونس: (بمنطقة                                              

  : ماالس                                               
  : الصفة                                               
  : التوقیع                                               
  :خاتم اللجنة المحلیة                                               
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  لحي قیزان أبو رشوان إیداع مجدد لمشروع تنظیمي عمراني تفصیليب
  خانیونس - منطقة تنظیم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
تعلن اللجنة المركزیـــة لألبنیـة وتنظیــم المـدن بمحافظـات غـزة أنهـا قـد قــررت بجلسـتها 

التنظیمــــي  إعــــادة إیــــداع المشــــروع 31/12/2013المنعقــــدة بتــــاریخ  23/2013رقــــم 
ــــة العمرانــــي التفصــــیلي للقطــــع والقســــائم الواقعــــة بمنطقــــة تنظــــیم  والمبین

بتــاریخ  تفاصــیله بقــرار اإلیــداع الســابق المنشـــور فــي 
  .من تاریخ نشر هذا اإلعالنإیداعًا مجددًا لمدة  31/9/2012

◌ً لــنص المــادة    1936لســنة ) 28(قــانون تنظــیم المــدن رقــم  مــن) 17(وعلیــه ووفقــًا
فانـــــه یجـــــوز لجمیـــــع أصـــــحاب الحقـــــوق فـــــي األراضـــــي واألبنیـــــة واألمـــــالك األخـــــرى 
المشــــمولة بهــــذا المشــــروع أو بــــأي مشــــروع آخــــر ســــواء بصــــفتهم مــــن أصــــحاب هــــذه 
األمـــالك أو بأیـــة صـــفة أخـــرى االطـــالع مجانـــًا علـــى المشـــروع المعـــدل لـــدى مكتـــب 

خــــانیونس خــــالل ســــاعات الــــدوام  والتنظــــیم بمقرهــــا فــــي بلدیــــة اللجنــــة المحلیــــة للبنــــاء
مــن تاریـــخ نشــر هــذا  الرســمي وتقــدیم االعتراضــات علیــه خــالل 

  .اإلعالن في الجریدة الرسمیة أو في صحیفتین یومیتین محلیتین أیهما أقرب
  )).وسـوف لـن یلتفت ألي اعتـراض یـرد بعــد هـذا التاریــخ (( 
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم رفح
  رتداد م بدون ا40بعرض  16بإیداع مجدد للمخطط التفصیلي لشارع الرشید رقم 

  )7- 32(والمحصور بین شارعي 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم  

  

تعلـــــن اللجنـــــة المحلیـــــة للبنـــــاء والتنظـــــیم ببلدیـــــة رفـــــح عـــــن إیـــــداع مجـــــدد للمخطـــــط 
م بــــــدون ارتــــــداد والمحصــــــور بــــــین 40بعــــــرض  16التفصــــــیلي لشــــــارع الرشــــــید رقــــــم 

القســــــــــیمة و ) 2358(مــــــــــن القطعــــــــــة ) 2-1(والمــــــــــار بالقســــــــــائم ) 7-32(شــــــــــارعي 
) 2359(مــــــــــــن القطعــــــــــــة ) 38-40-29(والقســــــــــــائم ) 2360(مــــــــــــن القطعــــــــــــة ) 6(

  ).2376(من القطعة ) 8-6(والقسائم 
  .لالعتراض خالل مدة خمسة عشر یومًا من تاریخ هذا اإلعالن

ــه یجــــــوز لجمیــــــع أصــــــحاب الحقــــــوق فــــــي األراضــــــي واألبنیــــــة واألمــــــالك  وعلیــــــه فانــــ
لــــى خارطــــة المشــــروع مجانــــًا خــــالل األخــــرى المشــــمولة بهــــذا المشــــروع اإلطــــالع ع

ـــــة  ـــــب اللجنـــــة المحلی ـــــه إلـــــى مكت ـــــدیم االعتراضـــــات علی ـــدوام الرســـــمي وتق ــ ســـــاعات ال
  .للبناء والتنظیم ببلدیة رفح

  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((
  

  للبناء والتنظیم رئیـس اللجنـة المحلیة                                               
  )رفح: (بمنطقة                                              

  : االسم                                               
  : الصفة                                               
  : التوقیع                                               

  :خاتم اللجنة المحلیة                                               
  
  



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

 
  

  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم رفح
م من كل جانب 3م وارتداد 12بعرض  94بإیداع للمخطط التفصیلي للشارع رقم 

  شماالً  35أبو بكر جنوبًا الشارع رقم  1والمحصور ببن الشارع رقم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم  

  

تعلـــــــــن اللجنـــــــــة المحلیـــــــــة للبنـــــــــاء والتنظـــــــــیم ببلدیـــــــــة رفـــــــــح عـــــــــن إیـــــــــداع المخطـــــــــط 
م مــــــــــــن كــــــــــــل جانــــــــــــب 3م وارتـــــــــــداد 12بعــــــــــــرض  94التفصـــــــــــیلي للشــــــــــــارع رقــــــــــــم 

شـــــماًال والمـــــار  35أبـــــو بكـــــر جنوبـــــًا الشـــــارع رقـــــم  1والمحصـــــور بـــــبن الشـــــارع رقـــــم 
مـــــــــــــــــــــــــن ) 47-46-48-44-43-42-40-39-36-35-31-30(بالقســــــــــــــــــــــــائم 

  ).2(القطعة 
  .لالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالن

ــه یجــــــوز لجمیــــــع أصــــــحاب الحقــــــوق فــــــي األراضــــــي واألبنیــــــة واألمــــــالك  وعلیــــــه فانــــ
األخــــرى المشــــمولة بهــــذا المشــــروع اإلطــــالع علــــى خارطــــة المشــــروع مجانــــًا خــــالل 

ـــــه إلـــــ ـــــدیم االعتراضـــــات علی ـــــدوام الرســـــمي وتق ـــــة ســـــاعات ال ـــــب اللجنـــــة المحلی ى مكت
  .للبناء والتنظیم ببلدیة رفح

  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )حرف: (بمنطقة                                              

  : االسم                                               
  : الصفة                                               
  : التوقیع                                               
  :خاتم اللجنة المحلیة                                               

  
  



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

 
  

  در عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم رفحصا
م بدون ارتداد 12بعرض  95بإیداع للمخطط التفصیلي لشارع رابعة العدویة رقم 

  جنوباً  22أبو بكر الصدیق شماًال والشارع رقم ) 1(والمحصور بین شارع رقم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم  

  

لبنـــــــــاء والتنظـــــــــیم ببلدیـــــــــة رفـــــــــح عـــــــــن إیـــــــــداع المخطـــــــــط تعلـــــــــن اللجنـــــــــة المحلیـــــــــة ل
م بــــــــــــدون ارتــــــــــــداد 12بعــــــــــــرض  95التفصــــــــــــیلي لشــــــــــــارع رابعــــــــــــة العدویــــــــــــة رقــــــــــــم 

 22أبـــــــو بكـــــــر الصـــــــدیق شـــــــماًال والشـــــــارع رقـــــــم ) 1(والمحصـــــــور بـــــــین شـــــــارع رقـــــــم
  ).3(من القطعة ) 18-15-14(جنوبًا والمار بالقسائم 

  .لالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالن
ــه یجــــــوز لجمیــــــع أصــــــحاب الحقــــــوق فــــــي األراضــــــي واألبنیــــــة واألمــــــالك  وعلیــــــه فانــــ
األخــــرى المشــــمولة بهــــذا المشــــروع اإلطــــالع علــــى خارطــــة المشــــروع مجانــــًا خــــالل 
ـــــة  ـــــب اللجنـــــة المحلی ـــــه إلـــــى مكت ـــــدیم االعتراضـــــات علی ـــدوام الرســـــمي وتق ــ ســـــاعات ال

  .للبناء والتنظیم ببلدیة رفح
  )).راض یــرد بعد هذا التاریـــخ وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــ((

  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )رفح: (بمنطقة                                              

  : االسم                                               
  : الصفة                                               

  : التوقیع                                               
  :خاتم اللجنة المحلیة                                               

  
  
  



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

 
  

  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم خانیونس
م بدون ارتداد من الجانبین 10بعرض  634لي للشارع رقم بإیداع للمخطط التفصی

  )69 – 4(والمحصور بین شارعي رقم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم  

  

تعلــــــن اللجنــــــة المحلیــــــة للبنــــــاء والتنظـــــــیم ببلدیــــــة خــــــانیونس عــــــن إیــــــداع المخطـــــــط 
م بـــــــــــدون ارتـــــــــــداد مـــــــــــن الجـــــــــــانبین 10بعـــــــــــرض  634التفصـــــــــــیلي للشـــــــــــارع رقـــــــــــم 

-14-12-11(والمــــــــــار بالقســــــــــائم ) 69 – 4(ین شــــــــــارعي رقــــــــــم والمحصــــــــــور بــــــــــ
  ).53(من القطعة ) 35-38-39-41-13

  .لالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالن
ــه یجــــــوز لجمیــــــع أصــــــحاب الحقــــــوق فــــــي األراضــــــي واألبنیــــــة واألمــــــالك  وعلیــــــه فانــــ
 األخــــرى المشــــمولة بهــــذا المشــــروع اإلطــــالع علــــى خارطــــة المشــــروع مجانــــًا خــــالل
ـــــة  ـــــب اللجنـــــة المحلی ـــــه إلـــــى مكت ـــــدیم االعتراضـــــات علی ـــدوام الرســـــمي وتق ــ ســـــاعات ال

  .للبناء والتنظیم ببلدیة خانیونس
  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((

                                                
  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )خانیونس: (بمنطقة                                              

  : االسم                                               
  : الصفة                                               

  : التوقیع                                               
  :خاتم اللجنة المحلیة                                               

  
  



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

 
  

  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم خانیونس
م من الجانبین 3م وارتداد 16بعرض  123بإیداع للمخطط التفصیلي للشارع رقم 

  )09 – 06(والمحصور بین شارعي رقم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم  

  

تعلــــــن اللجنــــــة المحلیــــــة للبنــــــاء والتنظـــــــیم ببلدیــــــة خــــــانیونس عــــــن إیــــــداع المخطـــــــط 
ـــــــــــــم  ـــــــــــــداد 16بعـــــــــــــرض  123التفصـــــــــــــیلي للشـــــــــــــارع رق م مـــــــــــــن الجـــــــــــــانبین 3م وارت

-25-24-23(والمــــــــار بالقســـــــــائم ) 09 – 06(والمحصــــــــور بـــــــــین شــــــــارعي رقـــــــــم 
  ).5(من القطعة رقم ) 81(قم والقسیمة ر ) 79(من القطعة ) 26

  .لالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالن
ــه یجــــــوز لجمیــــــع أصــــــحاب الحقــــــوق فــــــي األراضــــــي واألبنیــــــة واألمــــــالك  وعلیــــــه فانــــ
األخــــرى المشــــمولة بهــــذا المشــــروع اإلطــــالع علــــى خارطــــة المشــــروع مجانــــًا خــــالل 

ـــــب  ـــــه إلـــــى مكت ـــــدیم االعتراضـــــات علی ـــــدوام الرســـــمي وتق ـــــة ســـــاعات ال اللجنـــــة المحلی
  .للبناء والتنظیم ببلدیة خانیونس

  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((
  

                                                
  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               

  )خانیونس: (بمنطقة                                              
  : االسم                                               
  : الصفة                                               
  : التوقیع                                               

  :خاتم اللجنة المحلیة                                               
  
  



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

 
  

  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم رفح
م من 3م وارتداد 8أبو الخیر بعرض  58بإیداع للمخطط التفصیلي للشارع رقم 

  69والشارع رقم  12الجانبین والمحصور بین الشارع رقم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم  

  

تعلـــــــــن اللجنـــــــــة المحلیـــــــــة للبنـــــــــاء والتنظـــــــــیم ببلدیـــــــــة رفـــــــــح عـــــــــن إیـــــــــداع المخطـــــــــط 
م مـــــــن الجـــــــانبین 3م وارتـــــــداد 8أبـــــــو الخیـــــــر بعـــــــرض  58التفصـــــــیلي للشـــــــارع رقـــــــم 

) 13-12(والمــــــار بالقســــــائم  69والشــــــارع رقــــــم  12والمحصــــــور بــــــین الشــــــارع رقــــــم 
  ).7(من القطعة 

  .نلالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعال
ــه یجــــــوز لجمیــــــع أصــــــحاب الحقــــــوق فــــــي األراضــــــي واألبنیــــــة واألمــــــالك  وعلیــــــه فانــــ
األخــــرى المشــــمولة بهــــذا المشــــروع اإلطــــالع علــــى خارطــــة المشــــروع مجانــــًا خــــالل 
ـــــة  ـــــب اللجنـــــة المحلی ـــــه إلـــــى مكت ـــــدیم االعتراضـــــات علی ـــدوام الرســـــمي وتق ــ ســـــاعات ال

  .للبناء والتنظیم ببلدیة رفح
  )).عتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ وســوف لن یلتفـــت ألي ا((

  

                                                
  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )رفح: (بمنطقة                                              

  : االسم                                               
  : الصفة                                               
  : التوقیع                                               
  :خاتم اللجنة المحلیة                                               

  
  



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

 
  

  والتنظیم بمنطقة تنظیم رفحصادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة 
م من 2م ارتداد 8بإیداع للمخطط التفصیلي لشارع فرعي بالحي االداري بعرض 

   2والشارع رقم  6الجانبین والمحصور بین الشارع رقم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم  

  

تعلـــــــــن اللجنـــــــــة المحلیـــــــــة للبنـــــــــاء والتنظـــــــــیم ببلدیـــــــــة رفـــــــــح عـــــــــن إیـــــــــداع المخطـــــــــط 
ـــــــداد 8لشـــــــارع فرعـــــــي بـــــــالحي االداري بعـــــــرض التفصـــــــیلي  م مـــــــن الجـــــــانبین 2م ارت

) 27-24(والمــــــــار بالقســــــــائم  2والشـــــــارع رقــــــــم  6والمحصـــــــور بــــــــین الشــــــــارع رقــــــــم 
  ).9(من القطعة 

  .لالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالن
ــه یجــــــوز لجمیــــــع أصــــــحاب الحقــــــوق فــــــي األراضــــــي واألبنیــــــة واألمــــــالك  وعلیــــــه فانــــ

ولة بهــــذا المشــــروع اإلطــــالع علــــى خارطــــة المشــــروع مجانــــًا خــــالل األخــــرى المشــــم
ـــــة  ـــــب اللجنـــــة المحلی ـــــه إلـــــى مكت ـــــدیم االعتراضـــــات علی ـــدوام الرســـــمي وتق ــ ســـــاعات ال

  .للبناء والتنظیم ببلدیة رفح
  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((

  

                                                
  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )رفح: (بمنطقة                                              

  : االسم                                               
  : ةالصف                                               
  : التوقیع                                               
  :خاتم اللجنة المحلیة                                               

  
  



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  سلمان أبو غرابة یوسف / باسم بالمصادقة على مشروع تقسیم أرض لغایات السكن
  وسلیمان أبو غرابة 

  دیر البلح –منطقة تنظیم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلن اللجنة المركزیـــة لألبنیـة وتنظیــم المـدن بمحافظـات غـزة أنهـا قـد قــررت بجلسـتها 
واســــــــــتنادًا إلــــــــــى صــــــــــالحیاتها  31/12/2013المنعقــــــــــدة بتــــــــــاریخ  23/2013رقــــــــــم 

مــن قــانون تنظــیم المــدن رقــم ) 20(الفقــرة الســابعة مــن المــادة  المنصــوص علیهــا فــي
مـن  15التصدیق النهائي علـى مشـروع تقسـیم أرض القسـیمة رقـم  1936لسنة ) 28(

بموقـــع منطقـــة أم خوصـــة وخبیـــزة الســـابق نشـــر قـــرار إیداعـــه فـــي  144القطعـــة رقـــم 
یـة للبنـاء وذلك بناء على طلـب مـن اللجنـة المحل 24/9/2013جریدة فلسطین بتاریخ 

ــــــــــم  ــــــــــبلح بكتابهــــــــــا رق ــــــــــر ال ــــــــــة دی ــــــــــي بلدی ـــــــیم ف المــــــــــؤرخ  15/ل م و/ 2836والتنظـــ
22/12/2013.  

كمــا قــررت أن یــتم وضــع المشــروع موضــع التنفیــذ بعــد خمســة عشــر یومــًا مــن تــاریخ 
  .من دائرة المساحة العامة) اإلفراز(تصدیق خارطة الحدود المساحیة 

فتین یــومیتین محلیتــین وینشــر فــي وینشــر هــذا اإلعــالن علــى نفقــة المالــك فــي صــحی
  .الجریدة الرسمیة حسب األصول

                                                   
 

 
  
  

  



  م2014) أبریل( نیسان                             )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                   التسعون            العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة للتنظیم وبناء المدن بمحافظات غزة

 
 

تعلـــــن اللجنـــــة المركزیـــــة للتنظــــــیم وبنـــــاء المـــــدن بمحافظــــــات غـــــزة للجمهـــــور الكــــــریم 
  .   31/12/2013قدة بتاریخ المنع 232013بأنها قد قررت بجلستها رقم 

 17علــــى أرض القســــیمة رقــــم  إیــــداع   
المقدمـــــة للجنـــــة  مـــــن أراضـــــي  128مـــــن القطعـــــة رقـــــم 

.  
ـــق لجمیـــــــع ذوي الشـــــــأن فـــــــي األراضـــــــي واألبنیـــــــة واألمـــــــالك األخـــــــرى   ـــــــه یحــــ وعلی

ــــــأي صــــــفة أخــــــرى أن المشــــــمولة ب ــــــة بصــــــفتهم مــــــن أصــــــحاب األمــــــالك أو ب المنطق
مــــــن تــــــاریخ  )یــــــوم 30(یتقــــــدموا باعتراضــــــاتهم علــــــى المشــــــروع وذلــــــك خــــــالل مــــــدة 

  .نشر هذا اإلعالن
ـــدى مكتـــــــب اللجنـــــــة المحلیـــــــة للبنـــــــاء والتنظـــــــیم بمقرهـــــــا فـــــــي  تقـــــــدم االعتراضـــــــات لــــ

رة الحكــــــم ســــــكرتیر اللجنــــــة المركزیــــــة بمكتبــــــه بــــــوزا/ وللســــــید بلدیــــــة 
  .المحلي خالل ساعات الدوام الرسمي

 
  

 
 

  
  
  

  


