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  م2015لسنة ) 1( قانون رقم
  م2015بشأن قانون الموازنة العامة للسنة المالیة 

  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة
وخاصــــة وتعدیالتــــه، م 2003طــــالع علــــى القــــانون األساســــي المعــــدل لســــنة بعــــد اال
  منه،) 90(المادة 

  م، بشأن تنظیم الموازنة العامة والشؤون المالیة،1998لسنة ) 7(على القانون رقم و 
  منه،) 74(وخاصة المادة  ،الداخلي للمجلس التشریعيعلى النظام و 

  م،11/02/2015 :وبناًء على ما أقره المجلس التشریعي في جلسته المنعقدة بتاریخ
 2003مـن القـانون األساسـي لسـنة ) 41(وبعد أن أصبح القانون مصدرًا بقـوة المـادة 

  وتعدیالته،
  باسم الشعب العربي الفلسطیني،بسم اهللا ثم 

  :نون التاليالقا صدر
  )1(مادة 

لســـنة ) 7(مـــن القـــانون رقـــم ) 31(، )4(، )أ(الفقــرة ) 3(اســتثناًء ممـــا ورد فـــي المـــواد 
م، بشأن تنظیم الموازنة العامـة والشـؤون المالیـة، تسـتمر وزارة المالیـة باإلنفـاق 1998

لكل شهر من الموازنة العامـة للسـنة ) واحد من اثني عشر( 1/12باعتمادات شهریة 
یـة المنصـرمة، ولهـا سـلطة تحصـیل اإلیـرادات وفـق اآللیـات والشـروط والمعـدالت المال

أبریــل /1(المنصــوص علیهــا فــي التشــریعات ســاریة المفعــول وذلــك خــالل الفتــرة مــن 
  ). م2015دیسمبر / 31م حتى 2015

  )2(مادة 
دون المساس بأیة ضرائب ورسوم مفروضة بأیـة قـانون آخـر، لـوزیر المالیـة أو وكیلـه 

اعــــاله فــــرض ضــــریبة التكافــــل الــــوطني ) 1(المــــدة المشــــار الیهــــا فــــي المــــادة  خــــالل
  :والرسوم وفقًا للنسب التالیة
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التـــي تزیـــد أرباحهـــا فـــي فلســـطین ة لـــالعام علـــى الشـــركات %10نســـبة ال تتجـــاوز  .1
  . الصافیة عن ملیون دوالر سنویاً 

 .من قیمة التبغ ومشتقاته% 100نسبة ال تتجاوز  .2
  .الخدماتعلى  %10نسبة ال تتجاوز  .3

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

  )4(مادة 
أحكـام هـذا القـانون ویعمـل بـه  تنفیـذ -فیما یخصـه كلٌ -على الجهات المختصة كافة 

  .من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  .   م11/03/2015 :صدر في مدینة غزة بتاریخ
  .ه/1436/20 :الموافق                   

 رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة
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  م2015لسنـة ) 2(قانون رقم 
  1942لسنة  )6(قانون األراضي العمومیة رقم تعدیل بعض أحكام بشأن 

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

  وتعدیالته، 1942لسنة ) 6(ة رقم وعلى قانون األراضي العمومی
  م وتعدیالته،1928لسنة ) 9(وعلى قانون تسویة حقوق ملكیة األراضي رقم 

ــــــانون األراضــــــي  ــــــى ق ــــــات العامــــــة(وعل ــــــم ) اســــــتمالكها للغای  1943لســــــنة ) 24(رق
  وتعدیالته، 

  وتعدیالته،  1932لسنة ) 12(وعلى قانون منازعات وضع الید على األراضي رقم 
  ،التصرف باألموال غیر المنقولةون وعلى قان

  وعلى قانون األراضي وتعدیالته، 
بشــأن إزالــة التعــدیات علــى األراضــي الحكومیــة  1960لســنة ) 5(وعلــى قــانون رقــم 

،   واألوقاف إداریًا
  م 1947لسنة ) 34(وعلى قانون مثمني األراضي رقم 

  ،م10/03/2015 :علــى مــا أقــره المجلــس التشــریعي بجلســته المنعقــدة بتــاریخ وبنــاًء 
 2003مـن القـانون األساسـي لسـنة ) 41(وبعد أن أصبح القانون مصدرًا بقـوة المـادة 

  وتعدیالته،
  باسم الشعب العربي الفلسطیني،بسم اهللا ثم 

  :القانون التالي صدر

  )1(مادة 
مــادة مســتحدثة تحمــل رقــم  1942لســنة  )6(تُضــاف لقــانون األراضــي العمومیــة رقــم 

  : لتاليمكرر على النحو ا) 2(
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رئــیس ســلطة األراضــي وعضــویة  تُّشــكل لجنــة علیــا لألراضــي الحكومیــة برئاســة .1
التخطــیط والحكــم المحلـــي واألشــغال العامــة واإلســـكان و  وزارات المالیـــة: كــل مــن

والداخلیـــة والزراعـــة وســـلطة األراضـــي واألمانـــة العامـــة لمجلـــس الـــوزراء وتضـــع 
 .اللجنة النظام الداخلي لتسییر أعمالها

مـن هـذه المـادة أن یكونـوا مـن ) 1(في أعضاء اللجنة المذكورة فـي الفقـرة یشترط  .2
  .موظفي الفئة العلیا بما ال یقل عن درجة وكیل مساعد

 .تصدر قرارات اللجنة بأغلبیة ثلثي أعضائها .3
تتــولى اللجنــة وضــع األنظمــة والمعــاییر والمحــددات الالزمــة إلتخــاذ القــرارات فــي  .4

 .من هذه المادة) 5(فقرة علیها في الالحاالت المنصوص 
تُعـــرض علـــى اللجنـــة كافـــة الطلبـــات المقدمـــة لـــرئیس ســـلطة األراضـــي والمتعلقـــة  .5

بقرارات التخصیص والتـأجیر والمبادلـة واالنتفـاع واالسـتمالك والتثمـین والتصـرف 
األراضــــي  تســــویة التعــــدیات علــــىالتنظیمیــــة فــــي األراضــــي الحكومیــــة و بالزوائــــد 

لمحلــول والمنــدوب واألقســاط والعشــوائیات لدراســتها الحكومیــة بمــا فیهــا أراضــي ا
صدار القرارات بشأنها وفقًا للقانون  .وإ

  .یوقع رئیس سلطة األراضي على القرارات الصادرة عن اللجنة .6

  )2(مادة 
  .األنظمة الالزمة لتنفیذ أحكام هذا القانونتُصدر اللجنة 

  )3(مادة 
  .ما یتعارض مع أحكام هذا القانون یلغى كل
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  )4(ة ماد
تنفیـذ أحكــام هـذا القـانون، ویعمــل  -كـل فیمــا یخصـه –علـى الجهـات المختصــة كافـة 

  .وینشر الجریدة الرسمیة ،من تاریخ صدوره به اعتباراً 

  میالدیة 12/04/2015 :صدر بمدینة غزة بتاریخ
  هجریة /1436/23 :الموافق                

  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة
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 المـجلس الـتشریعي الـفلسطیني
  الدورة غیر العادیة الرابعة

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

  م5/2014/ 15 - 14 ربعاء والخمیس الموافقیومي األ
  )4/1ع.غ/1391(قرار رقم 

التاســــع والســــبعون االجتمــــاع  -ریعي الفلســــطیني فــــي جلســــته األولــــى المجلــــس التشــــ
  .م14/5/2014ربعاء الموافق یوم األ المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة

  :آخذًا بعین االعتبار
  في الذكرى السادسة والستین لنكبة فلسطین تقریر لجنة الالجئین  -
  .أحكام النظام الداخلي -
  .نقاش ومداخالت األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -

  : یقــرر
فــــي الـــــذكرى السادســــة والســـــتین لنكبــــة فلســـــطین لجنــــة الالجئـــــین قبــــول تقریـــــر  :أوالً 

  .باإلجماع مع التعدیالت
إقـــرار  تقریـــر لجنـــة الالجئـــین  فـــي الـــذكرى السادســـة والســـتین لنكبـــة فلســـطین  :ثانیـــاً 

  :لتكون كالتالي
یؤكــد المجلــس التشــریعي أن أرض فلســطین أرض وقــف إســالمي علــى أجیــال   .1

م القیامــة، أوقفهــا بعــد فتحهــا الخلیفــة الراشــد إلــى یــو  -كــل المســلمین- المســلمین
عمر بن الخطاب ووافقه صحابة رسول اهللا على ذلـك، وأقـرت وقفیتهـا المـذاهب 

  .الفقهیة
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یؤكـد المجلـس التشـریعي أن قضـیة فلســطین دینیـة مقدسـة فـي المقـام األول، وأیــة  .2
 معالجــة لهــا ال تكــون علــى أســاس دینـــي بالدرجــة األولــى وأســس مادیــة بالدرجـــة
الثانیــــة مكتــــوب علیهــــا اإلخفــــاق ال محالــــة، والتــــاریخ الماضــــي والحاضــــر شــــاهد 

 .صدق على ذلك
أقرتـــــه الشــــرائع الســـــماویة یؤكــــد المجلــــس التشـــــریعي أن مقاومــــة االحـــــتالل حــــق  .3

 .ن الوضعیة وبكل الوسائل الكفیلة بطرد االحتاللوالقوانی
 یمكــن التفــریط رنــا منهـا حــق فــردي وجمـاعي، الحـق عودتنــا إلــى دیارنـا التــي هّج  .4

 .به أو التنازل عنه أو المساومة علیه مهما طال الزمن واألیام دول
التوطین في أیة بقعة مـن بقـاع األرض مرفـوض فـي كـل الظـروف واألحـوال ولـو  .5

اجتمعـت علینـا كــل األمـم، وقبــول التعـویض عــن أرضـنا خیانــة عظمـى وردة عــن 
یــًا ومیتـًا ســواء كــان داخــل اإلسـالم، ویعامــل مــن یقبــل التعـویض معاملــة المرتــد ح

 .فلسطین أو خارجها
التأكید على أرضنا لیست للبیع وال للسمسرة، فمـن بـاع أو سمسـر، أو نسـق أمنیـًا  .6

أو تعاون أمنیًا حفاظـًا علـى أمـن االحـتالل، أو تجسـس علـى أبنـاء شـعبه لصـالح 
ًا االحتالل أو مع االحتالل فهو مرتـد عـن دیـن اإلسـالم یعامـل معاملـة المرتـد حیـ

 .ومیتًا إال أن یتوب وتظهر توبته في أقواله وأعماله
القــدس والمســجد األقصــى والمقدســات أمانــة فــي أعنــاق الجمیــع عربــًا ومســلمین،  .7

مكاناتـــه، قبـــل أن یهـــدم المســـجد األقصـــى وتهـــود القـــدس وتنتهـــك  كـــل بمقدرتـــه وإ
 .المقدسات

یق االمنــي یؤكـد المجلــس التشـریعي علــى أهمیــة المصـالحة الوطنیــة وضـد التنســ  .8
 .النوایا الطیبة إلتمام المصالحة مع االحتالل االسرائیلي  ویدعو إلى إخالص

یـــدعو المجلـــس التشـــریعي للتواصـــل مـــع أهلنـــا فـــي الشـــتات مـــا أمكـــن، وتبـــادل   .9
 . األفكار لتوحید المواقف في مختلف القضایا التي تهم الشعب وتخدم القضیة
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بقطـــاع غــزة لمطالبــة وكالـــة  یــدعو المجلــس التشــریعي إلـــي تحشــید الالجئــین .10
 الغــوث الوفــاء بــدورها لمســاعدة الالجئــین وعــدم تقلــیص المســاعدات التــي تقــدمها

مــام مقــرات الوكالــة ومشــاركاتهم فــي أمــنهم، ومشــاركتهم فــي اعتصــاماتهم  للعدیــد
 . المسیرات السلمیة التي یقومون بها لهذا الغرض

 

  محمود الرمحي. د
 أمین سر

  المجلس التشریعي

 
  

أحمد بحر                                                          .د
  النائب األول

  المجلس التشریعيلرئیس 
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 المـجلس الـتشریعي الـفلسطیني
  الدورة غیر العادیة الرابعة

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

  م15/5/2014- 14ربعاء والخمیس الموافق یومي األ
  )4/1ع.غ/1401(قرار رقم 

االجتماع التاسع والسـبعون المنعقـدة  -المجلس التشریعي الفلسطیني في جلسته األولى 
  .م15/5/2014في مدینتي رام اهللا وغزة یوم الخمیس الموافق 

  :أخذًا بعین االعتبار
زة التبـرع بمسـتحقاتهم المالیـة  طلب أعضـاء كتلـة التغییـر واإلصـالح  بمحافظـات غـ - 

ســــفر والتـــــي بلغـــــت عــــن بـــــدل جلســــات المجلـــــس واجتماعـــــات اللجــــان ومهمـــــات ال
 م2014م وحتــي فبرایــر 2006عــن الفتــرة الممتــدة مــن مــارس شــیكال ً ) 723780(

  .زمة المالیة التي یمر بهالصالح الشعب الفلسطیني نظرًا لأل
  .أحكام النظام الداخلي - 
  .وة أعضاء المجلسموافقة األخوات واإلخ - 

  : یقــرر
ــــر واإلصــــالح بمحافظــــات غــــزة التبــــرع  :أوالً  ــــة التغیی ــــب أعضــــاء كتل ــــى طل ــــة عل الموافق

بمستحقاتهم المالیة عن بدل جلسات المجلس واجتماعات اللجـان ومهمـات السـفر 
م وحتـــي 2006 شـــیكالً عـــن الفتـــرة الممتـــدة مـــن مـــارس) 723780(والتـــي بلغـــت 

  .زمة المالیة التي یمر بهاالفلسطیني نظرًا لأللصالح الشعب  م2014فبرایر 
  .جراءات الالزمة حسب األصولمخاطبة الجهات المختصة لعمل اإل :ثانیاً 

  
  محمود الرمحي. د

 أمین سر
  المجلس التشریعي

 
  

أحمد بحر                                                         . د
  النائب األول

  المجلس التشریعيلرئیس 
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  المـجلس الـتشریعي الـفلسطیني
  الدورة غیر العادیة الرابعة

  االجتماع الثمانون –الجلسة األولى 
  المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة

  م14/1/2015 یوم االربعاء
  )4/1ع.غ/1402(قرار رقم 

فـي  االجتمـاع الثمـانون المنعقـدة -المجلـس التشـریعي الفلسـطیني فـي جلسـته األولـى 
  .م14/1/2015ربعاء الموافق اهللا وغزة یوم األمدینتي رام 

  :أخذًا بعین االعتبار
  .تقریر اللجنة االقتصادیة حول الحصار وآثاره الكارثیة على قطاع غزة -
  .أحكام النظام الداخلي -
  .نقاش ومداخالت األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -

  : یقــرر
ره الكارثیــة علـى قطــاع غــزة قبـول تقریــر  اللجنـة االقتصــادیة حــول الحصـار وآثــا :أوالً 

  .باإلجماع مع التعدیالت
إقـرار تقریـر اللجنـة االقتصـادیة حـول الحصـار وآثـاره الكارثیـة علـى قطـاع غـزة  :ثانیاً 

  :لتكون كالتالي
تحمیـــل االحـــتالل الصـــهیوني ومـــن یعاونـــه بالمســـؤولیة الكاملـــة عـــن القتـــل  .1

 .والدمار الذي وقع بشعبنا في غزة
والمنظمـــات الدولیـــة ومنظمـــات حقـــوق االنســـان أن  مطالبـــة األمـــم المتحـــدة .2

تقوم بالضغط على االحـتالل اإلسـرائیلي لرفـع الحصـار بشـكل دائـم وكامـل 
 .عن الشعب الفلسطیني ألنه یهدد األمن والسلم الدولي
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خوة في مصر بفتح المعبر من الطـرف المصـري، انطالقـًا مـن ة اإلمطالب  .3
 .مصالح المشتركةمبدأ العروبة واإلسالم وحق الجوار وال

الطلــب  مــن قیــادة الســلطة التنفیذیــة بالعمــل الجــاد باســتخدام عالقاتهــا مــع   .4
المجتمع الدولي لرفع الحصار والمسارعة في إعادة اإلعمار وتسهیل دخـول 

 .المحروقات لشركة تولید الكهرباء ورفع الضرائب عنها
لعرب والدولیین الدعوة  لتشكیل فریق عمل قانوني من الخبراء الفلسطینیین وا .5

مستقلة لتحضیر ملفات خاصة لكل أثر من آثار هـذا الحصـار الـذي یشـكل 
محكمــة الجنایــات  یــة تســتلزم رفــع أكثـر مــن قضــیة أمــامأكثـر مــن جریمــة دول

 .الدولیة
تشكیل لجنة برلمانیة برئاسة رئیس اللجنة القانونیة وعضویة كل من رؤساء  .6

) واألمـن والحكـم المحلـي -یاسـةالس -االقتصـادیة(اللجان المختصة األخرى 
 .وذلك لمتابعة ملف الحصار مع الفریق المذكور سابقاً 

الطلــب بمواصـــلة التحقیــق فـــي ملــف الفســـاد الخــاص بالشـــركات االحتكاریـــة  .7
 .وخاصة شركة تولید الكهرباء الفلسطینیة وشركة جوال واالتصاالت وغیرها

ي حصار قطاع غزة التوصیة  بالمتابعة والمحاسبة لكل من شارك ویشارك ف .8
 .من المسؤولین المنسقین أمنیًا مع االحتالل الصهیوني

الطلــب باإلســراع فــي التوجــه لمحكمــة الجنایــات الدولیــة لرفــع الحصــار عــن  .9
قطــاع غــزة كــون الحصــار جریمــة مكتملــة األركــان ال یســتطیع أحــد إنكارهــا 

 .ومالحقة ومحاكمة المتسببین به
لوطن والخارج وأحرار العالم من نسان في امناشدة  منظمات حقوق اإل .10

 .أجل مالحقة قادة االحتالل قضائیاً عن جرائمهم وخاصة جریمة الحصار
ـــى الضـــغط علـــى حكومـــاتهم لنجـــدة الشـــعب  .11 دعـــوة برلمانـــات العـــالم إل

 .الفلسطیني وتقدیم ید العون له والعمل على رفع الحصار الجائر
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واة ومعاملــــة دعـــوة الــــدول الغربیـــة إلــــى تطبیـــق مبــــادئ العـــدل والمســــا .12
الشعوب معاملة منصفة وتُطبق شعارات الحریة والمساواة التـي قامـت علیهـا 

 .بعض المفاهیم الغربیة
مطالبة الشـعوب العربیـة والشـباب العربـي بالـذات إلـى مسـاندة الشـعب  .13

نهاء الحصار على غزة، الذي إیني والضغط على حكوماتهم من أجل الفلسط
 .استخدام التكنولوجیا الحدیثة في ذلكیخالف مبادئ العروبة واإلسالم و 

  

 
  محمود الرمحي. د

 أمین سر
  المجلس التشریعي

 
  

أحمد بحر                                                         . د
  رئیس

  باإلنابة المجلس التشریعي
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  المـجلس الـتشریعي الـفلسطیني
  الدورة غیر العادیة الرابعة

  الواحد و الثمانون  االجتماع –األولى الجلسة 
  المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة

  م28/1/2015یوم األربعاء الموافق 
  )4/1ع.غ/1403(قرار رقم 

ــــىالمجلــــس التشــــ الواحــــد والثمــــانون ع االجتمــــا - ریعي الفلســــطیني فــــي جلســــته األول
  .م28/1/2015المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم االربعاء الموافق 

  :أخذًا بعین االعتبار
تقریــر اللجنــة السیاســیة حــول مشــروع الســید محمــود عبــاس إلصــدار قــرار إنهــاء  -

 .االحتالل من مجلس األمن
  .أحكام النظام الداخلي -
  .نقاش ومداخالت األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -

  : یقــرر
صـدار قـرار قبـول  تقریـر اللجنـة السیاسـیة حـول مشـروع السـید محمـود عبـاس إل :أوالً 

  .إنهاء االحتالل من مجلس األمن باإلجماع مع التعدیالت

إقـــرار توصـــیات تقریـــر اللجنـــة السیاســـیة حـــول مشـــروع الســـید محمـــود عبـــاس  :ثانیـــاً 
  :إلصدار قرار إنهاء االحتالل من مجلس األمن لتكون كالتالي

، واعتبـاره خطـوة ت :أوالً  نـازل یرفض المجلس التشریعي هذا المشـروع رفضـًا تامـًا
  .إضافیة من منظمة التحریر التي یقودها السید عباس
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ُحمل المجلس التشریعي السید محمود عباس المسئولیة الكاملة عـن هـذا  :ثانیاً  ی
المشــروع ونتائجــه، ویطلــب تقدیمــه للعدالــة الغتصــاب الســلطة بعــد انتهــاء فتــرة 

  .حكمه القانونیة
ـــاً  فـــي كـــل أمـــاكن تواجـــده یطالـــب المجلـــس التشـــریعي الشـــعب الفلســـطیني  :ثالث

  . بجمع توقیعات شعبیة لبدء خطوات بنزع شرعیة السید محمود عباس
یـدعو المجلـس التشـریعي جمیـع القـوى والفواعـل الوطنیـة واإلسـالمیة إلـى  :رابعـاً 

تفعیـــل البــــرامج البدیلــــة والتـــي هــــي حــــق جمیــــع الشـــعوب المحتلــــة بكــــل وســــائل 
لمقدســـــات، وعـــــودة أصــــــحاب المقاومـــــة، لطـــــرد االحـــــتالل واســــــترداد األرض وا

  .األرض الشرعیین
یــــــدعو المجلــــــس التشــــــریعي الفصــــــائل الفلســــــطینیة والقــــــوى الشــــــعبیة  :خامســــــاً 

 .لالجتماع للبحث في البدائل للرد على هذه التنازالت الخطیرة
یــدعو المجلــس التشــریعي جمیــع النــواب فــي الضــفة الغربیــة للمشــاركة  :سادســاً 

وتحمــل المسـئولیة تجــاه خطــورة الخطــوات  فـي جلســات المجلــس والقیـام بــدورهم،
  .السیاسیة للسلطة

یـدعو المجلـس التشـریعي لعقـد مـؤتمرات شـعبیة فـي كـٍل مـن قطـاع غــزة  :سـابعاً 
والضـــفة والقـــدس، وكـــل تجمعـــات الفلســـطینیین فـــي الشـــتات بالتمســـك بثوابتنـــا، 

  .ورفض هذه التنازالت
یـدة وفـق اتفـاق القــاهرة یـدعو المجلـس التشـریعي إلـى إجــراء انتخابـات جد :ثامنـاً 

2011 .  
إرسـال نتـائج هـذه المـؤتمرات والتجمعـات الشـعبیة إلـى الجامعـة العربیــة،  :تاسـعاً 

ومنظمــــة التعـــــاون اإلســــالمي، ومنظمـــــة مـــــؤتمر عــــدم االنحیـــــاز، والمؤسســـــات 
  .الدولیة والحقوقیة في العالم

، ومنظمــة تراســل رئاســة المجلــس البرلمانــات الدولیــة، والجامعــة العربیــة :عاشــراً 
  . التعاون اإلسالمي حول هذا الموضوع
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تكلیـــف اللجنـــة القانونیـــة بدراســـة قانونیـــة لهـــذه الخطـــوة وتقـــدیمها : حـــادي عشـــر
  . للمجلس

  . توثیق هذه الجلسة وترجمتها ونشرها في كتاب :ثاني عشر
  
  

  محمود الرمحي. د
 أمین سر

  المجلس التشریعي

 
  

أحمد بحر                          . د
  رئیس

  باإلنابة المجلس التشریعي
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  المـجلس الـتشریعي الـفلسطیني
  الدورة غیر العادیة الرابعة

  الثاني و الثمانون  االجتماع –الجلسة األولى 
  المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة

  م11/2/2015یوم األربعاء الموافق 
  )4/1ع.غ/1404(قرار رقم 

ــــ ــــى المجل ــــاني والثمــــانون  االجتمــــاع –س التشــــریعي الفلســــطیني فــــي جلســــته األول الث
  .م11/2/2015المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم االربعاء الموافق 

  :أخذًا بعین االعتبار
تقریــر لجنــة الموازنــة والشــئون المالیــة حــول مشــروع قــانون الموازنــة العامــة للســنة  -

 .م2015المالیة 
  .داخليأحكام النظام ال -
  .نقاش ومداخالت األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -

  : یقــرر
قبـول تقریــر لجنــة الموازنــة والشــئون المالیـة حــول مشــروع قــانون الموازنــة العامــة  :أوالً 

  .باإلجماع مع التعدیالت م2015للسنة المالیة 
ـــثا إقـــرار توصـــیات تقریـــر لجنـــة الموازنـــة والشـــئون المالیـــة حـــول مشـــروع قـــانون  :اً نی

  :م  لتكون كالتالي2015الموازنة العامة للسنة المالیة 
  :على المستوى القانوني: أوالً 
 :جل زیادة اإلیراداتأتعدیل القوانین التالیة من  .1

مـن الشـركات % 10تعدیل قانون ضریبة الدخل على أن یتم استقطاع نسبة  -أ 
، یتجــاوز الملیـــون دوالر ســـنویاً  صـــافیاً  المســاهمة العامـــة التــي تحقـــق ربحــاً 
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علیهـــا بموجـــب قـــوانین  وذلـــك باإلضـــافة إلـــى الضـــرائب المفروضـــة أصـــالً 
 .أخرى

إجـــراء التعـــدیالت الالزمـــة علـــى القـــوانین الخاصـــة باألراضـــي الحكومیـــة بمـــا  - ب 
 .یساهم في زیادة إیراد سلطة األراضي

إصــــدار قــــانون خــــاص بالشــــهر العقــــاري لتقلیــــل النزاعــــات المتعلقــــة بالعقــــارات  .2
ت مـــــن خـــــالل توثیـــــق العقـــــود المتعلقـــــة بالمعـــــامالت وضـــــمان زیـــــادة اإلیـــــرادا

  .العقاریة

  :على المستوى اإلداري: ثانیاً 
التأكید على ضرورة االلتزام بقـرارات المجلـس التشـریعي الـواردة فـي الموازنـات  .1

 .السابقة والتي لم یتم تنفیذها
 .تقلیص التعیینات والترقیات إلى الحد األدنى لضمان تقلیص اإلنفاق .2
ـــ .3 ة لإلصـــالح اإلداري تقـــوم بوضـــع رؤیـــة واضـــحة حـــول إصـــالح تشـــكیل لجن

عمـل المؤسسـات والـوزارات والقیــام بالتـدویر الـوظیفي بــین الـوزارات بمـا یحقــق 
 .المصلحة العامة

األداء جــل الرقابـة علــى تنفیــذ خطـة اإلنقــاذ وتقیــیم أتشـكیل لجنــة برلمانیـة مــن  .4
، )م2015 دیســــمبر 31م حتــــى 2015ابریــــل  1( المــــالي خــــالل الفتــــرة مــــن

ومتابعـــة ذلـــك مـــع وكـــالء الـــوزارات وخاصـــة وزارات المالیـــة والعمـــل والشـــئون 
 .االجتماعیة والداخلیة والصحة والتعلیم واالقتصاد

  :على المستوى المالي واالقتصادي: ثالثاً 
فرض ضرائب إضافیة تحت مسمى ضـریبة التكافـل الـوطني علـى كافـة السـلع  .1

مــن قیمتهــا، % 10لجنوبیــة بمــا ال یجــاوز والبضـائع الداخلــة إلــى المحافظــات ا
 .وتفرض أیضا ذات النسبة على كافة الخدمات داخل وخارج قطاع غزة
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تفعیــل آلیــات التحصــیل الضــریبي ال ســیما مــن الشــركات والمؤسســات الكبــرى  .2
 .كالبنوك وشركات االتصاالت والشركات المساهمة العامة

ـــاً  م باإلجمـــاع مـــع 2015نة المالیـــة إقـــرار مشـــروع قـــانون الموازنـــة العامـــة للســـ :رابع
   .التعدیالت حسب األصول

م حســب األصــول 2015نشــر مشــروع قــانون الموازنــة العامــة للســنة المالیــة  :خامســاً 
  .وفور إصداره

  
  محمود الرمحي. د

 أمین سر
  المجلس التشریعي

 
  

أحمد بحر                                                         . د
  رئیس

  باإلنابة لس التشریعيالمج
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  المـجلس الـتشریعي الـفلسطیني
  الدورة غیر العادیة الرابعة

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

  م25/2/2015یوم األربعاء الموافق 
  )4/1ع.غ/1405(قرار رقم 

ــــى المجلــــس التشــــریعي الفلســــطیني فــــي جلســــت ــــث والثمــــانون  االجتمــــاع –ه األول الثال
  .م25/2/2015ربعاء الموافق في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األ المنعقدة

  :أخذًا بعین االعتبار
 .تقریر لجنة التربیة والقضایا االجتماعیة حول الوضع الصحي في قطاع غزة -
  .أحكام النظام الداخلي -
  .نقاش ومداخالت األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -

  : یقــرر
عیة حول الوضع الصـحي فـي قطـاع قبول  تقریر لجنة التربیة والقضایا االجتما :أوالً 

  .باإلجماع مع التعدیالت غزة
إقرار توصیات تقریر لجنة التربیة والقضـایا االجتماعیـة حـول الوضـع الصـحي  :ثانیاً 

 .في قطاع غزة
  :لتكون كالتالي

  :التاليرة الصحة في حكومة الوفاق بوزاالطلب من  .1
عطاء األولویة للخـدمات الصـحیة فـي قطـاع غـزة    . أ القیام بمسئولیاتها كاملة وإ

بتـــــوفیر كافـــــة النـــــواقص والمســـــتلزمات  واخـــــراج وزارة الصـــــحة مـــــن دائـــــرة 
االختالفـــات السیاســـیة النهـــم مؤتمنـــون علـــى صـــحة النـــاس الـــذین یـــدفعون 

قطــاع مــن صــحتهم بســبب إهمــال الــوزارة للعمــل الصــحي فــي  ثمنــًا باهظــاً 
 .غزة
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لمـــواطنین مـــن الي والتخفیـــف عـــن وضـــع سیاســـة حكیمـــة لحـــل النـــزف المـــا . ب
العالج بالخارج حیث ما یصرف على العالج بالخـارج یقـارب میزانیـة وزارة 

 .الصحة
میــر نــایف فــي مجمــع الشــفاء الطبــي لیعمــل ضــرورة حــل مشــكلة مركــز األ . ت

ركــز علــى عــالج المرضــى المحتــاجین لهــذا العــالج والعمــل علــى إیجــاد م
  .آخر لحل مشكلة العالج باإلشعاع

مطالبــــة األشــــقاء فــــي مصــــر بضــــرورة  فــــتح معبــــر رفــــح فــــي االتجــــاهین لیلبــــي  .2
  .الحاجات اإلنسانیة والصحیة الیومیة لسكان القطاع وخاصة المرضى

والمنظمـات الدولیـة والمحلیـة الغیر حكومیة المحلیة واالجنبیـة مطالبة المؤسسات  .3
تجـاه قطـاع غــزة إلنقـاذ الوضـع الصـحي الـذي یوشــك   أن تقـوم بواجبهـا االنسـاني

  .على االنهیار
یقدر المجلس التشریعي صمود الموظفین في الصحة الذین یبذلون كل جهـد مـن  .4

  .أجل عدم وقوع كارثة صحیة في ظل عدم صرف رواتبهم
تتحمــل الرئاســة الفلســطینیة المســئولیة الجزائیــة والمدنیــة عمــا یحــدث مــن كــوارث  .5

  .ي حاالت الوفاةصحیة وتسبب ف
ذا الوضـع للحـد مـن أن تتحمل وكالة الغوث وتشـغیل الالجئـین مسـئولیتها تجـاه هـ .6

  .الكارثة الصحیة
  

  محمود الرمحي. د
 أمین سر

  المجلس التشریعي

 
  

أحمد بحر                                                         . د
  رئیس

  باإلنابة المجلس التشریعي
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  لـتشریعي الـفلسطینيالمـجلس ا
  الدورة غیر العادیة الرابعة

  الخامس و الثمانون  االجتماع –الجلسة األولى 
  المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة

  م10/3/2015یوم الثالثاء الموافق 
  )4/1ع.غ/1408(قرار رقم 

الخـامس والثمـانون   االجتمـاع –المجلـس التشـریعي الفلسـطیني فـي جلسـته األولـى 
  .م10/3/2015دة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم الثالثاء الموافق المنعق

  :أخذًا بعین االعتبار
ــــة لمشــــروع قــــانون  - راضــــي حكــــام لقــــانون األأبعــــض بتعــــدیل تقریــــر القــــراءة الثانی

 .م المقدم من اللجنة القانونیة1942لسنة ) 6(العمومیة رقم 
  .أحكام النظام الداخلي -
  .أعضاء المجلسنقاش ومداخالت األخوات واإلخوة  -

  : یقــرر
) 6(راضــي العمومیــة رقــم م لقــانون األحكــاأبعــض  بتعــدیلاقــرار مشــروع قــانون  :أوالً 

 .م بالقراءة الثانیة باألغلبیة المطلقة1942لسنة 

  .سیتم اصدار القانون ونشره حسب االصول :ثانیاً 
  

  محمود الرمحي. د
 أمین سر

  المجلس التشریعي

 
  

أحمد بحر             . د
  رئیس

  باإلنابة المجلس التشریعي
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  المـجلس الـتشریعي الـفلسطیني
  الدورة غیر العادیة الرابعة

  السادس و الثمانون  االجتماع –الجلسة األولى 
  المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة

  م10/3/2015یوم الثالثاء الموافق 
  )4/1ع.غ/1409(قرار رقم 

الســـادس والثمـــانون  االجتمـــاع –المجلـــس التشـــریعي الفلســـطیني فـــي جلســـته األولـــى 
  .م10/3/2015المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم الثالثاء الموافق 

  :أخذًا بعین االعتبار
تقریــر اللجنــة القانونیــة حــول بطــالن المراســیم الرئاســیة والقــرارات بقــانون الصــادرة  -

  . عباس محمود/ عن السید
  .من القانون األساسي المعدل) 43) (36(أحكام المادة  -
  .نقاش ومقترحات األخوات واإلخوة األعضاء -

  : یقــرر
قبـــول تقریـــر اللجنـــة القانونیـــة حـــول بطـــالن المراســـیم الرئاســـیة والقـــرارات بقـــانون  :أوالً 

  .محمود عباس باإلجماع/ ة عن السیدالصادر 
نة القانونیـة حـول بطـالن المراسـیم الرئاسـیة والقـرارات إقرار توصیات تقریر اللج :ثانیاً 

  : محمود عباس كالتالي/ عن السیدبقانون الصادرة 
الصـادرة مـن تـاریخ ات بقوانین والتعلیمـات الرئاسـیة عدم إقرار المراسیم والقرار  .1

وذلــك ، یــر، وزوال كامــل قوتهــا القانونیــةوحتــى تــاریخ هــذا التقر  8/1/2009
مــن القــانون األساســي ) 36(وریة التــي حــددتها المــادة النقضــاء المــدة الدســت

وكــــذلك لمخالفتهــــا ألحكــــام  ،والخاصــــة بوالیــــة رئــــیس الســـلطة 2003لســـنة 
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ساســـــــي الفلســــــطیني والخاصـــــــة بتشـــــــریعات مـــــــن القــــــانون األ) 43(المــــــادة 
  .الضرورة وذلك لعدم توافر الشروط الخاصة بتشریعات الضرورة

ــــ .2 تــــه المســــؤولیة الكاملــــة عــــن عــــدم تنفیــــذ ل اللجنــــة الــــرئیس المنتهیــــة والیتحمّ
  .القوانین الصادرة عن المجلس التشریعي في المحافظات الشمالیة

خاطبـة الهیئــات  .3 وغیــر الرسـمیة وكــذلك السـلطة القضــائیة إلبالغهــا  الرسـمیةمُ
بافتقاد  القرارات بقانون الصادرة عن الرئیس بأیة قـوة إلزامیـة أو ُحجیـة أمـام 

 .قطاع غزة المحاكم الفلسطینیة في
  

  محمود الرمحي. د
 أمین سر

  المجلس التشریعي

 
  

أحمد بحر                                                         . د
  رئیس

  باإلنابة المجلس التشریعي
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  م2014لسنــة ) 2(قـرار وزیــر التـربیــة والتعلیــم العالــي رقـم 
الثامن، "إلعادة صیاغة مباحث التاریخ للصفوف  بشأن تشكیل اللجنة العلیا

  بوزارة التربیة والتعلیم العالي" التاسع، الحادي عشر

  وزیر التربیة والتعلیم العالي
  ،وتعدیالته 2003 بعد االطالع على القانون األساسي المعّدل لسنة

 ،م2013لسنة  )1( على قانون التعلیـم رقمو 
 العــامـة، قتضیــــات المصلحــةووفقــًا لم

  على الصالحیات المخولة لنا، بناًء و 
  : قررنا ما یلي

  )1(المادة 
 ،التاســــع ،الثـــامن: (ة مباحـــث التــــاریخ للصـــفوفتُشـــّكل اللجنـــة العلیـــا إلعــــادة صـــیاغ

  :من كلِّ من)  الحادي عشر
 رئیساً             جمال محمود أبو هاشم. أ .1
 عضواً            أنــــــور علــــي البرعاوي. د .2
 عضواً            زیـــــاد مـحـمـــد ثـــــابت .د .3
 عضوًا            سمیـة ســـــــالم النخالة. د .4

  )2(المادة 
، الثـــامن( :مباحـــث التـــاریخ للصـــفوف تخـــتص اللجنـــة باإلشـــراف علـــى إعـــادة صـــیاغة

  .)الحادي عشر ،التاسع
  )3(المادة 

كة فــي مــداوالت لــرئیس اللجنــة دعــوة مــن یشــاء مــن ذوي االختصــاص والخبــرة للمشــار 
  .ویؤخذ رأیهم على سبیل االستئناس وال یكون لهم حق التصویت، اللجنة
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  )4( المادة
مـدة عمـل اللجنــة سـتة أشــهر تكـون خاللهــا قـد انتهــت مـن الصــیاغة النهائیـة لمباحــث 

مـــع تقـــدیم تقریـــر شـــهري عـــن ) الحـــادي عشـــر، التاســـع، الثـــامن(: للصـــفوف التـــاریخ
   .عملها لمعالي الوزیر

  )5( ةالماد
  ..ترفع اللجنة توصیاتها لمعالي الوزیر للمصادقة علیها

  )6(المادة 
لغى كل ما یتعارض مع               ..هذا القرارأحكام یُ

  )7(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار ویعمـل بـه  -كـٌل فیمـا یخصـه –على الجهات المختصة كافـة 

  .         .          وینشر في الجریدة الرسمیة، من تاریخ صدوره
  

  .م4201/ینایر/19: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  .هـ  /1435/18 :الموافق                   

ة المزیني. د   أسامة عطیّ
  وزیر التربیة والتعلیم العالي
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  م2014لسنــة ) 3(قـرار وزیــر التـربیــة والتعلیــم العالــي رقـم 
، الثامن"ة مباحث التاریخ للصفوف بشأن تشكیل اللجنة الفنیة إلعادة صیاغ

  بوزارة التربیة والتعلیم العالي "الحادي عشر ، التاسع
  وزیر التربیة والتعلیم العالي

  ،وتعدیالته 2003 بعد االطالع على القانون األساسي المعّدل لسنة
 ،م2013لسنة  )1( نون التعلیـم رقمعلى قاو 

 قتضیــــات المصلحــة العــامـة،ووفقــًا لم
  بناء على الصالحیات المخولة لنا،و 

  : قررنا ما یلي
  )1(المادة 

، التاســـع، الثـــامن(: تُشـــّكل اللجنـــة الفنیـــة إلعـــادة صـــیاغة مباحـــث التـــاریخ للصـــفوف
  :من كلٍّ من) الحادي عشر

  

 رئیساً     زیـــــاد مـحـمـــد ثـــــابت. د .1
 عضواً     سمیـة ســـــــالم النخالة. د .2
 عضواً     بفتحي سلیمان كلـــو . د .3
 عضوًا     زكریا إبراهیم السنوار. د .4
  عضوًا     خــــالد یــونس الخــالدي. د .5

  )2(المادة 
  :تختص اللجنة المكلفة بما یلي

الحــــادي ، التاســــع، الثــــامن(: إعــــادة الصــــیاغة الفنیــــة لمباحــــث التــــاریخ للصــــفوف .1
 .)عشر

لمین تحدید مفردات مباحـث التـاریخ  بحیـث تتضـمن فكـرة شـاملة عـن تـاریخ المسـ .2
 .وفلسطین  مما یجعل الطالب یعتز بتاریخه ویستفید من ماضیه

  .تُعالج مفردات مباحث التاریخ جوانب النقص في الكتب التجریبیة السابقة .3
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  )3(المادة 
لــرئیس اللجنــة دعــوة مــن یشــاء مــن ذوي االختصــاص والخبــرة للمشــاركة فــي مــداوالت 

 .اللجنة الفنیة وورش العمل وصیاغة المباحث

  )4( ةالماد
مــدة عمــل اللجنــة ســتة أشــهر تكــون خاللهــا قــد انتهــت مــن الصــیاغة الفنیــة النهائیــة                                     

  .)الحادي عشر، التاسع، الثامن(: لمباحث التاریخ للصفوف

  )5( المادة
ســـیتم مـــنح مكافـــآت للمشـــاركین فـــي اللجـــان الفنیـــة ولجـــان التـــألیف ولجـــان الطباعـــة 

   ..لتنسیق وغیرها من اللجان بقرار یصدر في حینهولجان ا

  )6( المادة
  ..ترفع اللجنة توصیاتها لمعالي الوزیر للمصادقة علیها

  )7(المادة 
لغى كل ما یتعارض مع               ..هذا القراراحكام یُ

  )8(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار ویعمـل بـه  -كـٌل فیمـا یخصـه –على الجهات المختصة كافـة 

  .  وینشر في الجریدة الرسمیة، من تاریخ صدوره

  .م4201/ینایر/19: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  .هـ  /1435/18 :الموافق                   

ة المزیني. د   أسامة عطیّ

  وزیر التربیة والتعلیم العالي
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  م2014لسنــة ) 4(قـرار وزیــر التـربیــة والتعلیــم العالــي رقـم 
  اللجنة العلیا المتحانات الثانویة العامة في وزارة التربیة والتعلیم العالي بشأن تشكیل

  وزیر التربیة والتعلیم العالي
  ،وتعدیالته  2003 بعد االطالع على القانون األساسي المعّدل لسنة

 ،م2013لسنة  )1( على قانون التعلیـم رقمو 
 قتضیــــات المصلحــة العــامـة،ووفقــًا لم

  ى الصالحیات المخولة لنا،بناء علو 
  : قررنا ما یلي

  )1(مادة 
  :تشكل اللجنة من كٍل من

  رئیساً   وزیـــــر التربیــــــة والتعلیـــــــــم العـــــالــــــــــــي  أسـامة عطیــة المـزینــــــــي. د .1
  عضواً   اممستشــار الوزیر لشؤون التعلیـــــم العـــــــ  جمـــال محمــود أبـو هاشم. أ .2
  عضواً   الوكیل المساعد لشؤون التعلیم العالــــــــي  محمود إبراهیم الجعبري. د .3
  عضواً   الوكیل المساعد للشـــؤون التـعـلیــمــیـــــــــة  زیـــــاد مـحـمـــــد ثـــــــــــابت. د .4
  عضواً   والمالیـةالوكیل المساعد للشؤون اإلداریة   أنــــــور علـــــي البرعــــــاوي. د .5

مدیر عام اإلدارة العامة لإلشراف والتأهیل   فتحـي سلیمـــان كلــــــوب. د .6
  عضواً   "المكلف"التربوي 

  عضواً   مدیر عـام اإلدارة العامة للتخطــیــــــــــط التـربــــــــــــــــــوي  علـــــي عبــد ربـــه خلیفــــة. د .7

مدیر عام اإلدارة العامة للقیاس والتقویم   ـــــــرفمــروان خلیــــــل شــــ. أ .8
  واالمتحانات

  عضواً 

  

  )2(مادة 
مــن یشــاء مــن المختصــین أو المهتمــین للمشــاركة فــي مـــداوالت  دعــوةلــرئیس اللجنــة 

 .اللجنة دون أن یكون لهم حق التصویت
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  )3(مادة 
  مهام اللجنة

  :إقرار ما یلي .1
  .مواصفات أوراق االمتحان .أ 
 .اكز االمتحانأسس اعتماد مر  .ب 
عادة فتحها .ج   .إغالق قاعات الثانویة العامة التي یحدث فیها شغب وإ
 .أسس اختیار واضعي األسئلة .د 

 .أسس اختیار رؤساء القاعات ومساعدیهم.   هـ
 .أسس اختیار رؤساء لجان ومراكز التصحیح . و
  .برنامج االمتحان العام  . ز

  .القرارات الالزمة لذلك النظر في القضایا التي تتعلق بسیر االمتحان واتخاذ. 2
  .إقرار نتائج االمتحان والتنسیب للوزیر للمصادقة علیها تمهیدًا إلعالنها. 3
  .تتولى اللجنة تحدید اإلجراءات اإلداریة والفنیة الكفیلة بعقد االمتحان. 4
  .أي أمور یحیلها رئیس اللجنة للجنة. 5

  )4(مادة 
  .تكون مدة هذه اللجنة سنة میالدیة

  )5(مادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار والعمـل بــه  -فیمـا یخصـه كـلٌ –علـى الجهـات المختصـة كافـة 

نشر في الجریدة الرسمیة. من تاریخ صدوره ُ   .وی

  .م4201/ینایر/19: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  .هـ  /1435/18: الموافق                   

ة المزیني. د   أسامة عطیّ
  وزیر التربیة والتعلیم العالي



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

  م2014لسنــة ) 7(ار وزیــر التـربیــة والتعلیــم العالــي رقـم قـر 
  بشـأن عـدم ترخیـص أي مؤسسـة تعلیمیـة ال تحمــل اسمــًا عربیــًا أصیــالً 

  وزیر التربیة والتعلیم العالي
  ،تهوتعدیال 2003 بعد االطالع على القانون األساسي المعّدل لسنة

  ،منه) 23(والسیما نص المادة  م2013نة لس )1( على قانون التعلیـم رقمو 
 قتضیــــات المصلحــة العــامـة،ووفقــًا لم

  بناء على الصالحیات المخولة لنا،و 
  : قررنا ما یلي

  )1(المادة 
یمنــع تــرخیص أي مدرســة خاصــة أو روضــة أو مركــز تعلیمــي ال یحمــل اســمًا عربیــًا 

  .أصیالً 

  )2(المادة 
ریـــاض األطفـــال أو المراكـــز التعلیمیـــة المرخصـــة یـــتم مخاطبـــة المـــدارس الخاصـــة أو 

  .حالیًا وتحمل أسماء غیر عربیة لتصویب أوضاعها خالل عام واحد فقط

  )3(المادة 
یجــوز للمــدارس الخاصــة أو ریــاض األطفــال أو المراكــز التعلیمیــة المرخصــة ترجمــة 

سـابق االسم األجنبي إلى اسم عربي فیكتب االسم العربي بخـط كبیـر ویكتـب االسـم ال
  .بحجم أصغر ال یتجاوز ثلث حجم الخط األول) األجنبي(

  )4(المادة 
  .لن یجدد ترخیصها) 2(كل مؤسسة ال تلتزم بنص المادة 
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  )5(ة الماد
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار ویعمـل  –كـٌل فیمـا یخصـه  –على الجهات المختصـة كافـة 

  .وینشر في الجریدة الرسمیة ،به من تاریخ صدوره

  .م4201/إبریل/06: ة غزة بتاریخصدر في مدین
  .هـ  /1435/06 :الموافق                   

ة المزیني. د   أسامة عطیّ
  وزیر التربیة والتعلیم العالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

  م 2014لسنــة ) 15(قـرار وزیــر التـربیــة والتعلیــم العالــي رقـم 
   بشـأن تعریب التعلیم الجـامعي

  العاليوزیر التربیة والتعلیم 
   ، وتعدیالته 2003 بعد االطالع على القانون األساسي المعّدل لسنة

) 5(والسـیما نـص المـادة ، م بشأن التعلـیم العـالي1998لسنة  )11(على قانون رقم و 
  ،منه

 قتضیــــات المصلحــة العــامـة،ووفقــًا لم
  بناء على الصالحیات المخولة لنا،و 

  : قررنا ما یلي
  )1(ة الماد

قصــــــــــ ُ ــــــــــع ی د بالتعریــــــــــب الجــــــــــامعي اســــــــــتخدام اللغــــــــــة العربیــــــــــة الســــــــــلیمة فــــــــــي جمی
ـــــــــــــــي مؤسســـــــــــــــات التعلـــــــــــــــیم العـــــــــــــــالي  ـــــــــــــیة ف المجـــــــــــــــاالت والتخصصـــــــــــــــات الدراســ

  .الحكومیة والعامة والخاصة

  )2(المادة 
ــــــــیم  ــــــــع مؤسســــــــات التعل ــــــــي جمی ــــــــدریس األساســــــــیة ف ــــــــة هــــــــي لغــــــــة الت اللغــــــــة العربی

ت اإلنســــــــــــانیة وفـــــــــــي جمیــــــــــــع الكلیــــــــــــا ،العـــــــــــالي الحكومیــــــــــــة والعامــــــــــــة والخاصــــــــــــة
  .والعلمیة والتطبیقیة

  )3(المادة 
ـــــــــــــص المـــــــــــــادة  ســـــــــــــتثنى مـــــــــــــن ن ُ المقـــــــــــــررات المتخصصـــــــــــــة فـــــــــــــي بعـــــــــــــض ) 2(ی

المجــــــــــــــــاالت العلمیــــــــــــــــة والتطبیقیــــــــــــــــة والتــــــــــــــــي ال یمكــــــــــــــــن تدریســــــــــــــــها إال بلغــــــــــــــــة 
  .وكذلك أقسام اللغات التخصصیة وأقسام الترجمة، أخرى

  
  )4(المادة 

أهـم وأحـدث المقـررات فـي التخصصـات تقوم األقسام فـي الجامعـات والكلیـات بتحدیـد 
المختلفــة مــن ِقبــل األســاتذة المتخصصــین لیــتم ترجمتهــا إلــى اللغــة العربیــة وتدریســها 

  .للطلبة باللغة العربیة
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  )5(المادة 
ـــــــــــــة  ـــــــــــــة والمهنی ـــــــــــــة الفلســـــــــــــطیني المســـــــــــــاعدة المادی ـــــــــــــع اللغـــــــــــــة العربی ْجمَ قـــــــــــــدِّم مَ ُ ی

الدراســـــــــیة إلــــــــــى  لمؤسســـــــــات التعلـــــــــیم العــــــــــالي فیمـــــــــا یتعلــــــــــق بترجمـــــــــة المقــــــــــررات
  .اللغة العربیة

  )6(المادة 
ــــــــــوم بترجمــــــــــة المقــــــــــرر  ــــة لكــــــــــل أســــــــــتاذ جــــــــــامعي یق ــــــ ــــــــــآت مادی ــــــــــدیم مكاف ــــــــــتم تق ی

ع اللغة العربیة الفلسطیني ْجمَ                 .الذي یدرسه من ِقبل مَ

  )7(المادة  
 مـل بـهتنفیـذ أحكـام هـذا القـرار ویع –كٌل فیما یخصه  –على الجهات المختصة كافة 

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، ریخ صدورهمن تا

  .م4201/إبریل/07: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  .هـ  /1435/07 :الموافق                   

ة المزیني. د   أسامة عطیّ
  وزیر التربیة والتعلیم العالي

  
  
  
  
  

  
  
  
  



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

  )1/2015(قرار رقم 
  صفة مأموري الضبط القضائي بشأن منح

  ،وتعدیالته 2003ن األساسي لسنة نو بعد اإلطالع علي القا
  ،وتعدیالته 2003لسنة ) 2(اعة رقم قانون الزر  علىو 
  ،م2001لسنة ) 3(ءات الجزائیة رقم قانون اإلجرا علىو 

  ،بنظام المشاتل الزراعیة 2005سنة ل )382(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 
عــــــي بنظــــــام حمایــــــة المرا 2005لســــــنة  )381(وعلــــــى قــــــرار مجلــــــس الــــــوزراء رقــــــم 

  ،وتطویرها
  ،بنظام الحراج والغابات 2005لسنة  )384(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 
  ،م مزارع الحیواناتبنظا 2005لسنة  )383(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 
  ،مفرخات الدواجنبنظام  2005لسنة  )380(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

والبـــذور  ام إنتـــاج التقـــاويبنظــ 2005لســـنة  )385(وعلــى قـــرار مجلـــس الــوزراء رقـــم 
  ،ومواد اإلكثار النباتیة

  بنظام حمایة الثروة الحیوانیة، 2005لسنة  )243(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 
  الصالحیات المخولة لنا قانونا، علىوبناء 

  ،یات مصلحة العمل والمصلحة العامةمقتض علىو 
  -:قررنا ما یلي

  )1( مادة
ـــــوا ـــــوانین والل ـــــذ الق ـــــة یمـــــنح المـــــوظفین ألغـــــراض تنفی ئح واألنظمـــــة والقـــــرارات الزراعی

ي دائـــــرة المــــذكورین أدنــــاه بــــوزارة الزراعـــــة صــــفة مــــأموري الضــــبط القضـــــائي كــــل فــــ
  -:اختصاصه النوعي والمكاني، والموظفین هم

 .محمد سعد حمد النجار. أ .1
 .یعقوب بسام یعقوب الملخ. م .2
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 .أحمد حسن ابراهیم النجار. أ .3
 .عایش یوسف عایش الشنطي.م .4
 .حسن فاروق عبد الفتاح أبو النعیمم.م .5
 .ود حسن أبوعودةمحمد محم.أ .6
 .عبد الكریم زیاد داود فروانة .7

  )2(مادة 
ــــة بالمــــادة األولــــي مــــن هــــذا القــــرار یكــــون لمــــأموري  الضــــبط بمقتضــــي الصــــفة المبین

  :القضائي الصالحیات التالیة
تـزاول فیهـا  متابعة كافة األنشطة الزراعیة والبیطریـة وذلـك فـي األوقـات التـي .1

نحــــو معتــــاد بقصــــد تفتیشــــها ومعاینتهــــا ومراقبــــة مــــدى التــــزام  علــــىاألعمــــال 
أصـــحابها أو القـــائمین علیهـــا بأحكـــام القـــوانین والتعلیمـــات واألوامـــر الزراعیـــة 

 .ل والكشف عن أي مخالفات ألحكامهاالساریة المفعو 
لألصـــول المقـــررة  تنظـــیم محاضـــر جمـــع االســـتدالالت وضـــبط الواقعـــة وفقـــاً  .2

 .القوانین واألنظمة الزراعیةب

  )3(مادة 
لهـذا القــرار الحجیـة فــي اإلثبـات أمــام  یكـون لمحاضـر مــأموري الضـبط القضــائي وفقـاً 

لــــم یثبــــت  ن وقــــائع وبیانــــات مــــاتتضــــمنه مــــ ســـلطات التحقیــــق والقضــــاء فــــي كــــل مــــا
  .العكس

  )4(مادة 
ــــىیحظــــر  مــــأموري الضــــبط القضــــائي ورؤســــائهم التصــــرف فــــي هــــذه المحاضــــر  عل

ـــیهم تبلیـــغ بـــ ذا مـــاظهر لهـــم أســـباب مـــن الواقـــع أو القـــانون تبـــرر حفظهـــا فعل الحفظ وإ
  .ابة العامة بمذكرة كتابیة للتصرفالنی
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  )5(مادة 
ویعمـل بـه  ،تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار -یمـا یخصـهكـل ف-كافة الجهات المختصة  على

  .وینشر في الجریدة الرسمیة ،صدوره من تاریخ

  .م29/01/2015 :صدر بتاریخ
  ه /1436/9: الموافق     

  محمد موسى جاداهللا
  وكیل وزارة الزراعة
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  جاتهاكول الخاص باستیراد الدواجن ومنتالبروتو 
  نفلونزا الطیورإفي حالة ظهور مرض 

  ، 2003بعد اإلطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
لســـــنة  )11(لقـــــانون رقــــم عــــدل بام المُ 2003لســـــنة  )2(قــــانون الزراعـــــة رقــــم  ىوعلــــ

  .صدیر واستیراد المنتجات الزراعیةمنه المتعلقة بت) 53(، السیما المادة م2005
  ، الصالحیات المخولة لنا قانوناً  ىلع وبناًء 
  .المصلحة العامة ومصلحة العملومقتضیات وبناًء 

  :قررنا مایلي
  )1(مادة 

اجن باســــتیراد الـــــدو  الصــــحة العامــــة یــــتم العمــــل بــــالبروتوكول الخــــاص علــــى حفاظــــاً 
  /النحو التالي ىنفلونزا الطیور علاومنتجاتها في حالة ظهور مرض 

تخضع لشروط االستیراد المتبعة بـین الـدول ویشـمل كافة المنتجات المستوردة  .1
ذلــك الشــهادات الصــحیة الرســمیة األصــیلة المرافقــة لكــل شــحنة، والتــي تثبــت 

إلدارة العامـــة للخـــدمات تطلبهـــا ا ىخلوهـــا مـــن األمـــراض، وأي شـــهادات أخـــر 
 .البیطریة

یمنع االستیراد من المنطقة بالكامل عنـد ظهـور أي حالـة إصـابة،وذلك حسـب  .2
) جنـوب-وسط-شمال(م 1948التقسیم الجغرافي داخل فلسطین المحتلة عام 

ُ  ویكتفـــي باالســـتیراد مـــن المنـــاطق الخالیـــة، عـــدها عـــن بـــؤرة اإلصـــابة وبشـــرط ب
 .كیلو متر 30مسافة التقل عن 

ُ 2015مـارس  1مـن  یسمح باستیراد الـدواجن ومنتجاتهـا بـدءاً  .3 منـع اسـتیراد م وی
 .تم ذبحه قبل ذلك التاریخ ما

" كتــات "یلتـزم المــورد بتــوفیر مســتلزمات الفحــص المخبــري لــوزارة الزراعــة مــن  .4
 .وخالفه، علي أن یتم توریدها لمختبرات الوزارة قبل عملیة التورید
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منتجــات الــدواجن مــن منــاطق الحجــر البیطــري عــدم مــرور الشــاحنات الناقلــة ل .5
 .المعلنة

 .تُعدم كافة الكمیات التي یثبت إصابتها بالمرض .6
 .تُصادر كافة الكمیات المخالفة للمواصفات وشروط االستیراد وتاریخ اإلنتاج .7
علــى المــوردین التوقیــع علــى تعهــد عــدلي لــدى دائــرة الشــئون القانونیــة بــالوزارة  .8

  .قبل الحصول على إذن االستیراد لاللتزام بما ورد أعاله

  )2(مادة 
ویعمـل بـه  ،تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار -یمـا یخصـهكـل ف-كافة الجهات المختصة  على

  .وینشر في الجریدة الرسمیة ،صدوره من تاریخ

  .م01/03/2015 :صدر بتاریخ
  ه /1436/10: الموافق     

  محمد موسى جاداهللا
  وكیل وزارة الزراعة
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  م2014لسنة  )5( رئیس سلطة جودة البیئة رقم قرار
  لمیاه العادمة المعالجةا معاییر إعادة استخدامبشأن   

  رئیس سلطة جودة البیئة
  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي لسنة 

  منه،) 29( ةوالسیما الماد م1999لسنة  )7(وعلى أحكام قانون البیئة رقم 
  ،من قانون البیئة) 29( المختصة حسب نص المادة مع الجهاتبالتنسیق و 

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

  -:قررنا ما یلي
  

  )1(المادة 
 تعریفات

تطبیق أحكام هذا القرار یكـون للكلمـات والعبـارات اآلتیـة المعـاني المخصصـة  لغایات
  :لقرینة على خالف ذلكلها أدناه ما لم تدل ا

  سلطة جودة البیئة :السلطة
أي جهــــة حكومیــــة أو هیئــــة محلیــــة أو دولیــــة أو شــــركة أو شــــخص   :الجهة المشغلة

 .رخص له بممارسة نشاطًا في إدارة أو معالجة المیاه العادمة

أي جهـة حكومیـة أو هیئـة محلیـة أو دولیـة أو شـركة أو شـخص  :الجهة المسـتخدمة
دة اســتخدام المیـــاه العادمــة المعالجــة ،ألي غـــرض مــن أغـــراض یــتم مــن خاللهـــا إعــا

 .إعادة االستخدام المحددة

المیــــاه الملوثــــة بفعــــل مــــواد صــــلبة أو ســــائلة أو غازیــــة أو طاقــــة أو   :المیاه العادمة
 .كائنات دقیقة نتجت أو تخلفت عن المنازل أو المباني أو المنشآت المختلفة
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نقیة میـاه الصـرف الصـحي مـن الشـوائب والمـواد هي عملیة ت :معالجة المیاه العادمة
العالقــة والملوثــات والمــواد العضــویة لتصــبح صــالحة إلعــادة االســتخدام أو للـــتخلص 

 .منها دون أن تسبب أي تلوث
المیـــاه الخارجـــة مـــن محطـــة معالجـــة المیـــاه العادمـــة بعـــد  :المیـــاه العادمـــة المعالجـــة

سیة لنوعیة المیاه العادمـة المعالجـة حسـب معالجتها بطریقة سلیمة طبقًا للمعاییر القیا
 .الغرض من استخدامها أو التخلص منها ما لم تختلط بمیاه من مصادر أخرى

إعـادة االسـتخدام المخطـط للمیـاه العادمــة  :إعـادة اسـتخدام المیـاه العادمـة المعالجــة
 .المعالجة الستخدامها في أغراض نافعة محددة

ــًا  كمیــة األكســجین الــذائب الالزمــة ألكســدة  :)BOD5(األكســجین المســتهلك حیوی
المواد العضویة الموجـودة فـي میـاه الصـرف الصـحي بواسـطة الكائنـات الدقیقـة خـالل 

 .درجة مئویة، ویعبر عنها بالملیجرام في اللتر 20خمسة أیام عند 

كمیــة األكســجین الــذائب الالزمــة ألكســدة  :)COD(األكســجین المســتهلك كیمیائیــًا 
ة القابلة لألكسدة كیمیائیـًا الموجـودة فـي میـاه الصـرف الصـحي، ویعبـر المواد العضوی

 .عنها بالملیجرام في اللتر
مواد عالقة في المیاه والتي یمكن إزالتها عـن طریـق : )TSS(المواد الصلبة العالقة 

ملیمیتـر، ویعبــر عنهـا بــالملیجرام  47الترشـیح المخبـري باســتخدام ورقـة ترشــیح مقـاس 
 .في اللتر

كــل مــادة فیزیائیــة، كیمیائیــة، عضــویة، إشــعاعیة موجــودة فــي المیــاه : دة الملوثــةالمــا
 .تعمل على تدني نوعیتها وتشكل خطورة تمنع االستفادة منها

الحــد األقصــى مــن تركیــز المــادة الملوثــة المســموح بوجودهــا فــي میــاه  :الحــد األقصــى
 .الصرف الصحي وفقًا للمعاییر القیاسیة المحددة بهذا القرار

 .المساحات المخصصة لألغراض الجمالیة والتنسیقیة: المسطحات الخضراء

 .المساحات المخصصة للراحة والترفیه: المتنزهات
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المحاصــــیل التــــي تســــتخدم لغایــــات صــــناعیة مثــــل أشــــجار : المحاصــــیل الصــــناعیة
 .األخشاب

المحاصیل التي تزرع من أجل الحصول على مجموعهـا الحیـوي : المحاصیل العلفیة
الســـتخدامها فـــي تغذیـــة الحیوانـــات مثـــل البرســـیم والـــذرة العلفیـــة ) ســـیقان و الجـــذورال(

 .وغیرها
  

  )2(المادة 
  نطاق التطبیق

المیاه العادمة المعالجة أنواع  كافة تتطبیق هذه المعاییر واالشتراطانطاق یشمل 
جه و طات المعالجة والتي یتم تصریفها أو إعادة استعمالها في األالخارجة من مح

  :آلتیةا
 .التصریف الى البحر - 1
 .تغذیة الخزان الجوفي بالترشیح - 2

 .ري المزروعات - 3

  )3(مادة ال
  االشتراطات العامة

 .غیر المعالجة المیاه العادمةإعادة استخدام  یحظر .1
المعالجـــة المواصـــفات والمعـــاییر الموضـــحة فـــي  المیـــاه العادمـــةیجـــب أن تطـــابق  .2

  .ستعمال النهائي المخطط لهحسب االالملحق بهذا القرار ) 1(الجدول رقم 
ــــد تجــــاوز  .3 ــــاه العادمــــةعن معــــاییر إعــــادة اســــتخدام المیــــاه المعالجــــة ألي مــــن  المی

الملحـق بهــذا ) 1(الموضـحة فــي الجـدول رقــم  ألغــراض إعـادة االســتخدام العادمـة
و / أو إیقـــاف اســــتخدام   و الجهـــة المســــتخدمة/شـــغلة أوالجهــــة الم علـــى، القـــرار

، علـى أن یـتم إشـعار السـلطة حین اسـتقرار نوعیـة المیـاهالمیاه المعالجة لتصریف 
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ســاعة، مــع إجــراء فحــص مشــترك لحــین الحصــول علــى نتــائج توافــق  24خــالل 
 .الحدود والمعاییر بما یحافظ على البیئة والصحة العامة

یحظـــر تصـــریف أو اســـتخدام المیـــاه العادمـــة المعالجـــة خالفـــًا لمـــا هـــو منصـــوص  .4
هذا القـرار إال بعـد الحصـول علـى موافقـة خطیـة مـن من ) 2(علیه في المادة رقم 

 .السلطة
حذیریـة مثبتـه فـي تلتزم الجهة المستخدمة للمیاه العادمة المعالجة بوضـع لوحـات ت .5

 .أماكن االستخدام
جــدول الالمعالجـة لغیـر األغـراض المـذكورة فـي  المیـاه العادمـةفـي حـال اسـتخدام   .6

تعتمـد مواصـفات أو ) تبریـد أو اإلطفـاءأعمـال ال(مثل الملحق بهذا القرار ) 1(رقم 
إرشـــادات قیاســـیة خاصـــة بكـــل اســـتعمال وبعـــد إجـــراء الدراســـات الالزمـــة علـــى أن  

 .ستخدمةیتم مراعاة ما یتعلق بالشئون الصحیة والبیئیة من قبل الجهة الم
  

  )4(مادة ال
  اشتراطات التصریف إلى البحر

مطابقتها للحدود والمعاییر ، بعد ف المیاه العادمة المعالجة للبحریجوز تصری .1
الملحق بهذا القرار وحصولها على تقریر رسمي ) 1(الواردة في الجدول رقم 

 .بالمطابقة
لمــا ورد فــي الفقــرة الســابقة، إال  ال یجــوز تصــریف المیــاه العادمــة المعالجــة خالفــاً  .2

فـــي األمـــاكن الموافــــق علیهـــا خطیــــًا مـــن الســــلطة واللجنـــة الوطنیــــة لتقیـــیم األثــــر 
 .يالبیئ

یحظر تصریف المیاه العادمة المعالجة عن طریق تصریفها إلى رمال الشاطئ  .3
  .مباشرة
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  )5(مادة ال
  اشتراطات تغذیة الخزان الجوفي

المعالجة ألغراض تغذیة خزان المیاه  المیاه العادمةإعادة استخدام جوز ی .1
ملحق ال )1(جدول رقم الالجوفیة عندما تتوافق نوعیتها مع المعاییر الواردة في 

  .بهذا القرار
في  جاءبجودة مخالفة لما  المعالجة بالمیاه العادمةأي ترشیح للخزان الجوفي  .2

یجب أن یحصل على موافقة خطیة من  الملحق بهذا القرار) 1(الجدول رقم 
، مع إرفاق دراسة تقییم أثر بیئي لخطة الترشیح توافق السلطة وسلطة المیاه

  .السلطةعلیه 
المعالجة ألغراض تغذیة العادمة قبل استخدام المیاه  وریةیجب اجراء تحالیل د .3

  .خزان المیاه الجوفیة
المعالجة لتغذیة الخزان الجوفي عن طریق  المیاه العادمةاستعمال  یجوز ال .4

 .الحقن المباشر
 .متر 15یجب أال یقل سمك طبقة الترشیح الرملیة عن  .5

  )6(مادة ال
  اشتراطات ري المزروعات

المعالجة مهما كانت نقاوتها  المیاه العادمةباستخدام ت الخضراوایحظر ري  .1
 .السلطة ووزارة الزراعةإال بعد الحصول على موافقة كتابیة من 

المعالجة بأنابیب شبكة  للمیاه العادمةحظر اتصال أو ربط األنابیب الناقلة ی .2
، على أن تكون مناسیب بلون بنفسجي تمییزها عن غیرها، ویجب اآلبار

 .یاه العادمة المعالجة أسفل مناسیب أنابیب میاه الشربأنابیب الم
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ال لري المحاصیل المذكورة في ستعمال المیاه العادمة المعالجة إیجوز اال  .3
 .الملحق بهذا القرار) 1(الجدول رقم 

ذلك بخلطها في موقع محطة المعالجة و  العادمة المعالجة تخفیف المیاهیجوز  .4
  .طات الواردة في هذه المعاییرمع میاه نقیة بهدف تحقیق االشترا

 .المعالجة بالمیاه العادمةاستخدام الرشاشات في ري المزروعات یجوز ال  .5
التقید بنظام الري والمسطحات الخضراء یراعى في عملیة ري األشجار  .6

شریطة أن یكون الري في غیر  السطحي أو تحت السطحي أو التنقیط،
 .امةأوقات ارتیاد المواطنین لتلك األماكن الع

ن مستنقعات من  .7 العادمة المعالجة المستخدمة في الري، وفى المیاه منع تكوُّ
  .حالة تكونها یجب التخلص منها بردمها

 العادمة یجب إیقاف الري قبل جني المحصول بأسبوعین عند استخدام المیاه .8
المعالجة لغایات ري األشجار المثمرة والمحاصیل الحقلیة واألعالف واستبعاد 

  .الساقطة والمالمسة لألرضالثمار 
 یوقـــف اســـتخدام الـــري بالمیـــاه العادمـــة المعالجـــة، فـــي حـــال كـــان هنـــاك تـــأثیر  .9

ــــبعض ــــى المزروعــــات، مــــع الخــــواص والعناصــــر  ل مراعــــاة الموجــــودة فیهــــا عل
 .على خواص التربةلها التأثیر السلبي 

مـة أو تسـوق المحاصـیل التـي یـتم ریهـا بالمیـاه العاد/تلتزم الجهة التي تنـتج و .10
 .المعالجة بوضع بیان علیها یفید بذلك

 .لشبكات ري المزارعوعدادات تركیب صمامات یجب  .11
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  )7(مادة ال
  اشتراطات الفحوصات والرقابة

قیام الجهة المشغلة بإجراء الفحوصات المخبریة الالزمة مع ضرورة عمل  .1
 .للسلطةسجالت بیئیة رسمیة  لتوثیق النتائج المخبریة وتزویدها 

، وبشكل دوري من قبل فحص المخبريللالمعالجة  میاه العادمةتخضع ال .2
 .السلطة

 الكیمیائیة بالمزارع كل ستة أشهرالفیزیائیة و التربة  تحلیل لخواصیتم إجراء  .3
من قبل وزارة  على التربة المیاه العادمة المعالجةلرصد وتقییم آثار استخدام 

  .راعیةالزراعة، ویحق لها إجراء فحوصات على المحاصیل الز 
  

  )8(مادة ال
  مراقبة النوعیة

على الجهة المشغلة االلتزام بالقیام  بأخذ عینات مركبة من المیاه العادمة المعالجة 
لما هو منصوص علیه في الجدول رقم  على أن یتم اجراء الفحوصات  الالزمة وفقاً 

  .الملحق بهذا القرار) 2(
  

  )9( مادةال
  أحكام ختامیة

لمواصفات المنصوص علیها في هذا القرار للمراجعة الدوریة تخضع المعاییر وا .1
كلما دعت الحاجة لذلك وبما ال یزید عن فترة خمس سنوات، وذلك لمالئمتها 

  .ألوضاع وظروف معالجة المیاه العادمة السائدة في فلسطین
تقوم  الجهات المختصة بالتعاون مع السلطة باتخاذ التدابیر الالزمة حال  .2

رر یترتب على البیئة أو الصحة العامة ناتج عن استخدام المیاه حدوث أي ض
  .العادمة المعالجة
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  )10(مادة ال
مـــاكن الجهـــات المخولـــة بمعالجـــة المیـــاه أیكـــون لمفتشـــي الســـلطة الحـــق فـــي دخـــول 

وعلـــى الجهـــات المختصـــة واإلدارات تمكیـــنهم مـــن القیـــام بمهـــامهم  ،لتفتیشـــهاالعادمـــة 
  .لوثائق المطلوبةوتقدیم جمیع المعلومات وا

  )11(مادة ال
قــانون البیئــة رقــم  مــن فــي الفصــل الثالــث مــن البــاب الرابــع الــواردة  االجــراءاتتســري 

  .ا القرار والتعلیمات الصادرة بموجبهعلى مخالفة أحكام هذ 1999لسنة ) 7(

  )12(مادة ال
  .حكام هذا القرارأیصدر رئیس سلطة جودة البیئة التعلیمات الالزمة لتنفیذ 

  )13(مادة ال
  .أي تعدیل أو تغییر ألحكام هذا القرار یتم بقرار من رئیس سلطة جودة البیئة  .1
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار .2

  

  )14(مادة ال
تنفیذ أحكام هذا القرار ویعمل به  -كل فیما یخصه  -على الجهات المختصة كافة 

  .من تاریخ صدوره ، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  
  میالدیة 27/03/2014 :در في مدینة غزة بتاریخص

  هجریة 1435/جمادي االول/26 :الموافــــق                  

  یوسف كامل إبراهیم .د
  رئیس سلطة جودة البیئة
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  )1(جدول رقم 
المعالجة لمختلف  العادمةمیاه الالحدود والمعاییر القیاسیة إلعادة استخدام 
  األغراض

  
  
  

  الخاصیة
لم یذكر  لتر ما/ملجم

  غیر ذلك

تصریف 
  إلى

  البحار

تغذیة 
  الخزان

الجوفي 
  بالترشیح

  
 محاصیل ري

 و صناعیة
 حبوب

 واالشجار

  ري
  أعالف
  جافة

  ري
أعالف 
  خضراء

ري 
  حدائق

مالعب 
  و

  متنزهات

ري 
أشجار 
 حمضیات

  ولوزیات 

ري 
أشجار 
  زیتون

األكسجین الممتص 
  BOD5 حیویا

40  20  
60 

60  45  40  45  45  

األكسجین الممتص 
  COD كیمیائیاً 

100  50  
120 

120  90  80  90  90  

  DO   < 1  < 2  < 0.5 < 0.5  < 0.5  < 0.5  < 0.5  < 0.5األكسجین المذاب
 المواد الذائبة الكلیة

TDS   
-  1000  

1500 
1200  1200  1500  1000  1500  

المواد الصلبة العالقة 
  TSS الكلیة

60  50  
50 

50  40  30  40  40  

  pH  6-9  6-7.5 الرقم الهیدروجیني
5.5-7.5 5.5-

7.5  
5.5-7.5  

5.5-
7.5  

5.5-
7.5  

5.5-
7.5  

  خالیة  خالیة  خالیة  خالیة  خالیة خالیة  خالیة  خالیة  Color  (PCU)اللون 
 Fatالزیوت والشحوم 
Oil &Grease  

8  0  
5 

5  5  5  5  5  

  Phenol  0.002   0.002  0.002 0.002  0.002  0.002  0.002  0.002الفینول 
المنظفات الصناعیة 

MBAS  
25  5  

15 
15  15  15  15  15  
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  NO3  45  30  50 50  50  50  50  50النترات 
النیتروجین 
 العضوي  

Total kjedahl  
  Nitrogen) 

TKN (  

50  25  

100 

100  100  45  100  100  

 - الفوسفات
  P -PO4 فسفور

10  15  
30 

30  30  30  30  30  

  Cl  -  350  500 500  500  500  400  600–الكلوریدات 
  SO4  300  300  500 500  500  500  500  500الكبریتات

  Na  - 200  200 200  200  200  200  200الصودیوم 
  Mg  -  60  60 60  60  60  60  60المغنسیوم
  Ca  -  200  400 400  400  400  400  400الكالسیوم 

نسبة ادمصاص 
   SARالصودیوم

6  6  
9 

9  9  10  9  9  

  Al  2  2  5 5  5  5  5  5 األلمنیوم
  As   0.05  0.05  0.1 0.1  0.1  0.1  0.1  0.1الزرنیخ

  Cu  0.2  0.2  0.2 0.2  0.2  0.2  0.2  0.2النحاس 
  Fe  5  5  5 5  5  5  5  5الحدید

  Mn   0.2  0.2  0.2 0.2  0.2  0.2  0.2  0.2المنغنیز 
  Ni  0.2  0.2  0.2 0.2  0.2  0.2  0.2  0.2النیكل

  Pb  0.2  0.2  0.2 0.2  0.2  0.2  0.2  0.2الرصاص
  Se   0.02  0.05  0.02 0.02  0.02  0.02  0.02  0.02السیلینیوم
  Cd    0.01  0.01  0.01 0.01  0.01  0.01  0.01  0.01   الكادمیوم

  Zn  5  5 2 2  2  2  2  2الزنك 
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  .غیر محددة) : - ( 

 .الترشیح للخزان الجوفي لیس ألغراض الشرب* 
  

  

  CN  0.1  0.1  0.05 0.05  0.05  0.05  0.05  0.05السیانید 
  Cr  0.02  0.05  0.1 0.1  0.1  0.1  0.1  0.1 الكروم
  Hg  0.001  0.001 0.001 0.001  0.001  0.001  0.001  0.001الزئبق

  Co  0.05  0.05  0.05 0.05  0.05  0.05  0.05  0.05كوبالت 
  B  1  1  2 2  2  2  2  2البورون

بكتیریا القولون 
  البرازیة

Faecal 
Coliform 

(CFU/100ml
)  

500  200  

200 

200  200  200  200  200  

E.coli  
(CFU/100ml

) 
  خالیة  خالیة

 خالیة
  خالیة  خالیة  یةخال  خالیة  خالیة

الجراثیم 
الممرضة

Pathogens  
  خالیة  خالیة

 خالیة
  خالیة  خالیة  خالیة  خالیة  خالیة

األمیبا و 
 الجاردیا

(Cyst/L)  
  خالیة  خالیة

 خالیة
  خالیة  خالیة  خالیة  خالیة  خالیة

الدیدان الحلقیة 
النیماتودا 

(Eggs/L)  
  1أقل من 

أقل من 
1  

 1 من أقل
  1أقل من   1أقل من 

أقل من 
1  

أقل من 
1  

  1أقل من 
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  )2( جدول رقم
  نوعیةالمراقبة 

  *فترة التقییم  تكراریة العینات  الخاصیة
  الفحوصات المیكروبیولوجیة

 القولون البرازیةعن جراثیم القولون و  التحري  

 التحري عن الجراثیم الممرضة  

  
  بوعینأس/ عینة 

  

  **صیفاً / أسبوعین / عینة 
  ***شتاءً / شهر / عینة 

  شهور 3
في حالة ظهور نتیجة أي عینة إیجابیة 
یتم أخذ عینتین إضافیتین بفارق یومین 
ذا كانت نتائج هذه العینات  بینهما، وإ
إیجابیة یتم إیقاف استعمال المیاه للري 

  .لحین زوال التلوث
 الفحوصات البیولوجیة 

  الدیدان المعویة و األولیات التحري عن  
  

  شهرین/ عینة 
  

  سنة

  الفحوصات الكیمیائیة 
 الفحوصات الروتینیة  

 الفحوصات الخاصة بالعناصر النادرة والثقیلة  

  
  شهر/ عینة 
  سنة/ عینة 

  
  سنة
  سنة

 
  .تعتمد الفترة السابقة لمرحلة التقییم أساسًا للحكم على نوعیة المیاه: فترة التقییم(*) 

  .أكتوبرو حتى نهایة شهر  مایوالفترة من بدایة شهر : فاً صی(**) 
  . أبریلو حتى نهایة شهر  نوفمبرالفترة من بدایة شهر : شتاءً (***) 
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  م2013نظام میاه بلدیة خان یونس لسنه 
مـن  )ب/ 15(استنادًا للصالحیات المخولة لمجلس بلدي خان یـونس بموجـب المـادة 

م قــد أصــدر مجلــس بلدیــة 1997لســنه  )1(فلســطینیة رقــم قــانون الهیئــات المحلیــة ال
  :خان یونس النظام التالي

  )1(المادة 
  .م2013ن یونس لسنة نظام المیاه في منطقة بلدیة خا :یسمى هذا النظام

  )2(المادة 
یكون للكلمات والعبارات التالیة حیثما وردت في هـذا النظـام المعـاني المخصصـة لهـا 

  :ینة على غیر ذلكأدناه إال إذا دلت القر 
  .ر الحكم المحليوزی :الوزیر
  .بلدیة خان یونس :البلدیة

  .مجلس بلدیة خان یونس :المجلس
  .نطقة التي تقع ضمن نفوذ البلدیةالم :منطقة البلدیة

  .فته مالكًا أو منتفعًا أو مقیماً كل من یسكن العقار أو یتواجد فیه بص :المالك
ـــم الجمهـــور ألولـــى أمـــام المـــواطن لتســـجیل طلباتـــه وتلقـــي هـــي الوحـــدة والبوابـــة ا :قل

  .الخدمات وهي حلقة الوصل بین المواطن وباقي دوائر وأقسام البلدیة
أي منــــزل أو محــــل أو أرض أو أي منشــــأه ســــواًء كانــــت مشــــغولة أو غیــــر  :العقــــار
  .مشغولة

المـــاء الـــذي یســـتخدم  :المـــاء المخصـــص لالســـتعمال المنزلـــي أو الغایـــات المنزلیـــة
  .غسیل ومتطلبات المشترك الصحیة و المنزلیة وري الحدائق المنزلیةللشرب وال

المـــاء الـــذي یســـتخدم بالمنشـــئات الصـــناعیة  :المـــاء المخصـــص للغایـــات اإلنتاجیـــة
  .ویكون جزء من العملیة اإلنتاجیة والزراعیة وخالفه

ـــدوائر الحكومیـــة وغیـــر الحكومیـــة المـــاء الـــذي  :المـــاء المخصـــص للمؤسســـات وال
  .ؤسسات و الدوائر الحكومیة و غیر الحكومیةیستخدم للم
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الجهــاز المســتخدم لقیــاس كمیــة المیــاه المســتهلكة والواقــع بــین آخــر نقطــة فــي  :العــداد
  .بكة المیاه الخاصة بعقار المشتركشبكة میاه البلدیة وبین أول نقطة بش

إلـى  میـاه العامـةالحاصل على إذن من البلدیـة بتزویـده بالمیـاه مـن شـبكة ال :المشترك
 .العقار الخاص به

ــر شــرعیة قیــام المــواطن بتوصــیل المیــاه مــن خــالل شــبكة المیــاه التابعــة  :وصــلة غی
  .من البلدیةللبلدیة إلى العقار الخاص به دون إذن أو موافقة كتابیه 

جمیـع األجهـزة واآلبـار والمواسـیر والخزانـات  :شبكة المیـاه العامـة أو مشـروع المیـاه
مــا یلــزم مــن إدارة وتوزیــع المیــاه مــن لحظــة ســحبها مــن  والمضــخات والمحــابس وكــل

أو الحصــــول علیهــــا مــــن أي مصــــدر آخــــر وحتــــى ) المیــــاه الجوفیــــة(بــــاطن األرض 
  .وصولها إلى عدادات المشتركین

ـــــاه المنزلیـــــة تشـــــمل جمیـــــع األجهـــــزة واألدوات والخزانـــــات والحنفیـــــات  :شـــــبكة المی
حظــــه تزویــــد المیــــاه مــــن لوالمحـــابس والصــــمامات والمضــــخات وكــــل مــــا لـــه عالقــــة ب

  . دخولها العداد حتى استهالكها
الجهـة الوحیـدة المختصــة بالبلدیـة إلدارة ومتابعـة واإلشـراف علـى المیــاه  :دائـرة المیـاه

  .وتوزیعها بمنطقة البلدیة
الذي یتبع دائرة المیـاه التابعـة للبلدیـة أو أي شـخص مفـوض مـن  :الموظف المختص

  .قبل رئیس أو مدیر الدائرة
هي وصله من الشبكة الرئیسة للمیاه ، توضع في الشـوارع واألمـاكن  :حنفیة العامةال

ـــدفاع المـــدني فـــي حـــاالت الحرائـــق و ألغـــراض ري  العامـــة أو الطرقـــات ألغـــراض ال
  .مه إذا ما رأت البلدیة حاجة لذلكالحدائق أو لمنافع عا

فئـات حیـث یـتم  یقصد بها تقسیم الكمیة المستهلكة من المیاه إلى :شریحة االحتساب
  .یة مقابل استهالك المیاه لكل فئةتحدید قیمة مال

هـي القیمـة المالیـة المقـرر تحصـیلها عـن كـل اشـتراك عـن أول فئـة فــي  :الحـد األدنـى
  .كل شریحة سواء استخدم كمیة المیاه المخصصة لهذا الفئة أو جزء منها
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  )3(المادة 
لــى إدارة وتوزیــع المیــاه داخــل منطقــة التابعــة للبلدیــة اإلشــراف ع) دائــرة المیــاه(تتــولى 
  .البلدیة

  )4(المادة 
للبلدیة الحق في تمدید أي أنبوب في أي شارع عام أو أي مكـان مخطـط لـه كشـارع  

  .ولم یستخدم بعد كشارع
  )5(المادة 

للبلدیــة إنشــاء الحنفیــات العامــة فــي الشــوارع واألمــاكن العامــة أو فــي أي مكــان تقــرره 
  .عامة ذلكإذا اقتضت المصلحة ال

  )6(المادة 
علــى كــل مــن یرغــب فــي الحصــول علــى المیــاه مــن خــالل شــبكة المیــاه التابعــة  .1

للبلدیــة أن یتقــدم بطلــب لقلــم الجمهــور وال یعتبــر الطلــب ســاري المفعــول إال بعــد 
 .دفع الرسوم المقررة في هذا النظام

جـــراءات یقـــوم قلـــم الجمهـــور بعـــد اســـتالم الطلـــب بتحویلـــه لـــدائرة المیـــاه إلتمـــام اإل .2
  .الالزمة إلتمام طلب المشترك

  )7(المادة 
الحق بدخول أي عقار فـي أي وقـت خـالل  -بعد إعالم المالك  -للموظف المختص

لقـراءة العــداد أو  -امنــة صـباحًا وحتــى الخامسـة مســاًء مــن السـاعة الث-سـاعات النهـار
للكشــف علــى أي أنبــوب أو وصــالت غیــر شــرعیة أو فحــص العــداد أو التحقــق مــن 

یاع أو ســــوء اســــتعمال المیــــاه المــــزودة، ولــــه أن یســــتعین بشــــرطة البلدیــــة لــــدخول ضــــ
  .عقار إذا تعذر دخوله ألي سبب كانال

  )8(المادة 
تقـــوم البلدیـــة بتمدیـــد أنابیـــب توصـــیل المیـــاه مـــن الشـــبكة العامـــة إلـــى عقـــار المشـــترك 

  .وتستوفي نفقات التوصیل من المشترك
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  )9(المادة 
  .عقار التابع للمشترك بخط میاه واحد فقطتقوم البلدیة بتزوید ال .1
إذا رغـــب المشـــترك بتزویـــد العقـــار التـــابع لــــه بـــأكثر مـــن خـــط میـــاه یجـــب علیــــه  .2

  .الحصول على الموافقة الخطیة من قبل البلدیة

  )10(المادة 
یتم تعین كمیـه المیـاه المسـتهلكة بواسـطة عـداد تقـوم البلدیـة بتركیبـه ووضـعه بالمكـان 

  .الذي تعینه
  )11( المادة

ال یجــوز تزویــد المیــاه ألي مشــترك إال بعــداد یقــوم المشــترك بشــرائه ویقــوم الموظـــف 
المخــــتص بفحصــــه قبــــل التركیــــب ویعتبــــر العــــداد ملــــك للمــــواطن وهــــو مســــئول عــــن 
المحافظة علیه وتـوفیر بـدیل فـي حـال الفقـدان أو العطـل وال یجـوز للمشـترك أن یقـوم 

  .األسباب بنفسه بتركیب أو بفك العداد ألي سبب من

  )12(المادة 
یختم عداد المیاه بعد التركیـب بخـتم البلدیـة ویمنـع المشـترك مـن إحـداث أي تغییـر أو 
تبــدیل فــي أوضــاعه أو أیــة أختــام تكــون البلدیــة قــد وضــعتها وكــل مــن یخــالف أحكــام 

  .هذه المادة یعاقب كما هو موضح في هذا النظام

  )13(المادة 
ســجیل العــداد أن یتقــدم بطلــب إلــي البلدیــة یجــوز للمشــترك الــذي یشــك فــي دقــة ت .1

  . لفحصه لقاء الرسم المقرر في ذیل النظام
یعتبـر العـداد بأنـه یسـجل الكمیـة الصـحیحة للمیـاه المسـتهلكة حینمـا یظهـر نتیجــة  .2

  .زیادة أو نقصان%) 3(بالمائة  الفحص بأن نسبة الخطأ ال تتجاوز ثالثة
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ة یــتم احتســاب الكمیــه المســتهلكة إذا ثبــت بــأن العــداد ال یســجل الكمیــة الصــحیح .3
علــى أســاس معــدل الكمیــة المســتهلكة المســجلة لــثالث شــهور قبــل عطــل العــداد 

  .ویلزم المواطن بتوفیر عداد جدید
  .تستوفي البلدیة رسوم فحص العداد كما هو موضح في هذا النظام  .4

  )14(المادة 
ط والمواصــفات الفنیــة البلدیــة بتمدیــد شــبكة المیــاه بموجــب الشــرو بتقــوم دائــرة المیــاه  

صــــالحها واســــتبدال الخاصـــة، وتبقــــى األنابیــــب ملكــــا للبلدیــــة التــــي تقــــوم بصــــیانته ا وإ
  .التالف منها

 )15(المادة 
لمشترك وتسجیلها فـي كشـف یقوم الموظف المختص كل شهر بأخذ قراءة عداد ا .1

 . خاص بذلك
ر مــن ثــللمجلــس اتخــاذ القــرار المناســب بخصــوص قــراءة عــداد المشــترك لفتــرة أك .2

 .شهر إذا كان هناك حاجة لذلك
  )16(المادة 

  .للبلدیة تغییر ختم العداد ومكان وضعه في أي وقت تشاء

  )17(المادة 
المشترك الذي ینتقل من عقار آلخر و یریـد نقـل اشـتراكه ان یعلـم البلدیـة خطیـًا  على

 .النظام ویستوفي منه الرسم المقرر في ذیل
  )18(المادة 

ي تحویــل اشــتراكه لشــخص آخــر فعلیــه أن یشــعر البلدیــة بــذلك إذا رغــب المشــترك فــ
، وعلى المشترك الجدید أن یتقـدم بطلـب إلـي البلدیـة التخـاذ اإلجـراءات الالزمـة  خطیًا
لتحویــل االشــتراك، وبخــالف ذلــك یكــون المشــترك األصــلي مســئوال عمــا یســتهلك مــن 

  .الماء في ذلك العقار
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  )19(المادة 
لغـــاء اشـــتراك المیـــاه الخـــاص بعقـــاره یجـــب علیـــه إعـــالم إذا رغـــب المشـــرك بقطـــع أو إ

البلدیــة خطیــًا بــذلك لتــتمكن البلدیــة مــن فــك العــداد وتســلیمه للمــواطن وغلــق األنبــوب 
والقیــــام بحصــــر كمیــــه المیــــاه وتســــجیل آخــــر قــــراءة للعــــداد ومحاســــبته عــــن الكمیــــات 

ال أعتبر المشترك مسئوًال عما یستهلك من میاه في ذلك ا   .لعقارالمستهلكة وإ

  )20(المادة 
  :األتيیحظر ویمنع على أي شخص 

العبـــث أو إجـــراء أي تعـــدیالت علـــى التوصـــیالت الخاصـــة بشـــبكة المیـــاه التابعـــة  .1
 .للبلدیة

العبــث فــي أي جــزء مــن أجــزاء شــبكة المیــاه العامــة التابعــة للبلدیــة بــأن یغلــق أو  .2
ــــأي قفــــل أو حنفیــــة أو محــــبس أو منهــــل أو صــــمام أو مــــا شــــ مــــن ابهها یعبــــث ب

 .األجهزة التابعة للشبكة
 .أن یقوم بأي عمل من شأنه أن یسبب تلویث المیاه أو إعاقة جریها .3
 .استعمال المیاه المحددة للغایات المنزلیة لغایات أخرى دون موافقة البلدیة .4
 .إلى عقار آخر دون موافقة البلدیةنقل وتوصیل المیاه من عقار  .5
مكــان وضــعه أو أختامــه األمــر الــذي  العبــث بالعــداد بفكــه أو التعــرض لــه بتغیــر .6

ینتج عنه ضیاع المیاه وتسربها أو القیام بأي عمل مـن شـأنه أن یعطـل أو یـزور 
 .تسجیل العداد

  )21(المادة 
  :ن المجلس قطع المیاه عن أي مشتركیحق للبلدیة بقرار م

إذا لـــم یســــدد قیمـــه المیــــاه المســـتحقة علیــــه خـــالل المــــدة التـــي یحــــددها المجلــــس  .1
ــــاه بمثابــــة إخطــــارًا بموجــــب إ ــــابي موجــــه للمشــــترك وتعتبــــر فــــاتورة المی خطــــار كت
 .للمشترك
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إذا عبــث بــأجهزة التوزیــع الخاصــة بشــبكة المیــاه التابعــة للبلدیــة بقصــد الســرقة أو  .2
إذا اتلف أو الحق ضررا بأي شـيء یتعلـق بالعـداد أو بشـبكة المیـاه عـن قصـد أو 

 .إهمال
دون الحصـول علـى موافقـة خطیـة مـن إذا أجرى أي تغییرات فـي أنابیـب الوصـل  .3

 قبل البلدیة
إذا عــارض الموظــف المخــتص فــي فحـــص وتفتــیش وقــراءة العــداد أو فــي تأدیـــة  .4

 .وظیفته
  .في حال تعطیل عداد المیاه .5

  )22(المادة 
تقـــوم البلدیـــة بإعـــادة إیصـــال المیـــاه للمشـــترك بعـــد قطعـــه ألحـــد األســـباب الـــواردة فـــي 

ســباب التـــي أدت إلــى قطـــع المیــاه وذلـــك بعــد دفـــع إذا أزال المشـــترك األ )21( المــادة
  .النظام الرسم المحدد في ذیل

  )23(المادة 
تسـتوفي البلدیــة مــن المشــترك ثمــن رســم االشــتراك المقــرر فــي ذیــل النظــام حســب فئــة 

  .االشتراك
  )24(المادة 

تســتوفي البلدیـــة مــن المشـــترك الراغــب فـــي االنفصــال عـــن اشــتراك میـــاه مشــترك فـــي 
نصــف الرسـم المقــرر فــي ذیـل النظــام بشــرط دفـع نصــیبه مــن المتــأخرات  نفـس العقــار

علي االشتراك المشترك وذلـك بعـد اسـتیفاء اإلجـراءات الالزمـة ) إن وجدت( المتراكمة
 . بالخصوص

  )25(المادة 
حســـب (تســـتوفي البلدیـــة أثمـــان اســـتهالك المیـــاه مـــن المشـــتركین للغایـــات المنزلیـــة .1

  .امكما ورد في ذلیل النظ) الفئات
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متــر مكعــب الســتهالك المیــاه لكــل وحــدة إذا كــان  30یــتم احتســاب الحــد األدنــى  .2
العقار ال یوجـد بـه عـداد أو العـداد الموجـود بالعقـار بـه عطـل أو حسـب مـا یقـرره 

  .المجلس
 )26(المادة 

تســــــتوفي البلدیــــــة ثمــــــن اســــــتهالك المیــــــاه مــــــن المشــــــتركین للغایــــــات اإلنتاجیــــــة  .1
ـــدوائر الحكومیـــة كمـــا ورد فـــي ) حســـب الفئـــات(وغیـــر الحكومیـــة  وللمؤسســـات وال

 .ذلیل النظام
) متــر مكعــب حســب حجــم العقــار 400 -100(یــتم احتســاب الحــد األدنــى مــن  .2

السـتهالك المیـاه إذا كـان العقـار ال یوجـد بـه عـداد أو العـداد الموجـود بالعقـار بـه 
  .عطل أو حسب ما یقرره المجلس

  )27(المادة 
سم مقابل كل خدمة مقدمة للمشترك حسـب مـا ورد فـي تستوفي البلدیة من المشترك ر 

  .ذیل النظام قرین كل خدمة

 )28(المادة 
للمجلـــس بقـــرار منـــه ومصـــادقة الـــوزیر تعـــدیل رســـوم الخـــدمات وأثمـــان المیـــاه المبینـــة 

  .النظام حسب مقتضى الحالبذیل هذا 

  )29(المادة 
ـــــر تســـــجیل أي عـــــداد لل  ـــــق الغـــــش علـــــى تغیی ـــــة إذا أقـــــدم أي شـــــخص عـــــن طری كمی

باسـتعمال میـاه البلدیـة للغایـات غیـر المنزلیـة أو  ، او قـامدةالصحیحة من المیاه المزو 
 قام بإنشاء وصالت غیر شرعیة، یعاقب بالعقوبات اآلتیـة باإلضـافة إلـى ثمـن المیـاه

  :لت بدون تسجیل حسب تقدیر البلدیةالتي استعم
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یغـــرم مبلـــغ ) شانـــ¾ انـــش أو  2/1(إذا كانـــت المخالفـــة باســـتخدام أنبـــوب قطـــر  .1
 ).شیقل 500-300(یتراوح ما بین 

یغـرم مبلــغ یتـراوح مـا بــین ) واحــد انـش(إذا كانـت المخالفـة باســتخدام أنبـوب قطـر  .2
 ).شیقل 500-1000(

إذا كــان المخــالف لــیس لدیــه اشــتراك یلــزم فــي كــال الحــالتین أعــاله بعمــل اشــتراك  .3
  .حسب األصول

  )30(المادة 
إنشـاء وصـله ( أو السـرقة للغایـات الزراعیـةإذا أقدم أي شـخص عـن طریـق الغـش  .1

لت التـي اسـتعم ، یعاقـب بالعقوبـات اآلتیـة باإلضـافة إلـى ثمـن المیـاه)غیر شـرعیة
  .بدون تسجیل حسب تقدیر البلدیة

یغــرم مبلـغ یتــراوح مــا بــین ) انــش 1.0(إذا كانـت المخالفــة باســتخدام أنبـوب قطــر  .2
 ).شیقل 1000-2000(

أو أكثـر یغـرم مبلـغ یتـراوح ) انش 2.0(أنبوب قطر  إذا كانت المخالفة باستخدام .3
  ).شیقل 5000-2000(ما بین 

  )31(المادة 
یعاقــب بغرامــة مالیــه ال تقلعــن   20إذا قــام أي شــخص بمخالفــة لمــا جــاء فــي المــادة 

  ).شیقل 2000(وال تزید ) شیقل 500(

 )32(المادة 
مــن یخــالف أي مــع عــدم اإلخــالل بمــا یقضــي بــه قــانون العقوبــات الفلســطیني كــل 

حكم من أحكام هـذا النظـام ولـم تكـن قـد عینـت عقوبـة لتلـك المخالفـة یعاقـب بغرامـة 
وفـي حالــة تكـرار المخالفــة یــتم ) شــیقل 1000(وال تزیــد ) شـیقل 300(مالیـه ال تقــل 

  .مضاعفة العقوبة
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  )33(المادة 
  .یبدأ سریان هذا النظام اعتبارًا من تاریخ المصادقة علیه من قبل الوزیر 

  )34(المادة 
  .ل ما یتعارض مع أحكام هذا النظامیلغى ك

  
  م 05/12/2013: حرر بتاریخ

  رئیس بلدیة خان یونس
  یحیى محي الدین األسطل. م

  
  اقترن بموافقتي 

  عبد الخالق الفرا/ محمد جواد. أ
  ) وزیر الحكم المحلي( 
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  ) م2013نظام میاه بلدیة خان یونس لسنه (ذیل النظام 

  سوم وأثمان المیاهالر 
  رسوم االشتراك: أوالً 

 )شیكل(القیمة  البیان الرقم
 500 رسم اشتراك میاه للغایات المنزلیة - 1
 1000 رسم اشتراك میاه للغایات اإلنتاجیة - 2

3 - 
رســــم اشــــتراك میــــاه للمؤسســــات والــــدوائر الحكومیــــة 

 1000 وغیر الحكومیة

  رسوم الخدمات: ثانیاً 
 )شیكل(القیمة  )لخدمةنوع ا(البیان الرقم

 30 تغییر عداد -1
 20 فحص عداد -2
 20 قطع میاه -3
 30 تركیب عداد -4
 20 نقل عداد بدون وصالت جدیدة -5

  أثمان المیاه لألغراض المنزلیة: ثالثاً 
 )شیكل(القیمة  الفئة الرقم

 )كحد أدنى( 25 مترا مكعبا) 20(مترا مكعبا حتى ) 0(من -1
 )3لكل م(  1.5 مترا مكعبا) 40(را مكعبا حتى مت) 21(من  -2
 )3لكل م(  2 مترا مكعبا) 70(مترا مكعبا حتى ) 41(من  -3
 )3لكل م(  2.5 فوق مترا مكعبا فما) 71(من  -4
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  .أثمان المیاه لألغراض اإلنتاجیة والمؤسسات: رابعاً 
 )شیكل(القیمة  الفئة الرقم

 )كحد أدنى( 100 مكعبامترا ) 80(مترا مكعبا حتى ) 0(من  -1
 )3لكل م(  2 مترا مكعبا)150(مترا مكعبا حتى ) 81(من  -2
 )3لكل م(   2.5 فوق مترا مكعبا فما) 151(من  -3
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  2014نظام رسوم إشغال الطرق واألرصفة لعام 
ب مــن /15اســتنادا للصــالحیات المخولــة لمجلــس بلــدي خــان یــونس بموجــب المــادة 

  :قد أصدر النظام التالي م1997لسنة ) 1(نون الهیئات المحلیة الفلسطینیة رقم قا
  )1(المــادة 

نظــام رســوم إشــغال الطــرق واألرصــفة فــي مدینــة خــان  اســم :یطلــق علــى هــذا النظــام
  .م2014یونس لسنه 

  )2(المــادة 
لهـا  یكون للكلمات والعبارات التالیة حیثما وردت في هـذا النظـام المعـاني المخصصـة

  :أدناه إال إذا دلت القرینة على غیر ذلك
  .الحكم المحلي وزیر :الوزیر
  .بلدیة خان یونس :البلدیة

  .مجلس بلدیة خان یونس :المجلس
  .بلدیةالمنطقة التي تقع ضمن نفوذ ال :منطقة البلدیة

هـــو الحیـــز أو األرض الـــذي یســـتخدمه األشـــخاص للوصـــول إلـــى مســـاكنهم  :الشـــارع
ان الشــارع معبــد أو غیـــر ذلــك وســواء كانـــت ملكیتــه مســجلة باســـم وأعمــالهم ســواء كـــ
  .البلدیة أو لم تسجل

  . الحیز المكاني المخصص لمرور األشخاص على جانبي الطریق :الرصیف
  . مالك العقار أو كل شخص مخول من قبله بمتابعة البناء :صاحب البناء

بنـاء سـواء كـان كل شخص یقوم بإشغال الطریق بوضع أیة مواد بغرض ال :الشخص
  .بصفته طبیعیًا أو اعتباریاً 

مـن الشـارع أو الرصـیف إذن من البلدیة یسمح بموجبه إشـغال مسـاحة محـددة  :اإلذن
  .لفترة مؤقتة

أي  هــو قســم التفتــیش والمتابعــة التــابع لــدائرة التخطــیط والتنظــیم أو :القســم المخــتص
  .قسم آخر یوكل إلیه هذا األمر
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  )3(المــادة 
شخص أو صاحب بناء تحت اإلنشاء أن یشـغل أي طریـق أو رصـیف  ال یجوز ألي

  .بمواد البناء أو غیرها من األشیاء إال بعد الحصول على إذن من البلدیة باإلشغال 

  )4(المــادة 
للحصول على إذن من البلدیة یجب على الشخص تقدیم طلب یظهـر رغبتـه إلشـغال 

أو التشــــطیب وذلــــك إلــــى قلــــم  الطریــــق أو الرصــــیف بســــبب أعمــــال الحفــــر أو البنــــاء
  .الجمهور بالبلدیة محددًا فیه المدة والمساحة المراد إشغالها من الطریق أو الرصیف

  )5(المــادة 
ــتم تحویـــل الطلـــب إلـــى القســـم المخـــتص لدراســـة الطلـــب والـــرد علیـــه خـــالل مـــدة ال  یـ

  .ثالثة أیام من تاریخ تقدیم الطلبتتجاوز 
  )6(المــادة 

مـن قبـل القســم المخـتص یجـب بیـان األسـباب التـي أدت إلــى  فـي حالـة رفـض الطلـب
بالغها إلى طالب اإلشغال   .رفض الطلب وإ
  )7( المــادة

فــي حالــة الموافقــة علــى الطلــب یــتم تحصــیل رســوم للیــوم الواحــد عــن كــل متــر مربــع  
مـــن مســــاحة الطریــــق أو الرصــــیف التــــي یـــراد إشــــغالها ویــــتم إحتســــابها بطــــول موقــــع 

  : وذلك حسب التاليالعرض  xاإلشغال 
 )4 ( شیكل إذا كان اإلشغال في المنطقة)أ(  
 )3 ( شیكل إذا كان اإلشغال في المنطقة)ب(  
 )2 ( شیكل إذا كان اإلشغال في المنطقة)ج(  
 )1 ( شیكل إذا كان اإلشغال في المنطقة)د(  
  یصدر عن القسم المختص خریطة توضح حدود كل منطقـة مـن تلـك المنـاطق مـن

 .تعتمد من رئیس البلدیة ویجري تعدیلها حسب مقتضى الحالمنطقة البلدیة 
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  )8(المــادة 
یجـــب علـــى كـــل صـــاحب بنـــاء تحـــت اإلنشـــاء أو مـــن یقـــوم مقامـــه أن یضـــع إشـــارات 
تحذیریـــة قبـــل شـــروعه فـــي عملیـــة البنـــاء وأن یتخـــذ كـــل مـــا یلـــزم مـــن التـــدابیر لوقایـــة 

نجم عــن عملیــة البنــاء الجمهــور مــن المــواد المتســاقطة واألضــرار األخــرى التــي قــد تــ
علـــى أن یتحمـــل المســـئولیة القانونیـــة والمدنیـــة عـــن األضـــرار التـــي قـــد تلحـــق بـــالغیر 

  .نتیجة لعدم قیامه بتدابیر األمن والسالمة
  )9(المــادة 

إذا كان اإلشغال سیؤدي إلى إغالق الطریق بالكامل وجـب علیـه وضـع إشـارات عنـد 
یقــــدرها قســــم (ذا كــــان الشــــارع ذو أهمیــــة كبــــات وإ طرفــــي الشــــارع لتنبیــــه المشــــاة والمر 

وال توجـد شـوارع بدیلـة یتوجـب علیـه الحصـول علـى إذن مـن شـرطة المــرور ) التفتـیش
  .بالمدینة

  )10(المــادة 
في حالة انتهاء المدة وعـدم قیـام مشـغل الطریـق أو الرصـیف بتجدیـد اإلذن باإلشـغال 

ربـع عـن كـل یـوم حتـى یقـوم یتم تغریمه غرامة قدرها ضـعف الرسـوم المقـررة للمتـر الم
  .علیها بتجدید مده جدیدة والموافقة

  )11( المــادة
یلتــزم كــل صــاحب بنــاء حاصــل علــى إذن بإشــغال الطریــق أو الرصــیف مــن البلدیــة 

شــیكل كبــدل أمانــات اللتزامــه بشــروط إشــغال الطریــق والرصــیف ) 200(بــدفع مبلــغ 
اء لتلــك الشــروط یفقــد حقــه والمحــددة مــن قبــل البلدیــة وفــي حالــة مخالفــة صــاحب البنــ

  . في إستراداد المبلغ المذكور
  )12(المـــادة 

فـــــي حالـــــة قیـــــام أي شـــــخص أو صـــــاحب بنـــــاء تحـــــت اإلنشـــــاء بإشـــــغال للطریـــــق أو 
یـة یـتم الرصیف بمواد البناء أو غیرها من األشیاء بـدون الحصـول علـى إذن مـن البلد

  .مخالفته وتقدیمه للمحاكمة
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  )13(المــادة 
احب بنــــاء تحــــت اإلنشـــاء یــــتم إدانتــــه بتهمـــة إشــــغال الطریــــق أو كـــل شــــخص أو صـــ

الرصـــیف بـــدون الحصـــول علـــى إذن مـــن البلدیـــة یعاقـــب بغرامـــة مالیـــه ال تقـــل عـــن 
شــیكل عــن كــل ) 40(شــیكل وبغرامــة إضــافیة ) 1000(شــیكل وال تزیــد عــن ) 100(

یریــًا ســاعة مــن تــاریخ تبلیغــه إخطــارًا تحر ) 48(یــوم تســتمر فیــه المخالفــة بعــد مــرور 
مـن هـذا النظـام ) 7(إضافة إلى تحصـیل قیمـة الرسـوم المقـررة فـي المـادة ، بالمخالفة 

  .عن الفترة طول مدة اإلشغال

  )14(المــادة 
تعـدیل الرسـوم واألمانـات الموضـحة بالمـادتین وبعـد موافقـة الـوزیر للمجلس بقرار منـه 

  .من هذا النظام حسب مقتضى الحال) 11(، )7(

  )15(المادة 
  .هذا النظام ى كل ما یتعارض مع أحكامیلغ

  )16(المــادة 
  .الوزیر یبدأ سریان هذا النظام اعتبارًا من تاریخ المصادقة علیه من قبل

  
  م 15/1/2014: حرر بتاریخ

  رئیس بلدیة خان یونس
  یحیى محي الدین األسطل. م

  إقترن بموافقتي 
  محمد جواد عبــدالخــالق الفــرا. أ

  )المحليوزیر الحكم (    
  م16/02/2014      
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  م2014نظام المسلخ في منطقة بلدیة خان یونس لسنه 

مـن  )ب/ 15(س بلدي خان یـونس بموجـب المـادة استنادا للصالحیات المخولة لمجل
  .م1997لسنه  )1(قانون الهیئات المحلیة الفلسطینیة رقم 

  :لس بلدیة خان یونس النظام التاليقد أصدر مج

  )1(المادة 
  .م2014نظام المسلخ في منطقة بلدیة خان یونس لسنه  :ذا النظامیسمى ه

  )2(المادة 
یكون للكلمات والعبارات التالیة حیثما وردت في هـذا النظـام المعـاني المخصصـة لهـا 

  :أدناه إال إذا دلت القرینة على غیر ذلك
  .وزارة الحكم المحلي :الوزارة
  .وزیر الحكم المحلي :الوزیر
  .خان یونسبلدیة  :البلدیة

  .مجلس بلدیة خان یونس :المجلس
  .المنطقة الواقعة ضمن نفوذ بلدیة خان یونس :منطقة البلدیة

  .المكان المعد لذبح وسلخ الحیوانات :المسلخ
  .األبقار ـ الجمال ـ الضأن ـ الماعز :الحیوانات

  .حوملالطبیب البیطري المنتدب من البلدیة لمعاینة الحیوانات والذبائح وال :الطبیب
  .من یقوم بعملیة الذبح والسلخ للذبیحة :الذباح
  .الحیوانات بعد الذبح :الذبائح
  .وم من المسلخ إلى محالت الجزارینالسیارة المعدة خصیصًا لنقل اللح :المركبة

  . دیسمبر )31(ینایر وتنتهي في  )1(تبدأ من  :السنة المیالدیة
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  )3(المادة 
وذبــح وسـلخ الحیوانــات المعــدة للبیـع فــي منطقــة  هــو المكــان الوحیـد لمعاینــة :المسـلخ

  .بإجازتها لالستهالك اآلدمي البلدیة ویختص

  )4(المادة 
خ فــي أي مكــان داخــل منطقــة یحظــر ویمنــع ذبــح أي مــن الحیوانــات خــارج المســل .1

 .البلدیة
مــن هــذه المــادة للطبیــب أن یأخــذ بشــأنها إحــدى ) 1(فــي حالــه عــدم تحقــق الفقــرة  .2

 :ون للمخالف الحق في التعویض عنهادون أن یكاإلجراءات التالیة 
  .إتالف تلك الذبائح إذا ثبت بأنها غیر صالحة لالستهالك اآلدمي -أ 
إجـازة التصـرف بهـا إذا وجـدت صــالحة لالسـتهالك اآلدمـي بعـد فحصــها  - ب 

  .دفع ضعف الرسوم المقررة للذبیحة شرط
  .ظامالنهذا في حالة تكرار المخالفة تطبق العقوبات الواردة في ذیل  -ج 

  )5(المادة 
یحظــــر ویمنــــع جلــــب لحــــوم حیوانــــات طازجــــة مــــن خــــارج منطقــــة البلدیــــة لبیعهــــا  .1

وتــــداولها داخــــل منطقــــة البلدیــــة إال بعــــد الحصــــول علــــى إذن مــــن البلدیــــة ودفــــع 
  .الرسوم المقررة للذبیحة طبقًا لهذا النظام 

 إذا لــم یكــن الــذباح حاصــًال علــى إذن مــن البلدیــة لجلــب لحــوم طازجــة مــن خــارج .2
  . من هذا النظام) 4(من المادة ) 2(منطقة البلدیة تطبق أحكام الفقرة 

  )6(المادة 
ال یجـــوز العمـــل فـــي المســـلخ إال لمـــن یحمـــل ترخیصـــًا بـــذلك مـــن البلدیـــة ویكـــون  .1

إذا لـم یجـدد خـالل  الترخیص صالحًا لمده سنه میالدیة  ویعتبـر التـرخیص الغیـاً 
  .ثالثین یومًا من تاریخ انتهاء مدته
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مــن هــذه المــادة ) 1(رخیص المنصــوص علیــه فــي الفقــرة رط فــیمن یمــنح التــیشــت  .2
  :أن یكون

 الئقـًا صـحیًا وحاصـًال علـى شـهادة خلـو مـن األمـراض مـن وزارة الصــحة -أ 
 ).الطب الوقائي(

  .بلغ الثامنة عشر من العمر - ب 
  .دفع رسم الرخصة والمحدد بذیل هذا النظام -ج 

  )7(المادة 
ل بالمسـلخ أو لتعـاطي مهنـة ذبـح الحیوانـات تقدم طلبـات الحصـول علـى رخصـة للعمـ

ـــذبائح فـــي المســـلخ أو تجدیـــد أجـــل الـــرخص إلـــى البلدیـــة وتكـــون الـــرخص  أو ســـلخ ال
  .حسب النموذج المعد من قبل المجلس البلدي

  )8(المادة 
  .یجوز لمجلس البلدیة تقیید عدد الرخص التي یصدرها كل سنة

  )9(المادة 
أو تجدیـــد أي رخصـــة مـــع بیـــان األســـباب  یجـــوز للمجلـــس البلـــدي أن یـــرفض إصـــدار

یومــًا مـن تـاریخ صـدور قــرار  30ویجـوز الـتظلم مـن قـرار الــرفض إلـى الـوزارة  خـالل 
  .الرفض ویكون القرار الذي تصدره الوزارة بهذا الشأن نهائیاً 

  )10(المادة 
ـــذبائح طبقـــا للتعلیمـــات التـــي یصـــدرها  تعـــاین جمیـــع الحیوانـــات قبـــل ذبحهـــا وكـــذلك ال

  .الطبیب
  )11(المادة 

سـاعة علـى األقـل " 18"قبل ذبحهـا بــ  یتم إدخال الحیوانات المراد ذبحها للمعاینة .1
  .وتحفظ في المكان المخصص لها
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مـــن هـــذه المــــادة بقـــرار مــــن " 1"یجـــوز خفـــض المــــدة المنصـــوص علیهـــا بــــالفقرة  .2
  .ساعة" 12"الطبیب بشرط أال تقل المدة عن 

  )12(المادة 
فــي المكــان المخصــص لــذلك فــي المســلخ كمــا ال یســمح تجــرى عملیــة الــذبح والســلخ 

  .بإدخال الحیوانات الغیر معدة للذبح

  )13( المادة
  .یحظر نفخ الذبائح بالفم ویجب استعمال آلة النفخ المیكانیكیة لهذه الغایة اذا لزم

  )14( المادة
تعاین جمیع الذبائح بعد ذبحها مـن قبـل الطبیـب لمعرفـة مـدى صـالحیتها لالسـتهالك 

  .آلدمي من عدمها
  )15(المادة 

تجـاز الــذبائح وأجزائهــا الســلیمة والصــالحة لالسـتهالك اآلدمــي وتــدمغ بــالختم الخــاص 
غیــر أنــه إذا أظهــر فحــص الذبیحـة أن فیهــا قروحــًا أو مرضــًا أو أحــواًال أخــرى ، بـذلك

  .لالستهالك اآلدمي  یتم إتالفهاتجعل لحومها وأجزائها األخرى غیر صالحة 
  )16(المادة 

ـــــب "  الـــــذباحین"یمنـــــع  تواجـــــد األشـــــخاص  ـــــاء معاینـــــة الطبی فـــــي محـــــل المعاینـــــة أثن
  .للحیوانات أو للذبائح

  )17(المادة 
یكـون قــرار الطبیــب فیمــا إذا كانــت الذبیحـة أو أي قســم منهــا غیــر صــالح لالســتهالك 

  .اآلدمي قرارًا نهائیاً 
  )18(المادة 

  .ها التي تتلف بموجب هذا النظامال یدفع تعویض عن الذبائح أو أعضائها أو أجزائ
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  )19(المادة 
توضع فورًا جمیع الذبائح أو أجزاء الذبائح الغیر صالحة لالستهالك اآلدمـي بالمكـان 

ویــتم اتالفهــا بــالحرق أو بالطریقــة التــي یراهــا الطبیــب مناســبة وفــي  ،المخصــص لهــا
  .حضوره

  )20(المادة 
بوحــة فــي المســلخ والتــي عاینهــا علــى الحیوانــات المذ" مــذبوح ومجــاز"تـدمغ عبــارة  .1

  .الطبیب  وصرح بأنها صالحة لالستهالك اآلدمي
لذبیحة كبیـرة السـن بـاللون وتدمغ ا ،ذبیحة صغیرة السن بالختم  األخضرتدمغ ال  .2

  .لذكركما تدمغ الذبیحة األنثى بختم خاص یمیزها عن الذبیحة ا ،األحمر

  )21(المادة 
جزارین بواسـطة مركبـات معـدة خصیصـًا لـذلك تنقل اللحوم من المسلخ إلى محالت ال

  .تكفل حفظ اللحوم نظیفة وتؤمن حمایتها من التلوث

  )22(المادة 
  :الذبح االضطراري أو المستعجل

  :للطبیب أن یسمح لصاحب أي حیوان بذبحه خارج المسلخ إذا ثبت األتي
دون أن یكـــون الحیـــوان المـــراد ذبحـــه ال یمكـــن قیادتـــه إلـــى المســـلخ أو نقلـــه إلیـــه  .1

 .حدوث خطر على الجمهور أو الشخص المتولي قیادته
 .الحیوان قد أصابه ضرر لدرجة یتعذر قیادته إلى المسلخ  .2
  : یجب على صاحب الحیوان المراد ذبحه خارج المسلخ إتباع الشروط التالیة .3

  . یجب أن یتم ذبح الحیوان بحضور الطبیب أو من یفوضه بذلك -أ 
المســلخ بالطریقــة التــي یحــددها الطبیــب یجــب نقــل الذبیحــة فــور ذبحهــا إلــى  - ب 

  .وعلى نفقة صاحب الذبیحة
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الحیوان الذي یذبح بهذه الصورة  تطبق علیـه جمیـع المـواد التـي تسـري علـى  -ج 
 .الحیوانات التي تذبح في المسلخ

  )23(المادة 
  :للمجلس إصدار التعلیمات الالزمة لسیر العمل بالمسلخ بما في ذلك ما یلي

  .ل الذبحتنظیم  وترتیب أعما .1
ـــذباحین وتنظـــیم إخضـــاعهم  .2 تحدیـــد المواصـــفات الصـــحیة الـــالزم مراعاتهـــا مـــن ال

  . للفحوص الطبیة
ــــد بهــــا  .3 ــــى الــــذباحین ومســــاعدیهم والعمــــال التقی ــــات التــــي یتعــــین عل تحدیــــد الواجب

  .والمحظورات التي یتعین علیهم تجنبها
مســــلخ تحدیـــد الشــــروط الواجـــب التقیــــد بهــــا بشـــأن تحمیــــل ونقــــل اللحـــوم داخــــل ال .4

  .وخارجه
  .یجب أن تعلق التعلیمات المشار إلیها في مكان بارز من المسلخ .5

  )24(المادة 
تســـتوفي البلدیـــة إمـــا مباشـــرة أو بواســـطة متعهـــد أو ملتـــزم عـــن اســـتعمال المســـلخ  .1

 .الرسوم المحددة  في ذیل هذا النظام
 ال یسمح بإخراج أي ذبیحة من المسلخ ما لم تكن مدموغـة بخـتم المسـلخ ومسـدد .2

  .عنها الرسوم المقررة
للمجلس أن یعدل رسوم اسـتعمال المسـلخ ورسـوم الرخصـة المحـددة فـي ذیـل هـذا  .3

  .بعد الموافقة الخطیة من الوزیر، النظام كلما اقتضت المصلحة ذلك

  )25(المادة 
  :العقوبات

یعاقــب كــل مـــن یخــالف أي حكــم مـــن أحكــام هــذا النظـــام أو التعلیمــات الصـــادرة  .1
شـیكل ) 5000(شـیكل وال تزیـد عـن ) 1000(لیة ال تقل عـن بمقتضاه بغرامة ما
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وبحرمانــه مــن الحصــول علــى رخصــه للعمــل بالمســلخ لمــدة ال تقــل عــن عــام إذا 
  .كان المخالف مرخص

مــن ) 1(فــي حالــة تكــرار المخالفــة یحكــم بالحــد األعلــى للغرامــة المــذكورة بــالفقرة  .2
 .هذه المادة

  )26(المادة 
ة علیـــه مـــن قبـــل وزیـــر الحكـــم ارًا مـــن تـــاریخ المصـــادقیبـــدأ ســـریان هـــذا النظـــام اعتبـــ

  .المحلي
  )27(المادة 

 .ما یتعارض مع أحكام هذا النظام یلغى كل

  م 05/02/2014: حرر بتاریخ
  رئیس بلدیة خان یونس

  یحیى محي الدین األسطل. م
  إقترن بموافقتي 

  محمد جواد عبــدالخــالق الفــرا. أ
  )وزیر الحكم المحلي(    
                                                                                                                             م25/02/2014      
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  ذیل النظام
  م2013التابع لنظام المسلخ في منطقة بلدیة خان یونس لسنه 

  

 شیكل البیان
  یتم تحصیل الرسوم التالیة الستعمال المسلخ  :أوال

ـ عن كل رأس من الضأن أو الماعز                                                 1
  أو عجل أو جمل أو جاموس ةـ عن كل رأس بقر 2
  ـ الذبح االضطراري للبقرة والعجل والجمل والجاموس3

   
  .ى رخصة لدخول المسلخوم الحصول علرس :ثانیا

علــــى رخصــــة للعمــــل بالمســــلخ لتعــــاطي ذبــــح وســــلخ رســــم الحصــــول 
 الحیوانات 

  
20  
80  
200  
  

  
50 
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 م2014نظام الحرف والصناعات في منطقة بلدیة خان یونس المعدل لسنه 

مـن  )ب/ 15(س بلدي خان یـونس بموجـب المـادة استنادًا للصالحیات المخولة لمجل
لــس بلدیــة قــد أصــدر مج ،م1997لســنه  )1(المحلیــة الفلســطینیة رقــم قــانون الهیئــات 

  :خان یونس النظام التالي
  )1(المادة 

لدیـة خــان یــونس المعــدل نظــام الحـرف والصــناعات فــي منطقــة ب :یســمى هــذا النظــام
  .م2014لسنة 

  )2(المادة 
لهـا  یكون للكلمات والعبارات التالیة حیثما وردت في هـذا النظـام المعـاني المخصصـة

  :أدناه إال إذا دلت القرینة على غیر ذلك
  .وزارة الحكم المحلي :الوزارة
  .الحكم المحلي وزیر :الوزیر
  .بلدیة خان یونس :البلدیة

  .مجلس بلدیة خان یونس :المجلس
أي محــل أو دكــان ســواء كــان منفصــل أو جــزء مــن بنــاء أو كشــك  :المحــل أو العقــار

أو تجاریـــة یـــتم فیهـــا ممارســـة حرفـــة یدویـــة أو أو شـــقة منفـــردة أو أي منشـــأه صـــناعیة 
  .صناعیة أو مهنة مبینه بذیل هذا النظام

كــل حرفــة أو مهنــة ورد ذكرهــا بــذیل هــذا النظــام أو أضــیفت إلیــه  :المهنــة أو الحرفــة
  .فیما بعد بموجب قرار صادر عن المجلس البلدي

  .ریاً أو اعتبا هو من یمارس الحرفة أو المهنة سواء كان طبیعیاً  :الشخص
مختلـف حسـب (هـي مبلـغ سـنوي یفـرض علـى كـل صـاحب حرفـة أو مهنـة  :الضریبة

  .)نوع الحرفة
  .لتي تقع ضمن نفوذ بلدیة خان یونسالمنطقة ا :منطقة البلدیة
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الموظــف الــذي یتبــع قســم الحــرف والصــناعات التــابع للبلدیــة أو  :الموظــف المخــتص
  .أي موظف مفوض من قبل رئیس البلدیة

  .دیسمبر )31(ینایر وتنتهي في  )1(تبدأ في  :یةالسنة المیالد

    )3(المادة 
الحصــول علــى رخصــة مــن قبــل  یجــب علــى كــل مــن یرغــب بممارســة حرفــة أو مهنــة

  .البلدیة
  )4(المادة 

دیســمبر  31نة وتنتهــي فــي ینــایر مــن كــل ســ 1مــدة الرخصــة ســنة میالدیــة تبــدأ مــن 
  .من السنة

  )5(المادة 
مهنــة أن یعلــق الرخصــة التـي حصــل علیهــا بشــأن یتعـین علــى كــل صــاحب حرفـة أو 

الحرفـــة التـــي یمارســـها فـــي مكـــان ظـــاهر بالمحـــل أو العقـــار بحیـــث یســـهل مالحظتهـــا 
  .ن صالحیتها من قبل الموظف المختصوالتحقق م

  )6(المادة 
للموظـــف المخـــتص أو المفـــوض مـــن قبـــل رئـــیس البلدیـــة دخـــول أي محـــل أو عقـــار 

  . نة تمارس فیه مرخصة أو غیر مرخصةمهللتحقق ما إذا كانت أي حرفة أو 

  )7(المادة 
رســوم معاملــة رخصــة حرفــة أو مهنــة ) شــیقل 100(تســتوفي البلدیــة فــي الســنة مبلــغ 

  .دیسمبر من السنة )31(یر وتنتهي في تبدأ من األول من ینا

  )8(المادة 
یتم تحصـیل ضـریبة الحرفـة فـي بدایـة كـل سـنة مـن كـل شـخص یمـارس أي حرفـة أو 

  . طبقًا للذیل الملحق بهذا النظام ن منطقة البلدیةمهنة ضم
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  )9(المادة 
تســـتوفي البلدیـــة نصـــف ضـــریبة الحرفـــة مـــن كـــل شـــخص یباشـــر الحرفـــة أو المهنـــة  

و حتــى نهایــة شــهر دیســمبر مــن بدایــة شــهر یولیــ ،خــالل النصــف األخیــر مــن الســنة
  .من السنة

  )10(المادة 
الرخصـة وال یجـوز لـه ان یتنـازل  تعتبر شخصیة المرخص له محل اعتبار فـي منحـه

و یحولهــــا للغیــــر دون الحصــــول علــــى موافقــــة مــــن البلدیــــة إلصــــدار رخصــــة أعنهــــا 
  .جدیدة

 )11(المادة 
إذا كـــان الشـــخص یمـــارس مهنتـــین أو حـــرفتین أو أكثـــر فـــي نفـــس المحـــل أو العقـــار 
 وكانت الضریبة المترتبة علـى الحـرف أو المهـن متفاوتـة فیـتم تحصـیل قیمـة الضـریبة

المهــن األخــرى  األعلــى للحرفــة باإلضــافة الــى نصــف قیمــة الضــریبة عــن الحــرف أو
  .مهما بلغت

  )12(المادة 
إذا مارس شخصین أو أكثـر حرفـًا أو مهنـًا مختلفـة فـي نفـس المحـل أو العقـار یترتـب 

یمارسـها فـي ذلـك المحـل  على كل منهم أن یدفع الضریبة عن المهنة أو الحرفة التي
  . أو العقار

  )13(ادة الم
إذا أراد الشــخص المــرخص لــه نقــل حرفتــه مــن مكــان آلخــر أو إذا كــان جــرى تغییــر 

ل علــــى رخصــــة الحرفــــة أو المهنــــة التــــي یمارســــها بالمحــــل أو العقــــار فعلیــــه الحصــــو 
  .جدیدة من قبل البلدیة

  )14(المادة 
ــــه إبــــالغ البلدیــــة إلیقــــا ــــة یرغــــب بإغالقهــــا یجــــب علی ــل صــــاحب حرفــــة أو مهن ف كــ

  .لضریبة المتعلقة بهاالخدمات وا
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  )15(المادة 
حرفـــة أو مهنـــة فـــي للمجلـــس بقـــرار منـــه إغـــالق أي محـــل أو عقـــار تمـــارس فیـــه أي 

  :األحوال التالیة
  .مارسة الحرفة أو المهنة دون رخصةم .1
 .مخالفة أي شرط من شروط الرخصة .2
 .ت جریمة تتعلق بالحرفة أو المهنةإذا ارتكب .3

 )16(المادة 
  :یر الحكم المحليس وبعد موافقة وز للمجل

  .بینة بذیل هذا النظامإضافة أي حرفة لقائمة الحرف الم .1
بـــذیل هـــذا النظـــام تعـــدیل قـــیم الضـــریبة المفروضـــة علـــى الحـــرف والمهـــن المبینـــة  .2

 .حسب مقتضى الحال
  )17(المادة 

ـ ض ضــریبة أي حرفـة أو أي مهنــة أو للمجلـس بقـرار منــه وبعـد موافقــة الـوزیر أن یخفّ
 -إغـالق المعـابر (نها لظـروف قـاهرة وخارجـة عـن إرادتهـم مثـل أن یعفي أصحابها م

  ).أو أیة أسباب أخرى -إغالق الطریق  -الحصار  -الحرب  -الكوارث الطبیعیة 

  )18(المادة 
  :كل من) شیقل 400(وال تزید عن ) لشیق 100(یعاقب بغرامة مالیة ال تقل عن 

  .یمارس حرفة أو مهنة دون رخصة .1
 .وط الرخصةمخالفة أي شرط من شر  .2

 )19(المادة 
علیــــه مــــن قبــــل وزارة الحكــــم  یبـــدأ ســــریان هــــذا النظــــام اعتبــــارا مــــن تــــاریخ المصــــادقة

  .المحلي
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  )20(المادة 
  .ل ما یتعارض مع أحكام هذا النظامیلغى ك 

 م 10/03/2014: حرر بتاریخ

  رئیس بلدیة خان یونس
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  ذیل النظام
  قیمة الضریبة على كل حرفة

 

رمز 
 الضریبة

 المبلغ بالشیكل مسمــــــــى الحرفــــــــــــــــة

 400 أثاث منزلي 1
 200 أثاث منزلي قدیم 2
 400 أجهزة كهربائیة 3
 400 بیع وصیانة أجهزة كمبیوتر 4
 300 أجهزة كهربائیة مستعملة 5
 400 أحذیة 6
 350 أدوات بناء 7
 500 أدوات بناء وبویات 8
 250 أدوات ریاضیة 9
 500 أدوات صحیة وزراعیة 10
 350 أدوات كهربائیة 11
 400 أدوات منزلیة 12
 300 أدوات نجارة ولوازمها 13
 150 استبدال أسطوانات أكسجین 14
 50 اسكافي 15
 300 أسمدة ومبیدات زراعیة 16
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 200 أقمشة 17
 300 أقمشة ومالبس جاهزة 18
 600 ألعاب كمبیوتر أتاري وبلیاردو 19
 600 أستودیو ومعمل للتصویر 20
 300 )أ(بقال  21
 200 )ب(بقال  22
 10000 بنك مصرفي 23
 200 بیع خضار وفواكه 24
 500 بیع أجهزة كهربائیة والكترونیة 25
 350 أعالف وحبوب بیع 26
 350 بیع أفران غاز 27
 500 بیع ألمنیوم 28
 300 بیع وشحن بطاریات 29
 400 بیع بویه 30
 400 بیع بیلفونات 31
 300 بیع جاتوة وحلویات 32
 250 بیع خبز وقرشلة 33
 250 بیع دواجن 34
 300 بیع وخیاطة ستائر 35
 600 بیع سجائر 36
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 200 بیع عسل ومكسرات 37
 250 بیع عصافیر وأسماك زینة ولوازمها 38
 400 بیع قطع إلكترونیة 39
 300 بیع قطع غیار سیارات مستعملة 40
 400 بیع قطع غیار تراكتورات 41
 300 بیع كراسي بالستیك 42
 600 بیع كرامیكا ومشتقاتها 43
 600 )میاه غازیة(بیع كوال  44
 200 بیع مالبس مستعملة 45
 450 د غذائیة مجمدةبیع موا 46
 200 بیع هدایا ولعب أطفال 47
 400 بیع وتصلیح ساعات 48
 400 بیع وتعبئة بویات 49
 400 بیع وتعبئة مواد تنظیف 50
 250 بیع ورود 51
 500 تأجیر بدل عرائس 52
 250 تأجیر كراسي 53
 600 تجارة عامة استیراد 54
 1200 تجارة عامة استیراد وتصدیر 55
 600 جارة عامة تصدیرت 56
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 350 تجارة نثریات ومالبس جاهزة 57
 300 بیع وتركیب زجاج ومرایا 58
 300 تصلیح أجهزة كهربائیة 59
 250 تصلیح أكسات وزنبركات سیارات 60
 250 تصلیح بوتاجازات 61
 300 تصلیح حمامات شمسیة 62
 250 تصلیح دراجات 63
 300 تصلیح رودیتر 64
 150 جلدیة تصلیح شنط 65
 300 تصلیح طرمبات دیزل 66
 250 تصلیح ماكنات خیاطة 67
 300 تصلیح مواتیر 68
 300 بیع أشرطة ومسجالت 69
 300 بیع وتصلیح دراجات 70
 350 تغلیف وبیع بهارات 71
 350 توزیع وبیع غاز 72
 1200 ثالجة خضار وفواكه 73
 400 جزار 74
 250 حالق 75
 200 خردوات 76
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 250 خطاط 77
 250 خیاط 78
 350 رسم على الخشب 79
 350 رسم على السیرامیك 80
 150 منجد سیارات 81
 400 سمكري سیارات 82
 150 سمكري عادي 83
 500 سوبر ماركت 84
 500 شئون الحج والعمرة 85
 500 صائغ ذهب 86
 1000 صالة أفراح 87
 400 صالون حالقة للسیدات والرجال 88
 600 افةصر  89
 400 صیانة بیلفونات 90
 400 صیانة ماكینات تصویر 91
 500 صیدلیة 92
 250 عطارة وأعشاب طبیة 93
 350 عیادة بیطریة وبیع أدویة بیطریة 94
 500 عیادة خاصة 95
 200 غسیل وكوي یدوي 96
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 250 غیار زیت 97
 1300 فرن آلي 98
 800 فقاسه صیصان 99
 250 فني مفاتیح 100
 300 فوال 101
 350 قطع غیار ثالجات وغساالت 102
 400 قطع غیار سیارات وزیوت وأدوات زینة 103
 200 كاتب عرائض 104
 700 كافتیریا واستراحة 105
 250 كهربائي سیارات 106
 400 كوافیره 107
 400 لف ماتورات كهربائیة 108
 200 بیع فواكه 109
 700 متاجرة سیارات 110
 2000 ة وقودمحط 111
 500 محل تشكیل وتصلیح الذهب والفضة 112
 300 محل بیع وتركیب عطور 113
 300 محمص 114
 1200 مخبز فینو وقرشله 115
 400 مختبر تحالیل طبیة 116
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 400 مخرطة 117
 300 مستودع 118
 200 مخزن عادي 119
 700 مدرسة تعلیم سواقة 120
 300 مرطبات 121
 400 مركز أشعة 122
 400 مركز بصریات 123
 300 مركز تدریب ریاضي 124
 400 مركز تدریب مهني 125
 1000 مركز كمبیوتر ومقهى إنترنت 126
 300 مركز للیاقة وتخفیف الوزن والعالج الطبیعي 127
 600 مزرعة دواجن 128
 700 مزرعة دواجن وحبش 129
 1500 مزرعة لتربیة وتسمین األبقار 130
 1200 في خاصمستش 131
 1000 مستودع أدویة وأدوات طبیة 132
 300 مشتل لبیع الورود 133
 350 مشحمة 134
 600 مصنع أحذیة وجلود 135
 1500 مصنع أسكیمو وبوظة 136
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 600 مصنع أكیاس نایلون 137
 500 مصنع ألعاب أطفال بالستیك 138
 700 مصنع براغي 139
 700 مصنع بالستیك 140
 400 طریزمصنع ت 141
 800 مصنع حلویات 142
 700 مصنع حمامات شمسیة 143
 600 مصنع خیاطة 144
 800 مصنع رخام وشایش 145
 600 مصنع سجاد یدوي 146
 600 مصنع عیون تفتوف 147
 600 مصنع فرز وتعبئة تمور 148
 800 مطبعة 149
 400 مطحنة بهارات 150
 600 مطحنة حبوب 151
 500 مطعم 152
 350 معرض دیكور جبس 153
 600 معرض لألثاث المنزلي والمكتبي 154
 600 معرض موبیلیا 155
 600 معصرة 156
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 400 معمل أسنان 157
 800 معمل بلوك 158
 900 معمل بلوك ورخام 159
 600 معمل مزایكو 160
 700 معمل معجنات حلویات 161
 700 معهد لتعلیم السیاقة النظریة 162
 450 وكوي مالبسمغسلة  163
 400 مكتب اتصاالت 164
 1000 مكتب تأمین 165
 600 مكتب خدمات عامة 166
 600 مكتب خدمات عامة شئون الحج والعمرة 167
عالن 168  400 مكتب دعایة وإ
 500 مكتب سفریات 169
 500 مكتب سیاحة وسفر 170
 600 مكتب عقارات 171
 400 مكتب محاسبة 172
 500 ةمكتب محاما 173
 600 مكتب مقاوالت عامة ونقلیات 174
 700 مكتب هندسي ومقاوالت 175
 500 مكتب هندسي 176
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 500 مكتب هندسي وأمن صناعي 177
 300 مكتبة مدرسیة 178
 350 مالبس جاهزة 179
 300 منجد 180
 400 منجرة ألیة 181
 600 منجرة موبیلیا 182
 600 مواد بناء 183
 350 نثریات 184
 150 نجار عربي 185
 500 ورشة ألمنیوم 186
 350 ورشة بناشر 187
 500 ورشة تراكتوات وكباشات 188
 400 ورشة حدادة 189
 400 ورشة دهان سیارات 190
 400 ورشة میكانیكي سیارات 191
 200 مخبز خبز طابون 192
 200 بیع تبن 193
 400 تأجیر أدوات بناء 194
 600 نمصنع ألبان وأجبا 195
 500 طباخ 196
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 1000 مخازن لحفظ األسكیمو 197
 500 مصنع مواد تنظیف وشامبو ومواد تجمیل 198
 800 مركز طبي 199
 150 محل على سور المقبرة 200
 400 ورشة سمكري سیارات ودهان 201
 600 مصنع مواد غذائیة مقرمشات 202
 400 بیع حصمه 203
 600 مخبز قرشلة 204
 1000 حیوانات حدیقة 205
 800 محطة تحلیة 206
 600 تصنیع عصائر ومواد غذائیة 207
 600 تجارة عامة 208
 700 تجارة عامة ومقاوالت 209
 1200 ثالجة مواد غذائیة مجمدة 210
 500 مركز تعلیمي وثقافي وأبحاث 211
عالم 212  400 مكتب صحافة وإ
 1000 مخزن ثالجة 213
 250 وكیل صحف 214
 300 محل تصلیح الذهب والفضة 215
 1200 مركز إعالم 216
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 300 بیع قطع غیار وتصلیح دراجات ناریة 217
 500 صیدلیة بیطریة 218
 200 كاتب عرائض متجول 219
 300 تصلیح دراجات ناریة 220
 1500 مكتب خدمات إنترنت 221
 250 بیع تحف وبراویز 222
 2000 منتجع سیاحي 223
 5000 هي واستراحةمدینة مال 224
 700 مكتب تاكسیات داخلي وخارجي 225
 350 استودیو تصویر 226
 5000 )مركز رئیسي(شركة توزیع الكهرباء  227
 2500 )فرع الجبایة( شركة توزیع الكهرباء 228
 300 مجرشه بالستیك 229
 300 بیع إطارات مركبات 230
 200 بیع مواد تنظیف 231
 400 بیع أدوات صحیة 232
 1500 كافتیریا واستراحة ومسبح 233
 600 مكتب استشارات مالیة 234
 400 مركز للتراث الشعبي 235
 300 إكسسوارات بیلفونات 236
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 400 بیع براغي 237
 400 مفروشات 238
 800 موزع معتمد لشركة جوال 239
 500  مخازن لبیع كرامیكا ومشتقاتها 240
 400  بیع سجاد وموكیت 241
 400  بیع قطع غیار جدیدة 242
 300 هندسة الكترونیات سیارات 243
 600 مكتب مقاوالت عامة 244
 2000 محطة غاز 245
 300 بیع كلف خیاطة وتطریز 246
 400 مطحنة قهوة 247
 300 مجوهرات تقلیدیة 248

  
  

  رئیس بلدیة خان یونس
  یحیى محي الدین األسطل. م

  لفــرامحمد جواد عبــدالخــالق ا. أ
  )وزیر الحكم المحلي(    
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم الزوایدة ودیر البلح

  الفاصل بین بلدیتي الزوایدة) 1(بإیداع مجدد للمخطط التفصیلي للشارع رقم 
  م ارتداد3+م18ودیر البلح بعرض 
  6193لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلــن اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلــدیتي الزوایــدة ودیــر الــبلح عــن إیــداع مجـــدد 
الفاصــل بــین بلــدیتي الزوایــدة ودیــر الــبلح بعــرض  1للمخطــط التفصــیلي للشــارع رقــم 

) 2339(مـن القطعـة رقــم ) 27-28-80-41-42(م ارتـداد والمـار بالقسـائم 3+م18
-34(والقسـائم رقـم ) 2338(طعة رقـم من الق) 44-43-41-39-38(والقسائم رقم 

  ).128(من القطعة رقم ) 1-8(والقسائم رقم ) 146(من القطعة رقم ) 35-36
  .لالعتراض خالل مدة خمسة عشر یومًا من تاریخ هذا اإلعالن

وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى 
لـى خارطـة المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام المشـمولة بهـذا المشـروع اإلطـالع ع

الرسمي وتقـدیم االعتراضـات علیـه إلـى مكتـب اللجنـة المحلیـة للبنـاء والتنظـیم ببلـدیتي 
  .الزوایدة ودیر البلح

  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((

  اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم رئیـس                                               
  )الزوایدة ودیر البلح: (بمنطقة                                              
  : االسم                                              
  : الصفة                                              

  : التوقیع                                              
  :خاتم اللجنة المحلیة                                              
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم الزهراء

  م ارتداد5+م16بعرض  A34بإیداع مجدد للمخطط التفصیلي للشارع رقم 
  6193لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ــــداع مجــــدد للمخطــــط  ــــة للبنــــاء والتنظــــیم ببلدیــــة الزهــــراء عــــن إی ــــن اللجنــــة المحلی تعل
-11-10-7(م ارتــداد والمــار بالقســائم 5+م16بعـرض  A34التفصـیلي للشــارع رقــم 

مـــــن ) 6-8-9(والقســـــائم رقـــــم ) 2311(مـــــن القطعـــــة رقـــــم ) 12-13-4-2-14-6
  ).2312(القطعة رقم 

  .ن تاریخ هذا اإلعالنلالعتراض خالل مدة خمسة عشر یومًا م
وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى 
المشـمولة بهـذا المشـروع اإلطـالع علـى خارطـة المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام 
الرســمي وتقــدیم االعتراضــات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة 

  .الزهراء
  )).ـوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ وسـ((

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )الزهراء: (بمنطقة                                              
  : سماال                                              
  : الصفة                                              
  : التوقیع                                              
  :خاتم اللجنة المحلیة                                              
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  نسصادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم خانیو 

م بدون 60بعرض ) شارع أحمد یاسین( 7بإیداع للمخطط التفصیلي للشارع رقم 
م بدون ارتداد في 30وبعرض ) 106-20(ارتداد في الجزء المحصور بین شارعي 

  )16- 20(الجزء المحصور بین شارعي 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

نس عــن إیــداع للمخطــط التفصــیلي تعلــن اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة خــانیو 
م بــدون ارتــداد فــي الجــزء المحصــور 60بعــرض ) شــارع أحمــد یاســین( 7للشــارع رقــم 

ــــین شــــارعي  م بــــدون ارتــــداد فــــي الجــــزء المحصــــور بــــین 30وبعــــرض ) 106-20(ب
مــــــــن ) 5-28-27-24-23-21-20-19(والمـــــــار بالقســـــــائم ) 16-20(شـــــــارعي 

  ).88(القطعة رقم من ) 2-11(والقسائم رقم ) 92(القطعة رقم 
  .لالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالن

وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى 
المشـمولة بهـذا المشـروع اإلطـالع علـى خارطـة المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام 

حلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة الرســمي وتقــدیم االعتراضــات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة الم
  .خانیونس

  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )خانیونس: (بمنطقة                                              

  : االسم                                              
  : الصفة                                              
  : التوقیع                                              
  :خاتم اللجنة المحلیة                                              
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  لیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم دیر البلحصادر عن اللجنة المح

  م ارتداد3+م12بعرض ) 44(بإیداع للمخطط التفصیلي للشارع رقم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلـن اللجنــة المحلیــة للبنـاء والتنظــیم ببلدیــة دیـر الــبلح عــن إیـداع للمخطــط التفصــیلي 
-16-13-10-7-3(ار بالقســـائم م ارتـــداد والمـــ3+م12بعـــرض ) 44(للشـــارع رقـــم 

مــــــن القطعــــــة رقــــــم ) 19-22-25-28-34-37-42-45-52-55-60-63-69
-31-30-29-28-27-26-24-23-22-18-17-14(والقســـــائم رقـــــم ) 139(

  ).140(من القطعة رقم ) 33-36
  .لالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالن

واألبنیــة واألمــالك األخــرى وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي 
المشـمولة بهـذا المشـروع اإلطـالع علـى خارطـة المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام 
الرســمي وتقــدیم االعتراضــات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة 

  .دیر البلح
  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )دیر البلح: (بمنطقة                                              
  : االسم                                              
  : الصفة                                              

  : التوقیع                                              
  :خاتم اللجنة المحلیة                                              
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم بیت الهیا

  م30بإیداع للمخطط التفصیلي لشارع السكة الحدید بعرض 
  1936لسنة ) 28(نظیم المدن رقم قانون ت

تعلن اللجنـة المحلیـة للبنـاء والتنظـیم ببلدیـة بیـت الهیـا عـن إیـداع للمخطـط التفصـیلي 
) 42-41-60-61-36-33(م والمـــار بالقســـائم 30للشـــارع الســـكة الحدیـــد بعـــرض 

) 578(مــــن القطعــــة رقــــم ) 9-7-5-2( والقســــائم رقــــم ) B/756(مــــن القطعــــة رقــــم 
والقسـائم رقـم ) B/577(مـن القطعـة رقـم ) 59-60-61-55-56-57(والقسائم رقـم 

  ).B/1768(من القطعة رقم ) 3-6-4(
  .لالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالن

وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى 
الل سـاعات الـدوام المشـمولة بهـذا المشـروع اإلطـالع علـى خارطـة المشـروع مجانـًا خـ

الرســمي وتقــدیم االعتراضــات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة 
  .بیت الهیا

  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )بیت الهیا: (بمنطقة                                              

  : االسم                                              
  : الصفة                                              
  : التوقیع                                              

  :خاتم اللجنة المحلیة                                              
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

منطقة تنظیم الزوایدة بعرض  2Bبالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 
  شماًال وشارع شهداء األقصى جنوباً  19م ارتداد والمحصور بین شارع رقم 3+م14

  الزوایدة –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ
التصـــــدیق النهـــــائي علـــــى  29/1/2014المنعقـــــدة بتـــــاریخ  2/2014بجلســـــتها رقـــــم  

م 3+م14منطقــة تنظــیم الزوایــدة بعــرض  2Bســار الشــارع رقــم المخطــط التفصــیلي لم
شـــماًال وشـــارع شـــهداء األقصـــى جنوبـــًا والمـــار  19ارتـــداد والمحصـــور بـــین شـــارع رقـــم

-3-2-1والقســائم رقــم  2340مــن القطعــة  10-9-8-7-6-5-3-2-1بالقســائم 
مــــن القطعــــة رقــــم  10-9والقســــیمتین  2347مــــن القطعــــة رقــــم  4-6-7-8-9-10

2347.  
بق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة والـذي نشـر السا

  .28/5/2013في جریدة فلسطین بتاریخ 
كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
عشر یومًا من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین 

  . هما أقـربمحلیتین أی
  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  صادر عن اللجنة المركزیة للتنظیم وبناء المدن بمحافظات غزة


 

تعلـن اللجنــة المركزیـة للتنظــیم وبنـاء المــدن بمحافظـات غــزة للجمهـور الكــریم بأنهـا قــد 
  .   29/1/2014المنعقدة بتاریخ  22014قررت بجلستها رقم 

مــن القطعــة رقــم  5علــى أرض القســیمة رقــم  إیـداع 
المغراقــة المقدمـة للجنـة مـن أراضـي  671

  
وعلیــه یحــق لجمیــع ذوي الشــأن فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى المشــمولة  

بالمنطقة بصفتهم من أصحاب األمالك أو بأي صفة أخـرى أن یتقـدموا باعتراضـاتهم 
  .ر هذا اإلعالنمن تاریخ نش )یوم 30(على المشروع وذلك خالل مدة 

ــــة  ــــاء والتنظــــیم بمقرهــــا فــــي بلدی ــــة المحلیــــة للبن ــــدى مكتــــب اللجن تقــــدم االعتراضــــات ل
ســــكرتیر اللجنــــة المركزیــــة بمكتبــــه بــــوزارة الحكــــم المحلــــي خــــالل / المغــــراق وللســــید 

  .ساعات الدوام الرسمي
 
  

 
  

  
  
  
  
  



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  بإیداع مجدد لمشروع تنظیمي عمراني تفصیلي لحي النور
  جبالیا - منطقة تنظیم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلن اللجنة المركزیـــة لألبنیـة وتنظیــم المـدن بمحافظـات غـزة أنهـا قـد قــررت بجلسـتها 
ــــــم  إعــــــادة إیــــــداع المشــــــروع التنظیمــــــي  29/1/2014المنعقــــــدة بتــــــاریخ  2/2014رق

والمبینــة تفاصــیله العمرانــي التفصــیلي للقطــع والقســائم الواقعــة بمنطقــة تنظــیم 
إیــداعًا  20/1/2013بتــاریخ  ي بقــرار اإلیــداع الســابق المنشـــور فــ

  .من تاریخ نشر هذا اإلعالن مجددًا لمدة 
◌ً لــنص المــادة    1936لســنة ) 28(مــن قــانون تنظــیم المــدن رقــم ) 17(وعلیــه ووفقــًا

فانـــــه یجـــــوز لجمیـــــع أصـــــحاب الحقـــــوق فـــــي األراضـــــي واألبنیـــــة واألمـــــالك األخـــــرى 
أي مشــــروع آخــــر ســــواء بصــــفتهم مــــن أصــــحاب هــــذه المشــــمولة بهــــذا المشــــروع أو بــــ

األمـــالك أو بأیـــة صـــفة أخـــرى االطـــالع مجانـــًا علـــى المشـــروع المعـــدل لـــدى مكتـــب 
اللجنـة المحلیــة للبنـاء والتنظــیم بمقرهـا فــي بلدیـة جبالیــا خـالل ســاعات الـدوام الرســمي 

 من تاریــخ نشـر هـذا اإلعـالن فـي وتقدیم االعتراضات علیه خالل 
  .فتین یومیتین محلیتین أیهما أقربالجریدة الرسمیة أو في صحی

  )).وسـوف لـن یلتفت ألي اعتـراض یـرد بعــد هـذا التاریــخ (( 
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم دیر البلح

  م ارتداد3+م18بعرض  30ع مخطط تفصیلي لشارع رقم بإیدا
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلـن اللجنــة المحلیــة للبنـاء والتنظــیم ببلدیــة دیـر الــبلح عــن إیـداع المخطــط التفصــیلي 
-12-11-5-4-1م ارتـداد والمـار بالقسـائم 3+م18بعـرض  30لمسـار الشارع رقـم 

13-14-15-16-17-19-20-23-24-25-26-27-28-29-31-32-
مـــن القطعـــة رقــــم  13والقســـیمة رقـــم  136مـــن القطعـــة رقـــم  33-34-35-38-37

-28-27والقســـــائم  132مـــــن القطعـــــة رقـــــم  23-22-21-16-15والقســــائم  133
 2351مـــن القطعـــة رقـــم  38-15-1والقســـائم  137مـــن القطعـــة  37-36-41-42

ل مـدة شـهرین مـن تـاریخ لالعتـراض خـال. 2356مـن القطعـة رقـم  5-2والقسائم رقم 
  .هذا اإلعالن

وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى 
المشـمولة بهـذا المشـروع اإلطـالع علـى خارطـة المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام 
الرســمي وتقــدیم االعتراضــات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة 

  .یر البلحد
  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )دیر البلح: (بمنطقة                                              

  : االسم                                              
  : الصفة                                              
  : التوقیع                                             
  :خاتم اللجنة المحلیة    
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم دیر البلح

متفرع من شارع تونس على الحد الجنوبي للقسیمة  بإیداع مخطط تفصیلي لشارع
م 8م ارتداد في الجزء الغربي منه وبعرض 3+م10بعرض  141قطعة رقم  24رقم 

  بدون ارتداد في الجزء الشرقي منه
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

یلي تعلـن اللجنــة المحلیــة للبنـاء والتنظــیم ببلدیــة دیـر الــبلح عــن إیـداع المخطــط التفصــ
قطعـة رقـم  24لمسـار شارع متفرع من شـارع تـونس علـى الحـد الجنـوبي للقسـیمة رقـم 

م بــدون ارتــداد فــي 8م ارتــداد فــي الجــزء الغربــي منــه وبعــرض 3+م10بعــرض  141
 28والقسـیمة رقـم  141من القطعة رقـم  109-24الجزء الشرقي منه والمار بالقسائم 

  .هرین  من تاریخ هذا اإلعالنلالعتراض خالل مدة ش. 2337من القطعة رقم 
وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى 
المشـمولة بهـذا المشـروع اإلطـالع علـى خارطـة المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام 
الرســمي وتقــدیم االعتراضــات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة 

  .لحدیر الب
  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )دیر البلح: (بمنطقة                                              

  : االسم                                              
  : الصفة                                             
  : التوقیع                                             
  :خاتم اللجنة المحلیة    
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

- 38هدف استخدام جزء من أرض القسائم بالمصادقة النهائیة على مشروع تغییر 
  من مرفق عام إلى زراعي 2351من القطعة  39

  دیر البلح - منطقة تنظیم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلـن اللجنـة المركزیـة لألبنیــة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غــزة أنهـا قـد قــررت بجلســـتها 
ق النهــائي علــى مشــروع تغییــر التصــدی 29/1/2014المنعقــدة بتــاریخ  2/2014رقــم 

مــن مرفــق عــام  2351مــن القطعــة 39-38هــدف اســتخدام جــزء مــن أرض القســائم 
إلى زراعي لالعتـراض بموجـب اإلعـالن الصـادر عـن اللجنـة المركزیـة والمنشـور فـي 

مـــع وضـــعه موضــع التنفیـــذ بعــد مـــرور خمســـة  28/9/2013جریــدة فلســـطین بتــاریخ 
الن فـــي الجریـــدة الرســـمیة أو فـــي صحــــیفتین عشـــر یومـــًا مـــن تـــاریخ نشـــر هـــذا اإلعـــ

  .من قانون تنظیم المدن) 18(یومیتیـن محلیتین أیهما أقرب، وذلك وفقًا لنص المادة 
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم عبسان الجدیدة

  )7(بإیداع للمخطط التفصیلي لشارع رقم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلـــن اللجنـــة المحلیـــة للبنـــاء والتنظـــیم ببلدیــــة عبســـان الجدیـــدة عـــن إیـــداع للمخطــــط 
-14-13-12-11-10-9-8-6-4-1(والمــار بالقســائم  7ي لشــارع رقــم التفصــیل

-7-6( قســـائم رقـــم وال) 236(مـــن القطعـــة رقـــم ) 15-16-17-18-19-20-21
  ).237(من القطعة رقم ) 8-9-10-11-13-14-15

  .لالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالن
وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى 
المشـمولة بهـذا المشـروع اإلطـالع علـى خارطـة المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام 

قــدیم االعتراضــات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة الرســمي وت
  .عبسان الجدیدة

  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )عبسان الجدیدة: (بمنطقة                                              

  : االسم                                              
  : الصفة                                              
  : التوقیع                                             
  :خاتم اللجنة المحلیة    
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اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة بالمصادقة على  صادر عن

  )8-127) (8- 126(المخطط التفصیلي لتعدیل مسار الشارعین رقم 
  خانیونس –منطقة تنظیم

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــر  رت تعلــن اللجنــة المركزیـ
ــــــدة بتــــــاریخ  2/2014بجلســــــتها رقــــــم  ــــــى  29/1/2014المنعق التصــــــدیق النهــــــائي عل

والمــــــار ) 8-127) (8-126(المخطـــــط التفصــــــیلي لتعــــــدیل مســــــار الشــــــارعین رقــــــم 
  .86من القطعة  2بالقسیمة 

السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة والـذي نشـر 
  .5/9/2013بتاریخ في جریدتي فلسطین والرسالة 

كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
عشر یومًا من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  صادر عن اللجنة المركزیة للتنظیم وبناء المدن بمحافظات غزة


  

تعلـن اللجنــة المركزیـة للتنظــیم وبنـاء المــدن بمحافظـات غــزة للجمهـور الكــریم بأنهـا قــد 
  .   29/1/2014المنعقدة بتاریخ  22014بجلستها رقم قررت 

مـن  15علـى أرض القسـیمة رقـم إیداع تـرخیص   
مــن أراضــي عبســان الكبیــرة المقدمــة للجنــة  25القطعــة رقــم 

.  
الك األخــرى المشــمولة وعلیــه یحــق لجمیــع ذوي الشــأن فــي األراضــي واألبنیــة واألمــ 

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 والتنظـیم بمقرهـا فـي بلدیـة عبسـان 
لجنــة المركزیــة بمكتبــه بــوزارة الحكــم المحلــي خــالل ســاعات ســكرتیر ال/ الكبیــرة وللســید
  .الدوام الرسمي
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  ات غزةصادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظ

  بإیداع مشروع تنظیمي عمراني تفصیلي لحي قاع القرین لالعتراض
  خانیونس - منطقة تنظیم 
  م1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلـن اللجنــة المركزیــة لألبنیــة وتنظــیم المــدن بمحافظــات غــزة أنهــا قــد قــررت بجلســتها 
ظیمــــي العمرانـــــي إیـــــداع المشــــروع التن 29/1/2014المنعقــــدة بتــــاریخ  2/2014رقــــم 

التفصـیلي لحـي قـاع القـرین خـانیونس الـذي أعدتـه اللجنـة المحلیـة للبنـاء والتنظـیم فـي 
  :بلدیة خانیونس والذي یشمل القطع والقسائم التالیة

  

 المساحة اإلجمالیة رقم القسیمة رقم القطعة

 كامل القسائم 71

 دونم 2602.5

 كامل القسائم 72

 كامل القسائم 74

 القسائمكامل  75

76  
1-2-3-4 -5-7-8-9-15-16-

 14- 11وجزء من القسائم -17

  
  .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 
مشـروع أو بـأي مشـروع آخـر في األراضي واألبنیة واألمالك األخرى المشمولة بهذا ال

سـواء بصــفتهم مــن أصــحاب هـذه األمــالك أو بأیــة صــفة أخـرى االطــالع مجانــًا علــى 
ــــاء والتنظــــیم بمقرهــــا فــــي بلدیــــة  ــــة للبن ــــة المحلی ــــدى مكتــــب اللجن المشــــروع المــــودع  ل
خانیونس خالل ساعات الـدوام الرسـمي وتقـدیم االعتراضـات علیـه خـالل مـدة شـهرین 
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عالن في الجریدة الرسـمیة أو فـي صـحیفتین یـومیتین محلیتـین من تاریـخ نشر هذا اإل
  .أیهما أقرب

  )).تـراض یـرد بعــد هـذا التاریــخوسـوف لن یلتفت ألي اع((
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  بإیداع مجدد لمشروع تنظیمي عمراني تفصیلي
  )حي الشیخ ناصر(خانیونس  –منطقة تنظیم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

نیـة وتنظیــم المـدن بمحافظـات غـزة أنهـا قـد قــررت بجلسـتها تعلن اللجنة المركزیـــة لألب
ــــــم  إعــــــادة إیــــــداع المشــــــروع التنظیمــــــي  29/1/2014المنعقــــــدة بتــــــاریخ  2/2014رق

حـــي الشـــیخ (العمرانـــي التفصـــیلي للقطـــع والقســـائم الواقعـــة بمنطقـــة تنظـــیم خـــانیونس 
ســــطین والمبینــــة تفاصــــیلها بقــــرار اإلیــــداع الســــابق المنشــــور فــــي جریــــدتي فل) ناصــــر

إیـداعًا مجـددًا لمـدة خمســة عشـر یومـًا مـن تـاریخ نشــر  14/2/2013والرسـالة بتـاریخ 
  .هذا اإلعالن في صحیفتین یومیتین محلیتین 

◌ً لــنص المــادة    1936لســنة ) 28(مــن قــانون تنظــیم المــدن رقــم ) 17(وعلیــه ووفقــًا
فانـــــه یجـــــوز لجمیـــــع أصـــــحاب الحقـــــوق فـــــي األراضـــــي واألبنیـــــة واألمـــــالك األخـــــرى 
المشــــمولة بهــــذا المشــــروع أو بــــأي مشــــروع آخــــر ســــواء بصــــفتهم مــــن أصــــحاب هــــذه 
األمـــالك أو بأیـــة صـــفة أخـــرى اإلطـــالع مجانـــًا علـــى المشـــروع المعـــدل لـــدى مكتـــب 
اللجنـة المحلیــة للبنـاء والتنظــیم بمقرهـا ببلدیــة خـانیونس خــالل سـاعات الــدوام الرســمي 

تاریــخ نشـر هـذا اإلعـالن فـي وتقدیم االعتراضات علیه خالل خمسـة عشـر یومـًا مـن 
  .الجریدة الرسمیة أو في صحیفتین یومیتین محلیتین أیهما أقرب

  .وسـوف لـن یلتفت ألي اعتـراض یـرد بعــد هـذا التاریــخ
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  م النصرصادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظی

م 3+م14بعرض ) شارع الشهید عبد المالك( 3بإیداع مخطط تفصیلي لشارع رقم 
  .جنوباً  16شماًال والشارع رقم  6ارتداد والمحصور بین الشارع رقم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلـــن اللجنـــة المحلیـــة للبنـــاء والتنظـــیم ببلدیـــة النصـــر عـــن إیـــداع المخطـــط التفصـــیلي 
م ارتـداد والمحصـور 3+م14بعرض ) شارع الشهید عبد المالك( 3الشارع رقم  لمسـار

مـن ) أراضـي سـبع(جنوبـًا والمـار بالقسـائم  16شـماًال والشـارع رقـم  6بـین الشـارع رقـم 
  ).أراضي سبع(القطعة 

  .لالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالن
واألبنیــة واألمــالك األخــرى وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي 

المشـمولة بهـذا المشـروع اإلطـالع علـى خارطـة المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام 
الرســمي وتقــدیم االعتراضــات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة 

  .النصر
  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )النصر: (بمنطقة                                              
  : االسم                                              
  : الصفة                                              

  : التوقیع                                             
  :خاتم اللجنة المحلیة    
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم النصر

بعرض ) شارع الشهید محمد معمر( 23بإیداع مخطط تفصیلي لشارع رقم 
  .غرباً  32ع رقم شماًال والشار  20م ارتداد والواصل بین الشارع رقم 3+م14

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
تعلـــن اللجنـــة المحلیـــة للبنـــاء والتنظـــیم ببلدیـــة النصـــر عـــن إیـــداع المخطـــط التفصـــیلي 

ـــــداد 3+م14بعـــــرض ) شـــــارع الشـــــهید محمـــــد معمـــــر( 23لمســــــار الشـــــارع رقـــــم  م ارت
أراضــي (سـائم غربـًا والمــار بالق 32شــماًال والشـارع رقــم  20والواصـل بـین الشــارع رقـم 

  ).أراضي سبع(من القطعة ) سبع
  .لالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالن

وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى 
المشـمولة بهـذا المشـروع اإلطـالع علـى خارطـة المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام 

لیــه إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة الرســمي وتقــدیم االعتراضــات ع
  .النصر

  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )النصر: (قةبمنط                                              
  : االسم                                              
  : الصفة                                             
  : التوقیع                                             
  :خاتم اللجنة المحلیة    
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  نطقة تنظیم النصرصادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بم

بعرض ) شارع الشهید محمد حسین عاشور( 34بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  غرباً  1شرقًا والشارع رقم  4م ارتداد والمحصور بین الشارع الهیكلي رقم 3+م12

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

مخطـــط التفصـــیلي تعلـــن اللجنـــة المحلیـــة للبنـــاء والتنظـــیم ببلدیـــة النصـــر عـــن إیـــداع ال
م ارتـداد 3+م12بعـرض ) شارع الشهید محمد حسـین عاشـور( 34لمسـار الشارع رقم 

غربـــًا والمــار بالقســـائم                          1شــرقًا والشـــارع رقــم  4والمحصــور بــین الشـــارع الهیكلــي رقـــم 
  ).أراضي سبع(من القطعة ) أراضي سبع(

  .اإلعالنلالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا 
وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى 
المشـمولة بهـذا المشـروع اإلطـالع علـى خارطـة المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام 
الرســمي وتقــدیم االعتراضــات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة 

  .النصر
  )).ت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ وســوف لن یلتفـــ((

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )النصر: (بمنطقة                                              
  : االسم                                              

  : الصفة                                              
  : التوقیع                                             
  :خاتم اللجنة المحلیة    
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  ارتدادم 3+م10بعرض  51- 50بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 
  م ارتداد3+م10بعرض  51والشارع رقم 

  بني سهیال –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ
التصـــــدیق النهـــــائي علـــــى  12/2/2014المنعقـــــدة بتـــــاریخ  3/2014بجلســـــتها رقـــــم  

م ارتـداد والمـار بالقسـائم 3+م10بعرض   51- 50فصیلي للشارعین رقم المخطط الت
  .219من القطعة  31-32-39-40-42-43-44-45-52-53-54-56

السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة والـذي نشـر 
  .30/10/2013في جریدة فلسطین بتاریخ 

مشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا ال
عشر یومًا من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 

  
 

 
  

  
  

  



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم خانیونسصادر عن 

  حي معن 69قطعة  13لشوارع القسیمة بإیداع مخطط تفصیلي 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلن اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة خانیونس عن إیداع المخطـط التفصـیلي 
  -:وتشمل التالي حي معن 69قطعة  13شوارع القسیمة لمسـار 

 4م ارتـــــداد والمحصــــور بـــــین شـــــارع رقـــــم 3+م10بعـــــرض  6001شــــارع رقـــــم  -
 .77وشارع رقم 

 4م ارتـــــداد والمحصــــور بـــــین شـــــارع رقـــــم 3+م10بعـــــرض  6002شــــارع رقـــــم  -
 .77وشارع رقم 

وشـارع  4م ارتـداد والمحصـور بـین شـارع رقـم 3+م10بعـرض  694شارع رقم  -
 .77رقم 

 85داد والمحصــــور بـــــین شـــــارع رقـــــم م ارتـــــ3+م10بعـــــرض  696شــــارع رقـــــم  -
 .77وشارع رقم 

م ارتـــــداد والمحصـــــور بـــــین مدرســـــة معــــــن 3+م10بعـــــرض  601شـــــارع رقـــــم  -
لمـدة سـتین یومـًا حسـب األصـول  69مـن القطعـة  12االبتدائیـة وحـد القسـیمة 

  ).69(من القطعة ) 13(والمار بالقسیمة 

  .لالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالن

ه یجوز لجمیع أصحاب الحقوق في األراضـي واألبنیـة واألمـالك األخـرى وعلیه فان
المشـــمولة بهـــذا المشـــروع اإلطـــالع علـــى خارطـــة المشـــروع مجانـــًا خـــالل ســـاعات 
الدوام الرسمي وتقدیم االعتراضات علیه إلى مكتب اللجنـة المحلیـة للبنـاء والتنظـیم 

  .ببلدیة خانیونس



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

  )).ــرد بعد هذا التاریـــخ وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض ی((

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                           
  )خانیونس: (بمنطقة                                           
  : االسم                                           

  : الصفة                                           
  : التوقیع                                           
  :خاتم اللجنة المحلیة    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم خانیونس

م ارتداد في 3+م20بعرض ) شارع البرقي( 14بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
م ارتداد في الجزء المحصور 3+م24بعرض ) 9، 29(زء المحصور بین شارعي الج

  )72، 9(بین شارعي 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلــن اللجنـــة المحلیــة للبنـــاء والتنظــیم ببلدیـــة خــانیونس عـــن إیــداع المخطـــط التفصـــیلي 
زء المحصــور م ارتــداد فــي الجــ3+م20بعــرض ) شــارع البرقــي( 14رقــم  لمســـار الشــارع
ــــین شــــارعي  ــــین شــــارعي                              3+م24بعــــرض ) 9، 29(ب ــــداد فــــي الجــــزء المحصــــور ب م ارت

والقســــائم ) 64(مــــن القطعــــة ) 44-41-37-30-28-26(والمــــار بالقســــائم ) 72، 9(
  ).65(من القطعة ) 1-2-4-7-8-12-13-27-29-30(

  .النلالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلع
وعلیـــه فانـــه یجـــوز لجمیـــع أصـــحاب الحقـــوق فـــي األراضـــي واألبنیـــة واألمـــالك األخـــرى 
المشــمولة بهــذا المشــروع اإلطــالع علــى خارطــة المشــروع مجانــًا خــالل ســاعات الــدوام 
الرســـمي وتقـــدیم االعتراضـــات علیـــه إلـــى مكتـــب اللجنـــة المحلیـــة للبنـــاء والتنظـــیم ببلدیـــة 

  .خانیونس
  )).ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ وســوف لن یلتفـــت ((

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                                  
  )خانیونس: (بمنطقة                                               
  : االسم                                               

  : الصفة                                               
  : التوقیع                                               

  :خاتم اللجنة المحلیة       
 



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم القرارة

م بدون 10بعرض ) لبیارة شارع ا(  2/4بإیداع مجدد مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  جنوباً  37شماًال والشارع رقم  31Aارتداد والمحصور بین الشارع رقم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلن اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة القرارة عن إیداع مجدد للمخطـط التفصـیلي 
ن ارتــداد والمحصــور بــین م بــدو 10بعــرض ) شــارع البیــارة (  2/4لمســـار الشــارع رقــم 

مــن ) أراضــي ســبع(جنوبــًا والمــار بالقســائم  37شــماًال والشــارع رقــم  31Aالشــارع رقــم 
  ).أراضي سبع(القطعة 

  .لالعتراض خالل مدة خمسة عشر یومًا إیداعًا مجددًا 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 

  .القرارة
  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )دیر البلح: (بمنطقة                                              
  : االسم                                              
  : الصفة                                              

  : التوقیع                                             
  :خاتم اللجنة المحلیة    

 
 



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم الزوایدة

م والواصل بین 6كممر مشاه بعرض   9/4Aبإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  م8وشارع تنظیمي بعرض  4Aالشارع الهیكلي رقم 

  1936لسنة ) 28(قم قانون تنظیم المدن ر 

تعلــن اللجنــة المحلیــة للبنـــاء والتنظــیم ببلدیــة الزوایــدة عـــن إیــداع المخطــط التفصـــیلي 
 4Aم والواصــل بــین الشــارع الهیكلــي رقــم 6كممــر مشــاه بعــرض  9/4Aللشــارع رقــم 

  ).2342(من القطعة ) 25(م والمار بالقسیمة 8وشارع تنظیمي بعرض 
  .اریخ هذا اإلعالنلالعتراض خالل مدة ستین یومًا من ت

وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى 
المشـمولة بهـذا المشـروع اإلطـالع علـى خارطـة المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام 
الرســمي وتقــدیم االعتراضــات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة 

  .الزوایدة
  )).تــراض یــرد بعد هذا التاریـــخف لن یلتفـــت ألي اعوســو ((

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )الزوایدة: (بمنطقة                                              
  : االسم                                              
  : الصفة                                              
  : التوقیع                                             
  :خاتم اللجنة المحلیة    

  
 

 



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم دیر البلح

 38إلى شارع  30بین شارع بإیداع مخطط تفصیلي للشارع الفرعي الواصل 
  م ارتداد3+م10من جهة الجنوب والذي بعرض ) B-41(والموازي للشارع 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلـن اللجنــة المحلیــة للبنـاء والتنظــیم ببلدیــة دیـر الــبلح عــن إیـداع المخطــط التفصــیلي 
مـن ) B-41(لشـارع والمـوازي ل 38إلـى شـارع  30للشـارع الفرعـي الواصـل بـین شـارع 

-30-49-15-52(م ارتــداد والمــار بالقســائم 3+م10جهــة الجنــوب والــذي بعــرض 
  ).136(من القطعة ) 24-23-18-14-45

  .لالعتراض خالل مدة خمسة عشر یومًا إیداعًا مجددًا من تاریخ هذا اإلعالن
وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى 

لمشـمولة بهـذا المشـروع اإلطـالع علـى خارطـة المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام ا
الرســمي وتقــدیم االعتراضــات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة 

  .دیر البلح
  )).تــراض یــرد بعد هذا التاریـــخوســوف لن یلتفـــت ألي اع((

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )دیر البلح: (بمنطقة                                              
  : االسم                                              
  : الصفة                                             

  : التوقیع                                             
  :خاتم اللجنة المحلیة    

 
 



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم الزوایدة

  م18بعرض  10بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  1936لسنة )  28(قانون تنظیم المدن رقم 

عـــن إیــداع المخطــط التفصـــیلي  تعلــن اللجنــة المحلیــة للبنـــاء والتنظــیم ببلدیــة الزوایــدة
-12-40-39-22-17-5-4-3(م والمـــار بالقســــائم 18بعـــرض  10للشـــارع رقـــم 

  ).2333(من القطعة ) 30-33-32-16-35
  .لالعتراض خالل مدة خمسة عشر یومًا إیداعًا مجددًا من تاریخ هذا اإلعالن
ألخــرى وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك ا

المشـمولة بهـذا المشـروع اإلطـالع علـى خارطـة المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام 
الرســمي وتقــدیم االعتراضــات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة 

  .الزوایدة
  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )الزوایدة: (بمنطقة                                              
  : االسم                                              
  : الصفة                                              

  : التوقیع                                             
  :خاتم اللجنة المحلیة    

 
 
 

 



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم المغازي

 31في الجزء المحصور بین الشارع رقم  42بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  م ارتداد3+م12غربًا وحدود نفوذ بلدیة البریج شرقًا بعرض 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلــن اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة المغــازي عــن إیــداع المخطــط التفصــیلي 
غربــًا وحــدود نفــوذ  31فــي الجــزء المحصــور بــین الشــارع رقــم  42لمســـار الشــارع رقــم 

لقطعـة                       مـن ا) أراضـي سـبع(م ارتداد والمار بالقسائم 3+م12بلدیة البریج شرقًا بعرض 
  ).أراضي سبع(

  .لالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالن
وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى 
المشـمولة بهـذا المشـروع اإلطـالع علـى خارطـة المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام 

علیــه إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة الرســمي وتقــدیم االعتراضــات 
  .المغازي

  )).تــراض یــرد بعد هذا التاریـــخوســوف لن یلتفـــت ألي اع((

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )المغازي: (نطقةبم                                              
  : االسم                                              
  : الصفة                                              
  : التوقیع                                             
  :خاتم اللجنة المحلیة    

 
 



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  یم بمنطقة تنظیم وادي السلقاصادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظ

م ارتداد والواصل بین الشارع 3+م8بعرض  4/1بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  وحرم وادي السلقا 4الهیكلي رقم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلن اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة وادي السلقا عـن إیـداع المخطـط التفصـیلي 
 4م ارتـداد والواصـل بــین الشـارع الهیكلـي رقــم 3+م8بعــرض  4/1شـارع رقـم لمســار ال

  ).أراضي سبع(من القطعة ) أراضي سبع(وحرم وادي السلقا والمار بالقسائم 
  .لالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالن

وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى 
ة بهـذا المشـروع اإلطـالع علـى خارطـة المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام المشـمول

الرســمي وتقــدیم االعتراضــات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة 
  .وادي السلقا

  )).تــراض یــرد بعد هذا التاریـــخوســوف لن یلتفـــت ألي اع((

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )وادي السلقا: (بمنطقة                                              
  : االسم                                              
  : الصفة                                              

  : التوقیع                                             
  :خاتم اللجنة المحلیة    

  
  
 



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم القرارة

م بدون ارتداد والمحصور بین 14بعرض  33بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
تداد م بدون ار 16بعرض  31Bوالشارع رقم   1وحتى الشارع رقم  39الشارع رقم 

م بدون 16بعرض  31Aوالشارع رقم  1والشارع رقم  5والمحصور بین الشارع رقم 
  )صالح الدین( 4والشارع رقم  5ارتداد والمحصور بین الشارع رقم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
تعلـــن اللجنـــة المحلیـــة للبنـــاء والتنظـــیم ببلدیـــة القـــرارة عـــن إیـــداع المخطـــط التفصـــیلي 

 39م بــدون ارتــداد والمحصـــور بــین الشــارع رقـــم 14بعـــرض  33لشــارع رقــم لمســـار ا
م بــدون ارتــداد والمحصــور بــین 16بعــرض  31Bوالشــارع رقــم   1وحتــى الشــارع رقــم 

ــــــم  ــــــم  1والشــــــارع رقــــــم  5الشــــــارع رق ــــــداد 16بعــــــرض  31Aوالشــــــارع رق ــــــدون ارت م ب
-7(القسـائم والمـار ب) صـالح الـدین(  4والشـارع رقـم  5والمحصور بـین الشـارع رقـم 

  .أراضي سبع) 2354(من القطعة ) 10-13
  .لالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالن

وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى 
المشـمولة بهـذا المشـروع اإلطـالع علـى خارطـة المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام 

اضــات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة الرســمي وتقــدیم االعتر 
  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ . ((القرارة

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )القرارة: (بمنطقة                                              

  : االسم                                              
  : الصفة                                              
  : التوقیع                                             
  :خاتم اللجنة المحلیة    



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  لتنظیم بمنطقة تنظیم غزةصادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة وا

  م20بعرض ) شارع ارحیم( 8059بإیداع مخطط تفصیلي لشارع رقم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  
تعلن اللجنة المحلیة للبنـاء والتنظـیم ببلدیـة غـزة عـن إیـداع المخطـط التفصـیلي لشـارع 

لقطعــة رقــم مــن ا 7م  والمــار فــي القســیمة رقــم 20بعــرض ) شــارع ارحــیم( 8059رقــم 
مـــن القطعـــة رقـــم  27والقســـیمة رقـــم  645مـــن القطعـــة رقـــم  15والقســـیمة رقـــم  643
  .674من القطعة  7والقسیمة  644

  .لالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالن
وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى 

لـى خارطـة المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام المشـمولة بهـذا المشـروع اإلطـالع ع
الرســمي وتقــدیم االعتراضــات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة 

  .غزة
  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((

  لبناء والتنظیم رئیـس اللجنـة المحلیة ل                                              
  )غزة: (بمنطقة                                              
  : االسم                                              
  : الصفة                                              
  : التوقیع                                             
  :لمحلیةخاتم اللجنة ا    

  
 



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم غزة

بعرض  821- 53بإیداع مخطط تفصیلي لشارع التنظیمي الواصل بین شارعي 
حتى التقاؤه مع حتى التقاؤه مع حدود  827م ارتداد من تقاطعه مع الشارع 3+م12

داده شرقًا حتى تقاطع شارع رقم م ارتداد من امت3+م16بعرض   909- 750القطع 
821  
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلــن اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة غــزة عــن إیــداع المخطــط التفصــیلي لشــارع 
م ارتـــداد مـــن تقاطعـــه مـــع 3+م12بعـــرض  821-53التنظیمـــي الواصـــل بـــین شـــارعي 

بعــــرض   909-750دود القطــــع حتــــى التقــــاؤه مــــع حتــــى التقــــاؤه مــــع حــــ 827الشــــارع 
والمـار فـي القسـیمة رقـم   821م ارتداد من امتداده شرقًا حتى تقاطع شـارع رقـم 3+م16

والقســائم رقــم  909مــن القطعــة رقــم  5-4-3-1والقســائم رقــم  751مــن القطعــة رقــم  1
مـــــن القطعـــــة رقـــــم  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-44-45

910.  
  .ن من تاریخ هذا اإلعالنلالعتراض خالل مدة شهری

وعلیـــه فانـــه یجـــوز لجمیـــع أصـــحاب الحقـــوق فـــي األراضـــي واألبنیـــة واألمـــالك األخـــرى 
المشــمولة بهــذا المشــروع اإلطــالع علــى خارطــة المشــروع مجانــًا خــالل ســاعات الــدوام 

  .الرسمي وتقدیم االعتراضات علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة غزة
  )).وف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ وســ((

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                                  
  )غزة: (بمنطقة                                               
  : ماالس                                              
  : الصفة                                              
  : التوقیع                                              
  :خاتم اللجنة المحلیة     



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

مسعود أبو / مشروع تقسیمإیداع تغییر هدف استخدام أرض المرفق العام ضمن 
  مدین
  2من القطعة رقم  14على أرض القسیمة رقم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
تعلن اللجنـة المركزیـة لألبنیـة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غـزة للجمهـور الكـریم أنهـا قـد 

إیـــداع مشـــروع تغییـــر  12/2/2014المنعقـــدة بتـــاریخ  3/2014قـــررت بجلســـتها رقـــم 
مســـعود أبـــو مـــدین علـــى / أرض المرفـــق العـــام ضـــمن مشـــروع تقســـیم تخدامهـــدف اســـ

وذلـــك طبقـــًا للمخطـــط المـــودع بمقـــر  –  2مـــن القطعـــة رقـــم  14أرض القســـیمة رقـــم 
تطبیقـًا لـنص المـادة السادســة عشـر مـن قـانون تنظـیم المـدن رقــم  البـریجلجنـة التنظـیم 

  .وتعدیالته 1936لسنة ) 28(
◌ً لنص الماد  ة السابعة عشر من ذات القانون فانـه یجـوز لجمیـع ذوي وعلیه واستنادًا

الحقوق في األراضي واألمالك واألبنیة المشمولة بهذا المشـروع أو بـأي مشـروع آخـر 
أودع بمقتضــي المــادة السادســة عشــر ســواء بصــفتهم مــن أصــحاب األمــالك أو بأیــة 

تـــب صــفة أخـــرى االطــالع علـــى المخطـــط المــودع وتقـــدیم اعتراضـــاتهم علیــه إلـــى مك
ابیع  خـالل سـاعات الـدوام الرسـمي ولمـدة سـتة أسـ منطقة تنظـیم البـریجاللجنة المحلیة 

  .من تاریـخ نشر هذا اإلعالن
  )).راض یـرد بعــد التاریــخ المحددوسـوف لـن یلتفت ألي اعتـ(( 
  

 
 

  
  



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  زیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزةصادر عن اللجنة المرك

م ارتداد 3+م16بعرض  3Bبالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 
  جنوباً  10شماًال وشارع رقم  16والمحصور بین شارع رقم 

  الزوایدة –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ
التصـــــدیق النهـــــائي علـــــى  12/2/2014المنعقـــــدة بتـــــاریخ  3/2014بجلســـــتها رقـــــم  

م ارتـداد والمحصـور بـین 3+م16بعـرض  3Bالمخطـط التفصـیلي لمسـار الشـارع رقـم 
مـن القطعـة رقـم ) 1(والمـار بالقسـیمة رقـم جنوبـًا  10شماًال وشارع رقم  16شارع رقم 

-54-53-52-51-49-48-47-43-33-32-31-25(ســـــائم رقـــــم والق) 144(
  .)2336(من القطعة رقم )  67-2

السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة والـذي نشـر 
  .3/10/2013في جریدة فلسطین بتاریخ 

كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
مًا من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین عشر یو 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 

 
 

  
  
  



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  ظیم غزةصادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تن

  م4بعرض  1605بإیداع مخطط تفصیلي لممر مشاه رقم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلـن اللجنـة المحلیــة للبنـاء والتنظـیم ببلدیــة غـزة عـن إیــداع المخطـط التفصـیلي لممــر 
  ).689(من القطعة ) 43(م والمار بالقسیمة 4بعرض  1605مشاه رقم 

  .اریخ هذا اإلعالنلالعتراض خالل مدة شهرین من ت
وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى 
المشـمولة بهـذا المشـروع اإلطـالع علـى خارطـة المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام 
الرســمي وتقــدیم االعتراضــات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة 

  .غزة
  )).تــراض یــرد بعد هذا التاریـــخیلتفـــت ألي اعوســوف لن ((

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )غزة: (بمنطقة                                              
  : االسم                                              

  : الصفة                                              
  : التوقیع                                             
  :خاتم اللجنة المحلیة    
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  صادر عن اللجنة المركزیة للتنظیم وبناء المدن بمحافظات غزة


 

تعلـن اللجنــة المركزیـة للتنظــیم وبنـاء المــدن بمحافظـات غــزة للجمهـور الكــریم بأنهـا قــد 
  .   م12/2/2014المنعقدة بتاریخ  32014قررت بجلستها رقم 

 5مـن القطعـة رقـم  15علـى أرض القسـیمة رقـم  إیـداع   
  . من أراضي وادي السلقا المقدمة للجنة

وعلیــه یحــق لجمیــع ذوي الشــأن فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى المشــمولة  
بالمنطقة بصفتهم من أصحاب األمالك أو بأي صفة أخـرى أن یتقـدموا باعتراضـاتهم 

  .من تاریخ نشر هذا اإلعالن )یوم 30(على المشروع وذلك خالل مدة 
لــدى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم بمقرهــا فــي بلدیــة وادي تقــدم االعتراضــات 

ســكرتیر اللجنــة المركزیــة بمكتبــه بــوزارة الحكــم المحلــي خــالل ســاعات / الســلقا وللســید
  .الدوام الرسمي
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم جبالیا

م بدون ارتداد الواصل بین الشارع 8بعرض  NZ10للشارع رقم بإیداع مخطط تفصیلي 
م 10بعرض  NZ6شرقًا والشارع رقم  NZ6غربًا وشارع تنظیمي رقم * 32الهیكلي رقم 

  جنوباً  33شماًال والشارع الهیكلي رقم  NZ4و یربط بین الشارع رقم بدون ارتداد وه
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

للشـارع رقـم تعلن اللجنة المحلیة للبناء والتنظـیم ببلدیـة جبالیـا عـن إیـداع المخطـط التفصـیلي 
NZ10  غربــــًا وشــــارع* 32م بــــدون ارتــــداد الواصــــل بــــین الشــــارع الهیكلــــي رقــــم 8بعــــرض 

ـــم  ـــم  NZ6تنظیمـــي رق ـــین 10بعـــرض  NZ6شـــرقًا والشـــارع رق ـــربط ب ـــداد وهـــو ی ـــدون ارت م ب
-11-10-9-8(والمـار بالقسـائم  جنوبـاً  33شماًال والشارع الهیكلـي رقـم  NZ4الشارع رقم 

-24-23-22-21-18-16-11-10-4-2(والقســــائم ) 1791(مــــن القطعــــة ) 13-62
والقســـــــــــائم                               ) 1789(قطعـــــــــــة مـــــــــــن ال) 41-40(والقســـــــــــائم ) 1792(مـــــــــــن القطعـــــــــــة ) 38

) 1807(مــــن القطعــــة ) 5-4-3-2(والقســــائم ) 1786(مــــن القطعــــة ) 1-2-3-4-5-6(
  ).1790(من القطعة ) 38-34-14-12-11-10-9-8-7-6-5(والقسائم 

  .لالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالن
فــــي األراضــــي واألبنیــــة واألمــــالك األخـــــرى وعلیــــه فانــــه یجــــوز لجمیــــع أصــــحاب الحقــــوق 

المشمولة بهذا المشروع اإلطالع على خارطة المشروع مجانًا خـالل سـاعات الـدوام الرسـمي 
  .وتقدیم االعتراضات علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة جبالیا

  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )جبالیا: (بمنطقة                                              
  : االسم                                              
  : الصفة                                              
  : التوقیع                                              
  :خاتم اللجنة المحلیة  
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

م بدون ارتداد من 12بعرض  32بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 
م بدون 8بعرض * 32والشارع رقم  50حتى الشارع رقم  33تقاطعة مع الشارع 

** 32والشارع ** 32حتى الشارع رقم  50ارتداد من تقاطعه مع الشارع رقم 
  32حتى الشارع رقم  31م بدون ارتداد من تقاطعه مع الشارع رقم 8بعرض 

  بیت حانون –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــة لألبنیــة وتن ظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت تعلــن اللجنــة المركزیـ
التصـــــدیق النهـــــائي علـــــى  12/2/2014المنعقـــــدة بتـــــاریخ  3/2014بجلســـــتها رقـــــم  

م بـدون ارتـداد مـن تقاطعـة مـع الشـارع 12بعرض  32المخطط التفصیلي للشارع رقم 
م بـدون ارتـداد مـن تقاطعـه مـع 8بعـرض * 32والشارع رقـم  50حتى الشارع رقم  33
م بدون ارتـداد مـن 8بعرض ** 32والشارع ** 32حتى الشارع رقم  50رع رقم الشا

-8-7-6-4-1والمــار بالقســائم  32حتــى الشــارع رقــم  31تقاطعــه مــع الشــارع رقــم 
مــــــــــــن القطعــــــــــــة  9-10-11-12-13-14-15-18-19-20-21-23-36-52

  .576من القطعة  42-41والقسائم  573
الصادر عن اللجنـة المركزیـة والـذي نشـر السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن 

  .20/5/2013في جریدتي فلسطین والحیاه بتاریخ 
كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
عشر یومًا من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن) 18(نص المادة وذلك وفقًا ل
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

م بدون ارتداد 12بعرض  2120بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 
  57-4والمحصور بین شارعي رقم 

  خانیونس –طقة تنظیممن
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ
التصـــــدیق النهـــــائي علـــــى  26/2/2014المنعقـــــدة بتـــــاریخ  5/2014بجلســـــتها رقـــــم  

لمحصـــور بـــین م بـــدون ارتـــداد وا12بعـــرض  2120المخطـــط التفصـــیلي للشـــارع رقـــم 
  . 51من القطعة  4-5-3-1-9-10-12والمار بالقسائم  57-4شارعي رقم 

السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة والـذي نشـر 
  .3/6/2013في جریدتي فلسطین والرسالة بتاریخ 

 كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة
عشر یومًا من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  المدن بمحافظات غزةصادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم 

م 3+م12بعرض ) شارع الناقة( 6Bبالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 
  غرباً  37شرقًا والشارع الهیكلي رقم  27ارتداد والواصل بین الشارع الهیكلي رقم 

  عبسان الكبیرة –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــة لألب نیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت تعلــن اللجنــة المركزیـ
التصـــــدیق النهـــــائي علـــــى  26/2/2014المنعقـــــدة بتـــــاریخ  5/2014بجلســـــتها رقـــــم  

م ارتـداد والواصـل 3+م12بعـرض ) شـارع الناقـة( 6Bالمخطط التفصـیلي للشـارع رقـم 
-7بالقسـائم  غربـًا والمـار 37شرقًا والشارع الهیكلي رقـم  27بین الشارع الهیكلي رقم 

  . 244من القطعة  8-9-10-11
السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة والـذي نشـر 

  .15/4/2013في جریدة فلسطین بتاریخ 
كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 

یدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین عشر یومًا من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجر 
  . 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

والمحصور بین الشارع رقم  14107یلي للشارع رقم بالمصادقة على المخطط التفص
  م بدون ارتداد14بعرض  14096والشارع رقم ) صالح الدین( 4

  خانیونس –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ
التصـــــدیق النهـــــائي علـــــى  26/2/2014المنعقـــــدة بتـــــاریخ  5/2014بجلســـــتها رقـــــم  

صـــالح ( 4والمحصـــور بـــین الشـــارع رقـــم  14107المخطـــط التفصـــیلي للشـــارع رقـــم 
ـــــــــم ) الـــــــــدین ـــــــــداد والمـــــــــار بالقســـــــــائم                 14بعـــــــــرض  14096والشـــــــــارع رق م بـــــــــدون ارت

  . 39من القطعة  3-4-7-9-11
در عن اللجنـة المركزیـة والـذي نشـر السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصا

  .21/2/2013في بجریدتي فلسطین والرسالة بتاریخ 
كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
عشر یومًا من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن) 18(المادة  وذلك وفقًا لنص

 
 

 
 
 
 



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم خانیونس

م بدون ارتداد من تقاطعه 8بعرض  606بإیداع مخطط تفصیلي للشارع التنظیمي رقم 
بعرض  608والشارع التنظیمي رقم  - تى نهایته المغلقة جنوباً وح 45مع الشارع رقم 

 683وحتى تقاطعه مع شارع رقم  45م بدون ارتداد والمحصور بین الشارع رقم 8
  65وحتى تقاطعه مع شارع رقم683م بدون ارتداد من تقاطعه مع شارع رقم10وبعرض

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
بنـــاء والتنظــیم ببلدیـــة خــانیونس عـــن إیــداع المخطـــط التفصـــیلي تعلــن اللجنـــة المحلیــة لل

م بـدون ارتـداد والمحصـور بـین الشـارع رقـم 8بعرض  606لمسـار للشارع التنظیمي رقم 
م بــدون ارتــداد 8بعــرض  608وحتــى نهایتــه المغلقــة جنوبــًا والشــارع التنظیمــي رقــم  45

م بـدون 10وبعـرض  683وحتـى تقاطعـه مـع شـارع رقـم  45من تقاطعه مع الشارع رقـم 
والمار بالقسـائم   65وحتى تقاطعه مع شارع رقم  683ارتداد من تقاطعه مع شارع رقم 

  ). 53(من القطعة ) 107-108-109-111-112-113-114(
  .لالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالن

رى وعلیـــه فانـــه یجـــوز لجمیـــع أصـــحاب الحقـــوق فـــي األراضـــي واألبنیـــة واألمـــالك األخـــ
المشــمولة بهــذا المشــروع اإلطــالع علــى خارطــة المشــروع مجانــًا خــالل ســاعات الــدوام 
الرســـمي وتقـــدیم االعتراضـــات علیـــه إلـــى مكتـــب اللجنـــة المحلیـــة للبنـــاء والتنظـــیم ببلدیـــة 

  .خانیونس
  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                              
  )خانیونس: (بمنطقة                                             
  : االسم                                            
  : الصفة                                            

  : التوقیع                                            
  :خاتم اللجنة المحلیة                                            
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  بإیداع مشروع تنظیمي عمراني تفصیلي لمنطقة الحي اإلداري لالعتراض
  خانیونس - منطقة تنظیم 

  م1936لسنة ) 28(رقم  قانون تنظیم المدن
تعلـن اللجنــة المركزیــة لألبنیــة وتنظــیم المــدن بمحافظــات غــزة أنهــا قــد قــررت بجلســتها 

إیـــــداع المشــــروع التنظیمــــي العمرانـــــي  26/2/2014المنعقــــدة بتــــاریخ  5/2014رقــــم 
التفصیلي لمنطقة الحي اإلداري الذي أعدته اللجنة المحلیـة للبنـاء والتنظـیم فـي بلدیـة 

  -:لذي یشمل القطع والقسائم التالیةخانیونس وا
  

 المساحة اإلجمالیة رقم القسیمة رقم القطعة
 دونم 305 2جزء من القسیمة رقم  88

  

  .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 

األراضي واألبنیة واألمالك األخرى المشمولة بهذا المشـروع أو بـأي مشـروع آخـر في 
سـواء بصــفتهم مــن أصــحاب هـذه األمــالك أو بأیــة صــفة أخـرى االطــالع مجانــًا علــى 
ــــاء والتنظــــیم بمقرهــــا فــــي بلدیــــة  ــــة للبن ــــة المحلی ــــدى مكتــــب اللجن المشــــروع المــــودع  ل

عتراضـات علیـه خـالل مـدة شـهرین خانیونس خالل ساعات الـدوام الرسـمي وتقـدیم اال
من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسـمیة أو فـي صـحیفتین یـومیتین محلیتـین 

  .أیهما أقرب
  )).وسـوف لن یلتفت ألي اعتـراض یـرد بعــد هـذا التاریــخ ((

 
 



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  ركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزةصادر عن اللجنة الم

  لالعتراض) 1(بإیداع مشروع تنظیمي عمراني تفصیلي لمنطقة معامل بلوك 
  خانیونس - منطقة تنظیم 
  م1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلـن اللجنــة المركزیــة لألبنیــة وتنظــیم المــدن بمحافظــات غــزة أنهــا قــد قــررت بجلســتها 
إیـــــداع المشــــروع التنظیمــــي العمرانـــــي  26/2/2014عقــــدة بتــــاریخ المن 5/2014رقــــم 

الــذي أعدتــه اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم فــي ) 1(التفصــیلي لمنطقــة معامــل بلــوك 
  -:بلدیة خانیونس والذي یشمل القطع والقسائم التالیة

  

 المساحة اإلجمالیة رقم القسیمة رقم القطعة
 مدون 117 1جزء من القسیمة رقم  2373

  

  .1936لسنة ) 28(من قانون تنظیم المدن رقم ) 16(وذلك وفقًا لنص المادة 
مـن ذات القـانون فإنـه یجـوز لجمیـع أصـحاب الحقـوق ) 17(وعلیه ووفقًا لنص المادة 

في األراضي واألبنیة واألمالك األخرى المشمولة بهذا المشـروع أو بـأي مشـروع آخـر 
بأیــة صــفة أخـرى االطــالع مجانــًا علــى سـواء بصــفتهم مــن أصــحاب هـذه األمــالك أو 

ــــة  ــــاء والتنظــــیم بمقرهــــا فــــي بلدی ــــة للبن ــــة المحلی ــــدى مكتــــب اللجن المشــــروع المــــودع  ل
خانیونس خالل ساعات الـدوام الرسـمي وتقـدیم االعتراضـات علیـه خـالل مـدة شـهرین 
من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسـمیة أو فـي صـحیفتین یـومیتین محلیتـین 

  .أقرب أیهما
  )).وسـوف لن یلتفت ألي اعتـراض یـرد بعــد هـذا التاریــخ ((

                                                                                                         
 

 



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  زیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزةصادر عن اللجنة المرك

بإیداع مشروع تنظیمي عمراني تفصیلي لمنطقة خانیونس الحرفیة الصناعیة 
  لالعتراض

  خانیونس - منطقة تنظیم 
  م1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلـن اللجنــة المركزیــة لألبنیــة وتنظــیم المــدن بمحافظــات غــزة أنهــا قــد قــررت بجلســتها 
إیـــــداع المشــــروع التنظیمــــي العمرانـــــي  26/2/2014المنعقــــدة بتــــاریخ  5/2014رقــــم 

التفصـــیلي لمنطقـــة خـــانیونس الحرفیـــة الصـــناعیة الـــذي أعدتـــه اللجنـــة المحلیـــة للبنـــاء 
  -:والتنظیم في بلدیة خانیونس والذي یشمل القطع والقسائم التالیة

  

 المساحة اإلجمالیة رقم القسیمة رقم القطعة

 دونم 116.7 3مة رقم جزء من القسی 88
  

  .1936لسنة ) 28(من قانون تنظیم المدن رقم ) 16(وذلك وفقًا لنص المادة 
مـن ذات القـانون فإنـه یجـوز لجمیـع أصـحاب الحقـوق ) 17(وعلیه ووفقًا لنص المادة 

في األراضي واألبنیة واألمالك األخرى المشمولة بهذا المشـروع أو بـأي مشـروع آخـر 
اب هـذه األمــالك أو بأیــة صــفة أخـرى االطــالع مجانــًا علــى سـواء بصــفتهم مــن أصــح

ــــاء والتنظــــیم بمقرهــــا فــــي بلدیــــة  ــــة للبن ــــة المحلی ــــدى مكتــــب اللجن المشــــروع المــــودع  ل
خانیونس خالل ساعات الـدوام الرسـمي وتقـدیم االعتراضـات علیـه خـالل مـدة شـهرین 

یتین محلیتـین من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسـمیة أو فـي صـحیفتین یـوم
  .أیهما أقرب

  )).وسـوف لن یلتفت ألي اعتـراض یـرد بعــد هـذا التاریــخ ((

 
 



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  6یتون الشرقي رقم بإیداع مجدد لمشروع تنظیمي عمراني تفصیلي لمنطقة الز 
  غزة - منطقة تنظیم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلن اللجنة المركزیـــة لألبنیـة وتنظیــم المـدن بمحافظـات غـزة أنهـا قـد قــررت بجلسـتها 
ــــــم  إعــــــادة إیــــــداع المشــــــروع التنظیمــــــي  26/2/2014المنعقــــــدة بتــــــاریخ  5/2014رق

والمبینـة تفاصـیله بقـرار قعة بمنطقة تنظیم العمراني التفصیلي للقطع والقسائم الوا
إیــداعًا مجـــددًا  9/7/2012بتــاریخ  اإلیــداع الســابق المنشـــور فــي 

  .من تاریخ نشر هذا اإلعالن لمدة 
◌ً لــنص المــادة    1936لســنة ) 28(مــن قــانون تنظــیم المــدن رقــم ) 17(وعلیــه ووفقــًا

الحقـــــوق فـــــي األراضـــــي واألبنیـــــة واألمـــــالك األخـــــرى فانـــــه یجـــــوز لجمیـــــع أصـــــحاب 
المشــــمولة بهــــذا المشــــروع أو بــــأي مشــــروع آخــــر ســــواء بصــــفتهم مــــن أصــــحاب هــــذه 
األمـــالك أو بأیـــة صـــفة أخـــرى االطـــالع مجانـــًا علـــى المشـــروع المعـــدل لـــدى مكتـــب 
اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم بمقرهــا فــي بلدیــة غــزة خــالل ســاعات الــدوام الرســمي 

من تاریــخ نشـر هـذا اإلعـالن فـي  م االعتراضات علیه خالل وتقدی
  .فتین یومیتین محلیتین أیهما أقربالجریدة الرسمیة أو في صحی

  )).وسـوف لـن یلتفت ألي اعتـراض یـرد بعــد هـذا التاریــخ (( 

 
 

 
 
 



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  ر عن اللجنة المركزیة للتنظیم وبناء المدن بمحافظات غزةصاد

  

تعلـن اللجنــة المركزیـة للتنظــیم وبنـاء المــدن بمحافظـات غــزة للجمهـور الكــریم بأنهـا قــد 
  .   26/2/2014المنعقدة بتاریخ  52014قررت بجلستها رقم 

مـن القطعـة  1على أرض القسیمة رقم اع ترخیص إید  
  .من أراضي غزة المقدمة للجنة  639رقم 

وعلیــه یحــق لجمیــع ذوي الشــأن فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى المشــمولة  
موا باعتراضـاتهم بالمنطقة بصفتهم من أصحاب األمالك أو بأي صفة أخـرى أن یتقـد

  .من تاریخ نشر هذا اإلعالن )یوم  30( على المشروع وذلك خالل مدة 
تقــدم االعتراضــات لــدى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم بمقرهــا فــي بلدیــة غــزة              

أمین سر اللجنة المركزیة بمكتبه بوزارة الحكـم المحلـي خـالل سـاعات الـدوام / وللسید 
  .الرسمي

 
  

 
 

 
  
  
  
  
  
  



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة للتنظیم وبناء المدن بمحافظات غزة


  

تعلـن اللجنــة المركزیـة للتنظــیم وبنـاء المــدن بمحافظـات غــزة للجمهـور الكــریم بأنهـا قــد 
  .   26/2/2014المنعقدة بتاریخ  52014قررت بجلستها رقم 

 46-42علـى أرض القسـائم رقـم إیداع ترخیص   
جبالیا المقدمة للجنة من أراضي  952من القطعة رقم 

.  
وعلیــه یحــق لجمیــع ذوي الشــأن فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى المشــمولة  

بالمنطقة بصفتهم من أصحاب األمالك أو بأي صفة أخـرى أن یتقـدموا باعتراضـاتهم 
  .ر هذا اإلعالنمن تاریخ نش )یوم  30( على المشروع وذلك خالل مدة 

تقدم االعتراضات لـدى مكتـب اللجنـة المحلیـة للبنـاء والتنظـیم بمقرهـا فـي بلدیـة جبالیـا              
أمین سر اللجنة المركزیة بمكتبه بوزارة الحكـم المحلـي خـالل سـاعات الـدوام / وللسید 
  .الرسمي

 
  

 
 

 
  
 
 
  
 



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة للتنظیم وبناء المدن بمحافظات غزة

 
  

م وبنـاء المــدن بمحافظـات غــزة للجمهـور الكــریم بأنهـا قــد تعلـن اللجنــة المركزیـة للتنظــی
  .   26/2/2014المنعقدة بتاریخ  52014قررت بجلستها رقم 

مـن  6علـى أرض القسـیمة رقـم إیداع تـرخیص   
مـــن أراضـــي المغراقـــة المقدمـــة للجنـــة  671القطعـــة رقـــم 

.  
وعلیــه یحــق لجمیــع ذوي الشــأن فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى المشــمولة  

بالمنطقة بصفتهم من أصحاب األمالك أو بأي صفة أخـرى أن یتقـدموا باعتراضـاتهم 
  .من تاریخ نشر هذا اإلعالن )یوم 30(على المشروع وذلك خالل مدة 

ــــة المحلیــــة ــــدى مكتــــب اللجن ــــة  تقــــدم االعتراضــــات ل ــــاء والتنظــــیم بمقرهــــا فــــي بلدی للبن
أمـــین ســـر اللجنـــة المركزیـــة بمكتبـــه بـــوزارة الحكـــم المحلـــي خـــالل / المغراقـــة وللســـید 

  .ساعات الدوام الرسمي
 
  

 
 

 
  
  
  
  
 



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم المغازي

م بدون ارتداد في منطقة 12بعرض  12بإیداع مخطط تفصیلي للشارع الهیكلي رقم 
م 3+م15بعرض  14م ارتداد خارج المخیم والشارع رقم 3+م12المخیم بعرض 

  19والشارع رقم  25ارتداد والمحصور بین الشارع رقم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلــن اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة المغــازي عــن إیــداع المخطــط التفصــیلي 
م بـدون ارتـداد فـي منطقـة المخـیم بعـرض 12بعـرض  12لمسـار الشارع الهیكلـي رقـم 

م ارتــداد والمحصــور 3+م15بعــرض  14م ارتــداد خــارج المخــیم والشــارع رقــم 3+م12
مـــن القطعـــة                          ) أراضـــي ســـبع(والمـــار بالقســـائم  19والشـــارع رقـــم  25ن الشـــارع رقـــم بـــی
  ). أراضي سبع(

  .لالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالن
وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى 

لـى خارطـة المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام المشـمولة بهـذا المشـروع اإلطـالع ع
الرســمي وتقــدیم االعتراضــات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة 

  .المغازي
  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((

  یة للبناء والتنظیم رئیـس اللجنـة المحل                                              
  )المعازي: (بمنطقة                                              

  : االسم                                              
  : الصفة                 
  : التوقیع                                             
  :خاتم اللجنة المحلیة    



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم بیت حانون

المحصور بین الشارع ) شارع المصریین( 9بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  م ارتداد3+م 16غربًا وحدود نفوذ البلدیة شرقًا بعرض  1الهیكلي رقم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

اء والتنظیم ببلدیة بیت حانون عـن إیـداع المخطـط التفصـیلي تعلن اللجنة المحلیة للبن
غربـًا  1المحصـور بـین الشـارع الهیكلـي رقـم ) شـارع المصـریین( 9لمسـار الشارع رقم 

-4-3-2-1(  م ارتــداد والمــار بالقســائم3+م 16وحــدود نفــوذ البلدیــة شــرقًا بعــرض 
والقســائم  581مــن القطعــة رقــم  13والقســیمة رقــم ) 580(مــن القطعــة )  5-6-7-8
) 30-25-24-23(والقســــائم رقــــم ) 583(مــــن القطعــــة رقــــم ) 1-2-14-15-19(

  . 590من القطعة رقم  2والقسیمة رقم ) 589(من القطعة رقم 
  .لالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالن

وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى 
بهـذا المشـروع اإلطـالع علـى خارطـة المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام المشـمولة 

الرســمي وتقــدیم االعتراضــات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة   
  .بیت حانون

  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )بیت حانون: (بمنطقة                                              

  : االسم                                              
  : الصفة                 
  : التوقیع                                             
  :للجنة المحلیةخاتم ا    
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

إیداع تغییر هدف من مرفق منتجع طبي خاص إلى منطقة زراعیة أ على أرض 
  أراضي وادي السلقا) سبع( 14من القطعة رقم  83- 78- 77القسائم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ة المركزیـة لألبنیـة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غـزة للجمهـور الكـریم أنهـا قـد تعلن اللجنـ
إیـــداع مشـــروع تغییـــر  26/2/2014المنعقـــدة بتـــاریخ  5/2014قـــررت بجلســـتها رقـــم 

-77هـدف مـن مرفــق منتجـع طبـي خــاص إلـى منطقـة زراعیــة أ علـى أرض القســائم 
ًا للمخطــــط أراضــــي وادي الســــلقا  وذلــــك طبقــــ) ســــبع( 14مــــن القطعــــة رقــــم  78-83

تطبیقًا لنص المـادة السادسـة عشـر مـن قـانون وادي السلقا المودع بمقر لجنة التنظیم 
  .وتعدیالته 1936لسنة ) 28(تنظیم المدن رقم 

◌ً لنص المادة السابعة عشر من ذات القانون فانـه یجـوز لجمیـع ذوي   وعلیه واستنادًا
لمشـروع أو بـأي مشـروع آخـر الحقوق في األراضي واألمالك واألبنیة المشمولة بهذا ا

أودع بمقتضــي المــادة السادســة عشــر ســواء بصــفتهم مــن أصــحاب األمــالك أو بأیــة 
صــفة أخـــرى االطــالع علـــى المخطـــط المــودع وتقـــدیم اعتراضـــاتهم علیــه إلـــى مكتـــب 

ومــًا  خــالل ســاعات الــدوام الرســمي ولمــدة ســتین یلبلدیــة وادي الســلقا اللجنــة المحلیــة 
  .عالنمن تاریـخ نشر هذا اإل

  )).راض یـرد بعــد التاریــخ المحددوسـوف لـن یلتفت ألي اعتـ((
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  )ابو حصیرة(بالمصادقة على المخطط التفصیلي لشارع ابن سینا 
  غزة –تنظیممنطقة 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ
التصـــــدیق النهـــــائي علـــــى  19/3/2014المنعقـــــدة بتـــــاریخ  6/2014بجلســـــتها رقـــــم  

-147-33-32والمــار بالقســائم ) أبــو حصــیرة(المخطــط التفصــیلي شــارع ابــن ســینا 
148-149-13-14-76-77-45-61-59-142-143-152-144-145 

-111-50-110-105-56-55-104-119-99والقســـــــائم  707مـــــــن القطعـــــــة 
  .708من القطعة  112-115-116-37

السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنة المركزیة والـذي جـرى 
  .7/11/2013نشره بجریدتي فلسطین والرسالة بتاریخ 

كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
عشر یومًا من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم غزة

  م ارتداد3+ م 14بعرض ) أبو غنیمة (  2655بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

التفصـیلي لمســار تعلن اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة غـزة عـن إیـداع المخطـط 
  .م ارتداد 3+ م 14بعرض ) أبو غنیمة( 2655للشارع رقم 

  .لالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالن
وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى 
 المشـمولة بهـذا المشـروع اإلطـالع علـى خارطـة المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام
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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  بمحافظات غزةصادر عن اللجنة المركزیة للتنظیم وبناء المدن 


  

تعلـن اللجنــة المركزیـة للتنظــیم وبنـاء المــدن بمحافظـات غــزة للجمهـور الكــریم بأنهـا قــد 
  .   19/3/2014المنعقدة بتاریخ  62014قررت بجلستها رقم 

/  7علـى أرض القسـیمة رقـم إیداع تـرخیص   
من أراضي غزة المقدمة للجنـة  687من القطعة رقم  12

.  
وعلیــه یحــق لجمیــع ذوي الشــأن فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى المشــمولة  

باعتراضـاتهم  بالمنطقة بصفتهم من أصحاب األمالك أو بأي صفة أخـرى أن یتقـدموا
  .من تاریخ نشر هذا اإلعالن )یوم  30( على المشروع وذلك خالل مدة 

تقــدم االعتراضــات لــدى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم بمقرهــا فــي بلدیــة غــزة              
أمین سر اللجنة المركزیة بمكتبه بوزارة الحكـم المحلـي خـالل سـاعات الـدوام / وللسید 
  .الرسمي
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  صادر عن اللجنة المركزیة للتنظیم وبناء المدن بمحافظات غزة


  

تعلـن اللجنــة المركزیـة للتنظــیم وبنـاء المــدن بمحافظـات غــزة للجمهـور الكــریم بأنهـا قــد 
  .   19/3/2014المنعقدة بتاریخ  62014قررت بجلستها رقم 

سبع مـن 1على أرض القسیمة رقم إیداع ترخیص   
لمقدمـــة للجنــة ســـبع مــن أراضـــي دیــر الـــبلح االقلیمیــة ا 5026القطعــة رقــم 

.  
وعلیــه یحــق لجمیــع ذوي الشــأن فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى المشــمولة  

بالمنطقة بصفتهم من أصحاب األمالك أو بأي صفة أخـرى أن یتقـدموا باعتراضـاتهم 
  .من تاریخ نشر هذا اإلعالن )یوم  30( على المشروع وذلك خالل مدة 

م االعتراضـــات لــــدى مكتـــب ســــكرتاریة اللجنـــة المركزیـــة بمقرهــــا فـــي وزارة الحكــــم تقـــد
  .المحلي خالل ساعات الدوام الرسمي
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  لمحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم خانیونسصادر عن اللجنة ا

م والمحصور بین شارعي 10بعرض ) 12049(بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
)12-10(  

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلــن اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة خــانیونس عــن إیــداع المخطــط التفصــیلي 
)                     10-12(م والمحصــــور بــــین شـــــارعي 10بعـــــرض ) 12049(لمســـــار الشــــارع رقــــم 

  ). 48(رقم  من القطعة) 24-23-22-21-9-8-7-5(والمار بالقسائم 
  .لالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالن

وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى 
االطـالع علـى خارطـة المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام المشـمولة بهـذا المشـروع 

الرســمي وتقــدیم االعتراضــات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة 
  .خانیونس

  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((

  نـة المحلیة للبناء والتنظیم رئیـس اللج                                              
  )خانیونس: (بمنطقة                                              

  : االسم                                              
  : الصفة                 
  : التوقیع                                             
  :خاتم اللجنة المحلیة    
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم عبسان الكبیرة

م ارتداد في الجزء 3+ م 12بعرض  27بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  )18C – 24(المحصوربین شارعي 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

الكبیــــرة عــــن إیــــداع المخطــــط تعلــــن اللجنــــة المحلیــــة للبنــــاء والتنظــــیم ببلدیــــة عبســــان 
م  ارتــداد فــي الجــزء المحصــور                   3+ م 12بعــرض  27التفصــیلي لمســـار الشــارع رقــم 

مــــــن القطعــــــة  ) 25-19-16-12(والمــــــار بالقســــــائم  ) 18C – 24(بــــــین شــــــارعي 
  ). 246(من القطعة رقم ) 10-9-3-2-1(والقسائم ) 245(

  .هذا اإلعالن لالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ
وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى 
المشـمولة بهـذا المشـروع اإلطـالع علـى خارطـة المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام 
الرســمي وتقــدیم االعتراضــات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة 

  .عبسان الكبیرة
  )).وف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ وســ((

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )عبسان الكبیرة: (بمنطقة                                              
  : االسم                                              

  : الصفة                 
  : التوقیع                                             
  :خاتم اللجنة المحلیة    

  
  



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  م بدون ارتداد14بعرض  44بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 
  بیت الهیا –قة تنظیممنط

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة لل عمــوم أنهــا قــد قـــررت تعلــن اللجنــة المركزیـ
ــــــدة بتــــــاریخ  6/2014بجلســــــتها رقــــــم  ــــــى  19/3/2014المنعق التصــــــدیق النهــــــائي عل

-81ار بالقســائم م بــدون ارتــداد والمــ14بعــرض  44المخطــط التفصــیلي الشــارع رقــم 
  .B/1768من القطعة  71-72-62-63-10-8-7-6-60-61

السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنة المركزیة والـذي جـرى 
  .16/4/2013نشره بجریدة فلسطین بتاریخ 

كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
خ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین عشر یومًا من تاریـ
  . محلیتین أیهما أقـرب

  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 

 
 

 
 
 
 
 
 



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  یدةصادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم الزوا

الزوایدة المحصور بین  –) الرشید( 16بإیداع مخطط تفصیلي لجزء من شارع رقم 
  )3B – 1/16(شارعي 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلــن اللجنــة المحلیــة للبنـــاء والتنظــیم ببلدیــة الزوایــدة عـــن إیــداع المخطــط التفصـــیلي 
) 3B – 1/16(ین شـارعي الزوایـدة المحصـور بـ –) الرشـید( 16لجزء مـن شـارع رقـم 

مــــــن القطعــــــة رقــــــم                                    ) 2(والقســــــیمة ) 2336(مــــــن القطعــــــة  ) 1-2(والمـــــار بالقســــــائم 
)2334 .(  

  .لالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالن
وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى 

ة بهـذا المشـروع اإلطـالع علـى خارطـة المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام المشـمول
الرســمي وتقــدیم االعتراضــات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة 

  .الزوایدة
  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )الزوایدة: (بمنطقة                                              

  : االسم                                              
  : الصفة                 
  : التوقیع                                             
  :جنة المحلیةخاتم الل    

  
  



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  بإیداع مجدد لمشروع تنظیمي عمراني تفصیلي لحي البطن السمین
  خانیونس - منطقة تنظیم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

غـزة أنهـا قـد قــررت بجلسـتها تعلن اللجنة المركزیـــة لألبنیـة وتنظیــم المـدن بمحافظـات 
ــــــم  إعــــــادة إیــــــداع المشــــــروع التنظیمــــــي  19/3/2014المنعقــــــدة بتــــــاریخ  6/2014رق

ــــبطن الســــمین للقطــــع والقســــائم الواقعــــة بمنطقــــة تنظــــیم  العمرانــــي التفصــــیلي لحــــي ال
  والمبینة تفاصیله بقرار اإلیداع السابق المنشــور فـي
  إیـداعًا مجـددًا لمـدة  24/6/2013بتـاریخ  مـن تـاریخ

  .نشر هذا اإلعالن
◌ً لــنص المــادة    1936لســنة ) 28(مــن قــانون تنظــیم المــدن رقــم ) 17(وعلیــه ووفقــًا

فانـــــه یجـــــوز لجمیـــــع أصـــــحاب الحقـــــوق فـــــي األراضـــــي واألبنیـــــة واألمـــــالك األخـــــرى 
ن أصــــحاب هــــذه المشــــمولة بهــــذا المشــــروع أو بــــأي مشــــروع آخــــر ســــواء بصــــفتهم مــــ

األمـــالك أو بأیـــة صـــفة أخـــرى االطـــالع مجانـــًا علـــى المشـــروع المعـــدل لـــدى مكتـــب 
اللجنــــة المحلیــــة للبنــــاء والتنظــــیم بمقرهــــا فــــي بلدیــــة خــــانیونس خــــالل ســــاعات الــــدوام 

مــن تاریـــخ نشــر هــذا  الرســمي وتقــدیم االعتراضــات علیــه خــالل 
  .یفتین یومیتین محلیتین أیهما أقرباإلعالن في الجریدة الرسمیة أو في صح

  )).تـراض یـرد بعــد هـذا التاریــخوسـوف لـن یلتفت ألي اع((
  

 
 

  



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم الشوكة

م 3+ م 16بعرض ) ع حسان الصوفيشار ( 60بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  ارتداد

  غرباً  4شرقًا والشارع رقم  49الواصل بین شارع رقم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلــن اللجنـــة المحلیـــة للبنــاء والتنظـــیم ببلدیـــة الشـــوكة عــن إیـــداع المخطـــط التفصـــیلي 
د الواصــل م ارتــدا3+ م 16بعــرض ) شــارع حســان الصــوفي( 60لمســـار للشــارع رقــم 

مـــن ) اراضـــي ســـبع(غربـــًا والمـــار بالقســـائم  4شـــرقًا والشـــارع رقـــم  49بـــین شـــارع رقـــم 
  ).اراضي سبع(القطعة 

  .لالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالن
وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى 

طـة المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام المشـمولة بهـذا المشـروع اإلطـالع علـى خار 
الرســمي وتقــدیم االعتراضــات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة 

  .الشوكة
  )).تــراض یــرد بعد هذا التاریـــخوســوف لن یلتفـــت ألي اع((

  ء والتنظیم رئیـس اللجنـة المحلیة للبنا                                              
  )الشوكة: (بمنطقة                                              
  : االسم                                              

  : الصفة                                              
  : التوقیع                                              

  :خاتم اللجنة المحلیة                                              
  



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم رفح

  م ارتداد2+ م 18بعرض ) 39(بإیداع مخطط تفصیلي للشارع الهیكلي رقم 
  جنوباً ) 1(شماًال والشارع رقم ) 26(الواصل بین شارع رقم 

  1936لسنة ) 28(ن رقم قانون تنظیم المد

تعلن اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة رفح عـن إیـداع المخطـط التفصـیلي لمســار 
) 26(م ارتــداد الواصــل بــین شــارع رقــم 2+ م 18بعــرض ) 39(للشــارع الهیكلــي رقــم 
و ) 2363(مـن القطعـة ) 4-3-5-6(جنوبًا والمـار بالقسـائم ) 1(شماًال والشارع رقم 

مــــــن القطعــــــة  ) 13-5-6-7-4(و القســــــائم ) 2( مــــــن القطعــــــة) 69-68(القســــــائم 
)2364.(  

  .لالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالن
وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى 
المشـمولة بهـذا المشـروع اإلطـالع علـى خارطـة المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام 

ي وتقــدیم االعتراضــات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة الرســم
  .رفح
  )).التاریـــخ وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا((

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )رفح: (بمنطقة                                              

  : االسم                                              
  : الصفة                                              

  : التوقیع                                              
  :ةخاتم اللجنة المحلی                                              

  



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم خانیونس

بعرض ) 10، 4(والمحصور بین شارعي ) 29(بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  م بدون ارتداد24

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ع المخطــط التفصــیلي تعلــن اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة خــانیونس عــن إیــدا
ــــین شــــارعي ) 29(لمســـــار للشــــارع رقــــم  م بــــدون 24بعــــرض ) 10، 4(والمحصــــور ب

مـــــن القطعـــــة  ) 27-26-23-22-21-15-14-3-2-1(ارتـــــداد والمـــــار بالقســـــائم 
مــــــــــــــــــن ) 62-48-45-43-40-18-17-13-12-11-3-2(والقســـــــــــــــــائم ) 56(

-1(ائم والقســـــ) 59(مــــن القطعــــة  ) 21-18-17-16-9(والقســــائم ) 57( القطعــــة
  ).60(من القطعة ) 10-11-18-19-20-23-27-28

  .لالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالن
وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى 
المشـمولة بهـذا المشـروع اإلطـالع علـى خارطـة المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام 

تراضــات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة الرســمي وتقــدیم االع
  .خانیونس

  )).ــخوســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـ((

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )خانیونس: (بمنطقة                                              

  : االسم                                              
  : الصفة                                              

  : التوقیع                                              
  :خاتم اللجنة المحلیة                                              



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

م 53صالح الدین بعرض ) 4(بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 
  بدون ارتداد

  القرارة –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــا ت غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت تعلــن اللجنــة المركزیـ
التصـدیق النهـائي علـى المخطـط  2/4/2014المنعقدة بتـاریخ  8/2014بجلستها رقم 

م بــدون ارتــداد والمــار بالقســائم 53صــالح الــدین بعــرض ) 4(التفصــیلي للشــارع رقــم 
)1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-16-17-18-19-20-21-24-67 (

) 2354(مـــــــن القطعـــــــة ) 12-11-10-7-6-5-4(والقســـــــائم ) 37(مـــــــن القطعـــــــة 
  ).2355(من القطعة ) 31-30-29-24-23-22-21-20-19(والقسائم 

السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنة المركزیة والـذي جـرى 
  .24/2/2014نشره بجریدتي فلسطین والرسالة بتاریخ 

د مـــرور خمســـة كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــ
عشر یومًا من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  وبناء المدن بمحافظات غزة صادر عن اللجنة المركزیة للتنظیم

 
–  

تعلـن اللجنــة المركزیـة للتنظــیم وبنـاء المــدن بمحافظـات غــزة للجمهـور الكــریم بأنهـا قــد 
  .   2/4/2014المنعقدة بتاریخ  82014قررت بجلستها رقم 

علـى أرض القسـیمة رقـم إیداع   
المقدمــة للجنـة  مـن  126مـن القطعـة رقـم  18

.  
وعلیــه یحــق لجمیــع ذوي الشــأن فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى المشــمولة  

أن یتقـدموا باعتراضـاتهم بالمنطقة بصفتهم من أصحاب األمالك أو بأي صفة أخـرى 
  .من تاریخ نشر هذا اإلعالن )یوم 30(على المشروع وذلك خالل مدة 

دیــر تقــدم االعتراضــات لــدى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم بمقرهــا فــي بلدیــة 
أمـین ســر اللجنـة المركزیـة بمكتبـه بــوزارة الحكـم المحلـي خـالل ســاعات / وللسـید الـبلح

  .الدوام الرسمي
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

-20 -25 – 24 – 23 -26(إیداع تغییر هدف استخدام اجزاء من القسائم رقم 
من  666من القطعة  40وكامل القسیمة  666من القطعة رقم ) 21-22-18-19

  زراعي الى صناعي
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

لألبنیـة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غـزة للجمهـور الكـریم أنهـا قـد  تعلن اللجنـة المركزیـة
روع تغییـــر إیـــداع مشـــ 16/4/2014المنعقـــدة بتـــاریخ  9/2014قـــررت بجلســـتها رقـــم 

-22-21-20 -25 – 24 – 23 -26(اجــــزاء مــــن القســــائم رقــــم  هــــدف اســــتخدام
مــن زراعــي  666مــن القطعــة  40وكامــل القســیمة  666مــن القطعــة رقــم ) 18-19

وذلـــك طبقـــًا للمخطـــط المـــودع بمقـــر لجنـــة التنظـــیم المحلیـــة لبلدیــــة  –الـــى صـــناعي 
 لسـنة) 28(نظیم المـدن رقـم النصیرات تطبیقًا لنص المادة السادسة عشر من قانون ت

  .وتعدیالته 1936
وعلیه واسـتنادًا  لـنص المـادة السـابعة عشـر مـن ذات القـانون فانـه یجـوز لجمیـع ذوي 
الحقوق في األراضي واألمالك واألبنیة المشمولة بهذا المشـروع أو بـأي مشـروع آخـر 

یــة أودع بمقتضــي المــادة السادســة عشــر ســواء بصــفتهم مــن أصــحاب األمــالك أو بأ
صــفة أخـــرى االطــالع علـــى المخطـــط المــودع وتقـــدیم اعتراضـــاتهم علیــه إلـــى مكتـــب 

خالل ساعات الدوام الرسمي ولمـدة ثالثـون یومـا مـن  اللجنة المحلیة لبلدیة النصیرات
  .تاریـخ نشر هذا اإلعالن

  )).راض یـرد بعــد التاریــخ المحددوسـوف لـن یلتفت ألي اعتـ((
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  بإیداع مجدد مشروع تنظیمي عمراني تفصیلي لحي تبه زارع لالعتراض
  رفح - منطقة تنظیم 
  م1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ن بمحافظات غزة أنهـا قـد قـررت بجلسـتها رقـم تعلن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المد
إیـــداع المشـــروع التنظیمـــي العمرانـــي تفصـــیلي  16/4/2014المنعقـــدة بتـــاریخ  9/2014

لحــي تبــه زارع الــذي أعدتــه اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم فــي بلدیــة رفــح والــذي یشــمل 
  :القطع والقسائم التالیة

 المساحة اإلجمالیة رقم القسیمة رقم القطعة

 فقط 17قسیمة  13

 دونم 1463.434
  جمیع القسائم  14
 جمیع القسائم 15

 .1جمیع القسائم ما عدا جزء من قسیمة رقم  27

  .1936لسنة ) 28(من قانون تنظیم المدن رقم ) 16(وذلك وفقًا لنص المادة 
 من ذات القانون فإنه یجوز لجمیع أصحاب الحقوق في) 17(وعلیه ووفقًا لنص المادة 

األراضي واألبنیة واألمالك األخرى المشـمولة بهـذا المشـروع أو بـأي مشـروع آخـر سـواء 
بصفتهم من أصحاب هـذه األمـالك أو بأیـة صـفة أخـرى االطـالع مجانـًا علـى المشـروع 
المودع  لدى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم بمقرها في بلدیـة رفـح خـالل سـاعات 

اضـات علیـه خـالل مـدة خمسـة عشـر یومـًا مـن تاریــخ نشـر الدوام الرسمي وتقـدیم االعتر 
  .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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  جنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزةصادر عن الل

  بإیداع مجدد لمشروع تنظیمي عمراني تفصیلي لحي المواصي لالعتراض
  رفح - منطقة تنظیم 
  م1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلـن اللجنــة المركزیــة لألبنیــة وتنظــیم المــدن بمحافظــات غــزة أنهــا قــد قــررت بجلســتها 
إیـــــداع المشــــروع التنظیمــــي العمرانـــــي  16/4/2014قــــدة بتــــاریخ المنع 9/2014رقــــم 

التفصــیلي حــي المواصــي الــذي أعدتــه اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم فــي بلدیــة رفــح 
  :والذي یشمل القطع والقسائم التالیة

  

 المساحة اإلجمالیة رقم القسیمة رقم القطعة

 29 - 1من  2358

 دونم 2686.419

  ) 40-1( كاملة من   2359
 ) 80-1( كاملة من  2360
 ) 9-1( كاملة من  2376
 2 جزء من قسیمة 2371
 3 جزء من قسیمة 2361
 1 جزء من قسیمة 2369
 1 جزء من قسیمة 2370

  
  .1936لسنة ) 28(من قانون تنظیم المدن رقم ) 16(وذلك وفقًا لنص المادة 

إنـه یجـوز لجمیـع أصـحاب الحقـوق مـن ذات القـانون ف) 17(وعلیه ووفقًا لنص المادة 
في األراضي واألبنیة واألمالك األخرى المشمولة بهذا المشـروع أو بـأي مشـروع آخـر 
سـواء بصــفتهم مــن أصــحاب هـذه األمــالك أو بأیــة صــفة أخـرى االطــالع مجانــًا علــى 
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المشــروع المــودع  لــدى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم بمقرهــا فــي بلدیــة رفــح 
ات الدوام الرسمي وتقدیم االعتراضات علیه خالل مـدة خمسـة عشـر یومـًا خالل ساع

من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسـمیة أو فـي صـحیفتین یـومیتین محلیتـین 
  .أیهما أقرب

  )).وسـوف لن یلتفت ألي اعتـراض یـرد بعــد هـذا التاریــخ ((
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  بإیداع مشروع المخطط التفصیلي للمنطقة الصناعیة
  النصیرات - منطقة تنظیم 

  م1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلـن اللجنــة المركزیــة لألبنیــة وتنظــیم المــدن بمحافظــات غــزة أنهــا قــد قــررت بجلســتها 
إیـــــداع المشــــروع التنظیمــــي العمرانـــــي  16/4/2014المنعقــــدة بتــــاریخ  9/2014رقــــم 

تنظــیم فــي بلدیــة التفصــیلي للمنطقــة الصــناعیة الــذي أعدتــه اللجنــة المحلیــة للبنــاء وال
  :النصیرات والذي یشمل القطع والقسائم التالیة

  

 المساحة اإلجمالیة رقم القسیمة رقم القطعة

666 

40 

 دونم 145

 18جزء من 

 19جزء من 

 20جزء من 

 21جزء من 

 22جزء من 

 23جزء من 

 24جزء من 

 25جزء من 

 26جزء من 

  .1936لسنة ) 28(من قانون تنظیم المدن رقم ) 16(ة وذلك وفقًا لنص الماد
مـن ذات القـانون فإنـه یجـوز لجمیـع أصـحاب الحقـوق ) 17(وعلیه ووفقًا لنص المادة 

في األراضي واألبنیة واألمالك األخرى المشمولة بهذا المشـروع أو بـأي مشـروع آخـر 
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انــًا علــى سـواء بصــفتهم مــن أصــحاب هـذه األمــالك أو بأیــة صــفة أخـرى االطــالع مج
ــــة  ــــاء والتنظــــیم بمقرهــــا فــــي بلدی ــــة للبن ــــة المحلی ــــدى مكتــــب اللجن المشــــروع المــــودع  ل
النصیرات خالل ساعات الدوام الرسمي وتقدیم االعتراضـات علیـه خـالل مـدة شـهرین 

میتین محلیتـین من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسـمیة أو فـي صـحیفتین یـو 
  .أیهما أقرب

  )).تـراض یـرد بعــد هـذا التاریــخألي اع وسـوف لن یلتفت((
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  ة والتنظیم بمنطقة تنظیم بیت حانونصادر عن اللجنة المحلیة لألبنی
شارع السلطان عبد الحمید بعرض ) 51(بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 

  م ارتداد3+م12
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلن اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة بیت حانون عـن إیـداع المخطـط التفصـیلي 
م ارتـــــداد                  3+م12لســـــلطان عبـــــد الحمیـــــد بعـــــرض شـــــارع ا) 51(لمســــــار للشـــــارع رقـــــم 

-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1(والمـــــار بالقســـــائم 
والقســــــــائم                   ) 576(مــــــــن القطعــــــــة  ) 19-20-23-24-26-27-32-34-35-36

  ).577(من القطعة  ) 4-5-6-67-51(
  .عالنلالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإل

وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى 
المشـمولة بهـذا المشـروع اإلطـالع علـى خارطـة المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام 
الرســمي وتقــدیم االعتراضــات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة 

  .بیت حانون
  )).ــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ وســوف لن یلتفـ((

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )بیت حانون: (بمنطقة                                              
              :        االسم                                             
  : الصفة                                             
  : التوقیع                                             
  :خاتم اللجنة المحلیة                                             
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  نیونسصادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم خا

  م بدون ارتد14بعرض ) 9075(بإیداع مجدد للمخطط التفصیلي للشارع رقم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلــن اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة خــانیونس عــن إیــداع المخطــط التفصــیلي 
م بـدون 14بعـرض ) 9075(المحصور بـین شـارع رقـم ) 12180(لمسـار للشارع رقم 

  ).65(من القطعة  ) 20-19-14(اد والمار بالقسائم ارتد
  .إیداعًا مجددًا لالعتراض خالل مدة خمسة عشر یومًا من تاریخ هذا اإلعالن

وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى 
دوام المشـمولة بهـذا المشـروع اإلطـالع علـى خارطـة المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـ

الرســمي وتقــدیم االعتراضــات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة 
  .خانیونس

  )).تــراض یــرد بعد هذا التاریـــخوســوف لن یلتفـــت ألي اع((

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )خانیونس: (بمنطقة                                              

  :                    االسم                                             
  : الصفة                                             
  : التوقیع                                             

  :خاتم اللجنة المحلیة                                             
  
  
  
  



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم خانیونس

وحتى  5المحصور بین شارع رقم ) 12180(بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  م14بعرض  37شارع رقم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة خــانیونس عــن إیــداع المخطــط التفصــیلي تعلــن اللجنــة المحلیــ
 37وحتـــى شـــارع رقـــم  5المحصـــور بـــین شـــارع رقـــم ) 12180(لمســــار للشـــارع رقـــم 

) 45(مـن القطعـة  ) 42-41-40-39-38-36-19(م والمار بالقسـائم 14بعرض 
  ).50(من القطعة  ) 32-30-29-28-19-18(والقسائم 

  .ن من تاریخ هذا اإلعالنلالعتراض خالل مدة شهری
وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى 
المشـمولة بهـذا المشـروع اإلطـالع علـى خارطـة المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام 
الرســمي وتقــدیم االعتراضــات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة 

  .خانیونس
  )).تــراض یــرد بعد هذا التاریـــخوســوف لن یلتفـــت ألي اع((

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )خانیونس: (بمنطقة                                              
  :                    سماال                                             
  : الصفة                                             
  : التوقیع                                             
  :خاتم اللجنة المحلیة                                             

  
  



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  نطقة تنظیم الفخاريصادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بم

  م ارتداد3+ م 16بعرض  9والشارع رقم ) 8(بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلــن اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة الفخــاري عــن إیــداع المخطــط التفصــیلي 
د والمـــار بالقســـائم م ارتـــدا3+ م 16بعـــرض  9والشـــارع رقـــم ) 8(لمســــار للشـــارع رقـــم 

  ).أراضي سبع(من القطعة  ) أراضي سبع(
  .لالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالن

وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى 
المشـمولة بهـذا المشـروع اإلطـالع علـى خارطـة المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام 

م االعتراضــات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة الرســمي وتقــدی
  .الفخاري

  )).تــراض یــرد بعد هذا التاریـــخوســوف لن یلتفـــت ألي اع((

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )الفخاري: (بمنطقة                                              

  :                    االسم                                             
  : الصفة                                             
  : التوقیع                                             
  :تم اللجنة المحلیةخا                                             

  
  
 
 



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

المحصور بین شارع رقم ) 12065(بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 
  م بدون ارتداد14بعرض  4وشارع رقم  10

  خانیونس –منطقة تنظیم
  6193لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ
ــــــدة بتــــــاریخ  9/2014بجلســــــتها رقــــــم  ــــــى  16/4/2014المنعق التصــــــدیق النهــــــائي عل

وشـارع رقـم  10المحصـور بـین شـارع رقـم ) 12065(المخطط التفصـیلي للشـارع رقـم 
مــن القطعـــة ) 40-36-35-26-25(م بــدون ارتـــداد والمــار بالقســـائم 14بعــرض  4
)45.(  

السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنة المركزیة والـذي جـرى 
  .18/3/2013نشره بجریدتي  فلسطین و الرسالة بتاریخ 

كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یومًا من تاریـخ نشر هذا اإلعالن

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 

 
 

  
  
  
  



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

شارع الوحدة بعرض * 36 -* 47ط التفصیلي للشارع رقم بالمصادقة على المخط
  م ارتداد3+ م 16

  بني سهیال –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ
ق النهـــــائي علـــــى التصـــــدی 16/4/2014المنعقـــــدة بتـــــاریخ  9/2014بجلســـــتها رقـــــم  

م 3+ م 16شـــــارع الوحــــدة بعـــــرض * 36 -* 47المخطــــط التفصــــیلي للشـــــارع رقــــم 
-5-4(والقســـائم ) 213(مــن القطعـــة ) 22-21-20-8-7(ارتــداد والمـــار بالقســـائم 

  ).246(من القطعة ) 6-7-22-23-24
السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنة المركزیة والـذي جـرى 

  .19/1/2014ریدة فلسطین بتاریخ نشره بج
كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
عشر یومًا من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 

 
 

 
 

 
 



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم خانیونس

 16في الجزئیة المحصورة بین الشارع رقم  5بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  20والشارع رقم 

  م ارتداد3+ م 24بعرض 
  9361لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلــن اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة خــانیونس عــن إیــداع المخطــط التفصــیلي 
                20والشــارع رقــم  16فــي الجزئیــة المحصــورة بــین الشــارع رقــم  5لمســـار للشــارع رقــم 

القســــائم                   و ) 89(القطعــــة مــــن ) 15-13(م ارتــــداد والمــــار بالقســــائم 3+ م 24بعــــرض 
  ).94(من القطعة  ) 1-7-8-9-11(

  .لالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالن
وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى 
المشـمولة بهـذا المشـروع اإلطـالع علـى خارطـة المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام 

ب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة الرســمي وتقــدیم االعتراضــات علیــه إلــى مكتــ
  .خانیونس

  )).تــراض یــرد بعد هذا التاریـــخوســوف لن یلتفـــت ألي اع((

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )نسخانیو : (بمنطقة                                              
  :                    االسم                                             
  : الصفة                                             
  : التوقیع                                             
  :خاتم اللجنة المحلیة                                             

  



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم النصیرات

  م ارتداد3+ م 20بعرض ) 4(بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلـن اللجنـة المحلیــة للبنـاء والتنظــیم ببلدیـة النصــیرات عـن إیــداع المخطـط التفصــیلي 
-10-9-8-2(م ارتـداد والمـار بالقسـائم 3+ م 20بعـرض ) 14( لمسـار للشارع رقـم

والقســــائم  ) 2319(مـــن القطعــــة ) 6 -5(و القســــائم ) 2331(مـــن القطعــــة ) 14-15
و ) 2320(مــن القطعــة ) 52-51-50(و القســائم ) 2318(مــن القطعــة ) 4-8-14

) 23-20-17-16-7-6(و القســـــائم ) 2317(مـــــن القطعــــة  ) 24-7-2(القســــائم 
) 2315(مــن القطعـــة ) 30-22-16-9-5-4-2(و القســـائم ) 2316(عــة مــن القط

  .2321من القطعة ) 12(والقسیمة رقم 
  .لالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالن

وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى 
جانـًا خـالل سـاعات الـدوام المشـمولة بهـذا المشـروع اإلطـالع علـى خارطـة المشـروع م

الرســمي وتقــدیم االعتراضــات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة 
  .النصیرات

  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ((

   رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                              
  )النصیرات: (بمنطقة                                              
  :                    االسم                                             
  : الصفة                                             
  : التوقیع                                             

  :خاتم اللجنة المحلیة                                             



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

من  26بإیداع مشروع تقسیم ارض لغایات السكن على جزء من أرض القسیمة رقم 
براهیم المسحال في المقسم / باسم 1742القطعة رقم    )B(سعید حبوب وإ

  بیت الهیا –منطقة تنظیم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلن اللجنة المركزیـــة لألبنیـة وتنظیــم المـدن بمحافظـات غـزة أنهـا قـد قــررت بجلسـتها 
إیــــداع مشـــروع تقســــیم ارض لغایــــات  30/4/2014المنعقــــدة بتـــاریخ  10/2014رقـــم 

ســعید / باســم 1742ة رقــم مــن القطعــ 26الســكن علــى جــزء مــن أرض القســیمة رقــم 
بــــراهیم المســــحال فــــي المقســــم  ) بیــــت الهیــــا –حــــي الفــــردوس (بموقــــع ) B(حبــــوب وإ

  .دونم 7لمساحة 
بیـــت الهیـــا   وذلـــك بنـــاء علـــى طلـــب مـــن اللجنـــة المحلیـــة للبنــــاء والتنظـــیم فـــي بلدیـــــة

  .4/12/2013المؤرخ   829بكتابها رقـم 
فانــه  1936لســنة ) 28(یم المــدن رقــم مــن قــانون تنظــ) 20(وعلیــه ووفقــًا لــنص المــادة 

یجــوز ألي شــخص مــن ذوي الحقــوق فــي األراضــي أو األمــالك األخــرى الواقعــة ضــمن 
ارض المشروع سواء بصفتهم مـن أصـحاب هـذه األمـالك أو بأیـة صـفة أخـرى االطـالع 
على خرائط المشروع المودعة بمكتـب اللجنـة المحلیـة للبنـاء والتنظـیم بمقرهـا  فـي بلدیـة 

خالل ساعات الدوام الرسمي ولمدة ستة أسابیع من تاریـخ نشر هذا اإلعالن  هیابیت ال
ومــن ثــم تقـــدیم ین یـــومیتین محلیتــین أیهمــا أقــــرب فــي الجریـــدة الرســــمیة أو فــي صــحیفت

  . االعتراضات علیه خالل هذه المدة إلى مكتب اللجنة المحلیة بصورة رسمیة
  )).عــد هـذا التاریــخ وسـوف لـن یلتفــت ألي اعتـراض یـرد ب((

  
  



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  )شملخ( 1023بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 
  غزة –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت تعلــ ن اللجنــة المركزیـ
ــــاریخ  10/2014بجلســــتها رقــــم   التصــــدیق النهــــائي علــــى  30/4/2014المنعقــــدة بت

-12-11-10-8(والمــار بالقســائم ) شــملخ( 1023المخطــط التفصــیلي للشــارع رقــم 
  ).679(من القطعة ) 17-20-28-29-53-75-76-85-79

لسابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنة المركزیة والـذي جـرى ا
  .16/5/2013نشره بجریدة فلسطین بتاریخ 

كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
عشر یومًا من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین 

  . تین أیهما أقـربمحلی
  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 

 
 

 
  
  
  
  
  



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
  م8بالمصادقة على المخطط التفصیلي لشارع غبن ومعروف بعرض 

  بیت الهیا –تنظیممنطقة 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ
ــــاریخ  10/2014بجلســــتها رقــــم   التصــــدیق النهــــائي علــــى  30/4/2014المنعقــــدة بت

-15-1-21( م والمـار بالقسـائم8المخطط التفصیلي لشارع غـبن ومعـروف بعـرض 
14-13-10-9-8-7-6-5-4-37-35-32-31-29-28-27-26-23-
مــــــن )  15-14-13-4-12-17-11-55(والقســــــائم ) 1753(مــــــن القطعــــــة ) 22

  ).1752(القطعة 
السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنة المركزیة والـذي جـرى 

  .7/12/2013نشره بجریدة فلسطین بتاریخ 
ة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة كمـــا قـــررت اللجنـــ

عشر یومًا من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین 
  . محلیتین أیهما أقـرب

  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 

 
 

 
 

  
  



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

من ) 1769(من القطعة رقم ) 26- 25- 24(القسائم  إیداع تغییر هدف استخدام
  زراعي ومحور تجاري إلى مدرسة

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

للجمهـور الكـریم أنهـا قـد  تعلن اللجنـة المركزیـة لألبنیـة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غـزة
إیــداع مشــروع تغییــر  30/4/2014المنعقــدة بتــاریخ  10/2014قــررت بجلســتها رقــم 

مـن زراعـي ومحـور ) 1769(من القطعة رقـم ) 26-25-24(القسائم  هدف استخدام
المحلیـة لبلدیـة وذلك طبقًا للمخطـط المـودع بمقـر لجنـة التنظـیم  – تجاري إلى مدرسة

) 28( ص المـــادة السادســـة عشــر مـــن قـــانون تنظـــیم المـــدن رقـــمتطبیقـــًا لـــن بیــت الهیـــا
  .وتعدیالته 1936لسنة 

لـنص المـادة السـابعة عشـر مـن ذات القـانون فانـه یجـوز لجمیـع ذوي   وعلیه واسـتناداً 
الحقوق في األراضي واألمالك واألبنیة المشمولة بهذا المشـروع أو بـأي مشـروع آخـر 

ء بصــفتهم مــن أصــحاب األمــالك أو بأیــة أودع بمقتضــي المــادة السادســة عشــر ســوا
صــفة أخـــرى االطــالع علـــى المخطـــط المــودع وتقـــدیم اعتراضـــاتهم علیــه إلـــى مكتـــب 

مـن  ثالثـون یومـاً خالل ساعات الدوام الرسمي ولمدة  لبلدیة بیت الهیااللجنة المحلیة 
  .تاریـخ نشر هذا اإلعالن

  )).لمحددوسـوف لـن یلتفت ألي اعتـراض یـرد بعــد التاریــخ ا((

 
  

  
  
  



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

من مرافق عامة إلى سكني في القسیمة  2المقسم رقم  إیداع تغییر هدف استخدام
  إیداعًا مجدداً  129قطعة رقم  20رقم 

  1936لسنة ) 28(ن رقم قانون تنظیم المد

تعلن اللجنـة المركزیـة لألبنیـة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غـزة للجمهـور الكـریم أنهـا قـد 
إیــداع مشــروع تغییــر  30/4/2014المنعقــدة بتــاریخ  10/2014قــررت بجلســتها رقــم 

قطعـة  20من مرافق عامة إلى سكني فـي القسـیمة رقـم  2المقسم رقم  هدف استخدام
المحلیــة وذلــك طبقــًا للمخطــط المــودع بمقــر لجنــة التنظــیم  –جــددًا إیــداعًا م 129رقــم 

     تطبیقـــًا لـــنص المـــادة السادســـة عشـــر مـــن قـــانون تنظـــیم المـــدن رقـــم لبلدیـــة دیـــر الـــبلح
  .وتعدیالته 1936لسنة ) 28(

لـنص المـادة السـابعة عشـر مـن ذات القـانون فانـه یجـوز لجمیـع ذوي   وعلیه واسـتناداً 
األمالك واألبنیة المشمولة بهذا المشـروع أو بـأي مشـروع آخـر الحقوق في األراضي و 

أودع بمقتضــي المــادة السادســة عشــر ســواء بصــفتهم مــن أصــحاب األمــالك أو بأیــة 
صــفة أخـــرى االطــالع علـــى المخطـــط المــودع وتقـــدیم اعتراضـــاتهم علیــه إلـــى مكتـــب 

 ة عشـر یومـاً سـتخـالل سـاعات الـدوام الرسـمي ولمـدة  لبلدیة دیر الـبلحاللجنة المحلیة 
  .من تاریـخ نشر هذا اإلعالن

  )).وسـوف لـن یلتفت ألي اعتـراض یـرد بعــد التاریــخ المحدد((
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

من مرافق عامة إلى سكني في القسیمة  24رقم المقسم  إیداع تغییر هدف استخدام
  134قطعة رقم  19رقم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلن اللجنـة المركزیـة لألبنیـة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غـزة للجمهـور الكـریم أنهـا قـد 
إیــداع مشــروع تغییــر  30/4/2014المنعقــدة بتــاریخ  10/2014قــررت بجلســتها رقــم 

 19مـــن مرافـــق عامــة إلـــى ســـكني فــي القســـیمة رقـــم  24المقســـم رقــم  هــدف اســـتخدام
المحلیــة لبلدیــة وذلــك طبقــًا للمخطــط المــودع بمقــر لجنــة التنظــیم   –134قطعــة رقــم 

لسـنة ) 28(تطبیقًا لنص المادة السادسة عشر من قانون تنظـیم المـدن رقـم  دیر البلح
  .وتعدیالته 1936

ة عشر مـن ذات القـانون فانـه یجـوز لجمیـع ذوي لنص المادة السابع  وعلیه واستناداً  
الحقوق في األراضي واألمالك واألبنیة المشمولة بهذا المشـروع أو بـأي مشـروع آخـر 
أودع بمقتضــي المــادة السادســة عشــر ســواء بصــفتهم مــن أصــحاب األمــالك أو بأیــة 
صــفة أخـــرى االطــالع علـــى المخطـــط المــودع وتقـــدیم اعتراضـــاتهم علیــه إلـــى مكتـــب 

مـن  سـتة أسـابیعخـالل سـاعات الـدوام الرسـمي ولمـدة  لبلدیة دیر البلحة المحلیة اللجن
  .تاریـخ نشر هذا اإلعالن

  )).وسـوف لـن یلتفت ألي اعتـراض یـرد بعــد التاریــخ المحدد((

 
  

  
  
  



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  التنظیم بمنطقة تنظیم وادي السلقاصادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة و 

  حتى وادي السلقا 2من شارع رقم  3/1بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  م ارتداد3+ م 12بعرض 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلن اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة وادي السلقا عـن إیـداع المخطـط التفصـیلي 
م 3+ م 12حتـــى وادي الســـلقا  بعـــرض  2مـــن شـــارع رقـــم  3/1لمســــار الشـــارع رقـــم 

  ).أراضي سبع(من القطعة  ) أراضي سبع(ارتداد والمار بالقسائم 
  .لالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالن

وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى 
خارطـة المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام المشـمولة بهـذا المشـروع اإلطـالع علـى 

الرســمي وتقــدیم االعتراضــات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة 
  .وادي السلقا

  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ((

  یة للبناء والتنظیم رئیـس اللجنـة المحل                                              
  )وادي السلقا: (بمنطقة                                              
  : االسم                                              
  : الصفة                                              
  : التوقیع                                              

  :خاتم اللجنة المحلیة                                              
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم دیر البلح

  38حتى شارع رقم  25بإیداع مخطط تفصیلي للشارع الواصل بین شارع رقم 
  م ارتداد3+ م 10بعرض 

  1936سنة ل) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلـن اللجنــة المحلیــة للبنـاء والتنظــیم ببلدیــة دیـر الــبلح عــن إیـداع المخطــط التفصــیلي 
م 3+ م 10بعــرض  38حتــى شــارع رقــم  25لمســـار للشــارع الواصــل بــین شــارع رقــم 

  ).142(من القطعة  ) 49-50-51-52-53-54-55(ارتداد والمار بالقسائم 
  .إلعالنلالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا ا

وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى 
المشـمولة بهـذا المشـروع اإلطـالع علـى خارطـة المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام 
الرســمي وتقــدیم االعتراضــات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة 

  .دیر البلح
  )).ـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخوســوف لن یلتف((

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )دیر البلح: (بمنطقة                                              
  : االسم                                              

  : الصفة                                              
  : التوقیع                                              
  :خاتم اللجنة المحلیة                                              
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

 2الواصل بین الشارع رقم  2/1على المخطط التفصیلي للشارع رقم بالمصادقة 
  م ارتداد3+ م 12بعرض  25والشارع رقم 

  وادي السلقا –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ
ــــاریخ  10/2014بجلســــتها رقــــم   التصــــدیق النهــــائي علــــى  30/4/2014المنعقــــدة بت

 25والشـــارع رقـــم  2الواصـــل بـــین الشـــارع رقـــم  2/1المخطـــط التفصـــیلي للشـــارع رقـــم 
  ).أراضي سبع(من القطعة ) اراضي سبع(م ارتداد والمار بالقسائم 3+ م 12بعرض 

ي جـرى السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنة المركزیة والـذ
  .6/11/2013نشره بجریدة فلسطین بتاریخ 

كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
عشر یومًا من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 

 
 

 
 

 
  
  



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  م30بالمصادقة على المخطط التفصیلي لشارع سكة الحدید بعرض 
  المغراقة –منطقة تنظیم

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت تعلــن اللجنــة ا لمركزیـ
ــــاریخ  10/2014بجلســــتها رقــــم   التصــــدیق النهــــائي علــــى  30/4/2014المنعقــــدة بت

-4-3-2-1(م والمــار بالقســائم 30المخطــط التفصــیلي لشــارع ســكة الحدیــد بعــرض 
-5-1(والقسـائم ) 670(من القطعـة ) 5-6-7-16-17-8-18-19-9-10-14
  ).668(من القطعة ) 6-7-8-11-12-13

السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنة المركزیة والـذي جـرى 
  .3/10/2013نشره بجریدة فلسطین بتاریخ 

كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
ریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین عشر یومًا من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الج

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

بعرض ) یاسر عرفات( 16صیلي لشارع الرشید رقم بالمصادقة على المخطط التف
  م40
  خانیونس –منطقة تنظیم

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ
ــــاریخ  10/2014بجلســــتها رقــــم   التصــــدیق النهــــائي علــــى  30/4/2014المنعقــــدة بت

م والمــــار 40بعــــرض ) یاســــر عرفــــات( 16ط التفصــــیلي لشــــارع الرشــــید رقــــم المخطــــ
والقســیمة ) 92(مـن القطعـة ) 25-24-6-8-16-17-18-22-21-23(بالقسـائم 

والقســـــائم                     ) 93(مـــــن القطعــــة ) 6-5-3(والقســــائم ) 91(مـــــن القطعــــة رقـــــم ) 5(رقــــم 
) 95(مـــــــــن القطعـــــــــة ) 13-11-2(والقســــــــائم ) 94(مــــــــن القطعـــــــــة ) 23-25-26(

  ).96(من القطعة ) 58-54(والقسائم 
السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنة المركزیة والـذي جـرى 

  .23/1/2014نشره بجریدتي فلسطین والرسالة بتاریخ 
كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 

نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین عشر یومًا من تاریـخ 
  . 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

  )میراج -شارع الرباط ( 24دقة على المخطط التفصیلي للشارع الهیكلي رقم بالمصا
  م بدون ارتداد34بعرض 

  خانیونس –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ
ـــــاریخ المنعقـــــدة ب 10/2014 بجلســـــتها رقـــــم ـــــى  30/4/2014ت التصـــــدیق النهـــــائي عل

م 34بعــرض )  میــراج -شــارع الربــاط ( 24المخطــط التفصــیلي للشــارع الهیكلــي رقــم 
مـن القطعـة ) 5(والقسـیمة رقـم ) 32(مـن القطعـة ) 1-2(بدون ارتداد والمار بالقسائم 

مــــن ) 13-12-5-4(والقســــائم ) 22(مــــن القطعــــة ) 11(والقســــیمة رقــــم ) 30(رقــــم 
  ).33(القطعة 

السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنة المركزیة والـذي جـرى 
  .23/5/2013نشره بجریدتي فلسطین والرسالة بتاریخ 

كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
تین یـومیتین عشر یومًا من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیف

  . 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

 - 9(صور بین شارعي المح 10بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 
  م ارتداد3+ م 18بعرض ) 13

  عبسان الكبیرة –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ
ــــاریخ  10/2014بجلســــتها رقــــم   التصــــدیق النهــــائي علــــى  30/4/2014المنعقــــدة بت

م 18بعـرض )  13 -9(المحصـور بـین شـارعي  10خطـط التفصـیلي للشـارع رقـم الم
) 33-29-28-27-26-25-24-23-21-20(م ارتــــــداد  والمــــــار بالقســــــائم 3+ 

  ).242(من القطعة ) 34-20-9-6-4-3-2(والقسائم ) 241(من القطعة 
 السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنة المركزیة والـذي جـرى

  .6/1/2014نشره بجریدتي فلسطین والرسالة بتاریخ 
كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
عشر یومًا من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .مدنمن قانون تنظیم ال) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 

 
 

 
  
  
  



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

في الجزء المحصور بین  27بالمصادقة على المخطط التفصیلي لشارع السدرة رقم 
  م ارتداد3+ م 16بعرض ) 8A – 18C(شارعي 

  ان الكبیرةعبس –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ
ـــــاریخ  10/2014 بجلســـــتها رقـــــم ـــــى  30/4/2014المنعقـــــدة بت التصـــــدیق النهـــــائي عل

 -8A( في الجزء المحصـور بـین شـارعي  27المخطط التفصیلي لشارع السدرة رقم 
18C ( م ارتـــــداد والمـــــار بالقســـــائم 3+ م 16بعـــــرض)44-43-41-40-38-37 (

  ).244(من القطعة ) 32-25-24-23-18-17(والقسائم ) 243(من القطعة 
السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنة المركزیة والـذي جـرى 

  .29/10/2013نشره بجریدة فلسطین بتاریخ 
المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة  كمـــا قـــررت اللجنـــة

عشر یومًا من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین 
  . محلیتین أیهما أقـرب

  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

/ شاكر وصفي شهوان بوكالته عن/ بإیداع مشروع تقسیم لغایات السكن المقدم من
  هالة الحولي

  دیر البلح –منطقة تنظیم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ن بمحافظـات غـزة أنهـا قـد قــررت بجلسـتها تعلن اللجنة المركزیـــة لألبنیـة وتنظیــم المـد
إیـــداع مشـــروع تقســـیم لغایـــات الســـكن  14/5/2014المنعقـــدة بتـــاریخ  11/2014رقـــم 

هالــة الحــولي علــى أرض القســیمة / شــاكر وصــفي شــهوان بوكالتــه عــن/ المقــدم مــن 
دونــــم  4.955بمســــاحة ) ام البیبــــان وفلیفــــل(بموقــــع  142مــــن القطعــــة رقــــم  44رقــــم 

  .                   لمدة خمسة عشر یوماً  إیداعًا مجدداً 
دیـر الـبلح بكتابهـا  وذلك بناء على طلب من اللجنة المحلیة للبنـاء والتنظـیم فـي بلدیـــة

  .10/11/2008المؤرخ بتاریخ  10/697رقـم 
فانـه  1936لسـنة ) 28(مـن قـانون تنظـیم المـدن رقـم ) 20(وعلیه ووفقـًا لـنص المـادة 

الحقوق في األراضي أو األمالك األخرى الواقعـة ضـمن یجوز ألي شخص من ذوي 
ارض المشــــروع ســــواء بصــــفتهم مــــن أصــــحاب هــــذه األمــــالك أو بأیــــة صــــفة أخــــرى 
االطالع على خرائط المشروع المودعة بمكتب اللجنـة المحلیـة للبنـاء والتنظـیم بمقرهـا  

تاریــخ  في بلدیة دیر البلح خالل ساعات الدوام الرسمي ولمدة خمسـة عشـر یومـًا مـن
نشــر هـــذا اإلعــالن فـــي الجریــــدة الرســـمیة أو فـــي صـــحیفتین یــومیتین محلیتـــین أیهمـــا 

ومن ثم تقدیم االعتراضات علیه خالل هـذه المـدة إلـى مكتـب اللجنـة المحلیـة . أقـرب 
  . بصورة رسمیة

                                   )).                         راض یـرد بعــد هـذا التاریــخوسـوف لـن یلتفــت ألي اعتـ((
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  صادر عن اللجنة المركزیة للتنظیم وبناء المدن بمحافظات غزة

 

لمــدن بمحافظـات غــزة للجمهـور الكــریم بأنهـا قــد تعلـن اللجنــة المركزیـة للتنظــیم وبنـاء ا
  .  1452014المنعقدة بتاریخ  112014قررت بجلستها رقم 

 60إیـداع تـرخیص   
667– المقدمة للجنة.  

راضـــي واألبنیـــة واألمـــالك األخـــرى المشـــمولة وعلیـــه یحـــق لجمیـــع ذوي الشـــأن فـــي األ
بالمنطقة بصفتهم من أصحاب األمالك أو بأي صفة أخـرى أن یتقـدموا باعتراضـاتهم 

  .من تاریخ نشر هذا اإلعالن )یوم 30(على المشروع وذلك خالل مدة 
ــــة  ــــاء والتنظــــیم بمقرهــــا فــــي بلدی ــــة المحلیــــة للبن ــــدى مكتــــب اللجن تقــــدم االعتراضــــات ل

ــــه بــــوزارة الحكــــم المحلــــي خــــالل / للســــیدو  المغراقــــة  ســــكرتیر اللجنــــة المركزیــــة بمكتب
  .ساعات الدوام الرسمي
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  ناء المدن بمحافظات غزةصادر عن اللجنة المركزیة للتنظیم وب


 

تعلـن اللجنــة المركزیـة للتنظــیم وبنـاء المــدن بمحافظـات غــزة للجمهـور الكــریم بأنهـا قــد 
  .  1452014المنعقدة بتاریخ  112014قررت بجلستها رقم 

 1إیداع تـرخیص   
669– المقدمة للجنة.  

وعلیــه یحــق لجمیــع ذوي الشــأن فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى المشــمولة  
بالمنطقة بصفتهم من أصحاب األمالك أو بأي صفة أخـرى أن یتقـدموا باعتراضـاتهم 

  .من تاریخ نشر هذا اإلعالن )یوم 30(ى المشروع وذلك خالل مدة عل
ــــة  ــــاء والتنظــــیم بمقرهــــا فــــي بلدی ــــة المحلیــــة للبن ــــدى مكتــــب اللجن تقــــدم االعتراضــــات ل

ــــه بــــوزارة الحكــــم المحلــــي خــــالل / وللســــید المغراقــــة  ســــكرتیر اللجنــــة المركزیــــة بمكتب
  .ساعات الدوام الرسمي
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
من  13بالمصادقة النهائیة على مشروع تغییر هدف استخدام ارض المقسم رقم 

منال / ضمن مشروع تقسیم لغایات السكن باسم 2320ة من القطع 16القسیمة رقم 
  أبو ستة من مرفق عام إلى سكني

  النصیرات - منطقة تنظیم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلـن اللجنـة المركزیـة لألبنیــة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غــزة أنهـا قـد قــررت بجلســـتها 
دیق النهـائي علــى مشـروع تغییــر التصـ 14/5/2014المنعقـدة بتــاریخ  11/2014رقـم 

ضـمن  2320مـن القطعـة  16من القسیمة رقـم  13هدف استخدام ارض المقسم رقم 
  .منال أبو ستة من مرفق عام إلى سكني/ مشروع تقسیم لغایات السكن باسم

لالعتـــراض بموجـــب اإلعـــالن الصـــادر عـــن اللجنـــة المركزیـــة والمنشـــور فـــي بجریـــدة 
وضعه موضع التنفیذ بعـد مـرور خمسـة عشـر یومـًا  مع 11/4/2013الرسالة بتاریخ 

من تاریخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة أو فـي صحــیفتین یومیتیــن محلیتـین 
  .من قانون تنظیم المدن) 18(أیهما أقرب، وذلك وفقًا لنص المادة 
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  عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزةصادر 

من  6-7-22المنطقة الصناعیة الواقعة في القسائم  إیداع تغییر هدف استخدام
  من صناعیة إلى زراعیة 2347القطعة 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

الكـریم أنهـا قـد تعلن اللجنـة المركزیـة لألبنیـة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غـزة للجمهـور 
إیــداع مشــروع تغییــر  14/5/2014المنعقــدة بتــاریخ  11/2014قــررت بجلســتها رقــم 

  2347مـن القطعـة  6-7-22المنطقـة الصـناعیة الواقعـة فـي القسـائم  هدف استخدام
المحلیـة وذلـك طبقـًا للمخطـط المـودع بمقـر لجنـة التنظـیم  – من صناعیة إلى زراعیـة

    المـــادة السادســـة عشـــر مـــن قـــانون تنظـــیم المـــدن رقـــم  تطبیقـــًا لـــنصلبلدیـــة النصـــیرات 
  .وتعدیالته 1936لسنة ) 28(

لـنص المـادة السـابعة عشـر مـن ذات القـانون فانـه یجـوز لجمیـع ذوي   وعلیه واسـتناداً 
الحقوق في األراضي واألمالك واألبنیة المشمولة بهذا المشـروع أو بـأي مشـروع آخـر 

ســواء بصــفتهم مــن أصــحاب األمــالك أو بأیــة أودع بمقتضــي المــادة السادســة عشــر 
صــفة أخـــرى االطــالع علـــى المخطـــط المــودع وتقـــدیم اعتراضـــاتهم علیــه إلـــى مكتـــب 

مـن  سـتین یومـاً خـالل سـاعات الـدوام الرسـمي ولمـدة لبلدیـة النصـیرات اللجنة المحلیـة 
  .تاریـخ نشر هذا اإلعالن

  )).لمحددراض یـرد بعــد التاریــخ اوسـوف لـن یلتفت ألي اعتـ((
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم بیت الهیا

  إیداعًا مجدداً ) أبو حالوب( 44بإیداع المخطط التفصیلي للشارع رقم 
  )3E-14(م بدون ارتداد في الجزء المحصور بین شارعي 14بعرض 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلن اللجنـة المحلیـة للبنـاء والتنظـیم ببلدیـة بیـت الهیـا عـن إیـداع المخطـط التفصـیلي 
م بــدون ارتـــداد فـــي 14إیــداعًا مجـــددًا بعـــرض ) أبـــو حـــالوب( 44لمســـار للشـــارع رقــم 

-63-62-72-71-81(والمــار بالقســائم ) 3E-14(الجــزء المحصــور بــین شــارعي 
  .إیداعًا مجدداً  )1768(من القطعة  ) 10-8-7-6-60-61

  .لالعتراض خالل مدة خمسة عشر یومًا من تاریخ هذا اإلعالن
وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى 
المشـمولة بهـذا المشـروع اإلطـالع علـى خارطـة المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام 

قــدیم االعتراضــات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة الرســمي وت
  .بیت الهیا

  )).تــراض یــرد بعد هذا التاریـــخوســوف لن یلتفـــت ألي اع((

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )بیت الهیا: (بمنطقة                                              

  : االسم                                              
  : الصفة                                              
  : التوقیع                                              
  :ة المحلیةخاتم اللجن                                              

  
  



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم الشوكة

م ارتداد 3+م16بعرض ) شارع الریان( 11بإیداع المخطط التفصیلي للشارع رقم 
  جنوباً ) درب المصرى( 1صوفا شماًال وشارع رقم  2والمحصور بین شارع رقم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلــن اللجنـــة المحلیـــة للبنــاء والتنظـــیم ببلدیـــة الشـــوكة عــن إیـــداع المخطـــط التفصـــیلي 
م ارتـداد والمحصـور بـین شـارع 3+م16بعرض ) شارع الریان( 11لمسـار الشارع رقم 

أراضــي (جنوبــًا والمــار بالقســائم ) درب المصــرى( 1صــوفا شــماًال وشــارع رقــم  2رقــم 
  ).أراضي سبع(من القطعة  ) سبع
  .عتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالنلال

وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى 
المشـمولة بهـذا المشـروع اإلطـالع علـى خارطـة المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام 

م ببلدیــة الرســمي وتقــدیم االعتراضــات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــی
  .الشوكة

  )).تــراض یــرد بعد هذا التاریـــخوســوف لن یلتفـــت ألي اع((

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )الشوكة: (بمنطقة                                              

  : االسم                                              
  : الصفة                                              
  : التوقیع                                              
  :خاتم اللجنة المحلیة                                              
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  بمنطقة تنظیم خزاعة صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم

م ارتداد والمحصور بین 3+م12بعرض  7بإیداع المخطط التفصیلي للشارع رقم 
  117من القطعة رقم  39-20والقسائم ** 2الشارع رقم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلـــن اللجنـــة المحلیـــة للبنـــاء والتنظـــیم ببلدیـــة خزاعـــة عـــن إیـــداع المخطـــط التفصـــیلي 
** 2م ارتـــداد والمحصـــور بـــین الشـــارع رقـــم 3+م12بعـــرض  7شـــارع رقـــم لمســــار ال
-42-25-22-21-20(والمــار بالقســـائم  117مــن القطعـــة رقــم  39-20والقســائم 

  ).117(من القطعة  ) 46-49
  .لالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالن

ك األخــرى وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــال
المشـمولة بهـذا المشـروع اإلطـالع علـى خارطـة المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام 
الرســمي وتقــدیم االعتراضــات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة 

  .خزاعة
  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ((

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )خزاعة: (بمنطقة                                              
  : االسم                                              
  : الصفة                                              

  : التوقیع                                              
  :خاتم اللجنة المحلیة                                              

  
  



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
  بالمصادقة على المخطط التفصیلي لشارع الكیالني وأبو جراد

  بیت الهیا –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(المدن رقم  قانون تنظیم

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ
ـــــاریخ  11/2014بجلســـــتها رقـــــم  ـــــى  14/5/2014المنعقـــــدة بت التصـــــدیق النهـــــائي عل

-26-25-24-7(المخطــط التفصــیلي لشــارع الكیالنــي وأبــو جــراد والمــار بالقســـائم 
مــــــــــن القطعــــــــــة ) 6-3-20-4-5-27-29-30-31-36-37-38-49-50-69
)1763.(  

السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنة المركزیة والـذي جـرى 
  .9/10/2013نشره بجریدة فلسطین بتاریخ 

كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
ن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین عشر یومًا من تاریـخ نشر هذا اإلعال

  . 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  22خطط التفصیلي للشارع رقم بالمصادقة على الم
  )4- 12(والمحصور بین شارعي 

  اقلیمیة خزاعة –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ
ــــاریخ  11/2014بجلســــتها رقــــم   التصــــدیق النهــــائي علــــى  14/5/2014المنعقــــدة بت

م ارتداد  والمحصور بـین شـارعي 3+م16بعرض  22المخطط التفصیلي للشارع رقم 
مــن القطعــة ) 26-25-24-23-22-21-20-19-18(والمــار بالقســائم ) 12-4(
)123.(  

السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنة المركزیة والـذي جـرى 
  .30/12/2013بتاریخ نشره بجریدة فلسطین 

كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
عشر یومًا من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  م  ارتداد3+م12بعرض ** 1بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 
  )18 –3(والمحصور بین الشارع رقم 

  خزاعة –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ
ــــاریخ  11/2014بجلســــتها رقــــم   التصــــدیق النهــــائي علــــى  14/5/2014المنعقــــدة بت

ــــین 3+م12بعــــرض ** 1المخطــــط التفصــــیلي للشــــارع رقــــم  ــــداد والمحصــــور ب م  ارت
مـــــــن ) 53-52-15-50-49-47-46(والمـــــــار بالقســـــــائم ) 18 –3(الشـــــــارع رقـــــــم 

  ).117(القطعة 
السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنة المركزیة والـذي جـرى 

  .30/12/2013نشره بجریدة فلسطین بتاریخ 
كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 

لرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین عشر یومًا من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة ا
  . محلیتین أیهما أقـرب

  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 

 
 

 
  
  
  



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  م بدون ارتداد8بعرض  7Cارع رقم بالمصادقة على المخطط التفصیلي لش
  عبسان الكبیرة –منطقة تنظیم

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ
ـــــاریخ  11/2014بجلســـــتها رقـــــم  ـــــى  14/5/2014المنعقـــــدة بت التصـــــدیق النهـــــائي عل

-34(م بــدون ارتــداد والمــار بالقســائم 8بعــرض  7Cلشــارع رقــم المخطــط التفصــیلي 
  ).256(من القطعة ) 37

السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنة المركزیة والـذي جـرى 
  .11/9/2013نشره بجریدة فلسطین بتاریخ 

كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
یومًا من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین عشر 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 

 
 

 
  
  
  

        
                                                   

 



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  )خلیل الوزیر( 1بالمصادقة على المخطط التفصیلي لشارع رقم 
  بیت حانون –منطقة تنظیم

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ
ــــاریخ  12/2014بجلســــتها رقــــم   التصــــدیق النهــــائي علــــى  28/5/2014المنعقــــدة بت

مـــن ) 13-10(والمـــار بالقســـائم )  خلیـــل الـــوزیر( 1المخطـــط التفصـــیلي لشـــارع رقـــم 
  .570من القطعة رقم  31والقسیمة رقم ) 581(القطعة 

إلعالن الصادر عن اللجنة المركزیة والـذي جـرى السابق إیداعه لالعتراض بموجب ا
  .28/1/2014نشره بجریدتي فلسطین والحیاة بتاریخ 

كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
عشر یومًا من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن) 18(لك وفقًا لنص المادة وذ

 
 

 
 
 
 
 
 



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  2226بالمصادقة على الغاء خط تنظیم المخطط التفصیلي للشارع رقم 
  غزة –منطقة تنظیم

  1936لسنة ) 28(ون تنظیم المدن رقم قان

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ
ــــاریخ  12/2014بجلســــتها رقــــم   التصــــدیق النهــــائي علــــى  28/5/2014المنعقــــدة بت

مــن ) 43(والمــار بالقســیمة  2226الغــاء خــط تنظــیم المخطــط التفصــیلي للشــارع رقــم 
  ).689(ة القطع

السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنة المركزیة والـذي جـرى 
  .6/3/2014نشره بجریدة فلسطین بتاریخ 

كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
یتین عشر یومًا من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـوم

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 

 
 

 
 
  
  
  
  



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  االداري ضمن الحي 37بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 
  رفح –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ
ــــاریخ  12/2014بجلســــتها رقــــم   التصــــدیق النهــــائي علــــى  28/5/2014المنعقــــدة بت

) 10-9(والمــار بالقســـائم ضــمن الحــي االداري  37المخطــط التفصــیلي للشــارع رقــم 
  ).7(من القطعة 

السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنة المركزیة والـذي جـرى 
  .5/3/2014نشره بجریدة فلسطین بتاریخ 

كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
جریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین عشر یومًا من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في ال

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 

 
 

 
 
 
 
 
 



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

                المحصور  634 تفصیلي لشارع رقمبالمصادقة على المخطط ال
  )69- 4(بین شارعي 
  خانیونس –منطقة تنظیم

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ
ــــاریخ  12/2014بجلســــتها رقــــم   نهــــائي علــــى التصــــدیق ال 28/5/2014المنعقــــدة بت

والمـــــار ) 69 –4(المحصـــــور بـــــین شـــــارعي  634المخطـــــط التفصـــــیلي لشـــــارع رقـــــم 
  ).53(من القطعة ) 13-41-39-38-35-14-12-11(بالقسائم 

السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنة المركزیة والـذي جـرى 
  .30/1/2014نشره بجریدتي فلسطین والرسالة بتاریخ 

جنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة كمـــا قـــررت الل
عشر یومًا من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 

 
 

 
 
 
  
  



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم المصدر

 3Aالمحصور بین الشارع الهیكلي رقم  2بإیداع المخطط التفصیلي للشارع رقم 
  7والشارع الهیكلي رقم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

إیــداع المخطــط التفصــیلي  تعلــن اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة المصــدر عــن
والشــارع الهیكلــي رقــم  3Aالمحصــور بــین الشـارع الهیكلــي رقــم  2لمســار الشــارع رقــم 

  ).أراضي سبع(من القطعة  ) أراضي سبع(والمار بالقسائم  7
  .لالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالن

مــالك األخــرى وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة واأل
المشـمولة بهـذا المشـروع اإلطـالع علـى خارطـة المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام 
الرســمي وتقــدیم االعتراضــات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة 

  .المصدر
  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )المصدر: (بمنطقة                                              
  : االسم                                              
  : الصفة                                              

  : التوقیع                                              
  :خاتم اللجنة المحلیة                                              

  
  
  



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم خانیونس

        47المحصور بین شارع رقم  68بإیداع المخطط التفصیلي للشارع رقم 
  39وشارع رقم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلــن اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة خــانیونس عــن إیــداع المخطــط التفصــیلي 
والمـار بالقسـائم                     39وشـارع رقـم  47المحصور بین شـارع رقـم  68لمسـار الشارع رقم 

  ).49(من القطعة ) 9-18-21-22-24-28-30-32-33(
  .تراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالنلالع

وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى 
المشـمولة بهـذا المشـروع اإلطـالع علـى خارطـة المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام 

ببلدیــة الرســمي وتقــدیم االعتراضــات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم 
  .خانیونس

  )).تــراض یــرد بعد هذا التاریـــخوســوف لن یلتفـــت ألي اع((

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )خانیونس: (بمنطقة                                              

  : االسم                                              
  : الصفة                                              
  : التوقیع                                              
  :خاتم اللجنة المحلیة                                              

  
  
  



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  م بمنطقة تنظیم خانیونسصادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظی

       8الواصل بین شارع رقم  7085بإیداع المخطط التفصیلي للشارع رقم 
  44والشارع رقم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلــن اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة خــانیونس عــن إیــداع المخطــط التفصــیلي 
والمـار بالقسـائم                                                             44والشـارع رقـم  8رقـم  الواصل بین شارع 7085لمسـار للشارع رقم 

  ).57(من القطعة  ) 23-24-25-53(
  .لالعتراض خالل مدة ستین یومًا من تاریخ هذا اإلعالن

وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى 
لة بهـذا المشـروع اإلطـالع علـى خارطـة المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام المشـمو 

الرســمي وتقــدیم االعتراضــات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة 
  .خانیونس

  )).تــراض یــرد بعد هذا التاریـــخوســوف لن یلتفـــت ألي اع((

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )خانیونس: (بمنطقة                                              
  : االسم                                              
  : الصفة                                              

  : التوقیع                                              
  :خاتم اللجنة المحلیة                                              

  
  
  



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم عبسان الكبیرة

                الواصل بین شارعي * 20بإیداع المخطط التفصیلي للشارع رقم 
  )18C (– )22B(رقم 

  1936لسنة ) 28(انون تنظیم المدن رقم ق

ــة المحلیــــة للبنــــاء والتنظــــیم ببلدیــــة عبســــان الكبیــــرة عــــن إیــــداع المخطــــط  تعلــــن اللجنــ
) 18C (– )22B(الواصــــل بـــین شــــارعي رقــــم * 20التفصـــیلي لمســـــار للشـــارع رقــــم 

) 46-45-42-36-28-25-24-21-20-11-5-4-3-2-1(والمـــار بالقســـائم 
  ).256(من القطعة 

  .اض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالنلالعتر 
وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى 
المشـمولة بهـذا المشـروع اإلطـالع علـى خارطـة المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام 

لدیــة الرســمي وتقــدیم االعتراضــات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم بب
  .عبسان الكبیرة

  )).تــراض یــرد بعد هذا التاریـــخوســوف لن یلتفـــت ألي اع((

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )عبسان الكبیرة: (بمنطقة                                              

  : االسم                                              
  : الصفة                                              
  : التوقیع                                              
  :خاتم اللجنة المحلیة                                              

  
  



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  یة وتنظیم المدن بمحافظات غزةصادر عن اللجنة المركزیة لألبن

  من مرفق عام  727من القطعة  617القسیمة رقم  إیداع تغییر هدف استخدام
  إلى سكني

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلن اللجنـة المركزیـة لألبنیـة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غـزة للجمهـور الكـریم أنهـا قـد 
إیــداع مشــروع تغییــر  28/5/2014تــاریخ المنعقــدة ب 12/2014قــررت بجلســتها رقــم 

 – مـــن مرفـــق عــام إلـــى ســـكني 727مـــن القطعــة  617القســیمة رقـــم  هــدف اســـتخدام
تطبیقـــًا لـــنص المحلیـــة لبلدیـــة غـــزة وذلــك طبقـــًا للمخطـــط المـــودع بمقـــر لجنـــة التنظــیم 
  .وتعدیالته 1936لسنة ) 28(المادة السادسة عشر من قانون تنظیم المدن رقم 

لـنص المـادة السـابعة عشـر مـن ذات القـانون فانـه یجـوز لجمیـع ذوي   اً وعلیه واسـتناد
الحقوق في األراضي واألمالك واألبنیة المشمولة بهذا المشـروع أو بـأي مشـروع آخـر 
أودع بمقتضــي المــادة السادســة عشــر ســواء بصــفتهم مــن أصــحاب األمــالك أو بأیــة 

م علیــه إلـــى مكتـــب صــفة أخـــرى االطــالع علـــى المخطـــط المــودع وتقـــدیم اعتراضـــاته
مـن تاریــخ  سـتین یومـاً خـالل سـاعات الـدوام الرسـمي ولمـدة لبلدیة غزة اللجنة المحلیة 

  .نشر هذا اإلعالن
  )).وسـوف لـن یلتفت ألي اعتـراض یـرد بعــد التاریــخ المحدد((

 
  

  
  
  
  



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  لمركزیة للتنظیم وبناء المدن بمحافظات غزةصادر عن اللجنة ا


 

تعلـن اللجنــة المركزیـة للتنظــیم وبنـاء المــدن بمحافظـات غــزة للجمهـور الكــریم بأنهـا قــد 
  . 2852014المنعقدة بتاریخ  122014قررت بجلستها رقم 

 1مشــروع  موقـعإیـداع   
2– المقدمة للجنة.  

وعلیــه یحــق لجمیــع ذوي الشــأن فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى المشــمولة  
عتراضـاتهم بالمنطقة بصفتهم من أصحاب األمالك أو بأي صفة أخـرى أن یتقـدموا با

  .من تاریخ نشر هذا اإلعالن )یوم 30(على المشروع وذلك خالل مدة 
                  الشـوكة تقدم االعتراضات لدى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم بمقرهـا فـي بلدیـة 

أمین سر اللجنـة المركزیـة بمكتبـه بـوزارة الحكـم المحلـي خـالل سـاعات الـدوام / وللسید
  .الرسمي

 

 
 

  
  
  
  

  
  



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة للتنظیم وبناء المدن بمحافظات غزة


 

تعلـن اللجنــة المركزیـة للتنظــیم وبنـاء المــدن بمحافظـات غــزة للجمهـور الكــریم بأنهـا قــد 
  . 2852014المنعقدة بتاریخ  122014قررت بجلستها رقم 

7إیداع 
2309– المقدمة للجنة

.  
وعلیـــه یحـــق لجمیـــع ذوي الشـــأن فـــي األراضـــي واألبنیـــة واألمـــالك األخـــرى المشـــمولة 
بالمنطقة بصفتهم من أصحاب األمالك أو بأي صفة أخـرى أن یتقـدموا باعتراضـاتهم 

  .من تاریخ نشر هذا اإلعالن )یوم 30(على المشروع وذلك خالل مدة 
                  الزهـراء مكتب اللجنة المحلیة للبنـاء والتنظـیم بمقرهـا فـي بلدیـة تقدم االعتراضات لدى 

أمین سر اللجنـة المركزیـة بمكتبـه بـوزارة الحكـم المحلـي خـالل سـاعات الـدوام / وللسید
  .الرسمي

 

 
 

  
  
  
  
  



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة للتنظیم وبناء المدن بمحافظات غزة


 

تعلـن اللجنــة المركزیـة للتنظــیم وبنـاء المــدن بمحافظـات غــزة للجمهـور الكــریم بأنهـا قــد 
  . 2852014المنعقدة بتاریخ  122014ت بجلستها رقم قرر 
29إیـداع   

637– المقدمـة للجنـة
.  

ة وعلیــه یحــق لجمیــع ذوي الشــأن فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى المشــمول 
بالمنطقة بصفتهم من أصحاب األمالك أو بأي صفة أخـرى أن یتقـدموا باعتراضـاتهم 

  .من تاریخ نشر هذا اإلعالن )یوم 30(على المشروع وذلك خالل مدة 
                  غــزة تقــدم االعتراضــات لــدى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم بمقرهــا فــي بلدیــة 

كزیـة بمكتبـه بـوزارة الحكـم المحلـي خـالل سـاعات الـدوام أمین سر اللجنـة المر / وللسید
  .الرسمي

 

 
 

  
  
  
  
  



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة للتنظیم وبناء المدن بمحافظات غزة



تعلـن اللجنــة المركزیـة للتنظــیم وبنـاء المــدن بمحافظـات غــزة للجمهـور الكــریم بأنهـا قــد 
  . 2852014المنعقدة بتاریخ  122014قررت بجلستها رقم 

4إیداع   
673– المقدمة للجنة.  

وعلیــه یحــق لجمیــع ذوي الشــأن فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى المشــمولة  
بالمنطقة بصفتهم من أصحاب األمالك أو بأي صفة أخـرى أن یتقـدموا باعتراضـاتهم 

  .شر هذا اإلعالنمن تاریخ ن )یوم 30( على المشروع وذلك خالل مدة 
                  غــزة تقــدم االعتراضــات لــدى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم بمقرهــا فــي بلدیــة 

أمین سر اللجنـة المركزیـة بمكتبـه بـوزارة الحكـم المحلـي خـالل سـاعات الـدوام / وللسید
  .الرسمي

 

 
 

  
  
  
  
  
  

 



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  ورثة عون سعدى الشوا/ بإیداع مشروع تقسیم ارض لغایات السكن باسم
  غزة - منطقة تنظیم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ن اللجنة المركزیـــة لألبنیـة وتنظیــم المـدن بمحافظـات غـزة أنهـا قـد قــررت بجلسـتها تعل
إیـــداع مشــــروع تقسیــــم أرض القســـیمة  28/5/2014المنعقـــدة بتـــاریخ  12/2014رقـــم 
  .دونم 61.344لمساحة ) منطقة تنظیم غزة(بموقع  833من القطعة رقم  8رقم 

غـزة  بكتابهـا رقــم  اء والتنظـیم فـي بلدیـــةوذلك بناء على طلب من اللجنة المحلیـة للبنــ
  .1/3/2014المؤرخ  1939

فانـه  1936لسـنة ) 28(مـن قـانون تنظـیم المـدن رقـم ) 20(وعلیه ووفقـًا لـنص المـادة 
یجوز ألي شخص من ذوي الحقوق في األراضي أو األمالك األخرى الواقعـة ضـمن 

ة صــــفة أخــــرى ارض المشــــروع ســــواء بصــــفتهم مــــن أصــــحاب هــــذه األمــــالك أو بأیــــ
االطالع على خرائط المشروع المودعة بمكتب اللجنـة المحلیـة للبنـاء والتنظـیم بمقرهـا  

خــالل ســاعات الــدوام الرســمي ولمــدة خمســة عشــر یومــًا مــن تاریـــخ    فــي بلدیــة غــزة
نشــر هـــذا اإلعــالن فـــي الجریــــدة الرســـمیة أو فـــي صـــحیفتین یــومیتین محلیتـــین أیهمـــا 

عتراضــات علیــه خــالل هــذه المــدة إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة أقــرب ومــن ثــم تقــدیم اال
  . بصورة رسمیة

  )).تـراض یـرد بعــد هـذا التاریــخوسـوف لـن یلتفــت ألي اع((

 
 

  
  



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  )حي النهضة(ع مشروع تقسیم ارض لغایات السكن بإیدا
  الشوكة - منطقة تنظیم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلن اللجنة المركزیـــة لألبنیـة وتنظیــم المـدن بمحافظـات غـزة أنهـا قـد قــررت بجلسـتها 
إیـــداع مشــــروع تقسیــــم أرض القســـیمة  28/5/2014المنعقـــدة بتـــاریخ  12/2014رقـــم 
 15.965لمســاحة ) بلدیــة الشــوكة(بموقــع ) ســبع( 1مــن القطعــة رقــم ) ســبع( 99رقــم 
  .دونم

الشـوكة  بكتابهـا  وذلك بنـاء علـى طلـب مـن اللجنـة المحلیـة للبنــاء والتنظـیم فـي بلدیـــة
  .23/10/2013المؤرخ  2091رقـم 

فانـه  1936لسـنة ) 28(من قانون تنظـیم المـدن رقـم ) 20(وعلیه ووفقًا لنص المادة  
جوز ألي شخص من ذوي الحقوق في األراضي أو األمالك األخرى الواقعـة ضـمن ی

ارض المشــــروع ســــواء بصــــفتهم مــــن أصــــحاب هــــذه األمــــالك أو بأیــــة صــــفة أخــــرى 
االطالع على خرائط المشروع المودعة بمكتب اللجنـة المحلیـة للبنـاء والتنظـیم بمقرهـا  

ته أســابیع مــن تاریـــخ نشــر خــالل ســاعات الــدوام الرســمي ولمــدة ســ فــي بلدیــة الشــوكة
هــذا اإلعــالن فــي الجریـــدة الرســـمیة أو فــي صــحیفتین یــومیتین محلیتــین أیهمــا أقـــرب  
ومن ثم تقدیم االعتراضـات علیـه خـالل هـذه المـدة إلـى مكتـب اللجنـة المحلیـة بصـورة 

  . رسمیة
  )).وسـوف لـن یلتفــت ألي اعتـراض یـرد بعــد هـذا التاریــخ((

 
 

 



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة للتنظیم وبناء المدن بمحافظات غزة




م بأنهـا قــد تعلـن اللجنــة المركزیـة للتنظــیم وبنـاء المــدن بمحافظـات غــزة للجمهـور الكــری
  .  2852014المنعقدة بتاریخ  122014قررت بجلستها رقم 

إیداع   
137– المقدمة للجنة

.  
األمــالك األخــرى المشــمولة وعلیــه یحــق لجمیــع ذوي الشــأن فــي األراضــي واألبنیــة و  

بالمنطقة بصفتهم من أصحاب األمالك أو بأي صفة أخـرى أن یتقـدموا باعتراضـاتهم 
  .من تاریخ نشر هذا اإلعالن )یوم 30(على المشروع وذلك خالل مدة 

                  القـرارة تقدم االعتراضـات لـدى مكتـب اللجنـة المحلیـة للبنـاء والتنظـیم بمقرهـا فـي بلدیـة 
أمین سر اللجنة المركزیة بمكتبه بوزارة الحكـم المحلـي خـالل سـاعات الـدوام / للسید و 

  .الرسمي
 

 
 

  
  
  
  
  



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  نظیم المدن بمحافظات غزةصادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وت

  بإیداع مجدد للمخطط التفصیلي لحي المنارة
  خانیونس - منطقة تنظیم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلن اللجنة المركزیـــة لألبنیـة وتنظیــم المـدن بمحافظـات غـزة أنهـا قـد قــررت بجلسـتها 
خطــط التفصـیلي لحــي إعـادة إیـداع للم 11/6/2014المنعقـدة بتــاریخ  13/2014رقـم 

المنـــارة  للقطـــع والقســـائم الواقعـــة بمنطقـــة تنظـــیم خـــانیونس والمبینـــة تفاصـــیلها بقـــرار 
إیـــداعًا  4/4/2013اإلیــداع الســابق المنشـــور فــي جریـــدتي فلســطین والرســـالة بتــاریخ 

  .لمدة ستین یومًا من تاریخ نشر هذا اإلعالن في صحیفتین یومیتین محلیتین
فانـه  1936لسـنة ) 28(مـن قـانون تنظـیم المـدن رقـم ) 17(ادة وعلیه ووفقـًا لـنص المـ

یجـــوز لجمیـــع أصـــحاب الحقـــوق فـــي األراضـــي واألبنیـــة واألمـــالك األخـــرى المشـــمولة 
بهذا المشروع أو بأي مشروع آخر سـواء بصـفتهم مـن أصـحاب هـذه األمـالك أو بأیـة 

حلیـة للبنـاء صفة أخرى اإلطـالع مجانـًا علـى المشـروع المعـدل لـدى مكتـب اللجنـة الم
والتنظــیم بمقرهــا ببلدیــة خــانیونس خــالل ســاعات الــدوام الرســمي وتقــدیم االعتراضــات 
علیه خـالل خمسـة عشـر یومـًا مـن تاریــخ نشـر هـذا اإلعـالن فـي الجریـدة الرسـمیة أو 

  .في صحیفتین یومیتین محلیتین أیهما أقرب
  .وسـوف لـن یلتفت ألي اعتـراض یـرد بعــد هـذا التاریــخ

 
 

  
  
 



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة للتنظیم وبناء المدن بمحافظات غزة

 

قــد  تعلـن اللجنــة المركزیـة للتنظــیم وبنـاء المــدن بمحافظـات غــزة للجمهـور الكــریم بأنهـا
  . 1162014المنعقدة بتاریخ  132014قررت بجلستها رقم 

 13موقـع مشـروع إیداع   
69– المقدمة للجنة.  

األبنیــة واألمــالك األخــرى المشــمولة وعلیــه یحــق لجمیــع ذوي الشــأن فــي األراضــي و  
بالمنطقة بصفتهم من أصحاب األمالك أو بأي صفة أخـرى أن یتقـدموا باعتراضـاتهم 

  .من تاریخ نشر هذا اإلعالن )یوم 30(على المشروع وذلك خالل مدة 
ــــة  ــــاء والتنظــــیم بمقرهــــا فــــي بلدی ــــة المحلیــــة للبن ــــدى مكتــــب اللجن تقــــدم االعتراضــــات ل

أمــین ســر اللجنــة المركزیــة بمكتبــه بــوزارة الحكــم المحلــي خــالل / وللســید  خــانیونس 
  .ساعات الدوام الرسمي

 

 
 

  
  
  
  
  
  
  



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  لمدن بمحافظات غزةصادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم ا

م 3+ م 15بعرض  14بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع الهیكلي رقم 
  بدون إرتداد 12إرتداد والشارع الهیكلي رقم 

  المغازي  –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــ د قـــررت تعلــن اللجنــة المركزیـ
ــــاریخ  13/2014بجلســــتها رقــــم   التصــــدیق النهــــائي علــــى  11/6/2014المنعقــــدة بت

م إرتــــداد والشــــارع 3+ م 15بعــــرض  14المخطــــط التفصــــیلي للشــــارع الهیكلــــي رقــــم 
أراضــي (مــن القطعــة ) أراضــي ســبع(بــدون إرتــداد  والمــار بالقســائم  12الهیكلــي رقــم 

  ).سبع
ن الصادر عن اللجنة المركزیة والـذي جـرى السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعال

  .19/3/2014نشره بجریدة فلسطین بتاریخ 
كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
عشر یومًا من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن) 18(لمادة وذلك وفقًا لنص ا

 
 

 
 
 
 



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة للتنظیم وبناء المدن بمحافظات غزة


 

للتنظــیم وبنـاء المــدن بمحافظـات غــزة للجمهـور الكــریم بأنهـا قــد تعلـن اللجنــة المركزیـة 
  . 1162014المنعقدة بتاریخ  132014قررت بجلستها رقم 

17Aإیـداع  
640– المقدمـة للجنـة
.  

لجمیــع ذوي الشــأن فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى المشــمولة وعلیــه یحــق  
بالمنطقة بصفتهم من أصحاب األمالك أو بأي صفة أخـرى أن یتقـدموا باعتراضـاتهم 

  .من تاریخ نشر هذا اإلعالن )یوم 30(على المشروع وذلك خالل مدة 
                  غــزة فــي بلدیــة  تقــدم االعتراضــات لــدى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم بمقرهــا

أمین سر اللجنـة المركزیـة بمكتبـه بـوزارة الحكـم المحلـي خـالل سـاعات الـدوام / وللسید
  .الرسمي

 

 
 

  
  
  
  
 



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  ر عن اللجنة المركزیة للتنظیم وبناء المدن بمحافظات غزةصاد


 

تعلـن اللجنــة المركزیـة للتنظــیم وبنـاء المــدن بمحافظـات غــزة للجمهـور الكــریم بأنهـا قــد 
  . 1162014المنعقدة بتاریخ  132014قررت بجلستها رقم 

إیداع  
37741–                                     المقدمـة للجنـة

. 
األمــالك األخــرى المشــمولة وعلیــه یحــق لجمیــع ذوي الشــأن فــي األراضــي واألبنیــة و  

بالمنطقة بصفتهم من أصحاب األمالك أو بأي صفة أخـرى أن یتقـدموا باعتراضـاتهم 
  .من تاریخ نشر هذا اإلعالن )یوم 30(على المشروع وذلك خالل مدة 

                  غــزة تقــدم االعتراضــات لــدى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم بمقرهــا فــي بلدیــة 
أمین سر اللجنـة المركزیـة بمكتبـه بـوزارة الحكـم المحلـي خـالل سـاعات الـدوام / دوللسی

  .الرسمي
 

 
 

  
  
  
  
  



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  المدن بمحافظات غزةصادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم 

  م6بعرض  9/4Aبالمصادقة على المخطط التفصیلي لممر المشاة رقم 
  الزوایدة  –منطقة تنظیم

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ
ــــاریخ  13/2014بجلســــتها رقــــم   التصــــدیق النهــــائي علــــى  11/6/2014المنعقــــدة بت

مــن ) 25(م والمــار بالقســیمة 6بعــرض  9/4Aالمخطــط التفصــیلي لممــر المشــاة رقــم 
  ).2342(القطعة 

السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنة المركزیة والـذي جـرى 
  .13/3/2014نشره بجریدة فلسطین بتاریخ 

لمشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا ا
عشر یومًا من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 

 
 

 
 
 
 
 
  



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  ن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزةصادر ع

م 16بعرض ) شارع حمودة( 3Eبالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع  رقم 
  بدون إرتداد

  بیت الهیا  –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ
ــــاریخ  13/2014بجلســــتها رقــــم   التصــــدیق النهــــائي علــــى  11/6/2014المنعقــــدة بت

م بـدون إرتـداد والمـار 16بعرض ) شارع حمودة( 3Eالمخطط التفصیلي للشارع  رقم 
  ).1768(من القطعة ) 81-73-72-71-70-37-21(بالقسائم 

ة المركزیة والـذي جـرى السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجن
  .7/12/2013نشره بجریدة فلسطین بتاریخ 

كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
عشر یومًا من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .ون تنظیم المدنمن قان) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 

 
 

 
 
 
 
 



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

بدون ) م10م، 8(بالمصادقة على المخطط التفصیلي لشارع  سالمة وغبن بعرض 
  إرتداد

  بیت الهیا  –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(مدن رقم قانون تنظیم ال

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ
ــــاریخ  13/2014بجلســــتها رقــــم   التصــــدیق النهــــائي علــــى  11/6/2014المنعقــــدة بت

بـــدون إرتـــداد والمـــار ) م10، م8(تفصـــیلي لشـــارع  ســـالمة وغـــبن بعـــرض المخطـــط ال
  ).1749(من القطعة ) 17-25-24-18-22(بالقسائم 

السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنة المركزیة والـذي جـرى 
  .7/2/2013نشره بجریدة فلسطین بتاریخ 

كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یومًا من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 

 
 

 
 
 
 
 



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

وجزء من القسائم  16-15-14- 13قم أرض المقاسم ر  إیداع تغییر هدف استخدام
ضمن مشروع عامر من سكني ب إلى مرفق  978من القطعة رقم  106-107

  )مدرسة خاصة(تعلیمي 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلن اللجنـة المركزیـة لألبنیـة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غـزة للجمهـور الكـریم أنهـا قـد 
إیــداع مشــروع تغییــر  11/6/2014عقــدة بتــاریخ المن 13/2014قــررت بجلســتها رقــم 

 107-106وجـزء مـن القسـائم  16-15-14- 13أرض المقاسم رقم  هدف استخدام
ضمن مشروع عامر مـن سـكني ب إلـى مرفـق تعلیمـي  مدرسـة  978من القطعة رقم 

المحلیـــة لبلدیـــة جبالیـــا وذلـــك طبقـــًا للمخطـــط المـــودع بمقـــر لجنـــة التنظـــیم  –)خاصـــة
 1936لســنة ) 28( لمــادة السادســة عشــر مــن قــانون تنظــیم المــدن رقــمتطبیقــًا لــنص ا

  .وتعدیالته
لـنص المـادة السـابعة عشـر مـن ذات القـانون فانـه یجـوز لجمیـع ذوي   وعلیه واسـتناداً 

الحقوق في األراضي واألمالك واألبنیة المشمولة بهذا المشـروع أو بـأي مشـروع آخـر 
صــفتهم مــن أصــحاب األمــالك أو بأیــة أودع بمقتضــي المــادة السادســة عشــر ســواء ب

صــفة أخـــرى االطــالع علـــى المخطـــط المــودع وتقـــدیم اعتراضـــاتهم علیــه إلـــى مكتـــب 
مـــن  ســـتین یومـــاً خـــالل ســـاعات الـــدوام الرســـمي ولمـــدة لبلدیـــة جبالیـــا اللجنـــة المحلیـــة 

  .تاریـخ نشر هذا اإلعالن
  )).وسـوف لـن یلتفت ألي اعتـراض یـرد بعــد التاریــخ المحدد((
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

من ) 357- 231-196-136-137(أرض المقاسم  إیداع تغییر هدف استخدام
كمنطقة خضراء  B-Eالمقاسم  - :من منطقة خضراء لتكون كتالي 726القطعة رقم 

  .مرافق عامة Dمسجد،  Cالح بلدیة غزة، لص
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلن اللجنـة المركزیـة لألبنیـة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غـزة للجمهـور الكـریم أنهـا قـد 
إیــداع مشــروع تغییــر  11/6/2014المنعقــدة بتــاریخ  13/2014قــررت بجلســتها رقــم 

مــــن القطعــــة رقــــم ) 357-231-196-136-137(أرض المقاســــم  هــــدف اســــتخدام
كمنطقــة خضــراء لصــالح  B-Eالمقاســم  -:مــن منطقــة خضــراء لتكــون كتــالي   726

وذلــك طبقــًا للمخطــط المــودع بمقــر لجنــة  – مرافــق عامــة Dمســجد،  Cبلدیــة غــزة، 
تطبیقــًا لــنص المــادة السادســة عشــر مــن قــانون تنظــیم المحلیــة لبلدیــة جبالیــا التنظــیم 

  .وتعدیالته 1936لسنة ) 28( المدن رقم
لنص المادة السابعة عشر مـن ذات القـانون فانـه یجـوز لجمیـع ذوي   وعلیه واستناداً  

الحقوق في األراضي واألمالك واألبنیة المشمولة بهذا المشـروع أو بـأي مشـروع آخـر 
أودع بمقتضــي المــادة السادســة عشــر ســواء بصــفتهم مــن أصــحاب األمــالك أو بأیــة 

المخطـــط المــودع وتقـــدیم اعتراضـــاتهم علیــه إلـــى مكتـــب صــفة أخـــرى االطــالع علـــى 
مـن تاریــخ  سـتین یومـاً خـالل سـاعات الـدوام الرسـمي ولمـدة لبلدیة غزة اللجنة المحلیة 

  .نشر هذا اإلعالن
  )).وسـوف لـن یلتفت ألي اعتـراض یـرد بعــد التاریــخ المحدد((
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  م  بدون إرتداد12بعرض  29بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع  رقم 
  )22-1(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 المركزیـ
ــــاریخ  13/2014بجلســــتها رقــــم   التصــــدیق النهــــائي علــــى  11/6/2014المنعقــــدة بت

م  بـدون إرتـداد فـي الجـزء المحصـور 12بعـرض  29المخطط التفصیلي للشارع  رقم 
  ).3(من القطعة ) 14-12-2(والمار بالقسائم ) 22-1(بین شارعي 

لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنة المركزیة والـذي جـرى  السابق إیداعه
  .25/2/2013نشره بجریدة فلسطین بتاریخ 

كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
عشر یومًا من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین 

  . ـربمحلیتین أیهما أق
  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  صادر عن اللجنة المركزیة للتنظیم وبناء المدن بمحافظات غزة

 

للتنظــیم وبنـاء المــدن بمحافظـات غــزة للجمهـور الكــریم بأنهـا قــد  تعلـن اللجنــة المركزیـة
  .  1162014المنعقدة بتاریخ  132014قررت بجلستها رقم 

إیداع  
213–  المقدمـة للجنـة

. 
وعلیــه یحــق لجمیــع ذوي الشــأن فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى المشــمولة  

بالمنطقة بصفتهم من أصحاب األمالك أو بأي صفة أخـرى أن یتقـدموا باعتراضـاتهم 
  .من تاریخ نشر هذا اإلعالن )یوم 30(على المشروع وذلك خالل مدة 

                     رفــح تنظــیم بمقرهــا فــي بلدیــة تقــدم االعتراضــات لــدى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء وال
أمین سر اللجنـة المركزیـة بمكتبـه بـوزارة الحكـم المحلـي خـالل سـاعات الـدوام / وللسید

  .الرسمي
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم بیت الهیا

  م بدون ارتداد12بعرض ) 4W(بإیداع المخطط التفصیلي للشارع رقم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلن اللجنـة المحلیـة للبنـاء والتنظـیم ببلدیـة بیـت الهیـا عـن إیـداع المخطـط التفصـیلي 
-47-45(م بـــدون ارتــــداد والمـــار بالقســــائم 12بعـــرض ) 4W(لمســــار الشـــارع رقــــم 

مــن القطعــة ) 2(والقســیمة رقــم ) 1740(مــن القطعــة  ) 49-50-51-52-53-54
  ).1739(رقم 

  .یخ هذا اإلعالنلالعتراض خالل مدة شهرین من تار 
وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى 
المشـمولة بهـذا المشـروع اإلطـالع علـى خارطـة المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام 
الرســمي وتقــدیم االعتراضــات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة 

  .بیت الهیا
  )).تــراض یــرد بعد هذا التاریـــخلن یلتفـــت ألي اع وســوف((

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )بیت الهیا: (بمنطقة                                              
  : االسم                                              
  : الصفة                                              
  : التوقیع                                              
  :خاتم اللجنة المحلیة                                              
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم خانیونس

م ارتداد في الجزء 3+م12بعرض ) 683(بإیداع المخطط التفصیلي للشارع رقم 
م بدون ارتداد في الجزء المحصور 6وبعر ض ) 606 - 626(المحصور بین شارعي 

م ارتداد في الجزء 3+م8بعرض ) 685(والشارع رقم ) 42 –606(بین شارعي 
  في حي معن) 42- 606(المحصور بین شارعي 
  1936لسنة ) 28(رقم  قانون تنظیم المدن

  

تعلــن اللجنـــة المحلیــة للبنـــاء والتنظــیم ببلدیـــة خــانیونس عـــن إیــداع المخطـــط التفصـــیلي 
م ارتــداد فــي الجــزء المحصــور بــین شــارعي                        3+م12بعــرض ) 683(لمســـار الشــارع رقــم 

            م بـــــــدون ارتـــــــداد فــــــــي الجـــــــزء المحصـــــــور بـــــــین شــــــــارعي        6وبعـــــــر ض ) 626-606(
م ارتـــداد فـــي الجـــزء المحصـــور بـــین 3+م8بعـــرض ) 685(والشـــارع رقـــم ) 42 – 606(

مــــن ) 111-113-114-103(فــــي حــــي معــــن والمــــار بالقســــائم ) 42-606(شــــارعي 
  ).53(القطعة 

  .لالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالن
واألمـــالك األخـــرى وعلیـــه فانـــه یجـــوز لجمیـــع أصـــحاب الحقـــوق فـــي األراضـــي واألبنیـــة 

المشــمولة بهــذا المشــروع اإلطــالع علــى خارطــة المشــروع مجانــًا خــالل ســاعات الــدوام 
الرســـمي وتقـــدیم االعتراضـــات علیـــه إلـــى مكتـــب اللجنـــة المحلیـــة للبنـــاء والتنظـــیم ببلدیـــة 

  .خانیونس
  )).یــرد بعد هذا التاریـــخوســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض ((

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )خانیونس: (بمنطقة                                              
  : االسم                                              
  : الصفة                                              

  : التوقیع                                              
  :خاتم اللجنة المحلیة                                              
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم خانیونس

-118(المحصور بین شارعي رقم ) 640(بإیداع المخطط التفصیلي للشارع رقم 
  م ارتداد3+م10بعرض ) 36

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلــن اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة خــانیونس عــن إیــداع المخطــط التفصــیلي 
ــــــم  ــــــم ) 640(لمســـــــار الشــــــارع رق ــــــین شــــــارعي رق بعــــــرض ) 36-118(المحصــــــور ب

-16-15-10-9-7-6-5-21-30-29-28(م ارتــــداد والمــــار بالقســــائم 3+م10
  ).68(طعة من الق) 20

  .لالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالن
وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى 
المشـمولة بهـذا المشـروع اإلطـالع علـى خارطـة المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام 

بنــاء والتنظــیم ببلدیــة الرســمي وتقــدیم االعتراضــات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة لل
  .خانیونس

  )).تــراض یــرد بعد هذا التاریـــخوســوف لن یلتفـــت ألي اع((

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )خانیونس: (بمنطقة                                              

  : االسم                                              
  : الصفة                                              
  : التوقیع                                              
  :خاتم اللجنة المحلیة                                              
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  بنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم خانیونسصادر عن اللجنة المحلیة لأل

م الواصل بین شارع 14بعرض ) 12015(بإیداع المخطط التفصیلي للشارع رقم 
  )12(وشارع رقم ) 4(رقم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلــن اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة خــانیونس عــن إیــداع المخطــط التفصــیلي 
وشــارع رقــم ) 4(م الواصــل بــین شــارع رقــم 14بعــرض ) 12015( لمســـار الشــارع رقــم

والقســـــائم                     ) 44(مـــــن القطعـــــة ) 75-37-36-34-33-32(والمـــــار بالقســـــائم ) 12(
  ).45(من القطعة رقم ) 3-5-7-8-9-10-12-13(

  .لالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالن
وق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــ

المشـمولة بهـذا المشـروع اإلطـالع علـى خارطـة المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام 
الرســمي وتقــدیم االعتراضــات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة 

  .خانیونس
  )).تــراض یــرد بعد هذا التاریـــخوســوف لن یلتفـــت ألي اع((

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )خانیونس: (بمنطقة                                              
  : االسم                                              
  : فةالص                                              
  : التوقیع                                              
  :خاتم اللجنة المحلیة                                              

  
  



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  المحصورم 8بعرض  14074بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 
  )14255-14239(بین شارعي 

  خانیونس  –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ
ــــاریخ  14/2014بجلســــتها رقــــم   التصــــدیق النهــــائي علــــى  25/6/2014المنعقــــدة بت

ــــــم المخطــــــط التفصــــــیلي للشــــــ ــــــین شــــــارعي 8بعــــــرض  14074ارع رق م المحصــــــور ب
  ).42(من القطعة ) 11(والمار بالقسیمة ) 14239-14255(

السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنة المركزیة والـذي جـرى 
وجریـــــــــــدة الرســـــــــــالة بتـــــــــــاریخ  19/12/2013نشـــــــــــره بجریـــــــــــدتي فلســـــــــــطین بتـــــــــــاریخ 

23/12/2013.  
كزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة كمـــا قـــررت اللجنـــة المر 

عشر یومًا من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین 
  . محلیتین أیهما أقـرب

  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 

 
 

 
 
 
 



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

م 3+م16شارع جنین بعرض  9بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 
  ارتداد
  الزوایدة  –منطقة تنظیم

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة لل عمــوم أنهــا قــد قـــررت تعلــن اللجنــة المركزیـ
ــــاریخ  14/2014بجلســــتها رقــــم   التصــــدیق النهــــائي علــــى  25/6/2014المنعقــــدة بت

م ارتـــــداد والمـــــار 3+م16شــــارع جنـــــین بعــــرض  9المخطــــط التفصـــــیلي للشــــارع رقـــــم 
و ) 2334(مـــــــن القطعـــــــة ) 26-24-23-22-20-19-17-10-4-2(بالقســـــــائم 
مــــــن القطعــــــة ) 7-2-1(والقســــــائم ) 2333(مــــــن القطعــــــة ) 20-35-36(القســــــائم 

)2335.(  
السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنة المركزیة والـذي جـرى 

  .19/1/2014نشره بجریدة فلسطین بتاریخ 
كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 

وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یومًا من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة
  . محلیتین أیهما أقـرب

  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 

 
 

 
 
 



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

م 3+ م 12بعرض  30هیكلي رقم بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع ال
  إرتداد

  المغازي  –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ
ــــاریخ  14/2014بجلســــتها رقــــم   التصــــدیق النهــــائي علــــى  25/6/2014المنعقــــدة بت

ـــــي رقـــــم المخطـــــط التفصـــــیلي ل ـــــداد والمـــــار 3+ م 12بعـــــرض  30لشـــــارع الهیكل م إرت
  ).أراضي سبع(من القطعة ) أراضي سبع(بالقسائم 

السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنة المركزیة والـذي جـرى 
  .4/12/2012نشره بجریدة فلسطین بتاریخ 

بعـــد مـــرور خمســـة  كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ
عشر یومًا من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 

 
 

 
 
 
  
  



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  بنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزةصادر عن اللجنة المركزیة لأل

  شارع إرحیم 8244بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 
  غزة  –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ
ـــــار  14/2014 بجلســـــتها رقـــــم ـــــى  25/6/2014یخ المنعقـــــدة بت التصـــــدیق النهـــــائي عل

مـن القطعـة ) 7(شـارع إرحـیم والمـار بالقسـیمة  8244المخطط التفصیلي للشارع رقـم 
مـن القطعــة ) 15(والقسـیمة رقــم ) 644(مــن القطعـة رقــم ) 27(والقسـیمة رقـم ) 643(

  ).674(من القطعة رقم ) 7(والقسیمة رقم ) 645(رقم 
إلعالن الصادر عن اللجنة المركزیة والـذي جـرى السابق إیداعه لالعتراض بموجب ا

  .6/3/2014نشره بجریدة فلسطین بتاریخ 
كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
عشر یومًا من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن) 18(نص المادة وذلك وفقًا ل

 
 

 
 
 
  
  



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة للتنظیم وبناء المدن بمحافظات غزة


 

  
للتنظــیم وبنـاء المــدن بمحافظـات غــزة للجمهـور الكــریم بأنهـا قــد تعلـن اللجنــة المركزیـة 

  . 2562014المنعقدة بتاریخ  142014قررت بجلستها رقم 
 49موقـع مشـروع إیداع   

698– المقدمة للجنة.  
وعلیــه یحــق لجمیــع ذوي الشــأن فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى المشــمولة  

بالمنطقة بصفتهم من أصحاب األمالك أو بأي صفة أخـرى أن یتقـدموا باعتراضـاتهم 
  .من تاریخ نشر هذا اإلعالن )یوم 30(على المشروع وذلك خالل مدة 

                  غــزة محلیــة للبنــاء والتنظــیم بمقرهــا فــي بلدیــة تقــدم االعتراضــات لــدى مكتــب اللجنــة ال
أمین سر اللجنـة المركزیـة بمكتبـه بـوزارة الحكـم المحلـي خـالل سـاعات الـدوام / وللسید

  .الرسمي
 

 
 

  
  
  
  
  



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم جبالیا

  م ارتداد3+م12بعرض  Z50بإیداع المخطط التفصیلي للشارع رقم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلـــن اللجنـــة المحلیـــة للبنـــاء والتنظـــیم ببلدیـــة جبالیـــا عـــن إیـــداع المخطـــط التفصـــیلي 
) 21-22-7-8(م ارتــداد والمــار بالقســائم 3+م12بعــرض  Z50مســـار الشــارع رقــم ل

  ).962(من القطعة 
  .لالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالن

وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى 
خـالل سـاعات الـدوام  المشـمولة بهـذا المشـروع اإلطـالع علـى خارطـة المشـروع مجانـاً 

الرســمي وتقــدیم االعتراضــات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة 
  .جبالیا

  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ((

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )جبالیا: (بمنطقة                                              

  : االسم                                              
  : الصفة                                              
  : التوقیع                                              

  :خاتم اللجنة المحلیة                                              
  
  
  
  



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم الزوایدة

  م ارتداد3+م18عثمان بن عفان بعرض 10بإیداع المخطط التفصیلي للشارع رقم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

لدیــة الزوایــدة عـــن إیــداع المخطــط التفصـــیلي تعلــن اللجنــة المحلیــة للبنـــاء والتنظــیم بب
م ارتـــداد والمـــار بالقســـائم 3+م18عثمـــان بـــن عفـــان بعـــرض 10لمســــار الشـــارع رقـــم 

  ).2333(من القطعة ) 30-12-39-22-17-5-4-3-35-16-33(
  .لالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالن

یــة واألمــالك األخــرى وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبن
المشـمولة بهـذا المشـروع اإلطـالع علـى خارطـة المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام 
الرســمي وتقــدیم االعتراضــات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة 

  .الزوایدة
  )).تــراض یــرد بعد هذا التاریـــخوســوف لن یلتفـــت ألي اع((

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )خانیونس: (بمنطقة                                              
  : االسم                                              
  : الصفة                                              

  : التوقیع                                              
  :خاتم اللجنة المحلیة                                              

  
  
  
  



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم بیت حانون

  م30شارع السكة بعرض  50بإیداع المخطط التفصیلي للشارع رقم 
  1936لسنة ) 28(م المدن رقم قانون تنظی

تعلن اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة بیت حانون عـن إیـداع المخطـط التفصـیلي 
-18-17-15(م والمــار بالقســـائم 30شـــارع الســكة بعــرض  50لمســـار الشــارع رقــم 

مــــــــــــــــــــــــن ) 21-22-23-29-30-39-40-33-48-47-46-45-43-42-41
-54-53-60-59-58-64-62-26-17-13-8-9(والقســــائم ) 576(القطعــــة 

) 21-13-12-11-8-7-6(والقســـائم ) 577(مــن القطعــة ) 55-19-23-7-11
  ).1122(من القطعة 

  .لالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالن
وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى 

المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام  المشـمولة بهـذا المشـروع اإلطـالع علـى خارطـة
الرســمي وتقــدیم االعتراضــات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة 

  .بیت حانون
  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ((

  اء والتنظیم رئیـس اللجنـة المحلیة للبن                                              
  )بیت حانون: (بمنطقة                                              
  : االسم                                              
  : الصفة                                              
  : التوقیع                                              

  :خاتم اللجنة المحلیة                                              
  



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

بالمصادقة النهائیة على مشروع تغییر هدف استخدام أرض من منتجع طبي خاص 
  )أ(إلى زراعي 

  وادي السلقا –منطقة تنظیم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلـن اللجنـة المركزیـة لألبنیــة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غــزة أنهـا قـد قــررت بجلســـتها 
التصــــدیق النهــــائي علــــى مشــــروع  24/9/2014المنعقــــدة بتــــاریخ ) 15/2014(رقــــم 

  ).أ(تغییر هدف استخدام أرض من منتجع طبي خاص إلى زراعي 
ر عـن اللجنـة المركزیـة والمنشـور السابق إیداعه لالعتـراض بموجـب اإلعـالن الصـاد 

مع وضعه موضع التنفیـذ بعـد مـرور خمسـة  27/3/2014في جریدة فلسطین بتاریخ 
عشـــر یومـــًا مـــن تـــاریخ نشـــر هـــذا اإلعـــالن فـــي الجریـــدة الرســـمیة أو فـــي صحــــیفتین 

  .من قانون تنظیم المدن) 18(یومیتیـن محلیتین أیهما أقرب، وذلك وفقًا لنص المادة 
 

 
 

 
 
 
  
  
  
  



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  )أبو حالوب( 44بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 
  بیت الهیا  –منطقة تنظیم

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت تعلــن اللجنــة المركزی ـ
ــــاریخ  15/2014بجلســــتها رقــــم   التصــــدیق النهــــائي علــــى  24/9/2014المنعقــــدة بت

م بــدون ارتــداد والمــار 14بعــرض ) أبــو حــالوب( 44المخطــط التفصــیلي للشــارع رقــم 
  ).1768(من القطعة ) 61-60-6-7-8-10-63-62-72-71-81(بالقسائم 

السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنة المركزیة والـذي جـرى 
  .م3/6/2014نشره بجریدة الحیاة بتاریخ 

كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
عشر یومًا من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین 

  . یتین أیهما أقـربمحل
  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 

 
 

 
  
  
  
  
  



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

-53(عي الواصل بین شار  8755بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 
821(  
  غزة  –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ
ــــاریخ  15/2014بجلســــتها رقــــم   التصــــدیق النهــــائي علــــى  24/9/2014المنعقــــدة بت

بعـــرض ) 821-53(شـــارعي الواصـــل بـــین  8755المخطـــط التفصـــیلي للشـــارع رقـــم 
) 5-4-3-1(والقســائم ) 750(مــن القطعــة رقــم ) 1(م والمــار بالقســیمة رقــم 8-م12

مــن القطعــة ) 45(والقســیمة رقــم ) 15حتــى  1مــن (والقســائم ) 909(مـن القطعــة رقــم 
  ).910(رقم 

السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنة المركزیة والـذي جـرى 
  .م10/3/2014فلسطین بتاریخ  نشره بجریدة

كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
عشر یومًا من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 

 
 

 
  
  



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  م بدون ارتداد12بعرض  95بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 
  رفح  –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــة لأل بنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت تعلــن اللجنــة المركزیـ
ــــاریخ  15/2014بجلســــتها رقــــم   التصــــدیق النهــــائي علــــى  24/9/2014المنعقــــدة بت

-14(م بـدون ارتـداد والمـار بالقسـائم 12بعـرض  95المخطط التفصـیلي للشـارع رقـم 
  ).3(من القطعة ) 15-18

عن اللجنة المركزیة والـذي جـرى  السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر
  .م1/5/2014نشره بجریدة فلسطین بتاریخ 

كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
عشر یومًا من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة للتنظیم وبناء المدن بمحافظات غزة


 

تنظــیم وبنـاء المــدن بمحافظـات غــزة للجمهـور الكــریم بأنهـا قــد تعلـن اللجنــة المركزیـة لل
  . 2492014المنعقدة بتاریخ  152014قررت بجلستها رقم 

22موقع مشروع إیداع   
741– المقدمــة للجنــة

.  
جمیــع ذوي الشــأن فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى المشــمولة وعلیــه یحــق ل 

بالمنطقة بصفتهم من أصحاب األمالك أو بأي صفة أخـرى أن یتقـدموا باعتراضـاتهم 
  .من تاریخ نشر هذا اإلعالن )یوم 30(على المشروع وذلك خالل مدة 

                  غــزة فــي بلدیــة تقــدم االعتراضــات لــدى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم بمقرهــا 
ســكرتیر اللجنــة المركزیــة بمكتبــه بــوزارة الحكــم المحلــي خــالل ســاعات الــدوام / وللســید
  .الرسمي

 

 
 

  
 
 
 
 



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة صادر

  خانیونس - بالمصادقة على المشروع التنظیمي العمراني التفصیلي لحي السطر 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلـن اللجنـة المركزیـة لألبنیــة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غــزة أنهـا قـد قــررت بجلســـتها 
التصــــدیق النهــــائي علــــى المشــــروع  15/10/2014دة بتــــاریخ المنعقــــ 16/2014رقــــم 

  .التنظیمي العمراني التفصیلي لحي السطر بخانیونس
الســابق إیداعــه لإلعتــراض بموجــب اإلعــالن الصــادر عــن اللجنــة المركزیــة والمنشــور 

مـــع وضـــعه موضـــع التنفیـــذ بعـــد  2/9/2013فـــي جریـــدتي فلســـطین والرســـالة بتـــاریخ 
ن تــاریخ نشــر هــذا اإلعــالن فــي الجریــدة الرســمیة أو فــي مــرور خمســة عشــر یومــًا مــ

مــن قــانون ) 18(صحـــیفتین یومیتیـــن محلیتــین أیهمــا أقــرب، وذلــك وفقــًا لــنص المــادة 
  .تنظیم المدن

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  ة تنظیم غزةصادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطق

  م ارتداد3+م10بعرض  8016بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلن اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة غـزة عـن إیـداع المخطـط التفصـیلي لمســار 
مــن ) 15-7-6-4-3(م ارتــداد والمــار بالقســائم 3+م10بعــرض  8016الشــارع رقــم 

  ).643(رقم القطعة 
  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن

وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى 
المشـمولة بهـذا المشـروع اإلطـالع علـى خارطـة المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام 

للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة الرســمي وتقــدیم االعتراضــات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة 
  .غزة
  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ((

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )غزة: (بمنطقة                                              

  : االسم                                              
  : الصفة                                              
  : التوقیع                                              

  :خاتم اللجنة المحلیة      
  

  
  
  



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم رفح

  م ارتداد3+م16بعرض  12تفصیلي للشارع رقم بإیداع مخطط 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلن اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة رفح عـن إیـداع المخطـط التفصـیلي لمســار 
والمـــار ) 2-31(م ارتـــداد والمحصـــور بـــین شـــارعي 3+م16بعـــرض  12الشـــارع رقـــم 

  .)7(من القطعة رقم ) 28-27(بالقسائم 
  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن

وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى 
المشـمولة بهـذا المشـروع اإلطـالع علـى خارطـة المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام 

لتنظــیم ببلدیــة الرســمي وتقــدیم االعتراضــات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء وا
  .رفح
  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ((

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )رفح: (بمنطقة                                              

  : االسم                                              
  : الصفة                                              
  : التوقیع                                              

  :خاتم اللجنة المحلیة      
  

  
  
  



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  عمراني تفصیلي حي السالمبإیداع مشروع تنظیمي 
  جبالیا - منطقة تنظیم 
  م1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلـن اللجنــة المركزیــة لألبنیــة وتنظــیم المــدن بمحافظــات غــزة أنهــا قــد قــررت بجلســتها 
إیــداع المشــروع التنظیمــي العمرانــي  15/10/2014المنعقــدة بتــاریخ  16/2014رقــم 

الــذي أعدتــه اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم فــي بلدیــة التفصــیلي لمنطقــة حــي الســالم 
  :جبالیا والذي یشمل القطع والقسائم التالیة

 المساحة اإلجمالیة رقم القسیمة رقم القطعة

 عده قسائم 754

 عده قسائم 915 دونم 1094490

 عده قسائم 752

  .1936 لسنة) 28(من قانون تنظیم المدن رقم ) 16(وذلك وفقًا لنص المادة 
مـن ذات القـانون فإنـه یجـوز لجمیـع أصـحاب الحقـوق ) 17(وعلیه ووفقًا لنص المادة 

في األراضي واألبنیة واألمالك األخرى المشمولة بهذا المشـروع أو بـأي مشـروع آخـر 
سـواء بصــفتهم مــن أصــحاب هـذه األمــالك أو بأیــة صــفة أخـرى االطــالع مجانــًا علــى 

المحلیـة للبنـاء والتنظـیم بمقرهـا فـي بلدیـة جبالیــا المشـروع المـودع  لـدى مكتـب اللجنـة 
خالل ساعات الدوام الرسمي وتقدیم االعتراضات علیه خـالل مـدة شـهرین مـن تاریــخ 
نشـــر هـــذا اإلعـــالن فـــي الجریـــدة الرســـمیة أو فـــي صـــحیفتین یـــومیتین محلیتـــین أیهمـــا 

  .أقرب
                                                                                                  )). وسـوف لن یلتفت ألي اعتـراض یـرد بعــد هـذا التاریــخ ((
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  صیلي حي المواصيبإیداع مجدد لمشروع تنظیمي عمراني تف
  خانیونس - منطقة تنظیم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلن اللجنة المركزیـــة لألبنیـة وتنظیــم المـدن بمحافظـات غـزة أنهـا قـد قــررت بجلسـتها 
إعــــادة إیــــداع المشــــروع التنظیمــــي  15/10/2014المنعقــــدة بتــــاریخ  16/2014رقــــم 

والمبینــــة  الواقعــــة بمنطقــــة تنظــــیم العمرانــــي التفصــــیلي للقطــــع والقســــائم 
بتــاریخ  تفاصـیله بقــرار اإلیــداع الســابق المنشـــور فــي 

  .من تاریخ نشر هذا اإلعالن إیداعًا مجددًا لمدة  2/5/2013
فانـه  1936لسـنة ) 28(مـن قـانون تنظـیم المـدن رقـم ) 17(وعلیه ووفقـًا لـنص المـادة 

ز لجمیـــع أصـــحاب الحقـــوق فـــي األراضـــي واألبنیـــة واألمـــالك األخـــرى المشـــمولة یجـــو 
بهذا المشروع أو بأي مشروع آخر سـواء بصـفتهم مـن أصـحاب هـذه األمـالك أو بأیـة 
صفة أخرى االطـالع مجانـًا علـى المشـروع المعـدل لـدى مكتـب اللجنـة المحلیـة للبنـاء 

لـــــدوام الرســـــمي وتقـــــدیم خـــــالل ســـــاعات ا والتنظـــــیم بمقرهـــــا فـــــي بلدیـــــة 
مـــن تاریــــخ نشـــر هـــذا اإلعـــالن فـــي  االعتراضــات علیـــه خـــالل 

  .الجریدة الرسمیة أو في صحیفتین یومیتین محلیتین أیهما أقرب
  )).یــخوسـوف لـن یلتفت ألي اعتـراض یـرد بعــد هـذا التار ((
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  1/4بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 
  وادي السلقا  –منطقة تنظیم

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة ل ت لعمــوم أنهــا قــد قـــرر تعلــن اللجنــة المركزیـ
ــــى  15/10/2014المنعقــــدة بتــــاریخ  16/2014 بجلســــتها رقــــم التصــــدیق النهــــائي عل

أراضــي (م ارتـداد والمـار بالقسـائم 3+م8بعــرض  1/4المخطـط التفصـیلي للشـارع رقـم 
  ).أراضي سبع(من القطعة ) سبع

السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنة المركزیة والـذي جـرى 
  .م4/3/2014سطین بتاریخ نشره بجریدة فل

كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
عشر یومًا من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 

 
 

 
 
  
  
  
  



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ
 الموافقــــة المبدئیـــــة علـــــى 15/10/2014المنعقــــدة بتـــــاریخ  16/2014بجلســــتها رقـــــم 

 2305مـن القطعـة رقـم  32تغییر اسم صاحب محطة وقود على أرض القسـیمة رقـم 
مــدین بترولیــوم / عبــد الــرحمن فیــاض أبــو مــدین إلــى شــركة/ أراضــي الزهــراء مــن اســم

وذلــــك وفقــــًا لشــــهادة تأســــیس الشــــركة الصــــادرة مــــن وزارة االقتصــــاد ) م.م.د(للبتــــرول 
  .الوطني

ص مـن ذوي الحقـوق فـي األراضـي واألمـالك وعلیه وفقًا للقانون فإنه یجـوز ألي شـخ
االخرى او المؤسسات االطالع واالعتراض على القرار المبدئي بمقر اللجنـة المحلیـة 
لمنطقة تنظیم الزهراء خالل ساعات الدوام الرسمي لمدة خمسة عشر یومًا مـن تـاریخ 

  .نشر هذا اإلعالن
للجنـة المركزیـة بــاالجراءات مـع العلـم أنـه وبعـد إنقضـاء الفتــرة المـذكورة سـوف تباشـر ا

  .الالزمة لذلك ولن یلتفت لرأي اعتراض بعد انتهاء المدة
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  ركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزةصادر عن اللجنة الم

  31إیداع تغییر هدف استخدام أرض من مرفق عام إلى سكني في القسیمة رقم 
  دیر البلح -130من القطعة رقم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلن اللجنـة المركزیـة لألبنیـة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غـزة للجمهـور الكـریم أنهـا قـد 
إیــداع مشــروع تغییــر  5/11/2014المنعقــدة بتــاریخ  17/2014بجلســتها رقــم قــررت 

مـن القطعـة رقـم  31هدف استخدام أرض من مرفق عام إلى سكني في القسـیمة رقـم 
تطبیقـــًا لـــنص دیـــر الـــبلح وذلـــك طبقـــًا للمخطـــط المـــودع بمقـــر لجنـــة التنظـــیم  – 130

  .وتعدیالته 1936ة لسن) 28(المادة السادسة عشر من قانون تنظیم المدن رقم 
وعلیه واسـتنادًا لـنص المـادة السـابعة عشـر مـن ذات القـانون فانـه یجـوز لجمیـع ذوي  

الحقوق في األراضي واألمالك واألبنیة المشمولة بهذا المشـروع أو بـأي مشـروع آخـر 
أودع بمقتضــي المــادة السادســة عشــر ســواء بصــفتهم مــن أصــحاب األمــالك أو بأیــة 

المخطـــط المــودع وتقـــدیم اعتراضـــاتهم علیــه إلـــى مكتـــب  صــفة أخـــرى االطــالع علـــى
خـالل سـاعات الـدوام الرسـمي ولمـدة سـتین یومـًا مـن تاریــخ دیـر الـبلح اللجنـة المحلیـة 

  .نشر هذا اإلعالن
  )).وسـوف لـن یلتفت ألي اعتـراض یـرد بعــد التاریــخ المحدد((
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  صادر عن اللجنة المركزیة للتنظیم وبناء المدن بمحافظات غزة


 

تعلـن اللجنــة المركزیـة للتنظــیم وبنـاء المــدن بمحافظـات غــزة للجمهـور الكــریم بأنهـا قــد 
  .   5/11/2014اریخ المنعقدة بت 172014قررت بجلستها رقم 

مــن القطعــة رقــم ) 54(علــى أرض القســیمة رقــم   إیــداع تــرخیص
 مــن أراضــي غــزة المقدمــة للجنــة ) 638(

.  
وعلیـــه یحـــق لجمیـــع ذوي الشـــأن فـــي األراضـــي واألبنیـــة واألمـــالك األخـــرى المشـــمولة 

ك أو بأي صفة أخـرى أن یتقـدموا باعتراضـاتهم بالمنطقة بصفتهم من أصحاب األمال
  .من تاریخ نشر هذا اإلعالن )یوم 30(على المشروع وذلك خالل مدة 

تقــدم االعتراضــات لــدى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم بمقرهــا فــي بلدیــة غــزة 
ســكرتیر اللجنــة المركزیــة بمكتبــه بــوزارة الحكــم المحلــي خــالل ســاعات الــدوام / وللســید

  .لرسميا
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  صادر عن اللجنة المركزیة للتنظیم وبناء المدن بمحافظات غزة


 

تعلـن اللجنــة المركزیـة للتنظــیم وبنـاء المــدن بمحافظـات غــزة للجمهـور الكــریم بأنهـا قــد 
  .   5/11/2014المنعقدة بتاریخ  172014قررت بجلستها رقم 

مـن القطعــة رقــم ) 18(علـى أرض القســیمة رقــم   إیـداع تــرخیص  
 مــن أراضــي دیـــر الــبلح المقدمــة للجنـــة ) 126(

.  
وعلیــه یحــق لجمیــع ذوي الشــأن فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى المشــمولة  

بالمنطقة بصفتهم من أصحاب األمالك أو بأي صفة أخـرى أن یتقـدموا باعتراضـاتهم 
  .من تاریخ نشر هذا اإلعالن )یوم 30(على المشروع وذلك خالل مدة 
اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم بمقرهــا فــي بلدیــة دیــر  تقــدم االعتراضــات لــدى مكتــب

ســكرتیر اللجنــة المركزیــة بمكتبــه بــوزارة الحكــم المحلــي خــالل ســاعات / الــبلح وللســید
  .الدوام الرسمي
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  صادر عن اللجنة المركزیة للتنظیم وبناء المدن بمحافظات غزة


 

تعلـن اللجنــة المركزیـة للتنظــیم وبنـاء المــدن بمحافظـات غــزة للجمهـور الكــریم بأنهـا قــد 
  .   5/11/2014قدة بتاریخ المنع 172014قررت بجلستها رقم 

مـن القطعـة رقـم ) 28(علـى أرض القسـیمة رقـم   إیداع ترخیص  
 مــن أراضــي دیــر الــبلح المقدمــة للجنــة ) 2337(

.  
وعلیــه یحــق لجمیــع ذوي الشــأن فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى المشــمولة  

ن أصحاب األمالك أو بأي صفة أخـرى أن یتقـدموا باعتراضـاتهم بالمنطقة بصفتهم م
  .من تاریخ نشر هذا اإلعالن )یوم 30(على المشروع وذلك خالل مدة 

تقــدم االعتراضــات لــدى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم بمقرهــا فــي بلدیــة دیــر 
خــالل ســاعات ســكرتیر اللجنــة المركزیــة بمكتبــه بــوزارة الحكــم المحلــي / الــبلح وللســید
  .الدوام الرسمي
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

            من القطعة ) 16(ع المار بالقسیمة بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشار 
  129رقم 
  دیر البلح  –منطقة تنظیم

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة ل لعمــوم أنهــا قــد قـــررت تعلــن اللجنــة المركزیـ
ـــــاریخ  17/2014بجلســـــتها رقـــــم  ـــــ 5/11/2014المنعقـــــدة بت ى التصـــــدیق النهـــــائي عل

م بدون ارتـداد المـار بالقسـیمة 10المخطط التفصیلي لمسار الشارع التنظیمي بعرض 
  .129من القطعة رقم ) 16(

السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنة المركزیة والـذي جـرى 
  .م25/12/2012نشره بجریدة فلسطین بتاریخ 

ع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــ
عشر یومًا من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  مركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزةصادر عن اللجنة ال

من القطعة ) 16-15(بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع المار بالقسائم 
  129رقم 
  دیر البلح  –منطقة تنظیم

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــر  رت تعلــن اللجنــة المركزیـ
ــــاریخ  17/2014بجلســــتها رقــــم   التصــــدیق النهــــائي علــــى  5/11/2014المنعقــــدة بت

  .129من القطعة رقم ) 16-15(المخطط التفصیلي للشارع المار بالقسائم 
السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنة المركزیة والـذي جـرى 

  .م25/5/2012نشره بجریدة فلسطین بتاریخ 
للجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة كمـــا قـــررت ا

عشر یومًا من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین 
  . محلیتین أیهما أقـرب

  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم وادي غزة

  م ارتداد3+م16بعرض  19بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلـن اللجنــة المحلیــة للبنـاء والتنظــیم ببلدیــة وادي غــزة عـن إیــداع المخطــط التفصــیلي 
-13-12-11-7(م ارتــداد والمــار بالقســائم 3+م16بعــرض  19ارع رقــم لمســـار الشــ

مـــــــــــــــــــن ) 26-27-29 -14-15-16-17-18-32-34-21-22-23-24-25
  ).659(القطعة رقم 

  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن
وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى 

ا المشـروع اإلطـالع علـى خارطـة المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام المشـمولة بهـذ
الرســمي وتقــدیم االعتراضــات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة 

  .وادي غزة
  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((

  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 وادي غزة

  م ارتداد3+م12بعرض  21بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

زة عـن إیــداع المخطــط التفصــیلي تعلـن اللجنــة المحلیــة للبنـاء والتنظــیم ببلدیــة وادي غــ
مـن القطعـة ) 7-23(م ارتداد والمـار بالقسـائم 3+م12بعرض  21لمسـار الشارع رقم 

  ).659(رقم 
  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن

وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى 
الع علـى خارطـة المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام المشـمولة بهـذا المشـروع اإلطـ

الرســمي وتقــدیم االعتراضــات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة 
  .وادي غزة

  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ((

  المحلیة للبناء والتنظیم رئیـس اللجنـة                                               
  )وادي غزة: (بمنطقة                                              
  : االسم                                              
  : الصفة                                              
  : التوقیع                                              

  :خاتم اللجنة المحلیة      
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

خوانه/ بإیداع مشروع تقسیم ارض لغایات السكن باسم   خالد عبد اهللا الحلو وإ
  النصیرات - منطقة تنظیم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

بنیـة وتنظیــم المـدن بمحافظـات غـزة أنهـا قـد قــررت بجلسـتها تعلن اللجنة المركزیـــة لأل
إیــداع مشـــروع تقسیـــم أرض القســیمة  19/11/2014المنعقــدة بتــاریخ  18/2014رقــم 
  .2م7139لمساحة ) النصیرات(بموقع ) 2347(من القطعة رقم ) 12جزء من (رقم 

النصـیرات بكتابهـا  ةوذلك بناء على طلب من اللجنة المحلیة للبنـاء والتنظیم فـي بلدیـــ
  .14/9/2014المؤرخ  007/043/2014رقـم 

فانـه  1936لسـنة ) 28(من قانون تنظـیم المـدن رقـم ) 20(وعلیه ووفقًا لنص المادة  
یجوز ألي شخص من ذوي الحقوق في األراضي أو األمالك األخرى الواقعـة ضـمن 

خــــرى ارض المشــــروع ســــواء بصــــفتهم مــــن أصــــحاب هــــذه األمــــالك أو بأیــــة صــــفة أ
االطالع على خرائط المشروع المودعة بمكتب اللجنـة المحلیـة للبنـاء والتنظـیم بمقرهـا  
في بلدیة النصیرات خالل ساعات الـدوام الرسـمي ولمـدة سـته أسـابیع مـن تاریــخ نشـر 
هــذا اإلعــالن فــي الجریـــدة الرســـمیة أو فــي صــحیفتین یــومیتین محلیتــین أیهمــا أقـــرب  

علیـه خـالل هـذه المـدة إلـى مكتـب اللجنـة المحلیـة بصـورة  ومن ثم تقدیم االعتراضـات
  . رسمیة

)).                                                           وسـوف لـن یلتفــت ألي اعتـراض یـرد بعــد هـذا التاریــخ((
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  جنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزةصادر عن الل

  رفح -بالمصادقة على المشروع التنظیمي العمراني التفصیلي المواصي
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلـن اللجنـة المركزیـة لألبنیــة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غــزة أنهـا قـد قــررت بجلســـتها 
التصــــدیق النهــــائي علــــى المشــــروع  19/11/2014المنعقــــدة بتــــاریخ  18/2014رقــــم 

  .التنظیمي العمراني التفصیلي لحي المواصي رفح
الســابق إیداعــه لإلعتــراض بموجــب اإلعــالن الصــادر عــن اللجنــة المركزیــة والمنشــور 

مع وضعه موضع التنفیـذ بعـد مـرور خمسـة  25/6/2014في جریدة فلسطین بتاریخ 
الجریـــدة الرســـمیة أو فـــي صحــــیفتین  عشـــر یومـــًا مـــن تـــاریخ نشـــر هـــذا اإلعـــالن فـــي

  .من قانون تنظیم المدن) 18(یومیتیـن محلیتین أیهما أقرب، وذلك وفقًا لنص المادة 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  رفح -المشروع التنظیمي العمراني التفصیلي لمنطقة تبه زارع بالمصادقة على 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلـن اللجنـة المركزیـة لألبنیــة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غــزة أنهـا قـد قــررت بجلســـتها 
التصــــدیق النهــــائي علــــى المشــــروع  19/11/2014المنعقــــدة بتــــاریخ  18/2014رقــــم 

  .التفصیلي لمنطقة تبه زارع التنظیمي العمراني
الســابق إیداعــه لإلعتــراض بموجــب اإلعــالن الصــادر عــن اللجنــة المركزیــة والمنشــور 

مع وضعه موضع التنفیـذ بعـد مـرور خمسـة  25/6/2014في جریدة فلسطین بتاریخ 
عشـــر یومـــًا مـــن تـــاریخ نشـــر هـــذا اإلعـــالن فـــي الجریـــدة الرســـمیة أو فـــي صحــــیفتین 

  .من قانون تنظیم المدن) 18(ما أقرب، وذلك وفقًا لنص المادة یومیتیـن محلیتین أیه
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  بني سهیال –بإیداع مجدد لمشروع تنظیمي عمراني تفصیلي لحي الزنة 
  بني سهیال - قة تنظیم منط

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلن اللجنة المركزیـــة لألبنیـة وتنظیــم المـدن بمحافظـات غـزة أنهـا قـد قــررت بجلسـتها 
إعــــادة إیــــداع المشــــروع التنظیمــــي  19/11/2014المنعقــــدة بتــــاریخ  18/2014رقــــم 

ظــــیم بنــــي ســــهیال والمبینـــــة العمرانــــي التفصــــیلي للقطــــع والقســــائم الواقعـــــة بمنطقــــة تن
بتــاریخ  تفاصـیله بقــرار اإلیــداع الســابق المنشـــور فــي 

مـــــــن تـــــــاریخ نشـــــــر                        إیـــــــداعًا مجـــــــددًا لمـــــــدة  6/1/2014
  .هذا اإلعالن

انـه ف 1936لسـنة ) 28(مـن قـانون تنظـیم المـدن رقـم ) 17(وعلیه ووفقـًا لـنص المـادة 
یجـــوز لجمیـــع أصـــحاب الحقـــوق فـــي األراضـــي واألبنیـــة واألمـــالك األخـــرى المشـــمولة 
بهذا المشروع أو بأي مشروع آخر سـواء بصـفتهم مـن أصـحاب هـذه األمـالك أو بأیـة 
صفة أخرى االطـالع مجانـًا علـى المشـروع المعـدل لـدى مكتـب اللجنـة المحلیـة للبنـاء 

ل ســـــاعات الـــــدوام الرســـــمي وتقـــــدیم والتنظـــــیم بمقرهـــــا فـــــي بلدیـــــة بنـــــي ســـــهیال خـــــال
مـــن تاریــــخ نشـــر هـــذا اإلعـــالن فـــي  االعتراضــات علیـــه خـــالل 

  .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 المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  م26بعرض ) عمر بن عبد العزیز( 2190بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  منطقة تنظیم غزة

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

 18/2014ها رقـم تعلن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غـزة بجلسـت
عـــن إیـــداع المخطـــط التفصـــیلي لمســــار الشـــارع رقـــم  19/11/2014المنعقـــدة بتـــاریخ 

-130-128-127(م والمـــار بالقســـائم 26بعـــرض ) عمـــر بـــن عبـــد العزیـــز( 2190
والقسـائم ) 708(من القطعـة رقـم ) 131-134-135-137-157-139-140-35

-118-107-106-16-109-108-116-113-112-81-82-78-7(رقــــــــــم 
-6-110(والقســـائم رقـــم ) 709(مـــن القطعـــة رقـــم ) 117-12-10-9-123-122

11-17-20-28-39-44-49-57-60-68-79-84-89-92-100-99-
مـــــــــــــــــــــــــــــــن ) 93-88-85-77-67-61-56-53-48-37-27-21-16-13-5

  ).835(القطعة رقم 
  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن

لحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب ا
المشـمولة بهـذا المشـروع اإلطـالع علـى خارطـة المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام 
الرســمي وتقــدیم االعتراضــات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة 

  .غزة
  ).)تــراض یــرد بعد هذا التاریـــخوســوف لن یلتفـــت ألي اع((
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  م20بعرض  36A - 36بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  منطقة تنظیم الزهراء

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

 18/2014یة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غـزة بجلسـتها رقـم تعلن اللجنة المركزیة لألبن
عـــن إیـــداع المخطـــط التفصـــیلي لمســــار الشـــارع رقـــم  19/11/2014المنعقـــدة بتـــاریخ 

36- 36A  26-25-24-23-22-10-7-6(م والمــــــــار بالقســــــــائم 20بعـــــــرض-     
مـــن القطعـــة ) 13-12-9-8-7(والقســـائم رقــم ) 2305(مــن القطعـــة رقــم ) 27-31

) 43-42-20-19-18-17-16-15-14-8-7-5(والقســـائم رقـــم ) 2308(رقـــم 
والقسـائم ) 2312(مـن القطعـة رقـم ) 8-6-5(والقسـائم رقـم ) 2309(من القطعة رقم 

  ).2313(من القطعة رقم ) 1باقي قسیمة  –مدینة األحرار(رقم 
  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن

ق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــو 
المشـمولة بهـذا المشـروع اإلطـالع علـى خارطـة المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام 
الرســمي وتقــدیم االعتراضــات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة 

  .الزهراء
  ).)وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ((

 
 

  
  
  



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  م ارتداد3+م16بعرض  1Aبإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  منطقة تنظیم عبسان الكبیرة

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

 18/2014لمركزیة لألبنیة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غـزة بجلسـتها رقـم تعلن اللجنة ا
عـــن إیـــداع المخطـــط التفصـــیلي لمســــار الشـــارع رقـــم  19/11/2014المنعقـــدة بتـــاریخ 

1A  248(مــــن القطعــــة رقــــم ) 9-8-7(م ارتــــداد والمــــار بالقســــائم 3+م16بعــــرض (
  ).250(من القطعة رقم ) 11-2-1(والقسائم رقم 

  .دة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالنلالعتراض خالل م
وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى 
المشـمولة بهـذا المشـروع اإلطـالع علـى خارطـة المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام 
الرســمي وتقــدیم االعتراضــات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة 

  .ان الكبیرةعبس
  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ((

 
  

  
  
  
  
  
  



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  م18بعرض  11بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  رفحمنطقة تنظیم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

 18/2014تعلن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غـزة بجلسـتها رقـم 
عـــن إیـــداع المخطـــط التفصـــیلي لمســــار الشـــارع رقـــم  19/11/2014المنعقـــدة بتـــاریخ 

مـــــن القطعـــــة رقـــــم ) 12-11-10-9-8-6-5(م والمـــــار بالقســـــائم 18بعـــــرض  11
مــــن ) 11-7-1(والقســــائم رقــــم ) 23(مــــن القطعــــة رقــــم ) 26(ســــیمة رقــــم والق) 19(

) 4-3(والقســائم رقــم ) 2374(مــن القطعــة رقــم ) 1(والقســیمة رقــم ) 21(القطعــة رقــم 
  ).2365(من القطعة رقم 

  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن
األمــالك األخــرى وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة و 

المشـمولة بهـذا المشـروع اإلطـالع علـى خارطـة المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام 
الرســمي وتقــدیم االعتراضــات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة 

  .رفح
  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((

 
 

  
  
  
  



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  م ارتداد3+م16بعرض  1بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  منطقة تنظیم عبسان الكبیرة

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

 18/2014دن بمحافظـات غـزة بجلسـتها رقـم تعلن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظـیم المـ
 1عـن إیـداع المخطـط التفصـیلي لمســار الشـارع رقـم  19/11/2014المنعقدة بتـاریخ 

مــــــن القطعــــــة رقــــــم ) 24-22-21-20(م ارتــــــداد والمــــــار بالقســــــائم 3+م16بعــــــرض 
  ).250(من القطعة رقم ) 15-14-12(والقسائم رقم ) 248(

  .هذا اإلعالنلالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ 
وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى 
المشـمولة بهـذا المشـروع اإلطـالع علـى خارطـة المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام 
الرســمي وتقــدیم االعتراضــات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة 

  .عبسان الكبیرة
  )).تــراض یــرد بعد هذا التاریـــخف لن یلتفـــت ألي اعوســو ((

 
 

  
  
  
  
  
  



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  م8بعرض  4452بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  منطقة تنظیم غزة

  1936لسنة ) 28(مدن رقم قانون تنظیم ال

 18/2014تعلن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غـزة بجلسـتها رقـم 
عـــن إیـــداع المخطـــط التفصـــیلي لمســــار الشـــارع رقـــم  19/11/2014المنعقـــدة بتـــاریخ 

  ).686(من القطعة رقم ) 13(م والمار بالقسیمة 8بعرض  4452
  .هذا اإلعالنمن تاریخ  لالعتراض خالل مدة شهرین

وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى 
المشـمولة بهـذا المشـروع اإلطـالع علـى خارطـة المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام 
الرســمي وتقــدیم االعتراضــات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة 

  .غزة
  )).ــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخوســوف لن یلتفـ((

 
 

  
                                              

  
  
  
  
  



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة للتنظیم وبناء المدن بمحافظات غزة


 

تعلـن اللجنــة المركزیـة للتنظــیم وبنـاء المــدن بمحافظـات غــزة للجمهـور الكــریم بأنهـا قــد 
  .   19/11/2014المنعقدة بتاریخ  182014قررت بجلستها رقم 

القطعــة رقــم مــن ) 54(علــى أرض القســیمة رقــم   إیــداع تــرخیص
 من أراضي غزة المقدمة للجنـة ) 638(

.  
وعلیــه یحــق لجمیــع ذوي الشــأن فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى المشــمولة  

تهم بالمنطقة بصفتهم من أصحاب األمالك أو بأي صفة أخـرى أن یتقـدموا باعتراضـا
  .من تاریخ نشر هذا اإلعالن )یوم 30(على المشروع وذلك خالل مدة 

تقــدم االعتراضــات لــدى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم بمقرهــا فــي بلدیــة غــزة                  
ســكرتیر اللجنــة المركزیــة بمكتبــه بــوزارة الحكــم المحلــي خــالل ســاعات الــدوام / وللســید
  .الرسمي

 

 
 

 
  
  
  
  



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  م12+م10بعرض  117بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  منطقة تنظیم رفح

  1936لسنة ) 28(المدن رقم قانون تنظیم 

 18/2014تعلن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غـزة بجلسـتها رقـم 
عـــن إیـــداع المخطـــط التفصـــیلي لمســــار الشـــارع رقـــم  19/11/2014المنعقـــدة بتـــاریخ 

  .6من القطعة رقم ) 2-3-4(م والمار بالقسائم 12+م10بعرض  117
  .تاریخ هذا اإلعالنلالعتراض خالل مدة شهرین  من 

وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى 
المشـمولة بهـذا المشـروع اإلطـالع علـى خارطـة المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام 
الرســمي وتقــدیم االعتراضــات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة 

  .رفح
  )).یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ وســوف لن((

 
 

  
                                              

  
  

        
                                                                                

 
 



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  در عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزةصا

  بإیداع مشروع تنظیمي عمراني تفصیلي لالعتراض
  خانیونس - منطقة تنظیم 
  م1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلـن اللجنــة المركزیــة لألبنیــة وتنظــیم المــدن بمحافظــات غــزة أنهــا قــد قــررت بجلســتها 
إیـــداع المشـــروع التنظیمـــي العمرانــــي  3/12/2014بتـــاریخ المنعقـــدة  19/2014رقـــم 

التفصــیلي لمنطقــة حــي الكتیبــة الــذي أعدتــه اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم فــي بلدیــة 
  :خانیونس والذي یشمل القطع والقسائم التالیة

رقم 
 القطعة

 رقم القسیمة
المساحة 
 اإلجمالیة

 .9جزء من +  10-11-12-13-14-15-16 40

 مدون 1206

43 

1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-
أجـــــــــــــزاء +  16-17-18-19-20-21-23-24-26-27
 .22 – 5من 

44 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-
15-16-17-18-19-21-22-23-24-26-73-27-
-29-29-33-3أجــــــزاء مــــــن القســــــائم التالیــــــة +  74-28
31-37-38-40-41-46-47-48-49-51-52. 

46 

1-2-3-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-
18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-
 .7-6-5-4أجزاء من القسائم التالیة +  30-31-32-33

47  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-
27-28-29-30-31-32-33-35-53-54-55-56-
57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-
 .70-39-38-37أجزاء من القسائم التالیة +  69-71

  

  .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 

وع آخـر في األراضي واألبنیة واألمالك األخرى المشمولة بهذا المشـروع أو بـأي مشـر 
سـواء بصــفتهم مــن أصــحاب هـذه األمــالك أو بأیــة صــفة أخـرى االطــالع مجانــًا علــى 
ــــاء والتنظــــیم بمقرهــــا فــــي بلدیــــة  ــــة للبن ــــة المحلی ــــدى مكتــــب اللجن المشــــروع المــــودع  ل
خانیونس خالل ساعات الـدوام الرسـمي وتقـدیم االعتراضـات علیـه خـالل مـدة شـهرین 

الرسـمیة أو فـي صـحیفتین یـومیتین محلیتـین من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة 
  .أیهم أقرب

)).                                                                                                         وسـوف لن یلتفت ألي اعتـراض یـرد بعــد هـذا التاریــخ ((

 
  

  
  
  
  
  
  
  
 



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  ورثة یونس المصدر/ بإیداع مشروع تقسیم ارض لغایات صناعیة باسم
  المصدر –منطقة تنظیم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ات غـزة أنهـا قـد قــررت بجلسـتها تعلن اللجنة المركزیـــة لألبنیـة وتنظیــم المـدن بمحافظـ
إیـــداع مشــــروع تقسیــــم أرض القســـیمة  3/12/2014المنعقـــدة بتـــاریخ  19/2014رقـــم 
  .2م81.650لمساحة ) المصدر(سبع بموقع  20سبع من القطعة رقم  20رقم 

المصـدر بكتابهـا  وذلك بناء على طلـب مـن اللجنـة المحلیـة للبنــاء والتنظـیم فـي بلدیـــة
  .م24/3/2014المؤرخ  15/ و ل م/ 2676رقـم 

فانـه  1936لسـنة ) 28(مـن قـانون تنظـیم المـدن رقـم ) 20(وعلیه ووفقـًا لـنص المـادة 
یجوز ألي شخص من ذوي الحقوق في األراضي أو األمالك األخرى الواقعـة ضـمن 
ارض المشــــروع ســــواء بصــــفتهم مــــن أصــــحاب هــــذه األمــــالك أو بأیــــة صــــفة أخــــرى 

المودعة بمكتب اللجنـة المحلیـة للبنـاء والتنظـیم بمقرهـا  االطالع على خرائط المشروع 
فــي بلدیــة المصــدر خــالل ســاعات الــدوام الرســمي ولمــدة ســتین یومــًا مــن تاریـــخ نشــر 
هــذا اإلعــالن فــي الجریـــدة الرســـمیة أو فــي صــحیفتین یــومیتین محلیتــین أیهمــا أقـــرب  

لجنـة المحلیـة بصـورة ومن ثم تقدیم االعتراضـات علیـه خـالل هـذه المـدة إلـى مكتـب ال
  . رسمیة

  )).وسـوف لـن یلتفــت ألي اعتـراض یـرد بعــد هـذا التاریــخ((

 
 

  
  
  



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  رثة حسن االفرنجيو / بإیداع مشروع تقسیم ارض لغایات السكن باسم
  وادي غزة –منطقة تنظیم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلن اللجنة المركزیـــة لألبنیـة وتنظیــم المـدن بمحافظـات غـزة أنهـا قـد قــررت بجلسـتها 
إیـــداع مشــــروع تقسیــــم أرض القســـیمة  3/12/2014المنعقـــدة بتـــاریخ  19/2014رقـــم 
  .2م27.580لمساحة ) وادي غزة(ع بموق 651من القطعة رقم  29رقم 

وادي غــــزة   وذلـــك بنــــاء علــــى طلــــب مــــن اللجنــــة المحلیــــة للبنـــــاء والتنظــــیم فــــي بلدیــــــة
  .م30/4/2014المؤرخ  15/ ل م و/ 3887بكتابها رقـم 

فانـه  1936لسـنة ) 28(مـن قـانون تنظـیم المـدن رقـم ) 20(وعلیه ووفقـًا لـنص المـادة 
األراضي أو األمالك األخرى الواقعـة ضـمن یجوز ألي شخص من ذوي الحقوق في 

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 

اإلعــالن فــي الجریـــدة الرســـمیة أو فــي صــحیفتین یــومیتین محلیتــین أیهمــا أقـــرب   هــذا
ومن ثم تقدیم االعتراضـات علیـه خـالل هـذه المـدة إلـى مكتـب اللجنـة المحلیـة بصـورة 

  . رسمیة
                    )).                                         وسـوف لـن یلتفــت ألي اعتـراض یـرد بعــد هـذا التاریــخ((

 
 

  
  



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  حسني أبو سنیمة/ بإیداع مشروع تقسیم ارض لغایات السكن باسم
  الشوكة - منطقة تنظیم 
  9361لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلن اللجنة المركزیـــة لألبنیـة وتنظیــم المـدن بمحافظـات غـزة أنهـا قـد قــررت بجلسـتها 
إیـــداع مشــــروع تقسیــــم أرض القســـیمة  3/12/2014المنعقـــدة بتـــاریخ  19/2014رقـــم 
  .2م2722لمساحة ) الشوكة(سبع بموقع  1سبع من القطعة رقم  45رقم 

الشـوكة  بكتابهـا  اء والتنظـیم فـي بلدیـــةوذلك بنـاء علـى طلـب مـن اللجنـة المحلیـة للبنــ
  .م9/2/2014المؤرخ  15/ ل م و/ 1199رقـم 

فانـه  1936لسـنة ) 28(مـن قـانون تنظـیم المـدن رقـم ) 20(وعلیه ووفقـًا لـنص المـادة 
یجوز ألي شخص من ذوي الحقوق في األراضي أو األمالك األخرى الواقعـة ضـمن 

األمــــالك أو بأیــــة صــــفة أخــــرى  ارض المشــــروع ســــواء بصــــفتهم مــــن أصــــحاب هــــذه
االطالع على خرائط المشروع المودعة بمكتب اللجنـة المحلیـة للبنـاء والتنظـیم بمقرهـا  
فــي بلدیــة الشــوكة خــالل ســاعات الــدوام الرســمي ولمــدة ســتة أســابیع مــن تاریـــخ نشــر 
هــذا اإلعــالن فــي الجریـــدة الرســـمیة أو فــي صــحیفتین یــومیتین محلیتــین أیهمــا أقـــرب  

ثم تقدیم االعتراضـات علیـه خـالل هـذه المـدة إلـى مكتـب اللجنـة المحلیـة بصـورة  ومن
  . رسمیة

  )).وسـوف لـن یلتفــت ألي اعتـراض یـرد بعــد هـذا التاریــخ((

 
 

  
  



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 

 ـــــــن اللجنـــــــة ال مركزیـــــــة لألبنیـــــــة وتنظـــــــیم المـــــــدن بمحافظـــــــات غـــــــزة بجلســـــــتها تعل
إیـداع مشـروع تقسـیم لغایـات السـكن  3/12/2014المنعقـدة بتـاریخ  19/2014رقـم

حســني موســى / ســبع  باســم 1ســبع مــن القطعـة رقــم  45علـى ارض القســیمة رقــم 
ضــــمن أراضــــي الشــــوكة لالعتــــراض لمــــدة ســــتة أســــابیع بالشــــروط  – أبــــو ســــنیمة
-:الیةالتنظیمیة الت 

  %.60نسبة البناء في مقاسم المشروع السكنیة  .1
 ).م 2(خلفي ) م 2(جانبي ) م 3(االرتداد للمقاسم خط البناء أمامي . 2

  .روف حسب النظام+ خمسة أدوار علویة + یسمح ببناء طابق أرضي . 3
یكلف صاحب المشروع بتزوید مقاسم المشروع بشبكة كهرباء الضـغط المـنخفض . 4

 .المیاه بالمواصفات التي  تحددها البلدیة وشركة الكهرباء وتمدید شبكة

على اللجنة المحلیة بقرار منها تحدید قیمـة المسـاهمة التطویریـة التـي یجـب علـى . 5
بحیـث یـتم تحدیـدها ) الخاص بـالتطویر(طالب الترخیص سدادها لصندوق البلدیة 

زمـــــة لتطــــویر المنطقـــــة وفقــــًا لتقــــدیرات اللجنـــــة للتكــــالیف التقدیریـــــة اإلجمالیــــة الال
 .وتزویدها بالخدمات بصورة منتظمة

) 28(من قانون تنظیم المـدن رقـم ) 20(على اللجنة المحلیة االلتزام بنص المادة . 6
  .عند النظر في طلبات رخص البناء) 1936( لسنة

 
 

  
  
  
  



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  نة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزةصادر عن اللج

  )شارع السموني( 3259بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  منطقة تنظیم غزة

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

 19/2014تعلن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غـزة بجلسـتها رقـم 
اع المخطـــط التفصــــیلي لمســــار الشـــارع رقــــم عــــن إیـــد 3/12/2014المنعقـــدة بتـــاریخ 

-19-17-3(م بـــدون ارتـــداد والمـــار بالقســـائم 12بعـــرض ) شـــارع الســـموني( 3259
  .645من القطعة رقم ) 26-32-31-30-29-28-27-20-21-22-23-24

  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن
بنیــة واألمــالك األخــرى وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واأل

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((

 
 

 
  

                                              
  

  
  



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  11بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  منطقة تنظیم القرارة

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

 19/2014المركزیة لألبنیة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غـزة بجلسـتها رقـم تعلن اللجنة 
 11عـن إیـداع المخطـط التفصـیلي لمســار الشـارع رقـم  3/12/2014المنعقدة بتـاریخ 

ــــداد والمــــار بالقســــائم 12بعــــرض  مــــن القطعــــة رقــــم ) 11-10-9-8-7(م بــــدون ارت
2355.  

  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن
یــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى وعل

المشـمولة بهـذا المشـروع اإلطـالع علـى خارطـة المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام 
الرســمي وتقــدیم االعتراضــات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة 

  .القرارة
  )).ـراض یــرد بعد هذا التاریـــخوســوف لن یلتفـــت ألي اعتـ((

 
 

 
 
 
 
 
  



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

-11290- 11282-1139- 28- 93(بإیداع مخطط تفصیلي للشوارع رقم 
  )المكیمل) (11352- 11350-11354- 11356

  تنظیم خانیونس منطقة
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

 19/2014تعلن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غـزة بجلسـتها رقـم 
عـــن إیـــداع المخطـــط التفصـــیلي لمســــار الشـــوارع رقـــم  3/12/2014المنعقـــدة بتـــاریخ 

)93-28-1139-11282-11290-11356-11350-11354-11352 (
أراضـــي (والقســـیمة  77مـــن القطعـــة رقـــم ) 20-19-18(والمـــار بالقســـائم ) المكیمـــل(

  ).أراضي سبع 9(من القطعة رقم ) سبع
  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن

وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى 
روع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام المشـمولة بهـذا المشـروع اإلطـالع علـى خارطـة المشـ

الرســمي وتقــدیم االعتراضــات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة 
  .خانیونس

  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ((

 
 

  
 
  

                                              



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  )134- 133(بإیداع مخطط تفصیلي الشوارع جزء في القطع 
  منطقة تنظیم دیر البلح

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

 19/2014جلسـتها رقـم تعلن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غـزة ب
عن إیداع المخطط التفصـیلي الشـوارع جـزء فـي القطـع  3/12/2014المنعقدة بتاریخ 

-18(والقســـائم  133مــن القطعـــة رقــم ) 13-12-7(والمــار بالقســـائم ) 133-134(
  ).134(من القطعة رقم ) 19-22

  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن
صــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أ

المشـمولة بهـذا المشـروع اإلطـالع علـى خارطـة المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام 
الرســمي وتقــدیم االعتراضــات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة 

  .دیر البلح
  )).التاریـــخ وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا((

 
 

 
 
 
 
 
 



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  )وادي الزنة( 51بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  منطقة تنظیم القرارة

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

 19/2014ة المركزیة لألبنیة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غـزة بجلسـتها رقـم تعلن اللجن
 51عـن إیـداع المخطـط التفصـیلي لمســار الشـارع رقـم  3/12/2014المنعقدة بتـاریخ 

مــن القطعــة ) أراضــي ســبع(م ارتــداد والمــار بالقســائم 3+ م 16بعــرض ) وادي الزنــة(
  ).أراضي سبع(رقم 

  .ریخ هذا اإلعالنلالعتراض خالل مدة شهرین  من تا
وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى 
المشـمولة بهـذا المشـروع اإلطـالع علـى خارطـة المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام 
الرســمي وتقــدیم االعتراضــات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة 

  .القرارة
  )).لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخوســوف ((

 
 

  
  
  
  
  
  



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  6والشارع رقم  41بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  منطقة تنظیم القرارة

  1936لسنة ) 28(ظیم المدن رقم قانون تن

 19/2014تعلن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غـزة بجلسـتها رقـم 
 41عـن إیـداع المخطـط التفصـیلي لمســار الشـارع رقـم  3/12/2014المنعقدة بتـاریخ 

قســائم م ارتــداد والمــار بال3+ م 14بعــرض  6م بــدون ارتــداد والشــارع رقــم 12بعــرض 
  ).أراضي سبع(من القطعة رقم ) بعأراضي س(

  .من تاریخ هذا اإلعالنلالعتراض خالل مدة شهرین 
وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى 
المشـمولة بهـذا المشـروع اإلطـالع علـى خارطـة المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام 

كتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة الرســمي وتقــدیم االعتراضــات علیــه إلــى م
  .القرارة

  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ((

 
 

 
 
 
 
 
 



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  28Bیلي للشارع رقم بإیداع مخطط تفص
  منطقة تنظیم القرارة

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

 19/2014تعلن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غـزة بجلسـتها رقـم 
عــــن إیـــداع المخطـــط التفصــــیلي لمســــار الشـــارع رقــــم  3/12/2014المنعقـــدة بتـــاریخ 

28B  مــــن القطعــــة رقــــم ) أراضــــي ســــبع(ائم م ارتــــداد والمــــار بالقســــ3+ م12بعــــرض
  ).أراضي سبع(

  .لالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالن
وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى 
المشـمولة بهـذا المشـروع اإلطـالع علـى خارطـة المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام 

ت علیــه إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة الرســمي وتقــدیم االعتراضــا
  .القرارة

  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ((

 
 

  
 
 
 
 
 



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  123داع مخطط تفصیلي للشارع رقم بإی
  منطقة تنظیم خانیونس

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

 19/2014تعلن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غـزة بجلسـتها رقـم 
عــــن إیـــداع المخطـــط التفصــــیلي لمســــار الشـــارع رقــــم  3/12/2014المنعقـــدة بتـــاریخ 

مــن القطعــة رقــم ) 26-25-24-23(المــار بالقســائم م ارتــداد و 3+م16بعــرض  123
  ).81(من القطعة رقم ) 5(والقسیمة ) 79(

  .لالعتراض خالل خمسة عشر یومًا إیداعًا مجددا من تاریخ هذا اإلعالن
وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى 

المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام  المشـمولة بهـذا المشـروع اإلطـالع علـى خارطـة
الرســمي وتقــدیم االعتراضــات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة 

  .خانیونس
  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ((

 
 

  
  
  
  
  
  



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة صادر

  152بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  منطقة تنظیم خانیونس

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

 19/2014تعلن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غـزة بجلسـتها رقـم 
لمخطـــط التفصــــیلي لمســــار الشـــارع رقــــم عــــن إیـــداع ا 3/12/2014المنعقـــدة بتـــاریخ 

مـــن ) 35-34-14-13-12-9-8(م ارتــداد والمــار بالقســائم 3+م16بعــرض  152
مــن القطعــة ) 3-1(والقســائم ) 82(مــن القطعــة رقــم ) 1(والقســیمة ) 79(القطعـة رقــم 

  ).80(رقم 
  .لالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالن

قــوق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الح
المشـمولة بهـذا المشـروع اإلطـالع علـى خارطـة المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام 
الرســمي وتقــدیم االعتراضــات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة 

  .خانیونس
  )).خوســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــ((

 
 

 
 
 
 
 



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  14255بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  منطقة تنظیم خانیونس

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

 19/2014نظـیم المـدن بمحافظـات غـزة بجلسـتها رقـم تعلن اللجنة المركزیة لألبنیة وت
عــــن إیـــداع المخطـــط التفصــــیلي لمســــار الشـــارع رقــــم  3/12/2014المنعقـــدة بتـــاریخ 

مـن القطعــة ) 34-31-30-6-5(م ارتـداد والمـار بالقسـائم 3+م16بعـرض  14255
  ).42(من القطعة رقم ) 11-10-9-8-7-6-1(والقسائم ) 41(رقم 

  .ین  من تاریخ هذا اإلعالنلالعتراض خالل مدة شهر 
وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى 
المشـمولة بهـذا المشـروع اإلطـالع علـى خارطـة المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام 
الرســمي وتقــدیم االعتراضــات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة 

  .خانیونس
  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ((

 
 

  
  
  
  
  
  



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  1264بإیداع مخطط تفصیلي إلغاء جزء من خط تنظیم شارع رقم 
  غزة منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

 19/2014تعلن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غـزة بجلسـتها رقـم 
عـــن إیـــداع المخطـــط التفصـــیلي إلغـــاء جـــزء مـــن خـــط  3/12/2014المنعقـــدة بتـــاریخ 
  ).688(من القطعة رقم ) 34-8-81(والمار بالقسائم   1264تنظیم شارع رقم 

  .تراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالنلالع
وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى 
المشـمولة بهـذا المشـروع اإلطـالع علـى خارطـة المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام 

ببلدیــة  الرســمي وتقــدیم االعتراضــات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم
  .غزة
  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ((

 
 

  
  
  
  
  
  
  



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  )رحي السط( 38بإیداع مخطط تفصیلي الشوارع في القطعة رقم 
  منطقة تنظیم خانیونس

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

 19/2014تعلن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غـزة بجلسـتها رقـم 
عن إیداع المخطط التفصیلي الشـوارع فـي القطعـة رقـم  3/12/2014المنعقدة بتاریخ 

-21-20-19-18-17-16-15-14-13(والمــــار بالقســـــائم ) حــــي الســـــطر( 38
22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-
38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-
  ).38(من القطعة رقم ) 55

  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن
وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى 

بهـذا المشـروع اإلطـالع علـى خارطـة المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام  المشـمولة
الرســمي وتقــدیم االعتراضــات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة 

  .خانیونس
  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((

 
 

  
  
  
  



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

المحصور بین شارعي  14099بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 
)14132-12(  

  خانیونس  –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــة لألبنیــة وتنظیـــ م المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت تعلــن اللجنــة المركزیـ
ــــاریخ  19/2014بجلســــتها رقــــم   التصــــدیق النهــــائي علــــى  3/12/2014المنعقــــدة بت

) 12-14132(المحصــــور بــــین شــــارعي  14099المخطــــط التفصــــیلي للشــــارع رقــــم 
  38من القطعة رقم ) 30-27-26-24(م والمار بالقسائم 3م وارتداد 12بعرض 

تراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنة المركزیة والـذي جـرى السابق إیداعه لالع
ـــــــــــدة فلســـــــــــطین بتـــــــــــاریخ  ـــــــــــدة الرســـــــــــالة بتـــــــــــاریخ 19/12/2013نشـــــــــــره بجری م وجری

  .م23/12/2013
كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 

حیفتین یـومیتین عشر یومًا من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـ
  . 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

  )54- 12(محصور بین شارعي ال11بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم
  خانیونس  –منطقة تنظیم

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ
ــــاریخ  19/2014بجلســــتها رقــــم   التصــــدیق النهــــائي علــــى  3/12/2014المنعقــــدة بت

م 30بعــرض ) 54-12(المحصــور بــین شــارعي  11المخطـط التفصــیلي للشــارع رقــم 
  .)85-86(من القطعة رقم ) 3(قسیمة بدون ارتداد والمار بال

السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنة المركزیة والـذي جـرى 
  .م7/10/2013م وجریدة الرسالة بتاریخ 5/10/2013نشره بجریدة فلسطین بتاریخ 

ركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة كمـــا قـــررت اللجنـــة الم
عشر یومًا من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  بالمصادقة النهائیة على مشروع تغییر هدف استخدام
  غزة - منطقة تنظیم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلـن اللجنـة المركزیـة لألبنیــة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غــزة أنهـا قـد قــررت بجلســـتها 
التصـدیق النهـائي علــى مشـروع تغییــر  3/12/2014المنعقـدة بتــاریخ  19/2014رقـم 

) 726(مـــن القطعـــة رقـــم ) 357-231-196-136-137(هـــدف اســـتخدام القســـائم 
ومنطقـة مرافــق ) E-B(مـن میـدان ومنطقــة خضـراء إلــى منطقـة خضــراء فـي المقاســم 

  ).C(ومسجد في المقسم ) D(عامة في المقسم 
وجــب اإلعــالن الصــادر عــن اللجنــة المركزیــة والمنشــور الســابق إیداعــه لالعتــراض بم

مــع وضــعه موضــع التنفیــذ بعــد  18/9/2014فــي جریــدتي فلســطین والرســالة بتــاریخ 
مــرور خمســة عشــر یومــًا مــن تــاریخ نشــر هــذا اإلعــالن فــي الجریــدة الرســمیة أو فــي 

ون مــن قــان) 18(صحـــیفتین یومیتیـــن محلیتــین أیهمــا أقــرب، وذلــك وفقــًا لــنص المــادة 
  .تنظیم المدن
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  بإیداع مشروع تنظیمي عمراني تفصیلي لالعتراض
  خانیونس - منطقة تنظیم 
  م1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

جنــة المركزیــة لألبنیــة وتنظــیم المــدن بمحافظــات غــزة أنهــا قــد قــررت بجلســتها تعلـن الل
إیـــداع المشـــروع التنظیمـــي العمرانــــي  3/12/2014المنعقـــدة بتـــاریخ  19/2014رقـــم 

التفصــیلي لمنطقــة حــي الســالم الــذي أعدتــه اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم فــي بلدیــة 
  :خانیونس والذي یشمل القطع والقسائم التالیة

  

 المساحة اإلجمالیة رقم القسیمة رقم القطعة

 كامل القسائم 33-80-81-82

 2م 4765

 1كامل القسائم ما عدا القسیمة رقم  85

 2-1أجزاء من القسائم رقم  32

 6وجزء من القسیمة  11-12-13 22

 جزء من القطعة أراضي سبع  أراضي سبع 9

 5جزء من القسیمة رقم   30

  
  .1936لسنة ) 28(من قانون تنظیم المدن رقم ) 16(لنص المادة وذلك وفقًا 

مـن ذات القـانون فإنـه یجـوز لجمیـع أصـحاب الحقـوق ) 17(وعلیه ووفقًا لنص المادة 
في األراضي واألبنیة واألمالك األخرى المشمولة بهذا المشـروع أو بـأي مشـروع آخـر 

الطــالع مجانــًا علــى سـواء بصــفتهم مــن أصــحاب هـذه األمــالك أو بأیــة صــفة أخـرى ا
ــــاء والتنظــــیم بمقرهــــا فــــي بلدیــــة  ــــة للبن ــــة المحلی ــــدى مكتــــب اللجن المشــــروع المــــودع  ل
خانیونس خالل ساعات الـدوام الرسـمي وتقـدیم االعتراضـات علیـه خـالل مـدة شـهرین 
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من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسـمیة أو فـي صـحیفتین یـومیتین محلیتـین 
  .أقرب أیهما

  )).تـراض یـرد بعــد هـذا التاریــخلن یلتفت ألي اعوسـوف ((
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  فؤاد مصلح/ باسم 144من القطعة  24ة رقم بإیداع مشروع إفراز القسیم
  البلح دیر –طقة تنظیم من

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

تعلن اللجنة المركزیـــة لألبنیـة وتنظیــم المـدن بمحافظـات غـزة أنهـا قـد قــررت بجلسـتها 
 24إیــداع مشــروع إفــراز القســیمة رقــم  3/12/2014المنعقــدة بتــاریخ  19/2014رقــم 

  .                   دونم 13.911بمساحة ) لحدیر الب(فؤاد مصلح بموقع / باسم  144من القطعة 
دیـر الـبلح بكتابهـا  وذلك بناء على طلب من اللجنة المحلیة للبنـاء والتنظـیم فـي بلدیـــة

  .18/10/2014المؤرخ  06/10/ه ترقـم 
فانـه  1936لسـنة ) 28(من قانون تنظـیم المـدن رقـم ) 20(وعلیه ووفقًا لنص المادة  

حقوق في األراضي أو األمالك األخرى الواقعـة ضـمن یجوز ألي شخص من ذوي ال
ارض المشــــروع ســــواء بصــــفتهم مــــن أصــــحاب هــــذه األمــــالك أو بأیــــة صــــفة أخــــرى 
االطالع على خرائط المشروع المودعة بمكتب اللجنـة المحلیـة للبنـاء والتنظـیم بمقرهـا  

خ نشـر في بلدیة دیر البلح خـالل سـاعات الـدوام الرسـمي ولمـدة سـتة أسـابیع مـن تاریــ
. هذا اإلعـالن فـي الجریــدة الرســمیة أو فـي صـحیفتین یـومیتین محلیتـین أیهمـا أقــرب 

ومن ثم تقدیم االعتراضـات علیـه خـالل هـذه المـدة إلـى مكتـب اللجنـة المحلیـة بصـورة 
  . رسمیة

                             )).                               تـراض یـرد بعــد هـذا التاریــخوسـوف لـن یلتفــت ألي اع((
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  46بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  منطقة تنظیم وادي غزة

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

 19/2014ة المركزیة لألبنیة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غـزة بجلسـتها رقـم تعلن اللجن
 46عـن إیـداع المخطـط التفصـیلي لمســار الشـارع رقـم  3/12/2014المنعقدة بتـاریخ 

 .651مــــــن القطعــــــة رقــــــم ) 44-29(م ارتــــــداد والمــــــار بالقســــــائم  3+ م 12بعــــــرض 
  .لالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالن

نــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى وعلیــه فا
المشـمولة بهـذا المشـروع اإلطـالع علـى خارطـة المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام 
الرســمي وتقــدیم االعتراضــات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة 

  .وادي غزة
  )).یــرد بعد هذا التاریـــخ وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض((
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  إیداع تغییر هدف استخدام أرض من زراعي الى صناعي ضمن اراضي السبع
  6193لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلن اللجنـة المركزیـة لألبنیـة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غـزة للجمهـور الكـریم أنهـا قـد 
إیــداع مشــروع تغییــر  3/12/2014المنعقــدة بتــاریخ  19/2014قــررت بجلســتها رقــم 

وذلــك طبقــًا  – هــدف اســتخدام أرض مــن زراعــي الــى صــناعي ضــمن اراضــي الســبع
قـًا لـنص المـادة السادسـة عشـر مـن تطبی للمخطط المودع بمقر لجنة التنظیم المصدر

  .وتعدیالته 1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
◌ً لنص المادة السابعة عشر من ذات القانون فانـه یجـوز لجمیـع ذوي   وعلیه واستنادًا

الحقوق في األراضي واألمالك واألبنیة المشمولة بهذا المشـروع أو بـأي مشـروع آخـر 
عشــر ســواء بصــفتهم مــن أصــحاب األمــالك أو بأیــة أودع بمقتضــي المــادة السادســة 

صــفة أخـــرى االطــالع علـــى المخطـــط المــودع وتقـــدیم اعتراضـــاتهم علیــه إلـــى مكتـــب 
اللجنـة المحلیـة المصـدر خــالل سـاعات الـدوام الرسـمي ولمــدة سـتین یومـًا  مـن تاریـــخ 

  .نشر هذا اإلعالن
  )).دوسـوف لـن یلتفت ألي اعتـراض یـرد بعــد التاریــخ المحد((
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  إیداع تغییر هدف استخدام من منطقة سكنیة إلى زراعیة
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

لمـدن بمحافظـات غـزة للجمهـور الكـریم أنهـا قـد تعلن اللجنـة المركزیـة لألبنیـة وتنظـیم ا
إیـداع مشـروع تغییــر  24/12/2014المنعقــدة بتـاریخ  20/2014قـررت بجلسـتها رقـم 

أراضـي سـبع مـن منطقـة سـكنیة الـى زراعیـة فـي المنطقـة الواقعـة بــین  هـدف اسـتخدام
 جنوبـاً  18شـماال وشـارع رقـم  12شـرقًا وشـارع رقـم  2غربًا وشـارع رقـم  21شارع رقم 

تطبیقــًا لــنص المــادة  وادي الســلقاوذلــك طبقــًا للمخطــط المــودع بمقــر لجنــة التنظــیم  –
  .وتعدیالته 1936لسنة ) 28(السادسة عشر من قانون تنظیم المدن رقم 

وعلیــه واســتنادًا لــنص المــادة الســابعة عشــر مــن ذات القــانون فانــه یجــوز لجمیــع ذوي 
لة بهذا المشـروع أو بـأي مشـروع آخـر الحقوق في األراضي واألمالك واألبنیة المشمو 

أودع بمقتضــي المــادة السادســة عشــر ســواء بصــفتهم مــن أصــحاب األمــالك أو بأیــة 
صــفة أخـــرى االطــالع علـــى المخطـــط المــودع وتقـــدیم اعتراضـــاتهم علیــه إلـــى مكتـــب 

خـــالل ســـاعات الـــدوام الرســـمي ولمـــدة ســـتین یومـــًا  مـــن وادي الســـلقا اللجنـــة المحلیـــة 
  .اإلعالنتاریـخ نشر هذا 

  )).وسـوف لـن یلتفت ألي اعتـراض یـرد بعــد التاریــخ المحدد((
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

- 2337( بإیداع مجدد لمشروع تنظیمي عمراني تفصیلي للشوارع في القطع رقم
144(  
  دیر البلح –منطقة تنظیم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلن اللجنة المركزیـــة لألبنیـة وتنظیــم المـدن بمحافظـات غـزة أنهـا قـد قــررت بجلسـتها 
إعــــادة إیــــداع المشــــروع التنظیمــــي  24/12/2014المنعقــــدة بتــــاریخ  20/2014رقــــم 

والمبینــــة واقعــــة بمنطقــــة تنظـــیم العمرانـــي التفصــــیلي للقطــــع والقســـائم ال
 24/9/2013بتـاریخ  تفاصیله بقرار اإلیداع السابق المنشــور فـي 

  .من تاریخ نشر هذا اإلعالن إیداعًا مجددًا لمدة 
فانـه  1936لسـنة ) 28(مـن قـانون تنظـیم المـدن رقـم ) 17(وعلیه ووفقـًا لـنص المـادة 

صـــحاب الحقـــوق فـــي األراضـــي واألبنیـــة واألمـــالك األخـــرى المشـــمولة یجـــوز لجمیـــع أ
بهذا المشروع أو بأي مشروع آخر سـواء بصـفتهم مـن أصـحاب هـذه األمـالك أو بأیـة 
صفة أخرى االطـالع مجانـًا علـى المشـروع المعـدل لـدى مكتـب اللجنـة المحلیـة للبنـاء 

لرســــــمي وتقــــــدیم والتنظــــــیم بمقرهــــــا فــــــي بلدیــــــة دیــــــر الــــــبلح خــــــالل ســــــاعات الــــــدوام ا
مـــن تاریــــخ نشـــر هـــذا اإلعـــالن فـــي  االعتراضــات علیـــه خـــالل 

  .الجریدة الرسمیة أو في صحیفتین یومیتین محلیتین أیهما أقرب
  )).تـراض یـرد بعــد هـذا التاریــخوسـوف لـن یلتفت ألي اع((
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  صادر عن اللجنة المركزیة للتنظیم وبناء المدن بمحافظات غزة

 

تعلـن اللجنــة المركزیـة للتنظــیم وبنـاء المــدن بمحافظـات غــزة للجمهـور الكــریم بأنهـا قــد 
  .   24/12/2014المنعقدة بتاریخ  202014قررت بجلستها رقم 

سـبع مـن القطعـة رقـم  74على أرض القسائم رقم  إیداع ترخیص   
سبع من أراضي وادي السلقا المقدمة للجنة  1

.  
وعلیــه یحــق لجمیــع ذوي الشــأن فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى المشــمولة  

فة أخـرى أن یتقـدموا باعتراضـاتهم بالمنطقة بصفتهم من أصحاب األمالك أو بأي ص
  .من تاریخ نشر هذا اإلعالن )یوم 30(على المشروع وذلك خالل مدة 

تقــدم االعتراضــات لــدى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم بمقرهــا فــي بلدیــة وادي 
ســكرتیر اللجنــة المركزیــة بمكتبــه بــوزارة الحكــم المحلــي خــالل ســاعات / الســلقا وللســید

  .ميالدوام الرس
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  وشركاه علي جبر المصدر/ بإیداع مشروع تقسیم ارض لغایات السكن باسم
  دیر البلح –منطقة تنظیم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلن اللجنة المركزیـــة لألبنیـة وتنظیــم المـدن بمحافظـات غـزة أنهـا قـد قــررت بجلسـتها 
إیــداع مشـــروع تقسیـــم أرض القســیمة  24/12/2014المنعقــدة بتــاریخ  20/2014رقــم 
  .دونم 15.425لمساحة ) دیر البلح(بموقع  2337من القطعة رقم  39-25رقم 

دیـــر الــــبلح   وذلـــك بنـــاء علـــى طلـــب مــــن اللجنـــة المحلیـــة للبنــــاء والتنظــــیم فـــي بلدیـــــة
  .م18/10/2014المؤرخ في  10/  07/ ت . بكتابها رقـم هـ 

فانـه  1936لسـنة ) 28(مـن قـانون تنظـیم المـدن رقـم ) 20(وعلیه ووفقـًا لـنص المـادة 
قوق في األراضي أو األمالك األخرى الواقعـة ضـمن یجوز ألي شخص من ذوي الح

ارض المشــــروع ســــواء بصــــفتهم مــــن أصــــحاب هــــذه األمــــالك أو بأیــــة صــــفة أخــــرى 
االطالع على خرائط المشروع المودعة بمكتب اللجنـة المحلیـة للبنـاء والتنظـیم بمقرهـا  

نشـر  في بلدیة دیر البلح خـالل سـاعات الـدوام الرسـمي ولمـدة سـتة أسـابیع مـن تاریــخ
هــذا اإلعــالن فــي الجریـــدة الرســـمیة أو فــي صــحیفتین یــومیتین محلیتــین أیهمــا أقـــرب  
ومن ثم تقدیم االعتراضـات علیـه خـالل هـذه المـدة إلـى مكتـب اللجنـة المحلیـة بصـورة 

  . رسمیة
                            )).                                 وسـوف لـن یلتفــت ألي اعتـراض یـرد بعــد هـذا التاریــخ((
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  بإیداع مشروع تنظیمي عمراني تفصیلي لالعتراض
  دیر البلح –منطقة تنظیم 
  م1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلـن اللجنــة المركزیــة لألبنیــة وتنظــیم المــدن بمحافظــات غــزة أنهــا قــد قــررت بجلســتها 
إیــداع المشــروع التنظیمــي العمرانــي  24/12/2014المنعقــدة بتــاریخ  20/2014رقــم 

الـذي أعدتـه اللجنــة  126وجـزء مـن بلـوك  127بلـوك ) أبـو قویعـة(التفصـیلي لمنطقـة 
  :ر البلح والذي یشمل القطع والقسائم التالیةالمحلیة للبناء والتنظیم في بلدیة دی

 المساحة اإلجمالیة رقم القسیمة رقم القطعة

 كامل القسائم 127
 دونم 1490

 ) 52إلى  22(من ) 4-5- 3- 1( 126
  

  .1936لسنة ) 28(من قانون تنظیم المدن رقم ) 16(وذلك وفقًا لنص المادة 
ن فإنـه یجـوز لجمیـع أصـحاب الحقـوق مـن ذات القـانو ) 17(وعلیه ووفقًا لنص المادة 

في األراضي واألبنیة واألمالك األخرى المشمولة بهذا المشـروع أو بـأي مشـروع آخـر 
سـواء بصــفتهم مــن أصــحاب هـذه األمــالك أو بأیــة صــفة أخـرى االطــالع مجانــًا علــى 
المشــروع المــودع  لــدى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم بمقرهــا فــي بلدیــة دیــر 

خالل ساعات الدوام الرسـمي وتقـدیم االعتراضـات علیـه خـالل مـدة شـهرین مـن  البلح
تاریـــخ نشـــر هــذا اإلعـــالن فــي الجریـــدة الرســمیة أو فـــي صــحیفتین یـــومیتین محلیتـــین 

  .أیهما أقرب
  )).وسـوف لن یلتفت ألي اعتـراض یـرد بعــد هـذا التاریــخ((
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  م14بعرض ) 29C(بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 
  بیت الهیا  –منطقة تنظیم

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة لل أنهــا قــد قـــررت  عمــومتعلــن اللجنــة المركزیـ
ــــى  24/12/2014المنعقــــدة بتــــاریخ  20/2014بجلســــتها رقــــم  التصــــدیق النهــــائي عل

-32-31(م والمــــار بالقســــائم 14بعــــرض ) 29C(المخطـــط التفصــــیلي للشــــارع رقـــم 
-27-51-48-47-46(والقســـــائم  968مــــن القطعـــــة رقـــــم ) 33-28-11-10-9
-32-3-2-1(والقســـائم  967مـــن القطعـــة رقـــم ) 28-31-33-34-40-49-44
-24-21-22-26-43-46-47(والقســـائم  966مـــن القطعـــة رقـــم ) 33-35-36
-40-39-38-27-26-22-21-1(والقسـائم  971من القطعة رقم ) 17-15-5
مــــن القطعــــة رقــــم ) 52-51(والقســــائم  972مــــن القطعــــة رقــــم ) 58 -41-55-57

  .1754من القطعة رقم ) 1-2-3(والقسائم  973
وجب اإلعالن الصادر عن اللجنة المركزیة والـذي جـرى السابق إیداعه لالعتراض بم
  .11/1/2011نشره بجریدة فلسطین بتاریخ 

كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
عشر یومًا من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن) 18(فقًا لنص المادة وذلك و 
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

م وارتداد حسب 18بعرض  39بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 
  المخطط
  رفح  –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ
ــــى  24/12/2014المنعقــــدة بتــــاریخ  20/2014بجلســــتها رقــــم  التصــــدیق النهــــائي عل

م وارتـــداد حســــب المخطـــط والمــــار 18بعــــرض  39المخطـــط التفصـــیلي للشــــارع رقـــم 
مـــــــن ) 6-5-4(والقســــــائم   2364مــــــن القطعــــــة رقــــــم ) 13-7-6-5-4( بالقســــــائم

  .2من القطعة رقم ) 69(والقسیمة  2363القطعة رقم 
السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنة المركزیة والـذي جـرى 

  .م17/9/2014نشره بجریدة فلسطین بتاریخ 
ع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــ

عشر یومًا من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین 
  . محلیتین أیهما أقـرب

  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  ركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزةصادر عن اللجنة الم

  م30بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع السكة بعرض 
  بیت الهیا  –منطقة تنظیم

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ
التصـــدیق النهـــائي علـــى  24/12/2014نعقـــدة بتـــاریخ الم 20/2014بجلســـتها رقـــم  

-61-55-56-57(م والمـار بالقسـائم 30المخطط التفصیلي للشارع السكة بعـرض 
والقسـائم  1768مـن القطعـة رقـم ) 4-6-3(والقسائم  577من القطعة رقم ) 60-59

مــــن ) 9-7-5-2(والقســــائم  756مــــن القطعــــة رقــــم ) 33-36-61-60-41-42(
  .578القطعة رقم 

السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنة المركزیة والـذي جـرى 
  .م12/5/2014نشره بجریدتي فلسطین واألیام بتاریخ 

كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
یـومیتین عشر یومًا من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 

 
 

 
  
  
  



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

عبد الحمید بعرض  السلطان 51بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 
  م ارتداد3+م12

  بیت حانون  –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ
التصـــدیق النهـــائي علـــى  24/12/2014المنعقـــدة بتـــاریخ  20/2014بجلســـتها رقـــم  

م ارتـــداد 3+م12الســـلطان عبـــد الحمیـــد بعـــرض  51لشـــارع رقـــم المخطـــط التفصـــیلي ل
-34-32-27-26-24-23-20-19(والقســائم ) 16إلــى  1مــن (والمــار بالقســائم 

مـــــن القطعـــــة رقـــــم ) 51-67-6-5-4(والقســـــائم  576مـــــن القطعـــــة رقـــــم ) 35-36
577.  

السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنة المركزیة والـذي جـرى 
  .م15/5/2014شره بجریدة الحیاة بتاریخ ن

كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
عشر یومًا من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 

 
 

 
  
  



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

شارع كفر قاسم بعرض  94بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 
  م ارتداد3+م12

  رفح  –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ
ــــى  24/12/2014المنعقــــدة بتــــاریخ  20/2014بجلســــتها رقــــم  التصــــدیق النهــــائي عل

م ارتــداد والمــار 3+م12شــارع كفـر قاســم بعـرض  94المخطـط التفصــیلي للشـارع رقــم 
  .2من القطعة رقم ) 48-47-46-44-43-42-40-36-35-31-30(بالقسائم 

السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنة المركزیة والـذي جـرى 
  .م17/9/2014نشره بجریدة فلسطین بتاریخ 

كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
حیفتین یـومیتین عشر یومًا من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـ

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 

 
 

 
  
  
  
  



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  م بدون ارتداد16بعرض  34Aبالمصادقة 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  24/12/2014المنعقـــدة بتـــاریخ  20/2014بجلســـتها رقـــم  

-2(م بـدون ارتـداد والمـار بالقسـائم 16بعـرض  34Aالمخطط التفصیلي للشارع رقم 
مـن ) 9-8-6(والقسائم  2311من القطعة رقم ) 21-6-7-10-11-12-13-14

  .2312القطعة رقم 
السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنة المركزیة والـذي جـرى 

  .م31/5/2014نشره بجریدة فلسطین بتاریخ 
یـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة كمـــا قـــررت اللجنـــة المركز 

عشر یومًا من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین 
  . محلیتین أیهما أقـرب

  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 

 
 

 
 
  
  
  



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

) R2 -30(الواصل بین شارعي  *R2بإیداع المخطط التفصیلي للشارع رقم 
  م ارتداد2+م8بعرض 

  منطقة تنظیم جبالیا
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

 20/2014بجلسـتها رقـم تعلن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غـزة 
عـــن إیـــداع المخطـــط التفصـــیلي لمســـار الشـــارع رقـــم  24/12/2014المنعقـــدة بتـــاریخ 

R2*  30(الواصـــــل بـــــین شـــــارعي- R2 ( م ارتـــــداد والمـــــار بالقســـــائم 2+م8بعـــــرض
مــــن القطعــــة ) 13-18-20-22-24-25-27-34-37-38-39-40-41-81(

-40-39-38-37-36-33-20-12-15-14-13-10(والقسـائم ) 1804(رقـم 
-37-24-23-22(والقســــائم ) 1798(مــــن القطعــــة رقــــم ) 42-48-52-54-55
  ).1797(من القطعة رقم ) 43

  .لالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالن
وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى 

ع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام المشـمولة بهـذا المشـروع اإلطـالع علـى خارطـة المشـرو 
الرســمي وتقــدیم االعتراضــات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة 

  .جبالیا
  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ((

 
 

 
  



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  لمركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزةصادر عن اللجنة ا

  م ارتداد3+ م 16بعرض  25بإیداع المخطط التفصیلي للشارع رقم 
  منطقة تنظیم وادي السلقا

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

 20/2014تعلن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غـزة بجلسـتها رقـم 
عـــن إیـــداع المخطـــط التفصـــیلي لمســـار الشـــارع رقـــم  24/12/2014المنعقـــدة بتـــاریخ 

مــــن القطعـــــة رقـــــم                   ) أراضـــــي ســـــبع(م ارتـــــداد والمـــــار بالقســــائم 3+ م 16بعــــرض  25
  ).أراضي سبع(

  .لالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالن
األخــرى وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك 

المشـمولة بهـذا المشـروع اإلطـالع علـى خارطـة المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام 
الرســمي وتقــدیم االعتراضــات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة 

  .وادي السلقا
  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ((

 
 

 
  
  
  
  
  



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

بعرض  12-1بإیداع المخطط التفصیلي التنظیمي الواصل بین الشارعین الهیكلیین 
  م ارتداد3+م8

  منطقة تنظیم المغازي
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

 20/2014ة المركزیة لألبنیة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غـزة بجلسـتها رقـم تعلن اللجن
عـــن إیـــداع المخطـــط التفصـــیلي التنظیمـــي الواصـــل  24/12/2014المنعقـــدة بتـــاریخ 

أراضــــي (م ارتــــداد والمــــار بالقســــائم 3+م8بعــــرض  12-1بــــین الشــــارعین الهیكلیــــین 
  ).أراضي سبع(من القطعة رقم ) سبع

  .ن من تاریخ هذا اإلعالنلالعتراض خالل مدة شهری
وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى 
المشـمولة بهـذا المشـروع اإلطـالع علـى خارطـة المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام 
الرســمي وتقــدیم االعتراضــات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة 

  .المغازي
  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ((

 
 

 
  
  
  
  



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

م بدون 8شارع النذر بعرض ) R50( 23المخطط التفصیلي للشارع رقم بإیداع 
  تدادار 

  منطقة تنظیم جبالیا
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

 20/2014تعلن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غـزة بجلسـتها رقـم 
    23عـن إیـداع المخطـط التفصـیلي لمســار شـارع رقـم  24/12/2014المنعقدة بتاریخ 

)R50 ( لقسـائم م بــدون ارتـداد والمــار با8شـارع النــذر بعـرض)مــن القطعــة ) 23-20
  .1802رقم 

  .لالعتراض خالل مدة خمسة عشر یومًا من تاریخ هذا اإلعالن
وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى 
المشـمولة بهـذا المشـروع اإلطـالع علـى خارطـة المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام 

ات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة الرســمي وتقــدیم االعتراضــ
  .جبالیا

  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ((

 
 

 
  
  
  
  



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  م ارتداد5+ م 25الجزء الشرقي بعرض  11اع المخطط التفصیلي للشارع رقم بإید
  منطقة تنظیم رفح

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

 20/2014تعلن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غـزة بجلسـتها رقـم 
 11رع رقـم عـن إیـداع المخطـط التفصـیلي لمســار شـا 24/12/2014المنعقدة بتاریخ 

+ م 25بعــرض ) رفــح–النصــر ( 2الــى شــارع رقــم  10الجــزء الشــرقي مــن شــارع رقــم 
) 4-3-2(والقســـائم  18مـــن القطعـــة رقـــم ) 7-6-5-4(م ارتـــداد والمـــار بالقســـائم 5

-14-13-12(والقســائم  29مــن القطعــة رقــم ) 2-1(والقســائم  31مــن القطعــة رقــم 
  .16ن القطعة رقم م) 9-8-7(والقسائم  28من القطعة رقم ) 15-9

  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن
وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى 
المشـمولة بهـذا المشـروع اإلطـالع علـى خارطـة المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام 

محلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة الرســمي وتقــدیم االعتراضــات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة ال
  .رفح
  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ((

 
 

 
  
  
  



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  م ارتداد3+ م 8بالحي االداري بعرض  57بإیداع المخطط التفصیلي للشارع رقم 
  منطقة تنظیم رفح

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

 20/2014تعلن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غـزة بجلسـتها رقـم 
 57عـن إیـداع المخطـط التفصـیلي لمســار شـارع رقـم  24/12/2014المنعقدة بتاریخ 

مـــن القطعـــة ) 12-10-9(م ارتـــداد والمـــار بالقســـائم 3+ م 8بــالحي االداري بعـــرض 
  .7رقم 

  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن
وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى 
المشـمولة بهـذا المشـروع اإلطـالع علـى خارطـة المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام 

تقــدیم االعتراضــات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة الرســمي و 
  .رفح
  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ((

 
 

 
  
  
  
  
  



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  ظات غزةصادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحاف

  م16عین جالوت بعرض  81بإیداع المخطط التفصیلي للشارع رقم 
  منطقة تنظیم رفح

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

 20/2014تعلن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غـزة بجلسـتها رقـم 
 81رقـم عـن إیـداع المخطـط التفصـیلي لمســار شـارع  24/12/2014المنعقدة بتاریخ 

مـن ) 2-8(مـن الجـانبین والمـار بالقسـائم ) م5-م3(م ارتـداد 16عین جالوت بعرض 
  ).14(من القطعة رقم ) 10-11-12(والقسائم رقم  16القطعة رقم 

  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن
وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى 

مشـمولة بهـذا المشـروع اإلطـالع علـى خارطـة المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام ال
الرســمي وتقــدیم االعتراضــات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة 

  .رفح
  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ((

 
 

 
  
  
  
  
  



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

) م 5- م3( م وارتداد 16بعرض  5*بإیداع المخطط التفصیلي لشارع االندلس رقم 
  من الجانبین

  منطقة تنظیم رفح
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

 20/2014یم المـدن بمحافظـات غـزة بجلسـتها رقـم تعلن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظـ
عن إیداع المخطـط التفصـیلي لمســار شـارع االنـدلس  24/12/2014المنعقدة بتاریخ 

مـن ) 2-3-4(مـن الجـانبین والمـار بالقسـائم ) م5-م3(م وارتـداد 16بعـرض  5*رقم 
       مـــــن القطعـــــة رقـــــم         )  22-20-5-6-7-24-23( والقســـــائم رقـــــم  19القطعـــــة رقـــــم 

  ).5(من القطعة رقم ) 6-4(والقسائم رقم ) 23(
  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن

وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى 
المشـمولة بهـذا المشـروع اإلطـالع علـى خارطـة المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام 

العتراضــات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة الرســمي وتقــدیم ا
  .رفح
  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ((

 
 

 
  
  

 



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  م ارتداد2+ م 8إیداع المخطط التفصیلي للشارع مشاه بحي الزهور بعرض ب
  منطقة تنظیم رفح

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

 20/2014تعلن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غـزة بجلسـتها رقـم 
مشـــاه  عــن إیـــداع المخطــط التفصـــیلي لمســـار شـــارع 24/12/2014المنعقــدة بتـــاریخ 

 24مـن القطعـة رقـم ) 19-20(م ارتداد والمار بالقسائم 2+ م 8بحي الزهور بعرض 
  ).5(من القطعة رقم ) 1(والقسیمة رقم 

  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن
وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى 

طـالع علـى خارطـة المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام المشـمولة بهـذا المشـروع اإل
الرســمي وتقــدیم االعتراضــات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة 

  .رفح
  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ((

 
 

 
  
  
  
  

 



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  م بدون ارتداد15بعرض ) شارع عكا( 51بإیداع المخطط التفصیلي للشارع رقم 
  منطقة تنظیم رفح

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

 20/2014تعلن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غـزة بجلسـتها رقـم 
عـــن إیـــداع المخطـــط التفصـــیلي لمســــار الشـــارع رقـــم  24/12/2014المنعقـــدة بتـــاریخ 

مــن القطعــة ) 26-11(م بــدون ارتــداد والمــار بالقســائم 15بعــرض ) شــارع عكــا( 51
  .8رقم 

  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن
ألمــالك األخــرى وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة وا

المشـمولة بهـذا المشـروع اإلطـالع علـى خارطـة المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام 
الرســمي وتقــدیم االعتراضــات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة 

  .رفح
  )).تــراض یــرد بعد هذا التاریـــخوســوف لن یلتفـــت ألي اع((

 
 

 
  

                                              
  
  

 



 م2015) إبریل( نیسان                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(     الثاني والتسعون                         العـدد     
 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  م ارتداد3+ م 12بعرض  87بإیداع المخطط التفصیلي للشارع رقم 
  منطقة تنظیم رفح

  6193لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

 20/2014تعلن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غـزة بجلسـتها رقـم 
عـــن إیـــداع المخطـــط التفصـــیلي لمســــار الشـــارع رقـــم  24/12/2014المنعقـــدة بتـــاریخ 

-9-11-13-15-16-18-20(م ارتــــداد والمــــار بالقســــائم 3+ م 12بعــــرض  87
  .26من القطعة رقم ) 6-8-10-12-14-22-17-19-21

  .تراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالنلالع
وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى 
المشـمولة بهـذا المشـروع اإلطـالع علـى خارطـة المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام 

ببلدیــة  الرســمي وتقــدیم االعتراضــات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم
  .رفح
  )).تــراض یــرد بعد هذا التاریـــخوســوف لن یلتفـــت ألي اع((

 
 

 
  
  
  
  


