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 رقم
 محتـويــات العـــدد مسمسل

 رقم
 الصفحة

 أوالً: القىاًني
 15 .ـ2016( لسنة 4قانكف المجنة اإلدارية الحككمية رقـ )  .1

 ثبًيًب: قراراث احملكوت العليب
 18 .1/2016الطعف الدستكرم رقـ   .2

 : قراراث اجمللس التشريعيثبلثبً 

تقريػػر لجنػػة الدا ميػػة  قبػػكؿ بيػػ ف (4/1/ غ.ع1430رقػػـ ) المجمػػس التيػػريع قػػرار   .3
 20 .مف كالحكـ المحم  حكؿ أزمة معبر رفحكاأل

( 1) إقرار ميركع قانكف رقػـ بي ف (4/1/ غ.ع1431رقـ ) المجمس التيريع قرار   .4
 .، بي ف الرسـك العامة2016لسنة 

22 

5.  
القػػػدس  قبػػػكؿ تقريػػػر لجنػػػة بيػػػ ف (4/1/ غ.ع1432رقػػػـ ) المجمػػػس التيػػػريع قػػػرار 

ات كجػػػػرالـ الحػػػػرب الفػػػػييكنية فػػػػ  مدينػػػػة القػػػػدس ك ػػػػكاحييا  ػػػػاـ حػػػػكؿ االنتياكػػػػ
 ـ.2015

23 

( 2إقرار ميركع قانكف رقػـ ) بي ف (4/1/ غ.ع1433رقـ ) المجمس التيريع قرار   .6
 .، بي ف السجؿ العدل  الكطن 2016لسنة 

26 

قبػكؿ تقريػر المجنػة القانكنيػة  بيػ ف (4/1/ غ.ع1434رقػـ ) المجمس التيػريع قرار   .7
 .انتياؾ الحفانة البرلمانية لمنالب/ نجاة أبك بكرحكؿ 

27 

( 3) قرار ميركع قانكف رقػـإبي ف  (4/1/ غ.ع1435رقـ ) المجمس التيريع قرار   .8
 .، بي ف الففؿ ف  المناز ات اإلدارية2016لسنة 

29 

9.  
قبػػػكؿ تقريػػػر لجنػػػة التربيػػػة  بيػػػ ف (4/1/ غ.ع1436رقػػػـ ) المجمػػػس التيػػػريع قػػػرار 

تما يػػػػػة حػػػػػكؿ أك ػػػػػاع األسػػػػػرل فػػػػػ  سػػػػػجكف االحػػػػػتبلؿ الفػػػػػييكن  كالق ػػػػػايا االج
 .كالمعتقميف السياسييف

30 

10.  
قبػكؿ تقريػر المجنػة القانكنيػة  بيػ ف (4/1/ غ.ع1437رقػـ ) المجمس التيػريع قرار 

بيػ ف انعػداـ القػػرار الفػادر  ػف السػػيد/ محمػكد  بػاس بتيػػكيؿ المحكمػة الدسػػتكرية 
 .العميا

32 

قبػػكؿ تقريػػر لجنػػة المكازنػػة  بيػػ ف (4/1/ غ.ع1438رقػػـ ) المجمػػس التيػػريع قػػرار   .11
 .ـ2016 كاليلكف المالية حكؿ ال طة المالية لمدكالر الحككمية لعاـ

34 
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12.  
قبػػػػػكؿ تقريػػػػػر لجنػػػػػة  بيػػػػػ ف (4/1/ غ.ع1440رقػػػػػـ ) المجمػػػػػس التيػػػػػريع قػػػػػرار 

 .البلجليف حكؿ الذكرم الثامنة كالستيف لمنكبة
36 

13.  
قبػػػػكؿ تقريػػػػر المجنػػػػة  بيػػػػ ف (4/1/ غ.ع1441رقػػػػـ ) المجمػػػػس التيػػػػريع قػػػػرار 

 .القانكنية بي ف تعطيؿ تنفيذ أحكاـ اإل داـ
38 

14.  
قبكؿ تقريػر لجنػة القػدس  بي ف (4/1/ غ.ع1443رقـ ) المجمس التيريع قرار 

كاألقفى بمناسبة الذكرل التاسعة كاألربعيف لبلحتبلؿ الفػييكن  ليػرق  القػدس 
 .كالمسجد األقفى المبارؾ

39 

15.  
إقػػػرار ميػػػركع قػػػانكف  بيػػػ ف (4/1/ غ.ع1446رقػػػـ ) جمػػػس التيػػػريع المقػػػرار 

 .ـ2016( لسنة 4المجنة اإلدارية كالحككمية رقـ )
42 

16.  
قبػػػػكؿ تقريػػػػر لجنتػػػػ   بيػػػػ ف (4/1/ غ.ع1448رقػػػػـ ) المجمػػػػس التيػػػػريع قػػػػرار 

الدا مية كاألمف كالحكـ المحم  كالقانكنية بيػ ف الم ػدرات كالمػؤثرات العقميػة فػ  
 .قطاع غزة

43 

17.  
قبػكؿ تقريػر لجنػة القػدس  بي ف (4/1/ غ.ع1449رقـ ) المجمس التيريع قرار 

 .كاألقفى بمناسبة الذكرم السابعة كاألربعيف إلحراؽ المسجد األقفى المبارؾ
47 

18.  
تقريػػػػر المجنػػػػة قبػػػػكؿ  بيػػػػ ف (4/1/ غ.ع1450رقػػػػـ ) المجمػػػػس التيػػػػريع قػػػػرار 

عدؿ العميا براـ اهلل بيػ ف الاػا  القانكنية حكؿ التدا يات القانكنية لحكـ محكمة ال
 اجرا  انت ابات مجالس الييلات المحمية ف  قطاع غزة.

51 

19.  

تقريػػػػر المجنػػػػة قبػػػػكؿ  بيػػػػ ف (4/1/ غ.ع1451رقػػػػـ ) المجمػػػػس التيػػػػريع قػػػػرار 
القانكنيػػة حػػػكؿ قػػػرار المحكمػػػة الدسػػػتكرية المز كمػػة بػػػراـ اهلل بيػػػ ف مػػػنح الػػػرليس 

 ػػف أم   ػػك مػػف أ  ػػا  المجمػػس  منتيػػى الكاليػػة فػػبلحية إسػػقاط الحفػػانة
 .التيريع 

54 

 اللجٌت اإلداريت احلكىهيترابعًب: قراراث 

20.  
ـ( بيػػػ ف ا تمػػػاد تيػػػكيؿ 01/01/2016قػػػرار المجنػػػة اإلداريػػػة الحككميػػػة رقػػػـ )

 .المجنة الفنية اإلدارية الحككمية
56 

21.  
ا تمػػاد فػػتح بػػاب  بيػػ فـ( 02/01/2016قػػرار المجنػػة اإلداريػػة الحككميػػة رقػػـ )

 .( ميرؼ تربكم ف  كزارة التربية كالتعميـ16لتنافس الدا م  لعدد )ا
58 

22.  
ـ( بيػػػػ ف تعيػػيف المػػكاطف/ 03/01/2016قػػرار المجنػػة اإلداريػػة الحككميػػة رقػػـ )

 .ميدم حسف النجيم   مى درجة معمـ ف  كزارة التربية كالتعميـ استثنا ن 
60 
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23.  
( بيػػ ف إ ادة تقييـ األسػير ـ04/01/2016قرار المجنة اإلدارية الحككمية رقـ )
 .المحرر/ يادم ياسيف محمكد ياسيف

61 

24.  
ـ( بيػػػػػػ ف تيػػػػكيؿ لجنػػػػة 05/01/2016قػػػػرار المجنػػػػة اإلداريػػػػة الحككميػػػػة رقػػػػـ )

 –تحقيؽ ف  ممؼ الجمعية التعاكنيػة إلسػكاف العػامميف بييلػة اإلذا ػة كالتمفزيػكف 
 .(4+3برج الياسيمف )

62 

25.  
ـ( بيػػػػػػ ف تيػػػػكيؿ لجنػػػػة 06/01/2016ميػػػػة رقػػػػـ )قػػػػرار المجنػػػػة اإلداريػػػػة الحكك 

مػػػدير  ػػػاـ اليػػػؤكف  تحقيػػػؽ حػػػكؿ التجػػػاكزات المنسػػػكبة لممكظػػػؼ/ جػػػابر  يػػػاش
 .الريا ية ف  كزارة اليباب كالريا ة

64 

26.  
ـ( بيػػػػ ف قبػػػػكؿ اسػػػػتقالة 01/02/2016قػػػػرار المجنػػػػة اإلداريػػػػة الحككميػػػػة رقػػػػـ )

 .المكظؼ/ محمد يكسؼ أبك يكياف
66 

ـ( بيػػػ ف ا تمػػػاد البللحػػػة 02/02/2016إلداريػػػة الحككميػػػة رقػػػـ )قػػػرار المجنػػػة ا  .27
 .الدا مية لمجنة اإلدارية الحككمية

67 

28.  
 تمػػػػاد إجػػػػرا  ـ( بيػػػػ ف ا01/03/2016قػػػػرار المجنػػػػة اإلداريػػػػة الحككميػػػػة رقػػػػـ )

 .(  مسة دكالر ف  كزارة التربية كالتعميـ العال 5) مسابقات دا مية لعدد
74 

29.  
بيػػػ ف ا تمػػػاد يػػػركط  ـ(02/03/2016لحككميػػػة رقػػػـ )قػػػرار المجنػػػة اإلداريػػػة ا

تنظػػػػيـ مسػػػػابقات دا ميػػػػة لمكظػػػػالؼ اإليػػػػرافية فػػػػ  كزارة التربيػػػػة كالتعمػػػػيـ العػػػػال  
جرا  مسابقات دا مية بالكزارة  .كا 

76 

30.  
بيػػػػ ف تعػػػػديؿ الييكػػػػؿ  ـ(03/03/2016قػػػػرار المجنػػػػة اإلداريػػػػة الحككميػػػػة رقػػػػـ )
 .ة ف  كزارة الفحةالتنظيم  لئلدارة العامة لميؤكف اإلداري

79 

31.  
ا تمػػػػػاد التكفػػػػػيات  ـ(04/03/2016قػػػػػرار المجنػػػػػة اإلداريػػػػػة الحككميػػػػػة رقػػػػػـ )

بيػػ ف كقػػؼ ركاتػػب  ػػدد  المقدمػػة مػػف المجنػػة ال افػػة لدراسػػة قػػرار كزارة الماليػػة
 .( متقا د  سكرم15)

80 

32.  
بيػػػ ف  ػػػكدة مػػػكظفيف  ـ(05/03/2016قػػػرار المجنػػػة اإلداريػػػة الحككميػػػة رقػػػـ )

 82 .معمؿ ف  كزارة الفحةمستنكفيف ل

بيػػ ف تكقيػػو  قكبػػة المػػـك  مػػى  ـ(06/03/2016قػػرار المجنػػة اإلداريػػة الحككميػػة رقػػـ )  .33
 83 .المكظؼ/ جابر  ياش "مدير  اـ اليؤكف الريا ية ف  كزارة اليباب كالريا ة"

34.  
بي ف تيكيؿ لجنة لدراسة  ـ(07/03/2016قرار المجنة اإلدارية الحككمية رقـ )

 .إلدارم ف  جميو الكزارات كالمؤسسات الحككميةالكاقو ا
84 
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35.  
بيػػػػػ ف ا تمػػػػػاد  ػػػػػدد  ـ(08/03/2016قػػػػػرار المجنػػػػػة اإلداريػػػػػة الحككميػػػػػة رقػػػػػـ )

(  مسػػػػمالة يػػػػاغر كظيفػػػػ  لرتبػػػػة جنػػػػدم لمعمػػػػؿ بػػػػكزارة الدا ميػػػػة كاألمػػػػف 500)
 .الكطن 

86 

36.  
ب بيػػػ ف ا تمػػػاد الراتػػػػ ـ(09/03/2016قػػػرار المجنػػػة اإلداريػػػة الحككميػػػػة رقػػػـ )

 87 .األساس  لممسمى الكظيف  راتبان إجماليان لمكظف  العقكد

37.  
بي ف تعييف السيد/ محمد  ـ(10/03/2016قرار المجنة اإلدارية الحككمية رقـ )

 .(A2 ميس دبابش نالبان لرليس جياز الم ابرات العامة بدرجة ككيؿ مسا د )
88 

38.  
 ف تحديػػػػد الػػػػدكاـ بيػػػػ ـ(11/03/2016قػػػػرار المجنػػػػة اإلداريػػػػة الحككميػػػػة رقػػػػـ )

 .الرسم  كاإلجازات لمدرب  مراكز التدريب المين 
89 

39.  
بيػ ف تكقيػو  قكبػة  مػى  ـ(01/04/2016قرار المجنة اإلدارية الحككميػة رقػـ )

كػػؿ مػػف المكظػػػؼ/ حسػػاـ رم ػػػاف العبػػد أحمػػػد، كالمكظػػؼ/ سػػػعيد محمػػد  مػػػر 
 .العماكم

91 

40.  
بيػػ ف ا تمػػاد تكفػػيات  (ـ02/04/2016قػػرار المجنػػة اإلداريػػة الحككميػػة رقػػـ )

بييلػػػػة اإلذا ػػػػة  لجنػػػػة التحقيػػػػؽ فػػػػ  ممػػػػؼ الجمعيػػػػة التعاكنيػػػػة إلسػػػػكاف العػػػػامميف
 .(4+3برج الياسميف ) -كالتمفزيكف 

93 

41.  
بيػػػ ف تعيػػػػيف العميػػػػد/  ـ(03/04/2016قػػػرار المجنػػػػة اإلداريػػػة الحككميػػػػة رقػػػػـ )

 .كماؿ محمد فيد ترباف  ميدان لكمية الرباط الجامعية
95 

42.  
بيػػػ ف ا تمػػػاد تيػػػكيؿ  ـ(04/04/2016مجنػػػة اإلداريػػػة الحككميػػػة رقػػػـ )قػػػرار ال

 .مجمس أمنا  كمية الرباط الجامعية
96 

43.  
بيػػػ ف تعػػػديؿ المسػػػمى  ـ(05/04/2016قػػػرار المجنػػػة اإلداريػػػة الحككميػػػة رقػػػـ )

الػػكظيف  لممكظػػؼ/ محمػػد محمػػكد الػػبلال مػػف كظيفػػة مسػػا د إدارم إلػػى طبيػػب 
 .أسناف استثنا ن 

98 

44.  
بيػػ ف  ػػكدة جميػػو أ  ػػا   ـ(01/05/2016جنػػة اإلداريػػة الحككميػػة رقػػـ )قػػرار الم

مجػػالس الييلػػات المحميػػة الػػذيف قػػدمكا اسػػتقاالتيـ بسػػبب التريػػح النت ابػػات مجػػالس 
 .الييلات المحمية لمنافبيـ كا تبار قرارات قبكؿ استقاالتيـ ك ف لـ تكف

99 

45.  
ي ف تعييف السيد/ محمد ب ـ(02/05/2016قرار المجنة اإلدارية الحككمية رقـ )

( A2 ميس محمد دبابش ككيؿ مسػا د بػكزارة الدا ميػة كاألمػف الػكطن  بدرجػة )
 .كتكميفو قالمان ب  ماؿ رليس جياز الم ابرات العامة

100 
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46.  
بيػػػػػ ف  ػػػػػكدة جميػػػػػو  ـ(03/05/2016قػػػػػرار المجنػػػػػة اإلداريػػػػػة الحككميػػػػػة رقػػػػػـ )

التريػػح النت ابػػات مجػػالس المػػكظفيف الحكػػكمييف الػػذيف قػػدمكا اسػػتقاالتيـ بسػػبب 
 .الييلات المحمية لكظالفيـ كا تبار قرارات قبكؿ استقاالتيـ ك ف لـ تكف

102 

47.  
بيػػ ف نقػػؿ السػػيد/ مػػاىر  ـ(04/05/2016قػػرار المجنػػة اإلداريػػة الحككميػػة رقػػـ )

 مػػػ  جبػػػر أبػػػك فػػػبحة مػػػف الييلػػػة العامػػػة لممعػػػابر كالحػػػدكد إلػػػى كزارة الدا ميػػػة 
 .جتو الكظيفيةكاألمف الكطن  بنفس در 

104 

48.  
بيػ ف نقػؿ السػيد/ إبػراىيـ  ـ(01/06/2016قرار المجنة اإلدارية الحككمية رقـ )

سػػػالـ حسػػػف جػػػابر مػػػف كزارة الت طػػػيط إلػػػى كزارة السػػػياحة كا ثػػػار بػػػنفس درجتػػػو 
 .الكظيفية

105 

49.  
بيػ ف نقػؿ السػيد/ إبػراىيـ  ـ(02/06/2016قرار المجنة اإلدارية الحككمية رقـ )

كؼ إبػػػراىيـ ر ػػػكاف مػػػف سػػػمطة األرا ػػػ  إلػػػى كزارة األيػػػااؿ العامػػػة  بػػػد الػػػرؤ 
 .كاإلسكاف بنفس درجتو الكظيفية

106 

50.  
بيػ ف نقػؿ السػيد/ إييػاب  ـ(03/06/2016قرار المجنة اإلداريػة الحككميػة رقػـ )

ربحػػػػػػ  أحمػػػػػػد الافػػػػػػيف مػػػػػػف المكتػػػػػػب اإل بلمػػػػػػ  الحكػػػػػػكم  إلػػػػػػى كزارة النقػػػػػػؿ 
 .كالمكافبلت بنفس درجتو الكظيفية

107 

51.  
بيػ ف نقػؿ السػيد/ إييػاب  ـ(04/06/2016قرار المجنة اإلداريػة الحككميػة رقػـ )

سػػػعدم  بػػػد المطمػػػب كحيػػػؿ مػػػف كزارة العػػػدؿ إلػػػى كزارة السػػػياحة كا ثػػػار بػػػنفس 
 .درجتو الكظيفية

108 

52.  
بيػ ف نقػؿ السػيد/ أسػامة  ـ(05/06/2016قرار المجنة اإلداريػة الحككميػة رقػـ )

كزارة الت طيط إلػى كزارة االقتفػاد الػكطن  بػنفس درجتػو محمد إبراىيـ نكفؿ مف 
 .الكظيفية

109 

53.  
بيػػ ف نقػػؿ السػػيد/ أميػػر  ـ(06/06/2016قػػرار المجنػػة اإلداريػػة الحككميػػة رقػػـ )

محمػػػد  مػػػ  أبػػػك العمػػػريف مػػػف كزارة العػػػدؿ إلػػػى كزارة األكقػػػاؼ كاليػػػؤكف الدينيػػػة 
 .بنفس درجتو الكظيفية

110 

54.  
بيػػ ف نقػػؿ السػػيد/ أنػػكر  ـ(07/06/2016حككميػػة رقػػـ )قػػرار المجنػػة اإلداريػػة ال

 مػػػ  أحمػػػد البر ػػػاكم مػػػف كزارة التربيػػػة كالتعمػػػيـ العػػػال  إلػػػى كزارة الثقافػػػة بػػػنفس 
 .درجتو الكظيفية

111 

 112بيػ ف نقػؿ السػيد/ سػػمير  ـ(08/06/2016قػرار المجنػة اإلداريػة الحككميػة رقػـ )  .55
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طة الطاقػػة بػػنفس درجتػػو  بػػد الػػرزاؽ محمػػكد مطيػػر مػػف كزارة الت طػػيط إلػػى سػػم
 .الكظيفية

56.  
بيػ ف نقػؿ السػيد/ محمػػد  ـ(09/06/2016قػرار المجنػة اإلداريػة الحككميػة رقػـ )

 .زك  محمد العامكدم مف كزارة الت طيط إلى كزارة العدؿ بنفس درجتو الكظيفية
113 

57.  
بيػ ف نقػؿ السػيد/ يعقػكب  ـ(10/06/2016قرار المجنة اإلدارية الحككمية رقـ )

قػػكب حسػػف الانػػدكر مػػف ديػػكاف الفتػػكل كالتيػػريو إلػػى كزارة االقتفػػاد الػػكطن  يع
 .بنفس درجتو الكظيفية

114 

58.  
بيػ ف نقػؿ السػيد/ جػػبلؿ  ـ(11/06/2016قػرار المجنػة اإلداريػة الحككميػة رقػػـ )

 بد الفتػاح محمػد إسػما يؿ مػف كزارة الت طػيط إلػى كزارة  الزرا ػة بػنفس درجتػو 
 .الكظيفية

115 

59.  
بيػػ ف نقػػؿ السػػيد/  مػػاد  ـ(12/06/2016لمجنػػة اإلداريػػة الحككميػػة رقػػـ )قػػرار ا

إبراىيـ محمد الباز مف كزارة االقتفاد الكطن  إلى ديكاف الفتػكل كالتيػريو بػنفس 
 .درجتو الكظيفية، كتكميفو قالمان ب  ماؿ رليس ديكاف الفتكل كالتيريو

116 

60.  
بيػػ ف نقػػؿ السػػيد/ كامػػؿ  (ـ13/06/2016قػػرار المجنػػة اإلداريػػة الحككميػػة رقػػـ )

أحمد إبراىيـ أبك ما   مف كزارة الدا مية كاألمف الػكطن  إلػى سػمطة األرا ػ  
 .بنفس درجتو الكظيفية، كتكميفو رليسان لسمطة األرا  

118 

61.  
بيػػ ف نقػػؿ السػػيد/  مػػر  ـ(14/06/2016قػػرار المجنػػة اإلداريػػة الحككميػػة رقػػـ )

زارة الحكػػػـ المحمػػ  بػػنفس درجتػػػو محمػػد أحمػػد زايػػدة مػػػف سػػمطة األرا ػػ  إلػػى ك 
 .الكظيفية

120 

62.  
بيػػ ف نقػػؿ السػػيد/ زكريػػا  ـ(15/06/2016قػػرار المجنػػة اإلداريػػة الحككميػػة رقػػـ )

مفطفى ياكر اليكر مف كزارة التربية كالتعميـ العال  إلى كزارة السياحة كا ثػار 
 .بنفس درجتو الكظيفية

121 

63.  
بيػػ ف نقػػؿ السػػيد/ بيػػير  ـ(16/06/2016قػػرار المجنػػة اإلداريػػة الحككميػػة رقػػـ )

محمػػد حسػػف أبػػك النجػػا مػػف كزارة اليػػؤكف ال ارجيػػة إلػػى كزارة اليػػباب كالريا ػػة 
 .بنفس درجتو الكظيفية

122 

64.  
بيػ ف نقػؿ السػيد/ محمػػد  ـ(17/06/2016قػرار المجنػة اإلداريػة الحككميػة رقػـ )

رة التربيػػػػة فػػػػؤاد سػػػػعيد أبػػػػك  سػػػػكر مػػػػف كزارة األكقػػػػاؼ كاليػػػػؤكف الدينيػػػػة إلػػػػى كزا
 .كالتعميـ العال  بنفس درجتو الكظيفية

123 
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65.  
بيػ ف نقػؿ السػيد/ مكسػى  ـ(18/06/2016قرار المجنة اإلدارية الحككمية رقػـ )

سميماف محسف أبػك معمػر مػف كزارة األكقػاؼ كاليػؤكف الدينيػة إلػى كزارة الزرا ػة 
 .بنفس درجتو الكظيفية

124 

66.  
بيػ ف نقػؿ السػيد/ مكسػى  ـ(19/06/2016)قرار المجنة اإلدارية الحككمية رقػـ 

محمد محمكد السماؾ مف ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية إلى كزارة الفحة بػنفس 
 .درجتو الكظيفية

125 

67.  
بيػػ ف نقػػؿ مػػكظفيف مػػف  ـ(20/06/2016قػػرار المجنػػة اإلداريػػة الحككميػػة رقػػـ )

 .ديكاف الفتكل كالتيريو
126 

 128 .بي ف كزارة الت طيط ـ(21/06/2016رقـ ) قرار المجنة اإلدارية الحككمية  .68

69.  
بيػػػػ ف تكميػػػػؼ السػػػػيد/  ـ(01/07/2016قػػػرار المجنػػػػة اإلداريػػػػة الحككميػػػػة رقػػػػـ )

سػػبلمة  مػػر سػػبلمة معػػركؼ قالمػػان ب  مػػاؿ رلػػيس المكتػػب اإل بلمػػ  الحكػػكم  
 .بنفس درجتو الكظيفية

131 

تكميػػػػؼ المػػػػكا / بيػػػػ ف  ـ(02/07/2016قػػػرار المجنػػػػة اإلداريػػػػة الحككميػػػػة رقػػػػـ )  .70
 .تكفيؽ  بد اهلل أبك نعيـ قالـ ب  ماؿ ككيؿ كزارة الدا مية كاألمف الكطن 

132 

71.  
بيػ ف تعػديؿ قػرار المجنػة  ـ(03/07/2016قرار المجنة اإلدارية الحككميػة رقػـ )

 .اإلدارية الحككمية بي ف كزارة الت طيط
133 

 للرسىم العبهتالعليب اللجٌت خبهسًب: قراراث 

72.  
ـ( بي ف تكميػؼ األمانػة العامػة 01/2016لمجنة العميا لمرسـك العامة رقـ )قرار ا

لمجمػػػػػس الػػػػػكزرا  باسػػػػػتقباؿ طمبػػػػػات الػػػػػكزارات كالمؤسسػػػػػات الحككميػػػػػة ال افػػػػػة 
 ـ.بالرسك 

135 

 137 .ـ( بي ف تحديد رسـك الرماؿ2/2016قرار المجنة العميا لمرسـك العامة رقـ )  .73

74.  
ـ( بيػػ ف تحديػػد رسػػـك المعػػادف 3/2016رقػػـ ) قػػرار المجنػػة العميػػا لمرسػػـك العامػػة

 .الثمينة )ذىب، ف ة(
139 

75.  
ـ( بيػػ ف تحديػػد رسػػـك الرقابػػة 4/2016قػػرار المجنػػة العميػػا لمرسػػـك العامػػة رقػػـ )

 141 .كالتدقيؽ  مى اليركات

76.  
ـ( بيػػ ف تحديػػد رسػػـك تسػػجيؿ 5/2016قػػرار المجنػػة العميػػا لمرسػػـك العامػػة رقػػـ )

 .اليركات
147 
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77.  
ـ( بي ف تحديد رسػـك الم تبػرات 6/2016جنة العميا لمرسـك العامة رقـ )قرار الم

 .كفحص المكاد الكيميالية
154 

78.  
ـ( بي ف تحديد رسػـك التػرا يص 7/2016قرار المجنة العميا لمرسـك العامة رقـ )

 .الفنا ية
166 

ـ( بيػػ ف تحديػػد رسػػـك أيذكنػػات 8/2016قػػرار المجنػػة العميػػا لمرسػػـك العامػػة رقػػـ )  .79
 .ستيراداال

169 

80.  
ـ( بيػ ف تحديػد رسػـك العبلمػات 9/2016قرار المجنة العميا لمرسـك العامػة رقػـ )

 .التجارية
194 

81.  
ـ( بي ف تحديد رسـك ال دمات 10/2016قرار المجنة العميا لمرسـك العامة رقـ )

 .الت  تقدميا كزارة العدؿ
202 

82.  
 ف تحديد رسـك معامبلت ـ( بي11/2016قرار المجنة العميا لمرسـك العامة رقـ )

 204 .األحكاؿ المدنية

83.  
ـ( بي ف تحديد رسـك معامبلت 12/2016قرار المجنة العميا لمرسـك العامة رقـ )

 .الجكازات العامة
208 

84.  
ـ( بي ف تحديد رسـك معامبلت 13/2016قرار المجنة العميا لمرسـك العامة رقـ )

 .اليؤكف العامة
210 

85.  
ـ( بي ف تحديد رسـك معامبلت 14/2016ـك العامة رقـ )قرار المجنة العميا لمرس

 .اإلقامات كيؤكف األجانب
213 

ـ( بيػ ف إ ػػافة رسػـك تتعمػػؽ 15/2016قػرار المجنػة العميػػا لمرسػـك العامػػة رقػـ )  .86
 .بالترا يص الفنا ية

216 

87.  
ـ( بيػ ف تحديػد رسػـك ر فػة 16/2016قرار المجنة العميػا لمرسػـك العامػة رقػـ )

 .لتبغمزاكلة بيو ا
218 

88.  
ـ( بي ف تحديد رسـك تػرا يص 17/2016قرار المجنة العميا لمرسـك العامة رقـ )

 .مكز   الااز المنزل 
220 

89.  
ـ( بي ف تحديد رسـك تػرا يص 18/2016قرار المجنة العميا لمرسـك العامة رقـ )

 222 آبار كمحطات تحمية المياه كمقاكل  حفر ا بار

90.  
ـ( بيػ ف تحديػد رسػـك معاممػة 19/2016العامػة رقػـ ) قرار المجنػة العميػا لمرسػـك

 .تفحيح أ طا  مادية ف  سجبلت  ريبة األمبلؾ
225 



 م2017 ()ينايركانون ثاني             )الــوقــائــع الفـمســطـينـية(             العـدد الرابع والتسعون           

 

 

- 9 - 

 سبدسًب: قراراث اللجٌت العليب لألراضي احلكىهيت

بيػػػػػ ف ت فػػيص  ـ2016( لسػػنة 91قػػرار المجنػػة العميػػا لؤلرا ػػ  الحككميػػة رقػػـ )  .91
 227 .لدينية إلنيا  مسجد الرحمةقطعة أرض حككمية لفالح كزارة األكقاؼ كاليؤكف ا

92.  
بيػػػػػ ف تعػػػديؿ  ـ2016( لسػػنة 92قػػرار المجنػػة العميػػا لؤلرا ػػ  الحككميػػػة رقػػـ )

ـ، بيػػػػ ف نظػػػػاـ 2015( لسػػػػنة 5قػػػػرار المجنػػػػة العميػػػػا لؤلرا ػػػػ  الحككميػػػػة رقػػػػـ )
 .معايير ت جير األرا   الحككمية

228 

93.  
بيػػػػػ ف تػػػ جير  ـ2016( لسػػنة 93قػػرار المجنػػة العميػػا لؤلرا ػػ  الحككميػػة رقػػـ )

جػػز  مػػف أرض حػػـر السػػكة الحديػػد لفػػالح بمديػػة الماػػازم إلنيػػا  سػػكؽ يػػعب  
 .كمنتزه كمرافؽ  دمات

230 

94.  
بيػػػػػ ف تػػػ جير  ـ2016( لسػػنة 94قػػرار المجنػػة العميػػا لؤلرا ػػ  الحككميػػة رقػػـ )

 .قطعة أرض حككمية لفالح جمعية الرقالؽ لمتنمية المجتمعية
232 

95.  
بيػػػػػ ف تػػػ جير  ـ2016( لسػػنة 95عميػػا لؤلرا ػػ  الحككميػػة رقػػـ )قػػرار المجنػػة ال

 .قطعة أرض حككمية لفالح يركة أكناف إلنيا  ميركع إنتاج الااز الحيكم
233 

96.  
بيػػػ ف بيو قطعػة  ـ2016( لسنة 96قرار المجنة العميا لؤلرا   الحككمية رقـ )

 234 .أرض حككمية لفالح المكاطنة/ سميرة كحيد حسيف أبك جرادة

97.  
بيػػػػ ف اسػتمبلؾ  ـ2016( لسػنة 97قرار المجنة العميا لؤلرا ػ  الحككميػة رقػـ )

قطعػػػة أرض كت فيفػػػيا لفػػػالح كزارة التربيػػػة كالتعمػػػيـ العػػػال  السػػػتابلليا فػػػ  
 .إنيا  مدرسة

236 

98.  
بيػػػ ف ت فيص  ـ2016( لسنة 98قرار المجنة العميا لؤلرا   الحككمية رقـ )

 المجمس األ مى لمق ا  إلنيا  مجمو محاكـ رفحقطعة أرض حككمية لفالح 
238 

99.  
بيػػػػػ ف تعػػػديؿ  ـ2016( لسػػنة 99قػػرار المجنػػة العميػػا لؤلرا ػػ  الحككميػػػة رقػػـ )

قرار المجنة العميا لؤلرا   الحككميػة بيػ ف تسػكية ك ػو المػكاطف/  مػاد أحمػد 
 .مفمح ز رب  مى قطعة أرض مف أرا   المندكب

239 

100.  
بيػػػػ ف ا تمػاد  ـ2016( لسػنة 100ؤلرا ػ  الحككميػة رقػـ )قرار المجنة العميػا ل

  .تجمعات سكنية مقامة  مى األرا   الحككمية كمناطؽ  يكاليات
241 

101.  
بيػػػػػػػػ ف  ـ2016( لسػػػػػنة 101قػػػػػرار المجنػػػػػة العميػػػػػا لؤلرا ػػػػػ  الحككميػػػػػة رقػػػػػـ )

اسػػػػتمبلؾ قطعػػػػة أرض كت فيفػػػػيا لفػػػػالح كزارة األياػػػػػاؿ العامػػػػة كاإلسكػػػػػاف 
 .فبلح الديف لتكسعة يارع

244 
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102.  
بيػػػػػػػػ ف  ـ2016( لسػػػػػنة 102قػػػػػرار المجنػػػػػة العميػػػػػا لؤلرا ػػػػػ  الحككميػػػػػة رقػػػػػـ )

اسػػػػتمبلؾ قطعػػػػة أرض كت فيفػػػػيا لفػػػػالح كزارة األياػػػػػاؿ العامػػػػة كاإلسكػػػػػاف 
 .لتكسعة يارع فبلح الديف

246 

103.  
بيػػػػػػ ف بيػػػو  ـ2016( لسػػػنة 103قػػػرار المجنػػػة العميػػػا لؤلرا ػػػ  الحككميػػػة رقػػػـ )

حككميػػة متعػػدل  مييػػا لفػػالح المػػكاطف/ جبػػر  بدالسػػبلـ سػػميماف قطعػػة أرض 
 .أبك حسنيف

248 

104.  
بيػػػػػ ف تعػػديؿ  ـ2016( لسػػنة 104قػػرار المجنػػة العميػػا لؤلرا ػػ  الحككميػػة رقػػـ )

قػػرار المجنػػة العميػػا لؤلرا ػػ  الحككميػػة بيػػ ف تسػػكية ك ػػو المػػكاطف/  بػػد ربػػو 
 . مياف أبك  مرة

250 

بيػػػػػػ ف نقػػػؿ  ـ2016( لسػػػنة 105ا ػػػ  الحككميػػػة رقػػػـ )قػػػرار المجنػػػة العميػػػا لؤلر   .105
 .ت جير قطعة أرض حككمية لفالح مجمو الفحابة الطب  إلنيا  مستيفى

252 

106.  
بيػػػ ف تعػكيض  ـ2016( لسنة 106قرار المجنة العميا لؤلرا   الحككمية رقـ )

المػػكاطف/ را ػػ  سػػميماف سػػػالـ أبػػك ريػػدة  ػػف قطعػػػة أر ػػو المسػػتممكة لاايػػػات 
 .ة العامةالمنفع

254 

107.  
بيػػػػػػ ف بيػػػو  ـ2016( لسػػػنة 107قػػػرار المجنػػػة العميػػػا لؤلرا ػػػ  الحككميػػػة رقػػػـ )

 .قطعة أرض حككمية متعدل  مييا لفالح المكاطف/ نكر الديف زيد زك  زيد
256 

108.  
بيػػػػػػػػ ف  ـ2016( لسػػػػػنة 108قػػػػػرار المجنػػػػػة العميػػػػػا لؤلرا ػػػػػ  الحككميػػػػػة رقػػػػػـ )
ارة األكقػػػػػاؼ كاليػػػػػؤكف الدينيػػػػػة اسػػػػػتمبلؾ قطعػػػػػة أرض كت فيفػػػػػيا لفػػػػػالح كز 

 .لتكسعة مسجد اإليماف ف  منطقة السبلطيف ف  بيت الىيا
258 

109.  
بيػػػػ ف تيػكيؿ  ـ2016( لسػنة 109قرار المجنة العميػا لؤلرا ػ  الحككميػة رقػـ )

لجنػػػػة لمراجعػػػػة العقػػػػكد المبرمػػػػة مػػػػو المؤسسػػػػات التػػػػ  تػػػػـ ت جيرىػػػػا فػػػػ  أرا ػػػػ  
 .المحررات

260 

110.  

تعػػديؿ قػػػرار  ـ2016( لسػػنة 110لؤلرا ػػ  الحككميػػة رقػػـ ) قػػرار المجنػػة العميػػا
المجنػػػة العميػػػا لؤلرا ػػػ  الحككميػػػة بيػػػ ف تػػػ جير قطعػػػة أرض حككميػػػة لفػػػػالح 
جمعيػػػػة إ مػػػػار لمتنميػػػػة كالت ىيػػػػؿ إلنيػػػػا  رك ػػػػة كمدرسػػػػة لػػػػذكم االحتياجػػػػات 

 .ال افة

262 

111.  
تػػ جير  بيػػػػػ ف ـ2016( لسػػنة 111قػػرار المجنػػة العميػػا لؤلرا ػػ  الحككميػػة رقػػـ )

 264 .قطعة أرض حككمية لفالح بمدية رفح إلنيا  منطقة فنا ية حرفية
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112.  
بيػػػػػػػػ ف  ـ2016( لسػػػػػنة 112قػػػػػرار المجنػػػػػة العميػػػػػا لؤلرا ػػػػػ  الحككميػػػػػة رقػػػػػـ )

ت فػػيص قطعػػة أرض حككميػػة لفػػػالح كزارة الدا ميػػة كاألمػػف الػػكطن  إلنيػػػا  
 .مركز جياز الدفاع المدن  ف   انيكنس

266 

113.  
بيػػػػػػػػ ف  ـ2016( لسػػػػػنة 113لعميػػػػػا لؤلرا ػػػػػ  الحككميػػػػػة رقػػػػػـ )قػػػػػرار المجنػػػػػة ا

استمبلؾ قطعة أرض كت جيرىا لفػالح بمديػة  ػانيكنس إلنيػا  م ػ ة الفػرؼ 
 .الفح  لميركع إسكاف مدينة الييخ حمد ف   انيكنس

267 

114.  
بيػػػػػػ ف بيػػػو  ـ2016( لسػػػنة 114قػػػرار المجنػػػة العميػػػا لؤلرا ػػػ  الحككميػػػة رقػػػـ )

 .الح المكاطف/  ادؿ  ميؿ  بداهلل حامدقطعة أرض حككمية لف
269 

115.  
بيػػػػػػػػ ف  ـ2016( لسػػػػػنة 115قػػػػػرار المجنػػػػػة العميػػػػػا لؤلرا ػػػػػ  الحككميػػػػػة رقػػػػػـ )

استمبلؾ قطعة أرض كت جيرىا لفالح بمديػة بيػت الىيػا إلنيػا  حػكض التريػيح 
 .( لتجميو كترييح مياه األمطار3رقـ )

271 

116.  
بيػػػػػػػػ ف  ـ2016( لسػػػػػنة 116) قػػػػػرار المجنػػػػػة العميػػػػػا لؤلرا ػػػػػ  الحككميػػػػػة رقػػػػػـ

اسػػتمبلؾ قطعػػة أرض كت فيفػػيا لفػػالح كزارة الحكػػـ المحمػػ  لتطػػكير يػػارع 
 .( الكاقو بيف حدكد بمديت  بيت الىيا كجباليا58رقـ )

273 

117.  

بيػػػػػ ف إلاػػا   ـ2016( لسػػنة 117قػػرار المجنػػة العميػػا لؤلرا ػػ  الحككميػػة رقػػـ )
تيػػايؿ البلجلػػيف إلنيػػا  ت فػػيص قطعػػة أرض حككميػػة لفػػالح ككالػػة غػػكث ك 

مدرسػػة فػػ  مدينػػة الزىػػرا ، كت جيرىػػا لفػػالح مؤسسػػة اإلغاثػػة اإلنسػػانية التركيػػة 
IHH إلنيا  مدرسة  يرية. 

275 

118.  
بيػػػػػػ ف بيػػػو  ـ2016( لسػػػنة 118قػػػرار المجنػػػة العميػػػا لؤلرا ػػػ  الحككميػػػة رقػػػـ )

 .قطعة أرض حككمية لفالح المكاطف/ محمد فايؽ  بدالعزيز  زيز
277 

119.  
بيػػػػػ ف تػػ جير  ـ2016( لسػػنة 119رار المجنػػة العميػػا لؤلرا ػػ  الحككميػػة رقػػـ )قػػ

 .قطعة أرض حككمية لفالح جمعية دار السبلـ إلنيا  محطة تحمية مياه
279 

120.  
بيػػػػػػػػ ف  ـ2016( لسػػػػػنة 120قػػػػػرار المجنػػػػػة العميػػػػػا لؤلرا ػػػػػ  الحككميػػػػػة رقػػػػػـ )

كطن  إلنيػػػا  ت فػػيص قطعػػة أرض حككميػػة لفػػػالح كزارة الدا ميػػة كاألمػػف الػػ
 .مقر جياز األمف الكطن  ف  بيت الىيا

280 

121.  
بيػػػػ ف تيػكيؿ  ـ2016( لسػنة 121قرار المجنة العميػا لؤلرا ػ  الحككميػة رقػـ )

لجنػػة لدراسػػة مك ػػكع التعػػديات السػػكنية فػػ  محػػيط المستيػػفى األندكنيسػػ  فػػ  
 .محافظة يماؿ قطاع غزة

281 
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122.  
بيػػ ف تعػػديؿ  ـ2016( لسػػنة 122قػػـ )قػػرار المجنػػة العميػػا لؤلرا ػػ  الحككميػػة ر 

ـ بيػػػػػ ف تػػ جير 2016( لسػػنة 111قػػرار المجنػػة العميػػا لؤلرا ػػ  الحككميػػة رقػػـ )
 .قطعة أرض حككمية لفالح بمدية رفح إلنيا  منطقة فنا ية حرفية

283 

123.  
بيػػػػػػػػ ف  ـ2016( لسػػػػػنة 123قػػػػػرار المجنػػػػػة العميػػػػػا لؤلرا ػػػػػ  الحككميػػػػػة رقػػػػػـ )

ا لفػػالح كزارة التربيػػة كالتعمػػيـ العػػال  إلنيػػا  اسػػتمبلؾ قطعػػة أرض كت فيفػػي
 .مدرسة ثانكية ف  النفيرات

285 

بيػػػػػ ف اسػػتمبلؾ  ـ2016( لسػػنة 124قػػرار المجنػػة العميػػا لؤلرا ػػ  الحككميػػة رقػػـ )  .124
 287 .قطو أرا   كت فيفيا لفالح كزارة التربية كالتعميـ العال  إلنيا  مدارس

بيػػػػػ ف اسػػتمبلؾ  ـ2016( لسػػنة 125كميػػة رقػػـ )قػػرار المجنػػة العميػػا لؤلرا ػػ  الحك  .125
 289 .قطو أرا   كت فيفيا لفالح ككالة غكث كتيايؿ البلجليف إلنيا  مدارس

بيػػػػػ ف ت فػػيص  ـ2016( لسػنة 126قػرار المجنػػة العميػا لؤلرا ػػ  الحككميػة رقػػـ )  .126
 291 .قطعة أرض حككمية لفالح ككالة غكث كتيايؿ البلجليف إلنيا  مدرسة

127.  
بيػػػػػػػػ ف  ـ2016( لسػػػػػنة 127المجنػػػػػة العميػػػػػا لؤلرا ػػػػػ  الحككميػػػػػة رقػػػػػـ ) قػػػػػرار

ت فيص قطعة أرض حككمية لفالح كزارة الزرا ة إلنيػا  محجػر زرا ػ  فػ  
 .معبر رفح

292 

128.  
بيػػػػػػ ف بيػػػو  ـ2016( لسػػػنة 128قػػػرار المجنػػػة العميػػػا لؤلرا ػػػ  الحككميػػػة رقػػػـ )

 .ـ يفيؽ  بداهلل بعرةقطعة أرض حككمية متعدل  مييا لفالح المكاطنة/ أحبل
294 

129.  

بيػػػػػ ف سػػحب  ـ2016( لسػػنة 129قػرار المجنػػة العميػػا لؤلرا ػػ  الحككميػة رقػػـ )
ـ بيػػػػػػػػ ف 2016( لسػػػػػنة 113قػػػػػرار المجنػػػػػة العميػػػػػا لؤلرا ػػػػػ  الحككميػػػػػة رقػػػػػـ )

استمبلؾ قطعة أرض كت جيرىا لفػالح بمديػة  ػانيكنس إلنيػا  م ػ ة الفػرؼ 
 .حمد ف   انيكنس الفح  لميركع إسكاف مدينة الييخ

296 

130.  
بيػػػػػػػػ ف  ـ2016( لسػػػػػنة 130قػػػػػرار المجنػػػػػة العميػػػػػا لؤلرا ػػػػػ  الحككميػػػػػة رقػػػػػـ )

ت فػػيص قطعػػة أرض حككميػػة لفػػػالح كزارة الدا ميػػة كاألمػػف الػػكطن  إلنيػػػا  
 .مستكدع مركزم لمذ الر العسكرية ال طيرة

298 

ػػػػ ف بيػػو قطعػػة بي ـ2016( لسػػنة 131قػرار المجنػػة العميػا لؤلرا ػػ  الحككميػػة رقػـ )  .131
 299 .أرض حككمية متعدل  مييا لفالح المكاطف/ محمد حمداهلل محمد حمكدة

132.  
بيػػػػػ ف إزالػػة  ـ2016( لسػػنة 132قػػرار المجنػػة العميػػا لؤلرا ػػ  الحككميػػة رقػػـ )

 301 .تعدم المكاطف/ محمد أحمد مسمـ أبكز نكنة،  مى قطعة أرض حككمية



 م2017 ()ينايركانون ثاني             )الــوقــائــع الفـمســطـينـية(             العـدد الرابع والتسعون           

 

 

- 13 - 

133.  
بيػػػػػ ف إزالػػة  ـ2016( لسػػنة 133ة رقػػـ )قػػرار المجنػػة العميػػا لؤلرا ػػ  الحككميػػ

 . مى قطعة أرض حككمية اطف/ فرج رم اف مكسى أبكالعمريفتعدم المك 
302 

134.  
بيػػػػػ ف تسػػكية  ـ2016( لسػػنة 134قػػرار المجنػػة العميػػا لؤلرا ػػ  الحككميػػة رقػػـ )

أك ػػاع المػػكاطنيف المتعػػديف  مػػى أرا ػػ  حككميػػة فػػ  بيػػت الىيػػا )آؿ العطػػار 
 .كالمسحاؿ(

303 

135.  
بيػػػػػػػػ ف  ـ2016( لسػػػػػنة 135قػػػػػرار المجنػػػػػة العميػػػػػا لؤلرا ػػػػػ  الحككميػػػػػة رقػػػػػـ )

ت فيص قطعة أرض حككمية لفالح كزارة الحكـ المحم  إلنيا  بركة لتجميػو 
 .مياه األمطار

306 

بيػػػػػ ف ت فػػيص  ـ2016( لسػنة 136قػرار المجنػػة العميػا لؤلرا ػػ  الحككميػة رقػػـ )  .136
 307 .قاؼ كاليؤكف الدينية إلنيا  مسجدقطعة أرض حككمية لفالح كزارة األك 

137.  
بيػػػػػ ف تػػ جير  ـ2016( لسػػنة 137قػػرار المجنػػة العميػػا لؤلرا ػػ  الحككميػػة رقػػـ )

 .قطعة أرض حككمية لفالح بمدية دير البمح إلنيا   زاف مياه
308 

138.  
بيػػػػػ ف تػػ جير  ـ2016( لسػػنة 138قػػرار المجنػػة العميػػا لؤلرا ػػ  الحككميػػة رقػػـ )

 .مية لفالح بمدية دير البمح إلنيا  آبار مياهقطو أرا   حكك 
310 

139.  
بيػػػػػػػػ ف  ـ2016( لسػػػػػنة 139قػػػػػرار المجنػػػػػة العميػػػػػا لؤلرا ػػػػػ  الحككميػػػػػة رقػػػػػـ )

اسػػػػػتمبلؾ قطعػػػػػة أرض كت فيفػػػػػيا لفػػػػػالح سػػػػػمطة الميػػػػػاه )محطػػػػػة التحميػػػػػة 
 .المركزية ف  دير البمح(

312 

140.  
بيػػػػػ ف تعػػديؿ  ـ2016( لسػػنة 140قػػرار المجنػػة العميػػا لؤلرا ػػ  الحككميػػة رقػػـ )

ـ بيػػػ ف بيػػػو 2016( لسػػػنة 118قػػػرار المجنػػػة العميػػػا لؤلرا ػػػ  الحككميػػػة رقػػػـ )
 .قطعة أرض حككمية لفالح المكاطف/ محمد فايؽ  بدالعزيز  زيز

314 

141.  
بيػػػػػػ ف بيػػػو  ـ2016( لسػػػنة 141قػػػرار المجنػػػة العميػػػا لؤلرا ػػػ  الحككميػػػة رقػػػـ )

ف/ تكفيػػػػػػؽ  بػػػػػػدالرازؽ قطعػػػػػػة أرض حككميػػػػػػة متعػػػػػػدل  مييػػػػػػا لفػػػػػػالح المػػػػػػكاط
 . بدالمجيد المجايدة

316 

142.  
بيػػػػػػ ف بيػػػو  ـ2016( لسػػػنة 142قػػػرار المجنػػػة العميػػػا لؤلرا ػػػ  الحككميػػػة رقػػػـ )

قطعػػػة أرض حككميػػػة متعػػػدل  مييػػػا لفػػػالح المػػػكاطنيف/ أحمػػػد  ميػػػاف سػػػميماف 
 .العطاكنة، ك بساـ حسف سميماف العطاكنة

318 

143.  
بيػػػػػ ف تػػ جير  ـ2016( لسػػنة 143رقػػـ ) قػػرار المجنػػة العميػػا لؤلرا ػػ  الحككميػػة

 .قطعة أرض حككمية لفالح المكاطنة/ سميمة محمد مقبؿ أبك مرة
320 
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 سببعًب: قراراث رئيس سلطت جىدة البيئت

144.  
بيػػػػ ف إدارة النفايػػػػات  2016( لسػػػنة 10قػػػرار رلػػػػيس سػػػػمطة جػػػكدة البيلػػػػة رقػػػػـ )

 .الفمبة كال طرة
322 

 352 .بي ف إدارة المياه 2016( لسنة 11)قرار رليس سمطة جكدة البيلة رقـ   .145

146.  
بيػػػ ف معػػػايير الحمػػػ ة  2016( لسػػػنة 12قػػػرار رلػػػيس سػػػمطة جػػػكدة البيلػػػة رقػػػـ )

 .المعالجة
380 

147.  
بيػػػػ ف حمايػػػػة البيلػػػػة  2016( لسػػػػنة 13قػػػػرار رلػػػػيس سػػػػمطة جػػػػكدة البيلػػػػة رقػػػػـ )

 .البحرية
389 

 404 .البيلة اليكالية بي ف إدارة 2016( لسنة 14قرار رليس سمطة جكدة البيلة رقـ )  .148

149.  
بي ف التقيػيـ البيلػ  كمػنح  2016( لسنة 15قرار رليس سمطة جكدة البيلة رقـ )

 .المكافقات البيلية لممياريو
415 

 البدايت حمكوتثبهًٌب: قراراث إههبل صبدرة عي 
 461 .59/2011قرار إمياؿ فادر  ف محكمة بداية غزة ف  الق ية رقـ   .150
 462 ـ.1312/2016محكمة بداية غزة ف  الق ية رقـ  قرار إمياؿ فادر  ف  .151
 463 : اعالًبث اللجٌت املركزيت لألبٌيت وتٌظين املدىتبسعبً   .152
 597 93يف العدد  ورد هبديتصىيب خطبء : عبشراً   .153
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 م2016( لسنة 4قانون المجنة اإلدارية الحكومية رقم )

 عديبلتو،كت 2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  لسنة 
 ـ كتعديبلتو،1998( لسنة 4ك مى قانكف ال دمة المدنية  رقـ )

 ـ،2005( لسنة 8ك مى قانكف ال دمة ف  قكل األمف الفمسطينية رقـ )
 ـ،2005( لسنة 7ك مى قانكف التقا د العاـ رقـ )

 ـ،2004( لسنة 16رقـ ) الفمسطين  مفقانكف الت ميف كالمعايات لقكل األك مى 
 ـ،1998( لسنة 7نظيـ المكازنة العامة كاليلكف المالية رقـ )ك مى قانكف ت

 ـ،21/06/2016كبنا ن  مى ما أقره المجمس التيريع  ف  جمستو المنعقدة بتاريخ 
 2003( مف القانكف األساسػ  لسػنة 41كبعد أف أفبح القانكف مفدران بقكة المادة )

 كتعديبلتو،
 بسـ اهلل ثـ بسـ اليعب العرب  الفمسطين ،

 در القانكف التال :ف
 (1المادة )

 تني  بمكجب أحكاـ ىذا القانكف لجنة مؤقتة تسمى )المجنة اإلدارية الحككمية(.

 (2المادة )
 تييٌكؿ المجنة اإلدارية الحككمية مف: .1

 كزارة المالية                            رليسان  .أ 
 األمانة العامة لمجمس الكزرا            مقررا .ب 
 ة كاألمف الكطن              كاكزارة الدا مي .ج 
 كزارة التربية كالتعميـ العال                كا .د 
 كزارة الفحة                            كا .ق 
 كزارة االقتفاد الكطن                   كا .ك 
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يجػػب أال تقػػػؿ درجػػػة رلػػػيس المجنػػػة االداريػػػة الحككميػػػة  ػػػف ككيػػػؿ كزارة، كدرجػػػة  .2
 األ  ا   ف ككيؿ مسا د.

 جنة االدارية الحككمية مسؤكلة أماـ المجمس التيريع .الم .3

 (3المادة )
 ت و المجنة نظاميا الدا م  لتنظيـ أ ماليا. .1
تفػػػدر قػػػرارات المجنػػػة االداريػػػة الحككميػػػة باألغمبيػػػة المطمقػػػة أل  ػػػاليا، ك نػػػد  .2

 تساكم األفكات يرجح الجانب الذم فيو الرليس.

 (4المادة )
 ية الفبلحيات كالمياـ التالية:تتكلى المجنة االدارية الحككم

تنظػػيـ يػػؤكف الكظيفػػة العمكميػػة كالجيػػاز اإلدارم المػػدن  كقػػكل األمػػف كمكظفػػك  .1
الفلػػة العميػػا كالرتػػب العسػػكرية السػػامية كاإليػػراؼ  مػػى الجيػػاز الق ػػال ، كذلػػؾ 
يقػاع  فيما يتعمؽ بالتعييف كالترقية كالنقؿ كالنػدب كاإل ػارة كاإلحالػة إلػى التقا ػد كا 

 ات الت ديبية.العقكب
المفػػػػػػػادقة  مػػػػػػػى اليياكػػػػػػػؿ التنظيميػػػػػػػة كبػػػػػػػرام  التطػػػػػػػكير اإلدارم لممؤسسػػػػػػػات  .2

 الحككمية.
متابعػػة تنفيػػذ القػػكانيف كا  ػػداد المػػكالح التنفيذيػػة، كات ػػاذ اإلجػػرا ات البلزمػػة لػػذلؾ  .3

 مو جيات اال تفاص.
 متابعة تنفيذ األحكاـ الق الية النيالية مو جيات اال تفاص. .4

 (5المادة )
  مميا بقرار مف المجمس التيريع . ؿ تيكيؿ المجنة االدارية الحككمية كينتي ييعدٌ 
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 (6المادة )
ينتي  العمؿ ب حكاـ ىذا القانكف بفدكر قرار منح الثقة  ف المجمس التيريع  ألية 

 حككمة جديدة.
 (7المادة )

 القانكف. تفدر المجنة االدارية الحككمية المكالح كالقرارات البلزمة لتنفيذ أحكاـ ىذا

 (8المادة )
ييعٌمؽ العمؿ باألحكػاـ التػ  تتعػارض مػو أحكػاـ ىػذا القػانكف  ػبلؿ فتػرة  مػؿ المجنػة 

 االدارية الحككمية.
 (9المادة )

تنفيػذ أحكػاـ ىػذا القػانكف مػف تػاريخ إفػداره  -كػؿ فيمػا ي ٌفػو – مى الجيات كافة 
 كينير ف  الجريدة الرسمية.

 ـ21/06/2016 :فػػدر ف  مدينػػة غػػزة بتاريخ
 ق/1437/16 :المكافؽ                    

 رئيس دولة فمسطين
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 لدى المحكمة العميا بغزة
 بصفتيا محكمة دستورية
 1/2116في الطعن الدستوري رقم 

********************* 
 ة المستيػػػاريف/ فاطمػػػة الم مبلتػػػ  رليسػػػان ك  ػػػكي المستيػػػار/ أمػػػاـ السػػػادة الق ػػػاة:

كزيػػاد ثابػػت كأيػػرؼ نفػػػر اهلل  األغػػا كمسػػعكد الحيػػاش كأيػػرؼ فػػارس  بػػد الفتػػاح
 كاحمد النكيرم.
 .سبلـ أىؿإكسكرتارية: 
 الطاعنون:

 دكار التكـ. -مف سكاف جباليا -باسـ جميؿ رجب التـك .1
 دكار أبك اسكندر. –مف سكاف غزة  –رالد حمدم محمد العركق   .2
 تؿ الز تر. -مف سكاف جباليا –سرحاف  بد العزيز أسامة  م   .3
 .5 برج الجامعة اإلسبلمية رقـ -مف سكاف الزىرا  -محمد  ماد أحمد طبازة .4

 .وكيميم المحامي/ جالل الحالق

المجمس التيريع  الفمسطين  كيمثمو رليس المجمس باألفالة أك  المطعون ضده:
 الرماؿ. -غزة–اإلنابة 

 .2016نكفمبر  27األحد  جمسة يوم:
 ح ر األستاذ/ جبلؿ الحبلؽ ككيؿ المد ية. الحضور:

 كح ر األستاذ/ نافذ المدىكف ممثؿ المطعكف  ده.           
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 بسم الشعب العربي الفمسطيني
 الحــكــم""

كاإليراؼ  مى الجياز الق ال " "حكمت المحكمة باألغمبية بعدـ دستكرية  بارة 
مف قانكف المجنة اإلدارية الحككمية لسنة  األكلى مف المادة الرابعة ةالكاردة ف  الفقر 

كبعدـ دستكرية الفقرة الرابعة  21/6/2016الفادر ف  قطاع غزة بتاريخ  2016
الفادر ف   2016مف المادة الرابعة مف قانكف المجنة اإلدارية الحككمية لسنة 

 .ـ21/6/2016قطاع غزة بتاريخ 

 .ـ2016نكفمبر  27حكـ فدر كأفيـ  منا بجمسة األحد 
 

 رئيس المحكمة عضو عضو عضو عضو عضو عضو

 المستيار المستيار المستيار المستيار المستيار المستيار المستيار

 فاطمة الم مبلت   بد الفتاح األغا مسعكد الحياش أيرؼ فارس زياد ثابت اهللأيرؼ نفر  أحمد النكيرم
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 المػجمس الػتيريع  الػفمسطين 
 الرابعة الدكرة غير العادية

 المالة كاثناف االجتماع –الجمسة األكلى 
 المنعقدة ف  مدينت  راـ اهلل كغزة

 ـ23/12/2015يـك االربعا  المكافؽ 
 (4/1/ غ.ع1430قرار رقـ )

االجتمػاع المالػة كاثنػاف المنعقػدة  –المجمس التيريع  الفمسطين  فػ  جمسػتو األكلػى 
 ـ23/12/2015فؽ ف  مدينت  راـ اهلل كغزة يـك االربعا  المكا

 أخذًا بعين االعتبار:
 تقرير لجنة الدا مية كاالمف كالحكـ المحم  حكؿ أزمة معبر رفح.  -
 أحكاـ النظاـ الدا م . -
 نقاش كمدا بلت األ كات كاإل كة أ  ا  المجمس. -

 يقــرر: 
قبػػػػكؿ تقريػػػػر لجنػػػػة الدا ميػػػػة كاالمػػػػف كالحكػػػػـ المحمػػػػ  حػػػػكؿ أزمػػػػة معبػػػػر رفػػػػح   واًل:أ

 اع مو التعديبلت.باإلجم
إقػرار تكفػيات تقريػر لجنػة الدا ميػة كاالمػف كالحكػـ المحمػ  حػكؿ أزمػة معبػر  ثانيًا:

 رفح لتككف كالتال :
مطالبة محمكد  باس كحككمة الكفاؽ بالتكقؼ الفكرم  ف حمػبلت التحػريض  .1

 ػػد قطػػاع غػػزة ك افػػة تحػػريض السػػمطات المفػػرية  مػػى إقفػػاؿ معبػػر رفػػح 
اممػػػة  ػػػػف إغػػػػبلؽ المعبػػػر كا ثػػػػار المترتبػػػة  ػػػػف ىػػػػذا كنحمميػػػـ المسػػػػؤكلية الك

 اإل بلـ.
مطالبػػػػة األ ػػػػكة فػػػػ  مفػػػػر الحتػػػػراـ قكا ػػػػد القػػػػانكف الػػػػدكل  كالقػػػػانكف الػػػػدكل   .2

 االنسان  كالقانكف الدكل  لحقكؽ االنساف كفتح المعبر فكران دكف ت  ير.
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د ػػكة ففػػالؿ العمػػؿ الػػكطن  كاإلسػػبلم  لتيػػكيؿ لػػكب   ػػاغط  مػػى الجانػػب  .3
 لفتح المعبر. المفرم

د ػػػكة جميػػػػو القػػػػكل السياسػػػػية كالنقابيػػػػة كاليػػػػعبية لتنظػػػػيـ فعاليػػػػات احتجاجيػػػػة  .4
 لم اط  مى الجانب المفرم لفتح المعبر.

د ػػكة كػػؿ الكسػػالؿ اإل بلميػػة المحميػػة كالعربيػػة كالدكليػػة لتسػػميط ال ػػك   مػػى  .5
 معاناة سكاف القطاع جرا  إغبلؽ المعبر.

ية ليقكمػػكا بػػدكرىـ فػػ  ال ػػاط  مػػى الجانػػب حػػث البرلمانػػات العربيػػة كاإلسػػبلم .6
 المفرم لفتح المعبر.

 ركرة تجنيب معبر رفح التجاذبات السياسية مف جميػو االطػراؼ لمػا لػو مػف  .7
 أىمية كبيرة تجاه  مكـ سكاف قطاع غزة.

  ركرة التكافؽ العاجؿ بيف القكل الفا مة ف  غزة لحؿ ميكمة إغبلؽ المعبر. .8
ف مػػػػػف إغػػػػػبلؽ معبػػػػػر رفػػػػػح أمػػػػػاـ الق ػػػػػا  رفػػػػػو د ػػػػػاكل مػػػػػف قبػػػػػؿ المت ػػػػػرري .9

 الفمسطين  كالدكل .
تيػػكيؿ لجنػػة  ميػػا لمتابعػػة ق ػػية معبػػر رفػػح البػػرم مككنػػة مػػف نػػكاب المجمػػس  .10

التيػػػػريع  بػػػػا تبلؼ انتمػػػػا اتيـ كمػػػػف أ  ػػػػا  المجمػػػػس الػػػػكطن  كالففػػػػالؿ 
 الفمسطينية.

   

 د. أحمد بحر  د. محمود الرمحي
 النائب األول  أمين سر
 لرئيس المجمس التشريعي  ريعيالمجمس التش
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 المػجمس الػتيريع  الػفمسطين 
 الدكرة غير العادية الرابعة

 المالة كاثناف االجتماع –الجمسة األكلى 
 المنعقدة ف  مدينت  راـ اهلل كغزة

 ـ23/12/2015يـك االربعا  المكافؽ 
 (4/1/ غ.ع1431قرار رقـ )

االجتمػاع المالػة كاثنػاف المنعقػدة  –كلػى المجمس التيريع  الفمسطين  فػ  جمسػتو األ
 ـ23/12/2015ف  مدينت  راـ اهلل كغزة يـك االربعا  المكافؽ 

 أخذًا بعين االعتبار:
  ( 1) ة لميػػركع قػػانكف رقػػـكلجنػػة المكزانػػة كاليػػلكف الماليػػتقريػػر المجنػػة القانكنيػػة

 .ف الرسـك العامة لمقرا ة الثانية، بي 2016لسنة 
  م .أحكاـ النظاـ الدا 
 .نقاش كمدا بلت األ كات كاإل كة أ  ا  المجمس 

 يقــرر: 
، بي ف الرسـك العامة بػالقرا ة الثانيػة 2016( لسنة 1) إقرار ميركع قانكف رقـ واًل:أ

 باالجماع.
 سيتـ نير ميركع القانكف ف  الجريدة الرسمية حسب األفكؿ. ثانيًا:

 
 د. أحمد بحر  د. محمود الرمحي

 األولالنائب   أمين سر
 لرئيس المجمس التشريعي  المجمس التشريعي
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 المػجمس الػتيريع  الػفمسطين 
 الدكرة غير العادية الرابعة

 المالة كثبلثة االجتماع –الجمسة األكلى 
 المنعقدة ف  مدينت  راـ اهلل كغزة

 ـ13/1/2016ربعا  المكافؽ يـك األ
 (4/1/ غ.ع1432قرار رقـ )

االجتمػاع المالػة كثبلثػة المنعقػدة  –ن  ف  جمسػتو األكلػى المجمس التيريع  الفمسطي
 ـ13/1/2016ف  مدينت  راـ اهلل كغزة يـك االربعا  المكافؽ 

 أخذًا بعين االعتبار:
تقرير لجنة القدس حكؿ االنتياكات كجرالـ الحػرب الفػييكنية فػ  مدينػة القػدس  -

 ـ.2015ك كاحييا  اـ 
 أحكاـ النظاـ الدا م . -
 األ كات كاإل كة أ  ا  المجمس.نقاش كمدا بلت  -

 يقــرر: 
مدينػة قبكؿ تقرير لجنة القدس حكؿ االنتياكػات كجػرالـ الحػرب الفػييكنية فػ   واًل:أ

 باإلجماع مو التعديبلت. ـ2015القدس ك كاحييا  اـ 
إقرار تكفيات تقرير لجنة القدس حكؿ االنتياكػات كجػرالـ الحػرب الفػييكنية  ثانيًا:

 ـ. لتككف كالتال :2015كاحييا  اـ ف  مدينة القدس ك 
د ػػػػكة يػػػػباب كيػػػػابات انتفا ػػػػة القػػػػدس إلػػػػى االسػػػػتمرار فػػػػ  ىػػػػذه االنتفا ػػػػة  أواًل:

المباركػػػػػة، كنحيػػػػػييـ  مػػػػػى فػػػػػمكدىـ كثبػػػػػاتيـ البطػػػػػكل  فػػػػػ  مكاجيػػػػػة الم ططػػػػػات 
الفييكنية اليادفة لتدنيس المسجد األقفى المبارؾ كتيكيد المدينة المقدسة جارافيػان 

 كطمس معالميا اإلسبلمية كالمسيحية. كديمكغرافيا
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د المحتػٌؿ مطالبة الففالؿ الفمسطينية كاليعب الفمسطين  بتفعيػؿ المقاكمػة  ػ ثانيًا:
تػػػػػى تسػػػػػتمر انتفا ػػػػػة القػػػػػدس ، كتقػػػػػديـ كػػػػػؿ د ػػػػػـ الـز حالفػػػػػييكن  بكػػػػػٌؿ أيػػػػػكاليا

، كما نطالب الففالؿ ب ركرة العمؿ الفػكرم مػف أجػؿ إنيػا  حالػة االنقسػاـ المباركة
تمػػػاـ المفػػػالحة كا  ػػػادة الكفػػػاؽ الػػػكطن   مػػػى أسػػػاس الحفػػػاظ  مػػػى الثكابػػػت كفػػػ  كا  

 .مقدمتيا القدس كاألقفى كالمقدسات
الطمػػػػب مػػػػف السػػػػمطة الفمسػػػػطينية كأجيزتيػػػػا األمنيػػػػة فػػػػ  ال ػػػػفة الفمسػػػػطينية  ثالثــــًا:

، كرفو يدىا  ػف زتو األمنيةب ركرة كقؼ التعاكف األمن  مو العدك الفييكن  كأجي
دـ مبلحقػة يػباب حتى يتمٌكنكا مف القياـ بكاجبيـ الجيػادم فػ  القػدس ك ػالمقاكميف 

 .كيابات االنتفا ة
مطالبػػػة جميػػػو العػػػرب كالمسػػػمميف بنفػػػرة القػػػدس كالمسػػػجد األقفػػػى المبػػػارؾ  رابعـــًا:

كتقديـ الد ـ المادم كاإل بلم  كالمعنكم كالقانكن  لمياريو فمكد أىمنا ف  القدس 
األسػػػػػطكرم لتثبيػػػػػت ىػػػػػؤال  األىػػػػػؿ الفػػػػػامديف فػػػػػ   كمقػػػػػاكمتيـ الباسػػػػػمة كفػػػػػمكدىـ

 .ـ كمحبلتيـ ك مى أر يـ كمقدساتيـ قاراتيـ كمنازلي
د ػػػكة جامعػػػة الػػػدكؿ العربيػػػة كمنظمػػػة التعػػػاكف اإلسػػػبلم  بالقيػػػاـ بالكاجػػػب  خامســـًا:

المطمكب منيما نفرة لمقدس كاألقفى كالمقٌدسات ، كما نطالب جميو القادة العرب 
د ـ المػال  المطمػكب لميػاريو فػمكد أىمنػا فػ  القػدس كالمسػجد كالمسمميف بتقديـ الػ

األقفػػى المبػػارؾ كتنفيػػذ قػػرارات مػػؤتمراتيـ فػػ  سػػرت بميبيػػا كالدكحػػة فػػ  قطػػر بتقػػديـ 
 . ـ المال  لمياريو فمكد أىؿ القدسالد 

مطالبػػػة رؤسػػػا  البرلمانػػػات كالكتػػػؿ البرلمانيػػػة العربيػػػة كاإلسػػػبلمية بالتػػػد ؿ  سادســـًا:
 افة مف جرالـ الحػرب ريو إلنقاذ أىمنا ف  فمسطيف  امة كف  القدس كالسالعاجؿ 

الفييكنية كالت  ف  مقدمتيا التيكيػد الفػييكن  المتكافػؿ كالسػريو لمقػدس كتيجيػر 
أىمنػا الفػػامديف منيػػا كسػػحب ىكيػػاتيـ كطمػػس معالمنػػا كآثارنػػا كمقدسػػاتنا اإلسػػبلمية 

ى المبػػػارؾ كانتيػػػاؾ حرمتػػػو قفػػػكالمسػػػيحية كالمحػػػاكالت المتكػػػررة لممػػػٌس بالمسػػػجد األ
 .كقدسيتو
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بإحالػػػػػة ممػػػػػؼ   مطالبػػػػػة كزرا  ال ارجيػػػػػة العػػػػػرب بتفعيػػػػػؿ قػػػػػرارىـ القا ػػػػػ  ســـــابعًا:
االنتياكػػػػات الفػػػػييكنية فػػػػ  القػػػػدس مػػػػف حفريػػػػات كأنفػػػػاؽ أسػػػػفؿ المسػػػػجد األقفػػػػى 
المبػػػػػارؾ كسػػػػػاحاتو كمػػػػػف اسػػػػػتيطاف فػػػػػييكن  كمفػػػػػادرة أراضو فمسػػػػػطينية بػػػػػ الؼ 

ر ذلػػؾ إلػػى مجمػػس األمػػف الػػدكل  كمحكمػػة العػػدؿ الدكليػػة الػػدكنمات فػػ  القػػدس كغيػػ
 .ىا مف المنظمات كالمحاكـ الدكليةكغير 

د ػػكة المؤسسػػات اإل بلميػة العربيػػة كاإلسػبلمية ب ػػركرة إبػراز ق ػػايا القػػدس  ثامنـًا:
ت العالمية ف  كاأل طار الت  تتيددىا  بر اإل بلـ المرل  كالمقرك  كالمسمكع بالماا

 .اكات الفييكنية ف  القدس كاألقفى، كف ح االنتيلـجميو قارات العا
مطالبة األميف العاـ لؤلمـ المتحدة كمؤسسات مجمس األمػف الػدكل  كمجمػس  تاسعًا:

حقكؽ اإلنساف كالجمعية العمكمية لؤلمـ المتحدة كمحكمة الجنايات الدكليػة كمحكمػة 
ب ػػػػركرة تػػػػكفير العػػػدؿ الدكليػػػػة كمنظمػػػػة اليػػػػبلؿ الدكليػػػػة كمنظمػػػة الفػػػػميب الدكليػػػػة 

الحماية القانكنية كالعممية لمدينة القدس كمقدسػاتيا اإلسػبلمية كالمسػيحية فييػا كأىمنػا 
ية كاإلنسػػػانية كالمدنيػػػة المقدسػػػييف كالحفػػػاظ  مػػػى حقػػػكقيـ اليػػػر ية المقدسػػػة السياسػػػ

كنطالب مجمس حقكؽ اإلنسػاف كالػدكؿ المكقعػة  مػى اتفاقيػة جنيػؼ الرابعػة  ،كالدينية
عقػػد االجتما ػػات البلزمػػة لبحػػث االنتياكػػات كجػػرالـ الحػػرب الجسػػيمة ـ ب1949لعػػاـ 

 الت  يقترفيا االحتبلؿ الفييكن  كقادتو بحٌؽ كؿ ي   ف  القدس. 
 

 د. أحمد بحر  د. محمود الرمحي
 النائب األول  أمين سر

 لرئيس المجمس التشريعي  المجمس التشريعي
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 المػجمس الػتيريع  الػفمسطين 
 الدكرة غير العادية الرابعة

 المالة كثبلثة االجتماع –الجمسة األكلى 
 المنعقدة ف  مدينت  راـ اهلل كغزة

 ـ13/1/2016يـك االربعا  المكافؽ 
 (4/1/ غ.ع1433قرار رقـ )

االجتمػاع المالػة كثبلثػة المنعقػدة  –المجمس التيريع  الفمسطين  ف  جمسػتو األكلػى 
 ـ13/1/2016يـك االربعا  المكافؽ ف  مدينت  راـ اهلل كغزة 

 أخذًا بعين االعتبار:
، بيػ ف السػجؿ العػدل  2016( لسػنة 2) قانكف رقـالقرا ة الثانية لميركع تقرير  -

 المقدـ مف المجنة القانكنية.الكطن  
 أحكاـ النظاـ الدا م . -
 نقاش كمدا بلت األ كات كاإل كة أ  ا  المجمس. -

 يقــرر: 
، بيػػػػ ف السػػػػجؿ العػػػػدل  الػػػػكطن  2016( لسػػػػنة 2) نكف رقػػػػـإقػػػػرار ميػػػػركع قػػػػا واًل:أ

 باإلجماع. 
 استكماؿ إجرا ات القانكف حسب األفكؿ.  ثانيًا:

          
 د. أحمد بحر  د. محمود الرمحي

 النائب األول  أمين سر
 لرئيس المجمس التشريعي  المجمس التشريعي
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 المػجمس الػتيريع  الػفمسطين 
 الرابعة الدكرة غير العادية

 المالة كأربعة االجتماع –الجمسة األكلى 
 المنعقدة ف  مدينت  راـ اهلل كغزة

 ـ28/2/2016يكـ األحد المكافؽ 
 (4/1/ غ.ع(1434قرار رقـ 

االجتمػاع المالػة كأربعػة المنعقػدة  –المجمس التيريع  الفمسطين  ف  جمسػتو األكلػى 
 ـ28/2/2016ف  مدينت  راـ اهلل كغزة يكـ االحد المكافؽ 

 أخذًا بعين االعتبار:
 تقرير المجنة القانكنية حكؿ انتياؾ الحفانة البرلمانية لمنالب/ نجاة أبك بكر. -
 أحكاـ النظاـ الدا م . -
 نقاش كمدا بلت األ كات كاإل كة أ  ا  المجمس. -

 يقــرر: 
أبػك قبكؿ تقرير المجنة القانكنيػة حػكؿ انتيػاؾ الحفػانة البرلمانيػة لمنالػب/ نجػاة  واًل:أ

 بكر باإلجماع مو التعديبلت.
إقرار تكفيات تقرير المجنة القانكنية حكؿ انتياؾ الحفانة البرلمانية لمنالػب/  ثانيًا:

 نجاة أبك بكر لتككف كالتال :
الطمب إلى السمطة التنفيذية بالكقؼ الفكرم لكافػة اإلجػرا ات بحػؽ النالػب/ د.  -أوالً 

لتيريع  كالسماح لكافة أ  ػا  المجمػس نجاة أبك بكر كرفو الحفار  ف المجمس ا
التيريع  باالجتماع دا ؿ قا ات المجمس كممارسة مياميـ النيابية دكف تد ؿ مػف 

 أحد.
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تحميؿ المسؤكلية الكاممة لمسيد/  باس ككزير دا ميتو السيد/ رامى الحمد اهلل  -ثانياً 
ة كػؿ مػف  ف تدا يات مػا تػـ مػف إجػرا ات بحػؽ النالػب/ د. نجػاة أبػك بكػر كمحاسػب

 يارؾ ف  ىذه الجريمة بحؽ نكاب المجمس التيريع .
ـــاً  الطمػػػب إلػػػى مسػػػا د النالػػػب العػػػاـ لتقػػػديـ اسػػػتقالتو، بسػػػبب مػػػا قػػػاـ بػػػو مػػػف  -ثالث

  ػػا  المجمػػس التيػػريع  كذلػػؾ بقدكمػػوم الفػػات قانكنيػػة كدسػػتكرية كتطاكلػػو  مػػى أ 
 تيـ الي ف العاـ.د. نجاة أبك بكر لمتحقيؽ معيا حكؿ ق ايا  مى استد ا  النالب/ 

ـــاً  الطمػػػب إلػػػى السػػػيد الحمػػػد اهلل كجميػػػو أ  ػػػا  حككمتػػػو بػػػالتكقؼ  ػػػف تمػػػؾ  -رابع
 األ ماؿ الت  ت الؼ قكا د حقكؽ اإلنساف.

اإلسػػراع فػػ  تيػػكيؿ حككمػػة كطنيػػة تنػػاؿ ثقػػة المجمػػس التيػػريع  كتمػػارس  -خامســاً 
لة أمػاـ مياميا تحت رقابة المجمس التيريع  بحيث ي  ػو جميػو أ  ػاليا لممسػا 

 المجمس التيريع .
الطمػب مػػف جميػو الجيػػات التنفيذيػػة كالق ػالية بمػػا فييػػا النيابػة العامػػة فػػ   -سادســاً 

راـ اهلل االلتػػػزاـ باألحكػػػاـ القانكنيػػػة ال افػػػة بالحفػػػانة البرلمانيػػػة أل  ػػػا  المجمػػػس 
التيػػريع ، ك ػػدـ ات ػػاذ أيػػة إجػػرا ات  ػػد أم مػػف أ  ػػا  المجمػػس التيػػريع ، إال 

ـ طمب رفو الحفانة كفقان لؤلفكؿ، كفػ  الحػاالت التػ  نػص  مييػا النظػاـ بعد تقدي
 الدا م . 

تيػػكيؿ لجنػػة برلمانيػػة مػػف كافػػة الكتػػؿ كالقػػكالـ البرلمانيػػة لمتحقيػػؽ فػػ  كافػػة  -ســابعاً 
الم الفات الت  ارتكبتيا السمطة التنفيذية بحؽ النالب نجاة أبك بكػر كرفػو تكفػياتيا 

لقػػػانكن  بحػػػؽ كافػػػة الم ػػػالفيف كالمتجػػػاكزيف ألحكػػػاـ بال فػػػكص الت ػػػاذ المقت ػػػى ا
 القانكف األساس  كالنظاـ الدا م  لممجمس التيريع .

 
 د. أحمد بحر  د. محمود الرمحي

 النائب األول  أمين سر
 لرئيس المجمس التشريعي  المجمس التشريعي
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 المػجمس الػتيريع  الػفمسطين 
 الدكرة غير العادية الرابعة

 المالة ك مسة االجتماع –لى الجمسة األك 
 المنعقدة ف  مدينت  راـ اهلل كغزة

 ـ2/3/2016يـك االربعا  المكافؽ 
 (4/1/ غ.ع1435قرار رقـ )

االجتماع المالة ك مسة المنعقػدة  –المجمس التيريع  الفمسطين  ف  جمستو األكلى 
 ـ2/3/2016ف  مدينت  راـ اهلل كغزة يـك االربعا  المكافؽ 

 االعتبار:أخذًا بعين 
، بي ف 2016( لسنة 3) تقرير المجنة القانكنية لمقرا ة الثانية لميركع قانكف رقـ -

 الففؿ ف  المناز ات االدارية.
 أحكاـ النظاـ الدا م . -
 نقاش كمدا بلت األ كات كاإل كة أ  ا  المجمس. -

 يقــرر: 
ت  ف الففػػػػؿ فػػػػ  المناز ػػػػا، بيػػػػ2016( لسػػػػنة 3) قػػػػرار ميػػػػركع قػػػػانكف رقػػػػـإ :أوالً 

 بالقرا ة الثانية باإلجماع.اإلدارية 
 استكماؿ إجرا ات القانكف حسب األفكؿ. ثانيًا:

 
 د. أحمد بحر  د. محمود الرمحي

 النائب األول  أمين سر
 لرئيس المجمس التشريعي  المجمس التشريعي
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 المػجمس الػتيريع  الػفمسطين 
 الدكرة غير العادية الرابعة

 المالة كستو اعاالجتم –الجمسة األكلى 
 المنعقدة ف  مدينت  راـ اهلل كغزة

 ـ17/4/2016يكـ األحد المكافؽ 
 (4/1/ غ.ع1436قرار رقـ )

االجتمػاع المالػة كسػتو المنعقػدة  –المجمػس التيػريع  الفمسػطين  فػ  جمسػتو األكلػى 
 ـ17/4/2016ف  مدينت  راـ اهلل كغزة يكـ االحد المكافؽ 

 أخذًا بعين االعتبار:
لجنػػػػة التربيػػػػة كالق ػػػػايا االجتما يػػػػة حػػػػكؿ أك ػػػػاع األسػػػػرل فػػػػ  سػػػػجكف  تقريػػػػر -

 االحتبلؿ الفييكن  كالمعتقميف السياسييف
 أحكاـ النظاـ الدا م . -
 نقاش كمدا بلت األ كات كاإل كة أ  ا  المجمس. -

 يقــرر: 
قبكؿ تقرير لجنة التربية كالق ايا االجتما ية حكؿ أك اع األسرل ف  سػجكف  :أوالً 
 حتبلؿ الفييكن  كالمعتقميف السياسييف باالجماع مو التعديبلت.اال

إقرار تكفيات تقرير لجنة التربية كالق ايا االجتما ية حػكؿ أك ػاع األسػرل  ثانيًا:
 ف  سجكف االحتبلؿ الفييكن  كالمعتقميف السياسييف لتككف كالتال :

فػػػػو د ػػػػكة قيػػػػادة السػػػػمطة الفمسػػػػطينية ككػػػػؿ جيػػػػات اال تفػػػػاص العمػػػػؿ  مػػػػى ر  .1
الد اكل الفرديػة كالجما يػة باسػـ األسػرل كذكييػـ  ػد حككمػة االحػتبلؿ كقادتػو 

 أماـ المحاكـ الدكلية كمقا اتيـ  مى جرالميـ أماـ محكمة الجنايات الدكلية.
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د كة المؤسسػات الدكليػة ك افػة مجمػس حقػكؽ اإلنسػاف بػاألمـ المتحػدة تكميػؼ  .2
االحػػػػتبلؿ، كمعاينػػػػة لجنػػػػة دكليػػػػة لبلطػػػػبلع  مػػػػى أك ػػػػاع األسػػػػرل فػػػػ  سػػػػجكف 

 االنتياكات الفار ة لمقانكف الدكل  بما ف  ذلؾ اتفاقية جنيؼ.
الد كة إلى تيػكيؿ الػتبلؼ  ػالم  مػف مؤسسػات حقػكؽ اإلنسػاف إلطػبلؽ حممػة  .3

 الميػػة  ػػد سياسػػة اال تقػػاؿ اإلدارم كالعػػزؿ االنفػػرادم كاإلىمػػاؿ الطبػػ  التػػ  
 يمارسيا االحتبلؿ الفييكن  بحؽ األسرل.

امعػػػػػة الػػػػػدكؿ العربيػػػػػة كمنظمػػػػػة المػػػػػؤتمر اإلسػػػػػبلم  كبرلمانػػػػػات العػػػػػالـ د ػػػػػكة ج .4
كاالتحادات البرلمانية لعقػد جمسػة  افػة لمناقيػة األك ػاع الم سػاكية لؤلسػرل، 

 كتجريـ االحتبلؿ الفييكن  كمقاطعتو كمحاكمتو دكليان.
د كة السفارات العربية كاإلسبلمية لتنظيـ ا تفامات ت ػامنية لنفػرة األسػرل،  .5

فػػ دار نيػػػرات لمتعريػػػؼ بق ػػػية األسػػػرل كمعانػػػاتيـ كجػػػرالـ االحػػػتبلؿ بحقيػػػـ، كا 
 كد ـ حقكقيـ اإلنسانية الميرك ة.

د كة برلمانات العالـ إلى تحمؿ مسؤكلياتيـ القانكنية كاأل بلقية كاإلنسانية تجاه  .6
ىانػػػات  مػػػا يتعػػػرض لػػػو زمبلؤىػػػـ مػػػف نػػػكاب اليػػػعب الفمسػػػطين  مػػػف ا تطػػػاؼ كا 

 دارية باطمة ف  سجكف االحتبلؿ الفييكن .كا تقاالت كمحاكمات إ
د كة قيػادة السػمطة الفمسػطينية كأجيزتيػا األمنيػة االلتػزاـ بالقػانكف، ك ػدـ انتيػاؾ  .7

 حقكؽ المكاطف الفمسطين  ك دـ اال تقاؿ  مى  مفية سياسية.
نػػثمف جيػػػكد المقاكمػػة الفمسػػػطينية كمسػػا ييا لتحريػػػر أسػػرانا البكاسػػػؿ، كننايػػػدىا  .8

معمكمػػة  ػػف أسػػرل االحػػتبلؿ حتػػى يفػػرج ابتػػدا ان  ػػف )األسػػيرات بعػػدـ تقػػديـ أم 
نيػػػا  حػػػاالت العػػػزؿ االنفػػػرادم  كافػػػة كمحػػػررم الفػػػفقة الػػػذيف أ ػػػاد ا تقػػػاليـ، كا 

 كاال تقاؿ اإلدارم(.                  
 

 د. أحمد بحر  د. محمود الرمحي
 النائب األول  أمين سر

 لرئيس المجمس التشريعي  المجمس التشريعي
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 المػجمس الػتيريع  الػفمسطين 
 الدكرة غير العادية الرابعة

 المالة كسبعة االجتماع –الجمسة األكلى 
 المنعقدة ف  مدينت  راـ اهلل كغزة

 ـ27/4/2016يـك االربعا  المكافؽ 
 (4/1/ غ.ع1437قرار رقـ )

ة االجتمػاع المالػة كسػبعة المنعقػد –المجمس التيريع  الفمسطين  ف  جمستو األكلى 
 ـ27/4/2016ف  مدينت  راـ اهلل كغزة يـك االربعا  المكافؽ 

 أخذًا بعين االعتبار:
تقريػػر المجنػػة القانكنيػػة بيػػ ف انعػػداـ القػػرار الفػػادر  ػػف السػػيد/ محمػػكد  بػػاس  -

 بتيكيؿ المحكمة الدستكرية العميا.
ـ كالقػػػػكانيف الفمسػػػػطينية ذات 2003أحكػػػػاـ القػػػػانكف األساسػػػػ  كتعديبلتػػػػو لسػػػػنة  -

 ة.العبلق
 أحكاـ النظاـ الدا م . -
 نقاش كمدا بلت األ كات كاإل كة أ  ا  المجمس. -

 يقــرر: 
قبػػكؿ تقريػػر المجنػػة القانكنيػػة بيػػ ف انعػػداـ القػػرار الفػػادر  ػػف السػػيد/ محمػػكد  واًل:أ

  باس بتيكيؿ المحكمة الدستكرية العميا باإلجماع.
ـ القػرار الفػادر  ػف السػيد/ إقرار تكفيات تقرير المجنة القانكنيػة بيػ ف انعػدا ثانيًا:

 محمكد  باس بتيكيؿ المحكمة الدستكرية العميا باإلجماع لتككف  مى الكجو التال :
الت كيد  مػى قػرارات المجمػس التيػريع  السػابقة بيػ ف انتيػا  مػدة الكاليػة لمسػيد/  -1

/ 9/1اريخ محمػػػكد  بػػػاس بفػػػفتو رليسػػػا لمسػػػمطة الكطنيػػػة الفمسػػػطينية، مػػػف تػػػ
/ محمػػكد  بػػاس بتيػػكيؿ المحكمػػة الدسػػتكرية الفػػادر السػػيدكأف قػػرار  ،ـ2009
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ـ ىػػك قػػرار منعػػدـ فػػادر مػػف غيػػر ذم فػػفو كال يرتػػب ايػػة 3/4/2016بتػػاريخ 
اثار قانكنية اك دستكرية كا تبار كؿ ما يفدر باالستناد الى ىذا القرار منعػدما 

 كك ف لـ يكف.
اك ا ػػرار تحميػػؿ السػػيد/ محمػػكد  بػػاس المسػػؤكلية الي فػػية  ػػف ايػػة تبعػػات  -2

 تمحؽ ب بنا  يعبنا مف جرا  قيامو بتطبيؽ ىذا القرار المنعدـ.
م اطبػػػػػة كافػػػػػة الجيػػػػػات الق ػػػػػالية كالػػػػػكزارات كالييلػػػػػات الحككميػػػػػة كالسػػػػػفارات  -3

كالقنفػػػػميات كالممػػػػثبلت الدبمكماسػػػػية فػػػػ  ال ػػػػارج، كأ  ػػػػا  المجمػػػػس الػػػػكطن  
لؿ الفمسطينية ككافػة ككافة رؤسا  الكتؿ البرلمانية كاالمنا  العاميف لكافة الففا

المؤسسػػات كالي فػػيات ذات العبلقػػة لمطالبتيػػا بعػػدـ التعػػاط  مػػو ىػػذا القػػرار 
المنعػػػدـ كا تبػػػاره كػػػ ف لػػػـ يكػػػف كمطػػػالبتيـ بتعمػػػيـ ذلػػػؾ  مػػػى الػػػدكالر التنفيذيػػػة 

 كدكالر ات اذ القرار. 
ارسػػاؿ م اطبػػة يػػديدة الميجػػة لؤليػػ اص الػػذيف  يػػنيـ السػػيد/ محمػػكد  بػػاس  -4

لقػػرار المنعػػدـ كتػػك يتيـ بم ػػاطره كتحمػػيميـ المسػػؤكلية الي فػػية بمكجػػب ىػػذا ا
ف  حاؿ قياميـ بتطبيؽ ىذا القرار المنعدـ،  ف اية ا رار تفيب أبنا  يػعبنا 

 مف جرا  ىذا التطبيؽ.
تيكيؿ فريؽ قانكن  مف كافة الففالؿ كمؤسسات المجتمػو المػدن  كذلػؾ لمقيػاـ  -5

القيػػاـ ب يػػة  طػػكات فعميػػة لتطبيػػؽ بالتكافػػؿ مػػو الجيػػات المعنيػػة ل ػػماف  ػػدـ 
محمػكد  /ب  يعب   اغط لكقؼ ممارسات السػيدىذا القرار المنعدـ كتيكيؿ لك 

 .الفمسطينية ذات الفمة كالقكانيف لم الفة ألحكاـ القانكف األساس  باس ا
 

 د. أحمد بحر  د. محمود الرمحي
 النائب األول  أمين سر

 يعيلرئيس المجمس التشر   المجمس التشريعي
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 المػجمس الػتيريع  الػفمسطين 
 الدكرة غير العادية الرابعة

 المالة كثمانية االجتماع –الجمسة األكلى 
 المنعقدة ف  مدينت  راـ اهلل كغزة

 ـ11/5/2016يـك االربعا  المكافؽ 
 (4/1/ غ.ع1438قرار رقـ )

المنعقػػدة  االجتمػػاع المالػػة كثمانيػػة يػػريع  الفمسػػطين  فػػ  جمسػػتو األكلػػىالمجمػػس الت
 ـ11/5/2016 :ف  مدينت  راـ اهلل كغزة يـك االربعا  المكافؽ

 أخذًا بعين االعتبار:
تقريػػػر لجنػػػة المكازنػػػة كاليػػػلكف الماليػػػة حػػػكؿ ال طػػػة الماليػػػة لمػػػدكالر الحككميػػػة  -

 ـ.2016لعاـ
 أحكاـ النظاـ الدا م . -
 نقاش كمدا بلت األ كات كاإل كة أ  ا  المجمس. -

 يقــرر: 
تقرير لجنة المكازنة كاليلكف المالية حكؿ ال طة المالية لمدكالر الحككمية  قبكؿ واًل:أ

 ـ باإلجماع مو التعديبلت.2016 لعاـ
ـــًا: إقػػػرار تكفػػػيات تقريػػػر لجنػػػة المكازنػػػة كاليػػػلكف الماليػػػة حػػػكؿ ال طػػػة الماليػػػة  ثاني

 ـ لتككف  مى الكجو التال :2016لمدكالر الحككمية لعاـ
لػر اإليػػرادات كلجنػة االيػرادات بالعمػػؿ  مػى تطػكير آليػػات إلػزاـ كزارة الماليػة كدكا .1

 تحفيؿ اإليرادات كفقان لمقانكف كدكف المساس بالطبقات الفقيرة ف  المجتمو.
إلػػػػزاـ كزارة الماليػػػػة بػػػػ ف تكػػػػكف أيػػػػة زيػػػػادة أك تقمػػػػيص فػػػػ  م ففػػػػات مراكػػػػز  .2

فػػ  مسػػتكل تحفػػيؿ اإليػػرادات، كربػػط  المسػػلكلية تتناسػػب مػػو الزيػػادة كاليبػػكط 
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مػؾ الزيػادة أك التقمػيص بالنسػب الملكيػة الم ففػة لكػؿ مركػز مسػلكلية،  مػػى ت
 أف تعطى أكلكية الزيادة لكزارة الفحة.

مطالبػػػة كزارة الماليػػػة بمعالجػػػة البنػػػد ال ػػػاص بتاطيػػػة مسػػػتحقات المػػػكظفيف مػػػف  .3
 ػػػبلؿ الميػػػاريو االسػػػكانية المقامػػػة  مػػػى جػػػز  مػػػف األرا ػػػ  الحككميػػػة ليكػػػكف 

لتاطية العجز كذلؾ باستحداث بند: األرا   الم ففػة   مف التمكيؿ البلـز
البلزمػػػة لتاطيػػػة مسػػػتحقات المػػػكظفيف،  مػػػى أف يقابػػػؿ ذلػػػؾ بػػػنفس القيمػػػة بنػػػد: 

 مستحقات مكظفيف تمت تسكيتيا.
( مػػف قػػانكف إدارة المػػكارد الماليػػة لمعػػاـ 4-3إلػػزاـ كزارة الماليػػة بحػػذؼ المػػادتيف ) .4

 قة بكزارة األكقاؼ كأمكاؿ الكقؼ.ـ الكارد  مف ىذه ال طة، كالمتعم2016
( بيػػػػ ف 828/1/10إلػػػػزاـ كزارة الماليػػػػة بتنفيػػػػذ قػػػػرار المجمػػػػس التيػػػػريع  رقػػػػـ ) .5

اسػػتقبللية المجمػػس التيػػريع  إداريػػا كماليػػان، بحيػػث تظيػػر م ففػػات المجمػػس 
ـ كػػػػػرقـ فقػػػػػط،  مػػػػػى أف تفػػػػػػدر 2016التيػػػػػريع  فػػػػػ  ال طػػػػػة الماليػػػػػة لمعػػػػػاـ 
ة لممجمػػس التيػػريع  ككػػذلؾ م ففػػات الم ففػػات التيػػايمية غيػػر المركزيػػ

( ألػػؼ 311مفػػاريؼ مكاتػػب النػػكاب  ػػمف أربػػو أكامػػر ماليػػة منتظمػػة بقيمػػة )
 ييكؿ لؤلمر المال  الكاحد.

مطالبة الجيات الحككمة الم تفة با تماد سياسة التدكير الكظيف  كاالسػت داـ  .6
مػػكظفيف األمثػػؿ لمطاقػػات كالمػػكارد البيػػرية المتاحػػة، ال سػػيما فػػ  حالػػة تكػػدس ال

 ف  بعض المرافؽ كنقفيـ ف  بعض المرافؽ األ رل.
 

 د. أحمد بحر  د. محمود الرمحي
 النائب األول  أمين سر

 لرئيس المجمس التشريعي  المجمس التشريعي
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 المػجمس الػتيريع  الػفمسطين 
 الدكرة غير العادية الرابعة

 المالة كتسعة االجتماع –الجمسة األكلى 
 ينت  راـ اهلل كغزةالمنعقدة ف  مد

 ـ15/5/2016يكـ االحد المكافؽ 
 (4/1/ غ.ع1440قرار رقـ )

االجتمػاع المالػة كتسػعة المنعقػدة  –المجمس التيريع  الفمسطين  ف  جمستو األكلى 
 ـ15/5/2016ف  مدينت  راـ اهلل كغزة يكـ االحد المكافؽ 

 أخذًا بعين االعتبار:
 منة كالستيف لمنكبةتقرير لجنة البلجليف حكؿ الذكرم الثا -
 أحكاـ النظاـ الدا م . -
 نقاش كمدا بلت األ كات كاإل كة أ  ا  المجمس. -

 يقــرر: 
قبػػكؿ تقريػػر لجنػػة البلجلػػيف حػػكؿ الػػذكرم الثامنػػة كالسػػتيف لمنكبػػة باإلجمػػاع مػػو  واًل:أ

 التعديبلت.
ة إقػػػرار تكفػػػيات تقريػػػر لجنػػػة البلجلػػػيف حػػػكؿ الػػػذكرم الثامنػػػة كالسػػػتيف لمنكبػػػ ثانيـــًا:

 لتككف  مى الكجو التال :
يؤكد المجمس التيريع  ب نو ال تكجد ميكمة مو أم يػعب مػف اليػعكب العربيػة  .1

ال ف  الما   كال ف  الحا ػر كال فػ  المسػتقبؿ ككميػـ لنػا سػند، كميػكمتنا مػو 
 الييكد الذيف احتمكا أر نا كيردكا يعبنا.

أفػػػحاب ال ػػػمالر كػػػؿ االتيامػػػات كالتمفيقػػػات التػػػ  يقػػػـك بيػػػا بعػػػض المرتزقػػػة ك  .2
ال بيثة سكا  مف ىنا أك مف ىنػاؾ يكيػفيا الػزمف، كي يػب ظػف الميػعكذيف ىنػا 

 كىناؾ كي زم اهلل ال كنة كالمنحرفيف  ف الفطرة السميمة.
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أم ا تػػػدا   مػػػى أم  ربػػػ  أك  مػػػى أم أرض  ربيػػػة ا تػػػدا   مينػػػا، كنحػػػرس  .3
 الحدكد كما يحرسيا إ كاننا المجاكريف لنا.

سػػطينية ال نحيػػد  نيػػا كال يمكػػف أف نتنػػازؿ  نيػػا ميمػػا طػػاؿ ثكابػػت الق ػػية الفم .4
 الزمف.

أسػػػػرانا فػػػػ  سػػػػػجكف االحػػػػتبلؿ ال يطمػػػػؽ االحػػػػػتبلؿ سػػػػراحيـ ال بالمحادثػػػػػات كال  .5
باالتفاقيات المتعددة الت  حدثت كتحدث، كانمػا بإبػداع ككسػالؿ المقاكمػة إلرغػاـ 

 االحتبلؿ  مى إطبلؽ سراح األسرل.
يمؿ النسػا  كاألطفػاؿ كالم تطفػيف مػف الػذيف حػرركا أم ففقة تبادؿ ال بد أف ت .6

 ف  ففقات سابقة كاألسرل مف العرب.
منايػػػدة مفػػػر العػػػرب كالعركبػػػة رليسػػػان كقػػػادة كيػػػعبان أف يتكرمػػػكا بػػػإطبلؽ سػػػراح  .7

 األربعة الذيف ا تطفكا كىـ ف  طريقيـ إلى مفر.
 

 د. أحمد بحر  د. محمود الرمحي
 النائب األول  أمين سر

 لرئيس المجمس التشريعي  تشريعيالمجمس ال
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 المػجمس الػتيريع  الػفمسطين 
 الدكرة غير العادية الرابعة

 االجتماع المالة ك يرة –الجمسة األكلى 
 المنعقدة ف  مدينت  راـ اهلل كغزة

 ـ25/5/2016يـك األربعا  
 (4/1/ غ.ع1441قرار رقـ )

االجتمػػػاع المالػػػة ك يػػػرة المنعقػػػدة فػػػ   المجمػػػس التيػػػريع  الفمسػػػطين  فػػػ  جمسػػػتو األكلػػػى
 ـ.25/5/2016مدينت  راـ اهلل كغزة يـك االربعا  المكافؽ 

 أخذًا بعين االعتبار:
 تقرير المجنة القانكنية بي ف تعطيؿ تنفيذ أحكاـ اإل داـ. -
 أحكاـ النظاـ الدا م . -
 نقاش كمدا بلت األ كات كاإل كة أ  ا  المجمس. -

 يقــرر: 
 ر المجنة القانكنية بي ف تعطيؿ تنفيذ أحكاـ اإل داـ باألغمبية.قبكؿ تقري أواًل:
 إقرار تكفيات تقرير المجنة القانكنية بي ف تعطيؿ تنفيذ أحكاـ اإل داـ كالتال : ثانيًا:

الت كيد  مى قرارات المجمس التيريع  السابقة بياكر منفب رليس السػمطة الكطنيػة  -1
 ـ.9/1/2009الفمسطينية منذ 

ـ اإل ػػػػداـ النياليػػػػة كالتػػػػ  اسػػػػتنفذت طػػػػرؽ الطعػػػػف كحػػػػازت قػػػػكة االمػػػػر ا تبػػػػار احكػػػػا -2
  مييا ككاجبة النفاذ. لمحقيقة  كمفادقان  المق   بو  نكانان 

ب حكػػػاـ  مطالبػػػة النيابػػػة العامػػػة باأليػػػراؼ  مػػػى تنفيػػػذ أحكػػػاـ اإل ػػػداـ النياليػػػة  مػػػبلن  -3
أ ػبله  2بنػد ـ كال2001( لسػنة 3( مػف قػانكف اإلجػرا ات الجزاليػة رقػـ )410المادة )

 بياف المفادقة  مى كافة أحكاـ اإل داـ النيالية الفادرة  ف المحاكـ الفمسطينية.
 

 د. أحمد بحر  د. محمود الرمحي
 النائب األول  أمين سر

 لرئيس المجمس التشريعي  المجمس التشريعي
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 المػجمس الػتيريع  الػفمسطين 
 الدكرة غير العادية الرابعة

 المالة كاثنا  ير الجتماعا –الجمسة األكلى 
 المنعقدة ف  مدينت  راـ اهلل كغزة

 ـ18/6/2016يـك االربعا  المكافؽ 
 (4/1/ غ.ع1443قرار رقـ )

االجتماع المالة كاثنا  ير المنعقدة  المجمس التيريع  الفمسطين  ف  جمستو األكلى
 ـ18/6/2016ف  مدينت  راـ اهلل كغزة يـك االربعا  المكافؽ 

 ن االعتبار:أخذًا بعي
تقريػػػػر لجنػػػػة القػػػػدس كاألقفػػػػى بمناسػػػػبة الػػػػذكرل التاسػػػػعة كاألربعػػػػيف لبلحػػػػتبلؿ  -

 الفييكن  ليرق  القدس كالمسجد األقفى المبارؾ
 أحكاـ النظاـ الدا م . -
 نقاش كمدا بلت األ كات كاإل كة أ  ا  المجمس. -

 يقــرر: 
ة كاألربعيف لبلحػتبلؿ قبكؿ تقرير لجنة القدس كاألقفى بمناسبة الذكرل التاسع واًل:أ

 الفييكن  ليرق  القدس كالمسجد األقفى المبارؾ باإلجماع.
إقػػػرار تكفػػػيات لجنػػػة القػػػدس كاألقفػػػى بمناسػػػبة الػػػذكرل التاسػػػعة كاألربعػػػيف  ثانيـــًا:

لبلحػػػػتبلؿ الفػػػػييكن  ليػػػػرق  القػػػػدس كالمسػػػػجد األقفػػػػى المبػػػػارؾ باإلجمػػػػاع  مػػػػو 
 التعديبلت لتككف  مى الكجو التال :

ـ  مػى 1948كٌجو التحية لؤلىؿ الكػراـ فػ  القػدس كاألرض المحتمػة منػذ  ػاـ ن أواًل:
فػػػمكدىـ البطػػػكل  فػػػ  الربػػػاط كاالسػػػتمرار فػػػ  يػػػٌد الرحػػػاؿ إلػػػى المسػػػجد األقفػػػى 

، كن ػػٌص بالػػذكر يػػباب القػػدس تيـ ببسػػالة االقتحامػػات الفػػييكنيةالمبػػارؾ كمػػكاجي
ليػػة بمػػا يتػػكفر لػػدييـ مػػف كيػػاياتيا الػػذيف يقػػاكمكف المحتػػؿ الفػػييكن  بعمميػػات بطك 
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كسالؿ، كما ن ٌص بالذكر النسا  المرابطات كطبلب كطالبات مفاطب العمـ الذيف 
، كنطالػػػب ىػػػؤال  األىػػػؿ الكػػػراـ جميعػػػان مقدمػػػة ىػػػؤال  الفػػػامديف كالمػػػرابطيفىػػػـ فػػػ  

ؿ الفييكن  كمقاكمتو باالستمرار ف  ىذا الفمكد كالتحدم كالرباط كالمكاجية لممحت
  . بكؿ الكسالؿ

نيػػػا  االنقسػػػاـنطالػػػب الففػػػالؿ كالقػػػكل الف ثانيـــًا: ، كالتعػػػاكف فػػػ  مسػػػطينية بالتكحػػػد كا 
، كاحت ػاف انتفا ػة القػدس مة لتحرير القػدس كاألقفػى كفمسػطيفك و  طة متكام

، ألف حقنػػػا الػػػدين  كالتػػػاري   كقػػػكؼ فػػػ  مكاجيػػػة مػػػف يحػػػاكؿ إجيا ػػػياكد ميػػػا كال
األمنػػػ  بػػػؿ بالمفاك ػػػات كالتعػػػاكف كالح ػػػارم فػػػ  ىػػػذه المدينػػػة المقدسػػػة لػػػف يعػػػكد 

 . بالمقاكمة بكؿ أيكاليا
 مى األجيػزة األمنيػة الفمسػطينية فػ  ال ػفة الفمسػطينية كقػؼ التعػاكف األمنػ   ثالثًا:

مػػو العػػدك الفػػييكن  ككػػٌؼ يػػدىا  ػػف مبلحقػػة يػػباب المقاكمػػة حتػػى يػػتمٌكف ىػػؤال  
فػ  القػدس كال ػفة  اافػباليباب مف القياـ بػدكرىـ البطػكل  فػ  مقاكمػة المحتػؿ ال

 . الفمسطينية
نطالػػػػػب السػػػػػمطة الكطنيػػػػػة الفمسػػػػػطينية بالقيػػػػػاـ بػػػػػدكرىا المنػػػػػكط بيػػػػػا لحمايػػػػػة  رابعـــــًا:

المقدسػػػات اإلسػػػبلمية كالمسػػػيحية فػػػ  القػػػدس مػػػف  ػػػبلؿ تفعيػػػؿ البعػػػد القػػػانكن  فػػػ  
مبلحقػػػة مجرمػػػ  الحػػػرب الفػػػياينة فػػػ  محكمػػػة الجنايػػػات الدكليػػػة كمحكمػػػة العػػػدؿ 

مػػػػف المحػػػػاكـ الدكليػػػػة كالكطنيػػػػة كالمحافػػػػؿ الدكليػػػػة القتػػػػراؼ ىػػػػؤال  الدكليػػػة كغيرىمػػػػا 
، ىا األقفػػػػى كأىمنػػػػا المقدسػػػػييف فييػػػػاالمجػػػرميف جػػػػرالـ حػػػػرب بحػػػػٌؽ القػػػػدس كمسػػػػجد

كنطالػػب ىػػذه السػػمطة ب ػػركرة اسػػتثمار ان ػػماـ فمسػػطيف لمحكمػػة الجنايػػات الدكليػػة 
 .المجرميف الفياينة اميا  د ىؤال كمف ثـ التقدـ ليا بالممفات البلزمة لمتقا   أم

نػػػد ك العػػػرب كالمسػػػمميف يػػػعكبان كقػػػادة كحككمػػػات بتقػػػديـ كػػػؿ أنػػػكاع الػػػد ـ  خامســـًا:
المػػػادم كالسياسػػػ  كاإل بلمػػػ  كالقػػػانكن  لفػػػمكد أىمنػػػا المقدسػػػييف مػػػف أجػػػؿ إفيػػػاؿ 

، كمػػا نطالػػب القػػادة المسػػجد األقفػػى كالمدينػػة المقدسػػة الميػػاريو الفػػييكنية لتيكيػػد
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مػال  ألىػؿ يػذ قػراراتيـ فػ  مػؤتمرات القمػة العربيػة بتقػديـ الػد ـ الكالحكاـ العرب بتنف
 . القدس الذم قرركه فييا

نػػد ك البرلمانػػات العربيػػة كاإلسػػبلمية بالقيػػاـ بمػػا ىػػك مطمػػكب مػػنيـ لنفػػرة  سادســًا:
البلزمػة لمػدفاع  ػف القػدس  القدس كمسجدىا األقفى كأىميا مف  بلؿ سػٌف القػكانيف

ـ لبلىتمػػاـ بيػػذه يػػكيؿ لجنػػة لمقػػدس كفمسػػطيف فػػ  برلمانػػاتي، كمػػا نطػػالبيـ بتكأىميػػا
 .الق ية المقٌدسة

كمنظمتػػػػ  اليػػػػبلؿ كالفػػػػميب ، ألمػػػػـ المتحػػػػدة بمؤسسػػػػاتيا الم تمفػػػػة مػػػػى ا ســــابعًا:
، كمنظمػة اليكنسػكك كسػالر المنظمػات كالييلػات الدكليػة الػدفاع  ػف حقػكؽ األحمريف

دكر العبػػػادة مػػػف المسػػػاجد ك اإلنسػػاف الفمسػػػطين  فػػػ  القػػػدس ك ػػػف المسػػػجد األقفػػػى 
، كتحٌمػػؿ مسػلكلياتيـ القانكنيػػة كاأل بلقيػة كالكفػػا  بالتزامػاتيـ، كالعمػػؿ  مػػى كالكنػالس

إلػػزاـ االحػػتبلؿ الفػػييكنية بػػاحتراـ قػػرارات اليػػر ية الدكليػػة كتطبيقيػػا فػػ  األرا ػػػ  
الفمسطينية المحتمة، كالعمؿ  مػى تػكفير الحمايػة الفكريػة لميػعب الفمسػطين  ك افػة 

 ف  مدينة القدس مف جرالـ الحرب كاالنتياكات الفييكنية.
 

 د. أحمد بحر  د. محمود الرمحي
 النائب األول  أمين سر

 لرئيس المجمس التشريعي  المجمس التشريعي
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 المػجمس الػتيريع  الػفمسطين 
 الدكرة غير العادية الرابعة

 كالثالث  ير المالة  االجتماع –الجمسة األكلى 
 لمنعقدة ف  مدينت  راـ اهلل كغزةا

 ـ21/6/2016يـك الثبلثا  المكافؽ 
 (4/1/ غ.ع1446قرار رقـ )

االجتمػاع المالػة كالثالػث  يػر  –المجمػس التيػريع  الفمسػطين  فػ  جمسػتو األكلػى 
 ـ21/6/2016المنعقدة ف  مدينت  راـ اهلل كغزة يكـ الثبلثا  المكافؽ 

 أخذًا بعين االعتبار:
( لسػػنة 4نػػة القانكنيػػة لميػػركع قػػانكف المجنػػة اإلداريػػة كالحككميػػة رقػػـ )تقريػػر المج -

 لمقرا ة الثانية   ـ.2016
 أحكاـ النظاـ الدا م . -
 نقاش كمدا بلت األ كات كاإل كة أ  ا  المجمس. -

 يقــرر: 
ـ بػالقرا ة 2016نة ( لسػ4إقرار ميركع قػانكف المجنػة اإلداريػة كالحككميػة رقػـ ) واًل:أ

 .جماعباإلالثانية 
 استكماؿ إجرا ات القانكف حسب األفكؿ. ثانيًا:

 
 د. أحمد بحر  د. محمود الرمحي

 النائب األول  أمين سر
 لرئيس المجمس التشريعي  المجمس التشريعي

 
 



 م2017 ()ينايركانون ثاني             )الــوقــائــع الفـمســطـينـية(             العـدد الرابع والتسعون           

 

 

- 43 - 

 المػجمس الػتيريع  الػفمسطين 
 الدكرة غير العادية الرابعة

 المالة كال امس  ير االجتماع –الجمسة األكلى 
   مدينت  راـ اهلل كغزةالمنعقدة ف

 ـ10/8/2016يـك االربعا  المكافؽ 
 (4/1/ غ.ع1448قرار رقـ )

االجتمػاع المالػة كال ػامس  يػر - المجمس التيريع  الفمسطين  ف  جمستو األكلى 
 ـ.10/8/2016المنعقدة ف  مدينت  راـ اهلل كغزة يـك االربعا  المكافؽ 

 أخذًا بعين االعتبار:
يػػػػػة كاألمػػػػػف كالحكػػػػػـ المحمػػػػػ  كالقانكنيػػػػػة بيػػػػػ ف الم ػػػػػدرات تقريػػػػػر لجنتػػػػػ  الدا م -

 كالمؤثرات العقمية ف  قطاع غزة.
 أحكاـ النظاـ الدا م . -
 نقاش كمدا بلت األ كات كاإل كة أ  ا  المجمس. -

 يقــرر: 
قبػػكؿ تقريػػر لجنتػػ  الدا ميػػة كاألمػػف كالحكػػـ المحمػػ  كالقانكنيػػة بيػػ ف الم ػػدرات  أواًل:

 طاع غزة باإلجماع مو التعديبلت.كالمؤثرات العقمية ف  ق
إقرار تكفػيات تقريػر لجنتػ  الدا ميػة كاألمػف كالحكػـ المحمػ  كالقانكنيػة بيػ ف  ثانيًا:

 الم درات كالمؤثرات العقمية ف  قطاع غزة لتككف كالتال :
 أواًل: الجوانب الفنية والقانونية:

ال تقػػػؿ التعامػػػؿ مػػػو جريمػػػة االتجػػػار بالم ػػػدرات  مػػػ  أنيػػػا ق ػػػية أمػػػف قػػػكم   .1
  طكرة  ف  جرالـ الت ابر كتزكير العمبلت كغيرىا.

التعمػػػػػيـ  مػػػػػى مراكػػػػػز اليػػػػػرطة كالمحققػػػػػيف ب ػػػػػركرة االلتػػػػػزاـ بتطبيػػػػػؽ التعػػػػػديؿ  .2
المعػػػػدؿ لقػػػػانكف  2009( لسػػػػنة 4التيػػػػريع  لقػػػػانكف اإلجػػػػرا ات الجزاليػػػػة رقػػػػـ )
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كالقا ػػ  با تبػػار ق ػػايا الم ػػدرات  2001( لسػػنة 3االجػػرا ات الجزاليػػة رقػػـ )
 ثبت بكؿ الطرؽ، في  ليست ق ية  بطية كما كانت سابقان.ت

 ركرة التزاـ ال ابطة الق الية كالنيابة العامة باإلجرا ات السميمة  ند ال بط  .3
كالتحقيػػؽ كاإلحالػػة لمنيابػػة العامػػة كالفحػػص لممػػكاد الم ػػدرة لػػدل المعمػػؿ الجنػػال  

المتيمػػػيف أمػػػاـ كذلػػػؾ لتجنػػػب أيػػػة ثاػػػرات قانكنيػػػة إجراليػػػة قػػػد تف ػػػ  إلػػػى بػػػرا ة 
 المحاكـ.

اإليعاز لمراكز اليػرطة كالنيابػة العامػة بػااللتزاـ بػاإلجرا ات القانكنيػة فػ  متابعػة  .4
ق ػػػايا الم ػػػدرات ك ػػػدـ االسػػػتجابة أليػػػة تػػػد بلت  ارجيػػػة تطمػػػب اإلفػػػراج  ػػػف 

 المتيميف أك المكقكفيف ف  ق ايا م درات ميما كانت بساطتيا.
لية  افػة لنظػر جػرالـ الم ػدرات ا ػذيف الطمب الى الق ا  بتيػكيؿ ىيلػة ق ػا .5

 باال تبار  طكرة ىذه الجرالـ  مى المجتمو ك فكفية ىذا النكع مف الجرالـ.
اإليعػػػاز لمنيابػػػة العامػػػة بإيقػػػاؼ العمػػػؿ بالتسػػػكيات الماليػػػة فػػػ  ق ػػػايا الم ػػػدرات  .6

كغيرىػػا مػػف الق ػػايا الػػى اف يػػتـ إقػػرار قػػانكف الفػػمح الجزالػػ  مػػف قبػػؿ المجمػػس 
 التيريع .

م اطبػػة المجمػػس األ مػػى لمق ػػا  ب ػػركرة التػػزاـ السػػادة الق ػػاة بتطبيػػؽ أحكػػاـ  .7
كمػػػػا كرد بػػػػو مػػػػػف  2013( لسػػػػػنة 7قػػػػانكف الم ػػػػدرات كالمػػػػػؤثرات العقميػػػػة رقػػػػـ )

 قكبػػات مامظػػة تفػػؿ لحػػد اإل ػػداـ بحػػؽ مركجػػ  الم ػػدرات كالمتػػاجريف بػػدما  
ة  ػػف المجمػػس اليػػعب الفمسػػطين  المقػػاـك ك ػػركرة االلتػػزاـ بالتعميمػػات الفػػادر 

 األ مى لمق ا  بالتيديد ف  جرالـ الم درات.
ميف ف  الحكـ ف  ق ايا تفعيؿ دكر لجنة التفتيش الق ال  تجاه الق اة المتساى .8

كمحاسػػبتيـ فػػ  حػػاؿ تكػػرار التسػػاىؿ، كالتػػد ؿ لتعػػديؿ بنػػكد التفتػػيش الم ػػدرات 
 .افيةما يكفؿ تحقيؽ العدالة كاليفالق ال  ف  قانكف السمطة الق الية ب

يجب تيدد المحاكـ ف  اإلفراج بكفالة  ف المكقكفيف فػ  جػرالـ الم ػدرات ك ػدـ  .9
 منح المكقكفيف ىذا االمتياز إال ف  حدكد  يقة جدا.
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اإلسراع مف المحاكـ ف  البػت فػ  االسػتلنافات ال افػة بطمبػات الكفالػة بق ػايا  .10
 . المكقكؼلت  تؤكؿ إلى اإلفراج  ف الم درات كتجنب الت جيبلت المتكررة ا

ـ مػػف 2016( لسػػنة 2اإلسػػراع فػػ  تطبيػػؽ قػػانكف السػػجؿ العػػدل  الػػكطن  رقػػـ ) .11
قبػػؿ المحػػاكـ كالنيابػػة العامػػة كاليػػرطة لمحػػد مػػف ظػػاىرة العػػكد لجريمػػة الم ػػدرات 

 كتكقيو العقكبات الميددة  مى المجـر العالد.
اسػتنادا  مى المحاكـ تيديد العقكبات ف  حالة العكد اإلجرام  لجرالـ الم ػدرات  .12

 ـ.2013( لسنة 7ثرات العقمية رقـ )ألحكاـ قانكف الم درات كالمؤ 
المعػػػدؿ  2009( لسػػنة 5مطالبػػة مػػدرا  السػػجكف بػػااللتزاـ ب حكػػػاـ القػػانكف رقػػـ ) .13

الػػػػذم حػػػػدد  ػػػػكابط  1998( لسػػػػنة 6لقػػػػانكف مراكػػػػز االفػػػػبلح كالت ىيػػػػؿ رقػػػػـ )
ا  مػػى السػػجنا  فػػ  كاجػرا ات مػػنح االجػػازات البيتيػػة لمنػػزال  كالعمػػؿ  مػػى تطبيقيػػ

 جرالـ الم درات.
 ًا: الجوانب البشرية والموجستية:نيثا
زيػػػػػادة  ػػػػػدد  نافػػػػػر االدارة العامػػػػػة لمكافحػػػػػة الم ػػػػػدرات كتعزيػػػػػز االمكانيػػػػػات  .1

 المكجستية ليا.
ت فػػػيص امتيػػػازات  افػػػة بمنتسػػػب  اإلدارة العامػػػة لمكافحػػػة الم ػػػدرات تيػػػمؿ  .2

 حكافز ك بلكة م اطرة.
مػػػدمنيف  مػػػى أف يتػػػكافر فييػػػا أسػػػاليب العػػػبلج الطبػػػ  إنيػػػا  مفػػػحات لعػػػبلج ال .3

 كالنفس  كاالجتما   الحديث.
العمػػػؿ  مػػػى تطػػػكير المعمػػػػؿ الجنػػػال  بحيػػػث يفػػػبح قػػػػادر  مػػػى فحػػػص كافػػػػة  .4

 العينات بيكؿ دقيؽ ك اجؿ.
تيػػػديد الرقابػػػة  مػػػى الحػػػدكد كاألنفػػػاؽ كا تبػػػار الجػػػرالـ الم ػػػبكطة ب نيػػػا جػػػرالـ  .5

قيػو أقفػى العقكبػات يػب كاإلتجػار بالم ػدرات لتك مركبة يجتمو بيػا جريمتػا التير 
 . مى المكقكفيف
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 ػػػركرة ففػػػؿ مجرمػػػ  الم ػػػدرات  ػػػف غيػػػرىـ مػػػف النػػػزال  فػػػ  مراكػػػز الت ىيػػػؿ  .6
كاإلفبلح كالعمؿ  مى فياغة برام  ك طط ت ىيميػة  مميػة لمػدمن  الم ػدرات 

 المكد يف دا ؿ السجكف تف   إلى العبلج النفس  كالسمكك  ليـ. 
حفكؿ السجنا   مػى المػكاد ابة  مى زيارات السجكف الت  تكفؿ منو تيديد الرق .7

 ، ك ركرة محاسبة المقفريف ف  ذلؾ.الم درة
 ثالثًا: الجوانب التوعوية:

تفعيػػؿ دكر كسػػالؿ اإل ػػبلـ كتفعيػػؿ ال طػػاب الػػدين  باػػرض محاربػػة ىػػذه ا فػػة  .1
 الت  تفتؾ بالمجتمو.

 كالجامعات كالمؤسسات كغيرىا.االىتماـ بدكر ال دمة االجتما ية ف  المدارس  .2
ك ػػػو  طػػػة لتػػػدريب منتسػػػب  اإلدارة العامػػػة لمكافحػػػة الم ػػػدرات لرفػػػو مسػػػتكل  .3

أداليػػػـ العممػػػػ  فػػػػ  مسػػػػالؿ ال ػػػػبط اإلجرالػػػػ  لممػػػػكاد الم ػػػػدرة كتزكيػػػػدىـ بػػػػذكم 
 الكفا ة العالية كال برة كاال تفاص.

 لم درات.تكثيؼ العمؿ الد كم كاالريادم دا ؿ السجكف لممكقكفيف ف  جرالـ ا .4
، األكقػػػػاؼ، الثقافػػػػة، اإل ػػػػبلـ، التعمػػػػيـ، اليػػػػؤكف التعػػػػاكف مػػػػو كزارات )الفػػػػحة .5

االجتما يػػػة( لك ػػػو تفػػػكر لمجابيػػػة انتيػػػار الم ػػػدرات بػػػيف اليػػػباب كتجفيػػػؼ 
 المنابو الت  تركج ليذه ا فة.

 توصية ختامية:
ت تيػػكيؿ لجنػػة برلمانيػػة لمتابعػػة تطبيػػؽ تكفػػيات ىػػذا التقريػػر كالتكافػػؿ مػػو الجيػػا

الم تفة كتقػديـ الػد ـ لؤلجيػزة التنفيذيػة لتمكينيػا مػف القيػاـ بمياميػا كفقػا لؤلفػكؿ 
 القانكنية.

 

 د. أحمد بحر  د. محمود الرمحي
 النائب األول  أمين سر

 لرئيس المجمس التشريعي  المجمس التشريعي
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 المػجمس الػتيريع  الػفمسطين 
 الدكرة غير العادية الرابعة

 المالة كالسادس  ير االجتماع –الجمسة األكلى 
 المنعقدة ف  مدينت  راـ اهلل كغزة

 ـ22/8/2016يـك االثنيف المكافؽ 
 (4/1/ غ.ع1449قرار رقـ )

االجتمػػاع المالػػة كالسػػادس  يػػر  يػػريع  الفمسػػطين  فػػ  جمسػػتو األكلػػىالمجمػػس الت
 ـ.22/8/2016المنعقدة ف  مدينت  راـ اهلل كغزة يـك االثنيف المكافؽ 

 بعين االعتبار: أخذاً 
تقرير لجنة القدس كاألقفى بمناسبة الذكرم السابعة كاألربعػيف إلحػراؽ المسػجد  -

 األقفى المبارؾ.
 أحكاـ النظاـ الدا م . -
 نقاش كمدا بلت األ كات كاإل كة أ  ا  المجمس. -

 يقــرر: 
 قبػكؿ تقريػر لجنػة القػػدس كاألقفػى بمناسػبة الػػذكرم السػابعة كاألربعػيف إلحػػراؽ أواًل:

 المسجد األقفى المبارؾ باإلجماع مو التعديبلت.
إقػػػػرار تكفػػػػػيات تقريػػػػر لجنػػػػػة القػػػػدس كاألقفػػػػى بمناسػػػػػبة الػػػػذكرم السػػػػػابعة  ثانيــــًا:

 كاألربعيف إلحراؽ المسجد األقفى المبارؾ لتككف كالتال :
يكجو المجمػس التيػريع  التحيػة لؤلىػؿ الكػراـ فػ  القػدس كاألرض المحتمػة منػذ  :أوالً 

مػػى فػػمكدىـ البطػػكل  فػػ  الربػػاط كاالسػػتمرار فػػ  يػػٌد الرحػػاؿ إلػػى ـ  1948 ػػاـ 
، كن ٌص بالػذكر تيـ ببسالة االقتحامات الفييكنيةالمسجد األقفى المبارؾ كمكاجي

يباب القدس الذيف يقاكمكف المحتؿ الفييكن  بعمميات بطكلية بما يتكفر لدييـ مف 
بات مفاطب العمـ الذيف كسالؿ، كما ن ٌص بالذكر النسا  المرابطات كطبلب كطال
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، كنطالػػػب ىػػػؤال  األىػػػؿ الكػػػراـ جميعػػػان مقدمػػػة ىػػػؤال  الفػػػامديف كالمػػػرابطيفىػػػـ فػػػ  
ؿ الفييكن  كمقاكمتو باالستمرار ف  ىذا الفمكد كالتحدم كالرباط كالمكاجية لممحت

 .  بكؿ الكسالؿ
نيػػػا  االنقسػػػاـ، كالتعػػػ ثانيـــًا: اكف فػػػ  مطالبػػػة الففػػػالؿ كالقػػػكل الفمسػػػطينية بالتكحػػػد كا 

كك و  طة متكاممػة لتحريػر القػدس كاألقفػى، كاحت ػاف انتفا ػة القػدس كد ميػا 
كالكقكؼ ف  مكاجية مػف يحػاكؿ إجيا ػيا، ألف حقنػا الػدين  كالتػاري   كالح ػارم 
فػ  ىػذه المدينػػة المقدسػة لػف يعػػكد بالمفاك ػات كالتعػاكف األمنػػ  بػؿ بالمقاكمػة بكػػؿ 

 أيكاليا.
ة الفمسػطينية فػ  ال ػفة الفمسػطينية كقػؼ التعػاكف األمنػ   مى األجيػزة األمنيػ ثالثًا:

مػػو العػػدك الفػػييكن  ككػػٌؼ يػػدىا  ػػف مبلحقػػة يػػباب المقاكمػػة حتػػى يػػتمٌكف ىػػؤال  
اافػب فػ  القػدس كال ػفة اليباب مف القياـ بػدكرىـ البطػكل  فػ  مقاكمػة المحتػؿ ال

 . الفمسطينية
كرىا المنػػػػػكط بيػػػػػا لحمايػػػػػة نطالػػػػػب السػػػػػمطة الكطنيػػػػػة الفمسػػػػػطينية بالقيػػػػػاـ بػػػػػد رابعـــــًا:

المقدسػػػات اإلسػػػبلمية كالمسػػػيحية فػػػ  القػػػدس مػػػف  ػػػبلؿ تفعيػػػؿ البعػػػد القػػػانكن  فػػػ  
مبلحقػػػة مجرمػػػ  الحػػػرب الفػػػياينة فػػػ  محكمػػػة الجنايػػػات الدكليػػػة كمحكمػػػة العػػػدؿ 
الدكلية كغيرىما مف المحاكـ الدكلية كالكطنيػة القتػراؼ ىػؤال  المجػرميف جػرالـ حػرب 

، كنطالػػػػب ىػػػػذه السػػػػمطة األقفػػػػى كأىمنػػػػا المقدسػػػػييف فييػػػػاىا بحػػػػٌؽ القػػػػدس كمسػػػػجد
ب ػػػركرة اسػػػتثمار ان ػػػماـ فمسػػػطيف لمحكمػػػة الجنايػػػات الدكليػػػة كمػػػف ثػػػـ التقػػػدـ ليػػػا 

 بالممفات البلزمة لمتقا   أماميا  د ىؤال  المجرميف الفياينة.
نطالب الحككمة الفمسطينية بالعمؿ  مى تفعيػؿ كتنفيػذ قػانكف تحػريـ كتجػريـ  خامسًا:

ـ، 2008لتنػػػػازؿ  ػػػػف القػػػػدس الػػػػذم أقػػػػٌره المجمػػػػس التيػػػػريع  الفمسػػػػطين  فػػػػ   ػػػػاـ ا
كقانكف الفندكؽ الػكطن  لػد ـ القػدس الػذم أقػٌره المجمػس التيػريع  الفمسػطين  فػ  

ـ كالعمػػؿ  مػػى ا تمػػاد المكازنػػة البلزمػػة لػػد ـ ميػػاريو فػػمكد أىمنػػا فػػ  2012 ػػاـ 
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ة لتيكيد المدينة المقدسة كطمس مدينة القدس لمكاجية الم ططات الفييكنية الرامي
 .المبارؾ معالميا اإلسبلمية كالمسيحية كتقسيـ المسجد األقفى

يد ك المجمػس التيػريع   العػرب كالمسػمميف يػعكبان كقػادة كحككمػات بتقػديـ  سادسًا:
كؿ أنكاع الد ـ المادم كالسياس  كاإل بلم  كالقانكن  لفمكد أىمنػا المقدسػييف مػف 

الفػػييكنية لتيكيػػد المسػػجد األقفػػى كالمدينػػة المقدسػػة ، كمػػا  أجػػؿ إفيػػاؿ الميػػاريو
نطالب القػادة كالحكػاـ العػرب بتنفيػذ قػراراتيـ فػ  مػؤتمرم القمػة العربيػة بتقػديـ الػد ـ 

 المال  ألىؿ القدس الذم قرركه فييا.
يػػػد ك المجمػػػس  التيػػػريع  البرلمانػػػات العربيػػػة كاإلسػػػبلمية بالقيػػػاـ بمػػػا ىػػػك  ســـابعًا:

لنفػػػرة القػػػدس كمسػػػجدىا األقفػػػى كأىميػػػا مػػػف  ػػػبلؿ سػػػٌف القػػػكانيف مطمػػػكب مػػػنيـ 
البلزمػة لمػػدفاع  ػػف القػدس كأىميػػا، كمػػا نطػالبيـ بتيػػكيؿ لجنػػة لمقػدس كفمسػػطيف فػػ  

 .ـ لبلىتماـ بيذه الق ية المقٌدسةبرلماناتي
 مػػػػػى األمػػػػػـ المتحػػػػػدة بمؤسسػػػػػاتيا الم تمفػػػػػة، كمنظمتػػػػػ  اليػػػػػبلؿ كالفػػػػػميب  ثامنـــــًا:

اليكنسكك كسالر المنظمات كالييلػات الدكليػة بالػدفاع  ػف حقػكؽ األحمريف، كمنظمة 
اإلنسػػػػاف ك ػػػػػف المسػػػػػجد األقفػػػػػى كدكر العبػػػػادة مػػػػػف المسػػػػػاجد كالكنػػػػػالس، كتحٌمػػػػػؿ 
مسػػػلكلياتيـ القانكنيػػػة كاأل بلقيػػػة كالكفػػػا  بالتزامػػػاتيـ، كالعمػػػؿ  مػػػى إلػػػزاـ االحػػػتبلؿ 

ألرا ػػػػ  الفمسػػػػطينية الفػػػػييكن  بػػػػاحتراـ قػػػػرارات اليػػػػر ية الدكليػػػػة كتطبيقيػػػػا فػػػػ  ا
المحتمػػة، كالعمػػؿ  مػػى تػػكفير الحمايػػة الفكريػػة لميػػعب الفمسػػطين  ك افػػة فػػ  مدينػػة 

 .الـ الحرب كاالنتياكات الفييكنيةالقدس مف جر 
يثمف المجمس  مكقؼ الحككمات العربية كاإلسبلمية منو التطبيو مػو الكيػاف  تاسعًا:

ـ إقامػػػػػة أم  بلقػػػػػات مػػػػػو الفػػػػػييكن  كنطالػػػػػب بقطػػػػػو العبلقػػػػػات الدبمكماسػػػػػية ك ػػػػػد
 االحتبلؿ الفييكن .

د ػػكة  ألمػػة ك طبػػا  المسػػاجد فػػ  العػػالـ أف ي فػػكا االنتياكػػات الفػػييكنية  عاشــرًا:
المتكػػررة بحػػؽ المسػػجد األقفػػى المبػػارؾ كالقػػدس فػػ   طػػبيـ، كمػػا نػػد ك المفكػػريف 

 كالباحثيف أف يفردكا الندكات كالمحا رات ليذه المكا يو.
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ذا التقريػػػػر كثيقػػػػة رسػػػػمية مػػػػف كثػػػػالؽ المجمػػػػس التيػػػػريع  ا تبػػػػار ىػػػػ حــــادي عشــــر:
الفمسػػػػطين  كالعمػػػػؿ  مػػػػى ترجمتػػػػو كنيػػػػره إلػػػػى جميػػػػو البرلمانػػػػات كالمحافػػػػؿ العربيػػػػة 

 .كحثيـ  مى التحرؾ العاجؿ كالفكرمكاإلسبلمية كالدكلية 
 

 د. أحمد بحر  د. محمود الرمحي
 النائب األول  أمين سر

 التشريعيلرئيس المجمس   المجمس التشريعي
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 المػجمس الػتيريع  الػفمسطين 
 الدكرة غير العادية الرابعة

 المالة ك السابو   ير االجتماع –الجمسة األكلى 
 المنعقدة ف  مدينت  راـ اهلل كغزة

 ـ13/10/2016يـك ال ميس المكافؽ 
 (4/1/ غ.ع1450قرار رقـ )

االجتمػػاع المالػػة كالسػػابو   يػػر -جمسػػتو األكلػػى المجمػػس التيػػريع  الفمسػػطين  فػػ  
 ـ.13/10/2016المنعقدة ف  مدينت  راـ اهلل كغزة يـك ال ميس المكافؽ 

 أخذًا بعين االعتبار:
ة العػػدؿ العميػػا بػػراـ تقريػر المجنػػة القانكنيػػة حػػكؿ التػػدا يات القانكنيػػة لحكػػـ محكمػػ -

 ة ف  قطاع غزة.الاا  اجرا  انت ابات مجالس الييلات المحمياهلل بي ف 
 أحكاـ النظاـ الدا م . -
 نقاش كمدا بلت األ كات كاإل كة أ  ا  المجمس. -

 يقــرر: 
ـ محكمة العػدؿ العميػا تقرير المجنة القانكنية حكؿ التدا يات القانكنية لحكقبكؿ  أواًل:

 لس الييلػػػػات المحميػػػػة فػػػػ  قطػػػػاع غػػػػزةالاػػػػا  اجػػػػرا  انت ابػػػػات مجػػػػابػػػػراـ اهلل بيػػػػ ف 
 لتعديبلت.باإلجماع مو ا

ة تقريػر المجنػة القانكنيػة حػكؿ التػدا يات القانكنيػة لحكػـ محكمػإقرار تكفػيات  ثانيًا:
الاا  اجرا  انت ابات مجالس الييلات المحمية ف  قطاع العدؿ العميا براـ اهلل  بي ف 

 لتككف كالتال : غزة 
الحككمػػة ) د ػػكة حككمػػة الكحػػدة الكطنيػػةتكميػػؼ المجػػاف الم تفػػة بدراسػػة   .1

/ اسػػما يؿ ىنيػػو لمعػػكدة لممارسػػػة سػػطينية الحػػادم  يػػر( برلاسػػة السػػيدمالف
مياميا ف  ظؿ غياب حككمة الكفاؽ ك دـ القيػاـ بكاجباتيػا فػ  المحافظػات 
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 ى المجمػس التيػريع  لنيػؿ ثقػة كفقػان قطاع غزة( كلعدـ  ر يا  مالجنكبية )
ة الحمػد لبلتفاقيات المكقعة بيف الففالؿ بي ف تيكيؿ حككمة التكافؽ برلاسػ

 اهلل. 
كالسياسػػػػػػية تحميػػػػػؿ السػػػػػمطة الفمسػػػػػطينية فػػػػػ  راـ اهلل المسػػػػػؤكلية التاري يػػػػػة  .2

كالظػالـ بحػؽ ذا الحكػـ الق ػال  المسػيس الجػالر تدا يات ىكاأل بلقية  ف 
افر ابنػػػا  يػػػعبنا الفمسػػػطين  فػػػ  قطػػػاع غػػػزة  كرفػػػو يػػػدىا  ػػػف التػػػد ؿ السػػػ

افػػػدار القػػػرارات ، كالتكقػػػؼ الفػػػكرم  ػػػف كالفا ػػػح فػػػ  الق ػػػا  الفمسػػػطين 
 كالتفريحات التكتيرية الت  ال ت دـ اال االحتبلؿ كأ كانو. 

الت كيػػد  مػػى يػػر ية الق ػػا  فػػ  قطػػاع غػػزة حيػػث أف كافػػة إجػػرا ات تعػػيف  .3
الق اة كنظاـ ياؿ الكظالؼ القانكنية قػد تػـ كفقػا ألحكػاـ القػانكف األساسػ  

ت ذات العبلقػة ـ كقانكف السػمطة الق ػالية كالتيػريعا2003كتعديبلتو لسنة 
 بالكظيفة العامة.

د كة الففالؿ الفمسػطينية المكقعػة  مػى ميثػاؽ اليػرؼ ال ػاص بانت ابػات   .4
مجػػالس الييلػػات المحميػػة إلػػى ات ػػاذ مكاقػػؼ  مميػػة لم ػػركج بمكقػػؼ كطنػػ  
حاسػػػـ يعمػػػف م الفػػػة حركػػػة فػػػتح لميثػػػاؽ اليػػػرؼ كالتحػػػذير مػػػف مابػػػة ىػػػذا 

الػذم يؤسػس لتمييػز قطػاع غػزة السمكؾ المعطؿ لجيكد المفالحة الكطنيػة ك 
لزاـ حركة فتح باإلجماع الكطن كففمو  ف باق  الكطف،   .كا 

د كة لجنػة االنت ابػات المركزيػة إلػى التػزاـ الحياديػة كالتمسػؾ بعػدـ قانكنيػة   .5
الحكػػـ الق ػػال  الجػػالر بسػػبب الم الفػػة اليػػكمية كالمك ػػك ية لقبػػكؿ النظػػر 

مػػر الػػذم يجعػػؿ المجنػػة فػػ  حػػؿ فػػ  الػػد كل بعػػد فػػكات ا جػػاؿ القانكنيػػة األ
 .لتزاـ بيذا الحكـ الق ال  الباطؿمف اال

د كة مؤسسات حقكؽ اإلنساف كالمراكز الحقكقيػة فػ  األرا ػ  الفمسػطينية   .6
الت ػػػاذ اإلجػػػرا ات القانكنيػػػة لػػػدل الجيػػػات الم تفػػػة لحمػػػؿ سػػػمطة راـ اهلل 

سػػػ  كقػػػانكف  مػػػى االلتػػػزاـ بمبػػػدأ سػػػيادة القػػػانكف كتنفيػػػذ أحكػػػاـ القػػػانكف األسا
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االنت ابػػػات كاالتفاقيػػػات كمكاثيػػػؽ اليػػػرؼ المكقعػػػة مػػػف قبػػػؿ كافػػػة الففػػػالؿ 
 كاألحزاب الفمسطينية المياركة ف  االنت ابات.

نؤكد  مى حؽ المؤسسات كالي فيات كاألحػزاب كالففػالؿ المت ػررة مػف  .7
قػػرار محكمػػة العػػدؿ العميػػا بػػراـ اهلل أف ترفػػو د ػػاكل  ػػد كػػؿ مػػف يػػارؾ أك 

ار ىػػػػذا الحكػػػػـ الباطػػػؿ كالمطالبػػػػة بػػػالتعكيض كذلػػػػؾ  مػػػػبل سػػػاىـ فػػػػ  إفػػػد
ألساسػػ  الفمسػطين  التػػ  نفػػت مػف القػػانكف ا 3( الفقػػرة 30ب حكػاـ المػػادة )

يترتػػػب  مػػػى ال طػػػ  الق ػػػال  تعػػػكيض مػػػف السػػػمطة الكطنيػػػة يحػػػدد  مػػػى "
 القانكف يركطو ككيفياتو.

سػػييس د ػػكة السػػمطة الق ػػالية فػػ  ال ػػفة الاربيػػة بػػ ف تنػػ ل بنفسػػيا  ػػف ت  .8
أحكاميػػػا كالتػػػزاـ الحيػػػدة كالنزاىػػػة كتجنػػػب االنجػػػرار أك التػػػ ثر ب يػػػة تكجيػػػات 
ت دـ أجندة سياسية احتراما لمبدأ استقبلؿ الق ػا  الػذم نػص  ميػو القػانكف 

 األساس  كقانكف السمطة الق الية ككاؼ المكاثيؽ كاأل راؼ الدكلية.
ق ػػاة كنيابػػة  إحالػػة جميػػو الميػػاركيف فػػ  ىػػذا الحكػػـ الق ػػال  الباطػػؿ مػػف .9

 امػػة كغيػػرىـ لمجيػػات الم تفػػة الت ػػاذ المقت ػػى القػػانكن  بحقيػػـ تمييػػدا 
 لتطيير الق ا  الفمسطين  مف ىذه العنافر الفاسدة  كالمفسدة.

التزامػػػػػا ب حكػػػػػاـ القػػػػػانكف األساسػػػػػ  الفمسػػػػػطين  كالنظػػػػػاـ الػػػػػدا م  لممجمػػػػػس  .10
تنػاقش التيريع  ند ك جميو أ  ا  المجمس التيػريع  لعقػد جمسػة طارلػة 

الحالػػػػة السياسػػػػية الفمسػػػػطينية كالعمػػػػؿ  مػػػػى إ ػػػػادة اليػػػػر ية لكػػػػؿ مككنػػػػات 
كمؤسسػػػػػات النظػػػػػاـ السياسػػػػػ  الفمسػػػػػطين  فػػػػػ  ظػػػػػؿ  ػػػػػدـ يػػػػػر ية الػػػػػرليس 

 كالحككمة القالمة حاليا. 
 

 د. أحمد بحر  د. محمود الرمحي
 النائب األول  أمين سر

 لرئيس المجمس التشريعي  المجمس التشريعي
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 يريع  الػفمسطين المػجمس الػت
 الدكرة غير العادية الرابعة

 المالة كالثامف   ير االجتماع –الجمسة األكلى 
 المنعقدة ف  مدينت  راـ اهلل كغزة

 ـ9/11/2016يـك االربعا  المكافؽ 
 (4/1/ غ.ع1451قرار رقـ )

االجتمػػاع المالػػة كالثػػامف  يػػر  - يػػريع  الفمسػػطين  فػػ  جمسػػتو األكلػػىالمجمػػس الت
 ـ.9/11/2016دة ف  مدينت  راـ اهلل كغزة يـك االربعا  المكافؽ المنعق

 أخذًا بعين االعتبار:
تقريػػر المجنػػة القانكنيػػة حػػكؿ قػػرار المحكمػػة الدسػػتكرية المز كمػػة بػػراـ اهلل بيػػ ف  -

منح الرليس منتيى الكالية فبلحية إسقاط الحفانة  ف أم   ك مف أ  ا  
 المجمس التيريع .

  .أحكاـ النظاـ الدا م -
 نقاش كمدا بلت األ كات كاإل كة أ  ا  المجمس. -

 يقــرر: 
تقريػػر المجنػػة القانكنيػػة حػػكؿ قػػرار المحكمػػة الدسػػتكرية المز كمػػة بػػراـ اهلل قبػػكؿ  أواًل:

بيػػػ ف مػػػنح الػػػرليس منتيػػػى الكاليػػػة فػػػبلحية إسػػػقاط الحفػػػانة  ػػػف أم   ػػػك مػػػف 
 باإلجماع مو التعديبلت. ،أ  ا  المجمس التيريع 

تقرير المجنة القانكنية حكؿ قػرار المحكمػة الدسػتكرية المز كمػة قرار تكفيات إ ثانيًا:
براـ اهلل بي ف مػنح الػرليس منتيػى الكاليػة فػبلحية إسػقاط الحفػانة  ػف أم   ػك 

 لتككف كالتال :مف أ  ا  المجمس التيريع  
، كلػيس لػو حكمة الدستكرية العميا براـ اهللالت كيد  مى انعداـ قرار تيكيؿ الم .1

 أم أثر دستكرم أك قانكن  كبالتال  انعداـ كؿ م رجاتيا.
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ت د ػػػكة الففػػػالؿ الفمسػػػطينية لعقػػػد حػػػكار كطنػػػ  يػػػامؿ لك ػػػو حػػػد لقػػػرارا .2
 .  باس

د كة مؤسسات حقكؽ اإلنسػاف كالمراكػز الحقكقيػة لمكقػكؼ  نػد مسػؤكلياتيا   .3
كف ح ىذه التفػرفات المنحرفػة التػ  تفػدر  ػف  بػاس كافرازاتػو المنتيكػة 

ف االساسػػ  كالقػػكانيف الفمسػػطينية ذات الفػػمة، كك ػػو ا ليػػات الكفيمػػة لمقػانك 
لمنو  باس كأم مف أي اص السمطة التنفيذية التد ؿ ف  الق ا  كالحفػاظ 

  مى استقبلليتو كيفافيتو كىيبتو.
مطالبة كافة الكتؿ كالقػكالـ البرلمانيػة بات ػاذ مكقػؼ جػاد كتحمػؿ مسػؤكلياتيا  .4

، كالػػػػد كة لعقػػػػد جمسػػػػة طارلػػػػة  بػػػػاس االنفراديػػػػةلمكاجيػػػػة قػػػػرارات  التاري يػػػػة
لممجمس التيريع  يح رىا كافة أ  ا  المجمس التيريع  مف كافة الكتؿ 
كالقػػػػكالـ البرلمانيػػػػة لمناقيػػػػة االثػػػػار الكارثيػػػػة لقػػػػرارات محمػػػػكد  بػػػػاس  مػػػػى 
الميػػػػركع الػػػػكطن  الفمسػػػػطين  برمتػػػػو، كاال ػػػػبلف  ػػػػف محمػػػػكد  بػػػػاس بانػػػػو 

ة السياسػػػػية  كد كتػػػػو لمرحيػػػؿ كالعمػػػػؿ  مػػػػى يػػػ ص فاقػػػػد لميػػػػر ية كلؤلىميػػػ
ترتيػػػب البيػػػت الفمسػػػطين  كالتح ػػػير النت ابػػػات رلاسػػػية كبرلمانيػػػة كمجمػػػس 
كطن  جديدة كفقا لتكافؽ كطن  لكؿ مككنات اليعب الفمسطين  فػ  الػكطف 

 كاليتات.
كا يػػرا تكفػػ  المجنػػة القانكنيػػة بتحميػػؿ المسػػلكلية المدنيػػة كالجناليػػة الكاممػػة  .5

ا  المحكمػة الدسػتكرية المز كمػة كتطالػب بالمبلحقػة الق ػالية لعباس كأ  
كالقانكنيػػػة ليػػػـ جميعػػػا كمحاسػػػبتيـ  مػػػى كافػػػة الجػػػرالـ التػػػ  ارتكبكىػػػا بحػػػؽ 

 .اـ السياس  الفمسطين  حسب االفكؿالنظ
 

 د. أحمد بحر  د. محمود الرمحي
 النائب األول  أمين سر

 لرئيس المجمس التشريعي  المجمس التشريعي
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 م( 11/11/2116ار المجنة اإلدارية الحكومية رقم )قر 
 اعتماد تشكيل المجنة الفنية اإلدارية الحكوميةبشأن 

 ـ كتعديبلتو،2003 مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة  االطبلعبعد 
، كالبللحػػػة الدا ميػػػة ـ2016( لسػػػنة 4المجنػػػة اإلداريػػػة الحككميػػػة رقػػػـ ) ك مػػػى قػػػانكف

 لمجنة،
 ت المفمحة العامة،كبنا ن  مى مقت يا

 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،
األكؿ المنعقػػػد بمدينػػػة غػػػزة بتػػػاريخ المجنػػػة اإلداريػػػة الحككميػػػة فػػػ  اجتما يػػػا قػػػررت 

 ـ( ما يم :15/08/2016)
 

 (1المادة )
 ا تماد تيكيؿ المجنة الفنية اإلدارية، كذلؾ  مى النحك التال :

 الصفة الوزارة االسم م
 رليسان  كزارة الدا مية كاألمف الكطن  أسامة قاسـ ـ. .1
   كان  األمانة العامة لمجمس الكزرا  ـ. محمد المفرم .2
   كان  المالية كزارة أ. منذر السقا .3
   كان  االقتفاد الكطن  كزارة أ.  بد القادر بنات .4
   كان  الفحة كزارة أ. محمكد حماد .5
   كان  ربية كالتعميـ العال الت كزارة أ. رالد فالحية .6

 

 (2المادة )
 تستعيف المجنة بمف تراه مناسبان لمقياـ بمياميا.
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 (3المادة )
تنفيذ أحكاـ ىذا القرار، كيعمؿ  –فيما ي فو  كؿه  –فة  مى الجيات الم تفة ك 

 بو ا تباران مف تاريخ فدكره، كينير ف  الجريدة الرسمية.

 ـ2016مف اغسطس لسنة  15فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 

 ىػػػػ1437مف ذك القعدة لعػاـ  12                   

 يوسف خميل الكيالي
 المجنة اإلدارية الحكوميةرئيس 
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 م( 12/11/2116قرار المجنة اإلدارية الحكومية رقم )
( مشرف تربوي في وزارة 16اعتماد فتح باب التنافس الداخمي لعدد ) بشأن

 ية والتعميمالترب

 ـ كتعديبلتو،2003 مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة  االطبلعبعد 
 ،ـ2016( لسنة 4المجنة اإلدارية الحككمية رقـ ) ك مى قانكف

 كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،
 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،

منعقػػػد بمدينػػػة غػػػزة بتػػػاريخ األكؿ الالمجنػػػة اإلداريػػػة الحككميػػػة فػػػ  اجتما يػػػا قػػػررت 
 ـ( ما يم :15/08/2016)

 (1المادة )
التربية كالتعميـ العال  لمتنافس المكافقة  مى إجرا  مسابقة دا مية لمكظف  كزارة 

 ( كظيفة ميرؼ تربكم، كذلؾ  مى النحك التال :16 مى  دد )
 

 العدد المطموب الجنس مكان العمل المبحث
 1 ذكر يماؿ غزة التربية اإلسبلمية

 الماة العربية
 1 ذكر غرب غزة
 1 ذكر  انيكنس
 1 أنثى الكسطى

 1 ذكر  انيكنس الماة اإلنجميزية
 1 ذكر يرؽ غزة الريا يات
 1 ذكر غرب غزة التكنكلكجيا
 1 ذكر الكسطى التاريخ
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 1 ذكر يرؽ غزة

 الجارافيا
 1 ذكر يرؽ غزة
 1 أنثى يرؽ غزة
 1 ذكر غرب غزة

 1 ذكر رفح الكيميا 
 1 ذكر يرؽ  انيكنس الفيزيا 

 1 ذكر/أنثى يرؽ  انيكنس ميرؼ تدريب

 ميرؼ لاة فرنسية
اإلدارة العامة 

لئليراؼ كالت ىيؿ 
 التربكم

 1 ذكر/أنثى

 16 اإلجمالي
 

 (2المادة )
تنفيذ أحكاـ ىذا القرار، كيعمؿ  –فيما ي فو  كؿه  –فة  مى الجيات الم تفة ك 

 اريخ فدكره، كينير ف  الجريدة الرسمية.بو ا تباران مف ت

 ـ2016مف اغسطس لسنة  15فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 

 ىػػػػ1437مف ذك القعدة لعػاـ  12                   

 يوسف خميل الكيالي
 المجنة اإلدارية الحكوميةرئيس 
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 م( 13/11/2116قرار المجنة اإلدارية الحكومية رقم )
اطن/ ميدي حسن النجيمي عمى درجة معمم في وزارة التربية بشــأن تعيين المو 

 والتعميم استثناءً 

 ـ كتعديبلتو،2003 مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة  االطبلعبعد 
 ـ كتعديبلتو كاللحتو التنفيذية،1998( لسنة 4ك مى قانكف ال دمة المدنية رقـ )

 ،ـ2016( لسنة 4المجنة اإلدارية الحككمية رقـ ) ك مى قانكف
 كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،

 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،
األكؿ المنعقػػػد بمدينػػػة غػػػزة بتػػػاريخ المجنػػػة اإلداريػػػة الحككميػػػة فػػػ  اجتما يػػػا قػػػررت 

 ـ( ما يم :15/08/2016)
 (1المادة )

عمػػػيـ تعيػػػيف السػػػيد/ ميػػػدم حسػػػف النجيمػػػ ،  مػػػى درجػػػة معمػػػـ فػػػ  كزارة التربيػػػة كالت
اسػػتثنا ن، كذلػػؾ لم مػػؿ بعػػدـ احتسػػاب درجػػات الحالػػة اإلنسػػانية لػػو فػػ  كيػػؼ النتػػال  

  ند تقدمو لمسابقات الكظيفة العامة. 
 (2المادة )

تنفيذ أحكاـ ىذا القرار، كيعمؿ  –فيما ي فو  كؿه  –فة  مى الجيات الم تفة ك 
 بو ا تباران مف تاريخ فدكره، كينير ف  الجريدة الرسمية.

 ـ2016مف اغسطس لسنة  15ف  مدينػة غػزة بتاريخ:  فػدر

 ىػػػػ1437مف ذك القعدة لعػاـ  12                   

 يوسف خميل الكيالي
 المجنة اإلدارية الحكوميةرئيس 
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 م( 14/11/2116قرار المجنة اإلدارية الحكومية رقم )
 بشــأن إعادة تقييم األسير المحرر/ شادي ياسين محمود ياسين

 ـ كتعديبلتو،2003 مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة  االطبلع بعد
 ـ،2005( لسنة 8ك مى قانكف ال دمة ف  قكل األمف الفمسطينية رقـ )

 ،ـ2016( لسنة 4المجنة اإلدارية الحككمية رقـ ) ك مى قانكف
 كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،

 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،
األكؿ المنعقػػػد بمدينػػػة غػػػزة بتػػػاريخ المجنػػػة اإلداريػػػة الحككميػػػة فػػػ  اجتما يػػػا ت قػػػرر 
 ـ( ما يم :15/08/2016)

 

 (1المادة )
المكافقة  مى إ ادة تقييـ األسير المحرر/ يادم ياسيف محمكد ياسيف كفقان لمقكانيف 

 كالبللحة السارية.
 (2المادة )

فيذ أحكاـ ىذا القرار، كيعمؿ تن –فيما ي فو  كؿه  –فة  مى الجيات الم تفة ك 
 بو ا تباران مف تاريخ فدكره، كينير ف  الجريدة الرسمية.

 ـ2016مف اغسطس لسنة  15فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 

 ىػػػػ1437مف ذك القعدة لعػاـ  12                   

 يوسف خميل الكيالي
 المجنة اإلدارية الحكوميةرئيس 
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 م( 15/11/2116الحكومية رقم )قرار المجنة اإلدارية 
في ممف الجمعية التعاونية إلسكان العاممين بييئة بشــأن تشكيل لجنة تحقيق 

 (4+3برج الياسيمن ) –اإلذاعة والتمفزيون 

 ـ كتعديبلتو،2003 مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة  االطبلعبعد 
 اللحتو التنفيذية،ـ كتعديبلتو ك 1998( لسنة 4ك مى قانكف ال دمة المدنية رقـ )

 ،ـ2016( لسنة 4المجنة اإلدارية الحككمية رقـ ) ك مى قانكف
 كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،

 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،
األكؿ المنعقػػػد بمدينػػػة غػػػزة بتػػػاريخ المجنػػػة اإلداريػػػة الحككميػػػة فػػػ  اجتما يػػػا قػػػررت 

 ـ( ما يم :15/08/2016)
 

 (1المادة )
فػػ  ممػػؼ الجمعيػػة التعاكنيػػة إلسػػكاف العػػامميف بييلػػة اإلذا ػػة تيػػكيؿ لجنػػة تحقيػػؽ 

 ، مف السادة التالية أسماؤىـ: (4+3برج الياسيمف ) –كالتمفزيكف 
 

 الصفة االسم ـ
 ككيؿ كزارة الدا مية كاألمف الكطن  د. كامؿ أبك ما    .1
 نالب أميف  اـ مجمس الكزرا  المستيار/ أسامة سعد   .2
 ككيؿ مسا د كزارة االقتفاد الكطن  ـ. حاتـ  كي ة  .3

 

 (2المادة )
تنظػػػر المجنػػػة فػػػ  التجػػػاكزات المنسػػػكبة لممكظػػػؼ،  مػػػى أف تيرفػػػو تكفػػػياتيا لمجنػػػة 

 اإلدارية الحككمية  بلؿ أسبك يف مف تاري و.
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 (3المادة )
 

ؿ تنفيذ أحكاـ ىذا القرار، كيعم –فيما ي فو  كؿه  –فة  مى الجيات الم تفة ك 
 بو ا تباران مف تاريخ فدكره، كينير ف  الجريدة الرسمية.

 ـ2016مف اغسطس لسنة  15فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 

 ىػػػػ1437مف ذك القعدة لعػاـ  12                   

 يوسف خميل الكيالي
 المجنة اإلدارية الحكوميةرئيس 
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 م( 16/11/2116)قرار المجنة اإلدارية الحكومية رقم 
 بشــأن تشكيل لجنة تحقيق حول التجاوزات المنسوبة لمموظف/ جابر عياش

 مدير عام الشؤون الرياضية في وزارة الشباب والرياضة 

 ـ كتعديبلتو،2003 مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة  االطبلعبعد 
 لتنفيذية،ـ كتعديبلتو كاللحتو ا1998( لسنة 4ك مى قانكف ال دمة المدنية رقـ )

 ،ـ2016( لسنة 4المجنة اإلدارية الحككمية رقـ ) ك مى قانكف
 كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،

 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،
األكؿ المنعقػػػد بمدينػػػة غػػػزة بتػػػاريخ المجنػػػة اإلداريػػػة الحككميػػػة فػػػ  اجتما يػػػا قػػػررت 

 ـ( ما يم :15/08/2016)
 

 (1المادة )
لجنػػة تحقيػػؽ حػػكؿ التجػػاكزات المنسػػكبة لممكظػػؼ/ جػػابر  يػػاش مػػدير  ػػاـ  تيػػكيؿ

 اليؤكف الريا ية ف  كزارة اليباب كالريا ة، مف السادة التالية أسماؤىـ: 
 

 الصفة االسم ـ
 ككيؿ كزارة الدا مية كاألمف الكطن  د. كامؿ أبك ما    .4
 نالب أميف  اـ مجمس الكزرا  المستيار/ أسامة سعد   .5
 ككيؿ مسا د كزارة االقتفاد الكطن  اتـ  كي ةـ. ح  .6

 

 (2المادة )
تنظػػػر المجنػػػة فػػػ  التجػػػاكزات المنسػػػكبة لممكظػػػؼ،  مػػػى أف تيرفػػػو تكفػػػياتيا لمجنػػػة 

 اإلدارية الحككمية  بلؿ أسبك يف مف تاري و.
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 (3المادة )
 

تنفيػذ أحكػاـ ىػذا القػرار، كيعمػؿ  –فيمػا ي فػو  كػؿه  –فػة  مى الجيات الم تفػة ك 
 ا تباران مف تاريخ فدكره، كينير ف  الجريدة الرسمية. بو

 ـ2016مف اغسطس لسنة  15فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 

 ىػػػػ1437مف ذك القعدة لعػاـ  12                   

 يوسف خميل الكيالي
 المجنة اإلدارية الحكوميةرئيس 
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 م( 11/12/2116قرار المجنة اإلدارية الحكومية رقم )
 الموظف/ محمد يوسف أبو شكيان قبول استقالة بشأن 

 ـ كتعديبلتو،2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 
 ( منو،4ـ سيما المادة )2016( لسنة 4ك مى قانكف المجنة اإلدارية الحككمية رقـ )

 التنفيذية، كتعديبلتو كاللحتو 1998( لسنة 4ك مى قانكف ال دمة المدنية رقـ )
 ـ،2005( لسنة 7قانكف التقا د العاـ رقـ ) ك مى

 ـ كتعديبلتو،1964( لسنة 8ك مى قانكف الت ميف كالمعايات رقـ )
ـ بيػػػ ف نقػػػؿ 2014/ـ.ك/إ.ق( لسػػػنة 5/330/11ك مػػػى قػػػرار مجمػػػس الػػػكزرا  رقػػػـ )

 كترقيػػة السػػيد/ محمػػد يكسػػؼ أبػػك يػػكياف مػػف كزارة الفػػحة لمعمػػؿ مػػديران  امػػان بػػكزارة
 (،A4الحكـ المحم  بدرجة )

 كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،
 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،

قػػػررت المجنػػػة اإلداريػػػة الحككميػػػة فػػػ  اجتما يػػػا الثػػػان  المنعقػػػد بمدينػػػة غػػػزة بتػػػاريخ 
 ـ( ما يم :22/08/2016)

 (1المادة )
يعمػؿ مػديران  امػان بػكزارة الحكػـ  كالػذم قبكؿ استقالة السيد/ محمػد يكسػؼ أبػك يػكياف

 (A4المحم  بدرجة )
 (2المادة )

تنفيػذ أحكػاـ ىػذا القػرار، كيعمػؿ  –كػؿه فيمػا ي فػو  – مى الجيات الم تفػة ك فػة 
 بو ا تباران مف تاريخ فدكره، كينير ف  الجريدة الرسمية.

 

 ـ2016مف اغسطس لسنة  22فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 

 ىػػػػ1437مف ذك القعدة لعػاـ  19                   
 يوسف خميل الكيالي

 المجنة اإلدارية الحكوميةرئيس 
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 م( 12/12/2116قرار المجنة اإلدارية الحكومية رقم )
 مجنة اإلدارية الحكومية ل بشأن اعتماد الالئحة الداخمية

 ،ـ2003بعد اإلطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 
 ،ـ2016( لسنة 4كف المجنة اإلدارية الحككمية العميا رقـ )كبعد االطبلع  مى قان

 ( المنعقدة بتاريخ2رقـ ) ادارية الحككمية العميا بجمستيالمجنة اإل وتكبنا   مى ما اقر 
 (،ـ22/08/2016)

 قررنا ما يم :
 الفصل األول

 تعاريف وأحكام عامة
 (1مادة )

النظػػاـ المعػػان  المبينػػة إزا  تكػػكف لمكممػػات كالعبػػارات التاليػػة حسػػبما كردت فػػ  ىػػذا 
 كؿ منيا ما لـ تدؿ القرينة  مى  بلؼ ذلؾ. 

 .االدارية الحككمية العميا المجنةرليس  الرئيس:
 نالب أميف  اـ مجمس الكزرا . المقرر:

 .االدارية الحككمية العميا أ  ا  المجنة األعضاء:
 جمسة المجنة االدارية الحككمية العميا.  الجمسة:
 مجنة االدارية الحككمية العميا.ال المجنة:

 المجنة الفنية اإلدارية. المجنة الفنية:

 (2المادة )
ـ  مػى  2016( لسػنة 4تيكؿ المجنة اإلدارية الحككميػة بمكجػب أحكػاـ القػانكف رقػـ )

 النحك التال :
 رليسان  كزارة المالية  .1
 مقرران  األمانة العامة لمجمس الكزرا   .2
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   كان  طن كزارة الدا مية كاألمف الك   .3
   كان  كزارة التربية كالتعميـ العال   .4
   كان  كزارة الفحة   .5
   كان  كزارة االقتفاد الكطن   .6

 
 الفصل الثاني
 الجمسات
 (3المادة )

 المجنػػةرليس د ػػكة مػػ، كلاألمانػػة العامػػة لمجمػػس الػػكزرا فػػ  مقػػر  المجنػػةتعقػػد جمسػػات 
 لبلجتماع ف  أم مكاف آ ر يحدده ف  فمسطيف. 

 (4) المادة
لمجنػة د ػكة مػف تػراه مناسػبان ، كيجػكز كاأل  ػا حؽ لمرليس  المجنةح كر جمسات 

لمميػػاركة فػػ  جمسػػات معينػػة  نػػد بحػػث مكا ػػيو محػػددة دكف أف يكػػكف ليػػؤال  حػػؽ 
 التفكيت أك المياركة ف  النفاب. 

 (5المادة )
  نو. بدالن  المجنةي فا آ ر لح كر جمسات  الع ك ال يجكز أف ينيب

 (6المادة )
التايب  ف جمسات المجنة إال ف  الحػاالت الطارلػة، كيبمػغ الػرليس  لمع ك ال يجكز

  مؿ  مى األقؿ.  بيكميفبذلؾ قبؿ مك د االجتماع 

 (7المادة )
إذا ح ػػػػرىا األغمبيػػػػة البسػػػػيطة مػػػػف أ  ػػػػا   فػػػػحيحة تعتبػػػػر جمسػػػػة المجنػػػػة - أ

 . المجنة
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الجمسػػػة،  إذا لػػػـ يكتمػػػؿ النفػػػاب ألم سػػػبب كػػػاف، يعمػػػف الػػػرليس  ػػػف ت جيػػػؿ  - ب
ىػذه  جرم الترتيبات إل ادة  قػدىا حسػب اإلجػرا ات المنفػكص  مييػا فػ تك 

 . البللحة

 الفصل الثالث
 (8المادة )

 المجنة الفنية اإلدارية
تيكؿ لجنة فنية مسا دة لدراسة الممفات المحالة إلييا مف المجنة لدراستيا كرفو 

 لتال :التكفيات بي نيا لمجنة ال تمادىا، كتييكؿ  مى النحك ا
 

 رليسان  كزارة الدا مية كاألمف الكطن   .1
   كان  األمانة العامة لمجمس الكزرا   .2
   كان  كزارة المالية  .3
   كان  كزارة التربية كالتعميـ العال   .4
   كان  كزارة الفحة   .5
   كان  كزارة االقتفاد الكطن   .6
   كان  ديكاف المكظفيف العاـ   .7

 
 الفصل الرابع
 انعقاد الجمسات

 (9ادة )الم
ال يقػػؿ  ثابتػػان دكريػػان  مك ػػدان  ااألكلػػى بمكافقػػة أغمبيػػة أ  ػػالي افػػ  جمسػػتي مجنػػةحػػدد الت

 . يالعقد جمسات  ف مرتيف ييريان 
 (10المادة )

يجػػكز لمػػرليس الػػد كة المجنػػة، ك الػػد كة لجمسػػات  بالتنسػػيؽ مػػو المقػػرر يتػػكلى الػػرليس
 ث  األ  ا . ، أك بنا   مى طمب ثملجمسة طارلة إذا رأل ذلؾ  ركريان 
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 (11المادة )
يجػػػػكز لمػػػػرليس بالتنسػػػػيؽ مػػػػو المقػػػػرر إلاػػػػا  الجمسػػػػة العاديػػػػة لممجمػػػػس إذا لػػػػـ تػػػػدرج 
مك ػػػك ات  مػػػى جػػػدكؿ األ مػػػاؿ، كيبمػػػغ المقػػػرر أ  ػػػا  المجنػػػة بػػػذلؾ قبػػػؿ مك ػػػد 

 الجمسة العادية بيكميف  مى األقؿ. 
 الفصل الخامس
 جدول األعمال

 (12المادة )
ؿ الجمسات بالتياكر مو المقرر، كيرا   ف  ذلؾ أف يككف يحدد الرليس جدكؿ أ ما

 باإلمكاف إنيا  األ ماؿ المدرجة لجمسة ما ف  نفس الجمسة. 

 (13المادة )
يػػػػزكد المقػػػػرر األ  ػػػػا  بجػػػػدكؿ األ مػػػػاؿ كالمرفقػػػػات ال ػػػػركرية كمح ػػػػر الجمسػػػػة 

سيرية السابقة، قبؿ يكم   مؿ  مى األقؿ مف مك د انعقاد الجمسة، )كترفؽ مذكرة تف
 كميركع قرار مو كؿ بند جديد يدرج  مى جدكؿ األ ماؿ(. 

 

 (14المادة )
 ال تعتبر أية أكراؽ ال يعمميا الرليس أك المقرر مستندات رسمية لمجمسة.

 

 (15المادة )
يحػػؽ ألم   ػػك طمػػب إدراج مك ػػكع معػػيف  مػػى جػػدكؿ األ مػػاؿ،  مػػى أف ييػػزكد 

 ػكع، بمػا فػ  ذلػؾ المػذكرة التفسػيرية المقرر بالمستندات ال ػركرية لبحػث ذلػؾ المك 
كميػػاريو القػػرارات المتعمقػػة بالمك ػػكع قبػػؿ ثبلثػػػة أيػػاـ  مػػؿ  مػػى األقػػؿ مػػف مك ػػػد 

 انعقاد الجمسة. 
 (16المادة )

تحػػاؿ بعػػض المكا ػػيو التػػػ  تػػدرج  مػػى جػػدكؿ األ مػػػاؿ إلػػى المجنػػة الفنيػػة لدراسػػػة 
 المناسب لمجنة. المك كع بالتففيؿ كتقديـ تكفية بي نيا كبميركع القرار 



 م2017 ()ينايركانون ثاني             )الــوقــائــع الفـمســطـينـية(             العـدد الرابع والتسعون           

 

 

- 71 - 

 (17المادة )
تدرج المكا يو الت  لـ تتمكف المجنة مف نقاييا  مى جػدكؿ أ مػاؿ الجمسػة التاليػة، 

 كتعطى األكلكية ف  العرض  مى جدكؿ األ ماؿ. 

 (18المادة )
يقػػر جػػدكؿ األ مػػاؿ بالمكا ػػيو كترتيػػب بحثيػػا فػػ  بدايػػة الجمسػػة، كال يجػػكز مناقيػػة 

جػػػدكؿ المقػػػر إال إذا كػػػاف ىامػػػان ك ػػػاجبلن كال يحتمػػػؿ أم مك ػػػكع غيػػػر مػػػدرج  مػػػى ال
 الت جيؿ، كيبحث ف  بند ما يستجد مف أ ماؿ. 

 (19المادة )
يجكز لمجنة ت جيؿ البت ف  مك كع مػا إلػى جمسػة أ ػرل إذا رأت  ػركرة لئلطػبلع 
 مػػػػى بيانػػػػات أك معمكمػػػػات إ ػػػػافية، كتتػػػػكلى األمانػػػػة العامػػػػة إحالػػػػة المك ػػػػكع إلػػػػى 

 الستكماؿ ما يمـز الستلناؼ بحث المك كع. الجيات الم تفة 

 السادسالفصل 
 القرارات
 (20المادة )

تفػػاغ قػػرارات المجنػػة بعػػد مكافقػػة أغمبيػػة األ  ػػا   مييػػا مػػف قبػػؿ األمانػػة العامػػة، 
 كتيرسؿ لمرليس لتكقيعيا  بلؿ مدة ال تزيد  ف ثبلثة أياـ  مؿ. 

 (21المادة )
 تسير الجمسات كفؽ ال طكات التالية: 

را ة جػػػدكؿ أ مػػػاؿ الجمسػػػة مػػػف قبػػػؿ المقػػػرر ثػػػـ إقػػػراره، بعػػػد إجػػػرا  التعػػػديبلت قػػػ .1
  ميو. 

 إقرار كقالو الجمسة السابقة كتدكيف ما استجد حكليا مف مبلحظات.  .2
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مناقيػػة المكا ػػيو المدرجػػة  مػػى جػػدكؿ األ مػػاؿ حسػػب الترتيػػب الػػذم تػػـ إقػػراره  .3
 ف  بداية الجمسة. 

 بمك د كمكاف الجمسة القادمة.  اإل بلف  ف انتيا  الجمسة كالتذكير .4

 السابعالفصل 
 االتصال والمتابعة

 (22المادة )
يقكـ الرليس أك المقػرر باالتفػاؿ مػو الجيػات الم تفػة فيمػا ي ػتص ب  مػاؿ  .1

 المجنة مف قرارات أك تكفيات أك استفسارات. 
 ال يجكز ألم مف األ  ا  تعميـ األكراؽ ال افة بالمجنة إال بمكافقة الرليس.  .2
ابو المقػػػػرر تنفيػػػػذ القػػػػرارات مػػػػو الجيػػػػات الم تفػػػػة، كييعمػػػػـ أ  ػػػػا  المجنػػػػة يتػػػػ .3

 بالنتال  المترتبة  مى ذلؾ. 
 الثامنالفصل 

 محاضر الجمسات والسجالت
 (23المادة )

 ييدكف المقرر الكقالو كالقرارات كا  داد مسكدة محا ر الجمسات.  - أ
دمتيا مكاف تيعطى محا ر الجمسات أرقامان متسمسمة لكؿ سنة كيذكر ف  مق - ب

 كزماف الجمسة كالح كر كالاياب كالجية الت  ستكزع  مييا. 
 يكقو الرليس كالمقرر  مى محا ر الجمسات.  - ت
يػػػكزع المقػػػرر المحا ػػػر  مػػػى اال  ػػػا  قبػػػؿ يػػػكم   مػػػؿ  مػػػى األقػػػؿ مػػػف  - ث

 مك د انعقاد الجمسة القادمة. 
 يحفظ المقرر جميو السجبلت المتعمقة ب  ماؿ المجنة.  - ج

 

 (24المادة )
 يجكز لمجنة تعديؿ ىذه البللحة بقرار منيا.



 م2017 ()ينايركانون ثاني             )الــوقــائــع الفـمســطـينـية(             العـدد الرابع والتسعون           

 

 

- 73 - 

 (25المادة )
تنفيػذ أحكػاـ ىػذا القػرار، كيعمػؿ  –كػؿه فيمػا ي فػو  – مى الجيات الم تفػة ك فػة 

 بو ا تباران مف تاريخ فدكره، كينير ف  الجريدة الرسمية.

 ـ2016مف اغسطس لسنة  22فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 

 ىػػػػ1437ك القعدة لعػاـ مف ذ 19                   

 يوسف خميل الكيالي
 المجنة اإلدارية الحكوميةرئيس 
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 م( 11/13/2116قرار المجنة اإلدارية الحكومية رقم )
( خمسة دوائر في وزارة التربية 5اعتماد إجراء مسابقات داخمية لعدد )بشأن 

 والتعميم العالي
 

 ـ كتعديبلتو،2003المعدؿ لسنة   مى القانكف األساس  االطبلعبعد 
 ،ـ2016( لسنة 4المجنة اإلدارية الحككمية رقـ ) ك مى قانكف

 كتعديبلتو كاللحتو التنفيذية، 1998( لسنة 4رقـ ) المدنيةقانكف ال دمة ك مى 
 كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،

 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،
الثالػػػث المنعقػػػد بمدينػػػة غػػػزة بتػػػاريخ الحككميػػػة فػػػ  اجتما يػػػا  المجنػػػة اإلداريػػػةقػػػررت 

 ـ( ما يم :05/09/2016)
 

 (1المادة )
المكافقة  مى تنظيـ إجرا  مسابقات دا مية لمكظف  ال دمة المدنية لمتنافس  مى 

 (  مسة دكالر ف  كزارة التربية كالتعميـ العال ، كى :5 دد )
 

 

 الدائرة م
 دالرة اإليراؼ  .1
 التعميـ ال اص دالرة  .2
 الدالرة اإلدارية لمتعميـ العال   .3
 الدالرة الفنية غرب غزة   .4
 الدالرة الفنية يرؽ  انيكنس  .5

 

 (2المادة )
( أ ػبله ابتػدا ن مػف 1يتـ تنفيذ التعييف إداريان كماليان  مى الدكالر المذككرة ف  المػادة )

 ـ.01/01/2017تاريخ 
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 (3المادة )
 

تنفيػذ أحكػاـ ىػذا القػرار، كيعمػؿ  –كػؿه فيمػا ي فػو  –ة  مى الجيات الم تفػة ك فػ
 بو ا تباران مف تاريخ فدكره، كينير ف  الجريدة الرسمية.

 ـ2016لسنة  سبتمبرمف  05فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 

 ىػػػػ1437لعػاـ  الحجةمف ذك  03                   

 يوسف خميل الكيالي
 المجنة اإلدارية الحكوميةرئيس 
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 م(12/13/2116قرار المجنة اإلدارية الحكومية رقم )
اعتماد شروط تنظيم مسابقات داخمية لموظائف اإلشرافية في وزارة التربية بشأن 

جراء مسابقات داخمية بال والتعميم العالي  وزارةوا 
 

 ـ كتعديبلتو،2003 مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة  االطبلعبعد 
 ،ـ2016( لسنة 4لمجنة اإلدارية الحككمية رقـ )ا ك مى قانكف

 كتعديبلتو كاللحتو التنفيذية، 1998( لسنة 4رقـ ) المدنيةقانكف ال دمة ك مى 
 كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،

 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،
ة غػػػزة بتػػػاريخ الثالػػػث المنعقػػػد بمدينػػػالمجنػػػة اإلداريػػػة الحككميػػػة فػػػ  اجتما يػػػا قػػػررت 

 ـ( ما يم :05/09/2016)
 

 (1المادة )
" ػػ رليس Cا تماد يركط تنظيـ مسابقات دا مية لمكظالؼ اإليرافية )مدير دالرة "

 قسـ ػػ رليس يعبة( ف  كزارة التربية كالتعميـ العال  كفقان لميركط كالمعايير التالية: 
 مف الييكؿ  أف يككف المكقو اإليراف  المطمكب التنافس  ميو مدرجان  .1

 التنظيم  كياغران.
 أف يككف قد م ى  مى ياكر المكقو اإليراف  ما ال يقؿ  ف  اـ ميبلدم. .2

مكظفيف  3 -مكظفيف لمدير الدالرة  5أف يككف  دد المتسابقيف ال يقؿ  ف: ) .3
 مكظؼ لرليس اليعبة(. 2 -لرليس القسـ 

مكظفيف  3 -مكظفيف لمدير الدالرة  5كجكد نطاؽ إيراف  ال يقؿ  ف: ) .4
 لرليس القسـ(.

 دـ إجرا  أم مسابقات دا مية  مى مكاقو إيرافية سبؽ ياميا بمسابقات،  .5
 إال بعد مي   ثبلث سنكات مف تاريخ ياميا.
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 (2المادة )
المكافقة  مى إجرا  مسابقة دا مية لمكظالؼ اإليرافية لمكظف  كزارة التربية كالتعميـ 

ف  كزارة التربية  ـاقسأ –ثمانية  –( 8 مى  دد )المذككرة أدناه كذلؾ لمتنافس  ،العال 
(  اليو، كذلؾ  مى النحك 1كالتعميـ العال  كفقان لميركط كالمعايير المحددة ف  المادة )

 التال :
 

 القسم م
 قسـ األنيطة الثقافية كالتعميمية  .1
 قسـ ال ريطة المدرسية   .2
 قسـ المكتبات المدرسية   .3
 قسـ متابعة التعديبلت  .4
 ـ المدارس المينية قس  .5
 قسـ الدراسات   .6
 قسـ العمـك االجتما ية   .7
 قسـ اإلدارات المدرسية  .8

 

 (3المادة )
المكافقة  مى إجرا  مسابقة دا مية لمكظالؼ اإليرافية لمكظف  كزارة التربية كالتعميـ 

قسمان ف  مديريات  –ستة  ير –( 16كذلؾ لمتنافس  مى  دد ) المذككرة أدناه العال 
، كذلؾ (  اليو1كفقان لميركط كالمعايير المحددة ف  المادة )ارة التربية كالتعميـ العال  كز 

  مى النحك التال :

 القسم المديرية م

1.  
 

 مديرية يماؿ غزة

 رليس قسـ الرقابة الدا مية
 رليس قسـ الت طيط كالمعمكمات
 رليس قسـ اليؤكف اإلدارية
 رليس قسـ اإليراؼ التربكم

 ليس قسـ التعميـ العاـر 
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 (4المادة )
يبػػدأ تنفيػػذ التعيػػيف إداريػػان كماليػػان  مػػى األقسػػاـ المػػذككرة فػػ  المػػكاد أ ػػبله ابتػػدا ن مػػف 

 ـ.01/01/2017تاريخ 
 
 

 (5مادة )ال
 

 

تنفيػذ أحكػاـ ىػذا القػرار، كيعمػؿ  –كػؿه فيمػا ي فػو  – مى الجيات الم تفػة ك فػة 
 بو ا تباران مف تاريخ فدكره، كينير ف  الجريدة الرسمية.

 ـ2016لسنة  سبتمبرمف  05فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 

 ىػػػػ1437لعػاـ  الحجةمف ذك  03                   

 يوسف خميل الكيالي
 المجنة اإلدارية الحكوميةرئيس 

 
 

 مديرية غرب غزة  .2
 رليس قسـ اإلدارات المدرسية 

 رليس قسـ التعميـ 

3.  

 مديرية الكسطى
 رليس قسـ المكاـز 

 رليس قسـ االمتحانات

 مديرية يرؽ  انيكنس
 رليس قسـ اليؤكف اإلدارية 

 رليس قسـ المكاـز 
 رليس قسـ الرقابة الدا مية 

 كنسمديرية  اني  .4
 رليس قسـ اليؤكف اإلدارية 

 رليس قسـ اإلدارات المدرسية 

 مديرية رفح  .5
 رليس قسـ الرقابة الدا مية 

 رليس قسـ المكاـز
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 م(03/03/2016قرار المجنة اإلدارية الحكومية رقم )
 بشأن تعديل الييكل التنظيمي لإلدارة العامة لمشؤون اإلدارية في وزارة الصحة

 ـ كتعديبلتو،2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 
 ـ،2016( لسنة 4ك مى قانكف المجنة اإلدارية الحككمية رقـ )

 ـ كتعديبلتو كاللحتو التنفيذية،1998( لسنة 4ك مى قانكف ال دمة المدنية رقـ )
 كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،

 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،
قػػػررت المجنػػػة اإلداريػػػة الحككميػػػة فػػػ  اجتما يػػػا الثالػػػث المنعقػػػد بمدينػػػة غػػػزة بتػػػاريخ 

 ا يم :ـ( م05/09/2016)
 (1المادة )

المكافقػػػة  مػػػػى تعػػػػديؿ الييكػػػؿ التنظيمػػػػ  لػػػػئلدارة العامػػػة لميػػػػؤكف اإلداريػػػػة فػػػػ  كزارة 
 الفحة، كذلؾ بإ افة دالرة جديدة تسمى دالرة األرييؼ المركزم كحفظ الممفات.

 (2المادة )
تنفيػذ أحكػاـ ىػذا القػرار، كيعمػؿ  –كػؿه فيمػا ي فػو  – مى الجيات الم تفػة ك فػة 

 ران مف تاريخ فدكره، كينير ف  الجريدة الرسمية.بو ا تبا

 ـ2016لسنة  سبتمبرمف  05فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 

 ىػػػػ1437لعػاـ  الحجةمف ذك  03                   

 يوسف خميل الكيالي
 المجنة اإلدارية الحكوميةرئيس 
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 م(04/03/2016قرار المجنة اإلدارية الحكومية رقم )
 د التوصيات المقدمة من المجنة الخاصة لدراسة قرار وزارة الماليةاعتمابشأن 

 ( متقاعد عسكري15بشأن وقف رواتب عدد )

 ـ كتعديبلتو،2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 
 ـ،2016( لسنة 4ك مى قانكف المجنة اإلدارية الحككمية رقـ )

 ـ،2005( لسنة 8ة رقـ )ك مى قانكف ال دمة ف  قكل األمف الفمسطيني
 كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،

 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،
قػػػررت المجنػػػة اإلداريػػػة الحككميػػػة فػػػ  اجتما يػػػا الثالػػػث المنعقػػػد بمدينػػػة غػػػزة بتػػػاريخ 

 ـ( ما يم :05/09/2016)
 (1المادة )

رار كزارة الماليػة بيػ ف كقػؼ ا تماد التكفيات المقدمة مف المجنػة ال افػة لدراسػة قػ
( متقا د  سػكرم كالمحػاليف لمتقا ػد كفقػان لقػرار مجمػس الػكزرا  رقػـ 15ركاتب  دد )

ـ بي ف فرؼ م فص ييرم لممكظفيف ف  2010/ـ.ك/إ.ىػ( لسنة 2/165/11)
 قكل األمف الفمسطين  الذيف تنتي   دماتيـ، كى  كالتال :

العسكرية لمعمؿ كفؽ قانكف ال دمة ( مكظفان متقا دان لم دمة 14إ ادة  دد ) .1
فػػ  قػػكل األمػػف، كذلػػؾ بعػػد إجػػرا  الترتيبػػات كالفحكفػػات البلزمػػة )معػػػايير 
 التعييف( مف فحص طب  كفحص أمن  كمقابمة ي فية، كالمكظفكف ىـ:

  
 رقـ اليكية االسـ ـ
 901465765  بد السبلـ يفيؽ أبك نحؿ  .1
 905840237 سميـ  طا الككيف   .2
 801512971 البر  مفطفى تيسير   .3
 800728933 أسامة مفطفى أبك يعر  .4
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 800100331 يكسؼ فايز أبك حسيف   .5
 700362320  بد العزيز محمد دردكنة   .6
 946678976  ماد محمد قدكرة   .7
 900322470 محمد حسف أبك كردة   .8
 949335244 إياد أحمد ال كالده   .9

 927556357 بيير أحمد المكح  .10
 942356551 مفتحية محمد البناك   .11
 903184034 أحمد مكسى رياف   .12
 921085650 رفيؽ محمكد الافرم  .13
 902400332 محمد نعماف الزايغ  .14

 

( 15احتسػػػاب المػػػدة التػػػ  تػػػـ تقا ػػػ  راتػػػب تقا ػػػدم  نيػػػا لممتقا ػػػديف الػػػػػ ) .2
ـ 2010/ـ.ك/إ.ىػػػػػػ( لسػػػػنة 2/165/11حسػػػػب قػػػػرار مجمػػػػس الػػػػكزرا  رقػػػػـ )

 ألغراض التقا د فقط.
 مؿ المناط بيـ ذك طبيعة إدارية.أف يككف الع .3
 أف يتـ أ ذىـ  مى القيكد كفقان لمقانكف.  .4

 (2المادة )
تنفيػذ أحكػاـ ىػذا القػرار، كيعمػؿ  –كػؿه فيمػا ي فػو  – مى الجيات الم تفػة ك فػة 

 بو ا تباران مف تاريخ فدكره، كينير ف  الجريدة الرسمية.
 

 ـ2016لسنة  سبتمبرمف  05فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 

 ىػػػػ1437لعػاـ  الحجةمف ذك  03                   

 يوسف خميل الكيالي
 المجنة اإلدارية الحكوميةرئيس 
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 م(05/03/2016قرار المجنة اإلدارية الحكومية رقم )
 بشأن عودة موظفين مستنكفين لمعمل في وزارة الصحة

 و،ـ كتعديبلت2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 
 ـ،2016( لسنة 4ك مى قانكف المجنة اإلدارية الحككمية رقـ )

 ـ كتعديبلتو كاللحتو التنفيذية،1998( لسنة 4ك مى قانكف ال دمة المدنية رقـ )
 ـ  2012/ـ.ك/إ.ىػ( لسنة 01/238/11ك مى قرار مجمس الكزرا  رقـ )

 بي ف آليات كمعايير  كدة المكظفيف المستنكفيف لمعمؿ كتعديبلتو،
 بنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،ك 

 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،
قػػػػػررت المجنػػػػػة اإلداريػػػػػة الحككميػػػػػة فػػػػػ  اجتما يػػػػػا الثالػػػػػث المنعقػػػػػد بمدينػػػػػة غػػػػػزة بتػػػػػاريخ 

 ـ( ما يم :05/09/2016)
 (1المادة )

ر ( إثنػػػاف مكظػػػؼ مسػػػتنكؼ لمعمػػػؿ فػػػ  كزارة الفػػػحة كفػػػؽ المعػػػايي2المكافقػػػة  مػػػى  ػػػكدة )
ـ كتعديبلتػػو 2012/ـ.ك/إ.ىػػػ( لسػػنة 01/238/11المعتمػػدة فػػ  قػػرار مجمػػس الػػكزرا  رقػػـ )

الميػػار إليػػو  اليػػو،  مػػى أف تقػػـك كزارة الماليػػة كديػػكاف المػػكظفيف العػػاـ بات ػػاذ اإلجػػرا ات 
 :االبلزمة لتسكية أك ا يـ كفقان لمقانكف، كالمكظفاف ىم

 رقـ الكظيف  االسـ ـ
 49686 آماؿ محمد سالـ قديح  .1
 16603 إبراىيـ جبلؿ إبراىيـ كادم  .2

 

 (2المادة )
تنفيػػذ أحكػػػاـ ىػػذا القػػػرار، كيعمػػؿ بػػػو  –كػػػؿه فيمػػا ي فػػػو  – مػػى الجيػػات الم تفػػػة ك فػػة 

 ا تباران مف تاريخ فدكره، كينير ف  الجريدة الرسمية.
 ـ2016مف سبتمبر لسنة  05فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 

 ىػػػػ1437ذك الحجة لعػاـ مف  03                     
 يوسف خميل الكيالي

 المجنة اإلدارية الحكوميةرئيس 
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 م(06/03/2016قرار المجنة اإلدارية الحكومية رقم )
توقيع عقوبة الموم عمى الموظف/ جابر عياش "مدير عام الشؤون الرياضية في بشأن 

 وزارة الشباب والرياضة"
 ـ كتعديبلتو،2003لسنة  بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ
 ـ،2016( لسنة 4ك مى قانكف المجنة اإلدارية الحككمية رقـ )

 كتعديبلتو كاللحتو التنفيذية، 1998( لسنة 4ك مى قانكف ال دمة المدنية رقـ )
ـ( بيػػػػ ف تيػػكيؿ لجنػػة تحقيػػؽ 06/01/2016ك مػػى قػػرار المجنػػة اإلداريػػة الحككميػػة رقػػـ )

ظػػؼ/ جػػابر  يػػاش "مػػدير  ػػاـ اليػػؤكف الريا ػػية فػػ  كزارة حػػكؿ التجػػاكزات المنسػػكبة لممك 
 اليباب كالريا ة"،

 ك مى تكفيات لجنة التحقيؽ مو  المكظؼ/ جابر محمد حميدة  ياش،
 كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،

 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،
عقػػػػػد بمدينػػػػػة غػػػػػزة بتػػػػػاريخ قػػػػػررت المجنػػػػػة اإلداريػػػػػة الحككميػػػػػة فػػػػػ  اجتما يػػػػػا الثالػػػػػث المن

 ـ( ما يم :05/09/2016)
 (1المادة )

( 206436تكقيػػو  قكبػػة المػػـك  مػػى المكظػػؼ/ جػػابر محمػػد حميػػدة  يػػاش، رقػػـ كظيفػػ  ) .1
 "مدير  اـ اليؤكف الريا ية.

 نقمو مف مكاف  ممو مف اإلدارة العامة لميؤكف الريا ية إلى إدارة أ رل دا ؿ الكزارة. .2
 (2المادة )

تنفيػػذ أحكػػػاـ ىػػذا القػػػرار، كيعمػػؿ بػػػو  –كػػػؿه فيمػػا ي فػػػو  –الم تفػػػة ك فػػة  مػػى الجيػػات 
 ا تباران مف تاريخ فدكره، كينير ف  الجريدة الرسمية.

 ـ2016مف سبتمبر لسنة  05فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 

 ىػػػػ1437مف ذك الحجة لعػاـ  03                          
 يوسف خميل الكيالي

 ارية الحكوميةالمجنة اإلدرئيس 
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 م(07/03/2016قرار المجنة اإلدارية الحكومية رقم )
بشأن تشكيل لجنة لدراسة الواقع اإلداري في جميع الوزارات والمؤسسات 

 الحكومية

 ـ كتعديبلتو،2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 
 ـ،2016( لسنة 4ك مى قانكف المجنة اإلدارية الحككمية رقـ )

 كتعديبلتو كاللحتو التنفيذية، 1998( لسنة 4ى قانكف ال دمة المدنية رقـ )ك م
 كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،

 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،
قػػػررت المجنػػػة اإلداريػػػة الحككميػػػة فػػػ  اجتما يػػػا الثالػػػث المنعقػػػد بمدينػػػة غػػػزة بتػػػاريخ 

 ـ( ما يم :05/09/2016)
 (1المادة )

يػػكيؿ لجنػػة لدراسػػة الكاقػػو اإلدارم فػػ  جميػػو الػػدكالر كالمؤسسػػات الحككميػػة، كرفػػو ت
تفكر حكؿ االستفادة المثمى مف المكارد كالككادر البيرية العاممػة فييػا، كاالسػتابلؿ 
األمثػؿ ليػػا،  مػى أف تيكمػػؼ المجنػػة بدراسػة الك ػػو اإلدارم لمػكظف  العقػػكد كالبطالػػة 

مكانيػػػة إنيػػػا  الحػػػاالت غيػػػر ا لنظاميػػػة فػػػ  الكظػػػالؼ الحككميػػػة، مػػػو تقػػػديـ مقتػػػرح كا 
إلجرا  تدكير لممكظفيف ف  الكزارات كالمؤسسات الحككمية حسػب االحتيػاج الفعمػ ، 

  مى أف تييكؿ المجنة  مى النحك التال : 
 

 الكزارة االسـ ـ
 كزارة المالية أ.  ميؿ إبراىيـ يقفة   .1
 األمانة العامة أ.  ماد الحاج   .2
 كزارة الفحة فة أ.  ميؿ يق  .3
 كزارة التربية كالتعميـ أ. رييد أبك جحجكح  .4
 كزارة االقتفاد أ.  بد القادر بنات  .5
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 كزارة الدا مية أ.  اىد حماد   .6
 ممثؿ  ف ديكاف المكظفيف العاـ  .7

 (2المادة )
ترفو المجنة تقريرىا النيال  إلى المجنة اإلدارية الحككمية  بلؿ يير مػف تػاريخ بػد  

  مميا.
 (3لمادة )ا

تنفيػذ أحكػاـ ىػذا القػرار، كيعمػؿ  –كػؿه فيمػا ي فػو  – مى الجيات الم تفػة ك فػة 
 بو ا تباران مف تاريخ فدكره، كينير ف  الجريدة الرسمية.

 ـ2016لسنة  سبتمبرمف  05فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 

 ىػػػػ1437لعػاـ  الحجةمف ذك  03                   

 يوسف خميل الكيالي
 المجنة اإلدارية الحكوميةرئيس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 م2017 ()ينايركانون ثاني             )الــوقــائــع الفـمســطـينـية(             العـدد الرابع والتسعون           

 

 

- 86 - 

 م(08/03/2016قرار المجنة اإلدارية الحكومية رقم )
( خمسمائة شاغر وظيفي لرتبة جندي لمعمل بوزارة 500اعتماد عدد )بشأن 

 الداخمية واألمن الوطني

 ـ كتعديبلتو،2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 
 ـ،2016( لسنة 4إلدارية الحككمية رقـ )ك مى قانكف المجنة ا

 ـ،2005( لسنة 8ك مى قانكف ال دمة ف  قكل األمف الفمسطينية رقـ )
 كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،

 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،
قػػػررت المجنػػػة اإلداريػػػة الحككميػػػة فػػػ  اجتما يػػػا الثالػػػث المنعقػػػد بمدينػػػة غػػػزة بتػػػاريخ 

 ـ( ما يم :05/09/2016)
 (1المادة )

(  مسػػػمالة يػػػاغر كظيفػػػ  لرتبػػػة جنػػػدم لمعمػػػؿ بػػػكزارة الدا ميػػػة 500ا تمػػػاد  ػػػدد )
كاألمػػػف الػػػكطن ،  مػػػػى أف تبػػػدأ الػػػػكزارة بػػػاإل بلف  ػػػف الكظيفػػػػة كاسػػػتقباؿ الطمبػػػػات 

جرا  الفحكفات كالمسابقات كفقان لؤلفكؿ.  كا 
 (2المادة )

 ـ.01/01/2017مجنكد المقبكليف ابتدا ن مف تاريخ يتـ تنفيذ التعييف إداريان كماليان ل

 (3المادة )
تنفيػذ أحكػاـ ىػذا القػرار، كيعمػؿ  –كػؿه فيمػا ي فػو  – مى الجيات الم تفػة ك فػة 

 بو ا تباران مف تاريخ فدكره، كينير ف  الجريدة الرسمية.
 

 ـ2016لسنة  سبتمبرمف  05فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 

 ىػػػػ1437لعػاـ  الحجةمف ذك  03                   
 يوسف خميل الكيالي

 المجنة اإلدارية الحكوميةرئيس 
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 م(09/03/2016قرار المجنة اإلدارية الحكومية رقم )
 اعتماد الراتب األساسي لممسمى الوظيفي راتبًا إجماليًا لموظفي العقودبشأن 

 و،ـ كتعديبلت2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 
 ـ،2016( لسنة 4ك مى قانكف المجنة اإلدارية الحككمية رقـ )

 ـ كتعديبلتو كاللحتو التنفيذية،1998( لسنة 4ك مى قانكف ال دمة المدنية رقـ )
 كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،

 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،
لػػػث المنعقػػػد بمدينػػػة غػػػزة بتػػػاريخ قػػػررت المجنػػػة اإلداريػػػة الحككميػػػة فػػػ  اجتما يػػػا الثا

 ـ( ما يم :05/09/2016)
 (1المادة )

راتبػػػػان إجماليػػػػان  ،ا تمػػػػاد الراتػػػػب األساسػػػػ  لممسػػػػمى الػػػػكظيف  الػػػػذم تػػػػـ التعاقػػػػد  ميػػػػو
لمكظف  العقكد الت  نيظمػت بمعرفػة كزارة الماليػة،  مػى أف يسػرل العمػؿ بيػذا القػرار 

 ـ.01/01/2017ا تباران مف تاريخ 
 (2المادة )

تنفيػذ أحكػاـ ىػذا القػرار، كيعمػؿ  –كػؿه فيمػا ي فػو  – مى الجيات الم تفػة ك فػة 
 بو ا تباران مف تاريخ فدكره، كينير ف  الجريدة الرسمية.

 ـ2016لسنة  سبتمبرمف  05فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 

 ىػػػػ1437لعػاـ  الحجةمف ذك  03                   

 يوسف خميل الكيالي
 ة اإلدارية الحكوميةالمجنرئيس 
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 م(10/03/2016قرار المجنة اإلدارية الحكومية رقم )
تعيين السيد/ محمد خميس دبابش نائبًا لرئيس جياز المخابرات العامة بدرجة بشأن 

 (A2وكيل مساعد )
 ـ كتعديبلتو،2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 

 ـ،2016( لسنة 4ة رقـ )ك مى قانكف المجنة اإلدارية الحككمي
 ـ كتعديبلتو كاللحتو التنفيذية،1998( لسنة 4ك مى قانكف ال دمة المدنية رقـ )

   ـ،2005( لسنة 8رقـ ) ف  قكل األمف الفمسطينيةك مى قانكف ال دمة 
   ـ،2005( لسنة 17رقـ ) الم ابرات العامةك مى قانكف 

بيػ ف تكميػؼ العقيػد/  2013لسػنة /ـ.ك/إ.ىػػ( 9/278/11ك مى قػرار مجمػس الػكزرا  رقػـ )
 سام   كدة قالمان ب  ماؿ رليس جياز الم ابرات العامة،

 كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،
 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،

قػػػػػررت المجنػػػػػة اإلداريػػػػػة الحككميػػػػػة فػػػػػ  اجتما يػػػػػا الثالػػػػػث المنعقػػػػػد بمدينػػػػػة غػػػػػزة بتػػػػػاريخ 
 ـ( ما يم :05/09/2016)

 (1لمادة )ا
لػػػرليس جيػػػاز الم ػػػابرات العامػػػة بدرجػػػة ككيػػػؿ نالبػػػان تعيػػػيف السػػػيد/ محمػػػد  مػػػيس دبػػػابش 

 (A2مسا د )
 (2المادة )

 ييماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار
 (3المادة )

تنفيػػذ أحكػػػاـ ىػػذا القػػػرار، كيعمػػؿ بػػػو  –كػػػؿه فيمػػا ي فػػػو  – مػػى الجيػػات الم تفػػػة ك فػػة 
 كينير ف  الجريدة الرسمية. ا تباران مف تاريخ فدكره،

 ـ2016مف سبتمبر لسنة  05فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 

 ىػػػػ1437مف ذك الحجة لعػاـ  03                        
 يوسف خميل الكيالي

 المجنة اإلدارية الحكوميةرئيس 
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 م(11/03/2016قرار المجنة اإلدارية الحكومية رقم )
 اإلجازات لمدربي مراكز التدريب المينيتحديد الدوام الرسمي و بشأن 

 ـ كتعديبلتو،2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 
 ـ،2016( لسنة 4ك مى قانكف المجنة اإلدارية الحككمية رقـ )

 كتعديبلتو كاللحتو التنفيذية، 1998( لسنة 4ك مى قانكف ال دمة المدنية رقـ )
 ـ،2000 ( لسنة7ك مى قانكف العمؿ رقـ )

 كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،
 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،

قػػػررت المجنػػػة اإلداريػػػة الحككميػػػة فػػػ  اجتما يػػػا الثالػػػث المنعقػػػد بمدينػػػة غػػػزة بتػػػاريخ 
 ـ( ما يم :05/09/2016)

 (1المادة )
مػػػػف ييحػػػػدد دكاـ المػػػػدربيف كالمدرسػػػػيف العػػػػامميف فػػػػ  مراكػػػػز التػػػػدريب المينػػػػ   .1

( سػػػػػا ة  مػػػػػؿ 30بكاقػػػػػو ) 13:30فػػػػػباحان كحتػػػػػى السػػػػػا ة  7:30السػػػػػا ة 
 أسبك يان.

بكاقػو  14:30كحتى السا ة  7:30ييحدد دكاـ اإلدارييف العامميف مف السا ة  .2
 ( سا ة  مؿ أسبك يان.35)

 7:30دكاـ المتػػػػػدربيف )طػػػػػبلب( فػػػػػ  مراكػػػػػز التػػػػػدريب المينػػػػػ  مػػػػػف السػػػػػا ة  .3
( سػػػػػػا ة تػػػػػػدريب 28:45بكاقػػػػػػو )مسػػػػػػا ن  13:15فػػػػػػباحان، كحتػػػػػػى السػػػػػػا ة 

 أسبك يان.
يحفؿ المدربيف كالمدرسيف العامميف ف  مراكػز التػدريب المينػ   مػى اإلجػازة  .4

أيػػػاـ" بػػػالتزامف مػػػو  10بعػػػد انتيػػػا  الففػػػؿ األكؿ مػػػف العػػػاـ التػػػدريب  مػػػدتيا "
 إجازة المتدربيف.
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يحفػػؿ المػػدربيف كالمدرسػػيف العػػامميف فػػ  مركػػز التػػدريب المينػػ   مػػى إجػػازة  .5
فيفية بعد انتيا  العاـ التدريب  ب سبكع تتزامف مو إجػازة المتػدربيف الفػيفية، 
كتككف  كدتو لمعمؿ قبؿ أسبكع مف بد  العاـ الدراس ،  مػى أف يػتـ اسػتد ا  

 أم مكظؼ  بلؿ إجازتو الفيفية بحسب مقت يات مفمحة العمؿ.
جػػػازة يحػػؽ لممػػػدربيف كالمدرسػػػيف فػػػ  مراكػػػز التػػػدريب المينػػػ  الحفػػػكؿ  مػػػى إ .6

 ( أياـ  بلؿ العاـ )بحسب قانكف ال دمة المدنية(.10 ار ة "طارلة" بكاقو )
ييحػػػدد دكاـ المػػػكظفيف اإلداريػػػيف فػػػ  مراكػػػز التػػػدريب المينػػػ   ػػػبلؿ اإلجػػػازات  .7

بالتناكب بحسب حاجة العمؿ ليـ بما ي مف اسػتمرار مراكػز التػدريب المينػ  
 بتقديـ  دماتيا.

 (2المادة )
تنفيػذ أحكػاـ ىػذا القػرار، كيعمػؿ  –كػؿه فيمػا ي فػو  –ك فػة  مى الجيات الم تفػة 

 بو ا تباران مف تاريخ فدكره، كينير ف  الجريدة الرسمية.

 ـ2016مف سبتمبر لسنة  05فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 

 ىػػػػ1437مف ذك الحجة لعػاـ  03                 

 يوسف خميل الكيالي
 المجنة اإلدارية الحكوميةرئيس 
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 م(01/04/2016قرار المجنة اإلدارية الحكومية رقم )
توقيع عقوبة عمى كل من الموظف/ حسام رمضان العبد أحمد، والموظف/ بشأن 

 سعيد محمد عمر العماوي

 ـ كتعديبلتو،2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 
 ( منو،4ـ سيما المادة )2016( لسنة 4ك مى قانكف المجنة اإلدارية الحككمية رقـ )

 كتعديبلتو كاللحتو التنفيذية، 1998( لسنة 4ك مى قانكف ال دمة المدنية رقـ )
ـ بيػ ف تعيػػيف 2007/ـ.ك/إ.ق( لسػػنة 04/27/11ك مػى قػرار مجمػػس الػكزرا  رقػـ )

السػػيد/ حسػػػاـ رم ػػػاف العبػػد أحمػػػد مػػػديران  امػػان فػػػ  األمانػػػة العامػػة لمجمػػػس الػػػكزرا  
 (A4بدرجة )
كفػػػػػيات لجنػػػػػة التحقيػػػػػؽ الميػػػػػكمة بقػػػػػرار المجنػػػػػة اإلداريػػػػػة الحككميػػػػػة رقػػػػػـ ك مػػػػػى ت

ـ( بيػػ ف تيػػكيؿ لجنػػة تحقيػػؽ فػػ  ممػػؼ الجمعيػػة التعاكنيػػة إلسػػكاف 05/01/2016)
 (،4+3برج الياسميف ) -العامميف بييلة اإلذا ة كالتمفزيكف 

 كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،
 نكنان،كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قا

قػػػررت المجنػػػة اإلداريػػػة الحككميػػػة فػػػ  اجتما يػػػا الرابػػػو المنعقػػػد بمدينػػػة غػػػزة بتػػػاريخ 
 ـ( ما يم :26/09/2016)

 (1المادة )
مدير  –اإلحالة إلى المعاش  مى المكظؼ/ حساـ رم اف العبد أحمد  تكقيو  قكبة

 ".206430رقـ كظيف  " –( A4 اـ بكزارة العمؿ بدرجة )

 (2المادة )
تكجيػػو اإلنػػذار، كالحرمػػاف مػػف الترقيػػة لمػػدة سػػنتيف  مػػى المكظػػؼ/  كبت  تكقيو  ق

 ".15875رقـ كظيف  " -مدير بكزارة العمؿ -سعيد محمد  مر العماكم 
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 (3المادة )
تنفيػذ أحكػاـ ىػذا القػرار، كيعمػؿ  –كػؿه فيمػا ي فػو  – مى الجيات الم تفػة ك فػة 

 رسمية.بو ا تباران مف تاريخ فدكره، كينير ف  الجريدة ال

 ـ2016مف سبتمبر لسنة  26فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 

 ىػػػػ1437مف ذك الحجة لعػاـ  24                 

 يوسف خميل الكيالي
 المجنة اإلدارية الحكوميةرئيس 
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 م(02/04/2016قرار المجنة اإلدارية الحكومية رقم )
 الجمعية التعاونية إلسكان العاممين فاعتماد توصيات لجنة التحقيق في ممبشأن 

 (4+3برج الياسمين ) -بييئة اإلذاعة والتمفزيون 

 ـ كتعديبلتو،2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 
 ( منو،4ـ سيما المادة )2016( لسنة 4ك مى قانكف المجنة اإلدارية الحككمية رقـ )

 كتعديبلتو كاللحتو التنفيذية، 1998ة ( لسن4ك مى قانكف ال دمة المدنية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األرا   العمكمية،2005( لسنة 2ك مى قانكف رقـ )

 ـ كتعديبلتو، 1933( لسنة 50ك مى قانكف جمعيات التعاكف رقـ )
ك مػػػػػى تكفػػػػػيات لجنػػػػػة التحقيػػػػػؽ الميػػػػػكمة بقػػػػػرار المجنػػػػػة اإلداريػػػػػة الحككميػػػػػة رقػػػػػـ 

قيػػػؽ فػػػ  ممػػػؼ الجمعيػػػة التعاكنيػػػة إلسػػػكاف العػػػامميف ـ( بيػػػ ف التح05/01/2016)
 (،4+3برج الياسميف ) -بييلة اإلذا ة كالتمفزيكف 

 كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،
 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،

قػػػررت المجنػػػة اإلداريػػػة الحككميػػػة فػػػ  اجتما يػػػا الرابػػػو المنعقػػػد بمدينػػػة غػػػزة بتػػػاريخ 
 ( ما يم :ـ26/09/2016)

 (1المادة )
ا تمػػاد التكفػػيات المقدمػػة مػػف لجنػػة التحقيػػؽ الميػػكمة لدراسػػة ممػػؼ جمعيػػة إسػػكاف 

 :كى  كالتال  (4، 3)مكظف  اإلذا ة كالتمفزيكف برج الياسميف 
لاا  كافة أسما  األ  ا  المعينيف كالمن ميف بيكؿ غير قانكن  ف   .1 يطب كا 

لاػػا  كػػؿ مػػا ترتػػب  مػػى جمعيػػة إسػػكاف العػػامميف فػػ  ىيلػػة اإلذا ػػة ك  التمفزيػػكف كا 
ىذا التعييف أك االن ماـ غير القانكن ، كالعكدة إلػى الكيػؼ األكؿ المعتمػد مػف 

 كزارة العمؿ.
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لاػػػػا  ت فػػػيص القسػػػػيمة رقػػػـ ) .2 ( مػػػػف القطعػػػة رقػػػػـ 163الت كيػػػد  مػػػػى سػػػحب كا 
( مػػػػف أرا ػػػػ  مدينػػػػة الزىػػػػرا  كا  ػػػػادة تسػػػػجيميا 2ـ1056( كمسػػػػاحتيا )2310)

كطنية، بات ػاذ اإلجػرا ات القانكنيػة البلزمػة كالمتعمقػة بػرد المبػالغ باسـ السمطة ال
 المستحقة لممكاطنيف.

تكميػػػػػؼ سػػػػػمطة األرا ػػػػػ  بمتابعػػػػػة تحفػػػػػيؿ المبػػػػػالغ الماليػػػػػة المسػػػػػتحقة  مػػػػػى  .3
الجمعيػػػات اإلسػػػكانية التػػػ  لػػػـ تسػػػدد األقسػػػاط المسػػػتحقة  مييػػػا، كذلػػػؾ بات ػػػاذ 

 زمة.ال مانات المالية كاإلجرا ات القانكنية البل

 (2المادة )
إحالة ممؼ السيد/ سعدك حسن  أحمد السبعاكم إلى النيابة العامػة الت ػاذ المقت ػى 

 القانكن  بحقو.
 (3المادة )

تنفيػذ أحكػاـ ىػذا القػرار، كيعمػؿ  –كػؿه فيمػا ي فػو  – مى الجيات الم تفػة ك فػة 
 بو ا تباران مف تاريخ فدكره، كينير ف  الجريدة الرسمية.

 ـ2016مف سبتمبر لسنة  26ة غػزة بتاريخ: فػدر ف  مدينػ

 ىػػػػ1437مف ذك الحجة لعػاـ  24                 

 يوسف خميل الكيالي
 المجنة اإلدارية الحكوميةرئيس 
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 م(03/04/2016قرار المجنة اإلدارية الحكومية رقم )
 تعيين العميد/ كمال محمد فيد تربان عميدًا لكمية الرباط الجامعيةبشأن 

 ـ كتعديبلتو،2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 
 ( منو،4ـ سيما المادة )2016( لسنة 4ك مى قانكف المجنة اإلدارية الحككمية رقـ )

ـ بي ف انيػا  2014/ـ.ك/إ.ىػػ( لسنة 15/340/11ك مى قرار مجمس الكزرا  رقـ )
 ( منو،13كمية الرباط الجامعية سيما المادة )

مح ػػػػػػر اجتمػػػػػػاع مجمػػػػػػس أمنػػػػػػا  كميػػػػػػة الربػػػػػػاط الجامعيػػػػػػة المنعقػػػػػػد بتػػػػػػاريخ ك مػػػػػػى 
 ـ،16/06/2016

 كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،
 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،

قػػػررت المجنػػػة اإلداريػػػة الحككميػػػة فػػػ  اجتما يػػػا الرابػػػو المنعقػػػد بمدينػػػة غػػػزة بتػػػاريخ 
 ـ( ما يم :26/09/2016)

 (1المادة )
 تعييف العميد/ كماؿ محمد فيد ترباف  ميدان لكمية الرباط الجامعية

 (2المادة )
 يماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار

 (3المادة )
تنفيػذ أحكػاـ ىػذا القػرار، كيعمػؿ  –كػؿه فيمػا ي فػو  – مى الجيات الم تفػة ك فػة 

 بو ا تباران مف تاريخ فدكره، كينير ف  الجريدة الرسمية.

 ـ2016مف سبتمبر لسنة  26  مدينػة غػزة بتاريخ: فػدر ف

 ىػػػػ1437مف ذك الحجة لعػاـ  24                 
 يوسف خميل الكيالي

 المجنة اإلدارية الحكوميةرئيس 
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 م(04/04/2016قرار المجنة اإلدارية الحكومية رقم )
 اعتماد تشكيل مجمس أمناء كمية الرباط الجامعيةبشأن 

 ـ كتعديبلتو،2003القانكف األساس  المعدؿ لسنة بعد االطبلع  مى 
 ( منو،4ـ سيما المادة )2016( لسنة 4ك مى قانكف المجنة اإلدارية الحككمية رقـ )

ـ بي ف انيػا  2014/ـ.ك/إ.ىػػ( لسنة 15/340/11ك مى قرار مجمس الكزرا  رقـ )
 ( منو،8سيما المادة ) كمية الرباط الجامعية

 فمحة العامة،كبنا ن  مى مقت يات الم
 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،

قػػػررت المجنػػػة اإلداريػػػة الحككميػػػة فػػػ  اجتما يػػػا الرابػػػو المنعقػػػد بمدينػػػة غػػػزة بتػػػاريخ 
 ـ( ما يم :26/09/2016)

 (1المادة )
المكافقػػػة  مػػػى ا تمػػػاد تيػػػكيؿ مجمػػػس أمنػػػا  كميػػػة الربػػػاط الجامعيػػػة  مػػػى النحػػػك 

 :التال 
 الففة المسمى الكظيف  ـ.
 رليسان لممجمس مدير  اـ قكل األمف الدا م   .1
   كان  قالـ ب  ماؿ رليس جياز الم ابرات العامة   .2
   كان  مدير  اـ جياز اليرطة  .3
   كان  مدير  اـ اإلدارة المالية المركزية  .4
   كان  قالد قكات األمف الكطن   .5
   كان  مراقب  اـ كزارة الدا مية كاألمف الكطن   .6
   كان  ـ المديرية العامة لمتدريبمدير  ا  .7
   كان  أ. د. محمد  بد الفتاح  سقكؿ   )أكاديم (  .8
   كان  أ. د. محمد أحمد  كض         )أكاديم (  .9
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   كان  د. أسامة  طية أحمد المزين     )أكاديم (  .10
   كان  )أكاديم (ماد الديف  بد اهلل الينط    د.    .11
   كان  ) بير(  أ. أحمد حرب الكرد               .12
   كان  أ. محمد فرج محمكد الاكؿ        ) بير(  .13
   كان  لكا / نافر  بد العزيز مفمح    ) بير(  .14
   كان   ميد/ محمد جمعة فياـ          ) بير(  .15

 
 (2المادة )
 يماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار

 (3المادة )
نفيػذ أحكػاـ ىػذا القػرار، كيعمػؿ ت –كػؿه فيمػا ي فػو  – مى الجيات الم تفػة ك فػة 

 بو ا تباران مف تاريخ فدكره، كينير ف  الجريدة الرسمية.

 ـ2016مف سبتمبر لسنة  26فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 

 ىػػػػ1437مف ذك الحجة لعػاـ  24                 

 يوسف خميل الكيالي
 المجنة اإلدارية الحكوميةرئيس 
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 م(05/04/2016ة الحكومية رقم )قرار المجنة اإلداري
تعديل المسمى الوظيفي لمموظف/ محمد محمود الالال من وظيفة مساعد بشأن 

 إداري إلى طبيب أسنان استثناءً 

 ـ كتعديبلتو،2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 
 ( منو،4ـ سيما المادة )2016( لسنة 4ك مى قانكف المجنة اإلدارية الحككمية رقـ )

 كتعديبلتو كاللحتو التنفيذية، 1998( لسنة 4ك مى قانكف ال دمة المدنية رقـ )
 كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،

 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،
قػػػررت المجنػػػة اإلداريػػػة الحككميػػػة فػػػ  اجتما يػػػا الرابػػػو المنعقػػػد بمدينػػػة غػػػزة بتػػػاريخ 

 ـ( ما يم :26/09/2016)
 (1مادة )ال

" مػف 222749تعديؿ المسمى الكظيف  لممكظؼ/ محمد محمكد البلال رقـ كظيفػ  "
 .مسمى مسا د إدارم إلى مسمى "طبيب أسناف"، استثنا ن 

 (2المادة )
تنفيػذ أحكػاـ ىػذا القػرار، كيعمػؿ  –كػؿه فيمػا ي فػو  – مى الجيات الم تفػة ك فػة 

 الرسمية.بو ا تباران مف تاريخ فدكره، كينير ف  الجريدة 

 ـ2016مف سبتمبر لسنة  26فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 

 ىػػػػ1437مف ذك الحجة لعػاـ  24                 

 يوسف خميل الكيالي
 المجنة اإلدارية الحكوميةرئيس 
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 م(01/05/2016قرار المجنة اإلدارية الحكومية رقم )
دموا استقاالتيم بسبب عودة جميع أعضاء مجالس الييئات المحمية الذين قبشأن 

مجالس الييئات المحمية لمناصبيم واعتبار قرارات قبول  الترشح النتخابات
 استقاالتيم كأن لم تكن

 ـ كتعديبلتو،2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 
 ـ،2016( لسنة 4ك مى قانكف المجنة اإلدارية الحككمية رقـ )

 ـ كتعديبلتو كاللحتو التنفيذية،1998( لسنة 4ـ )ك مى قانكف ال دمة المدنية رق
 ـ،2005( لسنة 8ك مى قانكف ال دمة ف  قكل األمف الفمسطينية رقـ )

 ـ،2005( لسنة 13ك مى قانكف السمؾ الدبمكماس  رقـ )
 كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،

 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،
لحككميػػػػة فػػػػ  اجتما يػػػػا ال ػػػػامس المنعقػػػػد بمدينػػػػة غػػػػزة بتػػػػاريخ قػػػػررت المجنػػػػة اإلداريػػػػة ا

 ـ( ما يم :04/10/2016)
 (1المادة )

 ػػػػكدة جميػػػػو أ  ػػػػا  مجػػػػالس الييلػػػػات المحميػػػػة الػػػػذيف قػػػػدمكا اسػػػػتقاالتيـ بسػػػػبب التريػػػػح 
كا تبػػار قػػرارات قبػػكؿ اسػػتقاالتيـ كػػ ف لػػـ  ،النت ابػػات مجػػالس الييلػػات المحميػػة لمنافػػبيـ

 إجرا  انت ابات مجالس الييلات المحمية بقطاع غزة. تكف، نظران إللاا 
 (2المادة )

 ييماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.
 (3المادة )

تنفيػػذ أحكػػػاـ ىػػذا القػػػرار، كيعمػػؿ بػػػو  –كػػػؿه فيمػػا ي فػػػو  – مػػى الجيػػات الم تفػػػة ك فػػة 
 ا تباران مف تاريخ فدكره، كينير ف  الجريدة الرسمية.

 ـ2016لسنة  اكتكبرمف  04بتاريخ:  فػدر ف  مدينػة غػزة

 ىػػػػ1437لعػاـ  محـرمف  03                          
 يوسف خميل الكيالي

 المجنة اإلدارية الحكوميةرئيس 
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 م(02/05/2016قرار المجنة اإلدارية الحكومية رقم )
تعيين السيد/ محمد خميس محمد دبابش وكيل مساعد بوزارة الداخمية بشأن 
 وتكميفو قائمًا بأعمال رئيس جياز المخابرات العامة (A2لوطني بدرجة )واألمن ا

 ـ كتعديبلتو،2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 
 ـ،2016( لسنة 4ك مى قانكف المجنة اإلدارية الحككمية رقـ )

 ـ كتعديبلتو كاللحتو التنفيذية،1998( لسنة 4ك مى قانكف ال دمة المدنية رقـ )
 ـ،2005( لسنة 8ك مى قانكف ال دمة ف  قكل األمف الفمسطينية رقـ )

 ـ،2005( لسنة 17ك مى قانكف الم ابرات العامة رقـ )
 ـ بي ف تكميؼ2013/ـ.ك/إ.ق( لسنة 9/278/11ك مى قرار مجمس الكزرا  رقـ )

 ،العقيد/ سام  محمد حسيف  كدة قالمان ب  ماؿ رليس جياز الم ابرات العامة
  مى مقت يات المفمحة العامة، كبنا ن 

 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،
قػػررت المجنػػة اإلداريػػة الحككميػػة فػػ  اجتما يػػا ال ػػامس المنعقػػد بمدينػػة غػػزة بتػػاريخ 

 ـ( ما يم :04/10/2016)
 (1المادة )

تعيػػػيف السػػػيد/ محمػػػد  مػػػيس محمػػػد دبػػػابش ككيػػػؿ مسػػػا د بػػػكزارة الدا ميػػػة كاألمػػػف 
 (.A2رجة )الكطن  بد

 (2المادة )
ييكمػػػؼ السػػػيد/ محمػػػد  مػػػيس محمػػػد دبػػػابش قالمػػػان ب  مػػػاؿ رلػػػيس جيػػػاز الم ػػػابرات 

 العامة.
 (3المادة )
 ييماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.
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 (4المادة )
تنفيػذ أحكػاـ ىػذا القػرار، كيعمػؿ  –كػؿه فيمػا ي فػو  – مى الجيات الم تفػة ك فػة 

 ره، كينير ف  الجريدة الرسمية.بو ا تباران مف تاريخ فدك 

 ـ2016مف اكتكبر لسنة  04فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 

 ىػػػػ1437مف محـر لعػاـ  03                        

 يوسف خميل الكيالي
 المجنة اإلدارية الحكوميةرئيس 
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 م(03/05/2016قرار المجنة اإلدارية الحكومية رقم )
الذين قدموا استقاالتيم بسبب الترشح  الموظفين الحكوميينميع عودة جبشأن 

واعتبار قرارات قبول استقاالتيم  لوظائفيممجالس الييئات المحمية  النتخابات
 كأن لم تكن

 ـ كتعديبلتو،2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 
 ،ـ2016( لسنة 4ك مى قانكف المجنة اإلدارية الحككمية رقـ )

 ـ كتعديبلتو،2005( لسنة 10ك مى قانكف انت اب مجالس الييلات المحمية رقـ )
 ـ كتعديبلتو كاللحتو التنفيذية،1998( لسنة 4ك مى قانكف ال دمة المدنية رقـ )

 ـ،2005( لسنة 8ك مى قانكف ال دمة ف  قكل األمف الفمسطينية رقـ )
 ،ـ2005( لسنة 13ك مى قانكف السمؾ الدبمكماس  رقـ )

 كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،
 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،

قػػررت المجنػػة اإلداريػػة الحككميػػة فػػ  اجتما يػػا ال ػػامس المنعقػػد بمدينػػة غػػزة بتػػاريخ 
 ـ( ما يم :04/10/2016)

 (1المادة )
ابػػات الػػذيف قػػدمكا اسػػتقاالتيـ بسػػبب التريػػح النت  المػػكظفيف الحكػػكمييف ػكدة جميػػو 

كا تبػػار قػػرارات قبػػكؿ اسػػتقاالتيـ كػػ ف لػػـ تكػػف،  لكظػػالفيـ،مجػػالس الييلػػات المحميػػة 
 نظران إللاا  إجرا  انت ابات مجالس الييلات المحمية بقطاع غزة.

 (2المادة )
 ييماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.
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 (3المادة )
اـ ىػذا القػرار، كيعمػؿ تنفيػذ أحكػ –كػؿه فيمػا ي فػو  – مى الجيات الم تفػة ك فػة 

 بو ا تباران مف تاريخ فدكره، كينير ف  الجريدة الرسمية.

 ـ2016مف اكتكبر لسنة  04فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 

 ىػػػػ1437مف محـر لعػاـ  03                        

 يوسف خميل الكيالي
 المجنة اإلدارية الحكوميةرئيس 
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 م(04/05/2016دارية الحكومية رقم )قرار المجنة اإل
ماىر عمي جبر أبو صبحة من الييئة العامة لممعابر والحدود  بشأن نقل السيد/

 إلى وزارة الداخمية واألمن الوطني بنفس درجتو الوظيفية
 ـ كتعديبلتو،2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 

 ( منو،4ـ سيما المادة )2016( لسنة 4قـ )ك مى قانكف المجنة اإلدارية الحككمية ر 
 كتعديبلتو كاللحتو التنفيذية، 1998( لسنة 4ك مى قانكف ال دمة المدنية رقـ )
 ـ بي ف نقؿ كترقية2014/ـ.ك/إ.ق( لسنة 5/332/11ك مى قرار مجمس الكزرا  رقـ )

لمييلػػة السػيد/ مػػاىر  مػػ  جبػػر أبػػك فػػبحة كزارة الدا ميػػة كاألمػػف الػػكطن  لمعمػػؿ رليسػػان 
 (A2العامة لممعابر كالحدكد بدرجة )

 كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،
 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،

قػػػررت المجنػػػة اإلداريػػػة الحككميػػػة فػػػ  اجتما يػػػا ال ػػػامس المنعقػػػد بمدينػػػة غػػػزة بتػػػاريخ 
 ـ( ما يم :04/10/2016)

 (1المادة )
حة مػػف الييلػػة العامػػة لممعػػابر كالحػػدكد إلػػى كزارة نقػػؿ السػػيد/ مػػاىر  مػػ  جبػػر أبػػك فػػب

 الدا مية كاألمف الكطن  بنفس درجتو الكظيفية.
 (2المادة )
 ييماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.

 (3المادة )
تنفيػذ أحكػاـ ىػذا القػرار، كيعمػؿ بػو  –كػؿه فيمػا ي فػو  – مى الجيات الم تفة ك فة 
 ر ف  الجريدة الرسمية.ا تباران مف تاريخ فدكره، كيني

 

 ـ2016مف اكتكبر لسنة  04فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 

 ىػػػػ1437مف محـر لعػاـ  03                         
 يوسف خميل الكيالي

 المجنة اإلدارية الحكوميةرئيس 
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 م(01/06/2016قرار المجنة اإلدارية الحكومية رقم )
جابر من وزارة التخطيط إلى وزارة السياحة إبراىيم سالم حسن  بشأن نقل السيد/

 واآلثار بنفس درجتو الوظيفية
 ـ كتعديبلتو،2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 

 ( منو،4ـ سيما المادة )2016( لسنة 4ك مى قانكف المجنة اإلدارية الحككمية رقـ )
 تو كاللحتو التنفيذية،كتعديبل 1998( لسنة 4ك مى قانكف ال دمة المدنية رقـ )
ـ بيػػػ ف نقػػػؿ 2009/ـ.ك/إ.ق( لسػػػنة 6/136/11ك مػػػى قػػػرار مجمػػػس الػػػكزرا  رقػػػـ )

 ( A1السيد/ إبراىيـ سالـ حسف جابر ككيبلن لكزارة االقتفاد الكطن  بدرجة ) كترقية
 كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،

 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،
إلداريػػة الحككميػػة فػػ  اجتما يػػا السػػادس المنعقػػد بمدينػػة غػػزة بتػػاريخ قػػررت المجنػػة ا

 ـ( ما يم :17/10/2016)
 (1المادة )

نقػػؿ السػػيد/ إبػػراىيـ سػػالـ حسػػف جػػابر مػػف كزارة الت طػػيط إلػػى كزارة السػػياحة كا ثػػار 
 .بنفس درجتو الكظيفية

 (2المادة )
 ييماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.
 (3المادة )

تنفيػذ أحكػاـ ىػذا القػرار، كيعمػؿ  –كػؿه فيمػا ي فػو  –ى الجيات الم تفػة ك فػة  م
 بو ا تباران مف تاريخ فدكره، كينير ف  الجريدة الرسمية.

 

 ـ2016مف اكتكبر لسنة  17فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 

 ىػػػػ1437مف محـر لعػاـ  16                          
 يوسف خميل الكيالي

 جنة اإلدارية الحكوميةالمرئيس 



 م2017 ()ينايركانون ثاني             )الــوقــائــع الفـمســطـينـية(             العـدد الرابع والتسعون           
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 م(02/06/2016قرار المجنة اإلدارية الحكومية رقم )
إبراىيم عبد الرؤوف إبراىيم رضوان من سمطة األراضي إلى وزارة  بشأن نقل السيد/

 األشغال العامة واإلسكان بنفس درجتو الوظيفية
 ـ كتعديبلتو،2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 

 ( منو،4ـ سيما المادة )2016( لسنة 4انكف المجنة اإلدارية الحككمية رقـ )ك مى ق
 كتعديبلتو كاللحتو التنفيذية، 1998( لسنة 4ك مى قانكف ال دمة المدنية رقـ )
 ـ بيػػ ف نقػػؿ كترقيػػة2010/ـ.ك/إ.ق( لسػػنة 5/165/11ك مػػى قػػرار مجمػػس الػػكزرا  رقػػـ )

ككيػػؿ مسػػا د كزارة األيػػااؿ العامػػة كاإلسػػكاف السػػيد/ إبػػراىيـ  بػػد الػػرؤكؼ إبػػراىيـ ر ػػكاف 
   ،(A1لمعمؿ رليسان لسمطة األرا   بدرجة )
 كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،

 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،
قػػػػررت المجنػػػػػة اإلداريػػػػة الحككميػػػػػة فػػػػػ  اجتما يػػػػا السػػػػػادس المنعقػػػػػد بمدينػػػػة غػػػػػزة بتػػػػػاريخ 

 ـ( ما يم :17/10/2016)
 (1لمادة )ا

سػػمطة األرا ػػػ  إلػػػى كزارة األيػػػااؿ  نقػػؿ السػػػيد/ إبػػػراىيـ  بػػػد الػػرؤكؼ إبػػػراىيـ ر ػػػكاف مػػػف
 .كاإلسكاف بنفس درجتو الكظيفية العامة

 (2المادة )
 ييماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.

 (3المادة )
مػػؿ بػػػو تنفيػػذ أحكػػػاـ ىػػذا القػػػرار، كيع –كػػػؿه فيمػػا ي فػػػو  – مػػى الجيػػات الم تفػػػة ك فػػة 

 ا تباران مف تاريخ فدكره، كينير ف  الجريدة الرسمية.
 

 ـ2016مف اكتكبر لسنة  17فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 

 ىػػػػ1437مف محـر لعػاـ  16                          
 يوسف خميل الكيالي

 المجنة اإلدارية الحكوميةرئيس 



 م2017 ()ينايركانون ثاني             )الــوقــائــع الفـمســطـينـية(             العـدد الرابع والتسعون           
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 م(03/06/2016قرار المجنة اإلدارية الحكومية رقم )
إيياب ربحي أحمد الغصين من المكتب اإلعالمي الحكومي إلى  بشأن نقل السيد/

 وزارة النقل والمواصالت بنفس درجتو الوظيفية
 ـ كتعديبلتو،2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 

 ( منو،4ـ سيما المادة )2016( لسنة 4ك مى قانكف المجنة اإلدارية الحككمية رقـ )
 كتعديبلتو كاللحتو التنفيذية، 1998( لسنة 4ى قانكف ال دمة المدنية رقـ )ك م

ـ بي ف نقؿ السيد/ 2012/ـ.ك/إ.ق( لسنة 1/259/11ك مى قرار مجمس الكزرا  رقـ )
إييػػاب ربحػػ  أحمػػد الافػػيف مػػف كزارة الدا ميػػة كاألمػػف الػػكطن  لمعمػػؿ رليسػػان لممكتػػب 

 ،(A2اإل بلم  الحككم  بدرجة )
 ى مقت يات المفمحة العامة،كبنا ن  م

 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،
قػػػررت المجنػػػة اإلداريػػػة الحككميػػػة فػػػ  اجتما يػػػا السػػػادس المنعقػػػد بمدينػػػة غػػػزة بتػػػاريخ 

 ـ( ما يم :17/10/2016)
 (1المادة )

نقؿ السيد/ إيياب ربح  أحمد الافيف مف المكتب اإل بلم  الحككم  إلى كزارة النقؿ 
 .مكافبلت بنفس درجتو الكظيفيةكال

 (2المادة )
 ييماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.

 (3المادة )
تنفيػذ أحكػاـ ىػذا القػرار، كيعمػؿ بػو  –كػؿه فيمػا ي فػو  – مى الجيات الم تفة ك فة 

 ا تباران مف تاريخ فدكره، كينير ف  الجريدة الرسمية.
 ـ2016ر لسنة مف اكتكب 17فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 

 ىػػػػ1437مف محـر لعػاـ  16                          
 يوسف خميل الكيالي

 المجنة اإلدارية الحكوميةرئيس 



 م2017 ()ينايركانون ثاني             )الــوقــائــع الفـمســطـينـية(             العـدد الرابع والتسعون           
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 م(04/06/2016قرار المجنة اإلدارية الحكومية رقم )
إيياب سعدي عبد المطمب كحيل من وزارة العدل إلى وزارة  بشأن نقل السيد/

 الوظيفية السياحة واآلثار بنفس درجتو
 ـ كتعديبلتو،2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 

 ( منو،4ـ سيما المادة )2016( لسنة 4ك مى قانكف المجنة اإلدارية الحككمية رقـ )
 كتعديبلتو كاللحتو التنفيذية، 1998( لسنة 4ك مى قانكف ال دمة المدنية رقـ )
ـ بيػػ ف التنسػػػيب 2007/ـ.ك/إ.ق( لسػػػنة 02/43/11ك مػػى قػػرار مجمػػػس الػػكزرا  رقػػـ )

إلى رليس السمطة الكطنية الفمسطينية بتعيػيف السػيد/ إييػاب سػعدم  بػد المطمػب كحيػؿ 
 ( A4مديران  امان ف  كزارة العدؿ بدرجة )

 كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،
 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،

فػػػ  اجتما يػػػا السػػػادس المنعقػػػد بمدينػػػة غػػػزة بتػػػاريخ  قػػػررت المجنػػػة اإلداريػػػة الحككميػػػة
 ـ( ما يم :17/10/2016)

 (1المادة )
كزارة العدؿ إلى كزارة السياحة كا ثار  مفنقؿ السيد/ إيياب سعدم  بد المطمب كحيؿ 

 .بنفس درجتو الكظيفية
 (2المادة )
 ييماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.

 (3المادة )
تنفيػذ أحكػاـ ىػذا القػرار، كيعمػؿ بػو  –كػؿه فيمػا ي فػو  –تفة ك فة  مى الجيات الم 

 ا تباران مف تاريخ فدكره، كينير ف  الجريدة الرسمية.
 ـ2016مف اكتكبر لسنة  17فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 

 ىػػػػ1437مف محـر لعػاـ  16                          
 يوسف خميل الكيالي

 لحكوميةالمجنة اإلدارية ارئيس 



 م2017 ()ينايركانون ثاني             )الــوقــائــع الفـمســطـينـية(             العـدد الرابع والتسعون           
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 م(05/06/2016قرار المجنة اإلدارية الحكومية رقم )
أسامة محمد إبراىيم نوفل من وزارة التخطيط إلى وزارة االقتصاد  بشأن نقل السيد/

 الوطني بنفس درجتو الوظيفية
 ـ كتعديبلتو،2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 

 ( منو،4ـ سيما المادة )2016( لسنة 4رقـ )ك مى قانكف المجنة اإلدارية الحككمية 
 كتعديبلتو كاللحتو التنفيذية، 1998( لسنة 4ك مى قانكف ال دمة المدنية رقـ )
ـ بيػػ ف ترقيػػة 2011/ـ.ك/إ.ق( لسػػنة 5/201/11ك مػػى قػػرار مجمػػس الػػكزرا  رقػػـ )

  ،(4Aالسيد/ أسامة محمد إبراىيـ نكفؿ مديران  امان ف  كزارة الت طيط بدرجة )
 بنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،ك 

 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،
قػػررت المجنػػة اإلداريػػة الحككميػػة فػػ  اجتما يػػا السػػادس المنعقػػد بمدينػػة غػػزة بتػػاريخ 

 ـ( ما يم :17/10/2016)
 (1المادة )

لكطن  نقؿ السيد/ أسامة محمد إبراىيـ نكفؿ مف كزارة الت طيط إلى كزارة االقتفاد ا
 بنفس درجتو الكظيفية.

 (2المادة )
 ييماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.
 (3المادة )

تنفيػذ أحكػاـ ىػذا القػرار، كيعمػؿ  –كػؿه فيمػا ي فػو  – مى الجيات الم تفػة ك فػة 
 بو ا تباران مف تاريخ فدكره، كينير ف  الجريدة الرسمية.

 ـ2016لسنة مف اكتكبر  17فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 

 ىػػػػ1437مف محـر لعػاـ  16                          
 يوسف خميل الكيالي

 المجنة اإلدارية الحكوميةرئيس 
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 م(06/06/2016قرار المجنة اإلدارية الحكومية رقم )
أمير محمد عمي أبو العمرين من وزارة العدل إلى وزارة األوقاف  بشأن نقل السيد/

 درجتو الوظيفيةوالشؤون الدينية بنفس 
 ـ كتعديبلتو،2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 

 ( منو،4ـ سيما المادة )2016( لسنة 4ك مى قانكف المجنة اإلدارية الحككمية رقـ )
 كتعديبلتو كاللحتو التنفيذية، 1998( لسنة 4ك مى قانكف ال دمة المدنية رقـ )
ـ بيػ ف تعيػػيف 2007/ـ.ك/إ.ق( لسػػنة 12/27/11ك مػى قػرار مجمػػس الػكزرا  رقػـ )

  ،(A4السيد/ أمير محمد  م  أبك العمريف مديران  امان ف  كزارة اليباب بدرجة )
 كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،

 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،
بتػػاريخ  قػػررت المجنػػة اإلداريػػة الحككميػػة فػػ  اجتما يػػا السػػادس المنعقػػد بمدينػػة غػػزة

 ـ( ما يم :17/10/2016)
 (1المادة )

نقػػػػؿ السػػػػيد/ أميػػػػر محمػػػػد  مػػػػ  أبػػػػك العمػػػػريف مػػػػف كزارة العػػػػدؿ إلػػػػى كزارة األكقػػػػاؼ 
 كاليؤكف الدينية بنفس درجتو الكظيفية.

 (2المادة )
 ييماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.
 (3المادة )

ذ أحكػاـ ىػذا القػرار، كيعمػؿ تنفيػ –كػؿه فيمػا ي فػو  – مى الجيات الم تفػة ك فػة 
 بو ا تباران مف تاريخ فدكره، كينير ف  الجريدة الرسمية.

 

 ـ2016مف اكتكبر لسنة  17فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 

 ىػػػػ1437مف محـر لعػاـ  16                          
 يوسف خميل الكيالي

 المجنة اإلدارية الحكوميةرئيس 



 م2017 ()ينايركانون ثاني             )الــوقــائــع الفـمســطـينـية(             العـدد الرابع والتسعون           
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 م(07/06/2016لحكومية رقم )قرار المجنة اإلدارية ا
أنور عمي أحمد البرعاوي من وزارة التربية والتعميم العالي إلى  بشأن نقل السيد/

 وزارة الثقافة بنفس درجتو الوظيفية
 ـ كتعديبلتو،2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 

 ( منو،4المادة ) ـ سيما2016( لسنة 4ك مى قانكف المجنة اإلدارية الحككمية رقـ )
 كتعديبلتو كاللحتو التنفيذية، 1998( لسنة 4ك مى قانكف ال دمة المدنية رقـ )
ـ بيػػ ف تعيػػػيف 2008/ـ.ك/إ.ق( لسػػنة 1/68/11ك مػػى قػػرار مجمػػس الػػكزرا  رقػػـ )

 السيد/ أنكر  م  أحمد البر اكم رليسان لييلة التكجيو كاإلرياد بدرجة ككيؿ مسا د 
 مفمحة العامة،كبنا ن  مى مقت يات ال

 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،
قػػررت المجنػػة اإلداريػػة الحككميػػة فػػ  اجتما يػػا السػػادس المنعقػػد بمدينػػة غػػزة بتػػاريخ 

 ـ( ما يم :17/10/2016)
 (1المادة )

نقػػػؿ السػػػيد/ أنػػػكر  مػػػ  أحمػػػد البر ػػػاكم مػػػف كزارة التربيػػػة كالتعمػػػيـ العػػػال  إلػػػى كزارة 
 جتو الكظيفية.الثقافة بنفس در 

 (2المادة )
 ييماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.
 (3المادة )

تنفيػذ أحكػاـ ىػذا القػرار، كيعمػؿ  –كػؿه فيمػا ي فػو  – مى الجيات الم تفػة ك فػة 
 بو ا تباران مف تاريخ فدكره، كينير ف  الجريدة الرسمية.

 

 ـ2016مف اكتكبر لسنة  17فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 

 ىػػػػ1437مف محـر لعػاـ  16                          
 يوسف خميل الكيالي

 المجنة اإلدارية الحكوميةرئيس 



 م2017 ()ينايركانون ثاني             )الــوقــائــع الفـمســطـينـية(             العـدد الرابع والتسعون           

 

 

- 112 - 

 م(08/06/2016قرار المجنة اإلدارية الحكومية رقم )
سمير عبد الرزاق محمود مطير من وزارة التخطيط إلى سمطة  بشأن نقل السيد/

 الطاقة بنفس درجتو الوظيفية
 ـ كتعديبلتو،2003 مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة بعد االطبلع 

 ( منو،4ـ سيما المادة )2016( لسنة 4ك مى قانكف المجنة اإلدارية الحككمية رقـ )
 كتعديبلتو كاللحتو التنفيذية، 1998( لسنة 4ك مى قانكف ال دمة المدنية رقـ )

 بيػػػ ف نقػػػؿـ 2014/ـ.ك/إ.ق( لسػػػنة 12/339/11ك مػػػى قػػػرار مجمػػػس الػػػكزرا  رقػػػـ )
السيد/ سمير  بػد الػرزاؽ محمػكد مطيػر مػف ديػكاف المػكظفيف العػاـ إلػى كزارة الت طػيط 

 (A2كترقيتو إلى ككيؿ مسا د بدرجة ككيؿ )
 كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،

 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،
د بمدينػػػة غػػػزة بتػػػاريخ قػػػررت المجنػػػة اإلداريػػػة الحككميػػػة فػػػ  اجتما يػػػا السػػػادس المنعقػػػ

 ـ( ما يم :17/10/2016)
 (1المادة )

نقؿ السيد/ سمير  بد الرزاؽ محمكد مطير مف كزارة الت طيط إلى سمطة الطاقة بنفس 
 درجتو الكظيفية.

 (2المادة )
 ييماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.

 (3المادة )
حكػاـ ىػذا القػرار، كيعمػؿ بػو تنفيػذ أ –كػؿه فيمػا ي فػو  – مى الجيات الم تفة ك فة 

 ا تباران مف تاريخ فدكره، كينير ف  الجريدة الرسمية.
 ـ2016مف اكتكبر لسنة  17فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 

 ىػػػػ1437مف محـر لعػاـ  16                          
 يوسف خميل الكيالي

 المجنة اإلدارية الحكوميةرئيس 
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 م(09/06/2016مية رقم )قرار المجنة اإلدارية الحكو 
محمد زكي محمد العامودي من وزارة التخطيط إلى وزارة العدل  بشأن نقل السيد/

 بنفس درجتو الوظيفية
 ـ كتعديبلتو،2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 

 ( منو،4ـ سيما المادة )2016( لسنة 4ك مى قانكف المجنة اإلدارية الحككمية رقـ )
 كتعديبلتو كاللحتو التنفيذية، 1998( لسنة 4قانكف ال دمة المدنية رقـ )ك مى 

 ـ بيػػػػ ف ترقيػػػػة2011/ـ.ك/إ.ق( لسػػػػنة 5/214/11ك مػػػػى قػػػػرار مجمػػػػس الػػػػكزرا  رقػػػػـ )
السػػػيد/ محمػػػد زكػػػ  محمػػػد العػػػامكدم مػػػديران  امػػػان فػػػ  كزارة النقػػػؿ كالمكافػػػبلت بدرجػػػة 

(A4)، 
 كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،

  ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،كبنا
قػػػررت المجنػػػة اإلداريػػػة الحككميػػػة فػػػ  اجتما يػػػا السػػػادس المنعقػػػد بمدينػػػة غػػػزة بتػػػاريخ 

 ـ( ما يم :17/10/2016)
 (1المادة )

نقػػػؿ السػػػيد/ محمػػػد زكػػػ  محمػػػد العػػػامكدم مػػػف كزارة الت طػػػيط إلػػػى كزارة العػػػدؿ بػػػنفس 
 درجتو الكظيفية.

 (2المادة )
 يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار. ييماى كؿ ما

 (3المادة )
تنفيػذ أحكػاـ ىػذا القػرار، كيعمػؿ بػو  –كػؿه فيمػا ي فػو  – مى الجيات الم تفة ك فة 

 ا تباران مف تاريخ فدكره، كينير ف  الجريدة الرسمية.
 ـ2016مف اكتكبر لسنة  17فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 

 ىػػػػ1437عػاـ مف محـر ل 16                          
 يوسف خميل الكيالي

 المجنة اإلدارية الحكوميةرئيس 
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 م(10/06/2016قرار المجنة اإلدارية الحكومية رقم )
يعقوب يعقوب حسن الغندور من ديوان الفتوى والتشريع إلى وزارة  بشأن نقل السيد/

 االقتصاد الوطني بنفس درجتو الوظيفية
 ـ كتعديبلتو،2003معدؿ لسنة بعد االطبلع  مى القانكف األساس  ال

 ( منو،4ـ سيما المادة )2016( لسنة 4ك مى قانكف المجنة اإلدارية الحككمية رقـ )
 كتعديبلتو كاللحتو التنفيذية، 1998( لسنة 4ك مى قانكف ال دمة المدنية رقـ )
 ـ بي ف ترقية2009/ـ.ك/إ.ق( لسنة 8/136/11ك مى قرار مجمس الكزرا  رقـ )

يعقػػػكب حسػػػف الانػػػدكر مػػػديران  امػػػان فػػػ  ديػػػكاف الفتػػػكل كالتيػػػريو بدرجػػػة  السػػػيد/ يعقػػػكب
(A4)، 

 كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،
 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،

قػػػررت المجنػػػة اإلداريػػػة الحككميػػػة فػػػ  اجتما يػػػا السػػػادس المنعقػػػد بمدينػػػة غػػػزة بتػػػاريخ 
 ـ( ما يم :17/10/2016)

 (1المادة )
ؿ السيد/ يعقكب يعقكب حسف الاندكر مف ديكاف الفتكل كالتيريو إلى كزارة االقتفػاد نق

 الكطن  بنفس درجتو الكظيفية.
 (2المادة )
 ييماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.

 (3المادة )
تنفيػذ أحكػاـ ىػذا القػرار، كيعمػؿ بػو  –كػؿه فيمػا ي فػو  – مى الجيات الم تفة ك فة 

 ريخ فدكره، كينير ف  الجريدة الرسمية.ا تباران مف تا
 

 ـ2016مف اكتكبر لسنة  17فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 

 ىػػػػ1437مف محـر لعػاـ  16                          
 يوسف خميل الكيالي

 المجنة اإلدارية الحكوميةرئيس 
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 م(11/06/2016قرار المجنة اإلدارية الحكومية رقم )
الل عبد الفتاح محمد إسماعيل من وزارة التخطيط إلى وزارة  ج بشأن نقل السيد/

 الزراعة بنفس درجتو الوظيفية
 ـ كتعديبلتو،2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 

 ( منو،4ـ سيما المادة )2016( لسنة 4ك مى قانكف المجنة اإلدارية الحككمية رقـ )
 كتعديبلتو كاللحتو التنفيذية، 1998سنة ( ل4ك مى قانكف ال دمة المدنية رقـ )
ـ بيػػ ف التنسػػػيب 2006/ـ.ك/إ.ق( لسػػػنة 08/25/10ك مػػى قػػرار مجمػػػس الػػكزرا  رقػػـ )

إلى رلػيس السػمطة الكطنيػة الفمسػطينية بترقيػة السػيد/ جػبلؿ  بػد الفتػاح محمػد إسػما يؿ 
 مديران  امان ف  كزارة االتفاالت كتكنكلكجيا المعمكمات

 ت المفمحة العامة،كبنا ن  مى مقت يا
 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،

قػػػررت المجنػػػة اإلداريػػػة الحككميػػػة فػػػ  اجتما يػػػا السػػػادس المنعقػػػد بمدينػػػة غػػػزة بتػػػاريخ 
 ـ( ما يم :17/10/2016)

 (1المادة )
نقػػؿ السػػيد/ جػػبلؿ  بػػد الفتػػاح محمػػد إسػػما يؿ مػػف الت طػػيط إلػػى كزارة الزرا ػػة بػػنفس 

 .درجتو الكظيفية
 (2المادة )
 ييماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.

 (3المادة )
تنفيػذ أحكػاـ ىػذا القػرار، كيعمػؿ بػو  –كػؿه فيمػا ي فػو  – مى الجيات الم تفة ك فة 

 ا تباران مف تاريخ فدكره، كينير ف  الجريدة الرسمية.
 ـ2016مف اكتكبر لسنة  17فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 

 ىػػػػ1437مف محـر لعػاـ  16                          
 يوسف خميل الكيالي

 المجنة اإلدارية الحكوميةرئيس 
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 م(12/06/2016قرار المجنة اإلدارية الحكومية رقم )
عماد إبراىيم محمد الباز من وزارة االقتصاد الوطني إلى ديوان  بشأن نقل السيد/

ائمًا بأعمال رئيس ديوان الفتوى والتشريع بنفس درجتو الوظيفية، وتكميفو ق
 الفتوى والتشريع

 ـ كتعديبلتو،2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 
 ( منو،4ـ سيما المادة )2016( لسنة 4ك مى قانكف المجنة اإلدارية الحككمية رقـ )

 كتعديبلتو كاللحتو التنفيذية، 1998( لسنة 4ك مى قانكف ال دمة المدنية رقـ )
 ـ بي ف ترقية 2014/ـ.ك/إ.ق( لسنة 2/340/11رار مجمس الكزرا  رقـ )ك مى ق

 (A3( إلى الدرجة الكظيفية )A4مكظفيف مف الدرجة الكظيفية )
 كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،

 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،
ينػػة غػػزة بتػػاريخ قػػررت المجنػػة اإلداريػػة الحككميػػة فػػ  اجتما يػػا السػػادس المنعقػػد بمد

 ـ( ما يم :17/10/2016)

 (1المادة )
نقؿ السػيد/  مػاد إبػراىيـ محمػد البػاز مػف كزارة االقتفػاد الػكطن  إلػى ديػكاف الفتػكل 

 كالتيريو بنفس درجتو الكظيفية.

 (2المادة )
 .ييكمؼ قالمان ب  ماؿ رليس ديكاف الفتكل كالتيريو

 (3المادة )
 القرار. ييماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا
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 (4المادة )
تنفيػذ أحكػاـ ىػذا القػرار، كيعمػؿ  –كػؿه فيمػا ي فػو  – مى الجيات الم تفػة ك فػة 

 بو ا تباران مف تاريخ فدكره، كينير ف  الجريدة الرسمية.
 

 ـ2016مف اكتكبر لسنة  17فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 

 ىػػػػ1437مف محـر لعػاـ  16                          
 ف خميل الكيالييوس
 المجنة اإلدارية الحكوميةرئيس 
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 م(13/06/2016قرار المجنة اإلدارية الحكومية رقم )
كامل أحمد إبراىيم أبو ماضي من وزارة الداخمية واألمن الوطني  بشأن نقل السيد/

 إلى سمطة األراضي بنفس درجتو الوظيفية، وتكميفو رئيسًا لسمطة األراضي

 ـ كتعديبلتو،2003االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة بعد 
 ( منو،4ـ سيما المادة )2016( لسنة 4ك مى قانكف المجنة اإلدارية الحككمية رقـ )

 كتعديبلتو كاللحتو التنفيذية، 1998( لسنة 4ك مى قانكف ال دمة المدنية رقـ )
 ـ بي ف ترقية 2011 /ـ.ك/إ.ق( لسنة3/198/11ك مى قرار مجمس الكزرا  رقـ )

السػػيد/ كامػػؿ أحمػػد إبػػراىيـ أبػػك ما ػػ  لمعمػػؿ ككػػيبلن لػػكزارة الدا ميػػة كاألمػػف الػػكطن  
 ،(1Aبدرجة )

 كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،
 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،

ريخ قػػررت المجنػػة اإلداريػػة الحككميػػة فػػ  اجتما يػػا السػػادس المنعقػػد بمدينػػة غػػزة بتػػا
 ـ( ما يم :17/10/2016)

 (1المادة )
نقػػؿ السػػيد/ كامػػؿ أحمػػد إبػػراىيـ أبػػك ما ػػ  مػػف كزارة الدا ميػػة كاألمػػف الػػكطن  إلػػى 

 سمطة األرا   بنفس درجتو الكظيفية.

 (2المادة )
 ييكمؼ رليسان لسمطة األرا  .

 (3المادة )
 ييماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.
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 (4المادة )
تنفيػذ أحكػاـ ىػذا القػرار، كيعمػؿ  –كػؿه فيمػا ي فػو  –ات الم تفػة ك فػة  مى الجي

 بو ا تباران مف تاريخ فدكره، كينير ف  الجريدة الرسمية.
 

 ـ2016مف اكتكبر لسنة  17فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 

 ىػػػػ1437مف محـر لعػاـ  16                          
 يوسف خميل الكيالي

 دارية الحكوميةالمجنة اإلرئيس 
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 م(14/06/2016قرار المجنة اإلدارية الحكومية رقم )
عمر محمد أحمد زايدة من سمطة األراضي إلى وزارة الحكم المحمي  بشأن نقل السيد/

 بنفس درجتو الوظيفية

 ـ كتعديبلتو،2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 
 ( منو،4ـ سيما المادة )2016( لسنة 4إلدارية الحككمية رقـ )ك مى قانكف المجنة ا

 كتعديبلتو كاللحتو التنفيذية، 1998( لسنة 4ك مى قانكف ال دمة المدنية رقـ )
 ـ بي ف ترقية 2010/ـ.ك/إ.ق( لسنة 1/168/11ك مى قرار مجمس الكزرا  رقـ )

 (4Aدرجة )السيد/  مر محمد أحمد زايدة مديران  امان ف  سمطة األرا   ب
 كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،

 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،
قػػػررت المجنػػػة اإلداريػػػة الحككميػػػة فػػػ  اجتما يػػػا السػػػادس المنعقػػػد بمدينػػػة غػػػزة بتػػػاريخ 

 ـ( ما يم :17/10/2016)
 (1المادة )

ـ المحمػ  بػنفس نقؿ السػيد/  مػر محمػد أحمػد زايػدة مػف سػمطة األرا ػ  إلػى كزارة الحكػ
 درجتو الكظيفية.

 (2المادة )
 ييماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.

 (3المادة )
تنفيػذ أحكػاـ ىػذا القػرار، كيعمػؿ بػو  –كػؿه فيمػا ي فػو  – مى الجيات الم تفة ك فة 

 ا تباران مف تاريخ فدكره، كينير ف  الجريدة الرسمية.
 

 ـ2016كبر لسنة مف اكت 17فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 

 ىػػػػ1437مف محـر لعػاـ  16                          
 يوسف خميل الكيالي

 المجنة اإلدارية الحكوميةرئيس 
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 م(15/06/2016قرار المجنة اإلدارية الحكومية رقم )
زكريا مصطفى شاكر اليور من وزارة التربية والتعميم العالي إلى  بشأن نقل السيد/

 آلثار بنفس درجتو الوظيفيةوزارة السياحة وا
 

 ـ كتعديبلتو،2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 
 ( منو،4ـ سيما المادة )2016( لسنة 4ك مى قانكف المجنة اإلدارية الحككمية رقـ )

 كتعديبلتو كاللحتو التنفيذية، 1998( لسنة 4ك مى قانكف ال دمة المدنية رقـ )
 ـ بي ف ترقية 2011/ـ.ك/إ.ق( لسنة 14/202/11را  رقـ )ك مى قرار مجمس الكز 

السػػػيد/ زكريػػػا مفػػػطفى يػػػاكر اليػػػكر مػػػديران  امػػػان فػػػ  كزارة اليػػػباب كالريا ػػػة بدرجػػػة 
(4A)، 

 كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،
 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،

المنعقػػػد بمدينػػػة غػػػزة بتػػػاريخ  قػػػررت المجنػػػة اإلداريػػػة الحككميػػػة فػػػ  اجتما يػػػا السػػػادس
 ـ( ما يم :17/10/2016)

 (1المادة )
نقػػػؿ السػػػيد/ زكريػػػا مفػػػطفى يػػػاكر اليػػػكر مػػػف كزارة التربيػػػة كالتعمػػػيـ العػػػال  إلػػػى كزارة 

 السياحة كا ثار بنفس درجتو الكظيفية.
 (2المادة )
 ييماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.

 (3المادة )
تنفيػذ أحكػاـ ىػذا القػرار، كيعمػؿ بػو  –كػؿه فيمػا ي فػو  – فة  مى الجيات الم تفة ك

 ا تباران مف تاريخ فدكره، كينير ف  الجريدة الرسمية.
 ـ2016مف اكتكبر لسنة  17فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 

 ىػػػػ1437مف محـر لعػاـ  16                          
 يوسف خميل الكيالي

 يةالمجنة اإلدارية الحكومرئيس 
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 م(16/06/2016قرار المجنة اإلدارية الحكومية رقم )
بشير محمد حسن أبو النجا من وزارة الشؤون الخارجية إلى وزارة  بشأن نقل السيد/

 الشباب والرياضة بنفس درجتو الوظيفية
 

 ـ كتعديبلتو،2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 
 ( منو،4ـ سيما المادة )2016( لسنة 4مية رقـ )ك مى قانكف المجنة اإلدارية الحكك 
 كتعديبلتو كاللحتو التنفيذية، 1998( لسنة 4ك مى قانكف ال دمة المدنية رقـ )
 ـ بي ف ترقية 2011/ـ.ك/إ.ق( لسنة 9/201/11ك مى قرار مجمس الكزرا  رقـ )

الحدكد بدرجة السيد/ بيير محمد حسف أبك النجا مديران  امان ف  الييلة العامة لممعابر ك 
(4A)، 

 كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،
 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،

قػػػررت المجنػػػة اإلداريػػػة الحككميػػػة فػػػ  اجتما يػػػا السػػػادس المنعقػػػد بمدينػػػة غػػػزة بتػػػاريخ 
 ـ( ما يم :17/10/2016)

 (1المادة )
ل ارجيػػة إلػػى كزارة اليػػباب نقػػؿ السػػيد/ بيػػير محمػػد حسػػف أبػػك النجػػا مػػف كزارة اليػػؤكف ا

 كالريا ة بنفس درجتو الكظيفية.
 (2المادة )
 ييماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.

 (3المادة )
تنفيػذ أحكػاـ ىػذا القػرار، كيعمػؿ بػو  –كػؿه فيمػا ي فػو  – مى الجيات الم تفة ك فة 

 ا تباران مف تاريخ فدكره، كينير ف  الجريدة الرسمية.
 ـ2016مف اكتكبر لسنة  17ة غػزة بتاريخ: فػدر ف  مدينػ

 ىػػػػ1437مف محـر لعػاـ  16                          
 يوسف خميل الكيالي

 المجنة اإلدارية الحكوميةرئيس 
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 م(17/06/2016قرار المجنة اإلدارية الحكومية رقم )
ينية محمد فؤاد سعيد أبو عسكر من وزارة األوقاف والشؤون الد بشأن نقل السيد/

 إلى وزارة التربية والتعميم العالي بنفس درجتو الوظيفية
 

 ـ كتعديبلتو،2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 
 ( منو،4ـ سيما المادة )2016( لسنة 4ك مى قانكف المجنة اإلدارية الحككمية رقـ )

 تو التنفيذية،كتعديبلتو كاللح 1998( لسنة 4ك مى قانكف ال دمة المدنية رقـ )
 ـ بي ف ترقية 2009/ـ.ك/إ.ق( لسنة 9/136/11ك مى قرار مجمس الكزرا  رقـ )

السػػػيد/ محمػػػد فػػػؤاد سػػػعيد أبػػػك  سػػػكر مػػػديران  امػػػان فػػػ  كزارة األكقػػػاؼ كاليػػػؤكف الدينيػػػة 
 ،(4Aبدرجة )

 كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،
 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،

مجنػػػة اإلداريػػػة الحككميػػػة فػػػ  اجتما يػػػا السػػػادس المنعقػػػد بمدينػػػة غػػػزة بتػػػاريخ قػػػررت ال
 ـ( ما يم :17/10/2016)

 (1المادة )
نقػػؿ السػػيد/ محمػػد فػػؤاد سػػعيد أبػػك  سػػكر مػػف كزارة األكقػػاؼ كاليػػؤكف الدينيػػة إلػػى كزارة 

 التربية كالتعميـ العال  بنفس درجتو الكظيفية.
 (2المادة )

 أحكاـ ىذا القرار. ييماى كؿ ما يتعارض مو
 (3المادة )

تنفيػذ أحكػاـ ىػذا القػرار، كيعمػؿ بػو  –كػؿه فيمػا ي فػو  – مى الجيات الم تفة ك فة 
 ا تباران مف تاريخ فدكره، كينير ف  الجريدة الرسمية.

 ـ2016مف اكتكبر لسنة  17فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 

 ػػػػى1437مف محـر لعػاـ  16                          
 يوسف خميل الكيالي

 المجنة اإلدارية الحكوميةرئيس 
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 م(18/06/2016قرار المجنة اإلدارية الحكومية رقم )
موسى سميمان محسن أبو معمر من وزارة األوقاف والشؤون  بشأن نقل السيد/

 الدينية إلى وزارة الزراعة بنفس درجتو الوظيفية
 

 ـ كتعديبلتو،2003نة بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لس
 ( منو،4ـ سيما المادة )2016( لسنة 4ك مى قانكف المجنة اإلدارية الحككمية رقـ )

 كتعديبلتو كاللحتو التنفيذية، 1998( لسنة 4ك مى قانكف ال دمة المدنية رقـ )
 ـ بي ف تعييف 2011/ـ.ك/إ.ق( لسنة 39/202/11ك مى قرار مجمس الكزرا  رقـ )

ف محسف أبك معمر مػديران  امػان فػ  كزارة األكقػاؼ كاليػؤكف الدينيػة السيد/ مكسى سميما
 ،(4Aبدرجة )

 كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،
 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،

قػػػررت المجنػػػة اإلداريػػػة الحككميػػػة فػػػ  اجتما يػػػا السػػػادس المنعقػػػد بمدينػػػة غػػػزة بتػػػاريخ 
 ـ( ما يم :17/10/2016)

 (1المادة )
نقػػؿ السػػيد/ مكسػػى سػػميماف محسػػف أبػػك معمػػر مػػف كزارة األكقػػاؼ كاليػػؤكف الدينيػػة إلػػى 

 كزارة الزرا ة بنفس درجتو الكظيفية.
 (2المادة )
 ييماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.

 (3المادة )
تنفيػذ أحكػاـ ىػذا القػرار، كيعمػؿ بػو  –كػؿه فيمػا ي فػو  – مى الجيات الم تفة ك فة 

 مف تاريخ فدكره، كينير ف  الجريدة الرسمية. ا تباران 
 ـ2016مف اكتكبر لسنة  17فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 

 ىػػػػ1437مف محـر لعػاـ  16                          
 يوسف خميل الكيالي

 المجنة اإلدارية الحكوميةرئيس 
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 م(19/06/2016قرار المجنة اإلدارية الحكومية رقم )
موسى محمد محمود السماك من ديوان الرقابة المالية واإلدارية  سيد/بشأن نقل ال

 إلى وزارة الصحة بنفس درجتو الوظيفية
 

 ـ كتعديبلتو،2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 
 ( منو،4ـ سيما المادة )2016( لسنة 4ك مى قانكف المجنة اإلدارية الحككمية رقـ )

 كتعديبلتو كاللحتو التنفيذية، 1998( لسنة 4لمدنية رقـ )ك مى قانكف ال دمة ا
ـ بيػػ ف التنسػػيب 2006/ـ.ك/إ.ق( لسػػنة 04/12/10ك مػػى قػػرار مجمػػس الػػكزرا  رقػػـ )

إلى رليس السمطة الكطنية الفمسطينية بتعييف السيد/ مكسى محمد محمكد السماؾ مديران 
 (A4 امان بكزارة اإل بلـ بدرجة )

 مفمحة العامة،كبنا ن  مى مقت يات ال
 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،

قػػػررت المجنػػػة اإلداريػػػة الحككميػػػة فػػػ  اجتما يػػػا السػػػادس المنعقػػػد بمدينػػػة غػػػزة بتػػػاريخ 
 ـ( ما يم :17/10/2016)

 (1المادة )
نقػؿ السػػيد/ مكسػى محمػػد محمػكد السػػماؾ مػف ديػػكاف الرقابػة الماليػػة كاإلداريػة إلػػى كزارة 

 جتو الكظيفية.الفحة بنفس در 
 (2المادة )
 ييماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.

 (3المادة )
تنفيػذ أحكػاـ ىػذا القػرار، كيعمػؿ بػو  –كػؿه فيمػا ي فػو  – مى الجيات الم تفة ك فة 

 ا تباران مف تاريخ فدكره، كينير ف  الجريدة الرسمية.
 ـ2016مف اكتكبر لسنة  17فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 

 ىػػػػ1437مف محـر لعػاـ  16                          
 يوسف خميل الكيالي

 المجنة اإلدارية الحكوميةرئيس 
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 م(20/06/2016قرار المجنة اإلدارية الحكومية رقم )
 بشأن نقل موظفين من ديوان الفتوى والتشريع

 ـ كتعديبلتو،2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 
 ( منو،4ـ سيما المادة )2016( لسنة 4نكف المجنة اإلدارية الحككمية رقـ )ك مى قا

 كتعديبلتو كاللحتو التنفيذية، 1998( لسنة 4ك مى قانكف ال دمة المدنية رقـ )
 كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،

 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،
ا يػػا السػػادس المنعقػػد بمدينػػة غػػزة بتػػاريخ قػػررت المجنػػة اإلداريػػة الحككميػػة فػػ  اجتم

 ـ( ما يم :17/10/2016)
 (1المادة )

نقػػؿ كػػؿ مػػف المػػكظفيف التاليػػة أسػػماىـ مػػف ديػػكاف الفتػػكل كالتيػػريو إلػػى المؤسسػػات 
 بنفس الدرجة الكظيفية كىـ: ،الحككمية التالية

 المؤسسة الحككمية المسمى الكظيف  االسـ ـ.
 النيابة العامة باحث قانكن  دحدكحإيناس محمد جمعو سميماف ال 1
 النيابة العامة باحث قانكن  كفا  طبلؿ محمد ىنية 2
 المجمس اال مى لمق ا  باحث قانكن   م  حسف  بد القادر العثامنة 3

 (2المادة )
 ييماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.
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 (3المادة )
تنفيػذ أحكػاـ ىػذا القػرار، كيعمػؿ  –كػؿه فيمػا ي فػو  – مى الجيات الم تفػة ك فػة 

 بو ا تباران مف تاريخ فدكره، كينير ف  الجريدة الرسمية.
 

 ـ2016مف اكتكبر لسنة  17فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 

 ىػػػػ1437مف محـر لعػاـ  16                          
 يوسف خميل الكيالي

 المجنة اإلدارية الحكوميةرئيس 
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 م(21/06/2016رار المجنة اإلدارية الحكومية رقم )ق
 بشأن وزارة التخطيط

 ـ كتعديبلتو،2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 
 ( منو،4ـ سيما المادة )2016( لسنة 4ك مى قانكف المجنة اإلدارية الحككمية رقـ )

 كاللحتو التنفيذية، كتعديبلتو 1998( لسنة 4ك مى قانكف ال دمة المدنية رقـ )
 كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،

 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،
قػػررت المجنػػة اإلداريػػة الحككميػػة فػػ  اجتما يػػا السػػادس المنعقػػد بمدينػػة غػػزة بتػػاريخ 

 ـ( ما يم :17/10/2016)
 (1المادة )

العامػػػػة لمجمػػػػس الػػػػكزرا   تيػػػكيؿ لجنػػػػة فنيػػػػة برلاسػػػػة كزارة الماليػػػػة ك  ػػػكية األمانػػػػة
 كديكاف المكظفيف العاـ لدراسة ما يم :

تكزيػػػػػػو ا تفافػػػػػػات كميػػػػػػػاـ كزارة الت طػػػػػػيط  مػػػػػػػى الػػػػػػكزارات كالػػػػػػػدكالر  .1
 الحككمية.

 تكزيو ممتمكات كزارة الت طيط  مى الكزارات كالدكالر الحككمية. .2
ف مػػف ترفػػو المجنػػة نتػػال  أ ماليػػا إلػػى األمانػػة العامػػة لمجمػػس الػػكزرا   ػػبلؿ أسػػبك ي

 تاري و.
 (2المادة )

 تينقؿ مركبات العيدة الي فية إلى المؤسسة الحككمية المنقكؿ إلييا المكظؼ. .1
تسػػػػميـ مركبػػػػات الحركػػػػة لػػػػكزارة النقػػػػؿ كالمكافػػػػبلت الت ػػػػاذ اإلجػػػػرا ات البلزمػػػػة  .2

 بال فكص.
 (3المادة )

 تسميـ مبنى كزارة الت طيط إلى كزارة السياحة كا ثار.
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 (4المادة )
ظف  كزارة الت طػػػػيط التاليػػػػة أسػػػػما ىـ  مػػػػى الػػػػكزارات كالػػػػدكالر الحككميػػػػة تكزيػػػػو مػػػػك 

 الك حة أدناه قريف اسـ كؿ منيـ:
 المؤسسة الحككمية االسـ ـ.
 كزارة التربية كالتعميـ العال  إيناس  بد العزيز  م  الرنتيس  1
 كزارة االقتفاد الكطن  رياض  الد حسف األيقر 2
 كزارة التربية كالتعميـ العال  يخمازف أيكب  بد اهلل الي 3
 المكتب اإل بلم  الحككم  مؤمف  مؼ دركيش  بد الكاحد 4
 كزارة التربية كالتعميـ العال  جابر حسيف أحمد أبك جامو 5
 كزارة االقتفاد الكطن  أسامة فايز محمكد مميحة 6
 سمطة األرا   منفكر حسيف  ثماف أبك ككيؾ 7
 كزارة المالية سكيرحرام  مركاف محمد أبك  8
 كزارة اليؤكف االجتما ية ففا  حسف محمد ر كاف 9

 كزارة التربية كالتعميـ العال  أحمد فيم  ربح   بد القادر 10
 كزارة المالية غادة جبر نعماف حبيب 11
 كزارة التربية كالتعميـ العال  سبلـ جكدت طمب أبك القمبز 12
 الفحةكزارة  محمد سعيد محمد النفار 13
 سمطة األرا   أحمد فكزم يكسؼ الحبلؽ 14
 غزة -المحاكـ النظامية  محمد  بد الفتاح  م  طكماف 15
 سمطة األرا   محمد سعيد جميؿ دركيش 16
 كزارة االقتفاد الكطن  رالد سعيد  بد الفتاح حمدكنة 17
 كزارة المالية ساىر  دناف  بد القادر ناج  18
 األمانة العامة لمجمس الكزرا  يادم يحادةمفطفى محمد  بد ال 19
 كزارة االقتفاد الكطن  ميا محمد نافذ مييكر بيمكؿ 20
 األمانة العامة لمجمس الكزرا  زك  غساف زك  القيياكم 21
 كزارة االقتفاد الكطن  إيياب أحمد يعباف أبك سيؼ 22
 كزارة الفحة ركال أحمد  بد السبلـ  بيد 23
 كزارة اليؤكف االجتما ية ماف السدكدمسيير جميؿ سم 24
 كزارة المالية باسؿ محمكد  بد العزيز السحار 25
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 (5ادة )الم
 ييماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.

 (6المادة )
تنفيػذ أحكػاـ ىػذا القػرار، كيعمػؿ  –كػؿه فيمػا ي فػو  – مى الجيات الم تفػة ك فػة 

 بو ا تباران مف تاريخ فدكره، كينير ف  الجريدة الرسمية.
 

 ـ2016مف اكتكبر لسنة  17فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 

 ىػػػػ1437مف محـر لعػاـ  16                          
 يوسف خميل الكيالي

 المجنة اإلدارية الحكوميةرئيس 
 
 
 
 

 المؤسسة الحككمية االسـ ربا   ـ.
 كزارة المالية ىبو محمد فيم  غراب 26
 كزارة المالية أمان  بساـ سعيد الجمؿ 27
  انيكنس –المحاكـ النظامية  أحمد محمكد أحمد اليكب  28
 كزارة االقتفاد الكطن  بكر أحمد زيارة فارس 29
 غزة –المحاكـ النظامية  محمد  فاـ محمد يرؼ 30
 األمانة العامة لمجمس الكزرا  أحمد  الد محمد أبك  بد اهلل 31
 غزة –المحاكـ النظامية  محمد أيرؼ حسيف أبك ريالة 32
 كزارة االقتفاد الكطن  ف ؿ  بد المجيد  رار الكحيدم 33
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 م(01/07/2016قرار المجنة اإلدارية الحكومية رقم )
معروف قائمًا بأعمال رئيس المكتب  سالمة بشأن تكميف السيد/ سالمة عمر

 درجتو الوظيفية اإلعالمي الحكومي بنفس
 

 ـ كتعديبلتو،2003لقانكف األساس  المعدؿ لسنة بعد االطبلع  مى ا
 ( منو،4ـ سيما المادة )2016( لسنة 4ك مى قانكف المجنة اإلدارية الحككمية رقـ )

 كتعديبلتو كاللحتو التنفيذية، 1998( لسنة 4ك مى قانكف ال دمة المدنية رقـ )
 ترقيػػػةـ بيػػػ ف 2011/ـ.ك/إ.ىػػػػ( لسػػػنة 9/202/11ك مػػػى قػػػرار مجمػػػس الػػػكزرا  رقػػػـ )

السيد/ سبلمة  مر سبلمة معركؼ مديران  امان ف  المكتػب اال بلمػ  الحكػكم  بدرجػة 
 ً(A4)، 

 كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،
 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،

قػػػػررت المجنػػػػة اإلداريػػػػة الحككميػػػػة فػػػػ  اجتما يػػػػا السػػػػابو المنعقػػػػد بمدينػػػػة غػػػػزة بتػػػػاريخ 
 يم : ـ( ما24/10/2016)

 (1المادة )
تكميػػػؼ السػػػيد/ سػػػبلمة  مػػػر سػػػبلمة معػػػركؼ قالمػػػان ب  مػػػاؿ رلػػػيس المكتػػػب اإل بلمػػػ  

 .الحككم  بنفس درجتو الكظيفية
 (2المادة )
 ييماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.

 (3المادة )
تنفيػذ أحكػاـ ىػذا القػرار، كيعمػؿ بػو  –كػؿه فيمػا ي فػو  – مى الجيات الم تفة ك فة 

 باران مف تاريخ فدكره، كينير ف  الجريدة الرسمية.ا ت
 ـ2016مف اكتكبر لسنة  24فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 

 ىػػػػ1437مف محـر لعػاـ  23                          
 يوسف خميل الكيالي

 المجنة اإلدارية الحكوميةرئيس 
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 م(02/07/2016قرار المجنة اإلدارية الحكومية رقم )
توفيق عبد اهلل أبو نعيم قائم بأعمال وكيل وزارة الداخمية  ميف المواء/بشأن تك

 واألمن الوطني
 

 ـ كتعديبلتو،2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 
 ( منو،4ـ سيما المادة )2016( لسنة 4ك مى قانكف المجنة اإلدارية الحككمية رقـ )
 ـ،2005( لسنة 8طينية رقـ )ك مى قانكف ال دمة ف  قكل األمف الفمس

 كتعديبلتو كاللحتو التنفيذية، 1998( لسنة 4ك مى قانكف ال دمة المدنية رقـ )
 كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،

 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،
قػػػررت المجنػػػة اإلداريػػػة الحككميػػػة فػػػ  اجتما يػػػا السػػػابو المنعقػػػد بمدينػػػة غػػػزة بتػػػاريخ 

 ـ( ما يم :24/10/2016)
 (1المادة )

تكميػػؼ المػػػكا / تكفيػػؽ  بػػػد اهلل أبػػػك نعػػيـ قالمػػػان ب  مػػػاؿ ككيػػؿ كزارة الدا ميػػػة كاألمػػػف 
 إ افة إلى مياـ  ممو )مدير  اـ قكل األمف الفمسطين (. ،الكطن 

 (2المادة )
 ييماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.
 (4المادة )

تنفيػذ أحكػاـ ىػذا القػرار، كيعمػؿ  –ؿه فيمػا ي فػو كػ – مى الجيات الم تفػة ك فػة 
 بو ا تباران مف تاريخ فدكره، كينير ف  الجريدة الرسمية.

 

 ـ2016مف اكتكبر لسنة  24فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 

 ىػػػػ1437مف محـر لعػاـ  23                          
 يوسف خميل الكيالي

 المجنة اإلدارية الحكوميةرئيس 
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 م(03/07/2016ر المجنة اإلدارية الحكومية رقم )قرا
 المجنة اإلدارية الحكومية بشأن وزارة التخطيط بشأن تعديل قرار

 ـ كتعديبلتو،2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 
 ( منو،4ـ سيما المادة )2016( لسنة 4ك مى قانكف المجنة اإلدارية الحككمية رقـ )

 كتعديبلتو كاللحتو التنفيذية، 1998( لسنة 4دمة المدنية رقـ )ك مى قانكف ال 
 ـ(،21/06/2016ك مى قرار المجنة اإلدارية الحككمية رقـ )
 كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،

 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،
ة بتػػػاريخ قػػػررت المجنػػػة اإلداريػػػة الحككميػػػة فػػػ  اجتما يػػػا السػػػابو المنعقػػػد بمدينػػػة غػػػز 

 ـ( ما يم :24/10/2016)
 (1المادة )

( مػف قػرار المجنػة 4تعديؿ جدكؿ تكزيو مكظف  كزارة الت طيط الممحػؽ بالمػادة رقػـ )
بيػػػػػ ف كزارة الت طػػػػػػيط، فيمػػػػػا ي ػػػػػػص  ـ(21/06/2016اإلداريػػػػػة الحككميػػػػػة رقػػػػػػـ )

  مػػػى الػػػكزارات كالػػدكالر الحككميػػػة المك ػػػحة أدنػػػاه؛ المػػكظفيف التاليػػػة أسػػػماليـ فقػػط
 قريف اسـ كؿ منيـ لتفبح  مى النحك التال :

 

 المؤسسة الحككمية االسـ ـ.
 كزارة الحكـ المحم  إيناس  بد العزيز  م  الرنتيس   .1
 كزارة الحكـ المحم  سبلـ جكدت طمب أبك القمبز  .2
 كزارة االتفاالت كتكنكلكجيا المعمكمات أسامة فايز محمكد مميحة  .3
 كزارة االتفاالت كتكنكلكجيا المعمكمات منفكر حسيف  ثماف أبك ككيؾ  .4
 كزارة االتفاالت كتكنكلكجيا المعمكمات محمد  بد الفتاح  م  طكماف  .5
 كزارة المالية محمد سعيد محمد النفار  .6
 كزارة التربية كالتعميـ العال  ففا  حسف محمد ر كاف  .7
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 كزارة السياحة كا ثار ساىر  دناف  بد القادر ناج   .8
 كزارة السياحة كا ثار م  غرابىبو محمد في  .9

 كزارة السياحة كا ثار أحمد محمكد أحمد اليكب   .10
 كزارة السياحة كا ثار محمد  فاـ محمد يرؼ  .11
 كزارة السياحة كا ثار ف ؿ  بد المجيد  رار الكحيدم  .12
 كزارة السياحة كا ثار رياض  الد حسف األيقر  .13

 

 (2المادة )

تنفيػذ أحكػاـ ىػذا القػرار، كيعمػؿ  –كػؿه فيمػا ي فػو  – مى الجيات الم تفػة ك فػة 
 بو ا تباران مف تاريخ فدكره، كينير ف  الجريدة الرسمية.

 

 ـ2016مف اكتكبر لسنة  24فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 

 ىػػػػ1437مف محـر لعػاـ  23                          
 يوسف خميل الكيالي

 المجنة اإلدارية الحكوميةرئيس 
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 م( 11/2116رقم ) لمرسوم العامةقرار المجنة العميا 
األمانة العامة لمجمس الوزراء باستقبال طمبات الوزارات والمؤسسات كميف بشأن ت

 الحكومية الخاصة بالرسوم
 

 ـ كتعديبلتو،2003 مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة  االطبلعبعد 
 ،(3ـ سيما المادة )2016سنة ( ل1ك مى قانكف تنظيـ الرسـك العامة رقـ )

 ـ،1998( لسنة 7ك مى قانكف تنظيـ المكازنة العامة كاليلكف المالية رقـ )
 ك مى النظاـ المال  لمكزارات كالمؤسسات العامة كتعديبلتو،

 كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،
 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،

بتػػاريخ  المنعقػػد بمدينػػة غػػزة لعامػػة فػػ  اجتما يػػا الثػػان المجنػػة العميػػا لمرسػػـك اقػػررت 
 ـ( ما يم :04/01/2016)

 (1المادة )
كمؼ األمانة العامة لمجمس الكزرا  باستقباؿ طمبات الكزارات كالمؤسسات الحككمية تي 

، فيما يتعمؽ بإقرار رسـك جديدة، أك تعديؿ الرسـك القالمة )زيادتيا، ال افة بالرسكـ
 يا، اإل فا  منيا(.ت في يا، تعطيم

 (2المادة )
التػػػ   الػػػكزارات كالمؤسسػػػات الحككميػػػة تيحيػػػؿ األمانػػػة العامػػػة لمجمػػػس الػػػكزرا  طمبػػػات

 تستقبميا، إلى المجنة العميا لمرسـك العامة  بلؿ يكميف مف تاريخ استبلميا. 

 (3المادة )
 يماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.
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 (4المادة )
تنفيذ أحكاـ ىذا القرار، كيعمؿ بو  -فيما ي فو كؿه  -فةة ك ف مى الجيات الم ت

 كينير ف  الجريدة الرسمية.، ا تباران مف تاريخ فدكره

 ـ2016مف يناير لسنة  04فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 

 ىػػػػ1437لعػاـ  ربيو أكؿمف  24          

 يوسف خميل الكيالي
 رئيس المجنة العميا لمرسوم العامة

 وزارة الماليةوكيل 
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 م( 2/2116رقم ) لمرسوم العامةقرار المجنة العميا 
  بشأن تحديد رسوم الرمال

 

 ـ كتعديبلتو،2003 مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة  االطبلعبعد 
 ،(3ـ سيما المادة )2016( لسنة 1ك مى قانكف تنظيـ الرسـك العامة رقـ )

 (،44سيما المادة ) بي ف المفادر الطبيعية ـ1999( لسنة 1قانكف رقـ )ك مى 
 ـ،1998( لسنة 7ك مى قانكف تنظيـ المكازنة العامة كاليلكف المالية رقـ )

 ك مى النظاـ المال  لمكزارات كالمؤسسات العامة كتعديبلتو،
 كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،

 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،
بتػػاريخ  المنعقػػد بمدينػػة غػػزة ة العميػػا لمرسػػكـ العامػػة فػػ  اجتما يػػا الثػػان المجنػػقػػررت 

 ـ( ما يم :04/01/2016)
 

 (1المادة )
 تحدد رسكـ الرماؿ كفقان لمجدكؿ التال :

 

 الوحدة بالدينارم و رسال نوع الرمال م
 ككب 1.718 رمؿ نظيؼ حككم  1
 ككب 1.447 رمؿ م تمط حككم  2
 ككب 0.904 رمؿ طمـ حككم  3
 ككب 1.447 كركار حككم  4
 ككب 0.904 طيف حككم  5
 ككب 0.723 رمؿ ككركار برسـ م فض 6
 ككب 0.542 طيف كطمـ برسـ م فض 7
 ككب 1.085 رمؿ نظيؼ طابك 8
 ككب 0.904 طابك رمؿ م تمط 9
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 ككب 0.633 رمؿ طمـ طابك 10
 ككب 0.904 كركار طابك 11
 ككب 0.542 طيف طابك 12

 
 (2ة )الماد

يحػػدد سػػعر فػػرؼ  ممػػة الػػدينار األردنػػ  بػػالعمبلت المتداكلػػة كفقػػان لمنيػػرة السػػنكية 
 الفادرة  ف كزارة المالية  ف كؿ  اـ مال  جديد.

 (3المادة )
 يماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.

 (4المادة )
بو  تنفيذ أحكاـ ىذا القرار، كيعمؿ -فيما ي فو كؿه  -فةة ك  مى الجيات الم تف

 كينير ف  الجريدة الرسمية.، ا تباران مف تاريخ فدكره

 ـ2016مف يناير لسنة  04فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 

 ىػػػػ1437لعػاـ  ربيو أكؿمف  24                 

 يوسف خميل الكيالي
 رئيس المجنة العميا لمرسوم العامة

 وكيل وزارة المالية
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 م( 3/2116رقم ) عامةلمرسوم القرار المجنة العميا 
 )ذىب، فضة( المعادن الثمينة بشأن تحديد رسوم

 ـ كتعديبلتو،2003 مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة  االطبلعبعد 
 ،(3ـ سيما المادة )2016( لسنة 1ك مى قانكف تنظيـ الرسـك العامة رقـ )

  عديبلتو،كتبي ف دمغ كمراقبة المعادف الثمينة  ـ1998( لسنة 5قانكف رقـ )ك مى 
 ـ،1998( لسنة 7ك مى قانكف تنظيـ المكازنة العامة كاليلكف المالية رقـ )

 ك مى النظاـ المال  لمكزارات كالمؤسسات العامة كتعديبلتو،
 كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،

 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،
بتػػاريخ  المنعقػػد بمدينػػة غػػزة الثػػان  المجنػػة العميػػا لمرسػػكـ العامػػة فػػ  اجتما يػػاقػػررت 

 ـ( ما يم :04/01/2016)
 (1المادة )

 تحدد رسكـ المعادف الثمينة كفقان لمجدكؿ التال :
 الرسوم بالدينار وصف الخدمة ـ
 7.233 إفادة بنكع الحرفة 1

 7.233 إفادة لمف ييمو األمر 2

إفادة ل ريبة الد ؿ بالكميات الكاردة لممديرية مف  3
 7.233 ع/ التجارالفنا

ييادات لممحاكـ بالسعر ا ن  لمذىب ف  ق ايا  4
 10.850 مفكغات  ند الطبلؽ

 7.233 ثمف دفتر مبيعات ثمينة كيباع لمتجار 5

  12 رسـك الييف )فحص، تحميؿ( لمذىب 6
  7 ف ةرسـك الييف )فحص، تحميؿ( لم 7
  15 رسـك فحص كترقيـ لكؿ كيمك جراـ لمذىب 8
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  10 ف ةحص كترقيـ لكؿ كيمك جراـ لمرسـك ف 9
  0.075 رسكـ دمغ الذىب بالكزف لكؿ جراـ 10
  0.3 قطعةرسكـ دمغ الذىب بال 11
  0.04 بالكزف لكؿ جراـ الف ةرسكـ دمغ  12
  0.2 بالقطعة الف ةرسكـ دمغ  13
  50 ييادة ر فة مزاكلة حرفة تاجر )لكؿ  اميف( 14
  25 )لكؿ  اميف( بسطة تاجرييادة ر فة مزاكلة حرفة  15

مفانو معادف  –فانو ييادة ر فة مزاكلة حرفة  16
 )لكؿ  اميف( -ثمينة

200  

  50 )لكؿ  اميف( كرية فنا ةييادة ر فة مزاكلة حرفة  17
 
 
 
 

 

 (2المادة )
يحػػدد سػػعر فػػرؼ  ممػػة الػػدينار األردنػػ  بػػالعمبلت المتداكلػػة كفقػػان لمنيػػرة السػػنكية 

 ة المالية  ف كؿ  اـ مال  جديد.الفادرة  ف كزار 
 (3المادة )

 
 
 

 يماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.
 (4المادة )

تنفيذ أحكاـ ىذا القرار، كيعمؿ بو  -فيما ي فو كؿه  -فةة ك  مى الجيات الم تف
 كينير ف  الجريدة الرسمية.، ا تباران مف تاريخ فدكره

 ـ2016ير لسنة مف ينا 04فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 

 ىػػػػ1437لعػاـ  ربيو أكؿمف  24          
 يوسف خميل الكيالي

 رئيس المجنة العميا لمرسوم العامة
 وكيل وزارة المالية
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 م( 4/2116رقم ) لمرسوم العامةقرار المجنة العميا 
 شركاتالالرقابة والتدقيق عمى  بشأن تحديد رسوم

 ـ كتعديبلتو،2003لسنة   مى القانكف األساس  المعدؿ االطبلعبعد 
 ،(3ـ سيما المادة )2016( لسنة 1ك مى قانكف تنظيـ الرسـك العامة رقـ )

  ـ،2012( لسنة 7رقـ )اليركات التجارية قانكف ك مى 
 ـ،1998( لسنة 7ك مى قانكف تنظيـ المكازنة العامة كاليلكف المالية رقـ )

 ديبلتو،ك مى النظاـ المال  لمكزارات كالمؤسسات العامة كتع
ـ بيػػ ف نظػػاـ 2011/ـ.ك/إ.ق( لسػنة 23/220/11ك مػى قػػرار مجمػس الػػكزرا  رقػػـ )

 ،اليركات غير الربحية
 كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،

 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،
بتػػاريخ  المنعقػػد بمدينػػة غػػزة المجنػػة العميػػا لمرسػػكـ العامػػة فػػ  اجتما يػػا الثػػان قػػررت 

 ـ( ما يم :04/01/2016)
 

 (1المادة )
 تحدد رسكـ اليركات المساىمة العامة كفقان لمجدكؿ التال :

 
 
 
 

 الرسوم بالدينار بيان الرسم م
 36.166 طبلع  مى السجبلت كالممفاتاإل 1

 180.832 ساس  لميركة مفادقة مراقب اليركات  مى تعديؿ النظاـ األ 2

 54.250 قرار تعديؿ غاية كاحدة 3

 90.416  افة غاية كاحدةإقرار  4

 18.083 قرار حذؼ غاية كاحدة 5

 72.333 تعديؿ مادة ف  نظاـ اليركة 6

 90.416 ساس   افة مادة  مى النظاـ األإ 7
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 18.083 سند تحكيؿ أسيـ لمفرد الكاحد 8

 90.416 قرار تحكيؿ األسيـ  9

 90.416 دارة  ادة تيكيؿ مجمس اإلإقرار  10

 180.832 دارة جديدإ مى تيكيؿ مجمس  مفادقة 11

 54.250 قرار المفك يف بالتكقيو  ف اليركة كالتعديؿ  ميو 12

 180.832 سـ اليركةاقرار تايير  13

 90.416 سـ اليركةاقرار تعديؿ  14

 904.159 ميركةلقرار نقؿ المركز الرليس   15

 542.495 قرار فتح فرع جديد لميركة 16

 180.832 اف فرع لميركةقرار نقؿ  نك  17

 90.416 غبلؽ فرع إقرار  18

 180.832 س ماؿ اليركةأقرار زيادة ر  19

 اليركة ب سيـقرار االكتتاب  20

% مف قيمة 5
الزيادة ف  رأس 

 الماؿ
 126.582 س ماؿ اليركةأقرار ت فيض ر  21

 0.000 دارة  دا المذككرأم قرار يت ذه مجمس اإل 22

 542.495 كةقرار تففية الير  23

 90.416 نظاـ أساس   -فؿفدار نس ة طبؽ األإ 24

 54.250  قد ت سيس -فؿإفدار نس ة طبؽ األ 25

26 
إفدار نس ة طبؽ األفؿ  ف مح ر اجتماع الجمعية 

 العامة العادية
54.250 

27 
إفدار نس ة طبؽ األفؿ  ف مح ر اجتماع الجمعية 

 العامة غير العادية
90.416 

 18.083 فؿ  ف أم مستند ف  ممؼ اليركةة طبؽ األفدار نس إ 28
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 18.083 فؿ " مف مست رج قيد اليركةفدار نس ة كاحدة  "طبؽ األإ 29

 36.166 مر بالماة العربيةييادة لمف ييمو األ 30

 90.416  تراض  مى قرار المراقباال 31

 90.416 جمسة استماع لبل تراض 32

 90.416 ال تراضالمراقب  مى ا قرار الكزير أك 33

 904.159 رسـك دم  يركة ف  يركة أ رل 34

 904.159 غرامة  دـ تبميغ  ف نقؿ المقر الرليس لميركة 35

 542.495 غرامة  دـ تبميغ  ف فرع جديد / لمفرع الكاحد 36

 542.495 غرامة  دـ تنفيذ قرارات أك تعميمات المراقب 37

 غرامة م الفة  قانكف اليركات  38

قدير حسب ت
مراقب اليركات 

 1000حد أدنى 
 دينار

 542.495 رسـك استد ا  لمراقب اليركات لح كر جمعية  امة  39

40 
فدار ييادة مف المراقب ب فكص قرارات  افة بالجمعية إ

 العامة / قرار
90.416 

 90.416 مفادقة مراقب اليركات  مى مح ر الجمعية العامة العادية 41

42 
كات  مى مح ر الجمعية العامة غير مفادقة مراقب الير 

 عاديةال
180.832 

 180.832 جرا  مساىم  يركة  امة التدقيؽ  مى أ ماؿ اليركة إطمب  43

 180.832 ييادة ب م قرار فادر  ف الجمعية العامة لميركة 44

 54.250 إفدار نس ة طبؽ األفؿ  ف ييادة ت سيس اليركة 45
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 (2المادة )
 اليركات غير الربحية كفقان لمجدكؿ التال :تحدد رسـك 

 
 
 
 
 
 

 بالدينارالرسوم  بيان الرسم م

 18.083 االطبلع  مى السجبلت كالممفات 1

2 
مفادقة مراقب اليركات  مى تعديؿ النظاـ 

 ساس  لميركة األ
54.250 

 18.083 قرار تعديؿ غاية كاحدة 3
 27.125 قرار ا افة غاية كاحدة 4
 18.083 اية كاحدةقرار حذؼ غ 5
 36.166 تعديؿ مادة ف  نظاـ اليركة 6
 54.250  افة مادة ف  نظاـ اليركةإ 7
 9.042 سند تحكيؿ أسيـ لمفرد الكاحد 8
 18.083 قرار تحكيؿ األسيـ 9

 18.083 دارة  ادة تيكيؿ مجمس اإلإقرار  10
 36.166 دارة جديدإمفادقة  مى تيكيؿ مجمس  11
 18.083 ف بالتكقيو  ف اليركة كالتعديؿ  ميوالمفك ي قرار 12
 90.416 قرار تايير اسـ اليركة 13
 36.166 قرار تعديؿ اسـ اليركة 14
 180.832 ميركةل  قرار نقؿ المركز الرليس 15
 126.582 قرار فتح فرع جديد لميركة 16
 90.416 قرار نقؿ  نكاف فرع لميركة 17
 36.166 غبلؽ فرعإقرار  18
 54.250 س ماؿ اليركةأرار زيادة ر ق 19
 % مف قيمة الزيادة ف  رأس الماؿ3 قرار االكتتاب ب سيـ اليركة 20
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 36.166 س ماؿ اليركةأقرار ت فيض ر  21
 36.166 نظاـ أساس  -فدار نس ة طبؽ األفؿإ 22
 18.083  قد ت سيس -إفدار نس ة طبؽ األفؿ 23

24 
مست رج  فدار نس ة كاحدة  "طبؽ األفؿ " مفإ

 ةقيد اليرك
9.042 

25 
فدار نس ة طبؽ األفؿ  ف مح ر اجتماع إ

 الجمعية العامة العادية
18.083 

26 
فدار نس ة طبؽ األفؿ  ف مح ر اجتماع إ

 الجمعية العامة غير العادية
36.166 

27 
فؿ  ف أم مستند ف  ممؼ فدار نس ة طبؽ األإ

 اليركة
9.042 

 180.832 ك حؿ اليركة أيطب  28
 126.582 قرار تففية اليركة 29
 36.166 اال تراض  مى قرار المراقب 30
 36.166 ستماع لبل تراضاجمسة  31
 36.166 قرار الكزير أك المراقب  مى اال تراض 32
 180.832 رسـك دم  يركة ف  يركة أ رل 33
 لكل يوم تأخير  0.904 تبميغ  ف نقؿ المقر الرليس لميركةالغرامة  دـ  34
 لكل يوم تأخير  0.904 تبميغ  ف فرع جديدالغرامة  دـ  35
 180.832 غرامة  دـ  تنفيذ قرارات أك تعميمات المراقب 36

 غرامة م الفة  نظاـ اليركات   37
حسب تقدير مراقب الشركات حد 

 180.832أدنى 
 لكل يوم تأخير  1.808 غرامة الت  ير ف  انعقاد الجمعية العامة  38
 90.416 استد ا  لمراقب اليركات لح كر جمعية  امة رسـك  39

40 
مفادقة مراقب اليركات  مى مح ر الجمعية 

 العامة العادية
36.166 
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41 
مفادقة مراقب اليركات  مى مح ر الجمعية 

 العامة  غير العادية
54.250 

42 
غرامة ت  ير تسميـ مح ر اجتماع الجمعية العامة 

 لمراقب اليركات
 يوم تأخيرلكل   0.904

 18.083 مر بالماة العربيةييادة لمف ييمو األ 43
 36.166 ييادة ب م قرار فادر  ف الجمعية العامة لميركة 44

45 
إفدار نس ة طبؽ األفؿ  ف ييادة ت سيس 

 اليركة
18.083 

 
 
 
 

 (3المادة )
 يحػػدد سػػعر فػػرؼ  ممػػة الػػدينار األردنػػ  بػػالعمبلت المتداكلػػة كفقػػان لمنيػػرة السػػنكية

 الفادرة  ف كزارة المالية  ف كؿ  اـ مال  جديد.

 (4المادة )
 يماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار

 

 (5المادة )
 
 

تنفيذ أحكاـ ىذا القرار، كيعمؿ بو  -فيما ي فو كؿه  -فةة ك  مى الجيات الم تف
 كينير ف  الجريدة الرسمية.، ا تباران مف تاريخ فدكره

 ـ2016مف يناير لسنة  04اريخ: فػدر ف  مدينػة غػزة بت

 ىػػػػ1437لعػاـ  ربيو أكؿمف  24          

 يوسف خميل الكيالي
 رئيس المجنة العميا لمرسوم العامة

 وكيل وزارة المالية
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 م( 5/2016قرار المجنة العميا لمرسوم العامة رقم )
 بشأن تحديد رسوم تسجيل الشركات

 ـ كتعديبلتو،2003لسنة  بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ
 (،3ـ سيما المادة )2016( لسنة 1ك مى قانكف تنظيـ الرسـك العامة رقـ )

 ـ، 2012( لسنة 7ك مى قانكف اليركات التجارية رقـ ) 
 ـ،1998( لسنة 7ك مى قانكف تنظيـ المكازنة العامة كاليلكف المالية رقـ )

 عديبلتو،ك مى النظاـ المال  لمكزارات كالمؤسسات العامة كت
ـ بيػ ف نظػاـ 2011/ـ.ك/إ.ق( لسػنة 23/220/11ك مى قرار مجمس الكزرا  رقػـ )

 اليركات غير الربحية
 كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،

 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،
بتػػاريخ  قػػررت المجنػػة العميػػا لمرسػػكـ العامػػة فػػ  اجتما يػػا الثػػان  المنعقػػد بمدينػػة غػػزة

 ـ( ما يم :04/01/2016)
 

 (1المادة )
 تحدد رسكـ تسجيؿ اليركات كفقان لما يم :

 أكالن: تسجيؿ اليركات: 
 الرسـك بالدينار اإلجرا  نكع اليركة البياف

مست رج ييادة 
 نسخ مفدقة

يركات األي اص 
 تكفية بسيطة ت امف

 مست رج
 ييادة

 مفدقة خنس
 دينار لكؿ نس ة 5

يركات ذات طبيعة 
 م تمطة:

 ذات مسؤكلية محدكدة

 مست رج
 ييادة

 مفدقة خنس

 دينار لكؿ نس ة 8
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 تكفية باألسيـ
 مساىمة غير ربحية
 يركات أمكاؿ:

يركات المساىمة 
 ب نكا يا

 دينار لكؿ نس ة 10 مفدقة خنس ييادة مست رج
 

 تسجيؿ ت امف
تسجيؿ يركات 

 األي اص

  450 رأس الماؿ غير محدد

 رأسماؿ محدد
 دينار +  500
مف رأس   0.003

 الماؿ

 تعديؿ ت امف
تعديؿ يركات 
 األي اص

  30 تعديؿ اسـ
 دينار لكؿ يريؾ 20 إ افة يريؾ

  15 قرار حفص كأرباح
  10 تعديؿ حؽ التكقيو
  20 تايير مركز اليركة

  20 تعديؿ/تايير نكع الياؿ
  30 تكزيو حفص ارثيو

 تعديؿ رأسماؿ اليركة
+  دينار  50
مف رأس   0.003

 الماؿ الم اؼ
 
 

 الرسـك البياف ـ
 بالدينار

  2 دماة تدقيؽ معاممة 1
  60 رسـ زيارة ميدانية لمكيؼ  مى محؿ الثبات نكع حرفة 2
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  10 مررسـك ييادة لمف ييمو األ 3

4 
رسـ التكقيو اماـ مكظف  االدارة العامة لتسجيؿ اليركات جميو 

 المعامبلت غدا يطب اليركة
20  

  500 رسـك ح كر الجمعيات العامة لميركات العادية كغير العادية 5
  40 رسـك استعجاؿ ف  دالرة تسجيؿ اليركات 6
 36.166 رسـك استعجاؿ ف  دالرة السجؿ التجارم 7

 
 
 

 تعديؿ 
 يركة 

 طبيعة م تمطة

  20 قرار تحكيؿ حفص
  20  ادة تيكيؿ ىيلة مديريفإقرار 

  50 ماؿ يركةقرار زيادة رأس
  50 قرار تعديؿ اسـ

  20 قرار االكتتاب بالحفص
  80 حذؼ غايات  افة/إقرار 

  25 قرار تعديؿ مركز اليركة
 

رسـ تدقيؽ 
 اسـ

 نكع اليركة 
  10 يركات أي اص

  20 يركات ذات طبيعة م تمطة
  50 يركات أمكاؿ

رسـ تحكيؿ 
 يركة

  500 ذات طبيعة م تمطةتحكيؿ مف يركة أي اص إلى يركة 

  1000 تحكيؿ مف يركة ذات طبيعة م تمطة إلى يركة مساىمة

رسـ فتح فرع 
 يركة

 نكع اليركة
مف 

المحافظات 
 اليمالية

  500 يركات أي اص
  750 يركات ذات طبيعة م تمطة

  1200 يركات أمكاؿ

  200 يركات أي اص نكع اليركة 
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دا ؿ 
المحافظات 
 الجنكبية

  300 ركات ذات طبيعة م تمطةي
  250 يركات فرع اجنبية

رسـ فتح يركة 
 اجنبية

 نكع اليركة
  500 يركات أي اص

  750 يركات ذات طبيعة م تمطة
  1200 يركات أمكاؿ

 
 ثانيًا: دائرة السجل التجاري:

 
 
 
 
 
 

 الرسـك بالدينار اإلجرا  نكع اليركة البياف

 قيد جديد

 سجؿ أفراد 

 90.416 بالسجؿ  قيد

 18.083 نير ف  الكقالو

 3.617 مست رج

 1.808 ييادات

سجؿ يركات  
 أي اص

 90.416 قيد بالسجؿ  

 18.083 نيرف  الكقالو 

 3.617 مست رج 

 3.617 ييادات 

سجؿ يركات ذات  
طبيعة م تمطة+غير 

 ربحية

 108.499 قيد بالسجؿ  

 18.083 نير ف  الكقالو

 5.425 مست رج

 3.617 ييادات 

 سجؿ يركات مالية 

 135.624 قيد بالسجؿ 

 18.083 نير ف  الكقالو 

 9.042 مست رج 

 7.233 ييادات
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 الرسـك بالدينار اإلجرا   نكع اليركة  البياف

تعديؿ قيد 
السجؿ 
 التجارم

 سجؿ أفراد  -1

 27.125 تعديؿ  نكاف 

 27.125 تعديؿ حرفة 

 54.250 إ افة ككيؿ 

 18.083 مست رج 

 18.083 ييادات 

سجؿ يركات  -2
 أي اص

 18.083 تعديؿ االسـ 

 18.083 تعديؿ العنكاف 

 18.083 تعديؿ اليركا  

 18.083 تعديؿ نكع الياؿ

 18.083 إ افة سمة

 18.083 تايير حؽ التكقيو

 3.617 مست رج 

 1.808 ييادات 

سجؿ يركات ذات 
 + طبيعة م تمطة
 غير ربحية

 18.083 تعديؿ االسـ 

 18.083 تعديؿ العنكاف 

 18.083 زيادة رأسماؿ  

 18.083 تايير ف  اإلم ا  

 18.083 تعديؿ ف  الاايات 

 18.083 تايير حؽ التكقيو

 5.425 مست رج 

 3.617 ييادات 
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 سـك بالدينارالر  اإلجرا  نكع اليركة

 سجؿ يركات مالية

 36.166 تعديؿ االسـ

 36.166 تعديؿ العنكاف

 36.166 زيادة رأس ماؿ

 36.166 تايير ف  اإلم ا 

 36.166 تعديؿ االسـ

 36.166 تعديؿ ف  الاايات

 36.166 تايير حؽ التكقيو

 9.042 مست رج

 7.233 ييادات
 

 ثالثًا: رسوم غرامات تأخير:

 
 

 الرسـك بالدينار البياف ـ
 36.166 السجؿ الفردم 1

 54.250 ي اصيركات األ 2

 90.416 يركات ذات طبيعة م تمفة 3

 126.582 مكاؿيركات األ 4
 

 رابعًا: رسوم مستحدثة:

 
 
 
 
 

 الرسـك بالدينار البياف ـ
 50 قرار اقتراف سمو تجارية باسـ تجارم ليركة ت امف 1

 1808.318 ت مسؤكلية محدكدة باسـ  المةقرار تسمية يركة ذا 2

3 
قرار تسمية ت امف باسـ  المة ف  السجؿ التجارم 

 (تجارم و)سم
723.327 

 542.495 قرار تسمية السجؿ الفردم باسـ  المة )سمة تجارية( 4

 300 قرار ت سيس يركة ذات مسلكلية محدكدة لي ص كاحد 5
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 200 ةزيارة ميدانية ليركة ذات مسؤكلية محدكد 6

 100 زيارة ميدانية ليركة ذات مسؤكلية محدكدة 7

 80 زيارة ميدانية ليركة ت امف 8

 60 زيارة ميدانية ليركة فردم 9

 36.166 تايير ككيؿ مفكض 10

 36.166 تايير مدير فرع 11

 18.083  افة يريؾ ف  يركةإ 12

 18.083  افة سمة تجارية ليريؾإ 13

 18.083 ديريف ادة تيكيؿ ىيلة المإ 14

 18.083 تحكيؿ حفص يركة 15

 (3المادة )
يحػػدد سػػعر فػػرؼ  ممػػة الػػدينار األردنػػ  بػػالعمبلت المتداكلػػة كفقػػان لمنيػػرة السػػنكية 

 الفادرة  ف كزارة المالية  ف كؿ  اـ مال  جديد.
 (4المادة )
 يماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.
 (5المادة )

 
 

تنفيذ أحكاـ ىذا القرار، كيعمؿ بو  -كؿ فيما ي فو -ة مى الجيات الم تفة كاف
 كينير ف  الجريدة الرسمية.، ا تباران مف تاريخ فدكره

 

 ـ2016مف يناير لسنة  04فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 

 ىػػػػ1437لعػاـ  ربيو أكؿمف  24          

 يوسف خميل الكيالي
 رئيس المجنة العميا لمرسوم العامة

 الماليةوكيل وزارة 
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 م( 6/2116رقم ) لمرسوم العامةقرار المجنة العميا 
 وفحص المواد الكيميائية المختبرات بشأن تحديد رسوم

 ـ كتعديبلتو،2003 مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة  االطبلعبعد 
 ،(3ـ سيما المادة )2016( لسنة 1ك مى قانكف تنظيـ الرسـك العامة رقـ )

 ـ،1998( لسنة 7نة العامة كاليلكف المالية رقـ )ك مى قانكف تنظيـ المكاز 
 ك مى النظاـ المال  لمكزارات كالمؤسسات العامة كتعديبلتو،

 كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،
 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،

 بتػػاريخ المنعقػػد بمدينػػة غػػزة المجنػػة العميػػا لمرسػػكـ العامػػة فػػ  اجتما يػػا الثػػان قػػررت 
 ـ( ما يم :04/01/2016)

 

 (1المادة )
 تحدد رسوم المختبرات وفقًا لمجدول التالي:         

 
 
 
 
 
 

 الرسوم بالدينار نوع الفحص م
 5.425 رالحة( –طعـ  –)لكف  الفحص الحس  1

 5.425 المقيكر البذكر غير المقيكرة كالبذكر المحترقة ف  السمسـ 2

 5.425 البذكر ال امرة 3

 5.425 ميكىةتمكر  4

 5.425 تمكر مييمة 5

 5.425 تمكر غير نا جة 6

 5.425 تمكر  ذرية ) غير ممقحة( 7

 5.425 تمكر متحم ة 8

 5.425 ثمار متس ة 9

 5.425 ثمار ممكثة بالحيرات كالسكس 10
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 5.425 محتكل الحبكب الففرا  11

 5.425 محتكل الحبكب المكسكرة 12

 5.425 جةمحتكل الحبكب الاير نا  13

 5.425 بذكر  طيرة العيكب 14

 5.425 العيكببذكر طفيفة  15

 5.425 بذكر غير ممكنة طبيعيا 16

 5.425 بذكر م تمفة المكف 17

 5.425 حبكب معطكبة 18

 5.425 حبكب ا رل 19

 5.425 المكاد الاريبة 20

 5.425 بذكر فارغة كغير مكتممة 21

 5.425 ثمار بيا جيكب غازية )جكفا ( 22

 5.425 نسبة اليرياف 23

 5.425 نسبة السمسـ ف  الز تر 24

 5.425 نسبة السماؽ ف  الز تر 25

 5.425 نسبة البذكر المفابة بالحيرات 26

 5.425 نسبة البذكر السكدا  27

 5.425 نسبة الحب المفاب بالفطر 28

 5.425 نسبة الحبكب المكسكرة كال امرة 29

 5.425 مفكحةنسبة الحبكب الم 30

 5.425 الحبكب التالفة 31

 5.425 نسبة الحيرات الحية كالميتة 32

 5.425 فحص الديداف كالطفيميات 33

 5.425 فحص البركتكزكا )كحيدة ال مية( 34

 5.425 درجة النعكمة 35
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 5.425 الكزف الكم  36

 5.425 الكزف المففى 37

 5.425 الكزف الفاف  38

 5.425 السعة 39

 5.425 نسبة االمتبل  40

 5.425 االنحراؼ ف  الكزف اك الحجـ 41

 5.425 نقطة التجمد 42

 5.425 نقطة الامياف 43

 5.425 نقطة االنفيار 44

 5.425 العكارة 45

 5.425 اليكالب الكمية 46

 5.425 اليكالب المعدنية 47

 5.425 الذكبانية 48

 5.425 الكثافة النك ية 49

 5.425 بكب المفابة باألرجكتنسبة الح 50

 5.425 السالؿ المنففؿ 51

 5.425 الجمكتيف 52

 5.425 قكة تماسؾ الجمكتيف 53

 5.425 رقـ السقكط 54

 5.425 ا تبار اليكتكليتر 55

 5.425 المست مص  المال  56

 5.425 درجة النقاكة 57

 7.233 الرطكبة 58

 7.233 الرماد 59

 10.850 لحمضالرماد الذالب ف  ا 60
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 10.850 الرماد غير الذالب ف  الحمض 61

 10.850 الرماد الذالب ف  الما  62

 10.850 الرماد غير الذالب ف  الما  63

 10.850 قمكية الرماد الذالب ف  الما  64

 10.850 قمكية الرماد الاير ذالب ف  الما  65

 7.233 الرماد المكبرت 66

 pH 5.425الرقـ الييدركجين  67

 5.425 الحمك ة 68

 Acid Value 7.233درجة الحمك ة  69

 7.233 االحماض الدىنية الحرة )لكؿ حمض( 70

 7.233 االحماض المتطايرة 71

 7.233 حمض ال ميؾ 72

 7.233 غش ال ؿ)حمض  ميؾ فنا  ( 73

 10.850  دد االكسدة 74

 7.233 تقدير حمض البكريؾ ك أمبلحو 75

 7.233 اليؾحمض األككس 76

 7.233 رقـ حامض البيكتيريؾ 77

 7.233 حام ية الدىكف 78

 27.125 الدىكف 79

 7.233 محتكل المادة الجافة ال الية مف الدىف 80

 7.233 الكيؼ  ف نكع الدىف 81

 10.850 الجكامد الحميبية البلدىنية 82

 7.233 غش الزيكت 83

 7.233 التزنخ 84

 14.467 رقـ البرككسيد 85
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 14.467 رقـ التفبف 86

 10.850 مايسؿ –رقـ ري ارت  87

 10.850 رقـ كرينير 88

 10.850 رقـ بكلسينك  89

 18.083 مكانو األكسدة )لكؿ نكع( 90

 18.083 المكاد الاير قابمة لمتفبف 91

 5.425 ا تبار ىالفف 92

 5.425 معامؿ اإلنكسار 93

 18.083 البركتيف 94

 12.658 الكم  المتطايرالنيتركجيف  95

 12.658 نسبة نيتركجيف ثبلث  األميف 96

 18.083 نسبة الثيكبار بيتكريؾ 97

 10.850 السكر المحكؿ 98

 10.850 البلكتكز 99

 18.083 السكركز 100

 10.850 السكريات الكمية 101

 7.233 الكيؼ  ف الجمكككز 102

 18.083 الكربكىيدرات 103

 18.083 رقـ الفكرمكؿ 104

 18.083 المحميات الفنا ية )لكؿ نكع( 105

 5.425 نسبة المكاد الفمبة الذالبة )البركس( 106

 10.850 النترات 107

 10.850 النتريت 108

 7.233 كمكريد الفكديـك 109

 TDS 7.233األمبلح الذالبة الكمية 110
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 7.233 نسبة اليكديد 111

 5.425 التكفيؿ الكيربال  112

 10.850 الكربكنات 113

 10.850 البيكربكنات 114

 5.425 الكيؼ  ف كجكد الكربكنات كالبيكربكنات 115

 5.425 الكيؼ  ف حمض البكريؾ كالبكراكس 116

 7.233 العسر الكم  لمما  117

 7.233 نسبة المحـ االحمر 118

 14.467 المكاد الحافظة )لكؿ مادة( 119

 14.467 سترات الفكديـك 120

 7.233 درجة تجمد الحميب 121

 5.425 الت ثر بالامياف 122

 5.425 الت ثر بالكحكؿ 123

 5.425 ا تبار المثيميف األزرؽ 124

 5.425 فحص الفكسفاتيز 125

 7.233 المكاد الفمبة بالحميب 126

 5.425 الكثافة النك ية 127

 10.850 قكة الت مير 128

 5.425 الكيؼ  ف الفكرماليف 129

 7.233 تقدير المكاد الفمبة الكمية 130

 27.125 الكيؼ  ف الم ادات الحيكية )لكؿ نكع( 131

 27.125 الكيؼ  ف اليرمكنات )لكؿ ىرمكف( 132

 5.425 الكيؼ  ف كجكد النيا 133

 14.467 نسبة النيا 144

 18.083 المكاد الماللة 135
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 18.083 األلياؼ 136

 10.850 الجيبلتيف 137

 10.850 فمكغ العمؾ ال اـ 138

 18.083 الييدرككربكنات الكمية 139

 10.850 الكافييف 140

 10.850 التانييف 141

 14.467 ثان  أكسيد الكربكف 142

 5.425 ال اط ف  العبكات 143

 7.233 فحص قياسات العمب كاإلغبلؽ 144

 7.233 فحص الطبل  لممعمبات 145

 10.850 سبةمحتكل جميو المعادف المتر  146

 10.850 أكسيد الفكسفكر 147

 10.850 العنافر )لكؿ  نفر( 148

 14.467 ثان  أكسيد التيتانيـك 149

 18.083 السيانيد 150

 18.083 محتكل البارافيف 151

 18.083 درجة االستقطاب 152

 28.933 مقكيات نكية 153

 21.700 األلكاف )لكؿ لكف( 154

 7.233 لفنا يةالكيؼ  ف االلكاف ا 155

 14.467 تقدير نياط األنزيمات )لكؿ أنزيـ( 156

 18.083 الفيتامينات )لكؿ فيتاميف( 158

 28.933 التمكث اإليعا   159

 18.083 المكاد المث نة 160

 7.233 نسبة ال  ار الرليسية 161
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 27.125 بقايا المبيدات )لكؿ مبيد( 162

 10.850 نسبة الكحكؿ 163

 18.083 تاميفالييس 164

 14.467 ثان  اكسيد الكبريت 165

 18.083 محتكل الفاكية ف  الميركبات كالعفالر 166

 28.933 السمـك الفطرية )لكؿ نكع( 167

 28.933 السمـك البكتيرية )لكؿ نكع( 168

 7.233 العدد الكم  لمبكتيريا 169

 7.233 الككليفكـر 170

 7.233 ايير يياككالم 171

 18.083 ممكنيبل كالييجبلالس 172

 7.233 ستريبتككككس فيكالز 173

 7.233 ستافيمككككس 174

 18.083 باسيمكس 175

 14.467 ككلستريديـك 176

 18.083 البركسيبل 177

 18.083 المستيريا 178

 18.083 ككمبيمك باكتر 179

 7.233 سيدكمكناس 180

 7.233 البلكتكباسيمكس 181

 18.083 مكليتكسالفيبركباراىي 182

 7.233 التح يف لممعمبات 183

 7.233 العدد الكم  لمبكتيريا البلىكالية 184

 7.233 البكتيريا الم تزلة لمكبريت 185

 7.233 الثيرمكفيميؾ بكتيريا 186
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 7.233 العفف 187

 7.233 ال مالر 188
 
 
 
 

 (2المادة )
 مجدول التالي:تحدد رسوم فحص المواد الكيميائية وفقًا ل        

 
 
 
 
 

 الرسوم بالدينار نوع الفحص م
 5.425 الفحص الفيزيال   1

2 )  21.700 المجمكع الكم  لمقمكيات )ىيدركسيد الفكديـك

 21.700 المجمكع الكم  لممكاد الدىنية )أكليؾ أسيد( 3

 7.233 الرطكبة كالمكاد المتطايرة  4

5 )  14.467 الكمكريد )كمكريد الفكديـك

 18.083 مكاد غير الذالبة ف  اإليثانكؿال 6

 14.467 المكاد غير الذالبة ف  الما  7

 14.467 األحماض الدىنية الحرة )أكليؾ أسيد( 8

9 )  14.467 القمكيات الييدرككسيدية الحرة )ىيدرككسيد الفكديـك

10 )  21.700 المجمكع الكم  لمقمكيات الحرة )ىيدرككسيد الفكديـك

 32.550 المتفبنة المكاد غير  11

 32.550 المكاد غير القابمة لمتفبف  12

 32.550 المكاد غير المتفبنة كالمكاد القابمة لمتفبف غير المتفبنة  13

 PH 5.425الرقـ الحام    14

 14.467 الرقـ اليكدم  15

 36.166 المادة الفعالة األنيكنية  16

 36.166 المادة الفعالة الكمية  17

 7.233 لحمك ة درجة ا 18

 10.850 تركيز حامض الييدرككمكريؾ  19
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 14.467 تركيز الكمكر الفعاؿ  20

 14.467 سيميكات الفكديـك 21

 21.700 دايكركمات البكتاسيـك  22

 21.700 بكل  فكسفات الفكديـك 23

 21.700 محتكل األكسجيف كالكمكر الفعاؿ  24

 21.700 محتكل بيركبكرات الفكديـك  25

 21.700 تركيز الفكدا الكاكية  26

 7.233 القا دية  27

 14.467 مكاد ماللة  28

 72.333 أحماض دىنية لجكز اليند أك نكل الن يؿ أك كبلىما 29

30 
 
 

 الجميسريف 
 
 
 
 
 

21.700 

 45.208 كاربككس  ميثيؿ سيميمكز الفكديـك  31

 54.250 تركيز زيت الفنكبر)زيكت  طرية( 32

 14.467 د الحافظة )لكؿ مادة(المكا 33

 7.233 الرغكة  34

 10.850 درجة الكميض  35

 10.850 درجة االيتعاؿ  36

 10.850 حجـ المن ؿ  37

 14.467 كحكالت دىنية 38

 14.467 ىيدرككسيد الكالسيـك  39

 14.467 ىيدرككسيد البكتاسيـك 40

 10.850 تركيز الكحكؿ االيثيم  الدرجة الكحكل  41

 10.850 محتكل الكحكؿ الميثيم  42

 10.850 محتكل الكحكؿ البركبيم  43

 14.467 رقـ البيرككسيد 44

 االنحراؼ ف  الكزف 45
 

7.233 
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 7.233 مكاد غير متطايرة 46

 5.425 الحجـ 47

 5.425 كقت الجفاؼ 48

 5.425 االلتفاؽ 49

 5.425 ال دش 50

 5.425 تاير المكف بالما  51

 5.425 الثباتية 52

 14.467 المكاد الحاكة 53

 14.467 نسبة االدىيد 54

 5.425 درجة االنفيار 55

 5.425 نقطة التكسر 56

 7.233 محتكل اكسيد الكالسيـك 57

 5.425 التسريب )اال تراؽ( 58

 5.425 قدرة االمتفاص 59

 5.425 تدقيؽ بطاقة البياف 60

61 
 

 9.042 ا تماد بطاقة بياف جديدة

 7.233 تعريب بطاقات البياف لممنتجات غير الماة العربية 62

 
 (3المادة )

يحػػدد سػػعر فػػرؼ  ممػػة الػػدينار األردنػػ  بػػالعمبلت المتداكلػػة كفقػػان لمنيػػرة السػػنكية 
 الفادرة  ف كزارة المالية  ف كؿ  اـ مال  جديد.

 

 (4المادة )
 يماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.
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 (5المادة )
تنفيذ أحكاـ ىذا القرار، كيعمؿ بو  -كؿ فيما ي فو - مى الجيات الم تفة كافة

 كينير ف  الجريدة الرسمية.، ا تباران مف تاريخ فدكره

 ـ2016مف يناير لسنة  04فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 

 ىػػػػ1437لعػاـ  ربيو أكؿمف  24          

 يوسف خميل الكيالي
 رسوم العامةرئيس المجنة العميا لم

 وكيل وزارة المالية
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 م( 7/2016قرار المجنة العميا لمرسوم العامة رقم )
 التراخيص الصناعيةبشأن تحديد رسوم 

 ـ كتعديبلتو،2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 
 (،3ـ سيما المادة )2016( لسنة 1ك مى قانكف تنظيـ الرسـك العامة رقـ )

 ـ، 2012( لسنة 7ك مى قانكف اليركات التجارية رقـ ) 
 ـ،1998( لسنة 7ك مى قانكف تنظيـ المكازنة العامة كاليلكف المالية رقـ )

 ك مى النظاـ المال  لمكزارات كالمؤسسات العامة كتعديبلتو،
 كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،

 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،
بتػػاريخ  ت المجنػػة العميػػا لمرسػػكـ العامػػة فػػ  اجتما يػػا الثػػان  المنعقػػد بمدينػػة غػػزةقػػرر 
 ـ( ما يم :04/01/2016)

 

 (1المادة )
 تحدد رسوم التراخيص الصناعية وفقًا لمجدول التالي:         

 
 
 

 ديناربالالرسـك  نكع المعاممة حالة المني ة

 التر يص ألكؿ مرة

 ) أفراد(

 100 فتح ممؼ فنا ى

 50 قامة مني ة فنا يةإافدار ر فة 

 50 افدار ر فة تيايؿ مني ة فنا ية

        التر يص ألكؿ مرة 

 يركات  ادية()

 100 فتح ممؼ فنا ى

 250 قامة مني ة فنا يةإافدار ر فة 

 100 فدار ر فة تيايؿ مني ة فنا يةإ
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 كؿ مرة التر يص أل

ذ .ـ .ـ + يركات )

  امة(

 150 فتح ممؼ فنا ى

 قامة مني ة فنا يةإفدار ر فة إ

ثابتػػػػػػة لػػػػػػرأس دينػػػػػػار  500

 دينػػػػػار فمػػػػػا 10000مػػػػػاؿ 

 وكمػا يزيػد ي ػاؼ إليػػ ،قػؿأ

مف رأس  0.005ما نسبتو 

 الماؿ

 300 فدار ر فة تيايؿ مني ة فنا يةإ

غرامات  دـ تر يص 

 فنا  

ـ لؤلفػراد  باإل ػافة الػى رسػـك 2012دينار  ف كؿ سػنة  مػا قبػؿ  30

 يد.التجد

ـ لميػػركات العاديػػة باإل ػػافة 2012دينػػار  ػػف كػػؿ سػػنة مػػا قبػػؿ  50

 الى رسـك التجديد.

ـ لميػػػػركات ذات المسػػػػؤكلية 2012دينػػػػار  ػػػػف كػػػػؿ سػػػػنة مػػػػا قبػػػػؿ  70

 المحدكدة كالعامة باإل افة الى رسـك التجديد.

 50 تعديؿ بيانات

 50 غبلؽ ممؼإ

  20 دارة العامة لمفنا ةفدار ييادات مف اإلإ
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  100 نتاجإد ا  مكظؼ مف الكزارة لمكيؼ  مى  ط است

  250 نتاج جديدإ افة  ط إ

  10 فادات مف دالرة الترا يصإفدار إ

 

 (3المادة )
يحػػدد سػػعر فػػرؼ  ممػػة الػػدينار األردنػػ  بػػالعمبلت المتداكلػػة كفقػػان لمنيػػرة السػػنكية 

 الفادرة  ف كزارة المالية  ف كؿ  اـ مال  جديد.

 (4المادة )
 كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.يماى 

 
 

 (5المادة )
 
 
 
 
 

تنفيذ أحكاـ ىذا القرار، كيعمؿ بو  -كؿ فيما ي فو - مى الجيات الم تفة كافة
 كينير ف  الجريدة الرسمية.، ا تباران مف تاريخ فدكره

 ـ2016مف يناير لسنة  04فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 

 ىػػػػ1437ـ لعػا ربيو أكؿمف  24           

 يوسف خميل الكيالي
 رئيس المجنة العميا لمرسوم العامة

 وكيل وزارة المالية
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 م( 8/2116رقم ) لمرسوم العامةقرار المجنة العميا 
 ُأذونات االستيراد بشأن تحديد رسوم

 ـ كتعديبلتو،2003 مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة  االطبلعبعد 
 ،(3ـ سيما المادة )2016( لسنة 1مة رقـ )ك مى قانكف تنظيـ الرسكـ العا

  ـ،2012( لسنة 7رقـ )اليركات التجارية قانكف ك مى  
 ـ،1998( لسنة 7ك مى قانكف تنظيـ المكازنة العامة كاليلكف المالية رقـ )

 ك مى النظاـ المال  لمكزارات كالمؤسسات العامة كتعديبلتو،
 كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،

  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،كبنا ن 
بتػػاريخ  المنعقػػد بمدينػػة غػػزة المجنػػة العميػػا لمرسػػكـ العامػػة فػػ  اجتما يػػا الثػػان قػػررت 

 ـ( ما يم :04/01/2016)
 

 (1المادة )
 وفقًا لمجدول التالي: ُأذونات االستيرادتحدد رسوم          

 
 
 

 الكحدة الرسـك بالدينار الكفؼ ـ
 طف 18.083 أسماؾ الزينة 1
 طف 18.083 قيطة 2
 طف 0.000 جبف )بما ف  ذلؾ جبف المبف الم ثر( 3
 طف 18.083  سؿ طبيع  4
 طف 18.083 إسفن  طبيع  مف أفؿ حيكان  5
 طف 9.042 لكبيا أك فافكليا )مف نك   فيانا كفاسيكلكس( 6
 طف 18.083 جكز اليند )نارجيؿ( 7
 طف 36.166 جكز الكايك 8
 طف 18.083 لكز 9
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 طف 36.166 بندؽ )مف نكع ككريمكس ( 10
 طف 36.166 جكز  ادم 11
 طف 36.166 كستنا  )كاستانيا( 12
 طف 9.042 تمر 13
 طف 9.042 أناناس 14
 طف 3.617 قمح لمدقيؽ 15
 طف 9.042 يعير 16
 طف 36.166 يكفاف 17
 طف 9.042 ذرة 18
 طف 14.467 أرز 19
 طف 9.042 طحيف أبيض 20
 طف 9.042 جريش كسميد 21
 طف 9.042 رقالؽ كحبيبات ككريات مكتمة مف بطاطس 22
 طف 9.042 نيا  23
 طف 18.083 بذر  باد اليمس ، ك إف كاف مكسرا 24
 طف 9.042 بذكر السمسـ 25
 طف 9.042 بذكر نباتات  مفية،  دا بذكر البنجر 26
 طف 18.083 بذكر بطيخ أحمر 27

28 
قيكر( حبكب،  اما، ك إف قش ك فافات )

كانت مييمة )تبف(، مطحكنة أك م اكطة أك 
 بيكؿ كريات مكتمة

 طف 9.042

 طف 9.042 زيت فكؿ فكيا 29
 طف 18.083 زيت الزيتكف 30
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 طف 9.042 زيت ن يؿ 31
 طف 9.042 زيت  باد اليمس 32
 طف 9.042 زيت الذرة 33
 طف 9.042 زيت سمسـ كجزيلاتو "طحينية" 34
 طف 9.042 مرجريف 35
 طف 9.042 مح رات لحـك أك أسماؾ 36
 طف 9.042 سجؽ ب نكا و 37

38 
مح رات كأفناؼ محفكظة آ ر مف لحـ أك 
مف أحيا  كأطراؼ أك مف دـ حيكان  "مرتديبل 

 كمثيبلتيا"
 طف 9.042

 طف 18.083 معمبات لحمة 39
 طف 18.083 أسماؾ مح رة أك محفكظة "معمبات سمؾ" 40

ريات كر كيات كالفقاريات مالية مح رة أك قي 41
 محفكظة

 طف 18.083

 طف 9.042 سكر كمفنك ات سكرية 42
 طف 9.042 سكر  اـ 43
 طف 9.042 جمكككز 44
 طف 18.083  سؿ أسكد 45

46 
مفنك ات سكرية "سكاكر" بما فييا اليككالتة 

 طف 18.083 البي ا  ال تحتكم  مى كاكاك

 طف 18.083 لباف " مكة" 47
 طف 18.083 حبلكة 48
 طف 18.083 كاكاك كمح رات الكاكاك 49
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 طف 9.042 مسحكؽ كاكاك 50

يكككالتة كمح رات غذالية آ ر تحتكم  مى  51
 كاكاك

 طف 18.083

مح رات أساسيا الحبكب أك الدقيؽ أك النيا أك  52
 الحميب

 طف 9.042

 طف 9.042 مح رات معدة لتاذية األطفاؿ 53

54 
ف كانت مطبك ة أك محيكة أك  جالف  غذالية كا 

 مح رة مثؿ السباجيت  أك المعكركنة
 طف 18.083

55 
 -أغذية مح رة مف الحبكب كمنتجات الحبكب 

 ييبس ذرة ككرف فميكس
 طف 36.166

56 
 بز كفطالر ككعؾ كبسككيت كغيرىا مف 

ف كانت تحتكم  مى الكاكاك،  منتجات الم ابز كا 
 رقالؽ الكيفر

 طف 36.166

بسككيت محبل، فطالر ذات ترابيو مجكفة كرقالؽ  57
 كيفر منتفية

 طف 36.166

 طف 36.166 بسككيت كيفر 58

59 
بقسماط أك  بز محمص كمنتجات  محمفة  

 طف 18.083 مماثمة

 طف 0.000 لحكـ كأحيا  كأطراؼ قابمة لؤلكؿ 60

مح رات   ر كفكاكو كأثمار قيرية أك  61
 لنباتاتمح رات مف أجزا  آ ر مف ا

 طف 9.042

 طف 18.083 فمفة بندكرة 62
 طف 18.083 بطاطس محفكظة 63
 طف 18.083 ذرة حمكة 64
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 طف 9.042 بقكؿ قرنية 65
 طف 9.042 بازيبل  66
 طف 9.042 حمص 67
 طف 18.083 مربى كىبلـ فكاكو 68

69 
ف  فكاكو كأثمار قيرية مح رة أك  محفكظة كا 

 يةأ يؼ إلييا سكر أك مكاد تحم
 طف 18.083

 طف 18.083 أثمار قيرية 70
 طف 36.166 فستؽ محمص 71
 طف 18.083 لكزيات 72
 طف 9.042 كرز 73
 طف 18.083  فير فكاكو ب نكا يا 74
 طف 18.083  فير برتقاؿ 75
 طف 0.000 لحـك ففيمة األبقار، طازجة كمبردة 76

77 
لحـك ففيمة ال  ف أك الما ز طازجة كمبردة أك 

 مدةمج
 طف 0.000

78 
لحكـ كأحيا  كأطراؼ فالحة لؤلكؿ مف طيكر 

 الدكاجف طازجة أك مبردة أك  مجمدة
 طف 0.000

 طف 18.083  بلفات كأركاح كمركزات 79
 طف 18.083  بلفات كأركاح كمركزات أساسيا البف 80
 طف 36.166 بدالؿ البف سريعة التح ير  نسكافيو 81
 طف 9.042  ميرة 82
 طف 18.083 يابكات 83
 طف 18.083 مايكنيز 84
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 طف 18.083 حسا  ك مرؽ ك مح رات إ دادىا 85
 طف 36.166 مثمجات "بكظة" 86

87 
مياه بما فييا المياه المعدنية كالمياه الاازية 

 المحتكية  مى سكر كمكاد تحمية
 طف 9.042

 طف 9.042  ؿ فالح لؤلكؿ 88
 طف 0.000 تبغ كأبداؿ تبغ مفنعة 89
 طف 0.000 تبغ  اـ أك غير مفنو 90
 طف 0.000 سجالر  ادية محتكية  مى تبغ 91
 طف 9.042 ممح طعاـ 92
 طف 9.042 جبس؛ أنيدريت 93
 طف 9.042 كمس مطف  94
 طف 0.000 بنزيف "جازكليف" 95
 طف 0.000 كاز "كيركسيف" 96
 طف 0.000 سكالر 97
 طف 18.083 زيكت معدنية 98
 طف 0.000 غاز طبيع  99
 طف 18.083 ىبلـ نفط  )فازليف( 100

101 
 075ػ يمو بارافيف محتكم  مى أقؿ مف % 

 كزنا مف الزيت
 طف 18.083

 طف 9.042 قار نفط  102
 طف 9.042 كمكر 103
 طف 9.042 غازات نادرة  تس دـ ف  الفنا ة اك الطبية 104
 طف 36.166 كمكريد ىيدركجيف )حمض ىيدرككمكريؾ( 105
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106 )  طف 36.166 حمض كبريتيؾ؛ حمض كبريتيؾ زيت  )أكليـك

كربكنات الفكديـك الييدركجينية )بيكربكنات  107
 الفكديكـ(

 طف 9.042

 طف 36.166 سكاريف ك أمبلحو 108

109 
أسماؾ كقيريات، ر كيات  كغيرىا مف الفقاريات 

 مالية
 طف 18.083

 طف 0.000 منتجات الفيدلة 110
 طف 0.000 أدكية 111
 طف 0.000 حيك أربطة ياش  مادات الفؽ 112

113 
ببلستر الفؽ غير مذككر ف  البند 

 طف 18.083 30051020

 طف 36.166 أسمدة 114

115 
الطبيعية، مف  ك غيرىا مف األسمدة "جكانك"

حيكانات أك   ار، ك إف كانت م مكطة معا، 
 لـ يتـ معالجتيا كيماكيا

 طف 9.042

116 

يمكف ا تمادىا كمكاد  --ؿ  اـ الدىانات بيك
 اـ لفنا ة الدىانات المحمية   بلفات 
لمدباغة أك الفباغة ألكاف دىانات كرنيش 

 معاجيف حبر

 طف 18.083

 طف 18.083 حنا  117
 طف 36.166 كركـ 118
 طف 18.083 الدىانات المالية 119
 طف 36.166 دىانات أ رل " يبية  كمعدنية" 120
 طف 36.166 زيكت  طرية 121
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 طف 36.166  طكر كمياه لمتجميؿ 122

مستح رات تجميؿ أك زينة لممكياج  123
 كمستح رات العناية بالبيرة كاليديف كالقدميف

 طف 36.166

 طف 18.083 مح رات العناية باليعر 124
 طف 18.083 يامبك 125
 طف 18.083 مح رات العناية باألسناف 126
 طف 18.083 أثنا  كبعد الحبلقةمح رات لبلست داـ قبؿ  127
 طف 18.083 مزيؿ ركالح كم اد لمعرؽ 128
 طف 18.083 فابكف كمح رات غسيؿ 129
 طف 18.083 فابكف ب نكا و 130

مح رات - كامؿ   كية ذات نياط سطح  131
 مح رات تنظيؼ ب نكا يا -غسيؿ ب نكا يا 

 طف 18.083

ـ مكاد  ا - كامؿ   كية ذات نياط سطح   132
 لفنا ة المنظفات بيكؿ  اـ

 طف 9.042

مكاد  اـ تست دـ ف  تفنيو مكاد التنظيؼ مف  133
 ىذا البند لمزيد مف التففيؿ -LABSنكع 

 طف 9.042

 طف 18.083 يمكع افطنا ية ك يمكع مح رة 134
 طف 36.166 مح رات لتمميو األحذية كالجمد 135
 طف 18.083 معاجيف كمساحيؽ الجم  136
 طف 18.083 مكع إ ا ةي 137
 طف 18.083 غرا   138

139 
مكاد الفقة أساسيا مطاط أك لدالف )بما فييا 

 الراتنجات االفطنا ية(
 طف 18.083
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140 
ثقاب )كبريت(،  دا األفناؼ النارية الدا مة ف  

 3604البند 
 طف 18.083

 طف 36.166 مبيدات حيرات 141
 طف 9.042 مطير سالؿ 142
 طف 18.083 فنك اتيا ،مطاط كمفنك اتولدالف كم 143

144 
بكليمرات اإليثيميف ف  أيكاليا األكلية " كمر 

 طف 9.042 ببلستيؾ"

145 
أنابيب ك مكاسير ك  راطيـ ك لكازميا )مثؿ 
 طف 18.083 الفكافؿ ك األككاع ك الكفبلت(، مف المدالف

 -انابيب ك مكاسير مف بكليمرات كمكريد الفنيؿ  146
 - اسراليمية

 طف 36.166

 طف 9.042 يرنؽ   -مف بكليمرات اإليثيميف 147
 طف 9.042 لفنا ة فريات االسفن  -مف بكل  يكريثانات  148

149 
مااطس أحكاض دش مراحيض سيفكف أدكات 

 طف 18.083 فحية

 طف 18.083 أفناؼ لنقؿ كتعبلة الب الو سدادات كبسكالت 150
 طف 18.083 ثمةفناديؽ ك مب كأقفاص كأفناؼ مما 151
 طف 18.083 أكياس كجعب 152
 طف 18.083 قكارير كزجاجات كدكارؽ 153

154 
سدادات كأغطية ككبسكالت كغيرىا مف أفناؼ 

 اإلغبلؽ
 طف 18.083

155 
أدكات مالدة كمطبخ كأكان  منزلية آ ر، كأدكات 

 طف 18.083 لمنظافة كالعناية بالفحة، مف لدالف
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 طف 18.083 أدكات مالدة كمطبخ 156

فياري  ك زانات  كأك ية مماثمة تتجاكز سعتيا  157
 لتر 300

 طف 18.083

 طف 18.083 محايات ك أدكات مكتبية مدرسية 158
 طف 18.083 مفنك ات ا رل مف المدالف 159

160 
ألباف كقيدة  غير مركزة كال محتكية  مى سكر 

 طف 0.000 م اؼ أك مكاد تحمية آ ر

 قطعة 1.808 ىكالية جديدة، مف مطاطإطارات  ارجية  161
 طف 0.000 لبف رالب زبادم 162
 طف 18.083 زبد 163
 طف 18.083 سمنة حيكان  164
 طف 36.166 بيض طيكر بقيره طازج أك محفكظ أك مطبكخ 165

حقالب يدكية، ك إف كانت بحماالت لمكتؼ، بما  166
 ف  ذلؾ الحقالب بدكف مقبض

 طف 18.083

 طف 18.083 حماالت أحزمة أكتاؼأحزمة ك  167
 طف 9.042  يب كمفنك اتو 168
 طف 18.083 فحـ  يب  169
 طف 9.042  يب  اـ 170
 طف 18.083 مفنك ات نجارة مف ال يب 171
 طف 18.083 أبكاب كأطرىا ك تباتيا 172
 قطعة 0.904 ابكاب  يبية نفؼ مفنعة 173
 قطعة 3.617 ابكاب  يب 174
 طف 18.083 دة كأدكات مطبخ مف  يبأدكات مال 175
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 طف 18.083 فميف كمفنك اتو 176
 طف 18.083 مفنك ات مف قش كمفنك ات حفر كسبلؿ 177
 طف 18.083 كرؽ ككرؽ مقكل "كرتكف" 178
 طف 18.083 كرؽ 179

180 
كرؽ مف النكع المعد لبلستعماؿ مكزؽ تجميؿ 

 تكاليت كمنايؼ لؤليدم كالمالدة
 طف 18.083

 طف 18.083 فكط ككاقيات فحية حفا ات لؤلطفاؿ 181
 طف 9.042 ركالت كرؽ )تكاليت محاـر كرتكف  اـ( 182
 طف 18.083 لزيؽ يستعمؿ لمدىاف 183

184 
فكان  كأطباؽ كأككاب كما يماثميا، مف كرؽ أك 

 كرؽ مقكل
 طف 18.083

 طف 18.083 مطبك ات لمد اية كاال بلف 185
 طف 9.042 تيامكاد نسيجية كمفنك ا 186

187 
 يكط لم ياطة مف قطف، ك إف كانت ميي ة لمبيو 

 بالتجزلة
 طف 9.042

188 
اقمية منسكجة مف قطف تحتكم  مى أكثر مف 

85% 
 طف 9.042

 2ـ 0.181 سجاد كأغطية أر يات 189
 2ـ 0.181 مككيت 190

191 
ألبسة كتكابو ألبسة)معاطؼ جاكيت بنطمكف بدؿ 

 ية ببليز جكارب(فستاف قميص مبلبس دا م
 طف 36.166

192 
ياالت، كأكيحة، كلفات  نؽ كمناديؿ رأس، 

 كأ مرة ك براقو كأفناؼ مماثمة
 طف 36.166
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 طف 36.166 بطانيات ك احرمو 193
 طف 36.166 ستالر 194
 قطعة 0.362 أحذية 195

196 
أحذية أ ر، تت مف ف  مقدمتيا كاقية معدنية  

 قطعة 0.542 أحذية السبلمة

 طف 36.166 أحذية بنعاؿ  ارجية مف مطاط أك لدالف غيرىا  197

198 
أحذية بنعاؿ  ارجية مف مطاط أك لدالف 

مفنك ة مف نعاؿ غير محيكة، ب كجو ف  
 المقدمة فقط

 قطعة 0.181

 طف 36.166 أحذية باطا  مف القماش 199
 قطعة 0.542  بلفو( -رسميو  -طبيو  -احذية )ريا يو  200

201 

أحذية )بما فييا الكجكه المثبتة بنعاؿ غير  أجزا 
النعاؿ ال ارجية(؛ نعاؿ دا مية قابمة لمتبديؿ 
)فرية أك  باف(، كسالد كعكب )كعكب( ك 

أفناؼ مماثمة قابمة لمتبديؿ؛ طماقات ك كاقيات 
 سيقاف ك أفناؼ مماثمة، ك أجزاؤىا

 طف 18.083

 طف 18.083 مفنك ات مف حجر أك جص 202
 طف 0.000 رافرتيف كمرمرر اـ كت 203
 طف 0.000 أحجار كمسية "يايش كحجر  قدس " 204
 طف 18.083 جرانيت 205
 طف 18.083 مفنك ات مف الجبس 206
 طف 18.083 منتجات مف  زؼ 207
 طف 9.042 قرميد سقكؼ 208
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 طف 9.042 كراميكا + بكرسيبلف 209

أحكاض غسيؿ كمااسؿ كأحكاض استحماـ  210
 ال زؼ "فين "سيفكف  مف 

 طف 18.083

أكان  كأدكات لممطبخ كأدكات منزلية مف ال زؼ  211
 "فين "

 طف 18.083

 طف 9.042 زجاج كمفنك اتو 212

213 
زكايا ك أيكاؿ  افة )بركفيبلت(، مف حديد أك 

 فمب غير  بللط
 طف 18.083

 طف 9.042 اسبلؾ حديد لفنا ة فريات االسفن  214
 طف 36.166 مفنك ات مف حديد 215
 قطعة 0.542 أك ية لمااز الم اكط أك المسيؿ 216
 قطعة 5.425 كاـ 48اسطكانات غاز سعة  217
 قطعة 3.617 كاـ 24اسطكنات غاز سعة  218
 قطعة 2.712 كاـ 12اسطكانات غاز سعة  219
 قطعة 0.542 كاـ فاقؿ 5اسطكانات غاز سعة  220
 طف 18.083 أسبلؾ مجدكلة كككابؿ مف حديد 221
 طف 90.416 قطو غيار مستعممة 222
 قطعة 1.808 فرش غاز -افراف غاز  223

224 

سا ف ) مكز ات ىكا  أك ىكا   مكز ات ىكا 
مكيؼ( محتكية  مى مركحة أك دافعو لميكا ، 

الكحدة الدا مية    مى محرؾ ذات  محتكية
 لممكيؼ

 قطعة 2.712

 طف 18.083 أدكات مالدة كأدكات مطب ية مف الحديد 225
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 طف 18.083 أدكات فحية كأجزاؤىا مف الحديد 226
 طف 9.042 أسبلؾ مف نحاس 227
 طف 18.083 ألمكنيكـ كمفنك اتو 228
 طف 9.042 ألمكنيـك ب يكاؿ  اـ 229
 طف 18.083 بركفيبلت ألمكنيـك 230
 طف 18.083 أبكاب كنكافذ كأطرىا  ك تبات األبكاب 231
 طف 90.416 ادكات حبلقة 232
 طف 90.416 ادكات تجميؿ اظافر 233
 قطعة 36.166 ابكاب مففحة 234
 قطعة 18.083 ابكاب مففحة انتاج ال فة الاربية 235

236 
مفا بلت نككية، مراجؿ، آالت كأجيزة كأدكات 

 طف 18.083 آلية كأجزاؤىا

 طف 18.083 محركات كآالت محركة آ ر 237

238 
ف كانت محتك  ية  مى أجيزة م  ات لمسكالؿ، كا 

 قياس، رافعات سكالؿ
 طف 18.083

239 
م  ات تكزيو الكقكد أك مكاد التيحيـ مف 

 األنكاع المستعممة ف  محطات الكقكد كالكراجات
 طف 18.083

 طف 18.083 م  ات لفخ المياه كالكقكد ف  يبكة التزكيد 240
 طف 18.083 م  ات نافكرية أك حاقنة 241
 طف 18.083 تفريغ اليكا م  ات ىكا  كم  ات  242
 طف 18.083 م  ات تفريغ اليكا  243
 طف 18.083 مراكح 244
 طف 18.083 جدراف أك نكافذ أكسقكؼمراكح طاكلة أك أرض أك  245
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 قطعة 9.042 آالت كأجيزة تكييؼ اليكا  246
 قطعة 9.042 مكيفات 247

248 
طف  5ىكا  كبيرة الحجـ تزيد  ف  اجيزة تكييؼ

 ل ارجية()الكحدة ا
 قطعة 18.083

249 
أجيزة ايعاؿ لؤلفراف الت  تعمؿ بالكقكد السالؿ 

 أك الفمب المسحكؽ أك بالااز
 طف 18.083

250 
أفراف لمم ابز بما فييا أفراف فنو الفطالر 

 كالبسككيت
 قطعة 9.042

251 
ثبلجات "برادات" كمجمدات "فريزر" كغيرىا مف 

 أجيزة التبريد كالتجميد
 قطعة 9.042

252 
ثبلجات مو مجمدات ف  جسـ كاحد مجيزة 

 ب بكاب  ارجية منففمة
 قطعة 9.042

253 
مجمدات بيكؿ فناديؽ أفقية ال تتجاكز سعتيا 

 لتر 800
 قطعة 9.042

254 
أجيزة كيربالية لتبريد الما  كالميركبات ال فيفية 
مف النكع المست دـ ف  المكاتب كمحبلت البيو 

 بالتجزلة
 قطعة 9.042

255 
تجييزات تس يف باالمتفاص تعمؿ بالطاقة 

 اليمسية
 قطعة 9.042

 قطعة 9.042 آالت كأجيزة لتسييؿ اليكا  أك الاازات األ رل 256

257 
لفنا ة الميركبات السا نة أك لطي  كتس يف 

 قطعة 0.904 األغذية

258 
أجيزة لمتس يف كالطي  مف الفنؼ المست دـ 

 قطعة 1.808 بلية القيكةف  بيكت ال يافة  كالمطعاـ مثؿ غ
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 قطعة 1.808 آالت كأجيزة ترييح كتنقية السكالؿ 259
 قطعة 1.808 لترييح كتنقية الما  260

261 
 --آالت كأجيزة غسؿ األكان  كالقكارير كالقنان 

 المعد لبلست داـ المنزل 
 قطعة 1.808

 قطعة 1.808 أجيزة ميزاف 262
 قطعة 1.808 قباف الكتركن  263
 قطعة 180.832 مكازيف لكزف السيارات قبانات كبيرة 264

265 
طفايات حريؽ ك ادكات االمف ك السبلمو )

 طف 18.083  بلفو(

 قطعة 180.832 رافعات يككية 266

مفا د لؤلي اص ك الب الو ك ركافو ذات  267
 قكاديس

 قطعة 90.416

 قطعة 18.083 أجيزة رافعة 268
 قطعة 180.832 سبللـ ك ممرات متحركة 269

معافر كميارس تست دـ ف   مؿ  فير  270
 الفكاكو كالميركبات المماثمة

 قطعة 1.808

 طف 18.083 آالت ك أجيزة   طكط انتاج 271
 قطعة 18.083 ماكينات تفكير كاجيزة طبا ة )نفث الحبر( 272
 قطعة printer for computer 3.617طابعة كمبيكتر   273

274 
ؿ ف  المنازؿ أك المحاؿ آالت غسؿ مما يستعم

ف كانت مزكدة بجياز لمتجفيؼ  كا 
 قطعة 9.042

 قطعة 9.042 أجيزة تنظيؼ بالطريقة الجافة 275
 قطعة 9.042 آالت  ياطة 276
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 قطعة 9.042 آالت  ياطة منزلية 277

278 
آالت ك أجيزة لحاـ، ك إف كانت قادرة  مى 

؛ آالت 8515القطو،  دا تمؾ الدا مة ف  البند 
 أجيزة تستعمؿ فييا الاازات لتقسية األسطح ك

 قطعة 18.083

279 
آالت حاسبة كآالت بحجـ الجيب لتسجيؿ 
كاسترجاع ك رض المعمكمات ذات كظالؼ 

 حاسبة
 طف 36.166

 قطعة hard disk 0.904قرص فمب  280

281 
آالت رقمية لممعالجة الذاتية لممعمكمات تت لؼ 

اتيح كياية مف كحدة معالجة مركزية كلكحة مف
 pc- رض

 قطعة 9.042

282 
آالت رقمية لممعالجة الذاتية لممعمكمات تت لؼ 
مف كحدة معالجة مركزية كلكحة مفاتيح كياية 

 البتكب- رض
 قطعة 9.042

 قطعة server 9.042سيرفر     283
 قطعة 5.425 جياز حاسكب  مكتب  بدكف ياية 284
 طعةق 0.904 كحدات إد اؿ أك كحدات إ راج 285
 قطعة keyboards 0.181لكحة مفاتيح  286

287 
 mouseماكس كمبيكتر    فا تحكـ 

joystick 0.181 قطعة 

 قطعة scanners 3.617ماسح  كل    288
 قطعة 3.617 كحدات ت زيف 289
 قطعة CD DVD DRIVE 0.362 -محرؾ أقراص مدمجة   290
 قطعة 3.617 كحدات معالجة رقمية أ رل "تابمت كما يابو" 291
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 قطعة 18.083 مكز ات نقد    الة  د النقكد 292
293 CPU    قطعة 3.617 كحدات معالجة مركزية 
 قطعة ram 0.362كحدات ذاكرة   ذاكرة حاسكب   294
 قطعة ATM 3616.637  الفراؼ ا ل    اجيزة 295

296 
مثاقب ك آالت نير )بما فييا قاطعات باست داـ 

 األقراص(
 فط 18.083

 قطعة 3.617 آالت كأجيزة كمعدات كيربالية كأجزاؤىا 297
 قطعة 9.042 محركات كمكلدات كيربالية 298

299 
)كيمك فكلت  kVA 1مكلد ال تزيد قدرتيا  ف 

 أمبير(
 قطعة 3.617

300 
)كيمك فكلت  kVA 1مكلد تزيد قدرتيا  ف 
)كيمك فكلت  kVA 16أمبير( ك ال تتجاكز 

 أمبير(
 قطعة 18.083

301 
)كيمك فكلت  kVA 16مكلد تزيد قدرتيا  ف 
)كيمك فكلت  kVA 500أمبير( كال تتجاكز 

 أمبير(
 قطعة 180.832

302 
)كيمك فكلت  kVA 500مكلد تزيد قدرتيا  ف 

 قطعة 904.159 أمبير(

303 
 power supply unitsمزكد طاقة لمحاسكب   

PSU 0.362 قطعة 

 قطعة 0.904 ياحف بطاريات 304

تزيد   ups  UPSأجيزة تزكيد الطاقة المستمرة  305
 KVA 1 ف 

 قطعة 3.617
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306 
تقؿ   UPS upsأجيزة تزكيد الطاقة المستمرة 

 KVA 1 ف 
 قطعة 0.904

 قطعة 1.808 أمبير 50بطاريات أكثر مف  307
 قطعة 0.904 أمبير 50 - 10بطاريات مف  308
 قطعة 0.181 أمبير 10بطاريات أقؿ مف  309

310 
أجيزة آلية كيربالية لبلستعماؿ المنزل ، ذات 

 قطعة 1.808 محرؾ كيربال  مندم  بيا

 قطعة 1.808 مكانس كيربالية 311

312 
طكاحيف ك بلطات الم ككالت،  فارات الفكاكو 

 أك ال  ر
 قطعة 1.808

313 
أجيزة حبلقة كقص اليعر، أجيزة إزالة اليعر، 

 ذات محرؾ كيربال  مندم  بيا
 طعةق 1.808

314 
مفابيح كيربالية قابمة لمحمؿ، مفممة لمعمؿ 

 مف مفدر طاقة  اص بيا
 قطعة 0.362

315 
مس نات فكرية لمما  كمس نات المياه المجمعة، 

 مس نات غاطسو كيربالية
 قطعة 0.904

 قطعة 36.166 مراجؿ تس يف الما  316

317 
أجيزة كيربالية لتدفلة  األماكف أك التربة أك 

 قطعة 0.000 ت مماثمةالستعماال

 قطعة 1.808 دفاية 318

319 
أجيزة حرارية كيربالية لتففيؼ اليعر أك 

 لتجفيؼ األيدم
 قطعة 0.904

 قطعة 1.808 مكاكم كيربالية 320
 قطعة 1.808 أفراف تعمؿ بمكجات متناىية الفار "ميكرككيؼ" 321
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 قطعة 9.042 أفراف، أفراف ك مكاقد طي  322
 قطعة 1.808 محامص  بز 323
 قطعة 0.904 أجيزة ىاتؼ سمكية، أجيزة ىاتؼ مرل  324
 قطعة 0.904 أجيزة ىاتؼ سمك  مو مجمك ة يد ال سمك  325
 قطعة 0.904 أجيزة ىاتؼ مو ياية إظيار رقـ المتفؿ 326
 قطعة 0.362 أجيزة ىاتؼ مو مكبر فكت )سما ة  ارجية( 327
 قطعة 0.362 حة مفاتيح (أجيزة ىاتؼ استقباؿ فقط )بدكف لك  328

329 
أجيزة ىاتؼ بدكف مكبر فكت ك بدكف ياية 

 إظيار الرقـ
 قطعة 0.362

 قطعة 0.904 أجيزة ىاتؼ ) انتر كـ ( 330
 قطعة 3.617 أجيزة نسخ ىاتفية "فاكس" 331

332 
 modem routerراكتر سكيتش يبكة مكدـ  

network switch 
 قطعة 3.617

 قطعة network cards 0.181كرت يبكة    333

مذيا ات لمفكت "ميكركفكف" كحكامميا كمكبرات  334
 لمفكت، سما ات رأس كسما ات أذف

 قطعة 1.808

 قطعة 0.181 كسما ات أذف سما ات رأس 335
336 mp3 players   mp4 players 0.362 قطعة 

337 
pen drives - portable usb memory 

devices 0.181 قطعة 

 طف 90.416 ألنظمة القرا ة بالميزرأقراص  338

339 
كاميرات فيديك لمفكر الثابتة ك غيرىا مف 

 كاميرات الفيديك المسجمة "كاـ ككرد"
 قطعة 9.042
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 قطعة webcams 0.181كاميرات كيب   340
 قطعة digital camcorder 3.617كاميرات الفيديك الرقمية   341
 قطعة 3.617 أجيزة ىاتؼ السمكية 342

343 
أجيزة استقباؿ لئلذا ة المفكرة "تيمؿ الريسيفر 

 قطعة 1.808 كالفحكف البلقطة كلكازميا كأجزاليا"

 قطعة monitor - computer only 3.617ياية كمبيكتر  344
 قطعة 9.042 تمفزيكف 345

346 
تمفزيكف  ممكف  ال ييمؿ  اليايات المسطحة 

 قطعة 3.617 بكفو 21بما ال يزيد  ف 

 قطعة 1.808 كحات داللو اك البياف  )ياية البتكب( كمبيكترل 347

أجيزة كيربالية لكفؿ كقطو أك لكقاية أك تقسيـ  348
 الدكالر الكيربالية مثؿ المفاتيح كقكا د الممبات

 طف 18.083

 طف 9.042 اجزا  ك لكاـز مفابيح كيربالية 349
 قطعة 3.617  بليا  كلية 350
351  sim cardقطعة 0.000 اؿيرالح اتف 

352 
آالت كأجيزة كيربالية ذات كظالؼ قالمة بذاتيا 

 غير مذككرة ف  ىذا الففؿ
 طف 18.083

 طف 18.083 قطو غيار سيارات 353

دراجات  ادية ذات  جمتيف كدراجات آ ر بدكف  354
 محركات

 طف 18.083

 طف 36.166 بف كيام كمتو كبيارات كتكابؿ 355

356 
كر )الكاميرات( أك ألجيزة  رض ألجيزة التقاط الف

الفكر أك لؤلجيزة الفكتكغرافية أك السينمالية لتكبير 
 أك تفاير الفكر

 قطعة 2.712



 م2017 ()ينايركانون ثاني             )الــوقــائــع الفـمســطـينـية(             العـدد الرابع والتسعون           

 

 

- 191 - 

 طف 0.000 نظارات مفححة أك كاقية أك غيرىا، كما يماثميا 357
ف كاف محمص أك منزكع منو الكافييف 358  طف 36.166 بف كا 
ف كاف منكيا 359  طف 36.166 يام كا 
 قطعة 0.904 داد كيربا   360
 طف 36.166 فمفؿ ييمؿ اليطة كالفمفؿ األسمر 361
 طف 36.166 فانيميا 362
 طف 36.166 قرفة 363
 طف 36.166 قرنفؿ 364
 طف 90.416 حب الياؿ 365
 طف 36.166 يانسكف 366
 طف 36.166 كزبرة 367
 طف 36.166 كمكف 368
 طف 36.166 كراكية 369
 طف 36.166 زنجبيؿ 370
 قطعة 1.808 سا ات يد 371
 طف 36.166 سا ات مفنك و  فيفا لممكفكفيف 372
 طف 180.832 سا ات تعبلة ذاتيو 373
 طف 36.166 ز فراف 374
 طف 180.832 سا ات تعمؿ كيرباليا 375
 طف 180.832 سا ات ببلستيؾ رقمية 376
 طف 36.166 كركـ 377
 طف 36.166 ز تر أكراؽ  غار 378
 طف 54.250 سا ات حالط 379
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 طف 180.832 اساكر سا ات كاجزاؤىا 380
 طف 36.166 أدكات مكسيقية، أجزاؤىا كلكازميا 381
 طف 18.083 أثاث 382
 طف 18.083 مقا د كأرالؾ 383
 طف 18.083 مقا د دكارة قابمة لتعديؿ االرتفاع 384

385 
مقا د،  دا مقا د الحدالؽ أك معدات 

 طف 18.083 ابمة لمتحكؿ إلى أسرةالم يمات، ق

386 
مقا د مف  يزراف أك فففاؼ أبك بكص ىندم 

 طف 18.083 أك مف مكاد مماثمة

 طف 18.083 مقا د آ ر ، بيياكؿ مف  يب 387
 طف 18.083 مقا د آ ر ، بيياكؿ مف معدف 388
 طف 18.083 مقا د آ ر 389
 طف 18.083 أجزا  مف مقا د 390
 طف 18.083 جزاؤهأثاث آ ر كأ 391

أثاث مف معدف مف األنكاع المستعممة ف   392
 المكاتب

 طف 18.083

 طف 18.083 أثاث آ ر مف معدف 393

394 
أثاث مف  يب مف األنكاع المستعممة ف  

 المكاتب
 طف 18.083

395 
أثاث مف  يب مف األنكاع المستعممة ف  

 المطابخ
 طف 18.083

مستعممة ف  غرؼ أثاث مف  يب مف األنكاع ال 396
 طف 18.083 النـك

 طف 18.083 أثاث آ ر مف  يب 397
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 طف 18.083 أثاث مف لدالف 398

أثاث مف مكاد آ ر، بما فييا ال يزراف  399
 كالفففاؼ كالبكص اليندم

 طف 18.083

 طف 18.083 أجزا  أثاث 400
 طف 9.042 لفنا ة فريات االسفن  -كسالد اسفن   401
 طف 18.083 أجيزة إنارة 402
 طف 18.083 ثريات كأجيزة إنارة كيربالية لمتثبيت أكالتعميؽ 403

404 
أجيزة تسميط ال ك  مف نكع الكيافات  أك الت  

 طف 18.083 تركز ال ك  ف  نقطة محددة

405 
مفابيح الطكارئ الت  ت ئ تمقاليا  ند انقطاع 

 قطعة 0.362 الكيربا 

 طف 18.083 انبكب ا ا ة 406

407 
باؿ  بممبات كيربالية فايرة مف النكع ح

 المست دـ ف  يجرة  يد الميبلد
 طف 18.083

408 
أجيزة إنارة غير كيربالية تعتمد  مى الزيت أك 

 الفسفكر
 طف 18.083

409 
لعب أطفاؿ كالعاب مجتمعات، أفناؼ لمتسمية 

 أك الريا ة، أجزاؤىا كلكازميا
 طف 18.083

410 
اع المستعممة مو جياز ػ ألعاب الفيديك، مف األنك 

 استقباؿ تمفزيكن 
 قطعة 3.617

411 
أزرار كأزرار كباسة، قكا د أزرار كأجزا  لجميو 

 أفناؼ ىذه األزرار
 طف 9.042

 طف 18.083 أقبلـ حبر جاؼ كسالؿ رفاص كأنكا يا 412
 طف 18.083 قداحات لمسجالر كغيرىا مف الكال ات 413
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414 
اثمة  مثؿ أمياط كمثبتات يعر كأفناؼ مم
 دبابيس اليعر كالمبلقط كالميابؾ

 طف 18.083

415 
نافثات  طكر كنافثات مماثمة لمكاد التجميؿ 

 كرؤكسيا كتركيباتيا
 طف 18.083

416 
ذاريات لممساحيؽ أك لك و مكاد التجميؿ أك 

 مستح رات التطرية
 طف 18.083

 طف 9.042 نماذج أجساـ لم ياطيف كأفناؼ مماثمة 417

فنية ، قطو لممجمك ات كقطو أثرية تحؼ  418
 مبلحظات

 طف 18.083

 (3المادة )
يحدد سعر فرؼ  ممة الدينار األردن  كفقان لمنيرة السنكية الفادرة  ف كزارة 

 المالية  ف كؿ  اـ مال  جديد.
 (4المادة )
 يماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.

 

 (5المادة )
تنفيذ أحكاـ ىذا القرار، كيعمؿ بو  -ا ي فوكؿ فيم - مى الجيات الم تفة كافة

 كينير ف  الجريدة الرسمية.، ا تباران مف تاريخ فدكره

 ـ2016مف يناير لسنة  04فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 

 ىػػػػ1437لعػاـ  ربيو أكؿمف  24          

 يوسف خميل الكيالي
 رئيس المجنة العميا لمرسوم العامة

 وكيل وزارة المالية
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 م( 9/2116رقم ) لمرسوم العامةار المجنة العميا قر 
 العالمات التجارية بشأن تحديد رسوم

 ـ كتعديبلتو،2003 مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة  االطبلعبعد 
 ،(3ـ سيما المادة )2016( لسنة 1ك مى قانكف تنظيـ الرسـك العامة رقـ )

 .1938لسنة  35ك مى قانكف العبلمات التجارية رقـ 
 .1941لسنة  (37)قانكف العبلمات التجارية المعدؿ رقـ   مىك 

 ـ،1998( لسنة 7ك مى قانكف تنظيـ المكازنة العامة كاليلكف المالية رقـ )
 ك مى النظاـ المال  لمكزارات كالمؤسسات العامة كتعديبلتو،

 كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،
 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،

بتػػاريخ  المنعقػػد بمدينػػة غػػزة المجنػػة العميػػا لمرسػػكـ العامػػة فػػ  اجتما يػػا الثػػان قػػررت 
 ـ( ما يم :04/01/2016)

 

 (1المادة )
 وفقًا لمجدول التالي: العالمات التجاريةتحدد رسوم أواًل:  

 
 

 دينارالرسوم بال نوع المعاممة م

1.  
  ػػف تقػػػديـ طمػػػب لتسػػجيؿ  بلمػػػة تجاريػػػة بيػػاف مػػػادة كاحػػػدة اك

 .اكثر مف فنؼ كاحد
81.374 

2.  
 مف القانكف لتسجيؿ  بلمة  10 ف تقديـ طمب بمقت ى المادة 

  تجارية متسقة لب الو ميمكلة ف  فنؼ كاحد.
202.532 
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3.  

 مف  10 ف تقديـ  دة طمبات ف  كقت كاحد بمقت ى المادة 
 القانكف لتسجيؿ  بلمة تجارية متسقة ميمكلة ف  فنؼ كاحد:

 فناؼ. ف كؿ فنؼ مف األ
  مى أف ال يزيد مجمكع الرسـ المستكف    ف  أية حالة مف 

  األحكاؿ  ف تسجيؿ أم  دد مف األفناؼ  مى.

 
 

303.797 
 

506.329 

4.  
 ف كؿ طمب يقدـ الى المسجؿ لذكر االسباب الت  اسػتند الييػا 
فػػػػ  افػػػػدار القػػػػرار المتعمػػػػؽ بالطمػػػػب المقػػػػدـ لتسػػػػجيؿ  بلمػػػػة 

 .ممت ف  ذلؾتجارية، كالمكاد الت  استع
202.532 

ر اال تػػػراض  ػػػف كػػػؿ طمػػػب يعتػػػرض  ميػػػو ، كيػػػدفو ا ػػػف ايػػػع  .5
 .المعترض )اسـ الفا ؿ( الرسـ

403.255 

6.  
 ف ايػداع اللحػة جكابيػة ردا  مػى ايػعار اال تػراض ، مػف قبػؿ 

 .مقدـ الطمب ، لكؿ طمب معترض  ميو
202.532 

7.  
 ػػػػػف النظػػػػػر فػػػػػ  كػػػػػؿ ا تػػػػػراض ، مػػػػػف قبػػػػػؿ مقػػػػػدـ الطمػػػػػب ، 

اك  ػػف النظػػر فػػ  الطمػػب المقػػدـ بمقت ػػى المػػادتيف  كالمعتػػرض
 .مف القانكف ، مف قبؿ مقدـ الطمب  اك المالؾ 25اك  22

101.266 

8.  
 ػػػف تسػػػجيؿ  بلمػػػة تجاريػػػة لمػػػادة كاحػػػدة أك أكثػػػر فػػػ  فػػػنؼ 

 كاحد
50.633 

9.  

 ػػف تقػػديـ طمػػب تسػػجيؿ مالػػؾ تػػاؿ فػػ  حالػػة تحكيػػؿ أك انتقػػاؿ، 
  ف كؿ تسجيؿ:

 ستة أيير مف تاريخ التممؾ. اذا جرل التسجيؿ  بلؿ
 اذا جرل بعد م   ستة أيير مف تاريخ التممؾ.

 
50.633 

101.266 

10.  
 ػػف طمػػب تاييػػر اسػػـ فػػاحب  بلمػػة مسػػجمة،  نػػدما ال تتايػػر 

 الممكية،  ف كؿ تسجيؿ.
50.633 

 61.483 ػػػػف طمػػػػب تجديػػػػد  بلمػػػػة تجاريػػػػة، بعػػػػد انتيػػػػا  مػػػػدة التسػػػػجيؿ   .11
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 األ ير.
 21.700 مف النظاـ. 52( مف المادة 2رة )رسـ إ اف  بمقت ى الفق  .12

 ف تايير قيد كاحد مػف  نػكاف فػاحب  بلمػة تجاريػة مسػجؿ،   .13
  ف كؿ تايير )نفذة(.

21.700 

14.  
 ف كؿ قيد ف  السجؿ أك تفحيح أك تايير يجرم فيو، ممػا لػـ 

 يفرض  ميو رسـ ف  أم بند آ ر.
21.700 

15.  
السػػجؿ بنػػا   ػػف إلاػػا  قيػػد أك جػػز  مػػف قيػػد لعبلمػػة تجاريػػة مػػف 

  مى طمب فاحب العبلمة التجارية.
21.700 

16.  
 ػػػػػف طمػػػػػب تفػػػػػحيح السػػػػػجؿ أك يػػػػػطب  بلمػػػػػة تجاريػػػػػة مػػػػػف 

 السجؿ.
50.633 

17.  
 ف أم طمب لـ يفرض  ميو أم رسـ فػ  مكػاف آ ػر لتفػحيح 
األ طػػا  الكتابيػػة، أك لمسػػماح بتعػػديؿ طمػػب أك لقيػػد التنػػازؿ أك 

 المذكرة.
10.850 

 10.850 مف النظاـ. 78ى المادة  ف إجرا  التفتيش بمقت   .18

 ػػػف كػػػؿ يػػػيادة يفػػػدرىا المسػػػجؿ كال تكػػػكف فػػػادر بمقت ػػػى   .19
 مف القانكف 15( مف المادة 2الفقرة )

30.741 

20.  
 19( مػف المػادة 2 ف كؿ طمب يقدـ لممسػجؿ بمقت ػى الفقػرة )

 مف القانكف.
19.892 

21.  
 ػػف كػػؿ طمػػب يقػػدـ لممسػػجؿ لمسػػماح بقيػػد إ ػػافة أك تاييػػر فػػ  

 التجارية،  ف كؿ قيد. العبلمة
30.741 

 21.700  ف االطبلع  مى السجؿ.  .22

23.  
 ػػػػػف اسػػػػػت راج نسػػػػػ ة  ػػػػػف مسػػػػػتند أك  بلفػػػػػة مػػػػػ  كذة  ػػػػػف 

 السجؿ،  ف كؿ مالة كممة أك كسكرىا.
21.700 

 10.850  ف تفديؽ نس ة مستند أك  بلفة م  كذة  ف السجؿ.  .24
 21.700 اجكر النير ف  مجمة الممكية الفنا ية.  .25
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 :تحدد رسوم االختراعات وفقًا لمجدول التالي ثانيًا:        
 الرسوم بالدينار نوع المعاممة م
 30.741  ف تقديـ طمب مرفؽ بالمكاففات.  .1

2.  

 ف تمديد المدة المعينة لتقديـ المكاففات المعدلة بمقت ى 
 ( أك لتبميغ قبكؿ.22المادة )

د ( لمدة ال تزيد  ف يير كاح23تبديميا بمقت ى المادة )
  ف كؿ يير بعد ذلؾ.

16.275 

 50.633  ف اال تراض يدفعو المعترض.  .3

 ف سماع اال تراض مف المسجؿ يدفعو كؿ مف الطالب   .4
 كالمعترض.

21.700 

 21.700  ف اإليعار الذم يقدمو الطالب ل تـ امتياز اال تراع.  .5

 ف تمديد المدة المعينة لدفو رسـ  تـ امتياز اال تراع  ف   .6
 جز  مف اليير.كؿ يير أك 

21.700 

7.  

  ف تقديـ طمب لمحفكؿ  مى ييادة التجديد
قبؿ انتيا  السنة الرابعة مف تاريخ امتياز اال تراع ك ف 

 المدة الكاقعة بيف السنة ال امسة كالثامنة .
41.591 

قبؿ انتيا  السنة الثامنة مف تاريخ امتياز اال تراع ك ف 
 سنة الثانية  يرة.المدة الكاقعة بيف السنة التاسعة كال

41.591 

قبؿ انتيا  السنة الثانية  يرة مف تاريخ امتياز اال تراع 
 ك ف المدة الكاقعة بيف السنة الثانية  يرة كالسادسة  يرة .

41.591 

8.  
  ف تمديد المدة المعينة لدفو رسـك التجديد

 21.700 لمدة ال تزيد  ف يير كاحد.

 41.591 لمدة ال تزيد  ف ييريف.
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 81.374 لمدة ال تزيد  ف ثبلثة أيير.

 101.266  ف تقديـ طمب السترداد امتياز ا تراع انق ت مدتو.  .9

10.  
  ف تقديـ طمب تعديؿ المكاففات

 21.700 قبؿ  تـ امتياز اال تراع يدفعو الطالب.

 41.591 بعد  تـ امتياز اال تراع يدفعو فاحب االمتياز.

بارية أك إلاا   ف تقديـ طمب لمحفكؿ  مى ر فة إج  .11
 ( مف القانكف.21امتياز بمقت ى المادة ) 

50.633 

 ف إحالة الطمب لمنظر فيو مف قبؿ المسجؿ بمقت ى الفقرة   .12
 ( مف القانكف.21( مف المادة )2)

21.700 

 ف تايير اسـ أك مكاف أك أماكف التبميغ المدكنة ف  السجؿ   .13
  ف كؿ امتياز.

10.850 

14.  
فاحب االمتياز الجديد أك الرىف  ف تقديـ طمب لقيد اسـ 

أك الر فة أك أم مستند كيذا ف  السجؿ إذا قدـ  بلؿ 
 ستة أيير مف تاريخ امتياز اال تراع.

50.633 

15.  
 ف تقديـ طمب إلدراج اسـ فاحب امتياز اال تراع الجديد 
أك الرىف أك الر فة أك أم مستند كيذا ف  السجؿ إذا قدـ 

 امتبلؾ امتياز اال تراع. بعد انق ا  ستة أيير مف تاريخ
101.266 

16.  
  ف تقديـ طمب لممسجؿ لتفحيح  ط  كتاب 

 10.850 قبؿ  تـ امتياز اال تراع.

 21.700 بعد  تـ امتياز اال تراع.

( 48 ف الييادة الت  يفدرىا المسجؿ بمقت ى المادة )  .17
 مف القانكف.

10.850 

 ف تقديـ طمب لمحفكؿ  مى نس ة ثانية مف امتياز   .18
 ال تراع.ا

21.700 
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 ف تبميغ المسجؿ بعرض اال تراع اك نيره بمقت ى   .19
 مف القانكف. (68، 67المادتيف )

10.850 

 ف تبميغ قرار المحكمة الذم يق   بتعديؿ المكاففات اك   .20
 بتفحيح السجؿ .

10.850 

 10.850  ف رسـك المعاينة.  .21

 ف التفديؽ  مى نسخ المستندات الفادرة مف المكتب   .22
 كانت اك مطبك ة .  طية

10.850 

 ف كؿ مالة كممة أك كسرىا لكؿ نس ة مف مستند اك   .23
  بلفة أم سجؿ .

10.850 

 10.850  ف كؿ نس ة مف أية ييادة فادرة مف المسجؿ.  .24

 21.700 اجكر النير ف  مجمة الممكية الفنا ية.  .25

 

 وفقًا لمجدول التالي:ثالثًا: تحدد رسوم النماذج والرسوم الصناعية 
 الرسوم بالدينار نوع المعاممة م.

1.  
 ف تقديـ طمب تسجيؿ رسـ كاحد بياف مادة كاحدة ف  فنؼ 

 كاحد.
21.700 

2.  
 ف تقديـ طمب تسجيؿ رسـ كاحد بياف مجمك ة كاحدة ف  

 فنؼ كاحد.
61.483 

3.  
 ف تقديـ طمب لممسجؿ لبياف أسباب القرار المت ذ كالمكاد 

 (.29المستعممة بمقت ى المادة )
9.042 

4.  

   ف تقديـ طمب لتمديد المدة الجالز  بلليا تقديـ طمب لتسجيؿ:
 10.850 الرسـ

 10.850 لمدة ال تتجاكز اليير الكاحد.
 21.700 لمدة ال تتجاكز الييريف.
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 30.741 لمدة ال تتجاكز الثبلثة أيير.

5.  
(مف المادة 2 ف تمديد مدة حؽ طبو الرسـ بمقت ى الفقرة )

 كف..( مف القان33)
41.591 

6.  
مف المادة 3 ف تمديد مدة حؽ طبو الرسـ بمقت ى الفقرة )

 ( مف القانكف33)
30.741 

7.  

 10.850  ف طمب تمديد المدة المعينة لدفو رسـ لتمديد مدة حؽ الطبو.
 10.850 لمدة ال تتجاكز اليير.

 21.700 لمدة ال تتجاكز الييريف.

 30.741 لمدة ال تتجاكز الثبلثة أيير.

8.  

 ف تقديـ طمب لتسجيؿ اسـ فاحب الرسـ الجديد المقدـ  بلؿ 
 ستة أيير مف تاريخ استمبلؾ الرسـ

  ف رسـ كاحد.
30.741 

 10.850 (.ييكر 6 ف كؿ رسـ إ اف  )بعد 

9.  
 ف تقديـ طمب مف المرتيف أك حامؿ الر فة أك أم ي ص 

 آ ر ذم حؽ مسجؿ ف  رسـ ما لحذؼ اسمو مف السجؿ .
9.042 

 ف  –تقديـ طمب لتايير اسـ فاحب الرسـ ف  السجؿ  ف   .10
 كؿ قيد.

9.042 

 9.042  ف تقديـ طمب لتسجيؿ  نكاف التبميغ أك  نكاف جديد  ف كؿ قيد.  .11
 9.042  ف تقديـ طمب لتفحيح  ط  كتاب .  .12
 21.700  ف تقديـ طمب مف فاحب الرسـ أك ككيمو إللاا  التسجيؿ.  .13
 9.042 يؿ الستعماليا ف  إجرا ات قانكنية ف تقديـ طمب أل ذ ييادة تسج  .14

15.  
( مف 36 ف تقديـ طمب إللاا  التسجيؿ بمقت ى المادة )

 القانكف.
101.266 
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16.  
( 36 ف إفدار إ بلف لسماع طمب اإللاا  بمقت ى المادة )

 مف القانكف.
21.700 

 10.850 .ر ف  السجؿ يجرم ب مر مف المحكمة ف كؿ قيد أك تايي  .17
 21.700 ييادة التسجيؿ . ف كؿ نس ة مف   .18

19.  
 ف االطبلع  مى السجؿ أك الرسـ حيث يبيح القانكف ذلؾ 

 بلؼ االطبلع المذككر ف  الفقرة اليرطية مف الفقرة )كاحد( 
 ( مف القانكف.25مف المادة )

10.850 

20.  
 ف التفديؽ  مى نسخ األكراؽ الرسمية أك ال طية أك 

 المطبك ة .
9.042 

 21.700 ممكية الفنا ية.اجكر النير ف  مجمة ال  .21

 (3المادة )
يحػػػدد سػػػعر فػػػرؼ  ممػػػة الػػػدينار األردنػػػ  كفقػػػان لمنيػػػرة السػػػنكية الفػػػادرة  ػػػف كزارة 

 المالية  ف كؿ  اـ مال  جديد.
 (4المادة )

 
 
 

 يماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.

 (5المادة )
لقرار، كيعمؿ بو تنفيذ أحكاـ ىذا ا -كؿ فيما ي فو - مى الجيات الم تفة كافة

 كينير ف  الجريدة الرسمية.، ا تباران مف تاريخ فدكره
 

 ـ2016مف يناير لسنة  04فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 

 ىػػػػ1437لعػاـ  ربيو أكؿمف  24           
 يوسف خميل الكيالي

 رئيس المجنة العميا لمرسوم العامة
 وكيل وزارة المالية
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 م(11/2116رقم ) العامة لمرسومقرار المجنة العميا 
 الخدمات التي تقدميا وزارة العدلبشأن تحديد رسوم 

 

 ـ كتعديبلتو،2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 
 (،3ـ سيما المادة )2016( لسنة 1ك مى قانكف تنظيـ الرسـك العامة رقـ )

 ـ،2013( لسنة 2قانكف النقابات رقـ )ك مى 
 ـ،2009( لسنة 2د العال  لمق ا  الفمسطين  رقـ )ك مى قانكف المعي

 ـ،1998( لسنة 7ك مى قانكف تنظيـ المكازنة العامة كاليلكف المالية رقـ )
 ك مى النظاـ المال  لمكزارات كالمؤسسات العامة كتعديبلتو،

 كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،
 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،

بتػػاريخ  جنػػة العميػػا لمرسػػكـ العامػػة فػػ  اجتما يػػا الثػػان  المنعقػػد بمدينػػة غػػزةقػػررت الم
 ـ( ما يم :20/06/2016)

 

 (1المادة )
 وفقًا لمجدول التالي: الخدمات التي تقدميا وزارة العدلتحدد رسوم 

 

 الرسوم بالدينار الخدمة  م
 6 تفديؽ معاممة األفؿ 1

 4 األفؿ فكرة طبؽ تفديؽ معاممة 2

 20 لتحاؽ بامتحاف الترجمةاال 3
 30 طمب االلتحاؽ بالدكرة 4
 20 رسـك السا ة التدريبة 5
 20 رسـك الييادة 6
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 (2المادة )
يحػػدد سػػعر فػػرؼ  ممػػة الػػدينار األردنػػ  بػػالعمبلت المتداكلػػة كفقػػان لمنيػػرة السػػنكية 

 الفادرة  ف كزارة المالية  ف كؿ  اـ مال  جديد.

 (3المادة )
 عارض مو أحكاـ ىذا القرار.يماى كؿ ما يت

 (4المادة )
تنفيذ أحكاـ ىذا القرار، كيعمؿ بو  -كؿ فيما ي فو - مى الجيات الم تفة كافة

 كينير ف  الجريدة الرسمية.، ا تباران مف تاريخ فدكره

 ـ2016لسنة  يكنيكمف  20فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 

 ىػػػػ1437لعػاـ  رم افمف  15              

 ف خميل الكيالييوس
 رئيس المجنة العميا لمرسوم العامة

 وكيل وزارة المالية
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 م( 11/2116رقم ) لمرسوم العامةقرار المجنة العميا 
  معامالت األحوال المدنيةبشأن تحديد رسوم 

 

 ـ كتعديبلتو،2003 مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة  االطبلعبعد 
 ،(3ـ سيما المادة )2016( لسنة 1مة رقـ )ك مى قانكف تنظيـ الرسكـ العا

 كتعديبلتو، ـ بي ف األحكاؿ المدنية1999( لسنة 2قانكف رقـ ) ك مى
 ـ،1998( لسنة 7ك مى قانكف تنظيـ المكازنة العامة كاليلكف المالية رقـ )

 ك مى النظاـ المال  لمكزارات كالمؤسسات العامة كتعديبلتو،
 امة،كبنا ن  مى مقت يات المفمحة الع

 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،
بتػػاريخ  المنعقػػد بمدينػػة غػػزة المجنػػة العميػػا لمرسػػكـ العامػػة فػػ  اجتما يػػا الثػػان قػػررت 

 ـ( ما يم :20/06/2016)
 

 (1المادة )
 وفقًا لمجدول التالي:معامالت األحوال المدنية  تحدد رسوم

 

 الرسوم بالدينار البيانات م. نوع المعاممة

 اليويات

 3 بطاقة ىكية أكلى  .1
 7 بطاقة ىكية ثانية  .2
 24 بطاقة ىكية مفقكدة  .3
 17 استكماؿ رسـك ىكية مف بالية إلى مفقكدة  .4
 5 ممحؽ ىكية بدؿ فاقد  .5
 2 تالؼممحؽ ىكية بدؿ   .6
 5 أك طبلؽ( زكاجاالجتما ية )حالة التايير   .7
 مجانان  )حالة اجتما ية( تايير  نكاف  .8
 5  نكاف تايير  .9
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 2 إنجميزم( -مم ص تسجيؿ سكاف ) رب    .10
 3 ت ميف كمعايات مم ص تسجيؿ سكاف  .11

مف  غرامة ت  ير ىكية أكلى ألكثر مف سنة  .12
 تاريخ االستحقاؽ

15 

 15 ىكية أكلى )استبداؿ ىكية إسراليمية(  .13
 15 استبداؿ رقـ ىكية إسراليم  برقـ كطن   .14
 2 تفديؽ فكرة طبؽ األفؿ  .15

 الشملجمع 

 مجانان  نمكذج طمب جمو يمؿ  .16
 20 طمب جمو يمؿ  .17
 3 ىكية أكلى جمو يمؿ  .18
 60 مكافقة جمو يمؿ  ارج   .19
 3 مكافقة جمو يمؿ دا م   .20

 المواليد

 2 تسجيؿ مكلكد جديد  .21
 3 ييادة ميبلد نس ة ثانية ) رب ، انجميزم(  .22

23.  
تسجيؿ مكلكد مت  ر )مف بداية اليير 

ليير الثان  مف تاريخ الثان  كحتى نياية ا
 الميبلد(

7 

24.  
تسجيؿ مكلكد مت  ر )مف بداية اليير 

مف تاريخ  الرابوكحتى نياية اليير  الثالث
 الميبلد(

9 

25.  
تسجيؿ مكلكد مت  ر )مف بداية اليير 

 (السنة األكلىكحتى نياية  ال امس
15 

 20 تسجيؿ مكلكد مت  ر )أكثر مف سنة(  .26

27.  
 5ىـ أقؿ مف تفحيح اسـ المكاليد لمف 

 سنكات
20 
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 20 تسجيؿ مكلكد ف  ال ارج  .28
 3 استبداؿ ييادة ميبلد  .29
 20 إ ادة قيد كمسيكف طب   .30
 2 تفديؽ فكرة طبؽ األفؿ  .31

 الوفيات

 مجانان  ييادة كفاة أكلى  .32
 3 إنجميزم( -) رب   ييادة كفاة نس ة ثانية  .33

تسجيؿ كفاة مت  ر )مف بداية اليير الثان    .34
 ة اليير الثان  مف تاريخ الكفاة(كحتى نياي

5 

35.  
 لثتسجيؿ كفاة مت  ر )مف بداية اليير الثا

 مف تاريخ الكفاة( رابوكحتى نياية اليير ال
7 

36.  
تسجيؿ كفاة مت  ر )مف بداية اليير 

 (السنة األكلىكحتى نياية  ال امس
12 

 20 )أكثر مف سنة( تسجيؿ كفاة مت  ر  .37
 2 تفديؽ فكرة طبؽ األفؿ  .38

طاقات ب
 التعريف

 3 بطاقة تعريؼ  .39
 7 بطاقة تعريؼ بالية  .40
 24 بطاقة تعريؼ بدؿ فاقد  .41

42.  
استكماؿ رسـك بطاقة تعريؼ مف بالية إلى 

 مفقكدة
17 

 5 ممحؽ بطاقة تعريؼ بدؿ فاقد  .43
 2 ممحؽ بطاقة تعريؼ بدؿ تالؼ  .44
 5 تايير حالة اجتما ية  ف )زكاج أك طبلؽ(  .45
 مجانان  (اجتما يةحالة ) تايير  نكاف  .46
 5 تايير  نكاف  .47
 2 نجميزم(إ - سكاف ) رب  تسجيؿ مم ص  .48
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 3 مم ص تسجيؿ سكاف ت ميف كمعايات  .49
 2 إ افة مكلكد  .50

تصحيحات 
 قيود

تفحيح ف  قيكد األحكاؿ المدنية )قرار   .51
 محكمة(

10 

52.  
تفحيح ف  قيكد األحكاؿ المدنية )قرار 

 (لجنة
2 

 5 ألمرإفادة لمف ييمو ا  .53 إفادة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2المادة )
يحػػدد سػػعر فػػرؼ  ممػػة الػػدينار األردنػػ  بػػالعمبلت المتداكلػػة كفقػػان لمنيػػرة السػػنكية 

 الفادرة  ف كزارة المالية  ف كؿ  اـ مال  جديد.

 

 (3المادة )
 يماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.
 

 (4المادة )
يذ أحكاـ ىذا القرار، كيعمؿ بو تنف -كؿ فيما ي فو - مى الجيات الم تفة كافة

 كينير ف  الجريدة الرسمية.، ا تباران مف تاريخ فدكره

 ـ2016لسنة  يكنيكمف  20فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 

 ىػػػػ1437لعػاـ  رم افمف  15              

 يوسف خميل الكيالي
 رئيس المجنة العميا لمرسوم العامة

 وكيل وزارة المالية
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 م( 12/2116رقم ) لمرسوم العامةالعميا  قرار المجنة
  معامالت الجوازات العامةبشأن تحديد رسوم 

 

 ـ كتعديبلتو،2003 مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة  االطبلعبعد 
 ،(3ـ سيما المادة )2016( لسنة 1ك مى قانكف تنظيـ الرسـك العامة رقـ )

 ،ـ2008لسنة ( 7رقـ ) قانكف رسـك جكازات السفر الفمسطينية ك مى
 كتعديبلتو، ـ بي ف األحكاؿ المدنية1999( لسنة 2قانكف رقـ ) ك مى

 ـ،1998( لسنة 7ك مى قانكف تنظيـ المكازنة العامة كاليلكف المالية رقـ )
 ك مى النظاـ المال  لمكزارات كالمؤسسات العامة كتعديبلتو،

 كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،
 لم كلة لنا قانكنان،كبنا ن  مى الفبلحيات ا

بتػػاريخ  المنعقػػد بمدينػػة غػػزة المجنػػة العميػػا لمرسػػكـ العامػػة فػػ  اجتما يػػا الثػػان قػػررت 
 ـ( ما يم :20/06/2016)

 

 (1المادة )
 وفقًا لمجدول التالي:معامالت الجوازات العامة  تحدد رسوم

 
 
 
 
 

 جوازات

 الرسوم بالدينار البيانات م.

 35 عادمالسفر الجكاز   .1

2.  
از السفر الدبمكماس  )لمفلات المنفكص  مييا ف  جك 

 القانكف(
70 

3.  
المنفكص غير جكاز السفر الدبمكماس  )لمفلات 

  مييا ف  القانكف(
100 

 10 تمديد جكاز السفر العادم  .4
 50 تمديد جكاز السفر الدبمكماس   .5
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 5 أك الدبمكماس ( العادم)السفر  جواز التعديؿ  مى  .6

7.  
 مى جكاز السفر )العادم أك إ افة األبنا  

 (لكؿ ابف – الدبمكماس 
10 

 5 لمف ييمو األمر إفادة  .8
 2 فكرة طبؽ األفؿ  ف الجكاز  .9

 
 
 
 
 
 
 
 

 (2المادة )
يحػػدد سػػعر فػػرؼ  ممػػة الػػدينار األردنػػ  بػػالعمبلت المتداكلػػة كفقػػان لمنيػػرة السػػنكية 

 الفادرة  ف كزارة المالية  ف كؿ  اـ مال  جديد.

 (3المادة )
 يماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.

 (4المادة )
تنفيذ أحكاـ ىذا القرار، كيعمؿ بو  -كؿ فيما ي فو - مى الجيات الم تفة كافة

 كينير ف  الجريدة الرسمية.، ا تباران مف تاريخ فدكره

 ـ2016لسنة  يكنيكمف  20فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 

 ىػػػػ1437ـ لعػا رم افمف  15              

 يوسف خميل الكيالي
 رئيس المجنة العميا لمرسوم العامة

 وكيل وزارة المالية
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 م( 13/2116رقم ) لمرسوم العامةقرار المجنة العميا 
 معامالت الشؤون العامةبشأن تحديد رسوم 

 
 
 

 ـ كتعديبلتو،2003 مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة  االطبلعبعد 
 ،(3ـ سيما المادة )2016( لسنة 1سـك العامة رقـ )ك مى قانكف تنظيـ الر 

 ـ بي ف الجمعيات ال يرية كالييلات األىمية 2000( لسنة 1قانكف رقـ )ك مى 
 كتعديبلتو، ـ بي ف األحكاؿ المدنية1999( لسنة 2قانكف رقـ ) ك مى

 ـ،1998( لسنة 7ك مى قانكف تنظيـ المكازنة العامة كاليلكف المالية رقـ )
 بي ف ر فة مينة كتابة العرالض. 1964لسنة  (10)ر بقانكف رقـ قراك مى 

 ك مى النظاـ المال  لمكزارات كالمؤسسات العامة كتعديبلتو،
 كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،

 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،
بتػػاريخ  ة غػػزةالمنعقػػد بمدينػػ المجنػػة العميػػا لمرسػػكـ العامػػة فػػ  اجتما يػػا الثػػان قػػررت 

 ـ( ما يم :20/06/2016)
 
 

 (1المادة )
 وفقًا لمجدول التالي:رسوم معامالت الشؤون العامة تحدد 

 
 
 
 

 البيانات م. نوع المعاممة
الرسوم 
 بالدينار

 الجمعيات

 150 طمب ت سيس جمعية  يرية أك ىيلة أىمية "محمية"  .1
 50 ت سيس جمعية  يرية أك ىيلة أىمية "محمية" ييادة  .2
 300 طمب ت سيس جمعية أجنبية أك فرع أجنب   .3
 50 ييادة ت سيس جمعية أجنبية أك فرع أجنب   .4
 150 اتحاد جمعيات ت سيس طمب  .5
 50 ييادة ت سيس اتحاد جمعيات  .6
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 100 بدؿ فاقد ييادة  .7
 50 طمب تعديؿ اسـ الجمعية  .8
 50 ييادة تعديؿ اسـ الجمعية  .9

 50 طمب تعديؿ القطاع  .10
 50 تعديؿ القطاع يادةي  .11
 50 تعديؿ النطاؽ طمب  .12
 50 نطاؽييادة تعديؿ ال  .13

14.  
طمب تعديؿ النظاـ األساس  ما  دا اسـ الجمعية 

 أك القطاع أك النطاؽ
50 

 5 فكرة طبؽ األفؿتفديؽ   .15
 10 ا تماد مجمس اإلدارة  .16
 10 تعديؿ مجمس اإلدارة  .17
 300 طمب ا ادة قيد جمعية/ تسجيؿ جمعية  .18
 50 ييادة ا ادة قيد جمعية/ تسجيؿ جمعية  .19
 10 طمب فتح حساب بنك   .20
 10 طمب تر يص سيارة  .21
 150 رسـك تحكيؿ الممتمكات لجمعية ميابية  .22
 50 طمب تعديؿ مفكض جمعية أجنبية  .23
حفا ات  .24  10 طمب بيانات كا 

25.  
 تـ كتفديؽ دفاتر الفرؼ كسندات القبض )لكؿ 

 دفتر(
1 

الخدمات 
 طاتوالنشا

 5 طمب تر يص كاتب  رالض  .26
 300 ر فة كاتب  رالض ألكؿ مرة )أ، ب(  .27

28.  
لمدة  ر فة كاتب  رالض ألكؿ مرة )أ، ب(تجديد 

 سنة كاحدة
300 
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 5 كاتب  رالضإفادة   .29
 5 كاتب  رالضل فكرة طبؽ األفؿ  .30
 50 لكاتب  رالض ييادة بدؿ فاقد  .31
 50 كاتب  رالض مؿ  نطاؽ تعديؿ  .32

اإلحصاء 
البحث و 

 الجنائي

 3 إنجميزم( -) رب   كسمكؾ ةطمب ييادة حسف سير   .33

 3 إنجميزم( -) رب   فحيفة سكابؽ جناليةطمب   .34
 

 

 (2المادة )
يحػػدد سػػعر فػػرؼ  ممػػة الػػدينار األردنػػ  بػػالعمبلت المتداكلػػة كفقػػان لمنيػػرة السػػنكية 

 الفادرة  ف كزارة المالية  ف كؿ  اـ مال  جديد.

 (3المادة )
 ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار. يماى كؿ

 (4المادة )
تنفيذ أحكاـ ىذا القرار، كيعمؿ بو  -كؿ فيما ي فو - مى الجيات الم تفة كافة

 كينير ف  الجريدة الرسمية.، ا تباران مف تاريخ فدكره

 ـ2016لسنة  يكنيكمف  20فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 

 ىػػػػ1437لعػاـ  رم افمف  15            

 يوسف خميل الكيالي
 رئيس المجنة العميا لمرسوم العامة

 وكيل وزارة المالية
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 م( 14/2116رقم ) لمرسوم العامةقرار المجنة العميا 
  معامالت اإلقامات وشؤون األجانببشأن تحديد رسوم 

 ـ كتعديبلتو،2003 مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة  االطبلعبعد 
 ،(3ـ سيما المادة )2016( لسنة 1عامة رقـ )ك مى قانكف تنظيـ الرسـك ال

 كتعديبلتو، ـ بي ف األحكاؿ المدنية1999( لسنة 2قانكف رقـ ) ك مى
 ـ،1998( لسنة 7ك مى قانكف تنظيـ المكازنة العامة كاليلكف المالية رقـ )

 ك مى النظاـ المال  لمكزارات كالمؤسسات العامة كتعديبلتو،
 لعامة،كبنا ن  مى مقت يات المفمحة ا

 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،
بتػػاريخ  المنعقػػد بمدينػػة غػػزة المجنػػة العميػػا لمرسػػكـ العامػػة فػػ  اجتما يػػا الثػػان قػػررت 

 ـ( ما يم :20/06/2016)
 
 

 (1المادة )
 وفقًا لمجدول التالي:رسوم معامالت اإلقامات وشؤون األجانب تحدد 

 
 
 
 

نوع 
 المعاممة

 البيانات م.
سوم الر 

 بالدينار

 شؤون
 المغتربين

 3 إفادة إقامة  .1
 3 إقامة  دـ إفادة  .2
 3 فمسطين  ماترب د كؿلممانعة  إفادة  دـ  .3
 3 الماادرة كالعكدةحؽ إفادة   .4
 3 مكاطف بال ارج ماادرةإفادة استعبلـ   .5
 3 إفادة إغبلؽ معبر  .6
 3 معبر حركةإفادة   .7
 3 ةإفادة إثبات حالة كجكد ف  قطاع غز   .8
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التأشيرات 
 واإلقامات

 20 طمب تفريح إقامة مؤقتة  .9
 40 طمب إقامة سنكية ألكؿ مرة )بطاقة إقامة(  .10
 20 (أيير 6طمب تجديد إقامة سنكية )لمدة   .11
 40 )لمدة سنة( طمب تجديد إقامة سنكية  .12
 20 طمب إفدار بطاقة سنكية بدؿ فاقد  .13
 10 تعديؿ -إقامة سنكية   .14
 مجانان  تفحيح -إقامة سنكية   .15
 5 مكافقة د كؿ أجنب  مف أفؿ فمسطين طمب   .16
 10 طمب مكافقة د كؿ زالر أجنب   .17
 20 السفر طمب مكافقة د كؿ متعدد  .18
19.  )  5 غرامة م الفة إقامة )لكؿ يـك
 20 تسجيؿ د كؿ مت  ر  .20
 40 مت  ر إقامةتسجيؿ   .21

 التصاريح

 مجانان  تفريح أكؿ مرة  .22
 مجانان  كاحدتفريح لمدة أسبكع   .23
 مجانان  يفتفريح لمدة أسبك   .24
 3 يير كاحد فقطتفريح لمدة   .25
 3 ييريفتفريح لمدة   .26
 3 ثبلثة أييرتفريح لمدة   .27
 6 أيير ستةتفريح لمدة   .28
 10 سنةتفريح لمدة   .29

 (2المادة )
يحػػدد سػػعر فػػرؼ  ممػػة الػػدينار األردنػػ  بػػالعمبلت المتداكلػػة كفقػػان لمنيػػرة السػػنكية 

 رة  ف كزارة المالية  ف كؿ  اـ مال  جديد.الفاد
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 (3المادة )
 يماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.

 (4المادة )
تنفيذ أحكاـ ىذا القرار، كيعمؿ بو  -كؿ فيما ي فو - مى الجيات الم تفة كافة

 كينير ف  الجريدة الرسمية.، ا تباران مف تاريخ فدكره

 ـ2016لسنة  يكنيكمف  20فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 

 ىػػػػ1437لعػاـ  رم افمف  15            

 يوسف خميل الكيالي
 رئيس المجنة العميا لمرسوم العامة

 وكيل وزارة المالية
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 م( 15/2116رقم ) لمرسوم العامةقرار المجنة العميا 
 التراخيص الصناعيةب إضافة رسوم تتعمق بشأن

 ـ كتعديبلتو،2003األساس  المعدؿ لسنة   مى القانكف االطبلعبعد 
 ،(3ـ سيما المادة )2016( لسنة 1ك مى قانكف تنظيـ الرسـك العامة رقـ )

  ـ،2012( لسنة 7رقـ )اليركات التجارية قانكف ك مى 
 ـ،1998( لسنة 7ك مى قانكف تنظيـ المكازنة العامة كاليلكف المالية رقـ )

بيػػػ ف تحديػػػد رسػػػكـ التػػػرا يص  ـ(7/2016رقػػػـ )قػػػرار المجنػػػة العميػػػا لمرسػػػكـ العامػػػة 
 الفنا ية

 ك مى النظاـ المال  لمكزارات كالمؤسسات العامة كتعديبلتو،
 كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،

 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،
يخ بتػػار  المنعقػػد بمدينػػة غػػزة المجنػػة العميػػا لمرسػػكـ العامػػة فػػ  اجتما يػػا الثػػان قػػررت 

 ـ( ما يم :12/10/2016)
 

 (1المادة )
 

 وفقًا لمجدول التالي: التراخيص الصناعيةتحدد رسوم تجديد 

 
 
 
 
 
 
 

 بالدينار الرسوم  نوع المعاممة حالة المنشأة م
  ف كؿ سنة 50 ـ كما بعدىا2012تجديد  ف السنكات  تجديد تر يص فنا   لؤلفراد .1
تجديد تر يص فنا    .2

 يةميركات العادل
  ف كؿ سنة 80 ـ كما بعدىا2012تجديد  ف السنكات 

فنا   التر يص التجديد  .3
 )ذ.ـ.ـ + العامة(لميركات 

  ف كؿ سنة 100 ـ كما بعدىا2012تجديد  ف السنكات 
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 (3المادة )
يتـ إ فا  جميو المني ت الفنا ية المت ررة نتيجةن لمعدكاف اإلسراليم   مػى قطػاع 

يمػة الرسػـك المسػتحقة لممنيػ ت الفػنا ية المت ػررة بيػكؿ % مػف ق50غزة، بنسػبة 
المت ػػررة  مػػف قيمػػة الرسػػـك المسػػتحقة لممنيػػ ت الفػػنا ية% 100جزلػػ ، كبنسػػبة 

 كم ، كالت  لـ يتـ تعكي يا حسب كيكفات كزارة االقتفاد الكطن . بيكؿ

 (4المادة )
 يماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.

 

 (5المادة )
 

تنفيذ أحكاـ ىذا القرار، كيعمؿ بو  -كؿ فيما ي فو -ت الم تفة كافة مى الجيا
 كينير ف  الجريدة الرسمية.، ا تباران مف تاريخ فدكره

 ـ2016لسنة  أكتكبرمف  12فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 

 ىػػػػ1438لعػاـ  محـرمف  10               

 يوسف خميل الكيالي
 مةرئيس المجنة العميا لمرسوم العا

 وكيل وزارة المالية
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 م( 16/2116رقم ) لمرسوم العامةقرار المجنة العميا 
  رخصة مزاولة بيع التبغبشأن تحديد رسوم 

 ـ كتعديبلتو،2003 مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة  االطبلعبعد 
 ،(3ـ سيما المادة )2016( لسنة 1ك مى قانكف تنظيـ الرسـك العامة رقـ )

 ـ،1921( لسنة 22التبغ رقـ )قانكف  ك مى
 ـ،1998( لسنة 7ك مى قانكف تنظيـ المكازنة العامة كاليلكف المالية رقـ )

 ك مى النظاـ المال  لمكزارات كالمؤسسات العامة كتعديبلتو،
 كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،

 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،
بتػػاريخ  المنعقػػد بمدينػػة غػػزة لعامػػة فػػ  اجتما يػػا الثػػان المجنػػة العميػػا لمرسػػـك اقػػررت 

 ـ( ما يم :12/10/2016)
 
 

 (1المادة )
(  مسػيف دينػار أردنػ ، كتجػدد كػؿ سػنة 50بػػ ) رسكـ ر فة مزاكلة بيو التبػغتحدد 

 بذات القيمة.
 (2المادة )

يحػػدد سػػعر فػػرؼ  ممػػة الػػدينار األردنػػ  بػػالعمبلت المتداكلػػة كفقػػان لمنيػػرة السػػنكية 
 الفادرة  ف كزارة المالية  ف كؿ  اـ مال  جديد.

 (3المادة )
 يماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.
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 (4المادة )
تنفيذ أحكاـ ىذا القرار، كيعمؿ بو  -كؿ فيما ي فو - مى الجيات الم تفة كافة

 كينير ف  الجريدة الرسمية.، ا تباران مف تاريخ فدكره

 ـ2016لسنة  أكتكبرمف  12يخ: فػدر ف  مدينػة غػزة بتار 

 ىػػػػ1438لعػاـ  محـرمف  10               

 يوسف خميل الكيالي
 رئيس المجنة العميا لمرسوم العامة

 وكيل وزارة المالية
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 م( 17/2116رقم ) لمرسوم العامةقرار المجنة العميا 
  تراخيص موزعي الغاز المنزليبشأن تحديد رسوم 

 ـ كتعديبلتو،2003 مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة  طبلعاالبعد 
 ،(3ـ سيما المادة )2016( لسنة 1ك مى قانكف تنظيـ الرسـك العامة رقـ )

 ،كتعديبلتو ـ1940( لسنة 28ك مى قانكف تنظيـ المدف رقـ )
 ـ بي ف معامؿ الااز،1936( لسنة 676ك مى األمر رقـ )

 ـ،1998( لسنة 7ة كاليلكف المالية رقـ )ك مى قانكف تنظيـ المكازنة العام
 ك مى النظاـ المال  لمكزارات كالمؤسسات العامة كتعديبلتو،

 كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،
 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،

بتػػاريخ  المنعقػػد بمدينػػة غػػزة المجنػػة العميػػا لمرسػػكـ العامػػة فػػ  اجتما يػػا الثػػان قػػررت 
 ـ( ما يم :12/10/2016)

 
 
 

 (1المادة )
 وفقًا لمجدول التالي: رسوم تراخيص موزعي الغاز المنزليتحدد 

 

 الرسوم بالدينار البيانات م.
 60 طمب الحفكؿ  مى ر فة مكزع غاز جديد  .1
 40 طمب تجديد ر فة مكزع غاز  .2
 20 غرامة ت  ير  ف تجديد الر فة  .3
 10 طمب االنتقاؿ مف محطة إلى أ رل  .4
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 (2لمادة )ا
يحػػدد سػػعر فػػرؼ  ممػػة الػػدينار األردنػػ  بػػالعمبلت المتداكلػػة كفقػػان لمنيػػرة السػػنكية 

 الفادرة  ف كزارة المالية  ف كؿ  اـ مال  جديد.

 (3المادة )
 يماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.

 (4المادة )
عمؿ بو تنفيذ أحكاـ ىذا القرار، كي -كؿ فيما ي فو - مى الجيات الم تفة كافة

 كينير ف  الجريدة الرسمية.، ا تباران مف تاريخ فدكره

 ـ2016لسنة  أكتكبرمف  12فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 

 ىػػػػ1438لعػاـ  محـرمف  10              

 يوسف خميل الكيالي
 رئيس المجنة العميا لمرسوم العامة

 وكيل وزارة المالية
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 م( 18/2116رقم ) العامةلمرسوم قرار المجنة العميا 
 ومقاولي حفر اآلبارتراخيص آبار ومحطات تحمية المياه بشأن تحديد رسوم 

 
 
 
 
 
 
 

 ـ كتعديبلتو،2003 مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة  االطبلعبعد 
 ،(3ـ سيما المادة )2016( لسنة 1ك مى قانكف تنظيـ الرسـك العامة رقـ )

 ، ف المياهبي 2002( لسنة 3رقـ ) ك مى قانكف
 ـ،1998( لسنة 7ك مى قانكف تنظيـ المكازنة العامة كاليلكف المالية رقـ )

 ك مى النظاـ المال  لمكزارات كالمؤسسات العامة كتعديبلتو،
 كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،

 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،
بتػػاريخ  المنعقػػد بمدينػػة غػػزة ا الثػػان المجنػػة العميػػا لمرسػػكـ العامػػة فػػ  اجتما يػػقػػررت 

 ـ( ما يم :12/10/2016)
 
 (1المادة )

اآلبار ومحطات تحمية المياه ومقاولي حفر آبار وفقًا  رسوم تراخيصأواًل: تحدد 
 لمجدول التالي:

 

 الرسوم بالدينار البيانات م.
 730 رسكـ تر يص بلر مياه منزل   .1
 1460 فنا  رسكـ تر يص بلر مياه   .2
 1460 سياح كـ تر يص بلر مياه رس  .3
 1460 تجارمرسكـ تر يص بلر مياه   .4
 730 زرا  رسكـ تر يص بلر مياه   .5
 360 محطة تحميةرسكـ تر يص   .6
 180 رسكـ تر يص مقاكؿ حفر آبار  .7
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تراخيص اآلبار ومحطات تحمية المياه ومقاولي  دراسة طمبات : تحدد رسومثانياً 
 حفر آبار وفقًا لمجدول التالي:

 الرسوم بالدينار البيانات م.
 15 رسـك دراسة طمب تر يص بلر مياه .1
 20 محطة تحميةرسـك دراسة طمب تر يص  .2
 15 مقاكؿ حفر آباررسـك دراسة طمب تر يص  .3
 
 

تراخيص اآلبار ومحطات تحمية المياه ومقاولي حفر  تجديد : تحدد رسومثالثاً 
 اآلبار وفقًا لمجدول التالي:

 الرسوم بالدينار اناتالبي م.
 20 ر فة بلر مياه منزل  تجديد رسكـ .1
 50 )فنا  ، سياح ، تجارم( رسكـ تجديد ر فة بلر مياه .2
 20 زرا  رسكـ تجديد ر فة بلر مياه  .3
 50 محطة تحمية رسكـ تجديد ر فة .4
 40 رسكـ تجديد ر فة مقاكؿ حفر آبار .5

 (2المادة )
ينار األردن  بالعمبلت المتداكلة كفقان لمنيرة السنكية يحدد سعر فرؼ  ممة الد

 الفادرة  ف كزارة المالية  ف كؿ  اـ مال  جديد.

 (3المادة )
 يماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.
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 (4المادة )
تنفيذ أحكاـ ىذا القرار، كيعمؿ بو  -كؿ فيما ي فو - مى الجيات الم تفة كافة

 كينير ف  الجريدة الرسمية.، ها تباران مف تاريخ فدكر 

 ـ2016لسنة  أكتكبرمف  12فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 

 ىػػػػ1438لعػاـ  محـرمف  10              

 يوسف خميل الكيالي
 رئيس المجنة العميا لمرسوم العامة

 وكيل وزارة المالية
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 م( 19/2116رقم ) لمرسوم العامةقرار المجنة العميا 
  معاممة تصحيح أخطاء مادية في سجالت ضريبة األمالكبشأن تحديد رسوم 

 

 ـ كتعديبلتو،2003 مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة  االطبلعبعد 
 ،(3ـ سيما المادة )2016( لسنة 1ك مى قانكف تنظيـ الرسـك العامة رقـ )

 ،وكتعديبلت ـ1940( لسنة 42 ريبة األمبلؾ ف  المدف رقـ )قانكف  ك مى
 ،كتعديبلتو ـ1942( لسنة 5 ريبة األمبلؾ ف  القرل رقـ )قانكف  ك مى

 ـ،1998( لسنة 7ك مى قانكف تنظيـ المكازنة العامة كاليلكف المالية رقـ )
 ك مى النظاـ المال  لمكزارات كالمؤسسات العامة كتعديبلتو،

 كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،
 لنا قانكنان،كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة 

بتػػاريخ  المنعقػػد بمدينػػة غػػزة المجنػػة العميػػا لمرسػػكـ العامػػة فػػ  اجتما يػػا الثػػان قػػررت 
 ـ( ما يم :12/10/2016)

 
 

 (1المادة )
( 20بػػػػ )رسػػـك معاممػػة تفػػحيح أ طػػا  ماديػػة فػػ  سػػجبلت  ػػريبة األمػػبلؾ تحػػدد 

 طمب تفحيح. معاممة يركف دينار أردن   ف كؿ 

 (2المادة )
رؼ  ممػػة الػػدينار األردنػػ  بػػالعمبلت المتداكلػػة كفقػػان لمنيػػرة السػػنكية يحػػدد سػػعر فػػ

 الفادرة  ف كزارة المالية  ف كؿ  اـ مال  جديد.

 (3المادة )
 يماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.
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 (4المادة )
 

تنفيذ أحكاـ ىذا القرار، كيعمؿ بو  -كؿ فيما ي فو - مى الجيات الم تفة كافة
 كينير ف  الجريدة الرسمية.، ف تاريخ فدكرها تباران م

 ـ2016لسنة  أكتكبرمف  12فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 

 ىػػػػ1438لعػاـ  محـرمف  10              

 يوسف خميل الكيالي
 رئيس المجنة العميا لمرسوم العامة

 وكيل وزارة المالية
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 م2016( لسنة 91قم )قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية ر 
قطعة أرض حكومية لصالح وزارة األوقاف والشؤون الدينية إلنشاء  بشـــأن تخصيص

 مسجد الرحمة
 ـ كتعديبلتو،2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 

 ك مى قانكف األرا   العثمان  كتعديبلتو، 
 ـ،1942( لسنة 6ك مى قانكف األرا   العمكمية رقـ )

 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األرا   العمكمية،2015( لسنة 2ى قانكف رقـ )ك م
  كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،

 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،
قػػررت المجنػػة العميػػا لؤلرا ػػ  الحككميػػة فػػ  اجتما يػػا ال ػػامس كالعيػػركف المنعقػػد بمدينػػة 

 :ـ( ما يم 19/01/2016بتاريخ ) غزة
 (1المادة )

( مػػػف 2ت فػػػيص قطعػػػة األرض الحككميػػػة الكاقعػػػة فػػػ  جػػػز  مػػػف أرض القسػػػيمة  رقػػػـ )
ألفػػاف –( ²ـ2050حػػ  األمػػؿ، بمسػػاحة )-( مػػف أرا ػػ  مدينػػة  ػػانيكنس88القطعػػة رقػػـ )

لفػالح كزارة األكقػاؼ كاليػؤكف الدينيػة إلنيػا  مسػجد الرحمػة، كذلػؾ  -ك مسكف متران مربعان 
 ية المرفقة بيذا القرار.كفقان لمم ططات اليندس

 (2المادة )
 يماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.

 (3المادة )
تنفيذ أحكاـ ىذا القػرار، كيعمػؿ بػو ا تبػاران  -كؿ فيما ي فو - مى الجيات الم تفة كافة

 كينير ف  الجريدة الرسمية.، مف تاريخ فدكره
 ـ2016مف يناير لسنة  19فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 

 ىػػػػػػ1437مف ربيو الثان  لعػاـ  08المكافؽ:            
 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان

 رئيـس سمطة األراضي
 رئيس المجنة العميا لألراضي الحكومية
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 م2016( لسنة 92قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
 م، بشأن2015لسنة ( 5تعديل قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )بشـــأن 

 نظام معايير تأجير األراضي الحكومية

 ـ كتعديبلتو،2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 
 ك مى قانكف األرا   العثمان  كتعديبلتو، 

 ـ،1942( لسنة 6ك مى قانكف األرا   العمكمية رقـ )
 را   العمكمية،ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األ2015( لسنة 2ك مى قانكف رقـ )

 نظػػاـ ـ، بيػػ ف2015( لسػػنة 5ك مػػى قػػرار المجنػػة العميػػا لؤلرا ػػ  الحككميػػة رقػػـ )
 معايير ت جير األرا   الحككمية،

  كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،
 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،

ركف المنعقػػد قػػررت المجنػػة العميػػا لؤلرا ػػ  الحككميػػة فػػ  اجتما يػػا ال ػػامس كالعيػػ
 ـ( ما يم :19/01/2016بتاريخ ) بمدينة غزة

 (1المادة )
( لسػػػػنة 5( مػػػػف قػػػػرار المجنػػػػة العميػػػػا لؤلرا ػػػػ  الحككميػػػػة رقػػػػـ )3/3تعػػػػديؿ المػػػػادة )

 ـ، بي ف نظاـ معايير ت جير األرا   الحككمية، لتفبح  مى النحك التال :2015
 تككف قيمة إيجار األرا   الحككمية كفقان لما يم :

جر األرا ػ  الحككميػة لمجيػات غيػر الحككميػة )المؤسسػات الربحيػة( بقيمػة تؤ  -1
( دينار أردن  2000% مف قيمة األرض،  مى أف ال تقؿ  ف )2ال تقؿ  ف 

 سنكيان.
تؤجر األرا   الحككميػة لمجيػات غيػر الحككميػة )المؤسسػات غيػر الربحيػة(   -2

% مػف قيمػة 5% مػف قيمػة األرض مػو إ ػافة زيػادة سػنكية قيمتيػا 0,5بقيمػة 
 العقد.
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ت فػػػض قيمػػػة اإليجػػػار لمييلػػػات المحميػػػة فػػػ  الميػػػاريو غيػػػر االسػػػتثمارية إلػػػى  -3
 مف قيمة األرض. 0,001

 (2المادة )
 يماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.

 (3المادة )
تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػرار، كيعمػؿ بػو  -كؿ فيما ي فو - مى الجيات الم تفة كافة

 كينير ف  الجريدة الرسمية.، فدكرها تباران مف تاريخ 

 ـ2016مف يناير لسنة  19فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1437مف ربيو الثان  لعػاـ  08المكافؽ:            

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيـس سمطة األراضي

 رئيس المجنة العميا لألراضي الحكومية
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 م2016( لسنة 93اضي الحكومية رقم )قرار المجنة العميا لألر 
تأجير جزء من أرض حرم السكة الحديد لصالح بمدية المغازي إلنشاء بشـــأن 

 ومنتزه ومرافق خدمات سوق شعبي

 ـ كتعديبلتو،2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 
 ك مى قانكف األرا   العثمان  كتعديبلتو، 

 ـ،1942( لسنة 6مية رقـ )ك مى قانكف األرا   العمك 
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األرا   العمكمية،2015( لسنة 2ك مى قانكف رقـ )

نظػػػاـ  ـ بيػػػ ف2015( لسػػػنة 5ك مػػػى قػػػرار المجنػػػة العميػػػا لؤلرا ػػػ  الحككميػػػة رقػػػـ )
 معايير ت جير األرا   الحككمية كتعديبلتو،

  كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،
 بلحيات الم كلة لنا قانكنان،كبنا ن  مى الف

قػػررت المجنػػة العميػػا لؤلرا ػػ  الحككميػػة فػػ  اجتما يػػا ال ػػامس كالعيػػركف المنعقػػد 
 ـ( ما يم :19/01/2016بتاريخ ) بمدينة غزة

 (1المادة )
تػػػ جير أرض حػػػـر السػػػكة الحديػػػد الكاقعػػػة بػػػيف مػػػد ؿ الماػػػازم اليػػػمال  كالجنػػػػكب  

لح بمديػة الماػازم إلنيػا  سػكؽ يػػعب  دكنمػان لفػػا -كاحػد ك يػركف–( 21بمسػاحة )
أك التسػبب بتعطيػػؿ حركػػة  ات، يػػريطة  ػدـ إقامػػة منيػ ت ثابتػػةكمنتػزه كمرافػػؽ  ػدم

 المركر، كذلؾ كفقان لمم ططات اليندسية المرفقة بيذا القرار.

 (2المادة )
 يماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.
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 (3المادة )
تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػرار، كيعمػؿ بػو  -ا ي فوكؿ فيم - مى الجيات الم تفة كافة

 كينير ف  الجريدة الرسمية.، ا تباران مف تاريخ فدكره

 ـ2016مف يناير لسنة  19فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1437مف ربيو الثان  لعػاـ  08المكافؽ:            

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيـس سمطة األراضي

 ة العميا لألراضي الحكوميةرئيس المجن
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 م2016( لسنة 94قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
 تأجير قطعة أرض حكومية لصالح جمعية الرقائق لمتنمية المجتمعيةبشـــأن 

 ـ كتعديبلتو،2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 
 عديبلتو، ك مى قانكف األرا   العثمان  كت

 ـ،1942( لسنة 6ك مى قانكف األرا   العمكمية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األرا   العمكمية،2015( لسنة 2ك مى قانكف رقـ )

نظػػاـ معػػايير  ـ بيػػ ف2015( لسػػنة 5ك مػػى قػػرار المجنػػة العميػػا لؤلرا ػػ  الحككميػػة رقػػـ )
 ت جير األرا   الحككمية كتعديبلتو،

  ات المفمحة العامة،كبنا ن  مى مقت ي
 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،

قػػررت المجنػػة العميػػا لؤلرا ػػ  الحككميػػة فػػ  اجتما يػػا ال ػػامس كالعيػػركف المنعقػػد بمدينػػة 
 ـ( ما يم :19/01/2016بتاريخ ) غزة

 (1المادة )
 رقػػـ( مػػف القطعػػة 34القسػػيمة رقػػـ ) تػػ جير قطعػػة األرض الحككميػػة الكاقعػػة فػػ  جػػز  مػػف

لفػػالح  -مالػػة ك مسػػكف متػػران مربعػػان –( 2ـ150( مػػف أرا ػػ  مدينػػة غػػزة بمسػػاحة )719)
 جمعية الرقالؽ لمتنمية المجتمعية، كذلؾ كفقان لمم ططات اليندسية المرفقة بيذا القرار.

 (2المادة )
 يماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.

 (3المادة )
تنفيذ أحكاـ ىذا القػرار، كيعمػؿ بػو ا تبػاران  -فوكؿ فيما ي  - مى الجيات الم تفة كافة

 كينير ف  الجريدة الرسمية.، مف تاريخ فدكره
 ـ2016مف يناير لسنة  19فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 

 ىػػػػػػ1437مف ربيو الثان  لعػاـ  08المكافؽ:            
 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان

 رئيـس سمطة األراضي
 عميا لألراضي الحكوميةرئيس المجنة ال
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 م2016( لسنة 95قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
 تأجير قطعة أرض حكومية لصالح شركة أكنان إلنشاء مشروع إنتاج الغاز الحيويبشـــأن 

 

 ـ كتعديبلتو،2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 
 ، ك مى قانكف األرا   العثمان  كتعديبلتو

 ـ،1942( لسنة 6ك مى قانكف األرا   العمكمية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األرا   العمكمية،2015( لسنة 2ك مى قانكف رقـ )

 ـ بي ف2015( لسنة 5ك مى قرار المجنة العميا لؤلرا   الحككمية رقـ )
 نظاـ معايير ت جير األرا   الحككمية كتعديبلتو،

  محة العامة،كبنا ن  مى مقت يات المف
 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،

قػػررت المجنػػة العميػػا لؤلرا ػػ  الحككميػػة فػػ  اجتما يػػا ال ػػامس كالعيػػركف المنعقػػد بمدينػػة 
 ـ( ما يم :19/01/2016بتاريخ ) غزة

 (1المادة )
 ( مػف القطعػة رقػـ14ت جير قطعة األرض الحككمية الكاقعػة فػ  جػز  مػف أرض القسػيمة رقػـ )

دكنمػػػان لفػػػالح يػػػركة أكنػػػاف،  - يػػػركف–( 20( مػػػف أرا ػػػ  مدينػػػة  ػػػانيكنس بمسػػػاحة )88)
 إلنيا  ميركع إنتاج الااز الحيكم، كذلؾ كفقان لمم ططات اليندسية المرفقة بيذا القرار.

 (2المادة )
 يماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.

 (3المادة )
تنفيذ أحكاـ ىذا القػرار، كيعمػؿ بػو ا تبػاران  -كؿ فيما ي فو - مى الجيات الم تفة كافة

 كينير ف  الجريدة الرسمية.، مف تاريخ فدكره
 ـ2016مف يناير لسنة  19فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 

 ىػػػػػػ1437مف ربيو الثان  لعػاـ  08المكافؽ:            
 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان

 رئيـس سمطة األراضي
 ا لألراضي الحكوميةرئيس المجنة العمي
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 م2016( لسنة 96قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
 قطعة أرض حكومية لصالح المواطنة/ سميرة وحيد حسين أبو جرادة بشـــأن بيع

 ـ كتعديبلتو،2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 
 ك مى قانكف األرا   العثمان  كتعديبلتو، 

 ـ،1942( لسنة 6األرا   العمكمية رقـ ) ك مى قانكف
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األرا   العمكمية،2015( لسنة 2ك مى قانكف رقـ )

  كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،
 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،

قػػد قػػررت المجنػػة العميػػا لؤلرا ػػ  الحككميػػة فػػ  اجتما يػػا ال ػػامس كالعيػػركف المنع
 ـ( ما يم :19/01/2016بتاريخ ) بمدينة غزة

 (1المادة )
( مػػف القسػػيمة 831 ،821بيػػو قطعػػة األرض الحككميػػة الكاقعػػة فػػ  المقسػػميف رقػػـ )

–( 2ـ300( مػػف أرا ػػ  مدينػػة جباليػػا بمسػػاحة )975( مػػف القطعػػة رقػػـ )81رقػػـ )
ىكيػػة رقػػـ  لفػػالح المكاطنػػة/ سػػميرة كحيػػد حسػػيف أبػػك جػػرادة، -ثبلثمالػػة متػػران مربعػػان 

 (، كذلؾ كفقان لمم ططات اليندسية المرفقة بيذا القرار.920464591)

 (2المادة )
تمتػػـز المكاطنػػة المػػذككرة بػػدفو ثمػػف األرض كػػامبلن دكف ت فػػيض حسػػب تقػػدير لجنػػة 

 تثميف األرا   الحككمية، مو إمكانية التقسيط لمدة ال تزيد  ف  مس سنكات.

 (3المادة )
 أحكاـ ىذا القرار. يماى كؿ ما يتعارض مو
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 (4المادة )
تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػرار، كيعمػؿ بػو  -كؿ فيما ي فو - مى الجيات الم تفة كافة

 كينير ف  الجريدة الرسمية.، ا تباران مف تاريخ فدكره

 ـ2016مف يناير لسنة  19فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ػػػػػىػ1437مف ربيو الثان  لعػاـ  08المكافؽ:            

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيـس سمطة األراضي

 رئيس المجنة العميا لألراضي الحكومية
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 م2016( لسنة 97قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
قطعة أرض وتخصيصيا لصالح وزارة التربية والتعميم العالي  بشـــأن استمالك

 الستغالليا في إنشاء مدرسة

 ـ كتعديبلتو،2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 
 ك مى قانكف األرا   العثمان  كتعديبلتو، 

 ـ،1942( لسنة 6ك مى قانكف األرا   العمكمية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األرا   العمكمية،2015( لسنة 2ك مى قانكف رقـ )

ـ 1943( لسػػػػػنة 24ت العامػػػػػة( رقػػػػػـ )ك مػػػػػى قػػػػػانكف األرا ػػػػػ  )اسػػػػػتمبلكيا لماايػػػػػا
 كتعديبلتو، 

  كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،
 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،

قػػررت المجنػػة العميػػا لؤلرا ػػ  الحككميػػة فػػ  اجتما يػػا ال ػػامس كالعيػػركف المنعقػػد 
 ـ( ما يم :19/01/2016بتاريخ ) بمدينة غزة

 (1المادة )
( مػف القطعػة رقػـ 9األرض الكاقعة ف  جز  مف أرض القسيمة رقػـ )استمبلؾ قطعة 

ألفاف كمالة كسبعة –( ²ـ2147أـ العمكد بمساحة )-( مف أرا   بن  سييبل218)
لاايػػػػات المنفعػػػػة العامػػػػة، كذلػػػػؾ كفقػػػػان لمم ططػػػػات اليندسػػػػية  -كأربعػػػػكف متػػػػران مربعػػػػان 
 المرفقة بيذا القرار.

 (2المادة )
كيض مالػػػؾ قطعػػػة األرض المسػػػتممكة كفقػػػان لئلجػػػرا ات تكميػػػؼ سػػػمطة األرا ػػػ  بتعػػػ

 المتبعة بال فكص.
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 (3المادة )
ت فػػيص قطعػػة األرض المسػػتممكة لفػػالح كزارة التربيػػة كالتعمػػيـ العػػال  السػػتابلليا 

 ف  إنيا  مدرسة.
 (4المادة )
 يماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.

 (5المادة )
تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػرار، كيعمػؿ بػو  -يما ي فوكؿ ف - مى الجيات الم تفة كافة

 كينير ف  الجريدة الرسمية.، ا تباران مف تاريخ فدكره

 ـ2016مف يناير لسنة  19فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1437مف ربيو الثان  لعػاـ  08المكافؽ:                   

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيـس سمطة األراضي

 يس المجنة العميا لألراضي الحكوميةرئ
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 م2016( لسنة 98قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
قطعة أرض حكومية لصالح المجمس األعمى لمقضاء إلنشاء مجمع  بشـــأن تخصيص

 محاكم رفح

 ـ كتعديبلتو،2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 
   العثمان  كتعديبلتو، ك مى قانكف األرا 

 ـ،1942( لسنة 6ك مى قانكف األرا   العمكمية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األرا   العمكمية،2015( لسنة 2ك مى قانكف رقـ )

  كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،
 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،
فػػ  اجتما يػػا ال ػػامس كالعيػػركف المنعقػػد بمدينػػة قػػررت المجنػػة العميػػا لؤلرا ػػ  الحككميػػة 

 ـ( ما يم :19/01/2016بتاريخ ) غزة
 (1المادة )

( مػف القطعػة رقػـ 30ت فيص قطعة األرض الحككمية الكاقعة ف  جز  مف القسيمة رقػـ )
لفػالح المجمػس األ مػى لمق ػا   -دكنمػاف–دكنـ(  2( مف أرا   مدينة رفح بمساحة )9)

 فح، كذلؾ كفقان لمم ططات اليندسية المرفقة بيذا القرار.إلنيا  مجمو محاكـ ر 
 (2المادة )

 يماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.
 (3المادة )

تنفيذ أحكاـ ىذا القػرار، كيعمػؿ بػو ا تبػاران  -كؿ فيما ي فو - مى الجيات الم تفة كافة
 كينير ف  الجريدة الرسمية.، مف تاريخ فدكره

 

 ـ2016مف يناير لسنة  19زة بتاريخ: فػدر ف  مدينػة غػ
 ىػػػػػػ1437مف ربيو الثان  لعػاـ  08المكافؽ:            

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيـس سمطة األراضي

 رئيس المجنة العميا لألراضي الحكومية
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 م2016( لسنة 99قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
تسوية وضع المواطن/  لعميا لألراضي الحكومية بشأنتعديل قرار المجنة ابشـــأن 

 عماد أحمد مصمح زعرب عمى قطعة أرض من أراضي المندوب

 ـ كتعديبلتو،2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 
 ك مى قانكف األرا   العثمان  كتعديبلتو، 

 ـ،1942( لسنة 6ك مى قانكف األرا   العمكمية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األرا   العمكمية،2015( لسنة 2رقـ ) ك مى قانكف

التعامػػؿ  ـ بيػػ ف2015( لسػػنة 7ك مػػى قػػرار المجنػػة العميػػا لؤلرا ػػ  الحككميػػة رقػػـ )
 مو األرا   المسماة بػػػػ "المحمكؿ" ك "المندكب"،

 تسػكيةبيػػػػ ف ـ 2015( لسػنة 83ك مى قرار المجنة العميػا لؤلرا ػ  الحككميػة رقػـ )
 ك و المكاطف/  ماد أحمد مفمح ز رب  مى قطعة أرض مف أرا   المندكب،

  كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،
 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،

قػػررت المجنػػة العميػػا لؤلرا ػػ  الحككميػػة فػػ  اجتما يػػا السػػادس كالعيػػركف المنعقػػد 
 ـ( ما يم :26/01/2016بتاريخ ) بمدينة غزة

 (1لمادة )ا
ـ، 2015( لسػنة 83( مػف قػرار المجنػة العميػا لؤلرا ػ  الحككميػة رقػـ )1تعديؿ المادة )

 لتفبح  مى النحك التال :
(، كفقػػان 953825353تسػػكية ك ػػو المػػكاطف/  مػػاد أحمػػد مفػػمح ز ػػرب ىكيػػة رقػػـ )"

ـ بيػػػػ ف التعامػػػػؿ مػػػػو 2015( لسػػػػنة 7لقػػػػرار المجنػػػػة العميػػػػا لؤلرا ػػػػ  الحككميػػػػة رقػػػػـ )
%( مػػػف 18 ػػػ  المسػػػماة بػػػػػػ "المحمػػػكؿ" ك"المنػػػدكب"، بحيػػػث تسػػػجؿ مػػػا مسػػػاحتو )األرا

( 2370( مػػف القطعػػة رقػػـ )1قطعػػة األرض الحككميػػة الكاقعػػة فػػ  أرض القسػػيمة رقػػـ )
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ات ( باسػػػـ المػػػكاطف المػػػذككر بػػػدكف مقابػػػؿ، كذلػػػؾ كفقػػػان لمم ططػػػ2ـ68,186بمسػػػاحة )
 ".اليندسية المرفقة بيذا القرار

 (2المادة )
 كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار. يماى

 (3المادة )
تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػرار، كيعمػؿ بػو  -كؿ فيما ي فو - مى الجيات الم تفة كافة

 كينير ف  الجريدة الرسمية.، ا تباران مف تاريخ فدكره

 ـ2016مف يناير لسنة  26فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1437  لعػاـ مف ربيو الثان 15المكافؽ:            

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيـس سمطة األراضي

 رئيس المجنة العميا لألراضي الحكومية
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 م2016( لسنة 100قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
 اعتماد تجمعات سكنية مقامة عمى األراضي الحكومية كمناطق عشوائياتبشـــأن 

 ـ كتعديبلتو،2003القانكف األساس  المعدؿ لسنة  بعد االطبلع  مى
 ك مى قانكف األرا   العثمان  كتعديبلتو، 

 ـ،1942( لسنة 6ك مى قانكف األرا   العمكمية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األرا   العمكمية،2015( لسنة 2ك مى قانكف رقـ )

آليػػػات  ـ بيػػاف2015نة ( لسػػػ9ك مػػى قػػرار المجنػػػة العميػػا لؤلرا ػػػ  الحككميػػة رقػػـ )
 التعامؿ مو التعديات  مى األرا   الحككمية،

  كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،
 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،

قػػررت المجنػػة العميػػا لؤلرا ػػ  الحككميػػة فػػ  اجتما يػػا السػػادس كالعيػػركف المنعقػػد 
 ـ( ما يم :26/01/2016بتاريخ ) بمدينة غزة

 (1دة )الما
ا تمػػػػاد التجمعػػػػات السػػػػكنية  مػػػػى األرا ػػػػ  الحككميػػػػة المبينػػػػة فػػػػ  الجػػػػدكؿ أدنػػػػاه 

( مف قرار المجنة العميا لؤلرا   الحككمية 3كمناطؽ  يكاليات، كذلؾ كفقان لممادة )
 ـ بياف آليات التعامؿ مو التعديات  مى األرا   الحككمية:2015( لسنة 9رقـ )

 

 لتسكيةنكع ا المكقو اسـ العيكالية ـ.
 تسكية ف  مكاف التعدم بيت حانكف  يكالية  زبة بيت حانكف  .1
 تسكية ف  مكاف التعدم بيت الىيا  يكالية  زبة دكاس  .2
 تسكية ف  مكاف آ ر بيت الىيا  يكالية المدرسة األمريكية  .3
 تسكية ف  مكاف التعدم بيت الىيا  يكالية أبك  بيدة  .4
 ة ف  مكاف التعدمتسكي بيت الىيا  يكالية ح  اإلسرا   .5
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 لتسكيةنكع ا المكقو اسـ العيكالية ـ.
 تسكية ف  مكاف التعدم جباليا  يكالية بلر النعجة  .6
 تسكية ف  مكاف آ ر جباليا  يكالية مفترؽ التكاـ  .7
 تسكية ف  مكاف التعدم جباليا (3 يكالية المرابطيف )  .8
 تسكية ف  مكاف التعدم جباليا (2 يكالية المرابطيف )  .9

10.  
 يػػػػػكالية يػػػػػرؽ بػػػػػرج األنػػػػػدلس 

 تسكية ف  مكاف التعدم بالياج )اليربات (

 تسكية ف  مكاف آ ر غزة (2 يكالية  زبة الحمامية )  .11
 تسكية ف  مكاف آ ر غزة التفاح - يكالية المحطة   .12
 تسكية ف  مكاف آ ر غزة  يكالية بجكار سمطة الطاقة  .13

يػػػػػػػػػػماؿ  – يػػػػػػػػػػكالية الزيتػػػػػػػػػػكف   .14
 المسمخ

 تسكية ف  مكاف آ ر غزة

 تسكية ف  مكاف آ ر دير البمح  يكالية المحطة  .15
 تسكية ف  مكاف التعدم دير البمح  يكالية البركة  .16

 يػػػػػػػػػػكالية منطقػػػػػػػػػػة المطػػػػػػػػػػاحف   .17
 )المبللحة(

 تسكية ف  مكاف التعدم دير البمح

 تسكية ف  مكاف التعدم  انيكنس  يكالية غرب النمساكم  .18
 تسكية ف  مكاف التعدم  انيكنس  يكالية غرب ح  األمؿ  .19
 تسكية ف  مكاف آ ر  انيكنس باب يكالية  زبة أبك ي  .20
 تسكية ف  مكاف آ ر  انيكنس  يكالية  زبة أبك مايفيب  .21

22.  
 يػػػػػػػػػػػكالية المبللحػػػػػػػػػػػة )غػػػػػػػػػػػرب 

 تسكية ف  مكاف التعدم  انيكنس  انيكنس(

 تسكية ف  مكاف التعدم  انيكنس  يكالية  زبة الجكرانية  .23
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 لتسكيةنكع ا المكقو اسـ العيكالية ـ.
 تسكية ف  مكاف التعدم  انيكنس  يكالية بطف السميف  .24

25.  
ة  ريبػػػػػػػػػػػػػػػة )غػػػػػػػػػػػػػػػرب  يػػػػػػػػػػػػػػػكالي
 الحياييف(

 تسكية ف  مكاف التعدم رفح

26.  
 يػػػػكالية  ريبػػػػة )يػػػػماؿ يػػػػرؽ 

 ح  الفرقاف(
 تسكية ف  مكاف التعدم رفح

 (2المادة )
تكميػػؼ سػػمطة األرا ػػ  بالتنسػػيؽ مػػو الجيػػات الم تفػػة بات ػػاذ اإلجػػرا ات البلزمػػة 

يات كفقػان نحك تسكية أك اع المتعػديف  مػى األرا ػ  الحككميػة فػ  منػاطؽ العيػكال
ـ بيػاف آليػات التعامػؿ 2015( لسػنة 9لقرار المجنػة العميػا لؤلرا ػ  الحككميػة رقػـ )

 مو التعديات  مى األرا   الحككمية.

 (3المادة )
 يماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.

 (4المادة )
تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػرار، كيعمػؿ بػو  -كؿ فيما ي فو - مى الجيات الم تفة كافة

 كينير ف  الجريدة الرسمية.، اران مف تاريخ فدكرها تب

 ـ2016مف يناير لسنة  26فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1437مف ربيو الثان  لعػاـ  15المكافؽ:            

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيـس سمطة األراضي

 رئيس المجنة العميا لألراضي الحكومية
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 م2016( لسنة 101لألراضي الحكومية رقم )قرار المجنة العميا 
بشـــأن استمالك قطعة أرض وتخصيصيا لصالح وزارة األشغـال العامة واإلسكـان 

 لتوسعة شارع صالح الدين

 ـ كتعديبلتو،2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 
 ك مى قانكف األرا   العثمان  كتعديبلتو، 

 ـ،1942( لسنة 6مكمية رقـ )ك مى قانكف األرا   الع
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األرا   العمكمية،2015( لسنة 2ك مى قانكف رقـ )

ـ 1943( لسػػػػػنة 24ك مػػػػػى قػػػػػانكف األرا ػػػػػ  )اسػػػػػتمبلكيا لماايػػػػػات العامػػػػػة( رقػػػػػـ )
 كتعديبلتو، 

  كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،
 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،

ت المجنػػػة العميػػػا لؤلرا ػػػ  الحككميػػػة فػػػ  اجتما يػػػا السػػػابو كالعيػػػركف المنعقػػػد قػػػرر 
 ـ( ما يم :02/02/2016بتاريخ ) بمدينة غزة

 (1المادة )
( تسػػػػػجيؿ مجػػػػػدد مػػػػػف 5080اسػػػػػتمبلؾ قطعػػػػػة األرض الكاقعػػػػػة فػػػػػ  القطعػػػػػة رقػػػػػـ )

أربعمالػة –( 2ـ400األرا   المعركفة بػػ "أرا ػ  السػبو" فػ  مدينػة رفػح، بمسػاحة )
لاايػػات المنفعػػة العامػػة، كذلػػؾ كفقػػان لمم ططػػات اليندسػػية المرفقػػة بيػػذا  -تػػران مربعػػان م

 القرار.
 (2المادة )

تكميػػؼ سػػمطة األرا ػػ  بتعػػكيض مػػالك  قطعػػة األرض المسػػتممكة كفقػػان لئلجػػرا ات 
 المتبعة بال فكص.
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 (3المادة )
كػػاف لتكسػعة ت فيص قطعة األرض المستممكة لفػالح كزارة األياػػاؿ العامػة كاإلس

 يارع فبلح الديف.
 (4المادة )
 يماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.

 (5المادة )
تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػرار، كيعمػؿ بػو  -كؿ فيما ي فو - مى الجيات الم تفة كافة

 كينير ف  الجريدة الرسمية.، ا تباران مف تاريخ فدكره

 ـ2016نة لس فبرايرمف  02فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1437مف ربيو الثان  لعػاـ  22المكافؽ:            

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيـس سمطة األراضي

 ةرئيس المجنة العميا لألراضي الحكومي
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 م2017 ()ينايركانون ثاني             )الــوقــائــع الفـمســطـينـية(             العـدد الرابع والتسعون           

 

 

- 246 - 

 م2016( لسنة 102قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
ارة األشغـال العامة واإلسكـان بشـــأن استمالك قطعة أرض وتخصيصيا لصالح وز 

 لتوسعة شارع صالح الدين

 ـ كتعديبلتو،2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 
 ك مى قانكف األرا   العثمان  كتعديبلتو، 

 ـ،1942( لسنة 6ك مى قانكف األرا   العمكمية رقـ )
 ألرا   العمكمية،ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف ا2015( لسنة 2ك مى قانكف رقـ )

ـ 1943( لسػػػػػنة 24ك مػػػػػى قػػػػػانكف األرا ػػػػػ  )اسػػػػػتمبلكيا لماايػػػػػات العامػػػػػة( رقػػػػػـ )
 كتعديبلتو، 

  كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،
 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،

قػػػررت المجنػػػة العميػػػا لؤلرا ػػػ  الحككميػػػة فػػػ  اجتما يػػػا السػػػابو كالعيػػػركف المنعقػػػد 
 ـ( ما يم :02/02/2016بتاريخ ) بمدينة غزة

 (1المادة )
( مػػػف القطعػػػة رقػػػـ 8-7اسػػػتمبلؾ قطعػػػة األرض الكاقعػػػة فػػػ  أرض القسػػػيمتيف رقػػػـ )

ألفػػان كثبلثمالػػة ك مسػػة  يػػر –( 2ـ1315( مػػف أرا ػػ  النفػػيرات بمسػػاحة )661)
لاايػػات المنفعػػة العامػػة، كذلػػؾ كفقػػان لمم ططػػات اليندسػػية المرفقػػة بيػػذا  -متػػران مربعػػان 

 قرار.ال
 (2المادة )

تكميؼ سػمطة األرا ػ  بتعػكيض مالػؾ قطعػة األرض المسػتممكة بتعكي ػو  ػف  . أ
( مػػف القطعػػة 126%( مػػف مسػػاحة األرض المسػػتممكة، فػػ  القسػػيمة رقػػـ )75)

 ( ف  مدينة الزىرا .2310رقـ )
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تعػػػكيض المالػػػؾ  ػػػف كامػػػؿ البنػػػا  الكاقػػػو فػػػ  قطعػػػة األرض المسػػػتممكة، كفقػػػان  . ب
 ا ف  كزارة األيااؿ العامة كاإلسكاف.لآلليات المعمكؿ بي

 (3المادة )
ت فيص قطعة األرض المستممكة لفػالح كزارة األياػػاؿ العامػة كاإلسكػػاف لتكسػعة 

 يارع فبلح الديف.
 (4المادة )
 يماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.

 (5المادة )
ار، كيعمػؿ بػو تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػر  -كؿ فيما ي فو - مى الجيات الم تفة كافة

 كينير ف  الجريدة الرسمية.، ا تباران مف تاريخ فدكره

 ـ2016لسنة  فبرايرمف  02فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1437مف ربيو الثان  لعػاـ  22المكافؽ:            

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيـس سمطة األراضي

 ةرئيس المجنة العميا لألراضي الحكومي
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 م2016( لسنة 103قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
جبر عبدالسالم  بشـــأن بيع قطعة أرض حكومية متعدى عمييا لصالح المواطن/

 سميمان أبو حسنين

 ـ كتعديبلتو،2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 
 ك مى قانكف األرا   العثمان  كتعديبلتو، 

 ـ،1942( لسنة 6انكف األرا   العمكمية رقـ )ك مى ق
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األرا   العمكمية،2015( لسنة 2ك مى قانكف رقـ )

التعامػؿ  ـ بيػ ف2015( لسػنة 13ك مى قرار المجنة العميا لؤلرا   الحككمية رقػـ )
 مو التسكيات الفردية لؤلرا   الحككمية كتعديبلتو،

  مفمحة العامة،كبنا ن  مى مقت يات ال
 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،

قػػػررت المجنػػػة العميػػػا لؤلرا ػػػ  الحككميػػػة فػػػ  اجتما يػػػا السػػػابو كالعيػػػركف المنعقػػػد 
 ـ( ما يم :02/02/2016بتاريخ ) بمدينة غزة

 (1المادة )
بيػػو قطعػػة األرض الحككميػػة المتعػػدل  مييػػا الكاقعػػة فػػ  جػػز  مػػف أرض القسػػيمتيف 

( مػػػف أرا ػػػػ  مدينػػػة غػػػػزة بمسػػػػاحة 978( مػػػػف القطعػػػة رقػػػػـ )1049-1048رقػػػـ )
، لفػػػػالح المػػػػكاطف/ جبػػػػر  بدالسػػػػبلـ -أربعمالػػػػة كثمانيػػػػة أمتػػػػار مربعػػػػة–( 2ـ408)

(، كذلػػػؾ كفقػػػان لقػػػرار المجنػػػة العميػػػا 921358164سػػػميماف أبػػػك حسػػػنيف، ىكيػػػة رقػػػـ )
ت الفرديػػة ـ بيػػ ف التعامػػؿ مػػو التسػػكيا2015( لسػػنة 13لؤلرا ػػ  الحككميػػة رقػػـ )

 لؤلرا   الحككمية كتعديبلتو.
 (2المادة )
 يماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.
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 (3المادة )
تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػرار، كيعمػؿ بػو  -كؿ فيما ي فو - مى الجيات الم تفة كافة

 كينير ف  الجريدة الرسمية.، ا تباران مف تاريخ فدكره

 ـ2016لسنة  فبراير مف 02فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1437مف ربيو الثان  لعػاـ  22المكافؽ:            

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيـس سمطة األراضي

 ةرئيس المجنة العميا لألراضي الحكومي
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 م2016( لسنة 104قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
العميا لألراضي الحكومية بشأن تسوية وضع المواطن/ تعديل قرار المجنة بشـــأن 

 عبد ربو عميان أبو عمرة

 ـ كتعديبلتو،2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 
 ك مى قانكف األرا   العثمان  كتعديبلتو، 

 ـ،1942( لسنة 6ك مى قانكف األرا   العمكمية رقـ )
 بعض أحكاـ قانكف األرا   العمكمية، ـ بتعديؿ2015( لسنة 2ك مى قانكف رقـ )

آليػػػات  بيػػ ف ـ2015( لسػػػنة 9ك مػػى قػػرار المجنػػػة العميػػا لؤلرا ػػػ  الحككميػػة رقػػـ )
 التعامؿ مو التعديات  مى األرا   الحككمية،

 ـ بي ف2015( لسنة 75ك مى قرار المجنة العميا لؤلرا   الحككمية رقـ )
 بك  مرة،تسكية ك و المكاطف/  بد ربو  مياف أبيػػػ ف 

  كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،
 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،

قػػػررت المجنػػػة العميػػػا لؤلرا ػػػ  الحككميػػػة فػػػ  اجتما يػػػا السػػػابو كالعيػػػركف المنعقػػػد 
 ـ( ما يم :02/02/2016بمدينة غزة بتاريخ )

 (1المادة )
( لسػػنة 75را ػػ  الحككميػػة رقػػـ )( مػػف قػػرار المجنػػة العميػػا لؤل1تعػػديؿ المػػادة رقػػـ )

ـ، بيػػ ف تسػػكية ك ػػو المػػكاطف/  بػػد ربػػو  ميػػاف أبػػك  مػػرة ، لتفػػبح  مػػى 2015
 النحك التال :

تسػػكية ك ػػو المػػكاطف/  بػػد ربػػو  ميػػاف أبػػك  مػػرة،  مػػى قطعػػة أرض حككميػػة مػػف 
ميركع إسكاف البراؽ ف  مدينة  انيكنس بدالن مف ميػركع إسػكاف بيسػاف، كذلػؾ فػ  

 تالية:المقاسـ ال
 .-مالتاف كسبعكف متران مربعان –( 2ـ270( بمساحة )695المقسـ رقـ ) .1
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 .-مالتاف كاثناف كستكف متران مربعان –( 2ـ262( بمساحة )827المقسـ رقـ ) .2
 .-مالتاف كاثناف كستكف متران مربعان –( 2ـ262( بمساحة )774المقسـ رقـ ) .3
 .-مربعان  مالتاف كسبعكف متران -( 2ـ270( بمساحة )699المقسـ رقـ ) .4

 (2المادة )
 ال يستحؽ المكاطف المذككر أم تعكي ات أ رل  ف المساكف الت  تـ إزالتيا.

 (3المادة )
 لا  كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.

 (4المادة )
تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػرار، كيعمػؿ بػو  -كؿ فيما ي فو - مى الجيات الم تفة كافة

 الجريدة الرسمية. كينير ف ، ا تباران مف تاريخ فدكره

 ـ2016لسنة  فبرايرمف  02فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1437مف ربيو الثان  لعػاـ  22المكافؽ:            

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيـس سمطة األراضي

 ةرئيس المجنة العميا لألراضي الحكومي
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 م2016( لسنة 105قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
بشـــأن نقل تأجير قطعة أرض حكومية لصالح مجمع الصحابة الطبي إلنشاء 

 مستشفى

 ـ كتعديبلتو،2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 
 ك مى قانكف األرا   العثمان  كتعديبلتو، 

 ـ،1942( لسنة 6ك مى قانكف األرا   العمكمية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األرا   العمكمية،2015لسنة  (2ك مى قانكف رقـ )

نظػػػاـ  ـ بيػػػ ف2015( لسػػػنة 5ك مػػػى قػػػرار المجنػػػة العميػػػا لؤلرا ػػػ  الحككميػػػة رقػػػـ )
 معايير ت جير األرا   الحككمية،

تػػ جير  ـ بيػػ ف2015( لسػػنة 58ك مػػى قػػرار المجنػػة العميػػا لؤلرا ػػ  الحككميػػة رقػػـ )
 حابة الطب  إلنيا  مستيفى،قطعة أرض حككمية لفالح مجمو الف
  كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،

 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،
قػػػررت المجنػػػة العميػػػا لؤلرا ػػػ  الحككميػػػة فػػػ  اجتما يػػػا الثػػػامف كالعيػػػركف المنعقػػػد 

 ـ( ما يم :09/02/2016بمدينة غزة بتاريخ )

 (1المادة )
( مػف القطعػػة 8الكاقعػػة فػ  أرض القسػيمة رقػػـ ) نقػؿ تػ جير قطعػػة األرض الحككميػة

ألفػػػػاف ك مسػػػػمالة –( 2ـ2505( مػػػػف أرا ػػػػ  مدينػػػػة  ػػػػانيكنس بمسػػػػاحة )86رقػػػػـ )
إلػػػى قطعػػػة األرض الحككميػػػة الكاقعػػػة فػػػ  جػػػز  مػػػف أرض  -ك مسػػػة أمتػػػار مربعػػػة

-( 3( مف أرا   مدينة  ػانيكنس بمسػاحة )88( مف القطعة رقـ )2القسيمة رقـ )
لفػػػػالح مجمػػػػو الفػػػػحابة الطبػػػػ  إلنيػػػػا  مستيػػػػفى، كذلػػػػؾ كفقػػػػان دكنمػػػػات،  -ثبلثػػػػة

 لمم ططات اليندسية المرفقة بيذا القرار.
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 (2المادة )
 يماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.

 (3المادة )
تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػرار، كيعمػؿ بػو  -كؿ فيما ي فو - مى الجيات الم تفة كافة

   الجريدة الرسمية.كينير ف، ا تباران مف تاريخ فدكره

 ـ2016لسنة  فبرايرمف  09فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1437مف ربيو الثان  لعػاـ  29المكافؽ:            

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيـس سمطة األراضي

 ةرئيس المجنة العميا لألراضي الحكومي
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 م2016( لسنة 106ة رقم )قرار المجنة العميا لألراضي الحكومي
بشـــأن تعويض المواطن/ راضي سميمان سالم أبو ريدة عن قطعة أرضو 

 المستممكة لغايات المنفعة العامة

 ـ كتعديبلتو،2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 
 ك مى قانكف األرا   العثمان  كتعديبلتو، 

 ـ،1942نة ( لس6ك مى قانكف األرا   العمكمية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األرا   العمكمية،2015( لسنة 2ك مى قانكف رقـ )

ـ 1943( لسػػػػػنة 24ك مػػػػػى قػػػػػانكف األرا ػػػػػ  )اسػػػػػتمبلكيا لماايػػػػػات العامػػػػػة( رقػػػػػـ )
 كتعديبلتو، 

 تعكيضبيػػػ ف ـ 2015( لسنة 68ك مى قرار المجنة العميا لؤلرا   الحككمية رقـ )
الـ أبك ريدة  ف قطعػة أر ػو المسػتممكة لاايػات المنفعػة المكاطف/ را   سميماف س

 العامة،
  كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،

 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،
قػػػررت المجنػػػة العميػػػا لؤلرا ػػػ  الحككميػػػة فػػػ  اجتما يػػػا التاسػػػو كالعيػػػركف المنعقػػػد 

 ـ( ما يم :23/02/2016بمدينة غزة بتاريخ )

 (1)المادة 
(،  ػػف 963441910تعػػكيض المػػكاطف/ را ػػ  سػػميماف سػػالـ أبكريػػدة ىكيػػة رقػػـ )

دكنمػػػػان لفػػػػالح كزارة الحكػػػػـ  -تسػػػػعكف–( 90قطعػػػػة أر ػػػػو المسػػػػتممكة كمسػػػػاحتيا )
المحم  إلنيا  مكب النفايات الفمبة، ف  قطعة األرض الحككميػة الكاقعػة فػ  جػز  

ى أساس أف المتر المربػو (  م5056( مف القطعة رقـ )11مف أرض القسيمة رقـ )
( مػػػػػػػف أر ػػػػػػػو المسػػػػػػػتممكة، كذلػػػػػػػؾ كفقػػػػػػػان 2ـ1.25مػػػػػػػف األرض الحككميػػػػػػػة مقابػػػػػػػؿ )

 لمم ططات اليندسية المرفقة بيذا القرار.
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 (2المادة )
تكميػػؼ سػػمطة األرا ػػ  بإتمػػاـ إجػػرا ات تعػػكيض المػػكاطف المػػذككر كفقػػان لئلجػػرا ات 

 المتبعة بال فكص.
 (3المادة )

 أحكاـ ىذا القرار. يماى كؿ ما يتعارض مو

 (4المادة )
تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػرار، كيعمػؿ بػو  -كؿ فيما ي فو - مى الجيات الم تفة كافة

 كينير ف  الجريدة الرسمية.، ا تباران مف تاريخ فدكره

 ـ2016لسنة  فبرايرمف  23فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ػػػىػػػ1437لعػاـ  جماد األكؿمف  14المكافؽ:            

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيـس سمطة األراضي

 ةرئيس المجنة العميا لألراضي الحكومي
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 م2017 ()ينايركانون ثاني             )الــوقــائــع الفـمســطـينـية(             العـدد الرابع والتسعون           

 

 

- 256 - 

 م2016( لسنة 107قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
نور الدين زيد  بشـــأن بيع قطعة أرض حكومية متعدى عمييا لصالح المواطن/

 زكي زيد

 ـ كتعديبلتو،2003ساس  المعدؿ لسنة بعد االطبلع  مى القانكف األ
 ك مى قانكف األرا   العثمان  كتعديبلتو، 

 ـ،1942( لسنة 6ك مى قانكف األرا   العمكمية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األرا   العمكمية،2015( لسنة 2ك مى قانكف رقـ )

 ف ـ بيػػػػػ2014/ـ.ك/إ.ىػػػػػ( لسػػػػنة 12/327/11ك مػػػػى قػػػػرار مجمػػػػس الػػػػكزرا  رقػػػػـ )
 تكميؼ سمطة األرا   ببيو قطعة أرض حككمية لممكاطف/ نكر الديف زيد زك  زيد،

التعامػؿ  ـ بيػ ف2015( لسػنة 13ك مى قرار المجنة العميا لؤلرا   الحككمية رقػـ )
 مو التسكيات الفردية لؤلرا   الحككمية كتعديبلتو،

  كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،
 م كلة لنا قانكنان،كبنا ن  مى الفبلحيات ال

قػػػررت المجنػػػة العميػػػا لؤلرا ػػػ  الحككميػػػة فػػػ  اجتما يػػػا التاسػػػو كالعيػػػركف المنعقػػػد 
 ـ( ما يم :23/02/2016بتاريخ ) بمدينة غزة

 (1المادة )
ـ بيػ ف التعامػؿ 2015( لسػنة 13تطبيؽ قرار المجنة العميا لؤلرا   الحككميػة رقػـ )

عديبلتػػو  مػػى المػػكاطف/ نػػكر الػػديف زيػػد مػػو التسػػكيات الفرديػػة لؤلرا ػػ  الحككميػػة كت
( ببيعو قطعة األرض الحككميػة المتعػدل  مييػا 900983974زك  زيد، ىكية رقـ )

أربعمالػة –( 2ـ402( بمسػاحة )974( مػف القطعػة رقػـ )36الكاقعة ف  القسيمة رقػـ )
/ـ.ك/إ.ىػػػ( لسػػنة 12/327/11، اسػػتنادان لقػػرار مجمػػس الػػكزرا  رقػػـ )-كمتػػريف مػػربعيف

ـ بيػ ف تكميؼ سمطة األرا   ببيو قطعة أرض حككمية لممكاطف/ نكر الديف 2014
 زيد زك  زيد.
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 (2المادة )
 يماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.

 (3المادة )
تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػرار، كيعمػؿ بػو  -كؿ فيما ي فو - مى الجيات الم تفة كافة

 لرسمية.كينير ف  الجريدة ا، ا تباران مف تاريخ فدكره

 ـ2016لسنة  فبرايرمف  23فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1437لعػاـ  جماد األكؿمف  14المكافؽ:            

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيـس سمطة األراضي

 ةرئيس المجنة العميا لألراضي الحكومي
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 م2016لسنة ( 108قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
بشـــأن استمالك قطعة أرض وتخصيصيا لصالح وزارة األوقاف والشؤون الدينية 

 لتوسعة مسجد اإليمان في منطقة السالطين في بيت الىيا

 ـ كتعديبلتو،2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 
 ك مى قانكف األرا   العثمان  كتعديبلتو، 

 ـ،1942( لسنة 6كمية رقـ )ك مى قانكف األرا   العم
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األرا   العمكمية،2015( لسنة 2ك مى قانكف رقـ )

ـ 1943( لسػػػػػنة 24ك مػػػػػى قػػػػػانكف األرا ػػػػػ  )اسػػػػػتمبلكيا لماايػػػػػات العامػػػػػة( رقػػػػػـ )
 كتعديبلتو، 

  كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،
 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،

المجنػػػة العميػػػا لؤلرا ػػػ  الحككميػػػة فػػػ  اجتما يػػػا التاسػػػو كالعيػػػركف المنعقػػػد  قػػػررت
 ـ( ما يم :23/02/2016بتاريخ ) بمدينة غزة

 (1المادة )
( مػف القطعػة رقػـ 1استمبلؾ قطعة األرض الكاقعة ف  جز  مف أرض القسيمة رقػـ )

ان  مسػػمالة كثبلثػػكف متػػر –( ²ـ530( مػػف أرا ػػ  مدينػػة بيػػت الىيػػا بمسػػاحة )974)
 لاايات المنفعة العامة، كذلؾ كفقان لمم ططات اليندسية المرفقة بيذا القرار. -مربعان 

(2ة )يالماد  
تكميػػػؼ سػػػمطة األرا ػػػ  بتعػػػكيض مالػػػؾ قطعػػػة األرض المسػػػتممكة كفقػػػان لئلجػػػرا ات 

 المتبعة بال فكص.
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 (3المادة )
لتكسػػعة  ت فػػيص قطعػػة األرض المسػػتممكة لفػػالح كزارة األكقػػاؼ كاليػػؤكف الدينيػػة

 مسجد اإليماف ف  منطقة السبلطيف ف  بيت الىيا.

 (4المادة )
 يماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.

 (5المادة )
تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػرار، كيعمػؿ بػو  -كؿ فيما ي فو - مى الجيات الم تفة كافة

 كينير ف  الجريدة الرسمية.، ا تباران مف تاريخ فدكره

 ـ2016لسنة  فبرايرمف  23بتاريخ:  فػدر ف  مدينػة غػزة
 ىػػػػػػ1437لعػاـ  جماد األكؿمف  14المكافؽ:            

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيـس سمطة األراضي

 ةرئيس المجنة العميا لألراضي الحكومي
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 م2016( لسنة 109قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
لمراجعة العقود المبرمة مع المؤسسات التي تم تأجيرىا في بشـــأن تشكيل لجنة 

 أراضي المحررات

 ـ كتعديبلتو،2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 
 ك مى قانكف األرا   العثمان  كتعديبلتو، 

 ـ،1942( لسنة 6ك مى قانكف األرا   العمكمية رقـ )
 عض أحكاـ قانكف األرا   العمكمية،ـ بتعديؿ ب2015( لسنة 2ك مى قانكف رقـ )

  كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،
 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،

قػػررت المجنػػة العميػػا لؤلرا ػػ  الحككميػػة فػػ  اجتما يػػا الثبلثػػكف المنعقػػد بمدينػػة غػػزة 
 ـ( ما يم :08/03/2016بتاريخ )

 (1المادة )
فػػ  أرا ػػ  تػػـ ت جيرىػػا برمػػة مػػو المؤسسػػات التػػ  تيػػكيؿ لجنػػة لمراجعػػة العقػػكد الم

المحررات، كتحديد طبيعة است داـ ىذه األرا   برلاسة سمطة األرا ػ ، ك  ػكية 
كػػػؿ مػػػف: كزارة الدا ميػػػة كاألمػػػف الػػػكطن ، ككزارة الزرا ػػػة، كاألمانػػػة العامػػػة لمجمػػػس 

 الكزرا .
 (2المادة )
 تستعيف المجنة بمف تراه مناسبان ألدا  مياميا.

 (3ادة )الم
 ترفو المجنة تقريرىا إلى المجنة العميا لؤلرا   الحككمية  بلؿ ييريف مف تاري و.

 (4المادة )
 يماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.
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 (5المادة )
تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػرار، كيعمػؿ بػو  -كؿ فيما ي فو - مى الجيات الم تفة كافة

 يدة الرسمية.كينير ف  الجر ، ا تباران مف تاريخ فدكره

 ـ2016لسنة  مارسمف  08فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1437لعػاـ  جماد األكؿمف  28المكافؽ:            

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيـس سمطة األراضي

 ةرئيس المجنة العميا لألراضي الحكومي
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 م2016( لسنة 110)قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم 
تعديل قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية بشأن تأجير قطعة أرض حكومية 

لصالح جمعية إعمار لمتنمية والتأىيل إلنشاء روضة ومدرسة لذوي االحتياجات 
 الخاصة

 ـ كتعديبلتو،2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 
 يبلتو، ك مى قانكف األرا   العثمان  كتعد
 ـ،1942( لسنة 6ك مى قانكف األرا   العمكمية رقـ )

 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األرا   العمكمية،2015( لسنة 2ك مى قانكف رقـ )
نظػػػاـ  ـ بيػػػ ف2015( لسػػػنة 5ك مػػػى قػػػرار المجنػػػة العميػػػا لؤلرا ػػػ  الحككميػػػة رقػػػـ )

 معايير ت جير األرا   الحككمية،
تػػ جير  ـ بيػػ ف2015( لسػػنة 60ا ػػ  الحككميػػة رقػػـ )ك مػػى قػػرار المجنػػة العميػػا لؤلر 

رك ػة كمدرسػة  قطعة أرض حككمية لفالح جمعية إ مار لمتنميػة كالت ىيػؿ إلنيػا 
 لذكم االحتياجات ال افة،

  كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،
 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،

جتما يػػا الثبلثػػكف المنعقػػد بمدينػػة غػػزة قػػررت المجنػػة العميػػا لؤلرا ػػ  الحككميػػة فػػ  ا
 ـ( ما يم :08/03/2016بتاريخ )

 (1المادة )
( لسػػنة 60( مػػف قػػرار المجنػػة العميػػا لؤلرا ػػ  الحككميػػة رقػػـ )1تعػػديؿ المػػادة رقػػـ )

ـ، بي ف تػ جير قطعػة أرض حككميػة لفػالح جمعيػة إ مػار لمتنميػة كالت ىيػؿ 2015
  افة، لتفبح  مى النحك التال :إلنيا  رك ة كمدرسة لذكم االحتياجات ال

( مػػف 17تػػ جير قطعػػة األرض الحككميػػة الكاقعػػة فػػ  جػػز  مػػف أرض القسػػيمة رقػػـ )
دكنمػػػات،  -أربعػػػة-( 4( مػػػف أرا ػػػ  مدينػػػة  ػػػانيكنس بمسػػػاحة )89القطعػػػة رقػػػـ )
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لفػػالح جمعيػػة إ مػػار لمتنميػػة كالت ىيػػؿ إلنيػػا  رك ػػة كمدرسػػة لػػذكم االحتياجػػات 
  ططات اليندسية المرفقة بيذا القرار.ال افة، كذلؾ كفقان لمم

 (2المادة )
 يماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.

 (3المادة )
تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػرار، كيعمػؿ بػو  -كؿ فيما ي فو - مى الجيات الم تفة كافة

 كينير ف  الجريدة الرسمية.، ا تباران مف تاريخ فدكره

 ـ2016لسنة  رسمامف  08فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1437لعػاـ  جماد األكؿمف  28المكافؽ:             

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيـس سمطة األراضي

 ةرئيس المجنة العميا لألراضي الحكومي
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 م2016( لسنة 111قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
بمدية رفح إلنشاء منطقة صناعية بشـــأن تأجير قطعة أرض حكومية لصالح 
 حرفية

 ـ كتعديبلتو،2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 
 ك مى قانكف األرا   العثمان  كتعديبلتو، 

 ـ،1942( لسنة 6ك مى قانكف األرا   العمكمية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األرا   العمكمية،2015( لسنة 2ك مى قانكف رقـ )

نظػػػاـ  ـ بيػػػ ف2015( لسػػػنة 5ك مػػػى قػػػرار المجنػػػة العميػػػا لؤلرا ػػػ  الحككميػػػة رقػػػـ )
 معايير ت جير األرا   الحككمية،

  كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،
 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،

قػػررت المجنػػة العميػػا لؤلرا ػػ  الحككميػػة فػػ  اجتما يػػا الثبلثػػكف المنعقػػد بمدينػػة غػػزة 
 ـ( ما يم :08/03/2016تاريخ )ب

 (1المادة )
( مػػػف 3تػػػ جير قطعػػػة األرض الحككميػػػة الكاقعػػػة فػػػ  جػػػز  مػػػف أرض القسػػػيمة رقػػػـ )

( مف 2374( مف القطعة رقـ )1( كجز  مف أرض القسيمة رقـ )2372القطعة رقـ )
لفػػػالح بمديػػػة رفػػػح إلنيػػػا   -مالػػة دكنػػػـ–دكنػػػـ(  100أرا ػػ  مدينػػػة رفػػػح بمسػػػاحة )

 ة حرفية، كذلؾ كفقان لمم ططات اليندسية المرفقة بيذا القرار.منطقة فنا ي

 (2المادة )
 يماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.
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 (3المادة )
تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػرار، كيعمػؿ بػو  -كؿ فيما ي فو - مى الجيات الم تفة كافة

 كينير ف  الجريدة الرسمية.، ا تباران مف تاريخ فدكره

 ـ2016لسنة  مارسمف  08نػة غػزة بتاريخ: فػدر ف  مدي
 ىػػػػػػ1437لعػاـ  جماد األكؿمف  28المكافؽ:             

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيـس سمطة األراضي

 ةرئيس المجنة العميا لألراضي الحكومي
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 م2016( لسنة 112قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
 إلنشاء ن تخصيص قطعة أرض حكومية لصالح وزارة الداخمية واألمن الوطنيبشـــأ

 مركز جياز الدفاع المدني في خانيونس
 

 ـ كتعديبلتو،2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 
 ك مى قانكف األرا   العثمان  كتعديبلتو، 

 ـ،1942( لسنة 6ك مى قانكف األرا   العمكمية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األرا   العمكمية،2015( لسنة 2قانكف رقـ )ك مى 

  كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،
 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،

قػػررت المجنػػة العميػػا لؤلرا ػػ  الحككميػػة فػػ  اجتما يػػا الثبلثػػكف المنعقػػد بمدينػػة غػػزة بتػػاريخ 
 ـ( ما يم :08/03/2016)

 (1)المادة 
( مػف القطعػة 2ت فيص قطعة األرض الحككمية الكاقعة ف  جز  مف أرض القسيمة  رقـ )

لفػالح  - مسػمالة متػران مربعػان –( ²ـ500( مف أرا ػ  مدينػة  ػانيكنس، بمسػاحة )88رقـ )
كزارة الدا ميػة كاألمػف الػكطن  إلنيػا  مركػز جيػػاز الػدفاع المػدن  فػ   ػانيكنس، كذلػؾ كفقػػان 

 المرفقة بيذا القرار. لمم ططات اليندسية
 (2المادة )

 يماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.
 (3المادة )

تنفيذ أحكاـ ىذا القػرار، كيعمػؿ بػو ا تبػاران  -كؿ فيما ي فو - مى الجيات الم تفة كافة
 كينير ف  الجريدة الرسمية.، مف تاريخ فدكره

 ـ2016لسنة  مارسمف  08فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1437لعػاـ  جماد األكؿمف  28المكافؽ:             

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيـس سمطة األراضي

 ةرئيس المجنة العميا لألراضي الحكومي
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 م2016( لسنة 113قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
مضخة  بشـــأن استمالك قطعة أرض وتأجيرىا لصالح بمدية خانيونس إلنشاء

 الصرف الصحي لمشروع إسكان مدينة الشيخ حمد في خانيونس

 ـ كتعديبلتو،2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 
 ك مى قانكف األرا   العثمان  كتعديبلتو، 

 ـ،1942( لسنة 6ك مى قانكف األرا   العمكمية رقـ )
 نكف األرا   العمكمية،ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قا2015( لسنة 2ك مى قانكف رقـ )

ـ 1943( لسػػػػػنة 24ك مػػػػػى قػػػػػانكف األرا ػػػػػ  )اسػػػػػتمبلكيا لماايػػػػػات العامػػػػػة( رقػػػػػـ )
 كتعديبلتو، 

  كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،
 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،

قػػػررت المجنػػػة العميػػػا لؤلرا ػػػ  الحككميػػػة فػػػ  اجتما يػػػا الحػػػادم كالثبلثػػػكف المنعقػػػد 
 ـ( ما يم :22/03/2016ة غزة بتاريخ )بمدين

 (1المادة )
( مػف القطعػة رقػـ 9استمبلؾ قطعة األرض الكاقعة ف  جز  مف أرض القسيمة رقػـ )

لاايات  -أربعمالة متران مربعان –( ²ـ400( مف أرا   مدينة  انيكنس بمساحة )40)
 المنفعة العامة، كذلؾ كفقان لمم ططات اليندسية المرفقة بيذا القرار.

 (2المادة )
تكميػػػؼ سػػػمطة األرا ػػػ  بتعػػػكيض مالػػػؾ قطعػػػة األرض المسػػػتممكة كفقػػػان لئلجػػػرا ات 

 المتبعة بال فكص.
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 (3المادة )
تػػػ جير قطعػػػة األرض المسػػػتممكة لفػػػالح بمديػػػة  ػػػانيكنس إلنيػػػا  م ػػػ ة الفػػػرؼ 

 الفح  لميركع إسكاف مدينة الييخ حمد ف   انيكنس.

 (4المادة )
 كاـ ىذا القرار.يماى كؿ ما يتعارض مو أح

 (5المادة )
تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػرار، كيعمػؿ بػو  -كؿ فيما ي فو - مى الجيات الم تفة كافة

 كينير ف  الجريدة الرسمية.، ا تباران مف تاريخ فدكره

 ـ2016لسنة  مارسمف  22فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1437لعػاـ  جماد الثان مف  12المكافؽ:             

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيـس سمطة األراضي

 ةرئيس المجنة العميا لألراضي الحكومي
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 م2016( لسنة 114قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
 قطعة أرض حكومية لصالح المواطن/ عادل خميل عبداهلل حامد بشـــأن بيع

 ـ كتعديبلتو،2003سنة بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ ل
 ك مى قانكف األرا   العثمان  كتعديبلتو، 

 ـ،1942( لسنة 6ك مى قانكف األرا   العمكمية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األرا   العمكمية،2015( لسنة 2ك مى قانكف رقـ )

  كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،
 ،كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان 

قررت المجنة العميا لؤلرا   الحككمية ف  اجتما يا الرابػو كالثبلثػيف المنعقػد بمدينػة 
 ـ( ما يم :12/04/2016بتاريخ ) غزة

 (1المادة )
( مػػػف 17بيػػػو قطعػػػة األرض الحككميػػػة الكاقعػػػة فػػػ  جػػػز  مػػػف أرض القسػػػيمة رقػػػـ )

تػػػران ثبلثمالػػػة م–(2ـ300( مػػػف أرا ػػػ  مدينػػػة  ػػػانيكنس بمسػػػاحة )89القطعػػػة رقػػػـ )
(، 931575955لفػػالح المػػكاطف/  ػػادؿ  ميػػؿ  بػػداهلل حامػػد، ىكيػػة رقػػـ ) -مربعػػان 

 كذلؾ كفقان لمم ططات اليندسية المرفقة بيذا القرار.

 (2المادة )
يمتـز المكاطف بدفو ثمف األرض كامبلن حسب تقدير لجنة تثمػيف األرا ػ  الحككميػة 

مػػى أف يػػدفو القسػػط األكؿ  مػػى ثبلثػػة أقسػػاط فػػ  مػػدة ال تزيػػد  ػػف ثػػبلث سػػنكات،  
 % مف قيمة األرض.50 ند البيو بما ال يقؿ  ف 

 (3المادة )
% 20يحفؿ المكاطف إذا دفو ثمف األرض بيكؿ كامؿ دفعة كاحدة  مػى ت فػيض 

 .مف المبمغ المتبق  بعد دفو القسط األكؿ
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 (4المادة )
كيعمػؿ بػو تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػرار،  -كؿ فيما ي فو - مى الجيات الم تفة كافة

 كينير ف  الجريدة الرسمية.، ا تباران مف تاريخ فدكره

 ـ2016لسنة  أبريؿمف  12فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1437لعػاـ  رجبمف  04المكافؽ:                  

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيـس سمطة األراضي

 ةرئيس المجنة العميا لألراضي الحكومي
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 م2016( لسنة 115قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
بشـــأن استمالك قطعة أرض وتأجيرىا لصالح بمدية بيت الىيا إلنشاء حوض 

 ( لتجميع وترشيح مياه األمطار3الترشيح رقم )

 ـ كتعديبلتو،2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 
 عثمان  كتعديبلتو، ك مى قانكف األرا   ال

 ـ،1942( لسنة 6ك مى قانكف األرا   العمكمية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األرا   العمكمية،2015( لسنة 2ك مى قانكف رقـ )

ـ 1943( لسػػػػػنة 24ك مػػػػػى قػػػػػانكف األرا ػػػػػ  )اسػػػػػتمبلكيا لماايػػػػػات العامػػػػػة( رقػػػػػـ )
 كتعديبلتو، 

نظػػػاـ  ـ بيػػػ ف2015( لسػػػنة 5رقػػػـ ) ك مػػػى قػػػرار المجنػػػة العميػػػا لؤلرا ػػػ  الحككميػػػة
 معايير ت جير األرا   الحككمية كتعديبلتو،

  كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،
 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،

قررت المجنة العميا لؤلرا   الحككمية ف  اجتما يا الرابػو كالثبلثػيف المنعقػد بمدينػة 
 يم : ـ( ما12/04/2016بتاريخ ) غزة

 (1المادة )
-15-14-6اسػػػتمبلؾ قطعػػػة األرض الكاقعػػػة فػػػ  أجػػػزا  مػػػف أرض القسػػػالـ رقػػػـ )

(  ²ـ8651( مف أرا   مدينة بيت الىيا بمساحة )968( مف القطعة رقـ )16-18
لاايػػات المنفعػػة العامػػة، كذلػػؾ  -ثمانيػة آالؼ كسػػتمالة ككاحػػد ك مسػػكف متػػران مربعػػان –

 ة بيذا القرار.كفقان لمم ططات اليندسية المرفق

 (2المادة )
تكميػػؼ سػػمطة األرا ػػ  بتعػػكيض مػػالك  قطعػػة األرض المسػػتممكة كفقػػان لئلجػػرا ات 

 المتبعة بال فكص.
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 (3المادة )
ت جير قطعة األرض المستممكة لفالح بمدية بيت الىيا إلنيا  حػكض التريػيح رقػـ 

 ( لتجميو كترييح مياه األمطار.3)
 (4المادة )

 مو أحكاـ ىذا القرار.يماى كؿ ما يتعارض 

 (5المادة )
تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػرار، كيعمػؿ بػو  -كؿ فيما ي فو - مى الجيات الم تفة كافة

 كينير ف  الجريدة الرسمية.، ا تباران مف تاريخ فدكره

 ـ2016لسنة  أبريؿمف  12فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ػػػىػػػ1437لعػاـ  رجبمف  04المكافؽ:                  

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيـس سمطة األراضي

 ةرئيس المجنة العميا لألراضي الحكومي
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 م2016( لسنة 116قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
بشـــأن استمالك قطعة أرض وتخصيصيا لصالح وزارة الحكم المحمي لتطوير 

 بيت الىيا وجباليا( الواقع بين حدود بمديتي 58شارع رقم )

 ـ كتعديبلتو،2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 
 ك مى قانكف األرا   العثمان  كتعديبلتو، 

 ـ،1942( لسنة 6ك مى قانكف األرا   العمكمية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األرا   العمكمية،2015( لسنة 2ك مى قانكف رقـ )

ـ 1943( لسػػػػػنة 24)اسػػػػػتمبلكيا لماايػػػػػات العامػػػػػة( رقػػػػػـ ) ك مػػػػػى قػػػػػانكف األرا ػػػػػ 
 كتعديبلتو، 

  كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،
 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،

قررت المجنة العميا لؤلرا   الحككمية ف  اجتما يا الرابػو كالثبلثػيف المنعقػد بمدينػة 
 ـ( ما يم :12/04/2016بتاريخ ) غزة

 (1ة )الماد
( مػػػػف القطعػػػػة رقػػػػػـ 41اسػػػػتمبلؾ قطعػػػػة األرض الكاقعػػػػػة فػػػػ  أرض القسػػػػيمة رقػػػػػـ )

ألػػؼ كثبلثمالػػة كثبلثػػة –(²ـ1303( مػػف أرا ػػ  مدينػػة بيػػت الىيػػا بمسػػاحة )973)
لاايات المنفعة العامة، كذلػؾ كفقػان لمم ططػات اليندسػية المرفقػة بيػذا  -أمتار مربعة

 القرار.
 (2المادة )

سػػتممكة لفػػالح كزارة الحكػػـ المحمػػ  لتطػػكير يػػارع رقػػـ ت فػػيص قطعػػة األرض الم
 ( الكاقو بيف حدكد بمديت  بيت الىيا كجباليا.58)
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 (3المادة )
(  ػػف 921802211تعػػكيض المػػكاطف/ يكسػػؼ ديػػب محمػػد أبػػك ركبػػة، ىكيػػة رقػػـ )

(، بقطعػػة األرض الحككميػػة الكاقعػػة فػػ  2ـ794قطعػة أر ػػو المسػػتممكة كمسػػاحتيا )
( مػف أرا ػ  مدينػة بيػت 1746( مف القطعة رقـ )18يمة رقـ )جز  مف أرض القس

 الىيا بقيمة أر و حسب تقدير لجنة تثميف األرا   الحككمية.

 (4المادة )
(  ػػػف 921802310تعػػػكيض المػػػكاطف/  الػػػد ديػػػب محمػػػد أبػػػك ركبػػػة، ىكيػػػة رقػػػـ )

(، بقطعػػة األرض الحككميػػة الكاقعػػة فػػ  2ـ509قطعػة أر ػػو المسػػتممكة كمسػػاحتيا )
( مػف أرا ػ  مدينػة بيػت 1746( مف القطعة رقـ )18مف أرض القسيمة رقـ ) جز 

 الىيا بقيمة أر و حسب تقدير لجنة تثميف األرا   الحككمية.
 

 (5المادة )
تكميػػػػػػؼ سػػػػػػمطة األرا ػػػػػػ  بإتمػػػػػػاـ إجػػػػػػرا ات تعػػػػػػكيض المػػػػػػكاطنيف المػػػػػػذككريف كفقػػػػػػان 

 لئلجرا ات المتبعة بال فكص.
 (6المادة )

 و أحكاـ ىذا القرار.يماى كؿ ما يتعارض م
 (7المادة )

تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػرار، كيعمػؿ بػو  -كؿ فيما ي فو - مى الجيات الم تفة كافة
 كينير ف  الجريدة الرسمية.، ا تباران مف تاريخ فدكره

 ـ2016لسنة  أبريؿمف  12فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ػػىػػػػ1437لعػاـ  رجبمف  04المكافؽ:                  

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيـس سمطة األراضي

 ةرئيس المجنة العميا لألراضي الحكومي
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 م2016( لسنة 117قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
 إلغاء تخصيص قطعة أرض حكومية لصالح وكالة غوث وتشغيل الالجئينبشـــأن 

 مؤسسة اإلغاثة اإلنسانية إلنشاء مدرسة في مدينة الزىراء، وتأجيرىا لصالح
 إلنشاء مدرسة خيرية IHHالتركية 

 ـ كتعديبلتو،2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 
 ك مى قانكف األرا   العثمان  كتعديبلتو، 

 ـ،1942( لسنة 6ك مى قانكف األرا   العمكمية رقـ )
 ف األرا   العمكمية،ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانك 2015( لسنة 2ك مى قانكف رقـ )

نظػػػاـ  ـ بيػػػ ف2015( لسػػػنة 5ك مػػػى قػػػرار المجنػػػة العميػػػا لؤلرا ػػػ  الحككميػػػة رقػػػـ )
 معايير ت جير األرا   الحككمية كتعديبلتو،

ـ بيػػػػػػ ف 2013/ـ.ك/إ.ىػػػػػػ( لسػػػػػنة 7/291/11ك مػػػػػى قػػػػػرار مجمػػػػػس الػػػػػكزرا  رقػػػػػـ )
ت فػػػػيص قطعػػػػة أرض حككميػػػػة لفػػػػالح ككالػػػػة غػػػػكث كتيػػػػايؿ البلجلػػػػيف إلنيػػػػا  

 مدرسة ف  مدينة الزىرا ،
  كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،

 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،
قررت المجنة العميا لؤلرا   الحككمية ف  اجتما يا الرابػو كالثبلثػيف المنعقػد بمدينػة 

 ـ( ما يم :12/04/2016بتاريخ ) غزة

 (1المادة )
ة لفػػػالح ككالػػػة غػػػكث كتيػػػايؿ البلجلػػػيف إلاػػػا  ت فػػػيص قطعػػػة األرض الحككميػػػ

( مػف 32إلنيا  مدرسة ف  مدينة الزىرا ، الكاقعة ف  جػز  مػف أرض القسػيمة رقػـ )
 .- مسة آالؼ متر مربو–( 2ـ5000( بمساحة )2307القطعة رقـ )

 
 



 م2017 ()ينايركانون ثاني             )الــوقــائــع الفـمســطـينـية(             العـدد الرابع والتسعون           

 

 

- 276 - 

 (2المادة )
( مػػف 32تػػ جير قطعػػة األرض الحككميػػة الكاقعػػة فػػ  جػػز  مػػف أرض القسػػيمة رقػػـ )

 مسػة آالؼ –( 2ـ5000( مف أرا ػ  مدينػة الزىػرا  بمسػاحة )2307القطعة رقـ )
 إلنيا  مدرسة  يرية. IHHلفالح مؤسسة اإلغاثة اإلنسانية التركية  -متر مربو

 (3المادة )
 يماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.

 (4المادة )
ؿ بػو تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػرار، كيعمػ -كؿ فيما ي فو - مى الجيات الم تفة كافة

 كينير ف  الجريدة الرسمية.، ا تباران مف تاريخ فدكره

 ـ2016لسنة  أبريؿمف  12فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1437لعػاـ  رجبمف  04المكافؽ:                  

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيـس سمطة األراضي

 ةرئيس المجنة العميا لألراضي الحكومي
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 م2016( لسنة 118المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم ) قرار
 قطعة أرض حكومية لصالح المواطن/ محمد فايق عبدالعزيز عزيز بشـــأن بيع

 ـ كتعديبلتو،2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 
 ك مى قانكف األرا   العثمان  كتعديبلتو، 

 ـ،1942( لسنة 6ك مى قانكف األرا   العمكمية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األرا   العمكمية،2015( لسنة 2ك مى قانكف رقـ )

  كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،
 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،

قررت المجنة العميا لؤلرا   الحككمية ف  اجتما يا الرابػو كالثبلثػيف المنعقػد بمدينػة 
 ـ( ما يم :12/04/2016بتاريخ ) غزة

 (1المادة )
( مػػػف 34بيػػػو قطعػػػة األرض الحككميػػػة الكاقعػػػة فػػػ  جػػػز  مػػػف أرض القسػػػيمة رقػػػـ )

مالتػػػػاف ك مػػػػس –(2ـ295( مػػػػف أرا ػػػػ  مدينػػػػة غػػػػزة بمسػػػػاحة )719القطعػػػػة رقػػػػـ )
لفػػػالح المػػػكاطف/ محمػػػد فػػػايؽ  بػػػدالعزيز  زيػػػز، ىكيػػػة رقػػػـ  -كتسػػػعكف متػػػران مربعػػػان 

 مم ططات اليندسية المرفقة بيذا القرار.كذلؾ كفقان ل (،906724398)

 (2المادة )
يمتـز المكاطف بدفو ثمف األرض كامبلن حسب تقدير لجنة تثمػيف األرا ػ  الحككميػة 
 مػػى ثبلثػػة أقسػػاط فػػ  مػػدة ال تزيػػد  ػػف ثػػبلث سػػنكات،  مػػى أف يػػدفو القسػػط األكؿ 

 % مف قيمة األرض.50 ند البيو بما ال يقؿ  ف 
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 (3المادة )
% 20لمكاطف إذا دفو ثمف األرض بيكؿ كامؿ دفعة كاحدة  مػى ت فػيض يحفؿ ا

 مف المبمغ المتبق  بعد دفو القسط األكؿ.

 (4المادة )
تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػرار، كيعمػؿ بػو  -كؿ فيما ي فو - مى الجيات الم تفة كافة

 كينير ف  الجريدة الرسمية.، ا تباران مف تاريخ فدكره

 ـ2016لسنة  أبريؿمف  12ريخ: فػدر ف  مدينػة غػزة بتا
 ىػػػػػػ1437لعػاـ  رجبمف  04المكافؽ:                  

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيـس سمطة األراضي

 ةرئيس المجنة العميا لألراضي الحكومي
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 م2016( لسنة 119قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
 حكومية لصالح جمعية دار السالم إلنشاء محطة تحمية مياهبشـــأن تأجير قطعة أرض 

 

 ـ كتعديبلتو،2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 
 ك مى قانكف األرا   العثمان  كتعديبلتو، 

 ـ،1942( لسنة 6ك مى قانكف األرا   العمكمية رقـ )
 األرا   العمكمية،ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف 2015( لسنة 2ك مى قانكف رقـ )

نظػاـ معػايير تػ جير  ـ بيػ ف2015( لسػنة 5ك مى قرار المجنة العميا لؤلرا   الحككمية رقػـ )
 األرا   الحككمية كتعديبلتو،

  كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،
 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،

 لرابػػػو كالثبلثػػػيف المنعقػػػد بمدينػػػة غػػػزةقػػػررت المجنػػػة العميػػػا لؤلرا ػػػ  الحككميػػػة فػػػ  اجتما يػػػا ا
 ـ( ما يم :12/04/2016بتاريخ )

 (1المادة )
( مػف القطعػة رقػـ 18ت جير قطعة األرض الحككمية الكاقعػة فػ  جػز  مػف أرض القسػيمة رقػـ )

 مسػػػمالة ككاحػػػد كتسػػػعكف متػػػران –( 2ـ591( مػػػف أرا ػػػ  مدينػػػة بيػػػت الىيػػػا بمسػػػاحة )1746)
بلـ إلنيا  محطة تحمية مياه، كذلػؾ كفقػان لمم ططػات اليندسػية لفالح جمعية دار الس -مربعان 

 المرفقة بيذا القرار.
 (2المادة )

 يماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.
 (3المادة )

تنفيذ أحكاـ ىذا القرار، كيعمؿ بو ا تباران مف  -كؿ فيما ي فو - مى الجيات الم تفة كافة
 سمية.كينير ف  الجريدة الر ، تاريخ فدكره

 ـ2016لسنة  أبريؿمف  12فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1437لعػاـ  رجبمف  04المكافؽ:                  

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيـس سمطة األراضي

 ةرئيس المجنة العميا لألراضي الحكومي
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 م2016( لسنة 120قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
 أن تخصيص قطعة أرض حكومية لصالح وزارة الداخمية واألمن الوطني إلنشاءبشـــ

 مقر جياز األمن الوطني في بيت الىيا
 ـ كتعديبلتو،2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 

 ك مى قانكف األرا   العثمان  كتعديبلتو، 
 ـ،1942( لسنة 6ك مى قانكف األرا   العمكمية رقـ )

 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األرا   العمكمية،2015( لسنة 2قانكف رقـ )ك مى 
  كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،

 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،
 قػػررت المجنػػة العميػػا لؤلرا ػػ  الحككميػػة فػػ  اجتما يػػا الرابػػو كالثبلثػػيف المنعقػػد بمدينػػة غػػزة

 ـ( ما يم :12/04/2016بتاريخ )
 (1المادة )

( مػػػػف 20ت فػػػػيص قطعػػػػة األرض الحككميػػػػة الكاقعػػػػة فػػػػ  جػػػػز  مػػػػف أرض القسػػػػيمة رقػػػػـ )
دكنمػات لفػالح  -أربعػة–( 4( مف أرا   مدينة بيػت الىيػا، بمسػاحة )1742القطعة رقـ )

كزارة الدا مية كاألمػف الػكطن  إلنيػا  مقػر جيػاز األمػف الػكطن  فػ  بيػت الىيػا، كذلػؾ كفقػان 
 المرفقة بيذا القرار. لمم ططات اليندسية

 (2المادة )
 يماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.

 (3المادة )
تنفيذ أحكاـ ىذا القػرار، كيعمػؿ بػو ا تبػاران  -كؿ فيما ي فو - مى الجيات الم تفة كافة

 كينير ف  الجريدة الرسمية.، مف تاريخ فدكره
 ـ2016لسنة  أبريؿمف  12فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 

 ىػػػػػػ1437لعػاـ  رجبمف  04المكافؽ:                  
 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان

 رئيـس سمطة األراضي
 ةرئيس المجنة العميا لألراضي الحكومي
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 م2016( لسنة 121قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
تشفى بشـــأن تشكيل لجنة لدراسة موضوع التعديات السكنية في محيط المس

 األندونيسي في محافظة شمال قطاع غزة

 ـ كتعديبلتو،2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 
 ك مى قانكف األرا   العثمان  كتعديبلتو، 

 ـ،1942( لسنة 6ك مى قانكف األرا   العمكمية رقـ )
 ية،ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األرا   العمكم2015( لسنة 2ك مى قانكف رقـ )

  كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،
 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،

قررت المجنة العميا لؤلرا   الحككمية ف  اجتما يا الرابػو كالثبلثػيف المنعقػد بمدينػة 
 ـ( ما يم :12/04/2016بتاريخ ) غزة

 (1المادة )
لمستيػفى األندكنيسػ  فػ  تيكيؿ لجنة لدراسة مك كع التعديات السكنية ف  محيط ا

محافظة يماؿ قطاع غزة برلاسة سمطة األرا  ، ك  كية كػؿ مػف: كزارة الدا ميػة 
 كاألمف الكطن ، ككزارة األيااؿ العامة كاإلسكاف.

 (2المادة )
 تستعيف المجنة بمف تراه مناسبان ألدا  مياميا.

 (3المادة )
 ككمية  بلؿ يير مف تاري و.ترفو المجنة تقريرىا إلى المجنة العميا لؤلرا   الح

 (4المادة )
 يماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.
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 (5المادة )
تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػرار، كيعمػؿ بػو  -كؿ فيما ي فو - مى الجيات الم تفة كافة

 كينير ف  الجريدة الرسمية.، ا تباران مف تاريخ فدكره

 ـ2016لسنة  أبريؿمف  12فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1437لعػاـ  رجبمف  04المكافؽ:                  

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيـس سمطة األراضي

 ةرئيس المجنة العميا لألراضي الحكومي
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 م2016( لسنة 122قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
م 2016( لسنة 111ومية رقم )بشأن تعديل قرار المجنة العميا لألراضي الحك

بشـــأن تأجير قطعة أرض حكومية لصالح بمدية رفح إلنشاء منطقة صناعية 
 حرفية

 ـ كتعديبلتو،2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 
 ك مى قانكف األرا   العثمان  كتعديبلتو، 

 ـ،1942( لسنة 6ك مى قانكف األرا   العمكمية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األرا   العمكمية،2015( لسنة 2ف رقـ )ك مى قانك 

نظػػػاـ  ـ بيػػػ ف2015( لسػػػنة 5ك مػػػى قػػػرار المجنػػػة العميػػػا لؤلرا ػػػ  الحككميػػػة رقػػػـ )
 معايير ت جير األرا   الحككمية كتعديبلتو،

تػ جير  ـ بيػ ف2016( لسػنة 111ك مى قرار المجنة العميا لؤلرا   الحككمية رقـ )
 ككمية لفالح بمدية رفح إلنيا  منطقة فنا ية حرفية،قطعة أرض ح

  كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،
 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،

قػػػررت المجنػػػة العميػػػا لؤلرا ػػػ  الحككميػػػة فػػػ  اجتما يػػػا السػػػادس كالثبلثػػػيف المنعقػػػد 
 ـ( ما يم :10/05/2016بمدينة غزة بتاريخ )

 (1المادة )
( لسػػنة 111( مػػف قػػرار المجنػػة العميػػا لؤلرا ػػ  الحككميػػة رقػػـ )1المػػادة رقػػـ ) تعػػديؿ
ـ، بيػػػػ ف تػػػػ جير قطعػػػػة أرض حككميػػػػة لفػػػػالح بمديػػػػة رفػػػػح إلنيػػػػا  منطقػػػػة 2016

 فنا ية حرفية، لتفبح  مى النحك التال :
( مػػػف 3تػػػ جير قطعػػػة األرض الحككميػػػة الكاقعػػػة فػػػ  جػػػز  مػػػف أرض القسػػػيمة رقػػػـ )

( 2374( مػػف القطعػػة رقػػـ )1كجػػز  مػػف أرض القسػػيمة رقػػـ )( 2372القطعػػة رقػػـ )
( مػف أرا ػ  مدينػة رفػح 2365( مػف القطعػة رقػـ )4كجز  مف أرض القسػيمة رقػـ )
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لفػػػالح بمديػػػة رفػػػح إلنيػػػا  منطقػػػة فػػػنا ية  -مالػػػة دكنػػػـ–دكنػػػـ(  100بمسػػػاحة )
 حرفية، كذلؾ كفقان لمم ططات اليندسية المرفقة بيذا القرار.

 (2المادة )
 كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.يماى 

 (3المادة )
تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػرار، كيعمػؿ بػو  -كؿ فيما ي فو - مى الجيات الم تفة كافة

 كينير ف  الجريدة الرسمية.، ا تباران مف تاريخ فدكره

 ـ2016لسنة  مايكمف  10فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1437لعػاـ  يعبافمف  02المكافؽ:                  

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيـس سمطة األراضي

 ةرئيس المجنة العميا لألراضي الحكومي
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 م2016( لسنة 123قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
بشـــأن استمالك قطعة أرض وتخصيصيا لصالح وزارة التربية والتعميم العالي 

 ة في النصيراتإلنشاء مدرسة ثانوي

 ـ كتعديبلتو،2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 
 ك مى قانكف األرا   العثمان  كتعديبلتو، 

 ـ،1942( لسنة 6ك مى قانكف األرا   العمكمية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األرا   العمكمية،2015( لسنة 2ك مى قانكف رقـ )

ـ 1943( لسػػػػػنة 24تمبلكيا لماايػػػػػات العامػػػػػة( رقػػػػػـ )ك مػػػػػى قػػػػػانكف األرا ػػػػػ  )اسػػػػػ
 كتعديبلتو، 

  كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،
 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،

قػػػررت المجنػػػة العميػػػا لؤلرا ػػػ  الحككميػػػة فػػػ  اجتما يػػػا ال ػػػامس كالثبلثػػػيف المنعقػػػد 
 ـ( ما يم :26/04/2016بتاريخ ) بمدينة غزة

 (1المادة )
( مػػف القطعػػة 35اسػػتمبلؾ قطعػػة األرض الكاقعػػة فػػ  جػػز  مػػف أرض القسػػيمة رقػػـ )

ألفػػػاف ك مسػػػمالة متػػػران -( 2ـ2500( مػػػف أرا ػػػ  النفػػػيرات بمسػػػاحة )2320رقػػػـ )
 لاايات المنفعة العامة، كذلؾ كفقان لمم ططات اليندسية المرفقة بيذا القرار. -مربعان 

 (2المادة )
الػػػؾ قطعػػػة األرض المسػػػتممكة كفقػػػان لئلجػػػرا ات تكميػػػؼ سػػػمطة األرا ػػػ  بتعػػػكيض م

 المتبعة بال فكص.
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 (3المادة )
ت فػػػػيص قطعػػػػة األرض المسػػػػتممكة لفػػػػالح كزارة التربيػػػػة كالتعمػػػػيـ العػػػػال  إلنيػػػػا  

 مدرسة ثانكية ف  النفيرات.
 (4المادة )
 يماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.

 (5المادة )
تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػرار، كيعمػؿ بػو  -فيما ي فوكؿ  - مى الجيات الم تفة كافة

 كينير ف  الجريدة الرسمية.، ا تباران مف تاريخ فدكره

 ـ2016لسنة  أبريؿمف  26فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1437لعػاـ  رجبمف  18المكافؽ:                  

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيـس سمطة األراضي

 ةنة العميا لألراضي الحكوميرئيس المج
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 م2017 ()ينايركانون ثاني             )الــوقــائــع الفـمســطـينـية(             العـدد الرابع والتسعون           

 

 

- 287 - 

 م2016( لسنة 124قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
بشـــأن استمالك قطع أراضي وتخصيصيا لصالح وزارة التربية والتعميم العالي 

 إلنشاء مدارس

 ـ كتعديبلتو،2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 
 العثمان  كتعديبلتو،  ك مى قانكف األرا  

 ـ،1942( لسنة 6ك مى قانكف األرا   العمكمية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األرا   العمكمية،2015( لسنة 2ك مى قانكف رقـ )

ـ 1943( لسػػػػػنة 24ك مػػػػػى قػػػػػانكف األرا ػػػػػ  )اسػػػػػتمبلكيا لماايػػػػػات العامػػػػػة( رقػػػػػـ )
 كتعديبلتو، 

  كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،
 بنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،ك 

قررت المجنة العميا لؤلرا   الحككمية ف  اجتما يا الثامف كالثبلثيف المنعقد بمدينة 
 ـ( ما يم :24/05/2016غزة بتاريخ )

 (1المادة )
 استمبلؾ قطو األرا   التالية:

مػػف ( 53( مػػف القطعػػة رقػػـ )41قطعػػة األرض الكاقعػػة فػػ  أرض القسػػيمة رقػػـ ) -1
 .-أربعة آالؼ متران مربعان –( 2ـ4000أرا   مدينة  انيكنس بمساحة )

( مػف أرا ػ  77( مف القطعة رقػـ )6قطعة األرض الكاقعة ف  أرض القسيمة ) -2
 .-ثبلثة آالؼ ك مسمالة متران مربعان –( 2ـ3500مدينة  انيكنس بمساحة )

( مػف 5076( مػف القطعػة رقػـ )2قطعة األرض الكاقعة ف  أرض القسيمة رقـ ) -3
 .- مسة آالؼ متران مربعان –( 2ـ5000أرا   مدينة رفح بمساحة )

 كذلؾ كفقان لمم ططات اليندسية المرفقة بيذا القرار.
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 (2المادة )
تكميػػؼ سػػمطة األرا ػػ  بتعػػكيض مػػالك  قطػػو األرا ػػ  المسػػتممكة كفقػػان لئلجػػرا ات 

 المتبعة بال فكص.
 (3المادة )

لح كزارة التربيػػػة كالتعمػػػيـ العػػػال  إلنيػػػا  لفػػػات فػػػيص قطػػػو األرا ػػػ  المسػػػتممكة 
 مدارس.

 (4المادة )
 يماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.

 (5المادة )
تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػرار، كيعمػؿ بػو  -كؿ فيما ي فو - مى الجيات الم تفة كافة

 كينير ف  الجريدة الرسمية.، ا تباران مف تاريخ فدكره

 ـ2016لسنة  مايكمف  24خ: فػدر ف  مدينػة غػزة بتاري
 ىػػػػػػ1437لعػاـ  يعبافمف  16المكافؽ:                 

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيـس سمطة األراضي

 ةرئيس المجنة العميا لألراضي الحكومي
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 م2016( لسنة 125قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
يصيا لصالح وكالة غوث وتشغيل الالجئين بشـــأن استمالك قطع أراضي وتخص

 إلنشاء مدارس

 ـ كتعديبلتو،2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 
 ك مى قانكف األرا   العثمان  كتعديبلتو، 

 ـ،1942( لسنة 6ك مى قانكف األرا   العمكمية رقـ )
 ا   العمكمية،ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األر 2015( لسنة 2ك مى قانكف رقـ )

ـ 1943( لسػػػػػنة 24ك مػػػػػى قػػػػػانكف األرا ػػػػػ  )اسػػػػػتمبلكيا لماايػػػػػات العامػػػػػة( رقػػػػػـ )
 كتعديبلتو، 

  كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،
 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،

قررت المجنة العميا لؤلرا   الحككمية ف  اجتما يا الثامف كالثبلثيف المنعقد بمدينة 
 ـ( ما يم :24/05/2016اريخ )بت غزة

 (1المادة )
 استمبلؾ قطو األرا   التالية:

( مػف 53( مػف القطعػة رقػـ )102قطعة األرض الكاقعة ف  أرض القسيمة رقـ ) -1
 .- مسة آالؼ متران مربعان –( 2ـ5000أرا   مدينة  انيكنس بمساحة )

را ػ  ( مػف أ7( مف القطعة رقػـ )14قطعة األرض الكاقعة ف  أرض القسيمة ) -2
 .-ثبلثة آالؼ متران مربعان –( 2ـ3000مدينة  انيكنس بمساحة )

 كذلؾ كفقان لمم ططات اليندسية المرفقة بيذا القرار.
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 (2المادة )
تكميػػؼ سػػمطة األرا ػػ  بتعػػكيض مػػالك  قطػػو األرا ػػ  المسػػتممكة كفقػػان لئلجػػرا ات 

 المتبعة بال فكص.
 (3المادة )

ككالػػة غػكث كتيػػايؿ البلجلػيف إلنيػػا  لفػالح ت فػيص قطػػو األرا ػ  المسػػتممكة 
 مدارس.

 (4المادة )
 يماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.

 (5المادة )
تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػرار، كيعمػؿ بػو  -كؿ فيما ي فو - مى الجيات الم تفة كافة

 كينير ف  الجريدة الرسمية.، ا تباران مف تاريخ فدكره

 ـ2016لسنة  مايكف م 24فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1437لعػاـ  يعبافمف  16المكافؽ:                  

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيـس سمطة األراضي

 ةرئيس المجنة العميا لألراضي الحكومي
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 م2016( لسنة 126قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
وكالة غوث وتشغيل الالجئين إلنشاء بشـــأن تخصيص قطعة أرض حكومية لصالح 
 مدرسة
 ـ كتعديبلتو،2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 

 ك مى قانكف األرا   العثمان  كتعديبلتو، 
 ـ،1942( لسنة 6ك مى قانكف األرا   العمكمية رقـ )

 ة،ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األرا   العمكمي2015( لسنة 2ك مى قانكف رقـ )
  كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،

 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،
 قررت المجنػة العميػا لؤلرا ػ  الحككميػة فػ  اجتما يػا الثػامف كالثبلثػيف المنعقػد بمدينػة غػزة

 ـ( ما يم :24/05/2016بتاريخ )
 (1المادة )

( مػف القطعػة 3سيمة رقـ )ت فيص قطعة األرض الحككمية الكاقعة ف  جز  مف أرض الق
، لفػالح - مسة آالؼ متػران مربعػان –( 2ـ5000( مف أرا   مدينة رفح بمساحة )82رقـ )

ككالػػة غػػكث كتيػػايؿ البلجلػػيف إلنيػػا  مدرسػػة، كذلػػؾ كفقػػان لمم ططػػات اليندسػػية المرفقػػة 
 بيذا القرار.

 (2المادة )
 يماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.

 (3المادة )
تنفيذ أحكاـ ىذا القػرار، كيعمػؿ بػو ا تبػاران  -كؿ فيما ي فو -جيات الم تفة كافة مى ال

 كينير ف  الجريدة الرسمية.، مف تاريخ فدكره
 ـ2016لسنة  مايكمف  24فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 

 ىػػػػػػ1437لعػاـ  يعبافمف  16المكافؽ:                  
 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان

 سمطة األراضي رئيـس
 ةرئيس المجنة العميا لألراضي الحكومي
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 م2016( لسنة 127قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
بشـــأن تخصيص قطعة أرض حكومية لصالح وزارة الزراعة إلنشاء محجر زراعي 

 في معبر رفح

 ـ كتعديبلتو،2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 
 كف األرا   العثمان  كتعديبلتو، ك مى قان

 ـ،1942( لسنة 6ك مى قانكف األرا   العمكمية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األرا   العمكمية،2015( لسنة 2ك مى قانكف رقـ )

 ـ بيػ ف 2013/ـ.ك/إ.ىػ( لسنة 7/315/11ك مى قرار مجمس الكزرا  رقـ )
عػػة بػػيف معبػػر رفػػح كمعبػػر كػػـر أبػػك ( دكنػػـ فػػ  المنطقػػة الكاق50اسػػتمبلؾ مسػػاحة )

 سالـ إلنيا  ساحة انتظار لياحنات معبر كـر أبك سالـ كتعديبلتو،
  كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،

 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،
قررت المجنة العميا لؤلرا   الحككمية ف  اجتما يا الثامف كالثبلثيف المنعقد بمدينة 

 ـ( ما يم :24/05/2016ريخ )بتا غزة

 (1المادة )
( دكنمػػات لفػػالح كزارة الزرا ػػة إلنيػػا  محجػػر زرا ػػ  10ت فػػيص جػػز  بمسػػاحة )

فػػػػ  معبػػػػر رفػػػػح مػػػػف قطعػػػػة األرض المسػػػػتممكة بمكجػػػػب قػػػػرار مجمػػػػس الػػػػكزرا  رقػػػػـ 
( دكنػػػػػـ فػػػػػ  50ـ بيػػػػػػ ف اسػػػػػتمبلؾ مسػػػػػاحة )2013/ـ.ك/إ.ىػػػػػػ( لسػػػػػنة 7/315/11)

رفػح كمعبػر كػـر أبػك سػالـ إلنيػا  سػاحة انتظػار ليػاحنات  المنطقة الكاقعة بيف معبر
 معبر كـر أبك سالـ كتعديبلتو، كذلؾ كفقان لمم ططات اليندسية المرفقة بيذا القرار.

 (2المادة )
 يماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.
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 (3المادة )
عمػؿ بػو تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػرار، كي -كؿ فيما ي فو - مى الجيات الم تفة كافة

 كينير ف  الجريدة الرسمية.، ا تباران مف تاريخ فدكره

 ـ2016لسنة  مايكمف  24فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1437لعػاـ  يعبافمف  16المكافؽ:                  

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيـس سمطة األراضي

 ةرئيس المجنة العميا لألراضي الحكومي
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 م2016( لسنة 128قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
أحالم شفيق  بشـــأن بيع قطعة أرض حكومية متعدى عمييا لصالح المواطنة/

 عبداهلل بعرة

 ـ كتعديبلتو،2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 
 ك مى قانكف األرا   العثمان  كتعديبلتو، 

 ـ،1942( لسنة 6ألرا   العمكمية رقـ )ك مى قانكف ا
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األرا   العمكمية،2015( لسنة 2ك مى قانكف رقـ )

التعامػؿ  ـ بيػ ف2015( لسػنة 13ك مى قرار المجنة العميا لؤلرا   الحككمية رقػـ )
 مو التسكيات الفردية لؤلرا   الحككمية كتعديبلتو،

  العامة،كبنا ن  مى مقت يات المفمحة 
 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،

قررت المجنة العميا لؤلرا   الحككمية ف  اجتما يا الثامف كالثبلثيف المنعقد بمدينة 
 ـ( ما يم :24/05/2016بتاريخ ) غزة

 (1المادة )
( مػػػػف 41بيػػػػو قطعػػػػة األرض الحككميػػػػة المتعػػػػدل  مييػػػػا الكاقعػػػػة فػػػػ  المقسػػػػـ رقػػػػـ )

(، مػف أرا ػ  مدينػة 2ـ129.4( بمسػاحة )89( مػف القطعػة رقػـ )17القسيمة رقػـ )
(، 800080905 انيكنس، لفالح المكاطنة/ أحبلـ يفيؽ  بداهلل بعرة، ىكية رقـ )

ـ بيػػ ف 2015( لسػػنة 13كذلػػؾ كفقػػان لقػػرار المجنػػة العميػػا لؤلرا ػػ  الحككميػػة رقػػـ )
 .التعامؿ مو التسكيات الفردية لؤلرا   الحككمية، كتعديبلتو

 (2المادة )
 يماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.
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 (3المادة )
تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػرار، كيعمػؿ بػو  -كؿ فيما ي فو - مى الجيات الم تفة كافة

 كينير ف  الجريدة الرسمية.، ا تباران مف تاريخ فدكره

 ـ2016لسنة  مايكمف  24فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1437لعػاـ  يعبافمف  16لمكافؽ: ا                 

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيـس سمطة األراضي

 ةرئيس المجنة العميا لألراضي الحكومي
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 م2016( لسنة 129قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
م 2016( لسنة 113بشـــأن سحب قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )

بشـــأن استمالك قطعة أرض وتأجيرىا لصالح بمدية خانيونس إلنشاء مضخة 
 الصرف الصحي لمشروع إسكان مدينة الشيخ حمد في خانيونس

 ـ كتعديبلتو،2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 
 ك مى قانكف األرا   العثمان  كتعديبلتو، 

 ـ،1942( لسنة 6) ك مى قانكف األرا   العمكمية رقـ
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األرا   العمكمية،2015( لسنة 2ك مى قانكف رقـ )

بيػػػػػػػ ف ـ 2016( لسػػػػنة 113ك مػػػػى قػػػػرار المجنػػػػة العميػػػػا لؤلرا ػػػػ  الحككميػػػػة رقػػػػـ )
اسػػػتمبلؾ قطعػػػة أرض كت جيرىػػػا لفػػػالح بمديػػػة  ػػػانيكنس إلنيػػػا  م ػػػ ة الفػػػرؼ 

 ،ف   انيكنس الفح  لميركع إسكاف مدينة الييخ حمد
  كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،

 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،
قررت المجنة العميا لؤلرا   الحككمية ف  اجتما يا التاسو كالثبلثيف المنعقد بمدينة 

 ـ( ما يم :14/06/2016غزة بتاريخ )

 (1المادة )
ـ بيػػػػػػػ ف 2016( لسػػػػنة 113قػػػػـ )سػػػػحب قػػػػرار المجنػػػػة العميػػػػا لؤلرا ػػػػ  الحككميػػػػة ر 

اسػػػتمبلؾ قطعػػػة أرض كت جيرىػػػا لفػػػالح بمديػػػة  ػػػانيكنس إلنيػػػا  م ػػػ ة الفػػػرؼ 
الفح  لميركع إسكاف مدينة اليػيخ حمػد كالكاقعػة فػ  جػز  مػف أرض القسػيمة رقػـ 

–( ²ـ400( مػػػػػف أرا ػػػػػ  مدينػػػػػة  ػػػػػانيكنس بمسػػػػػاحة )40( مػػػػػف القطعػػػػػة رقػػػػػـ )9)
 .-أربعمالة متران مربعان 
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 (2) المادة
 يماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.

 (3المادة )
تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػرار، كيعمػؿ بػو  -كؿ فيما ي فو - مى الجيات الم تفة كافة

 كينير ف  الجريدة الرسمية.، ا تباران مف تاريخ فدكره

 ـ2016لسنة  يكنيكمف  14فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1437لعػاـ  رم افمف  08المكافؽ:                  

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيـس سمطة األراضي

 ةرئيس المجنة العميا لألراضي الحكومي
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 م2016( لسنة 130قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
 بشـــأن تخصيص قطعة أرض حكومية لصالح وزارة الداخمية واألمن الوطني إلنشاء

 ودع مركزي لمذخائر العسكرية الخطيرةمست
 

 ـ كتعديبلتو،2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 
 ك مى قانكف األرا   العثمان  كتعديبلتو، 

 ـ،1942( لسنة 6ك مى قانكف األرا   العمكمية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األرا   العمكمية،2015( لسنة 2ك مى قانكف رقـ )

  كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،
 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،

بتػػاريخ  قػررت المجنػة العميػا لؤلرا ػ  الحككميػة فػػ  اجتما يػا األربعػيف المنعقػد بمدينػة غػزة
 ـ( ما يم :28/06/2016)

 (1المادة )
( مػػػػف 14ت فػػػػيص قطعػػػػة األرض الحككميػػػػة الكاقعػػػػة فػػػػ  جػػػػز  مػػػػف أرض القسػػػػيمة رقػػػػـ )

دكنمػات لفػالح كزارة  -أربعػة–( 4( مف أرا   مدينة  انيكنس، بمساحة )88القطعة رقـ )
الدا ميػػػة كاألمػػػف الػػػكطن  إلنيػػػا  مسػػػتكدع مركػػػزم لمػػػذ الر العسػػػكرية ال طيػػػرة، كذلػػػؾ كفقػػػان 

 لمم ططات اليندسية المرفقة بيذا القرار.
 (2المادة )

 يماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.
 (3ادة )الم

تنفيذ أحكاـ ىذا القػرار، كيعمػؿ بػو ا تبػاران  -كؿ فيما ي فو - مى الجيات الم تفة كافة
 كينير ف  الجريدة الرسمية.، مف تاريخ فدكره

 ـ2016لسنة  يكنيكمف  28فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1437لعػاـ  رم افمف  22المكافؽ:                  

 ؤوف رضوانم. إبراىيم عبد الر 
 رئيـس سمطة األراضي

 ةرئيس المجنة العميا لألراضي الحكومي
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 م2016( لسنة 131قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
محمد حمداهلل  بشـــأن بيع قطعة أرض حكومية متعدى عمييا لصالح المواطن/

 محمد حمودة

 بلتو،ـ كتعدي2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 
 ك مى قانكف األرا   العثمان  كتعديبلتو، 

 ـ،1942( لسنة 6ك مى قانكف األرا   العمكمية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األرا   العمكمية،2015( لسنة 2ك مى قانكف رقـ )

 ـ بي ف2015( لسنة 13ك مى قرار المجنة العميا لؤلرا   الحككمية رقـ )
 دية لؤلرا   الحككمية كتعديبلتو،التعامؿ مو التسكيات الفر  

  كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،
 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،

 قررت المجنة العميا لؤلرا   الحككمية ف  اجتما يا األربعيف المنعقد بمدينة غزة
 ـ( ما يم :28/06/2016بتاريخ ) 

 (1المادة )
دل  مييػا الكاقعػة فػ  جػز  مػف أرض القسػيمة رقػـ بيو قطعة األرض الحككمية المتع

مالتػاف –( 2ـ250( مف أرا ػ  مدينػة غػزة بمسػاحة )724( مف القطعة رقـ )789)
، لفػػالح المػػكاطف/ محمػػد حمػػداهلل محمػػد حمػػكدة، ىكيػػة رقػػـ -ك مسػػكف متػػران مربعػػان 

( 13(، كذلػػػؾ كفقػػػان لقػػػرار المجنػػػة العميػػػا لؤلرا ػػػ  الحككميػػػة رقػػػـ )914426432)
 ـ بي ف التعامؿ مو التسكيات الفردية لؤلرا   الحككمية كتعديبلتو.2015 لسنة

 (2المادة )
 يماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.
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 (3المادة )
تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػرار، كيعمػؿ بػو  -كؿ فيما ي فو - مى الجيات الم تفة كافة

 كينير ف  الجريدة الرسمية.، ا تباران مف تاريخ فدكره

 ـ2016لسنة  يكنيكمف  28ر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: فػد
 ىػػػػػػ1437لعػاـ  رم افمف  22المكافؽ:                  

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيـس سمطة األراضي

 ةرئيس المجنة العميا لألراضي الحكومي
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 م2016( لسنة 132قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
 أبوزعنونة، عمى قطعة أرض حكوميةأحمد مسمم بشـــأن إزالة تعدي المواطن/ محمد 

 

 ـ كتعديبلتو،2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 
 ك مى قانكف األرا   العثمان  كتعديبلتو، 

 ـ،1942( لسنة 6ك مى قانكف األرا   العمكمية رقـ )
 بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األرا   العمكمية، ـ2015( لسنة 2ك مى قانكف رقـ )

  كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،
 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،

 قررت المجنة العميا لؤلرا   الحككمية ف  اجتما يا األربعيف المنعقد بمدينة غزة
 ـ( ما يم :28/06/2016بتاريخ )

 (1المادة )
(  مى قطعػة 934870189محمد أحمد مسمـ أبكز نكنة، ىكية رقـ )إزالة تعدم المكاطف/ 

( مػػف أرا ػػ  978( مػػف القطعػػة رقػػـ )1466األرض الحككميػػة الكاقعػػة فػػ  القسػػيمة رقػػـ )
( لسػنة 9مدينة جباليا، كييعىكَّض المػكاطف كفقػان لقػرار المجنػة العميػا لؤلرا ػ  الحككميػة رقػـ )

 ات  مى األرا   الحككمية.بيػػػػػ ف آليات التعامؿ مو التعدي 2015
 (2المادة )

 يماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.
 (3المادة )

تنفيذ أحكاـ ىذا القػرار، كيعمػؿ بػو ا تبػاران  -كؿ فيما ي فو - مى الجيات الم تفة كافة
 كينير ف  الجريدة الرسمية.، مف تاريخ فدكره

 

 ـ2016لسنة  يكنيكمف  28فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1437لعػاـ  رم افمف  22المكافؽ:                  

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيـس سمطة األراضي

 ةرئيس المجنة العميا لألراضي الحكومي
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 م2016( لسنة 133قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
مى قطعة أرض بشـــأن إزالة تعدي المواطن/ فرج رمضان موسى أبوالعمرين ع

 حكومية
 ـ كتعديبلتو،2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 

 ك مى قانكف األرا   العثمان  كتعديبلتو، 
 ـ،1942( لسنة 6ك مى قانكف األرا   العمكمية رقـ )

 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األرا   العمكمية،2015( لسنة 2ك مى قانكف رقـ )
  ت المفمحة العامة،كبنا ن  مى مقت يا

 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،
 قػػػررت المجنػػػة العميػػػا لؤلرا ػػػ  الحككميػػػة فػػػ  اجتما يػػػا األربعػػػيف المنعقػػػد بمدينػػػة غػػػزة

 ـ( ما يم :28/06/2016بتاريخ )
 (1المادة )

(  مػى 903318418أبػكالعمريف، ىكيػة رقػـ ) مكسىإزالة تعدم المكاطف/ فرج رم اف 
( مػف 978( مػف القطعػة رقػـ )1464رض الحككميػة الكاقعػة فػ  القسػيمة رقػـ )قطعػة األ

 أرا   مدينة جباليا.
 (2المادة )
 يماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.

 (3المادة )
تنفيػػذ أحكػػاـ ىػػذا القػػرار، كيعمػػؿ بػػو  -كػػؿ فيمػػا ي فػػو - مػػى الجيػػات الم تفػػة كافػػة

 ريدة الرسمية.كينير ف  الج، ا تباران مف تاريخ فدكره
 

 ـ2016لسنة  يكنيكمف  28فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1437لعػاـ  رم افمف  22المكافؽ:                  

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيـس سمطة األراضي

 ةرئيس المجنة العميا لألراضي الحكومي
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 م2016( لسنة 134قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
بشـــأن تسوية أوضاع المواطنين المتعدين عمى أراضي حكومية في بيت الىيا 

 )آل العطار والمسحال(

 ـ كتعديبلتو،2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 
 ك مى قانكف األرا   العثمان  كتعديبلتو، 

 ـ،1942( لسنة 6ك مى قانكف األرا   العمكمية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األرا   العمكمية،2015( لسنة 2رقـ )ك مى قانكف 

التعامػػؿ  ـ بيػػ ف2015( لسػػنة 7ك مػػى قػػرار المجنػػة العميػػا لؤلرا ػػ  الحككميػػة رقػػـ )
 مو األرا   المسماة بػػػػ "المحمكؿ" ك "المندكب"،

  كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،
 ،كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان 

قػػػررت المجنػػػة العميػػػا لؤلرا ػػػ  الحككميػػػة فػػػ  اجتما يػػػا ال ػػػامس كالثبلثػػػيف المنعقػػػد 
 ـ( ما يم :26/04/2016بتاريخ ) بمدينة غزة

 (1المادة )
تسكية أك اع المكاطنيف المتعديف  مى أرا   حككمية ف  بيت الىيا )آؿ العطػار 

   بيت الىيػا، ( مف أرا1742( مف القطعة رقـ )31كالمسحاؿ( ف  القسيمة رقـ )
ـ بي ف التعامؿ مو 2015( لسنة 7كفقان لقرار المجنة العميا لؤلرا   الحككمية رقـ )

األرا ػػػػ  المسػػػػماة  بػػػػػػػػ "المحمػػػػكؿ" ك"المنػػػػدكب"، كذلػػػػؾ كفقػػػػان لمم ططػػػػات اليندسػػػػية 
 المرفقة بيذا القرار،  مى النحك التال :

 

 المساحة االسـ االسـ ـ.

كرثة المكاطف/ ىايػـ محمػد  1
  م  العطار

 2ـ527 حمدم ىايـ محمد العطار
 2ـ590 جماؿ ىايـ محمد العطار
 2ـ388 جميؿ ىايـ محمد العطار
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 المساحة االسـ االسـ ـ.
 2ـ320 سيد ىايـ محمد العطار
 2ـ155 ميسر ىايـ محمد العطار
 2ـ155 منفكرة ىايـ محمد العطار
 2ـ3721 أحمد محمد ىايـ العطار

 2ـ3204 العطارمحمد  يد/  بدالرحمف مفطفى  2

3 
كرثػػة المػػكاطف/  مػػ  محمػػد 

  م  العطار

 2ـ360 سام   م  محمد العطار
 2ـ830 جابر  م  محمد العطار
 2ـ940 جبر  م  محمد العطار
 2ـ571 لؤم  م  محمد العطار
 2ـ650 سماح  م  محمد العطار

 2ـ350 محمد حسيف/  م  محمد العطار
 2ـ372 رزؽ  م  محمد العطار
 2ـ384 حسف  م  محمد العطار

 2ـ409 محمد نافر/  م  محمد العطار
 2ـ434  بد الرازؽ  م  محمد العطار
 2ـ140 مريـ  م  محمد العطار
 2ـ140 ندل  م  محمد العطار
 2ـ140 إحساف  م  محمد العطار
 2ـ140 آمنة  م  محمد العطار

 2ـ4832 ف مفطفى العطاركرثة المكاطف/ محمد  بدالرحم 4
 2ـ324 محمد حسيف/  م  محمد العطار 5
 2ـ962 غساف إبراىيـ  ميؿ المسحاؿ 6



 م2017 ()ينايركانون ثاني             )الــوقــائــع الفـمســطـينـية(             العـدد الرابع والتسعون           

 

 

- 315 - 

 (2المادة )
 يماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.

 (3المادة )
تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػرار، كيعمػؿ بػو  -كؿ فيما ي فو - مى الجيات الم تفة كافة

 ر ف  الجريدة الرسمية.كيني، ا تباران مف تاريخ فدكره

 ـ2016لسنة  أبريؿمف  26فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1437لعػاـ  رجبمف  18المكافؽ:                  

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيـس سمطة األراضي

 ةرئيس المجنة العميا لألراضي الحكومي
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 م2016( لسنة 135ة رقم )قرار المجنة العميا لألراضي الحكومي
بشـــأن تخصيص قطعة أرض حكومية لصالح وزارة الحكم المحمي إلنشاء بركة 

 لتجميع مياه األمطار
 ـ كتعديبلتو،2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 

 ك مى قانكف األرا   العثمان  كتعديبلتو، 
 ـ،1942( لسنة 6ك مى قانكف األرا   العمكمية رقـ )

 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األرا   العمكمية،2015( لسنة 2ك مى قانكف رقـ )
  كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،

 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،
 قررت المجنة العميا لؤلرا   الحككمية ف  اجتما يا الحادم كاألربعيف المنعقػد بمدينػة غػزة

 ما يم : ـ(19/07/2016بتاريخ )
 (1المادة )

( مػػػف 15ت فػػػيص قطعػػػة األرض الحككميػػػة الكاقعػػػة فػػػ  جػػػز  مػػػف أرض القسػػػيمة رقػػػـ )
دكنمػػان لفػػالح  -أربعػػيف–( 40( مػػف أرا ػػ  مدينػػة  ػػانيكنس، بمسػػاحة )89القطعػػة رقػػـ )

كزارة الحكػػـ المحمػػ  إلنيػػا  بركػػة لتجميػػو ميػػاه األمطػػار، كذلػػؾ كفقػػان لمم ططػػات اليندسػػية 
 القرار.المرفقة بيذا 

 (2المادة )
 يماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.

 (3المادة )
تنفيذ أحكاـ ىذا القػرار، كيعمػؿ بػو ا تبػاران  -كؿ فيما ي فو - مى الجيات الم تفة كافة

 كينير ف  الجريدة الرسمية.، مف تاريخ فدكره
 

 ـ2016لسنة  يكليكمف  19فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1437لعػاـ  يكاؿمف  13المكافؽ:                  

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيـس سمطة األراضي

 ةرئيس المجنة العميا لألراضي الحكومي
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 م2016( لسنة 136قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
ينية إلنشاء قطعة أرض حكومية لصالح وزارة األوقاف والشؤون الد بشـــأن تخصيص

 مسجد
 ـ كتعديبلتو،2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 

 ك مى قانكف األرا   العثمان  كتعديبلتو، 
 ـ،1942( لسنة 6ك مى قانكف األرا   العمكمية رقـ )

 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األرا   العمكمية،2015( لسنة 2ك مى قانكف رقـ )
  المفمحة العامة،كبنا ن  مى مقت يات 

 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،
 قررت المجنة العميا لؤلرا ػ  الحككميػة فػ  اجتما يػا الثػان  كاألربعػيف المنعقػد بمدينػة غػزة

 ـ( ما يم :26/07/2016بتاريخ )
 (1المادة )

( مػػػف 17ت فػػػيص قطعػػػة األرض الحككميػػػة الكاقعػػػة فػػػ  جػػػز  مػػػف أرض القسػػػيمة  رقػػػـ )
ميػػػػػركع إسػػػػػكاف البػػػػػراؽ، بمسػػػػػاحة  -( مػػػػػف أرا ػػػػػ  مدينػػػػػة  ػػػػػانيكنس89عػػػػػة رقػػػػػـ )القط
لفالح كزارة األكقاؼ كاليؤكف الدينيػة إلنيػا  مسػجد، كذلػؾ  -ألؼ متر مربو–( ²ـ1000)

 كفقان لمم ططات اليندسية المرفقة بيذا القرار.
 (2المادة )

 يماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.
 (3المادة )

تنفيذ أحكاـ ىذا القػرار، كيعمػؿ بػو ا تبػاران  -كؿ فيما ي فو -ت الم تفة كافة مى الجيا
 كينير ف  الجريدة الرسمية.، مف تاريخ فدكره

 ـ2016لسنة  يكليكمف  26فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1437لعػاـ  يكاؿمف  20المكافؽ:                  

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 طة األراضيرئيـس سم

 ةرئيس المجنة العميا لألراضي الحكومي
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 م2016( لسنة 137قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
 قطعة أرض حكومية لصالح بمدية دير البمح إلنشاء خزان مياه بشـــأن تأجير

 ـ كتعديبلتو،2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 
 ثمان  كتعديبلتو، ك مى قانكف األرا   الع

 ـ،1942( لسنة 6ك مى قانكف األرا   العمكمية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األرا   العمكمية،2015( لسنة 2ك مى قانكف رقـ )

نظػػػاـ  ـ بيػػػ ف2015( لسػػػنة 5ك مػػػى قػػػرار المجنػػػة العميػػػا لؤلرا ػػػ  الحككميػػػة رقػػػـ )
 معايير ت جير األرا   الحككمية كتعديبلتو،

  مى مقت يات المفمحة العامة،كبنا ن  
 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،

قػػػررت المجنػػػة العميػػػػا لؤلرا ػػػ  الحككميػػػػة فػػػ  اجتما يػػػا الثػػػػان  كاألربعػػػيف المنعقػػػػد 
 ـ( ما يم :26/07/2016بتاريخ ) بمدينة غزة

 (1المادة )
( مػػف 49تػػ جير قطعػػة األرض الحككميػػة الكاقعػػة فػػ  جػػز  مػػف أرض القسػػيمة رقػػـ )

ألفػػيف متػػر –( 2ـ2000( مػػف أرا ػػ  مدينػػة ديػػر الػػبمح بمسػػاحة )127القطعػػة رقػػـ )
لفالح بمدية دير الػبمح إلنيػا   ػزاف ميػاه، كذلػؾ كفقػان لمم ططػات اليندسػية  -مربو

 المرفقة بيذا القرار.

 (2المادة )
 يماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.
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 (3المادة )
تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػرار، كيعمػؿ بػو  -كؿ فيما ي فو -فة مى الجيات الم تفة كا
 كينير ف  الجريدة الرسمية.، ا تباران مف تاريخ فدكره

 ـ2016لسنة  يكليكمف  26فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1437لعػاـ  يكاؿمف  20المكافؽ:                  

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيـس سمطة األراضي

 ةئيس المجنة العميا لألراضي الحكومير 
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 م2016( لسنة 138قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
 قطع أراضي حكومية لصالح بمدية دير البمح إلنشاء آبار مياه بشـــأن تأجير

 

 ـ كتعديبلتو،2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 
   العثمان  كتعديبلتو، ك مى قانكف األرا 

 ـ،1942( لسنة 6ك مى قانكف األرا   العمكمية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األرا   العمكمية،2015( لسنة 2ك مى قانكف رقـ )

نظػػػاـ  ـ بيػػػ ف2015( لسػػػنة 5ك مػػػى قػػػرار المجنػػػة العميػػػا لؤلرا ػػػ  الحككميػػػة رقػػػـ )
 معايير ت جير األرا   الحككمية كتعديبلتو،

  ا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،كبن
 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،

قػػػررت المجنػػػة العميػػػػا لؤلرا ػػػ  الحككميػػػػة فػػػ  اجتما يػػػا الثػػػػان  كاألربعػػػيف المنعقػػػػد 
 ـ( ما يم :26/07/2016بتاريخ ) بمدينة غزة

 (1المادة )
 ت جير قطو األرا   الحككمية التالية:

( مػػف 5لكاقعػػة فػػ  جػػز  مػػف أرض القسػػيمة رقػػـ )قطعػػة األرض الحككميػػة ا .1
 (.2ـ150( مف أرا   مدينة دير البمح بمساحة )2356القطعة رقـ )

( مػػف 5قطعػػة األرض الحككميػػة الكاقعػػة فػػ  جػػز  مػػف أرض القسػػيمة رقػػـ ) .2
 (.2ـ150( مف أرا   مدينة دير البمح بمساحة )2356القطعة رقـ )

( مػػف 20أرض القسػيمة رقػـ ) قطعػة األرض الحككميػة الكاقعػة فػ  جػز  مػف .3
 (.2ـ150( مف أرا   مدينة دير البمح بمساحة )89القطعة رقـ )

( مػػف 3قطعػػة األرض الحككميػػة الكاقعػػة فػػ  جػػز  مػػف أرض القسػػيمة رقػػـ ) .4
 (.2ـ150( مف أرا   مدينة دير البمح بمساحة )89القطعة رقـ )

طػات اليندسػية المرفقػة لفالح بمديػة ديػر الػبمح إلنيػا  آبػار ميػاه، كذلػؾ كفقػان لمم ط
 بيذا القرار.
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 (2المادة )
 يماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.

 (3المادة )
تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػرار، كيعمػؿ بػو  -كؿ فيما ي فو - مى الجيات الم تفة كافة

 كينير ف  الجريدة الرسمية.، ا تباران مف تاريخ فدكره

 ـ2016لسنة  كيكليمف  26فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1437لعػاـ  يكاؿمف  20المكافؽ:                  

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيـس سمطة األراضي

 ةرئيس المجنة العميا لألراضي الحكومي
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 م2016( لسنة 139قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
الح سمطة المياه )محطة التحمية بشـــأن استمالك قطعة أرض وتخصيصيا لص

 المركزية في دير البمح(

 ـ كتعديبلتو،2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 
 ك مى قانكف األرا   العثمان  كتعديبلتو، 

 ـ،1942( لسنة 6ك مى قانكف األرا   العمكمية رقـ )
 ألرا   العمكمية،ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف ا2015( لسنة 2ك مى قانكف رقـ )

ـ 1943( لسػػػػػنة 24ك مػػػػػى قػػػػػانكف األرا ػػػػػ  )اسػػػػػتمبلكيا لماايػػػػػات العامػػػػػة( رقػػػػػـ )
 كتعديبلتو،

( المنعقػػػػػدة بتػػػػػاريخ 243ك مػػػػػى قػػػػػرار مجمػػػػػس الػػػػػكزرا  الفػػػػػادر فػػػػػ  جمسػػػػػتو رقػػػػػـ )
ـ، كالقا ػػ  بالمفػػادقة  مػػى تكفػػيات المجنػػة ال افػػة بت فػػيص 16/04/2012

( المنعقػػػػػػػػػػد بتػػػػػػػػػػاريخ 63رقػػػػػػػػػػـ )األرا ػػػػػػػػػػ  الحككميػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػ  مح ػػػػػػػػػػر اجتما يػػػػػػػػػػا 
 ـ،02/04/2012

  كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،
 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،

قػػػررت المجنػػػة العميػػػا لؤلرا ػػػ  الحككميػػػة فػػػ  اجتما يػػػا الثالػػػث كاألربعػػػيف المنعقػػػد 
 ـ( ما يم :09/08/2016بتاريخ ) بمدينة غزة

 (1المادة )
( مف القطعة رقـ 49ض الكاقعة ف  جز  مف أرض القسيمة رقـ )استمبلؾ قطعة األر 

دكنمػان لاايػات  -أربعػة كأربعػيف–( 44( مف أرا   مدينػة ديػر الػبمح بمسػاحة )138)
 كذلؾ كفقان لمم ططات اليندسية المرفقة بيذا القرار.المنفعة العامة، 
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 (2المادة )
مكة كفقػػان لئلجػػرا ات تكميػػؼ سػػمطة األرا ػػ  بتعػػكيض مػػالك  قطعػػة األرض المسػػتم

 المتبعة بال فكص.
 (3المادة )

لفػػالح سػػمطة الميػػاه )محطػػة التحميػػة المركزيػػة ت فػػيص قطعػػة األرض المسػػتممكة 
 ف  دير البمح(.

 (4المادة )
 يماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.

 (5المادة )
يعمػؿ بػو تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػرار، ك  -كؿ فيما ي فو - مى الجيات الم تفة كافة

 كينير ف  الجريدة الرسمية.، ا تباران مف تاريخ فدكره

 ـ2016لسنة  أغسطسمف  09فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1437لعػاـ  ذم القعدةمف  05المكافؽ:                  

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيـس سمطة األراضي

 ةرئيس المجنة العميا لألراضي الحكومي
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 م2016( لسنة 140قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
م 2016( لسنة 118بشـــأن تعديل قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )

 قطعة أرض حكومية لصالح المواطن/ محمد فايق عبدالعزيز عزيز بشأن بيع

 ـ كتعديبلتو،2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 
 ك مى قانكف األرا   العثمان  كتعديبلتو، 

 ـ،1942( لسنة 6ك مى قانكف األرا   العمكمية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األرا   العمكمية،2015( لسنة 2ك مى قانكف رقـ )

ـ بيػػ ف بيػػو 2016( لسػػنة 118ك مػػى قػػرار المجنػػة العميػػا لؤلرا ػػ  الحككميػػة رقػػـ )
 كاطف/ محمد فايؽ  بدالعزيز  زيز،لفالح الم قطعة أرض حككمية

  كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،
 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،

قػػػررت المجنػػػة العميػػػا لؤلرا ػػػ  الحككميػػػة فػػػ  اجتما يػػػا الثالػػػث كاألربعػػػيف المنعقػػػد 
 ـ( ما يم :09/08/2016بتاريخ ) بمدينة غزة

 (1المادة )
( لسػػنة 118ف قػػرار المجنػػة العميػػا لؤلرا ػػ  الحككميػػة رقػػـ )( مػػ1تعػػديؿ المػػادة رقػػـ )

ـ، بيػػ ف بيػػو قطعػػة أرض حككميػػة لفػػالح المػػكاطف/ محمػػد فػػايؽ  بػػدالعزيز 2016
  زيز، لتفبح  مى النحك التال :

( مػػػف 34بيػػػو قطعػػػة األرض الحككميػػػة الكاقعػػػة فػػػ  جػػػز  مػػػف أرض القسػػػيمة رقػػػـ )
مالتػػػػاف ك مػػػػس –(2ـ295حة )( مػػػػف أرا ػػػػ  مدينػػػػة غػػػػزة بمسػػػػا719القطعػػػػة رقػػػػـ )

لفػػػالح المػػػكاطف/ محمػػػد فػػػايؽ  بػػػدالعزيز  زيػػػز، ىكيػػػة رقػػػـ  -كتسػػػعكف متػػػران مربعػػػان 
( مػػف ىػػذا القػػرار، 2(، كفقػػان لئلجػػرا ات المك ػػحة فػػ  المػػادة رقػػـ )906724398)

 كذلؾ كفقان لمم ططات اليندسية المرفقة.
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 (2المادة )
 تيثمف قطعة األرض بكاسطة لجنة التثميف. .1
 %( مف ثمف األرض قبؿ الت فيض كدفعة أكلى.20المكاطف ) يدفو .2
ي فض المبمغ المتبق  مف ثمف األرض بعد سداد الدفعة األكلى المػذككرة فػ   .3

%(  ػػػف سػػػعر التثمػػػيف الفػػػادر مػػػف 40( مػػػف ىػػػذه المػػػادة، بنسػػػبة )2البنػػػد )
 لجنة التثميف.

كدفػػػو تقػػػـك سػػػمطة األرا ػػػ  بتسػػػميـ قطعػػػة األرض لممػػػكاطف بعػػػد إبػػػراـ العقػػػد  .4
 %(.20الدفعة المقدمة غير الم ف ة )

يدفو المكاطف لسمطة األرا   ثمف األرض بعد الت فيض  مى أقساط  بلؿ  .5
 مدة أقفاىا  ير سنكات مف تاريخ العقد.

يمتػـز المػػكاطف بتكقيػػو سػػند ديػػف مػػنظـ بقيمػػة المبمػػغ المتبقػػ  كبكفالػػة مػػكظفٍيف  .6
 .حككمييف )اثنيف( لسمطة األرا   قبؿ تكقيو العقد

فػػػ  حػػػاؿ الػػػدفو الفػػػكرم لؤلقسػػػاط المتبقيػػػة دفعػػػة كاحػػػدة يػػػتـ ت فػػػيض المبمػػػغ  .7
 %(.20المتبق  بنسبة )

 (3المادة )
 يماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.
 (4المادة )

تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػرار، كيعمػؿ بػو  -كؿ فيما ي فو - مى الجيات الم تفة كافة
 لجريدة الرسمية.كينير ف  ا، ا تباران مف تاريخ فدكره

 

 ـ2016لسنة  أغسطسمف  09فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1437لعػاـ  ذم القعدةمف  05المكافؽ:                  

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيـس سمطة األراضي

 ةرئيس المجنة العميا لألراضي الحكومي
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 م2016لسنة  (141قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
بشـــأن بيع قطعة أرض حكومية متعدى عمييا لصالح المواطن/ توفيق عبدالرازق 

 عبدالمجيد المجايدة

 ـ كتعديبلتو،2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 
 ك مى قانكف األرا   العثمان  كتعديبلتو، 

 ـ،1942( لسنة 6ك مى قانكف األرا   العمكمية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األرا   العمكمية،2015( لسنة 2قانكف رقـ )ك مى 

التعامػؿ  ـ بيػ ف2015( لسػنة 13ك مى قرار المجنة العميا لؤلرا   الحككمية رقػـ )
 مو التسكيات الفردية لؤلرا   الحككمية كتعديبلتو،

  كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،
 قانكنان، كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا

قػػػررت المجنػػػة العميػػػا لؤلرا ػػػ  الحككميػػػة فػػػ  اجتما يػػػا الثالػػػث كاألربعػػػيف المنعقػػػد 
 ـ( ما يم :09/08/2016بتاريخ ) بمدينة غزة

 (1المادة )
بيو قطعة األرض الحككمية المتعدل  مييػا الكاقعػة فػ  جػز  مػف أرض القسػيمة رقػـ 

مالػػة –( 2ـ107حة )( مػػف أرا ػػ  مدينػػة  ػػانيكنس بمسػػا92( مػػف القطعػػة رقػػـ )5)
، لفالح المكاطف/ تكفيؽ  بدالرازؽ  بدالمجيد المجايدة، ىكية -كسبعة أمتار مربعة

( 13(، كذلؾ كفقان لقرار المجنة العميػا لؤلرا ػ  الحككميػة رقػـ )944056324رقـ )
 ـ بي ف التعامؿ مو التسكيات الفردية لؤلرا   الحككمية كتعديبلتو.2015لسنة 

 (2المادة )
 ؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.يماى ك
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 (3المادة )
تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػرار، كيعمػؿ بػو  -كؿ فيما ي فو - مى الجيات الم تفة كافة

 كينير ف  الجريدة الرسمية.، ا تباران مف تاريخ فدكره

 ـ2016لسنة  أغسطسمف  09فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1437لعػاـ  قعدةذم المف  05المكافؽ:                  

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيـس سمطة األراضي

 ةرئيس المجنة العميا لألراضي الحكومي
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 م2016( لسنة 142قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
بشـــأن بيع قطعة أرض حكومية متعدى عمييا لصالح المواطنين/ أحمد عميان 

 طاونة، وبسام حسن سميمان العطاونةسميمان الع

 ـ كتعديبلتو،2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 
 ك مى قانكف األرا   العثمان  كتعديبلتو، 

 ـ،1942( لسنة 6ك مى قانكف األرا   العمكمية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األرا   العمكمية،2015( لسنة 2ك مى قانكف رقـ )

التعامػؿ  ـ بيػ ف2015( لسػنة 13ى قرار المجنة العميا لؤلرا   الحككمية رقػـ )ك م
 مو التسكيات الفردية لؤلرا   الحككمية كتعديبلتو،

  كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،
 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،

ربعػػػيف المنعقػػػد قػػػررت المجنػػػة العميػػػا لؤلرا ػػػ  الحككميػػػة فػػػ  اجتما يػػػا الثالػػػث كاأل
 ـ( ما يم :09/08/2016بتاريخ ) بمدينة غزة

 (1المادة )
بيػو قطعػػة األرض الحككميػػة المتعػػدل  مييػػا الكاقعػة فػػ  جػػز  مػػف أرض القسػػيمة رقػػـ 

مالػة كأحػد –( 2ـ111( مف أرا   مدينة غزة بمساحة )751( مف القطعة رقـ )19)
اف العطاكنػػػة، ىكيػػػة رقػػػـ ، لفػػػالح المػػػكاطف/ أحمػػػد  ميػػػاف سػػػميم- يػػػر متػػػران مربعػػػان 

، لفالح المػكاطف/ -كاحد كثمانيف متران مربعان –( 2ـ81(، كبمساحة )900209917)
(، كذلػؾ كفقػان لقػرار المجنػػة 905274387بسػاـ حسػف سػميماف العطاكنػة، ىكيػػة رقػـ )

ـ بيػػػػ ف التعامػػػػؿ مػػػػو التسػػػػكيات 2015( لسػػػػنة 13العميػػػػا لؤلرا ػػػػ  الحككميػػػػة رقػػػػـ )
 مية كتعديبلتو.الفردية لؤلرا   الحكك 
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 (2المادة )
 يماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.

 (3المادة )
تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػرار، كيعمػؿ بػو  -كؿ فيما ي فو - مى الجيات الم تفة كافة

 كينير ف  الجريدة الرسمية.، ا تباران مف تاريخ فدكره

 ـ2016لسنة  أغسطسمف  09فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1437لعػاـ  ذم القعدةمف  05المكافؽ:                  

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيـس سمطة األراضي

 ةرئيس المجنة العميا لألراضي الحكومي
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 م2016( لسنة 143قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
 يمة محمد مقبل أبوعمرةبشـــأن تأجير قطعة أرض حكومية لصالح المواطنة/ سم

 ـ كتعديبلتو،2003بعد االطبلع  مى القانكف األساس  المعدؿ لسنة 
 ك مى قانكف األرا   العثمان  كتعديبلتو، 

 ـ،1942( لسنة 6ك مى قانكف األرا   العمكمية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األرا   العمكمية،2015( لسنة 2ك مى قانكف رقـ )
نظػػػاـ  ـ بيػػػ ف2015( لسػػػنة 5) نػػػة العميػػػا لؤلرا ػػػ  الحككميػػػة رقػػػـك مػػػى قػػػرار المج

 معايير ت جير األرا   الحككمية كتعديبلتو،
  كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،

 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان،
قػػػررت المجنػػػة العميػػػا لؤلرا ػػػ  الحككميػػػة فػػػ  اجتما يػػػا الثالػػػث كاألربعػػػيف المنعقػػػد 

 ـ( ما يم :09/08/2016بتاريخ ) زةبمدينة غ

 (1المادة )
( 4( مػػف القسػػيمة رقػػـ )25تػػ جير قطعػػة األرض الحككميػػة الكاقعػػة فػػ  المقسػػـ رقػػـ )

مالػة ك مسػػيف –( 2ـ150( مػف أرا ػػ  مدينػة غػزة بمسػاحة )642مػف القطعػة رقػـ )
لفػػػػػػػػالح المكاطنػػػػػػػػة/ سػػػػػػػػميمة محمػػػػػػػػد مقبػػػػػػػػؿ أبػػػػػػػػك مرة، ىكيػػػػػػػػة رقػػػػػػػػـ  -متػػػػػػػػران مربعػػػػػػػػان 

( لسػنة 5(، كذلؾ كفقان لقرار المجنػة العميػا لؤلرا ػ  الحككميػة رقػـ )906516315)
ـ بي ف نظاـ معايير ت جير األرا   الحككمية كتعديبلتو، ككفقان لمم ططات 2015

 اليندسية المرفقة بيذا القرار.

 (2المادة )
 يماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.
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 (3المادة )
تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػرار، كيعمػؿ بػو  -فيما ي فو كؿ - مى الجيات الم تفة كافة

 كينير ف  الجريدة الرسمية.، ا تباران مف تاريخ فدكره

 ـ2016لسنة  أغسطسمف  09فػدر ف  مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1437لعػاـ  ذم القعدةمف  05المكافؽ:                  

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيـس سمطة األراضي

 ةيس المجنة العميا لألراضي الحكوميرئ
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 2016( لسنة 10قرار رئيس سمطة جودة البيئة رقم )
 بشأن إدارة النفايات الصمبة والخطرة

 سمطة جكدة البيلة
ـ، كال سػيما المػكاد مػػف 1999( لسػنة 7بعػد االطػبلع  مػى أحكػاـ قػانكف البيلػة رقػـ )

 منو، (23)كالمادة  (13)إلى  (7)
بيػػػ ف تعميمػػػات إدارة  2012( لسػػػنة 5قػػػرار رلػػػيس سػػػمطة جػػػكدة البيلػػػة رقػػػـ ) ك مػػػى

 النفايات الفمبة،
 كبالتنسيؽ مو الجيات الم تفة، 

 كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،
 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنيان، 

 -افدرنا ما يم : 
 الفصل االول

 تعاريف واحكام عامة
 (1المادة )
 تعاريف

يككف لمكممات كالعبارات ا تية المعان  الم ففة ليا أدناه ما لـ تدؿ القرينػة  مػى 
  بلؼ ذلؾ:

 سمطة جكدة البيلة. السمطة:
ى  أم جية مسلكلة  ف إدارة النفايات الفمبة أك أم مرحمة مف  الجية المختصة:

 مراحميا سكا  كانت حككمية أك  افة أك مف ينكب  نيا بتفكيض رسم .
 المحافظة  مى  نافر البيلة كالحد مف تمكثيا كتدىكرىا كاالرتقا  بيا. لبيئة:حماية ا

ــات: أم مػػادة يقػػـك اليػػ ص الحػػالز  مييػػا بػػالت مص منيػػا أك ينػػكم أك يجػػب  النفاي
  ميو الت مص منيا.
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الم مفات الفمبة الناتجة  ف المنازؿ كالمطا ـ كالفنادؽ كغيرىا،  النفايات المنزلية:
اد معركفػػػة مثػػػؿ ف ػػػبلت الطعػػػاـ كالػػػكرؽ كالزجػػػاج كالببلسػػػتؾ كىػػػ   بػػػارة  ػػػف مػػػك 

 كغيرىا.
م مفػػات العمميػػات كاألنيػػطة الم تمفػػة أك الرمػػاد النػػات   ػػف حػػرؽ  النفايــات الخطــرة:

( كالتػ  1الػكاردة فػ  ممحػؽ رقػـ )  ىػذه الم مفػات المحتفظػة ب ػكاص المػكاد ال طػرة
فايات الناتجة  ف تفنيو أم مف ليس ليا است دامات تالية مثؿ النفايات الطبية كالن

المستح ػػػػرات الفػػػػيدلية كاألدكيػػػػة أك المػػػػذيبات الع ػػػػكية أك األفػػػػباغ كالػػػػدىانات 
 كالمبيدات أك غيرىا مف المكاد المماثمة.

أية نفايات غيػر النفايػات ال طػرة، أك القمامػة النايػلة مػف م تمػؼ  النفايات الصمبة:
فػنا ية كالعمرانيػة كالركاسػب الناتجػة  ػف النياطات المنزلية كالتجاريػة كالزرا يػة كال

 محطات معالجة المياه العادمة.
الػتحكـ المػنظـ فػ  انتػاج كفػرز كا ػادة اسػت داـ كجمػو كنقػؿ  إدارة النفايات الصمبة:

 كت زيف كتدكير كمعالجة كالت مص النيال  مف النفايات الفمبة.
تجػة  ػف المػدارس كاألسػػكاؽ تيػمؿ النفايػات المنزليػػة كالنفايػات النا النفايـات البمديـة:

التجاريػػة كأمػػاكف العبػػادة كالمؤسسػػات العامػػة كأيػػة نفايػػات أ ػػرل تكػػكف فػػ  طبيعتيػػا 
 ميابية لمنفايات المنزلية.

النفايػػػات الفػػمبة الناتجػػػة  ػػف النيػػػاطات الفػػنا ية بم تمػػػؼ  النفايــات الصـــناعية:
 أنكا يا سكا  كانت  طرة أك غير  طرة.

ات الناتجة  ف األ ماؿ الزرا ية الم تمفة مثؿ بقايػا العمػؼ النفاي النفايات الزراعية:
الببلستيكية الم تمفة، كأكراؽ كأغفػاف كسػيقاف األيػجار كجيػؼ  كاألسمدة كالمامفات

الحيكانات كالطيكر كم مفػات مسػالخ كمػزارع تربيػة كتسػميف المكايػ  كالػدكاجف سػكا  
 ف  األرا   الزرا ية أك ف  المدف كالبمدات كالقرل.

م مفػػات المنيػػ ت الفػػحية كىػػ   بػػارة  ػػف مػػكاد فػػمبة أك سػػالمة  نفايــات الطبيــة:ال
 تيعرؼ بدرجة  طكرتيا العالية جدنا.
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النفايػػػػات الناتجػػػػة  ػػػػف  مميػػػػات إنيػػػػا  أك تػػػػرميـ أك ىػػػػدـ  :نفايــــات البنــــاء واليــــدم
 المني ت.

مكقو مفمـ حسب مكاففات ىندسية كبيلية معينة كمكافؽ  مكب النفايات الصحي:
 كمر ص مف قبؿ السمطة لمت مص مف النفايات الفمبة بطمرىا.  ميو

التجميو الفايرة  محتكيات  ربات كسيارات نقؿ فييا محطات يتـ محطات الترحيل:
 إلػى سػكا  بعيػدة مسػافات إلػى النفايػات تحمػؿ الحجػـ إلػى سػيارات كبيػرة نفايات مف

 كاالسترجاع. المعالجة أك النيال  الت مص مرافؽ
 مميػػػة إ ػػػادة اسػػػػت داـ النفايػػػات فػػػ  فػػػػياتيا األفػػػمية لػػػػنفس  خدام:إعـــادة االســــت

 الارض الذم تـ بو است داميا سابقان أك لارض آ ر.
 مميػة تحكيػؿ النفايػات إلػى مػادة  ػاـ إل ػادة تفػنيعيا إلػى منػت  جديػد قػد  التدوير:

 ييبو أك ال ييبو المنت  األفم .
 النفايات بعد معالجتيا. ممية است بلص المادة أك الطاقة مف  االسترجاع:

طريقة ىندسية لمت مص مػف النفايػات بطمرىػا فػ  األرض  الطمر أو الدفن الصحي:
 بطريقة ال تسمح بتمكيث البيلة.

ما ينت   ف  مميػة التحميػؿ البيكلػكج  لمف ػبلت الع ػكية مػف أفػؿ نبػات   الذبال:
لة ثابتة  الية أك حيكان  كذلؾ تحت ظركؼ كمراقبة معينة لمت كد مف تحكيمو إلى حا

مف  كامؿ اإلز اج لمت ػزيف كاالسػت داـ كيسػت دـ كمػادة م فػبة كمحسػنة ل ػكاص 
 .التربة

 ممية يتـ فييا حرؽ النفايات الفمبة آليان كف  محػارؽ  افػة بيػدؼ إنتػاج  الحرق:
 طاقة أك تقميؿ حجميا أك الت مص النيال  منيا.

 حرؽ النفايات ف  ظركؼ ىكالية. الحرق المكشوف:
أم جية حككمية أك ىيلة محميػة أك دكليػة أك يػركة أك يػ ص  جية المستخدمة:ال

 يتـ مف  بلليا إدارة إحدل القطا ات البيلية.
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أم جيػػة حككميػػة أك ىيلػػة محميػػة أك دكليػػة أك يػػركة أك يػػ ص  الجيــة المشــغمة:
 ر ص لو بممارسة نياط ف  إدارة النفايات الفمبة أك ال طرة.

ادير أك المعايير الت  تحددىا السمطة أك الجيػة الم تفػة النسب أك المق المقاييس:
 لقياس ممكثات البيلة كأثارىا ال ارة.

 دراسة تففيمية لؤلثر البيل  المترتب  مى مزاكلة أم نياط. تقييم األثر البيئي:
اإلجػػػرا ات التػػػ  تبايػػػرىا السػػػمطة أك الجيػػػة الم تفػػػة لمت كػػػد مػػػف  الرقابـــة البيئيـــة:

ييلػػػػػات لممقػػػػػاييس كالتعميمػػػػػات البيليػػػػػة المقػػػػػررة ل ػػػػػماف  ػػػػػدـ احتػػػػػراـ األيػػػػػ اص كال
 انتياكيا أك تجاكزىا.

كثيقة رسمية تفدر  ف الػكزارة تعبػر  ػف الػرأم البيلػ  ب فػكص  الموافقة البيئية:
 إنيا  أك مزاكلة أم نياط يتطمب مكافقة السمطة.

 نطاق السريان
 (2المادة )
 ايات الفمبة كال طرة.تسرم أحكاـ ىذا القرار  مى كافة أنكاع النف

 األىداف
 (3المادة )

الت كػػػد مػػػف إدارة النفايػػػات إدارةن سػػػميمة بطريقػػػة تسػػػا د  مػػػى تقميميػػػا، كاالسػػػتفادة  .1
المثمػػى منيػػا، كالحػػد قػػدر اإلمكػػاف مػػف ا ثػػار ال ػػارة الناجمػػة  نيػػا كالتػػ  تػػؤثر 

  مى اإلنساف كالبيلة.
يػػػػات طبقػػػػان ل فالفػػػػيا الت كػػػػد مػػػػف قيػػػػاـ الجيػػػػات الم تفػػػػة بعمميػػػػة إدارة النفا .2

 كمككناتيا األفمية أك ما ينت   نيا.
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 الفصل الثاني
 إدارة النفايات الصمبة

 أولويات إدارة النفايات الصمبة
 (4المادة )

 -تككف أكلكيات إدارة النفايات الفمبة حسب الترتيب التال :  .1
 تقميص )تقميؿ( اإلنتاج.  -أ 
 إ ادة االست داـ.  -ب 
 التدكير. -ج 
 ترداد(.االسترجاع )االس -د 
 الت مص النيال  )الطمر(. -ق 
تقػػـك السػػمطة كالجيػػات الم تفػػة بك ػػو السياسػػات كاإلجػػرا ات ال افػػة لؤل ػػذ  .2

 بيذه األكلكيات ف  إدارة النفايات الفمبة بحسب ترتيبيا.

 جمع ونقل النفايات الصمبة
 (5المادة )

 يحظر إلقا  النفايات الفمبة ف  غير األماكف أك الحاكيات الم ففة لذلؾ.
 

 (6المادة )
 مى الجيات الم تفة أف تتكلى  ممية جمػو النفايػات الفػمبة مػف أمػاكف تجمعيػا، 
كتحديػػد فتػػرات كمكا يػػد جمػػو النفايػػات كفقػػان لمظػػركؼ المحميػػة ب ػػماف  ػػدـ تراكميػػا 

 لتسبب  رران بيليان، كنقميا إلى المكبات لمت مص ا مف منيا.
 

 (7المادة )
اإلنيػػػػػػالية أك الزرا يػػػػػػة أك غيرىػػػػػػا ككافػػػػػػة   مػػػػػػى أفػػػػػػحاب النفايػػػػػػات الفػػػػػػنا ية أك

المتسببيف ف  إنتاج النفايات الفمبة  دا النفايات البمدية، جمػو ىػذه النفايػات كنقميػا 
 بالطريقة السميمة إلى األماكف الت  تحددىا الجية الم تفة.
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 (8المادة )
  مى الجيات الم تفة القالمة  مى جمو النفايات الفمبة مرا اة ما يم :

ر  دد كاف  مف الحاكيات ال افة بجمو النفايات تتناسب سعتيا مو كميػة تكفي .1
 النفايات المتكقعة، كالمكقو المراد  دمتو.

تحديػػد أمػػاكف  افػػة لك ػػو حاكيػػات النفايػػات تمييػػدان لنقميػػا، كترا ػػ  المنظػػر  .2
 الجمال  العاـ كالفحة العامة كفترة مككث النفايات.

 فايات كنك ية النفايات المراد جمعيا.تكفير سيارات  افة مبللمة لجمو الن .3
فػػػػيانة حاكيػػػػات الجمػػػػو بيػػػػكؿ دكرم كاسػػػػتبداليا  نػػػػد تمفيػػػػا كالمحافظػػػػة  مػػػػى  .4

 نظافتيا كمظيرىا العاـ.
الجمو المنػتظـ لنفايػات ىػذه الحاكيػات حيػث يجػب تفريايػا مػرتيف أسػبك يان كحػد  .5

 أدنى كحسب ال ركرة ل ماف  دـ تجاكز سعتيا أك إ رارىا بالبيلة.

 (9ادة )الم
 االيتراطات الكاجب تكافرىا ف  حاكيات جمو النفايات ككسالؿ نقميا: 

 ييترط ف  حاكيات جمو النفايات ما يم : -1
أف تكػػكف مفػػنك ة مػػف مػػادة فػػما  معدنيػػة أك مبطنػػة مػػف الػػدا ؿ أك أم  .أ 

مػػادة تراىػػا الجيػػة الم تفػػة مناسػػبة لػػذلؾ بحيػػث ال تسػػمح بتسػػرب  فػػارة 
 النفايات.

 ـ مف فيانة كتنظيؼ ليا بيكؿ دكرم.إجرا  ما يمز  .ب 
 ييترط ف  كسالؿ نقؿ النفايات ما يم : -2

أال تسػػت دـ لايػػر الاػػرض الم ففػػة لػػو، كأال يػػتـ ك ػػعيا أك تنظيفيػػا فػػ   -أ 
 غير األماكف الم ففة ليا

أف تسير  مى الطرؽ ف  مسارات محددة ليا مػف قبػؿ الجيػة الم تفػة مػف  -ب 
 يؿ إلى أماكف الت مص النيال .دا ؿ المناطؽ السكنية أك محطات الترح
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 أف تككف مجيزة كمعدة تقنيان لمارض الم ففة لو. -ج 
 أف تياسؿ مرة أسبك يان  مى األقؿ. -د 
اف تكػػػػكف فػػػػ  حالػػػػة جيػػػػدة كمحكمػػػػة الاطػػػػا ، مػػػػو أ ػػػػذ كافػػػػة االحتياطػػػػات  -ق 

 ل ماف  دـ تساقط أم نفايات منيا. 

 محطات الترحيل
 (10المادة )

يركط كاإلجرا ات ا تية ال افة بإدارة النفايات  مى الجيات الم تفة أف تتقيد بال
 الفمبة  ند إنيا  كتيايؿ أم محطة ترحيؿ لمنفايات الفمبة:

 إ داد تقرير بيل  أكل   ف الميركع كالحفكؿ  مى المكافقة  ميو مف السمطة: .1
 تكاجد المكقو ف  منطقة سيمة المكافبلت.   .2
 ر.مت 150أال تقؿ المسافة بيف المكقو كالمساكف  ف  .3
أف تتناسػب مسػاحة المحطػػة مػو كميػػة النفايػات المزمػو نقميػػا كالعمميػات األ ػػرل  .4

 الت  تجرل بالمكقو مف فرز أك  مميات أ رل.
غبلقو كميان. .5  إحاطة المكقو بسكر مف مادة مناسبة ي مف  زؿ المكاف كا 
طفا  الحرالؽ. .6  تزكيد المكقو بمكرد مال  مناسب لرش النفايات كا 
 ف  نفس اليـك كتنظيؼ المكقو كغسمو بيكؿ يكم . ترحيؿ جميو النفايات .7
 تزكيد المكقو بالعدد الكاف  مف الحمامات كالمااسؿ لنظافة العماؿ. .8
تكفير نظاـ فرؼ فح   اص أك تزكيد المكقو بمحطة معالجة  افة لممياه  .9

 العادمة.
مراقبػػػػة االنبعاثػػػػات الاازيػػػػة أك العفػػػػارة الناتجػػػػة  ػػػػف النفايػػػػات فػػػػ  محطػػػػة  .10

 الترحيؿ. 
 إحاطة المكقو بحزاـ يجرم. .11
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 التخمص النيائي من النفايات الصمبة
 (11المادة )

يمكػػػف الػػػت مص نياليػػػان مػػػف النفايػػػات الفػػػمبة بالػػػدفف فػػػ  مكبػػػات النفايػػػات )الطمػػػر 
 الفح (:

إلنيا  كتيايؿ مكبات النفايات الفمبة البد مف الحفكؿ  مى مكافقة بيلية مف  .1
يـ األثػػر البيلػػ  التػػ  ت ػػعيا السػػمطة السػػمطة كفػػؽ يػػركط كتعميمػػات سياسػػة تقيػػ

 بما يكفؿ  دـ المساس بالبيلة.
غػػبلؽ مكبػػات النفايػػات كفػػؽ  .2 نيػػا  كتيػػايؿ كا  تمتػػـز الجيػػة الم تفػػة بت طػػيط كا 

 أحدث الظركؼ اليندسية كالعممية المعركفة كالمتاحة.
 (12المادة )

بػػات  مػػى الجيػػات الم تفػػة التعػػاكف كالتنسػػيؽ مػػو السػػمطة لتنفيػػذ  طػػط إغػػبلؽ مك
 النفايات العيكالية كاالستفادة منيا بعد اإلغبلؽ.

 مكبات التخمص النيائي من النفايات
 (13المادة )

 مكاففات أماكف الت مص النيال  مف النفايات الفمبة: 
 مػػى الجيػػات الم تفػػة أف تتقيػػد باليػػركط كاإلجػػرا ات التاليػػة  نػػد إنيػػا  أم مكػػب 

 ألثر البيل :لمنفايات كبما يتناسب مو سياسة تقييـ ا
متػػر  500أف يكػػكف مكقػػو المكػػب بعيػػدان  ػػف التجمعػػات السػػكنية بمسػػافة ال تقػػؿ  .أ 

  ف أقرب تجمو سكن .
 أف يككف المكقو منسجمان مو است دامات األرض الحالية كالمستقبمية ف  المنطقة.  .ب 
أف تكػػػكف مسػػػاحتو كافيػػػة السػػػتيعاب النفايػػػات المنتجػػػة مػػػف المنطقػػػة الم دكمػػػة  .ج 

. مف  طة زمنية   كلكقت معمـك
 أف يككف المكقو محاط بسياج أك أية كسالؿ لمحد مف ت ثير الرياح كالحيكانات. .د 
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 أف يككف الكفكؿ إليو سيبلن ف  جميو ففكؿ السنة. .ق 
 كيمكمتر. 3أال تقؿ المسافة بيف المكقو كأم مطار قريب  ف  .ك 
 أف يككف ف   كس اتجاه الريح السالدة ف  المنطقة. .ز 
عػػدـ ثبػػات التربػػة لكقك يػػا فػػ  منػػاطؽ المسػػتنقعات يمنػػو ا تيػػار مكقػػو يتفػػؼ ب .ح 

 كتجمعات المياه كاليكاطئ.
أال يقػػو المكقػػو  ػػمف منػػاطؽ حساسػػة لتزكيػػد الميػػاه الجكفيػػة أك منػػاطؽ حمايػػة  .ط 

 لمفادر المياه السطحية كاألمطار أك مفنفة كمحميات طبيعية.
  مؿ طبقة  ازلة تمنو تسرب العفارة لحماية المياه الجكفية. .م 
ـ لجمػػو كمعالجػػة الاػػازات الناتجػػة  ػػف تػػراكـ كتحمػػؿ المػػكاد الع ػػكية ك ػػو نظػػا .ؾ 

 كمعالجة العفارة النايلة مف المكب.
ك ػػو آبػػار مراقبػػة فػػ  محػػيط المكػػب لرفػػد أيػػة تايػػرات  مػػى  فػػالص الميػػاه  .ؿ 

 الجكفية كف  حاؿ ثبكت تمكث يجب ك و آلية لمعبلج.
 ك و نظاـ لمكافحة الحريؽ ف  حاالت الطكارئ. .ـ 
اد المكقو  ند كجكد مزارع كنياط زرا   مكثؼ  مى مسػافة تقػؿ  ػف يتـ استبع .ف 

 متر. 100
أال يقػػو المكقػػو  مػػى مقربػػة مػػف أمػػاكف تتميػػز ب ىميتيػػا التاري يػػة أك الدينيػػة أك  .س 

 الثقافية. 
 ك و  طة إلغبلؽ المكب. .ع 

 واجبات والتزامات إدارة المكب
 (14المادة )

 ممارسات  ركرية: 
د التاطية: يجب تػكفير التربػة الكافيػة ل ػاط كتاطيػة تاطية المكب كالمراقبة بع .1

 سنتيمتر.  30- 15النفايات باستمرار بطبقة مف التراب يتراكح سمكيا مف 
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مراقبػػة الميػػاه الجكفيػػة:  مػػى الميػػاؿ بالتنسػػيؽ مػػو السػػمطة فحػػص ميػػاه ا بػػار  .2
ـ مػف المكػب كالتػ  500بفكرة مستمرة دكريػة كالكاقعػة فػ  دالػرة نفػؼ قطرىػا 

ا السػػػمطة لمعرفػػػة إذا كػػػاف ىنػػػاؾ تسػػػرب لمعفػػػارة مػػػف المكػػػب، كمػػػا ىػػػ  تحػػػددى
 أنكاع ىذه الممكثات أل ذ االحتياطات البلزمة.

رفد االنبعاثات الاازيػة:  مػى الميػاؿ كبالتعػاكف مػو السػمطة إجػرا  فحكفػات  .3
دكرية لمراقبة جكدة اليػكا  بمػا يتناسػب مػو االيػتراطات ال افػة بتمػكث اليػكا ، 

ت كاالحتياطػػػػات المتبعػػػػة كأي ػػػػان التػػػػ  تطمبيػػػػا السػػػػمطة ل ػػػػماف كأ ػػػػذ اإلجػػػػرا ا
 السبلمة كاألماف.

 (15المادة )
المكقػو  دا ػؿ  ميػة أم أك الطمػر مكقػو إغػبلؽ  نػد المكػب إدارة  مػى يجػب .1

 : فيفان  مى النحك التال  بطبقة نيالية مفممة تاطيتيا
ؽ  مػى المامػ الطمػر مكقػو إلػى لمسػكالؿ متكقػو تريػح أم تعمػؿ  مػى تقميػؿ -أ 

 .المدل البعيد
تفػػميميا بيػػكؿ يقمػػؿ مػػف حػػدكث ىبػػكط فػػ  الاطػػا  النيػػال  لمحفػػاظ  مػػى  -ب 

 .سبلمتو
 .فيانة أقؿ إلى تحتاج -ج 
 النيال . الاطا  انجراؼ مف كتقمؿ لممياه التفريؼ  ممية تحسف مف -د 
 :با ت  االلتزاـ المكب إدارة  مى يجب النيال  اإلغبلؽ  ممية بعد  .2

 ال ػرر إلفػبلح كفػيانتو كفعػاؿ آمػف بيكؿ ال الني الاطا   مى الحفاظ -أ 
 .االنجراؼ أك اليبكط جرا  حدكثو الممكف

 مػف الت كػد لاايػة كتفػريفيا العفػارة تجميػو نظػاـ تيػايؿ فػ  االسػتمرار  -ب 
 التسرب.  ف نياليان  العفارة انقطاع

الجكفيػة كات ػاذ اإلجػرا ات البلزمػة حػاؿ  الميػاه نك يػة  مػى الرقابػة متابعػة  -ج 
 .حدكث  طر
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 أ رار إحداث أك النيال  الاطا  تدمير مف األمطار مياه ك و نظاـ منو -د 
 .فيو

 ك و غطا  نبات  كاطا  نيال  لمحفاظ  مى المظير الجمال .  -ق 

 التزامات مشغل مكبات النفايات
 (16المادة )

 -يجب أف يمتـز مياؿ مكبات النفايات بما يم :
لػػػد كؿ لؤليػػػ اص غيػػػػر أف يكػػػكف مسػػػلكالن  ػػػػف اسػػػتبلـ النفايػػػات كأال يسػػػػمح با .1

المفك يف أك  ارج أكقات العمؿ الرسم  كيجب  ميػو فػ  أيػة حالػة أف ي ػمف 
  دـ حرؽ أية نفايات ف  المكب.

أف يككف المياؿ بيكؿ  اص مسػلكالن  ػف مراقبػة االنبعاثػات الاازيػة مػف مكػب  .2
جػػرا   النفايػػات كالتريػػيح مػػف المكقػػو كنظػػاـ الميػػاه الجكفيػػة فػػ  محػػيط المكقػػو كا 

 اليؿ الم برية البلزمة.التح
أف ي بػػػػر الجيػػػػات الم تفػػػػة كالسػػػػمطة  ػػػػف أيػػػػة تػػػػ ثيرات بيليػػػػة سػػػػمبية تكيػػػػفيا  .3

إجرا ات المراقبة، كأف يتبو قرار الجية الم تفة كالسمطة بي ف طبيعة كتكقيػت 
 اإلجرا ات التفحيحية الت  يتـ ات اذىا.

يػكؿ فػحيح أف يقكـ بيكؿ متكافؿ بتقييـ احتياجات تيايؿ مكبات النفايػات ب .4
 كبيكؿ  اص.

أف يحتفظ بسجبلت متعمقة بعمؿ مكب النفايػات، كيجػب  ميػو بيػكؿ  ػاص أف  .5
يحػػػػتفظ بسػػػػجبلت يكميػػػػة كيػػػػيرية كسػػػػنكية، كسػػػػجبلت تتعمػػػػؽ بتكػػػػاليؼ تيػػػػايؿ 
مكبػػات النفايػػات بيػػكؿ فػػحيح كبيػػكؿ  ػػاص فيمػػا يتعمػػؽ بػػالمكظفيف كالعربػػات 

 كالمفانو كالمعدات مف أجؿ إدارة المكقو.
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إلػػػػى السػػػػمطة مػػػػف  ػػػػبلؿ الجيػػػػات الم تفػػػػة تقػػػػارير يػػػػيرية كسػػػػنكية  أف يرسػػػؿ .6
تحتػػكم  مػػى البيانػػات المجمك ػػة باإل ػػافة إلػػى الفحكفػػات التػػ  تجػػرل دكريػػان 

 كسجبلن بيليان.
أف يتػػكلى مسػػلكلية مراقبػػة مكػػب النفايػػات بعػػد إغبلقػػو كذلػػؾ لمػػدة  يػػريف سػػنة  .7

كالسػػمطة مػػو  مػػى األقػػؿ أك حسػػب مػػا يطمػػب منػػو مػػف قبػػؿ الجيػػات الم تفػػة 
 األ ذ بعيف اال تبار الكقت الذم يمكف بو أف يسبب المكب  طكرة  مى البيلة.

 حرق النفايات
 (17المادة )

 الحرؽ المكيكؼ:
فػػ  حػػاالت الطػػكارئ فقػػط يسػػمح بحػػرؽ النفايػػات حرقػػان مكيػػكفان كذلػػؾ طبقػػان لميػػركط 

 ا تية:
يتـ الحرؽ تحت أف يككف ىناؾ تفريح مسبؽ مف السمطة كالدفاع المدن ، كأف  .1

 إيراؼ السمطة كالجيات الم تفة.
ـ مػػف التجمعػػات  500أف يكػػكف مكػػاف حػػرؽ النفايػػات  مػػى مسػػافة ال تقػػؿ  ػػف  .2

السػػػكنية كالفػػػنا ية كأف تكػػػكف  كػػػس اتجػػػاه الريػػػاح السػػػالدة لممنػػػاطؽ السػػػكنية 
 كالفنا ية كقت الحرؽ.

 أف يتـ رفد االنبعاثات الاازية. .3
 الفصل الثالث

 ت الخطرةالمواد والنفايا
 (18المادة )

( نفايػات  طػرة ت  ػو ألحكػاـ 3تعتبر كافة المكاد كالنفايات الكاردة ف  ممحؽ رقـ )
 ىذا الففؿ.
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 (19) المادة
تفػػدر كػػؿ كزارة مػػف الػػكزارات المبينػػة فػػ  الجػػدكؿ التػػال  كػػؿ فػػ  نطػػاؽ ا تفافػػو 

 حدد فيو:بالتنسيؽ مو كزارة الفحة كالسمطة جدكالن بالمكاد كالنفايات ال طرة ي
نك ية المكاد كالنفايات ال طرة الت  تد ؿ فػ  نطػاؽ ا تفػاص كزارتو/السػمطة/  .1

 الييلة كدرجة  طكرة كؿ منيا. 
 ال كابط الكاجب مرا اتيا  ند تداكؿ كؿ منيا. .2
 أسمكب الت مص مف العبكات الفارغة لتمؾ المكاد بعد تداكليا. .3
 الييلة، أىمية إ افتيا.أية  كابط أك يركط أ رل ترل الكزارة أك السمطة أك  .4
 

 الجية الم تفة نكع النفايات
المػػػػػػػكاد كالنفايػػػػػػػات ال طػػػػػػػرة الزرا يػػػػػػػة كمنيػػػػػػػا 

 مبيدات ا فات كالم فبات.
 كزارة الزرا ة

كزارة االقتفاد الكطن   المكاد كالنفايات ال طرة الفنا ية.
 )الفنا ة(

المػػػػػػػػػػكاد كالنفايػػػػػػػػػػات ال طػػػػػػػػػػرة الناتجػػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػػف 
دكاليػػػػػػػة كالمعمميػػػػػػػة المستيػػػػػػػفيات كالنفايػػػػػػػات ال
 كالمبيدات الحيرية المنزلية.

 كزارة الفحة

سمطة الطاقة كالمكارد الطبيعية  المكاد كالنفايات ال طرة البتركلية.
 كىيلة البتركؿ

المػػػػكاد كالنفايػػػػات ال طػػػػرة التػػػػ  يفػػػػدر  نيػػػػا 
 إيعا ات مؤينة.

سمطة الطاقة كالمكارد الطبيعية 
 ككزارة الفحة

طػػػػػػرة القابمػػػػػػة لبلنفجػػػػػػار المػػػػػػكاد كالنفايػػػػػػات ال 
 كااليتعاؿ.

 كزارة الدا مية

 سمطة جكدة البيلة أم نفايات  طرة أ رل
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 إنتاج النفايات الخطرة
 (20) المادة

 تمتـز الجية الت  ينت   نيا نفايات  طرة با ت : 
العمػػػػػؿ  مػػػػػى  فػػػػػض معػػػػػدؿ إنتػػػػػاج ىػػػػػذه النفايػػػػػات كمػػػػػان كنك ػػػػػان كذلػػػػػؾ بتطػػػػػكير  .1

تب اع التكنكلكجيا النظيفة كا تيار بدالؿ لممنت  أك المكاد التكنكلكجيا المست دمة كا 
 األكلية األقؿ  رران  مى البيلة كالفحة العامة.

 تكفيؼ النفايات المتكلدة كمان كنك ان كتسجيميا. .2
 قبػؿ السػمطة مػف بو  اص تعريؼ رقـ  مى كالحفكؿ السمطة لدل التسجيؿ .3

 النفايات. نقؿ كأ الت مص  ند أك ت زيف أك معالجة  ممية القياـ ب م
إنيػػا  كتيػػايؿ كحػػدات لمعالجػػة النفايػػات  نػػد المفػػدر بيػػرط مكافقػػة السػػمطة  .4

  مى أسمكب المعالجة ك مى المكاففات الفنية ليذه الكحدات كبرام  تيايميا.

 نقل النفايات الخطرة
 (21المادة )

 تمتـز الجية الت  ينت   نيا نفايات  طرة ف   ممية نقميا بما يم : .1
فايات بطريقة آمنػة بحيػث تكػكف الحاكيػة كالمػكاد المامفػة فػ  حالػة تاميؼ الن -أ 

 جيدة كمبللمة لنقميا.
 ك و ممفؽ  مى الحاكية ال افة بالنفايات ال طرة.  -ب 
 نػػد تعػػذر المعالجػػة أك الػػت مص مػػف النفايػػات ال طػػرة  نػػد مفػػدر تكلػػدىا،  -ج 

تمتػػػػـز الجيػػػػة التػػػػ  ينػػػػت   نيػػػػا ىػػػػذه النفايػػػػات بجمعيػػػػا كنقميػػػػا إلػػػػى أمػػػػاكف 
الػػػػػت مص كالمعالجػػػػػة الم ففػػػػػة لػػػػػذلؾ كالتػػػػػ  تحػػػػػددىا السػػػػػمطة كالجيػػػػػات 

 الم تفة. 
 تمتـز الجية المسلكلة  ف نقؿ النفايات ال طرة با ت : .2
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تحديػػػد  طػػػكط سػػػير مركبػػػات نقػػػؿ النفايػػػات ال طػػػرة، كا  طػػػار سػػػمطات الػػػدفاع  -أ 
المدن  فكران ب م تاير يطرأ  مييا، بمػا يسػمح ليػا بالتفػرؼ السػريو كالسػميـ فػ  

 حاالت الطكارئ.
إ طػػار الجيػػة المسػػػلكلة بعنػػكاف الكػػػراج الػػذم تػػػ كم إليػػو مركبػػػات نقػػؿ النفايػػػات  -ب 

 ال طرة كرقـ كتاريخ التر يص.
تػدريب سػالق  تمػؾ المركبػات  مػى التعامػػؿ مػو الحػاالت الطارلػة التػ  تفػػاحب  -ج 

 النفايات ال طرة.
 مواصفات مركبات نقل النفايات الخطرة

 (22المادة )
 بات نقؿ النفايات ال طرة ما يم : ييترط ف  مرك .1

 أف تككف مر فة ليذا الارض كتجديد ر فتيا دكريان.  -أ 
 أف تككف بحالة جيدة كمزكدة بجميو أدكات السبلمة المطمكبة. -ب 
 أف تككف سعتيا متكافقة مو كمية النفايات المحمكلة. -ج 
أف تحتػػػػػكم  مػػػػػى  بلمػػػػػات كا ػػػػػحة كالتػػػػػ  تبػػػػػيف مػػػػػدل  طػػػػػكرة الحمكلػػػػػة  -د 

 لمتفرؼ أثنا  حاالت الطكارئ. كاألسمكب األمثؿ
 أال تست دـ ألم أغراض أ رل. -ق 
 .الارض ليذا الم ففة النقؿ كسالؿ باير النفايات نقؿ يحظر .2

 تجميع وتخزين النفايات الخطرة
 )23المادة )

 النفايػات منتجػ  جميػو  مػى التاليػة اإلجػرا ات  مى الجيات الم تفػة تطبيػؽ .1
 النفايػات ال طػرة سػكا  كانػت مػف مصالػت  أك المعالجػة بعمميػات يقكمكف الذيف
  ارجيا: أك المنياة حدكد دا ؿ

ك و برنام  زمنػ  لتجميػو النفايػات ال طػرة بحيػث ال تتػرؾ فتػرة طكيمػة  -أ 
 ف  حاكيات الت زيف. 
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تحديػػد أمػػاكف معينػػة لت ػػزيف النفايػػات ال طػػرة، تتػػكفر بيػػا يػػركط األمػػاف  -ب 
 الت  تحكؿ دكف حدكث أية أ رار  امة.    

  النفايػػػات ال طػػػرة بتػػػكفير الحاكيػػػات كمرا ػػػاة غسػػػميا بعػػػد كػػػؿ إلػػػزاـ منػػػت -ج 
 استعماؿ ك دـ ك عيا ف  األماكف العامة.

ت ػػزيف النفايػػات ال طػػرة فػػ  حاكيػػات  افػػة مفػػنك ة مػػف مػػادة فػػما   -د 
ك اليػػػػة مػػػػف الثقػػػػكب التػػػػ  ال تتسػػػػرب منػػػػو السػػػػكالؿ كمػػػػزكدة باطػػػػا  محكػػػػـ 

 كتناسب سعتيا كمية النفايات ال طرة.
نفايػػات ال طػػرة مػػو بع ػػيا الػػبعض كالتمييػػز بػػيف النفايػػات  ػػدـ  مػػط ال -ق 

 ال طرة مف غير ال طرة.
مرا ػػاة ت ػػزيف جميػػو أفػػناؼ النفايػػات ال طػػرة المتكافقػػة فػػ  مكػػاف كاحػػد  -ك 

 كذلؾ لمراقبة كمتابعة است داميا كالسيطرة  مى الد كؿ إلييا.
 ػػػدـ تعبلػػػة أم حاكيػػػة تحتػػػكم  مػػػى نفايػػػات  طػػػرة سػػػالمة بيػػػكؿ كامػػػؿ،  -ز 

 سـ مف الحاكية فارغان.  15ؿ إبقا   مى األقؿ كيف 
ك ػػػػػو اإليػػػػػارات التحذيريػػػػػة فػػػػػ  منطقػػػػػة الت ػػػػػزيف لكفػػػػػؼ اإلجػػػػػرا ات  -ح 

 الكقالية كالتحذيرية البلزمة.
  دـ ت زيف النفايات ال طرة تحت المااسؿ أك أجيزة يفط األب رة. -ط 
تػػكفير كسػػيمة تيكيػػة فعالػػة ككافيػػة لحفػػظ حػػرارة، كرطكبػػة، ككثافػػة كتركيػػز  -م 

 ب رة المتفا دة  مف المستكل المن فض كا مف.األ
الت كد مف أف أر ية منطقة الت زيف غيػر منفػذة لمنػػػو حػدكث تمػكث فػ   -ؾ 

 التربة كالمياه الجكفية، مو الحفاظ  مى نظافة أر ية تمؾ المنطقة.
االنتباه إلى أف تككف أر ية منطقة الت زيف مستكية لتسييؿ التعامؿ مو  -ؿ 

المػػػػػكاد كالنفايػػػػػات ال طػػػػػرة كلتجنػػػػػب حػػػػػدكث أم  الحاكيػػػػػات المحتكيػػػػػة  مػػػػػى
 انسكاب.

 تزكيد منطقة الت زيف بطفايات حريؽ مو نظاـ إنذار مناسب. -ـ 
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 ترؾ مسافة كافية بيف الحاكيات لتسييؿ  ممية تفقدىا كالتعامؿ معيا. -ف 
الت كػػػد مػػػف كجػػػكد م ػػػرجيف  مػػػى األقػػػؿ ممحػػػكظيف مػػػف السػػػيؿ الكفػػػكؿ  -س 

 إلييما.
ة ت ػػػزيف النفايػػػات كالمػػػكاد ال طػػػرة فحػػػص كبيػػػكؿ دكرم كمنػػػتظـ منطقػػػ -ع 

 )أسبك يان  مى األقؿ(.
إ  ػػػاع العػػػامميف فػػػ  أمػػػاكف إنتػػػاج كت ػػػزيف النفايػػػات ال طػػػرة لمكيػػػؼ  -ؼ 

 الطب  الدكرم كت ميف سبلمتيـ.
تك يػػػػة العػػػػامميف بم ػػػػاطر النفايػػػػات ال طػػػػرة كاالحتياجػػػػات البلزمػػػػة  نػػػػد  -ص 

 كتدريبيـ  مييا.التعامؿ معيا كالت كد مف إلماميـ بكافة ىذه المعمكمات 
تك يػػػػة السػػػػكاف فػػػػ  المنػػػػاطؽ المحيطػػػػة ب ىميػػػػة مكاقػػػػو إنتػػػػاج كت ػػػػزيف  -ؽ 

 النفايات ال طرة.
تمتػػػػـز الجيػػػػات المنتجػػػػة ليػػػػذه المػػػػكاد ال طػػػػرة بتعػػػػكيض المفػػػػابيف مػػػػف  -ر 

المكاطنيف ف  األمػاكف المحيطػة بمكاقػو اإلنتػاج أك الت ػزيف  ػف اإلفػابات 
 ثات أك التسربات ال ارة منيا.الناتجة  ف حكادث ىذه األنيطة أك االنبعا

تجنػػب االحتفػػاظ بكميػػة كبيػػرة كغيػػر  ػػركرية مػػف المػػكاد األكليػػة ال طػػرة  -ش 
 كتبنى سياسة "ما د ؿ أكالن، ي رج أكالن".

 كأجيػزة المافػة المكاد مثؿ النفايات لتسرب االستجابة مكاد تكفير يجب -ت 
 .النفايات مكقو ت زيف مف بالقرب الي فية الكقاية

 ألم السػريعة االستجابة ميامو مف تككف الطارلة محاالتل منسؽ تعييف -ث 
 طارلة. حالة

يجػػػب تجييػػػز  طػػػة طػػػكارئ لمتعامػػػؿ السػػػريو مػػػو أم تسػػػريب فػػػ  المػػػكاد  -خ 
  ال طرة.

كجكد نظاـ الممفقات لمبللمة  ممية الت زيف، كيجب أف يحتكم الممفػؽ  مػى  .2
 المعمكمات ا تية:
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 محتكل الحاكية. -أ 
 رمز  طكرة المحتكيات. -ب 
 ل طكرة لممحتكيات. درجة ا -ج 
 تاريخ بد  التعبلة كتاريخ إغبلؽ الحاكية. -د 
 اسـ ك نكاف المنت  لمنفايات. -ق 
 مػػى الجيػػة الرقابيػػة  مػػى القػػالميف بإنتػػاج كت ػػزيف النفايػػات ال طػػرة تقػػديـ تقريػػران  .3

 سنكيان بمدل التزاميـ بتنفيذ االحتياطات الكاجبة.

 اشتراطات مواقع المعالجة والتصريف النيائي
 (24دة )الما

 -ييترط ف  مكاقو المعالجة كالتفريؼ النيال  لمنفايات ال طرة ما يم : 
 إجرا  دراسة تقييـ أثر بيل  لممكقو تكافؽ  مييا السمطة. .1
ا تيار مكاقو معالجة كتفريؼ النفايات ال طرة ف  منطقة تبعد  ػف التجمعػات  .2

 متر. 500السكانية كالعمرانية بمسافة ال تقؿ  ف 
احة المكقػػػػو ككميػػػػة النفايػػػػات ال طػػػػرة بمػػػػا يحػػػػكؿ دكف ت زينيػػػػا أف تتناسػػػػب مسػػػػ .3

 لفترات ممتدة. 
أف يحػػػاط بسػػػكر بارتفػػػاع مناسػػػب مػػػو تزكيػػػد المكقػػػو بػػػ كثر مػػػف بػػػاب ذم سػػػعة  .4

 مناسبة تسمح بد كؿ مركبات نقؿ النفايات ال طرة بسيكلة.
 أف يزكد المكقو بمفدر مال  مناسب كمرافؽ فحية مناسبة. .5
ة مستمزمات الكقاية كاألماف الت  يػنص  مييػا قػانكف العمػؿ أف يزكد المكقو بكاف .6

 الفمسطين  كالفحة المينية ككذلؾ بكسيمة اتفاؿ.
 أف يزكد المكقو بكافة المعدات الميكانيكية الت  تيسر حركة العمؿ بو. .7
أف يػػػزكد المكقػػػو بم ػػػازف مجيػػػزة لحفػػػظ النفايػػػات ال طػػػرة بيػػػا لحػػػيف معالجتيػػػا  .8

 كتفريفيا.
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بالمعػػػدات كالمنيػػػ ت البلزمػػػة لفػػػرز كتفػػػنيؼ بعػػػض النفايػػػات  أف يػػػزكد المكقػػػو .9
 ال طرة بيدؼ إ ادة است داميا كتدكيرىا.

أف يػػزكد المكقػػو بمحرقػػة لحػػرؽ بعػػض أنػػكاع النفايػػات ال طػػرة أك/ كبجيػػاز  .10
 .Autoclave)لمتعقيـ كالتقطيو )ً 

أف يزكد المكقو بحفرة لمطمػر الفػح  بسػعة مناسػبة لػدفف م مفػات الحػرؽ،  .11
 مو المكاففات كاليركط الكاردة ف  سياسة تقييـ األثر البيل . كتتكافؽ

 المعالجة السميمة بيئيًا والتصريف النيائي لمنفايات الخطرة
 (25المادة )

تجػػػػػرم  مميػػػػػة معالجػػػػػة النفايػػػػػات ال طػػػػػرة القابمػػػػػة إل ػػػػػادة االسػػػػػت داـ كالتػػػػػدكير  .1
 ( مو ىذا القرار. 2كاالسترجاع كفؽ تقنيات مك حة ف  ممحؽ رقـ )

 ال يجكز نياليان ت فيؼ المادة ال طرة أك  مطيا بمادة أ رل. .2
يجػػػب معالجػػػة النفايػػػات السػػػالمة الع ػػػكية  ػػػف طريػػػؽ محرقػػػة  افػػػة، بحيػػػث  .3

 ت مف إزالتيا نياليان. 
عداد السجالت حفظ  التقارير وا 

 (26المادة )
يجػػب فػػرز لجػػاف  افػػة محػػددة مػػػف الجيػػات الم تفػػة لممراقبػػة الدكريػػة  مػػػى  .1

 لبيلية لدل منتج  النفايات ال طرة.االحتياطات ا
 كتػاريخ الناتجػة النفايػات كأنػكاع بكميػات  مػى المنػت  أف يحفػظ السػجبلت .2

 .ت زينيا
 كػؿ اسػتبلـ كتسػميـ النفايػات ال طػرة  ػف االحتفػاظ بنسػخ نمػكذج المنػت   مػى .3

المكقػو  فػ  اسػتبلميـ تػاريخ مػف سػنة 15التقػؿ  ػف  لمػدة نفايػات يػحنة
بإنتػاج  ال افػة بالتعميمػات تقيػده بػو يثبػت ؽكسػجؿ بيلػ  مكثػ الم فػص

 ال طرة. كت زيف النفايات
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  مػى النفايػات إجراؤىا تـ م برية فحكص نتال  ألم بسجؿ االحتفاظ المنت   مى .4
 المنياة حدكد  ارج إلى نقميا تـ الت  كتمؾ المكقو ف  الناتجة أك الم زنة ال طرة
 ألغػراض المنيػ ة يػات  ػارجالنفا إرسػاؿ تػاريخ مػف سػنة 15ال تقػؿ  ػف  كلمػدة

 منيا. النيال  الت مص أك الت زيف أك المعالجة
تزكيػػد السػػمطة بنسػػخ مػػف نمػػكذج االسػػتبلـ كالتسػػميـ ككػػذلؾ السػػجؿ البيلػػ  لكافػػة  .5

 الفحكفات كالتحاليؿ الت  تجرل  مى النفايات ال طرة.
 يمـز التكثيؽ بالفكر ما أمكف كتعتبر الفكرة كثيقة. .6

 الفصل الرابع
 ة والتفتيشالرقاب

 (27المادة )
تقػػـك السػػمطة كالجيػػات الم تفػػة بعمميػػات تفتػػيش دكريػػة مػػف أجػػؿ  ػػماف تقيػػد  .1

 القالميف  مى جمو كنقؿ كالت مص مف النفايات بنك ييا ب حكاـ ىذا القرار.
ت  ػػػو منيػػػ ت الففػػػؿ كالفػػػرز كمحطػػػات ترحيػػػؿ النفايػػػات كمكبػػػات الػػػت مص  .2

الدكرم كغير الدكرم كذلؾ لمت كد مف النيال  كالمحارؽ كمفانو الدباؿ لمتفتيش 
 إتباع اإلجرا ات كااليتراطات ال افة بإدارة النفايات بيكؿ فحيح.

يككف لمفتي  السمطة الحؽ ف  د كؿ أماكف الجيات الم كلة بمعالجة النفايات  .3
الفمبة كال طرة لتفتيييا، ك مى الجيات الم تفة كاإلدارات تمكينيـ مف القيػاـ 

 يو المعمكمات كالكثالؽ المطمكبة.بمياميـ كتقديـ جم
 سجل النفايات

 (28مادة )
 مى الجيات الت  تقكـ بعممية إدارة النفايات الفمبة أف تحتفظ بسجؿ  اص يسجؿ 
فيػػػػو تبا ػػػػان كميػػػػات النفايػػػػات كطبيعتيػػػػا كمفػػػػدرىا ككسػػػػالؿ نقميػػػػا كطػػػػرؽ معالجتيػػػػا 

ا ي  ػو ىػذا السػجؿ كالت مص منيا كجميو البيانات الت  تتعمؽ بػإدارة النفايػات، كمػ
 لمكيؼ الدكرم لمندكب  السمطة لمتحقؽ مف مدل فحة المعمكمات الكاردة فيو.
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 الفصل الخامس
 احكام ختامية

 (29المادة )
تقكـ الجيات الم تفة بالتعاكف مو السمطة بات اذ التدابير البلزمة حاؿ حػدكث أم 

كسػػػيمة مػػػف  ػػػرر يترتػػػب  مػػػى البيلػػػة أك الفػػػحة العامػػػة نػػػات   ػػػف أم أسػػػمكب أك 
 كسالؿ إدارة النفايات بنك ييا.

 (30المادة )
مو  دـ اإل بلؿ ب ية  قكبة أيد منفكص  مييا فػ  أيػة قػكانيف أ ػرل ييعػد م الفػان 
كؿ مف أتى أم فعؿ ي الؼ أحكػاـ ىػذا القػرار كالتعميمػات الفػادرة بمكجبػو، كتسػرم 

 1999( لسػنة 7رقػـ )  ميو مكاد العقكبات الكاردة فػ  البػاب الرابػو مػف قػانكف البيلػة
 (.65ك ،63، ك62، ك61كال سيما المكاد )

 (31المادة )
 يماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.

 (32المادة )
تنفيػذ أحكػاـ ىػذا القػرار كيعمػؿ بػو -كػؿ فيمػا ي فػو - مى الجيات الم تفة كافػة 

 مف تاريخ فدكره، كينير ف  الجريدة الرسمية.

 ميبلدية 23/8/2016 :فدر ف  مدينة غزة بتاريخ
 ىجرية  1437/ ذم القعدة/20 :المكافػػػػؽ          

 م. كنعان سعيد عبيد
 رئيس سمطة جودة البيئة
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 المالحق
 (1ممحؽ رقـ )

 ال فالص الت  تجعؿ النفايات  طرة
متفجرة: المكاد كالمستح ػرات التػ  قػد تنفجػر تحػت تػ ثير الميػب أك التػ  تكػكف  .1

 االحتكاؾ مف مادة ثنال  نترات البنزيف.  أكثر حساسية لمفدمات أك
مؤكسدة: المػكاد كالمستح ػرات التػ  تظيػر تفػا بلت يػديدة طػاردة لمحػرارة  نػد  .2

 اتفاليا مو مكاد أ رل، ك افة المكاد القابمة لبليتعاؿ. 
 يديدة االيتعاؿ:  .3

درجػة ملكيػة  21المكاد السالمة كالمستح رات التػ  ليػا نقطػة كمػيض أقػؿ مػف  (1
 ا السكالؿ القابمة لبليتعاؿ بيكؿ كبير.بما فيي

المكاد كالمستح رات الت  قد تفبح سا نة كتيتعؿ فييا النيراف  ند االتفاؿ  (2
 مو اليكا   ند درجة حرارة الارفة دكف أم است داـ لمطاقة.

المػػكاد الفػػمبة كالمستح ػػرات التػػ  يمكػػف أف تيػػتعؿ فييػػا النيػػراف بسػػيكلة بعػػد  (3
فػػػػدر لبليػػػػتعاؿ كالتػػػػ  تسػػػػتمر بػػػػاالحتراؽ أك أف االتفػػػػاؿ لفتػػػػرة كجيػػػػزة مػػػػو م

 تستيمؾ بعد إزالة مفدر اإليعاؿ. 
المػػكاد الاازيػػة كالمستح ػػرات القابمػػة لبليػػتعاؿ فػػ  اليػػكا  فػػ  ال ػػاط الجػػكم  (4

 العادم. 
المػػكاد كالمستح ػػرات التػػ   نػػد اتفػػاليا مػػو المػػا  أك اليػػكا  الرطػػب، تفػػدر  (5

  بكميات  طرة.بدرجة كبيرة الاازات القابمة لبليتعاؿ ك 
المييجة: المكاد كالمستح رات غير األكالة كالتػ  مػف  ػبلؿ تماسػيا الفػكرم أك  .4

المطػػػكؿ أك بفػػػكرة متكػػػررة مػػػو الجمػػػد أك الايػػػا  الم ػػػاط ، يمكػػػف أف تسػػػبب 
 التييجات. 

ال ػػػػػارة: المػػػػػكاد كالمستح ػػػػػرات التػػػػػ  إذا تػػػػػـ استنيػػػػػاقيا أك ابتبل يػػػػػا أك  نػػػػػد  .5
 طر فحية محدكدة. ا تراقيا لمجمد قد تسبب م ا
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السػػامة: المػػكاد كالمستح ػػرات )بمػػا فييػػا المػػكاد كالمستح ػػرات يػػديدة السػػمية(  .6
التػ  إذا مػا تػـ استنيػاقيا أك ابتبل يػا أك  نػد ا تراقيػا لمجمػد قػد تسػبب م ػػاطر 

 فحية حادة كمزمنة كقد تتسبب بالمكت. 
 يػػػا أك  نػػػد المسػػػرطنة: المػػػكاد كالمستح ػػػرات التػػػ  إذا تػػػـ استنيػػػاقيا أك ابتبل .7

 ا تراقيا لمجمد قد تسبب السرطاف أك تزيد مف حدكثو. 
األكالػػػة: المػػػكاد كالمستح ػػػرات التػػػ  قػػػد تػػػدمر األنسػػػجة الحيػػػة  نػػػد المبلمسػػػة  .8

 )االتفاؿ(. 
المعدية: المكاد التػ  تحتػكم  مػى الكالنػات الحيػة الدقيقػة أك المػكاد السػامة التػ   .9

 نساف أك غيره مف الكالنات الحية. يعرؼ أك يعتقد أنيا تسبب المرض ف  اإل
مسبب لمتيػكىات الجنينيػة: المػكاد كالمستح ػرات التػ  إذا تػـ استنيػاقيا أك  .10

ابتبل يا أك  ند ا تراقيا لمجمد قد تسبب التيكىات ال مقية غير الكراثية أك تزيد 
 مف حدكثيا. 

 نػػد  المطفػػرة: المػػكاد كالمستح ػػرات التػػ  إذا تػػـ استنيػػاقيا أك ابتبل يػػا أك .11
 ا تراقيا لمجمد قد تحدث  يكب كراثية جينية أك تزيد مف كقك يا. 

الميػػػػػعة: المػػػػػادة النككيػػػػػة اإليػػػػػعا ية أك  مػػػػػيط منيػػػػػا، إمػػػػػا كحػػػػػدىا أك فػػػػػ   .12
 مجمك ة كيمالية مو  نافر أ رل.

 كؿ ما ذكر مف قبؿ المنت  ب نيا  طرة. .13
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 (2ممحؽ رقـ )
داميا فػ  المعالجػة الم تفػة بالنفايػات تقنيات المعالجة اليالعة كالتػ  يمكػف اسػت  

 ال طرة.
التكمفة 
 النسبية

النفايات الممكف 
 التكنكلكجيا الكفؼ معالجتيا

 من ف ة

المكاد الع كية أك 
غير الع كية غير 
المعدنية )المكاد غير 
الع كية المتحممة 
الت  تحتكم  مى 

 نافر مف الفسفكر، 
النيتركجيف، 
 كالكبريت(

لحيػػػػة الميكركبيػػػػة لتحطػػػػيـ اسػػػػت داـ الكالنػػػػات ا
المركبػػػػػػات الع ػػػػػػكية ال طػػػػػػرة المكجػػػػػػكدة فػػػػػػ  

 النفايات كجعميا أقؿ سمية.
المعالجة 
 البيكلكجية

 

  الية

المكاد غير الع كية 
غير المعدنية، المكاد 
الع كية المعدنية ك/ 
أك المككنات الع كية 
)النفايات ال طرة 
يحفؿ ليا امتزاز 
فقط كيجب أف يتـ 

 بعد(معالجتيا فيما 

 مميػػة كيمياليػػة تقػػـك بإزالػػة المػػكاد ال طػػرة مػػف 
النفايػػػػات  ػػػػف طريػػػػؽ اسػػػػت داـ كربػػػػكف  ػػػػاص 
معال  كتككف ىذه التقنيػة ذات فعاليػة فػ  إزالػة 

 المركبات الع كية مف النفايات السالمة.
امتزاز 
 الكربكف
 

 المككنات الع كية  الية

تحطػػػػػػػػػيـ النفايػػػػػػػػػات أك جعميػػػػػػػػػا أقػػػػػػػػػؿ  طػػػػػػػػػكرة 
لمتبقيػػػػات الناتجػػػػة  بػػػػارة كت فػػػػيض حجميػػػػا. كا

 ف مكاد غيػر   ػكية، باإل ػافة إلػى الطاقػة 
 الت  يمكف أف يستفاد منيا.

حرؽ 
النفايات 
ال طرة ف  

 المرمد
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 متكسطة
 

نفايات ميتعمة ك/ أك 
 نيطة

إزالػػة  فػػالص  طػػكرة النفايػػات )ايػػتعاليا ك/ 
أك تفا ميػػا( مت ػػمنان السػػيطرة  مػػى التفػػا بلت 

كية/ غير الع كية ذات لممكاد الكيميالية الع 
النياط العال  مو كجكد  كابط كقالية لحمايػة 
العمػػػػاؿ مػػػػف حػػػػدكث تفػػػػا بلت  نيفػػػػة محتممػػػػة 
باإل افة إلػى  ػكابط كقاليػة النبعاثػات غازيػة 

 محتممة سامة/ ميتعمة  بلؿ التفا ؿ.

ت ميد 
 الفعالية
 

 نفايات آكمة من ف ة

المعادلة بػالمكاد )أك نفايػات المػكاد أك مجمك ػة 
المػػػػػكاد( التاليػػػػػة: األحمػػػػػاض، القكا ػػػػػد، المػػػػػا  
)يػػػػاممة الميػػػػاه العادمػػػػة( بحيػػػػث تكػػػػكف درجػػػػة 

 .  12,5 – 2الحمك ة لمتبقيات المحاليؿ 

 المعادلة
 

من ف ة 
إلى 
 متكسطة

 المككنات الع كية

تقػػػػـك األكسػػػػدة الكيمياليػػػػة أك الكيرباليػػػػة بجعػػػػؿ 
النفايػػػػػػػػات أقػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػمية  ػػػػػػػػف طريػػػػػػػػؽ مزجيػػػػػػػػا 

المػػكاد )أك نفايػػات المػػكاد  باألكسػػجيف مسػػت دمان 
أك مجمك ػػػػػػة المػػػػػػكاد( التاليػػػػػػة: اليايبككمكريػػػػػػت 
)التبيػػػػيض(، كمػػػػكريف، ثػػػػان  أكسػػػػيد الكمػػػػكريف، 
األكزكف، أك األيػػػػعة فػػػػكؽ البنفسػػػػجية مد مػػػػة 
بػػػػػػػاألكزكف، بيرككسػػػػػػػػيدات، فػػػػػػػػكؽ الكبريتيػػػػػػػػات 

 )بيركبريتات(، بيركمكرات، البيرمنانات.

األكسدة 
 الكيميالية

 من ف ة

كالمكاد غير المعادف 
الع كية األ رل 
)تؤدم إلى تركيز 
 أكبر لممعادف(

الترسػػػػػػػيب الكيميػػػػػػػال  كركاسػػػػػػػب غيػػػػػػػر مذابػػػػػػػة 
لؤلكاسػيد، ىيدرككسػيدات، كربكنػات، كبريتػات، 
كبريتيػػػػػػػػػػػػػػػػدات، كمكريػػػػػػػػػػػػػػػػدات، فمكريػػػػػػػػػػػػػػػػدات، أك 
الفكسػػػػػػفات. كيمكػػػػػػف اسػػػػػػت داـ المػػػػػػكاد التاليػػػػػػة 
لكحػػػدىا أك فػػػ  مجمك ػػػة )أك نفايػػػات المػػػكاد(: 

المحتػػػػػػػػكم  مػػػػػػػػى أكاسػػػػػػػػيد ك/ أك الجيػػػػػػػػر )أم 
 ،) ىيدرككسػػػػيدات الكالسػػػػيـك ك/ أك المانيسػػػػيـك
المػػػػكاد الكاكيػػػػة )ىيدرككسػػػػيدات الفػػػػكديـك أك 
، كبريتيػػػػػػػػد  (، كربكنػػػػػػػػات الفػػػػػػػػكديـك الكالسػػػػػػػػيـك

 الترسيب
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، كبريتػػػػػػػػات الحديػػػػػػػػديؾ أك كمكريػػػػػػػػد  الفػػػػػػػػكديـك
.  الحديديؾ، اليبة، أك كبريتات الفكديـك

  الية
المعادف كالمكاد غير 

 لع كية األ رلا

است داـ كاحػدة أك أكثػر مػف التقنيػات الفيزياليػة 
التاليػػػػػػػة: التبػػػػػػػادؿ األيػػػػػػػكن ، امتػػػػػػػزاز الفػػػػػػػمب 
)زيكاليػػػػت(، التنا ػػػػح العكسػػػػ ، االسػػػػت بلص 
بالمػػػذيبات، التبمػػػكر المتجمػػػد، التريػػػيح الفػػػالؽ، 

 ك/ أك الترسيب البسيط )البمكرة(.

است بلص 
 المعادف
 

متكسطة 
 إلى  الية

  كيةالمكاد الع

اسػػػت داـ كاحػػػدة أك أكثػػػر مػػػف التقنيػػػات التاليػػػة: 
التقطيػػػػر، التب يػػػػر السػػػػطح ، النػػػػزع الب ػػػػارم، 
اإلمتزاز بالكربكف، االست بلص المالو الحػرج، 

السػػػػػػػػالؿ، الترسػػػػػػػػػيب/ -االسػػػػػػػػت بلص السػػػػػػػػالؿ
البمػػػػكرة، )التبمػػػػكر المتجمػػػػد( أك تقنيػػػػات ففػػػػؿ 
الطكر الكيميػال  )إ ػافة األحمػاض، القكا ػد، 

 تحمب، كمكاد كيميالية متيابية(مفكؾ المس

است بلص 
المكاد 
 الع كية

 

من ف ة 
إلى 
 متكسطة

يست دـ ف  العادة 
ال تزاؿ الكرـك 

سداس  التكافؤ إلى 
 الكرـك ثبلث التكافؤ

اسػػت داـ المػػػكاد الم تزلػػػة )أك نفايػػػات لمػػػكاد أك 
مجمك ة المػكاد( التاليػة: ثػان  أكسػيد الكبريػت، 

، أك األمػػػػػ ، بكتاسػػػػػيـك بلح القمكيػػػػػػة أك فػػػػػكديـك
الكبريتات، بايكريتيتػات، ميتابايكبريتػات، اثيمػيف 
، أمػػػػػػػبلح  كبليكػػػػػػػكؿ، ىايدركبريتيػػػػػػػد الفػػػػػػػكديـك

 حديدكز.

 اال تزاؿ
 

 من ف ة
المعادف كالمكاد غير 
 الع كية األ رل

إزالػػػة الميػػػاه العادمػػػة مػػػف النفايػػػات، أك تاييرىػػػا 
كيمياليان لمنو نقميػا  بػر المػا . يمكػف اسػت داـ 

د )أك نفايػػػات المػػػكاد أك مجمك ػػػة المػػػكاد( المػػػكا
التاليػػػػة: اسػػػػمنت بكرتمنػػػػدم، أك الجيػػػػر )الرمػػػػاد 
المتطػػاير كالابػػار مػػف فػػرف االسػػمنت( كىػػذا ال 
يحكؿ دكف اسػت داـ أمػبلح الحديػد؛ السػيميكات 

 كالطيف.

التفميب 
 كاالستقرار
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متكسطة 
 إلى  الية

النفايات الزيتية، 
الزيكت، الحم ة، 

 كالترسبات.

األجػػزا  األساسػػية ال طػػرة مػػف النفايػػات  ففػػؿ
الزيتيػػة، الزيػػكت، الحمػػ ة، كالترسػػبات لت فػػيض 

 حجـ النفايات الت  تحتاج إلى طرح.

است بلص 
 المذيبات

 

 متكسطة
المكاد الع كية مف 
 النفايات السالمة

تطبيػػػػؽ الب ػػػػار مبايػػػػرة  مػػػػى النفايػػػػات بحيػػػػث 
يمكػػػػػػػػػف إ ػػػػػػػػػادة اسػػػػػػػػػتعماؿ المػػػػػػػػػكاد الع ػػػػػػػػػكية 

كقكد أك حرقيا أك است داميا ف  المست مفة ك
أم  مميػػة أ ػػرل مناسػػبة. كيػػتـ معالجػػة الميػػاه 
العادمػػػػػة الناتجػػػػػة بطريقػػػػػة مناسػػػػػبة حسػػػػػب مػػػػػا 

 يتكافؽ مو طبيعتو.

النزع 
 الب ارم
 

متكسطة 
 إلى  الية

المكاد الع كية 
 ال طرة ال افة

اسػت داـ درجػات حراريػػة  اليػة ككسػالؿ لتاييػػر 
يػػػة، أك البيكلكجيػػػة الفػػػفات الكيمياليػػػة، الفيزيال

لمنفايػػػػات )األكسػػػػدة باسػػػػت داـ اليػػػػكا  الرطػػػػب، 
 التحميؿ الحرارم، الكمسنة(.

المعالجة 
 الحرارية
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 (3ممحؽ رقـ )
 فلات النفايات ال طرة الت  يتعيف التحكـ فييا. 

 فلات النفايات ال طرة الت  يتعيف التحكـ فييا
بيػػػة فػػػ  المستيػػػفيات كالمراكػػػز كالعيػػػادات النفايػػػات الطبيػػػة الناتجػػػة  ػػػف الر ايػػػة الط

 الطبية.
النفايػػات الناتجػػة  ػػػف إنتػػاج كتح ػػير كتػػػداكؿ المستح ػػرات الفػػيدالنية كالعقػػػاقير 

 كاألدكية.
 النفايات الناتجة  ف إنتاج كتجييز كاست داـ المبيدات البيكلكجية.
 ظة لؤل ياب.النفايات الناتجة  ف فنو كتجييز كاست داـ المكاد الكيميالية الحاف
 النفايات الناتجة  ف إنتاج كتجييز كاست داـ المذيبات الع كية.

 النفايات الناتجة  ف المعالجة الحرارية ك مميات التقسية المحتكية  مى السيانيد.
 النفايات مف الزيكت المعدنية غير الفالحة لبلستعماؿ المعدة لو أفبلن.

 مستحمبات.النفايات مف مزال  الييدرككربكنات/ ال
النفايات مف المكاد كالمركبات المحتكية  مى أك الممكثة بثناليات الفنيؿ ذات الركابط 

ك/ أك ثبلثيػػػػات الفنيػػػػؿ ذات الػػػػركابط الكمكريػػػػة المتعػػػػددة  (PCB)الكمكريػػػػة المتعػػػػددة 
(PCT)  ك/ أك ثناليات الفنيؿ ذات الركابط البركمية المتعددة(PBB). 

رانيػػة الناتجػة  ػػف التكريػر كالتقطيػػر كأم معالجػة بالتحمػػؿ النفايػات مػػف الركاسػب القط
 الحرارم.

النفايات الناتجػة  ػف إنتػاج كتجييػز كاسػت داـ األحبػار، كاألفػباغ، كالمػكاد الممكنػة، 
 كالدىانات، كطبل  المكر كالكرنيش.

 النفايات الناتجة  ف إنتاج كتجييز كاست داـ الراتينجات، كالمدالف، كالمكاد البلفقة.
النفايػػات مػػف المػػكاد الكيمياليػػة الناتجػػة  ػػف أنيػػطة البحػػث كالتطػػكير أك  ػػف أنيػػطة 

 تعميمية غير محددة التفنيؼ أك جديدة، كال تعرؼ أثارىا  مى اإلنساف أك البيلة.
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 النفايات ذات الطبيعة االنفجارية الت  ال ت  و لتيريو أ ر.
د الكيمياليػػة الفكتكغرافيػػة كمػػكاد النفايػػات الناتجػػة  ػػف إنتػػاج كتجييػػز كاسػػت داـ المػػكا

 المعالجة الفكتكغرافية.
 المتبقيات الناتجة  ف  مميات الت مص مف النفايات الفنا ية.

 النفايات الت  يد ؿ ف  تراكيبيا ما يم :
 .الكربكنيبلت المعدنية 
 . ، مركبات البريميـك  البريميـك
 .مركبات الكرـك سداسية التكافؤ 
 .مركبات النحاس 
  الزنؾ.مركبات 
 .الزرنيخ، مركبات الزرنيخ 
 . ، مركبات السمنيـك  السمنيـك
 . ، مركبات الكادميـك  الكادميـك
 .االنتيمكف، مركبات االنتيمكف 
 . ، مركبات التمكريـك  التمكريـك
 .الزلبؽ، مركبات الزلبؽ 
 . ، مركبات الثاليـك  الثاليـك
 .الرفاص، مركبات الرفاص 
 مركبات الفمكر غير الع كية باستثنا  فم.  كريد الكالسيـك

 مركبات السيانيد الع كية كغير الع كية.
 المحاليؿ الحم ية أك األحماض ف  الحالة الفمبة.

 المحاليؿ القا دية أك القكا د ف  الحالة الفمبة.
 االسبستكس )غبار كألياؼ(. 
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 مركبات الفسفكر الع كية كمركبات اإليثر.
 مكركفينكؿ. الفينكؿ، مركبات الفينكؿ بما ف  ذلؾ الك

 أم نظالر ثنال  بنزيف الفكراف ذم الركابط الكمكرية المتعددة.
 أم نظالر لفكؽ ثنال  بنزيف الديككسيف ذم الركابط الكمكرية المتعددة.
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 2016( لسنة 11قرار رئيس سمطة جودة البيئة رقم )
 بشأن إدارة المياه

 سمطة جكدة البيلة
، 28ـ، كال سػيما المػكاد 1999( لسػنة 7اـ قانكف البيلة رقػـ )بعد االطبلع  مى أحك

 منو،  30، 29
بيػػ ف مقػاييس كمعػػايير  2010( لسػنة 2ك مػى قػرار رلػػيس سػمطة جػكدة البيلػػة رقػـ )

 جكدة ك فالص مياه الفرؼ الفنا   المفرفة إلى يبكو الفرؼ الفح ،
قػاييس كمعػػايير بيػػ ف م 2010( لسػنة 3ك مػى قػرار رلػػيس سػمطة جػكدة البيلػػة رقػـ )
 جكدة ك فالص المياه الفالحة لميرب،

( بيػػ ف معػػايير ا ػػادة 2014( لسػػنة )5ك مػػى قػػرار رلػػيس سػػمطة جػػكدة البيلػػة رقػػـ )
 است داـ المياه المعالجة، 

 كبالتنسيؽ مو الجيات الم تفة، 
 كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،

 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنيان، 
 -رنا ما يم :أفد

 الفصل األول
 تعاريف وأحكام عامة

 (1مادة )
 تعاريف

يككف لمكممات كالعبارات ا تية المعان  الم ففة ليا أدناه ما لـ تدؿ القرينػة  مػى 
  بلؼ ذلؾ:

 سمطة جكدة البيلة. السمطة:
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ى  أم جية حككمية ليا سػمطة التيػايؿ كاإليػراؼ  مػى يػبكات  الجية المختصة:
بكات ميػػاه األمطػػار كممحقاتيمػػا مػػف محطػػات معالجػػة ك ػػخ الفػػرؼ الفػػح  كيػػ

 ك بلفو ممثمة بالبمديات كالكزارات أك مف ينكب  نيا مثؿ القطا ات ال افة.
ىػػػ  الميػػػاه الفػػػالحة لميػػػرب كالمطابقػػػة فػػػ   فالفػػػيا الفيزياليػػػة  ميـــاه الشـــرب:

 ىذا القرار.كمعاييرىا الكيميالية كالبيكلكجية لممقاييس كالمعايير الكاردة ف  أحكاـ 
 المياه المتدفقة أك الجارية أك الراكدة المكجكدة تحت سطح األرض. المياه الجوفية:
أم تاييػػر فػػ   ػػكاص كمككنػػات المػػا   ػػف المعػػايير الػػكاردة فػػ  ىػػذا  تمــوث الميــاه:

 القرار.
أم مػػادة فيزياليػػة أك كيمياليػػة أك   ػػكية أك إيػػعا ية مكجػػكدة فػػ   المــادة المموثــة:

 إلى تايير نك يتيا. المياه تؤدم 
المػػػكاد العالقػػػة فػػػ  الميػػػاه كالتػػػ  يمكػػػف إزالتيػػػا  ػػػف طريػػػؽ  المـــواد الصـــمبة العالقـــة:

مميميتػر، كيعبػر  نيػا بػالمميجراـ  45الترييح الم برم باست داـ كرقة ترييح مقػاس 
 ف  المتر.
الحػد األقفػى مػف تركيػز العنافػر كالمركبػات أك المػكاد المسػمكح  القصـوى: الحدود
 دىا ف  المياه كفقان لممعايير القياسية المحددة ب حكاـ ىذا القرار. بكجك 

الميػػػاه الممكثػػػة بفعػػػؿ مػػػكاد فػػػمبة أك سػػػالمة أك غازيػػػة أك طاقػػػة أك  الميـــاه العادمـــة:
 كالنات دقيقة نتجت أك ت مفت  ف المنازؿ أك المبان  أك المني ت الم تمفة.

ـــاه العادمـــة: العادمػػػة مػػػف الممكثػػػات لتفػػػبح ىػػػ   مميػػػة تنقيػػػة الميػػػاه  معالجـــة المي
 فالحة إل ادة االست داـ أك لمت مص منيا دكف أف تسبب أم  رر. 

الميػػػاه ال ارجػػػة مػػػف محطػػػة معالجػػػة لمميػػػاه العادمػػػة بعػػػد  الميـــاه العادمـــة المعالجـــة:
معالجتيػػػػا بطريقػػػػة سػػػػميمة طبقػػػػان لممعػػػػايير القياسػػػػية لنك يػػػػة ميػػػػاه الفػػػػرؼ الفػػػػح  

اميا أك الػػت مص منيػػا مػػا لػػـ ت ػػتمط بميػػاه مػػف المعالجػػة حسػػب الاػػرض مػػف اسػػت د
 مفادر أ رل.
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إ ػادة االسػت داـ الم طػط لمميػاه العادمػة  إعادة اسـتخدام الميـاه العادمـة المعالجـة:
 المعالجة الست داميا ف  أغراض نافعة محددة.

ىػػ  الميػػاه ال ارجػػة مػػف المفػػانو أك المعامػػؿ كالناتجػػة  الميــاه العادمــة الصــناعية:
الميػػػاه فػػػ  بعػػػض أك كػػػؿ مراحػػػؿ التفػػػنيو أك التنظيػػػؼ أك التبريػػػد أك   ػػػف اسػػػتعماؿ

 غيرىا، سكا  كانت معالجة دا ؿ المفنو أك غير معالجة.
المنيػػ ت كالمعػػدات كاألنابيػػب التػػ  تتطمبيػػا  مميػػة جمػػو  شــبكات الصــرف الصــحي:

 مياه الفرؼ الفح  كنقميا لمعالجتيا. 
ت كاألنابيػب ال افػة بنقػؿ كتجميػو المنيػ ت كالمعػدا شبكة تصريف ميـاه األمطـار:

مياه األمطار كالسيكؿ إلى محطة معالجتيا أك االسػتفادة منيػا أك التفػريؼ النيػال  
 ليا.

النظػاـ ال ػاص الػذم يتكػكف مػف األجيػزة كالمعػدات  محطة معالجـة الميـاه العادمـة:
كم أك كالمنيػ ت البلزمػػة لمعالجػة الميػػاه العادمػة، كقػػد يكػكف ىػػذا النظػاـ أكلػػ  أك ثػػان

 متقدـ.
حفرة نفاذة تست دـ لتفريؼ الم مفات السػالمة، تسػمح بتسػرب  الحفرة االمتصاصية:

 السكالؿ مف تمؾ الم مفات إلى باطف األرض.
مركبػػة مػػزكدة ب ػػزاف معػػدن  محكػػـ، م ففػػة كمعتمػػدة مػػف قبػػؿ  صــيريا النضــح:

 الجية الم تفة لسحب كنقؿ الم مفات السالمة مف الحفرة االمتفافية.
ـــدىون:مصـــا ـــوت وال كحػػػدات ذات تفػػػميـ ىندسػػػ  متفػػػمة بيػػػبكات  ئد فصـــل الزي

الفػػػػرؼ الفػػػػح  الدا ميػػػػة فػػػػ  المطػػػػابخ التجاريػػػػة كالمطػػػػا ـ كالمفػػػػانو الاذاليػػػػة 
كالفنػػػػادؽ كمحطػػػػات غسػػػػيؿ كتيػػػػحيـ السػػػػيارات كغيرىػػػػا، تعمػػػػؿ  مػػػػى ففػػػػؿ زيػػػػكت 
كيػػحـك الطعػػاـ مػػف الم مفػػات السػػالمة قبػػؿ فػػرفيا إلػػى يػػبكة الفػػرؼ الفػػح  أك 

 الحفر االمتفافية. 
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مكاقػػو متفػػمة بيػػبكة الفػػرؼ الفػػح  م ففػػة لتفريػػغ الم مفػػات  نقــاط التفريــغ:
السػػػػالمة التػػػػ  تنقػػػػؿ بكاسػػػػطة فػػػػياري  الن ػػػػح مػػػػف الحفػػػػر االمتفافػػػػية المسػػػػمكح 

 بتفريفيا إلى يبكة الفرؼ الفح .
 ػػزاف مفػػمـ كفػػؽ مكافػػفات معينػػة معتمػػدة مػػف الجيػػة الم تفػػة  مصــائد الرمــال:

ترسػػػػيب الرمػػػػاؿ العالقػػػػة فػػػػ  الميػػػػاه قبػػػػؿ تفػػػػريفيا إلػػػػى يػػػػبكات الفػػػػرؼ يسػػػػت دـ ل
 الفح  كتفريؼ مياه األمطار.

المػػػكاد الفػػػمبة الع ػػػكية كغيػػػر الع ػػػكية الممزكجػػػة المحتكيػػػة  مػػػى نسػػػب  الحمـــأة:
  الية مف المياه كالت  تنت   ف معالجة المياه العادمة.

طرؽ الم تمفػة، كفػؽ المعػايير ىػ  الحمػ ة التػ  تمػت معالجتيػا بػال الحمأة المعالجـة:
 المطمكبة حسب اليدؼ مف االست داـ.

، الفمػػزات االنتقاليػػة  نافػػر تمتمػػؾ  ػػكاص فيزياليػػة مثػػؿ العناصــر الثقيمــة والســامة:
، كتتفػػؼ معظميػػا بالسػػمية  نػػد األكتينيػػدات ،كالبلنثانيػػدات، أيػػباه الفمػػزات كبعػػض

 تراكيز محددة حسب االست داـ.
 المساحات الم ففة لؤلغراض الجمالية كالتنسيقية.  المسطحات الخضراء:

المحافيؿ الت  تزرع مف أجؿ الحفكؿ  مى مجمك يا الحيكم  لعمفية:المحاصيل ا
)السػػػيقاف كالجػػػذكر كالبػػػذكر( السػػػت داميا فػػػ  تاذيػػػة الحيكانػػػات مثػػػؿ البرسػػػيـ كالػػػذرة 

 العمفية كغيرىا.
أم جية حككمية أك ىيلة محمية أك دكلية أك يركة  الجية المستخدمة أو المشغمة:

 ه.أك ي ص يتـ مف  بلليا إدارة الميا
النسب أك المقادير أك المعايير الت  تحددىا السمطة أك الجيػة الم تفػة  المقاييس:

 لقياس ممكثات البيلة كأثارىا ال ارة.
 دراسة تففيمية لؤلثر البيل  المترتب  مى مزاكلة أم نياط. تقييم األثر البيئي:

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B2_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B2_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D9%81%D9%84%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D9%81%D9%84%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA
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ت كػػػد مػػػف اإلجػػػرا ات التػػػ  تبايػػػرىا السػػػمطة أك الجيػػػة الم تفػػػة لم الرقابـــة البيئيـــة:
احتػػػػراـ األيػػػػ اص كالييلػػػػات بالمقػػػػاييس كالتعميمػػػػات البيليػػػػة المقػػػػررة ل ػػػػماف  ػػػػدـ 

 انتياكيا أك تجاكزىا.
كثيقة رسمية تفدر  ف السمطة تعبر  ف الرأم البيل  ب فكص  الموافقة البيئية:

 إنيا  أك مزاكلة أم نياط يتطمب مكافقة السمطة.

 األىداف
 (2مادة )

 إلى ما يم :تيدؼ أحكاـ ىذا القرار 
تحديػػد المكافػػفات القياسػػية لم فػػالص الفيزياليػػة كالكيمياليػػة كالبيكلكجيػػة لمميػػاه  .1

 الفالحة لميرب.
تنظيـ كمراقبة المقاييس كالمعايير البلزمة لكيفية جمو كمعالجػة كا  ػادة اسػت داـ  .2

أك الت مص مف المياه العادمة )بما فييا الفرؼ الفنا  ( كمياه األمطػار مػف 
 ة أك الجية الم تفة ليذا الارض.قبؿ السمط

 اشتراطات عامة
 (3مادة )

( 1يجب أف تتطابؽ  فالص مياه اليػرب مػو المعػايير الػكاردة فػ  ممحػؽ رقػـ) .1
 مف ىذا القرار.

يحظػػر  مػػى أم يػػ ص تفػػريؼ م مفػػات سػػالمة إلػػى يػػبكة الفػػرؼ الفػػح   .2
 القرار.( مف ىذا 2العامة  بلفان لممكاففات كالمعايير الكاردة ف  ممحؽ رقـ )

ال يجػػػكز ألم يػػػ ص أك جيػػػة تفػػػريؼ أك التسػػػبب فػػػ  تفػػػريؼ أم نػػػكع مػػػف  .3
الميػػػػاه العادمػػػػة المعالجػػػػة أك الحمػػػػ ة المعالجػػػػة إال بعػػػػد الحفػػػػكؿ  مػػػػى مكافقػػػػة 

 السمطة.
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يجػػػب أف تتطػػػػابؽ  فػػػػالص ميػػػػاه الفػػػػرؼ الفػػػػنا   المفػػػػرفة إلػػػػى يػػػػبكات  .4
 رار.( مف ىذا الق2الفرؼ الفح  كالمعايير الكاردة ف  ممحؽ رقـ )

يجػػب أف تطػػابؽ الميػػاه العادمػػة المعالجػػة المكافػػفات كالمعػػايير المك ػػحة فػػ   .5
 ( حسب االستعماؿ النيال  الم طط لو.3ممحؽ رقـ)

تتػػكلى الجيػػة الميػػامة كبالتنسػػيؽ مػػو الجيػػات الم تفػػة ميػػاـ ت طػػيط كتفػػميـ  .6
كتنفيػػػذ كافػػػة يػػػبكات تفػػػريؼ األمطػػػار كيػػػبكات الميػػػاه العادمػػػة كتحديػػػد نقػػػاط 

الميػػػاه إلييػػػا، كمػػػا تتػػػكل  كػػػذلؾ ميػػػاـ الرقابػػػة كاإليػػػراؼ الكامػػػؿ  مػػػى تفػػػريؼ 
 تيايؿ ىذه اليبكات كفيانتيا.

 الفصل الثاني
 معايير مياه الشرب

 (4مادة )
 يجب أف ت مك المياه الفالحة لميرب مما يم :

 الكالنات األكلية الممر ة لئلنساف. .1
 الديداف الت  تنتقؿ ف  أم مف أطكارىا لئلنساف. .2
نات الدقيقة بمػا فييػا الفطريػات كالتػ  ليػا أىميػة مػف ناحيػة فػحية أك التػ  الكال .3

 تنت  مكاد سمية تؤثر  مى اإلنساف.

 (5مادة )
يجػػػػب أف تتطػػػػابؽ ال فػػػػالص الميكركبيكلكجيػػػػة فػػػػ  الميػػػػاه الفػػػػالحة لميػػػػرب  .1

 (.1(  مف ممحؽ رقـ )1. 1كالمقاييس المبينة ف  جدكؿ )
فػػ  الميػػاه الفػػالحة لميػػرب كالمقػػاييس يجػػب أف تتطػػابؽ ال فػػالص الفيزياليػػة  .2

 (.1( مف ممحؽ رقـ )2. 1المبينة ف  جدكؿ )
يجػػب أف تتطػػابؽ ال فػػالص الكيمياليػػة فػػ  الميػػاه الفػػالحة لميػػرب كالمقػػاييس  .3

 (.1( مف ممحؽ رقـ )3. 1المبينة ف  جدكؿ )
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يجب أال يزيد تركيز العنافر الثقيمة أك السامة ف  الميػاه الفػالحة لميػرب  ػف  .4
 (.1( مف ممحؽ رقـ )4. 1دكد المبينة ف  جدكؿ )الح

يجب أال يزيػد تركيػز المبيػدات كالممكثػات الع ػكية األ ػرل فػ  الميػاه الفػالحة  .5
 (.1( مف ممحؽ رقـ )5. 1لميرب  ف الحدكد المبينة ف  جدكؿ )

يجػػػب أال يزيػػػد تركيػػػز المػػػكاد الميػػػعة فػػػ  الميػػػاه الفػػػالحة لميػػػرب  ػػػف الحػػػدكد  .6
 (.1( مف ممحؽ رقـ )6. 1المبينة ف  جدكؿ )

 الفصل الثالث
 المياه العادمة

 (6مادة )
ييػػمؿ نطػػاؽ تطبيػػؽ أحكػػاـ ىػػذا الففػػؿ المقػػاييس كااليػػتراطات لكافػػة أنػػكاع الميػػاه 
العادمة كالمياه العادمة المعالجة ال ارجة مف محطػات المعالجػة كالتػ  يػتـ تفػريفيا 

 أك إ ادة استعماليا ف  األكجو ا تية:
 البحر. التفريؼ إلى .1
 تاذية ال زاف الجكف  بالترييح. .2
 رم المزرك ات. .3

 جمع المياه العادمة
 الجمع في شبكات الصرف الصحي

 (7مادة )
 مػػى أفػػحاب المبػػان  السػػكنية  نػػد تػػكفر يػػبكات الفػػرؼ الفػػح   مػػؿ  .1

كفػمة مبايػرة مػو اليػبكة العامػة، كمػا يفػرح ليػـ بإنيػا  محطػات معالجػة 
ه المعالجػػػة بعػػػد الحفػػػكؿ  مػػػى مكافقػػػة  افػػػة بيػػػـ إل ػػػادة اسػػػت داـ الميػػػا

 مسبقة مف السمطة.
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يمتـز أفحاب المنيلات الفنا ية كالاذالية بتركيب مفػالد لففػؿ الزيػكت  .2
 كالدىكف  ف المياه قبؿ تفريفيا إلى يبكة الفرؼ الفح .

ال يجػػػػػكز ألم يػػػػػ ص اال تػػػػػدا  أك القيػػػػػاـ بػػػػػ م  مػػػػػؿ مػػػػػف يػػػػػ نو إلحػػػػػاؽ  .3
 ركع الفرؼ الفح .األ رار ب م مف أ ماؿ أك مرافؽ مي

يمنػػػػو تفػػػػريؼ الميػػػػاه المحتكيػػػػة  مػػػػى المػػػػكاد المػػػػذككرة أدنػػػػاه إلػػػػى يػػػػبكات  .4
 الفرؼ الفح :

 سكالؿ فنا ية أك غازات قابمة لبليتعاؿ أك االنفجار. - أ
 أية مكاد سالمة أك فمبة ذات  فالص كيماكية يمكف أف تؤدم إلى: - ب

 .إ اقة التدفؽ ف   طكط يبكة الفرؼ الفح  العامة 
  طكط يبكة الفرؼ الفح  العامة.    رران ب 
  ػػػػرران  مػػػػى فػػػػحة كحيػػػػاة العػػػػامميف فػػػػ  فػػػػيانة يػػػػبكة الفػػػػرؼ 

 الفح  العامة.
 .رران أل ماؿ تيايؿ كفيانة محطات ال خ كالمعالجة  
   .انبعاث الركالح السامة 

 مياه تحتكم  مى مبيدات حيرية أك نباتية. - ت
 أم مكاد سامة كما ف  حكميا. - ث
 راكز الفحية الممكثة كباق   ينات التحميؿ.م مفات المستيفيات كالم - ج
أم مكاد أك نظالر فنا ية ميعة إال بعد الحفكؿ  مى تفريح بذلؾ  - ح

 مف السمطة.
الم مفات السالمة الناتجة  ػف مفػانو اإلنيػا ات مثػؿ: الػببلط كالر ػاـ  - خ

كالطػػكب ك بلطػػات اإلسػػمنت، كأيػػة م مفػػات سػػالمة يزيػػد تركيػػز المػػكاد 
 1.5ممجـ/لتػػر كبػػكزف نػػك   يزيػػد  مػػى  50مػػى الفػػمبة العالقػػة فييػػا  

 .3ممجـ/سـ
 مياه التبريد الفنا ية. - د
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 المياه مركزة الممكحة.  - ذ
يجػػػػػػب أف تتطػػػػػػابؽ ال فػػػػػػالص الفيزياليػػػػػػة فػػػػػػ  ميػػػػػػاه الفػػػػػػرؼ الفػػػػػػنا    .5

 (.2( ممحؽ رقـ)1. 2كالمقاييس المبينة ف  جدكؿ )
يجػػػػػب أف تتطػػػػػابؽ ال فػػػػػالص الكيمياليػػػػػة فػػػػػ  ميػػػػػاه الفػػػػػرؼ الفػػػػػنا    .6

 (.2( ممحؽ رقـ )2. 2اييس المبينة ف  جدكؿ )كالمق
يجب أال يزيد تركيز العنافر الثقيمة أك السامة ف  مياه الفػرؼ الفػنا    .7

 (.2( ممحؽ رقـ)3. 2 ف الحدكد المبينة ف  جدكؿ )

 الجمع في الحفر االمتصاصية
 (8مادة )

قبػػػػؿ البػػػػػد  فػػػػ  إقامػػػػة حفػػػػرة امتفافػػػػية يتكجػػػػب  مػػػػى فػػػػاحب المنيػػػػ ة  .1
 ى مكافقة مسبقة مف الجية الميامة كفقان لممكاففات المذككرة أدناه. الحفكؿ  م

مرا ػػاة اتجػػاه تػػدفؽ الميػػاه الجكفيػػة  نػػد ا تيػػار مكقػػو الحفػػرة االمتفافػػية  .2
 ف  حاؿ كجكد آبار مياه قريبة.

 يجب أف تتكافر المكاففات التالية ف  الحفرة االمتفافية:  .3
 بالمكاطف. أف تقو الحفرة  مف حدكد قطعة األرض ال افة - أ
أف تكػػكف فػػ  مكقػػو قريػػب مػػف الطريػػؽ كيسػػيؿ الكفػػكؿ إلييػػا لمتنظيػػؼ  - ب

 كالفيانة كالتفريغ.
متػػر مػػف منسػػكب أنبػػكب التفػػريؼ كال  1.5أال يقػػؿ  مػػؽ الحفػػرة  ػػف  - ت

 متر بحسب ما تحدده الجية الميامة. 8-2يزيد  مقيا االجمال   ف 
الفػػػرد أف تكػػػكف سػػػعة الحفػػػرة مناسػػػبة كمحسػػػكبة  مػػػى أسػػػاس اسػػػتيبلؾ  - ث

 اليكم . 
أف يككف سقؼ الحفرة مف مادة تتحمػؿ ال ػاكط الكاقعػة  مييػا كمػزكدة  - ج

 باطا  محكـ اإلغبلؽ يمنو د كؿ ك ركج الحيرات.
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أف يسػػبؽ الحفػػرة غرفػػة ترسػػيب مػػكاد فػػمبة غيػػر منفػػذة بحجػػـ مناسػػب  - ح
 محسكب  مى أساس استيبلؾ الفرد اليكم . 

رة االمتفػػاص  ػػف يمتػػـز المػػكاطف بسػػحب ميػػاه الفػػرؼ الفػػح  مػػف حفػػ .4
طريػػػػؽ الفػػػػياري  ال افػػػػة بػػػػذلؾ كفػػػػرفيا إلػػػػى النقػػػػاط التػػػػ  تحػػػػددىا الجيػػػػة 

 الميامة.
يحظػػػػػػر االسػػػػػػتمرار فػػػػػػ  تفػػػػػػريؼ ميػػػػػػاه الفػػػػػػرؼ الفػػػػػػح  إلػػػػػػى الحفػػػػػػر  .5

 االمتفافية حاؿ تكفر يبكة فرؼ فح .

 معالجة المياه العادمة
 (9مادة )

الفػػح  المنقكلػػة  تمتػػـز الجيػػة الميػػامة بػػإجرا   مميػػات المعالجػػة لميػػاه الفػػرؼ .1
 بػػر اليػػبكات مػػف  ػػبلؿ إنيػػا  محطػػات معالجػػة كفػػؽ اإلجػػرا ات كالمكافػػفات 

 الت  تحددىا السمطة.
تمتػػـز الجيػػة الميػػامة لمحطػػات معالجػػة ميػػاه الفػػرؼ الفػػح  بتيػػايؿ كفػػيانة  .2

 المحطات مف أجؿ تحقيؽ التيايؿ الفعاؿ.
ؽ مػػو المعػػايير  مػػى الجيػػات الميػػامة  ػػماف جػػكدة الميػػاه المعالجػػة بمػػا يتكافػػ .3

( أك تفكقيػػػا، بيػػػدؼ االسػػػت داـ األمثػػػؿ 3كالمكافػػػفات الػػػكاردة فػػػ  ممحػػػؽ رقػػػـ )
 لممياه المعالجة كالحفاظ  مى البيلة.

يمتػػػـز المػػػكاطف بتسػػػديد ثمػػػف تكػػػاليؼ نقػػػؿ كمعالجػػػة الميػػػاه العادمػػػة حسػػػب نظػػػاـ  .4
 التعرفة المعتمد مف الجيات الم تفة.

 مراقبة نوعية المياه المعالجة
 (10) مادة

 تتـ مراقبة نك ية المياه المعالجة  مى النحك التال :
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تمتـز الجية الميامة بإجرا  الفحكفات الم برية البلزمة مف  بلؿ أ ػذ  ينػات  .1
برازىػػا  مركبػػة مػػو  ػػركرة  مػػؿ سػػجبلت بيليػػة رسػػمية لتكثيػػؽ النتػػال  الم بريػػة كا 

د فػ  ممحػؽ لمسمطة  ند طمبيا، كما ىك مك ح ف  جدكؿ المراقبة النك ية الكار 
 (4رقـ )

تمتػػػـز الجيػػػة الميػػػامة بإفػػػدار النتػػػال  بيػػػكؿ رسػػػم  كتزكيػػػد السػػػمطة كالجيػػػات  .2
 الم تفة بفكرة  نيا.

 مقاييس ومعايير إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة
 االشتراطات العامة

 (11مادة )
 يحظر إ ادة است داـ المياه العادمة غير المعالجة. .1
مػػػػة المعالجػػػػة ألم مػػػػف معػػػػايير إ ػػػػادة اسػػػػت داـ الميػػػػاه  نػػػػد تجػػػػاكز الميػػػػاه العاد .2

( مػػف الممحػػؽ 1.3العادمػػة ألغػػراض إ ػػادة االسػػت داـ المك ػػحة فػػ  الجػػدكؿ )
المرفؽ مو ىذا القرار،  مى الجية الميامة أك/كالجيػة المسػت دمة إيقػاؼ  3رقـ 

 است داـ أك/ كتفريؼ المياه المعالجة لحيف استقرار نك ية الميػاه،  مػى أف يػتـ
سا ة، مو إجرا  فحص ميترؾ لحيف الحفػكؿ  مػى  24إيعار السمطة  بلؿ 

 نتال  تكافؽ الحدكد كالمعايير بما يحافظ  مى البيلة كالفحة العامة.
يحظػػػر تفػػػريؼ أك اسػػػت داـ الميػػػاه العادمػػػة المعالجػػػة  بلفػػػان لمػػػا ىػػػك كارد فػػػ   .3

 مف السمطة.( مف ىذا القرار إال بعد الحفكؿ  مى مكافقة  طية 6المادة رقـ )
ف  حػاؿ اسػت داـ الميػاه العادمػة المعالجػة لايػر األغػراض المػذككرة فػ  الجػدكؿ  .4

المرفػػػػؽ مػػػػو ىػػػػذا القػػػػرار مثػػػػؿ )أ مػػػػاؿ التبريػػػػد أك  3( مػػػػف الممحػػػػؽ رقػػػػـ 1.3)
اإلطفا ( تعتمد مكاففات أك إريادات قياسية  افة بكؿ اسػتعماؿ كبعػد إجػرا  

عمػػؽ باليػػلكف الفػػحية كالبيليػػة مػػف الدراسػػات البلزمػػة  مػػى أف يػػتـ مرا ػػاة مػػا يت
 قبؿ الجية المست دمة.
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 اشتراطات التصريف إلى البحر
 (12مادة )

ال يجػػػػكز تفػػػػريؼ الميػػػػاه العادمػػػػة المعالجػػػػة لمبحػػػػر إال بعػػػػد مطابقتيػػػػا لمحػػػػدكد  .1
المرفػػؽ مػػو ىػػذا القػػرار  3( مػػف الممحػػؽ رقػػـ 1.3كالمعػػايير الػػكاردة فػػ  الجػػدكؿ )

 .كحفكليا  مى مكافقة مف السمطة
ال يجػػػكز تفػػػريؼ الميػػػاه العادمػػػة المعالجػػػة كفقػػػان لممكافػػػفات الػػػكاردة فػػػ  ىػػػذا  .2

 القرار، إال ف  األماكف المكافؽ  مييا  طيان مف السمطة.
 يحظر تفريؼ المياه العادمة المعالجة إلى رماؿ الياطئ مبايرة. .3

 اشتراطات تغذية الخزان الجوفي
 (13مادة )

المعالجػػػػة ألغػػػػراض تاذيػػػػة  ػػػػزاف الميػػػػاه  يجػػػػكز إ ػػػػادة اسػػػػت داـ الميػػػػاه العادمػػػػة .1
( مػػػػف 1.3الجكفيػػػػة  نػػػػدما تتكافػػػػؽ نك يتيػػػػا مػػػػو المعػػػػايير الػػػػكاردة فػػػػ  الجػػػػدكؿ)

 المرفؽ مو ىذا القرار. 3الممحؽ رقـ 
أم ترييح لم زاف الجكف  بالمياه العادمة المعالجة بجكدة م الفة لما نص  ميػو  .2

القػرار يجػب أف يحفػػؿ المرفػؽ مػو ىػػذا  3( مػف الممحػػؽ رقػـ 1.3فػ  الجػدكؿ )
 مى مكافقة  طيػة مػف السػمطة كسػمطة الميػاه، مػو إرفػاؽ دراسػة تقيػيـ أثػر بيلػ  

 ل طة الترييح تكافؽ  ميو السمطة.
يجب إجرا  تحاليؿ دكرية قبؿ كأثنػا  اسػت داـ الميػاه العادمػة المعالجػة ألغػراض  .3

 تاذية  زاف المياه الجكفية.
الجػػػة لتاذيػػػة ال ػػزاف الجػػػكف   ػػػف طريػػػؽ ال يجػػكز اسػػػتعماؿ الميػػػاه العادمػػة المع .4

 ـ.15الحقف المباير،  مى أال يقؿ سمؾ طبقة الترييح الرممية  ف 
 مػػى الجيػػة الميػػامة إجػػرا  برنػػام  رقابػػة دكرم  بػػار الميػػاه المحيطػػة بػػ حكاض  .5

 الترييح ل ماف جكدة المياه الجكفية المحيطة.
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 اشتراطات ري المزروعات
 (14مادة )

 باست داـ المياه العادمة المعالجة. يحظر رم ال  راكات .1
يحظػػر اتفػػاؿ أك ربػػط األنابيػػب الناقمػػة لمميػػاه العادمػػة المعالجػػة ب نابيػػب يػػبكة  .2

ا بػػار،  مػػى أف تكػػكف مناسػػيب أنابيػػب الميػػاه العادمػػة المعالجػػة أسػػفؿ مناسػػيب 
 أنابيب مياه اليرب.

م يجػػب تمييػػز يػػبكة الػػرم بميػػاه الفػػرؼ الفػػح  بمػػكف م تمػػؼ  ػػف يػػبكة الػػر  .3
 بمياه ا بار.

ال يجػػػكز اسػػػتعماؿ الميػػػاه العادمػػػة المعالجػػػة إال لػػػرم المحافػػػيؿ المػػػذككرة فػػػ   .4
 المرفؽ مو ىذا القرار. 3( الـ مف الممحؽ رقـ 1.3الجدكؿ )

يجكز ت فيؼ الميػاه العادمػة المعالجػة كذلػؾ ب مطيػا فػ  مكقػو محطػة المعالجػة  .5
 ذه المعايير.مو مياه نقية بيدؼ تحقيؽ االيتراطات الكاردة ف  ى

ال يجػػػػػكز اسػػػػػت داـ تقنيػػػػػة الػػػػػرم بػػػػػالرش فػػػػػ  رم المزرك ػػػػػات بالميػػػػػاه العادمػػػػػة  .6
 المعالجة.

يجػػب التقيػػد بنظػػاـ الػػرم السػػطح  أك تحػػت السػػطح  أك التنقػػيط فػػ   مميػػة رم  .7
األيػجار كالمسػطحات ال  ػرا ، يػػريطة أف يكػكف الػرم فػػ  غيػر أكقػات ارتيػػاد 

 المكاطنيف لتمؾ األماكف العامة.
 لتقيد بنظاـ الرم التحت سطح  ف   ممية رم األيجار ف  المتنزىات.يجب ا .8
ف مستنقعات مف الميػاه العادمػة المعالجػة المسػت دمة فػ  الػرم، كفػى  .9 يحظر تككُّ

 حالة تككنيا يجب الت مص منيا بردميا.
 يمنو ت زيف المياه العادمة المعالجة الست داميا ف  الرم ألكقات الحقة. .10
جنػػػػ  المحفػػػػكؿ ب سػػػػبك يف  نػػػػد اسػػػػت داـ الميػػػػاه يجػػػب إيقػػػػاؼ الػػػػرم قبػػػػؿ  .11

العادمػػة المعالجػػة لاايػػات رم األيػػجار المثمػػرة كالمحافػػيؿ الحقميػػة كاأل ػػبلؼ 
 كاستبعاد الثمار الساقطة كالمبلمسة لؤلرض.
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يكقػػؼ اسػػت داـ الػػرم بالميػػاه العادمػػة المعالجػػة، فػػ  حػػاؿ كػػاف ىنػػاؾ تػػ ثير  .12
المزرك ػات، مػو مرا ػاة التػ ثير لبعض ال كاص كالعنافػر المكجػكدة فييػا  مػى 

 السمب  ليا  مى  كاص التربة.
تمتػػػـز الجيػػػػة التػػػ  تنػػػػت  ك / أك تسػػػكؽ المحافػػػػيؿ التػػػ  يػػػػتـ رييػػػا بالميػػػػاه  .13

 العادمة المعالجة بك و تمييز  مييا يفيد بذلؾ.
يجػػػػػب ك ػػػػػو لكحػػػػػات تحذيريػػػػػة مثبتػػػػػة فػػػػػ  أمػػػػػاكف الػػػػػرم مػػػػػف قبػػػػػؿ الجيػػػػػة  .14

 ف  األماكف الت  تحددىا كزارة الزرا ة.المست دمة لممياه العادمة المعالجة 
 يجب تركيب فمامات ك دادات ليبكات رم المزارع. .15
تمتػػػـز الجيػػػة الميػػػامة بػػػإجرا  تحميػػػؿ ل ػػػكاص التربػػػة الفيزياليػػػة كالكيمياليػػػة  .16

بالمزارع الت  تست دـ المياه العادمػة المعالجػة كػؿ سػتة أيػير، كيحػؽ ليػا إجػرا  
 فحكفات  مى المحافيؿ الزرا ية.

ؽ لكزارة الزرا ة إجرا  فحكفات  مى المحافػيؿ الزرا يػة كاجػرا  تقيػيـ يح .17
  ثار است داـ المياه العادمة المعالجة  مى التربة.

 االشتراطات الالزمة لمتخمص من المياه العادمة
 (15مادة )

ال يجكز تفريؼ المياه العادمة ال اـ أك المعالجة قػرب مفػادر الميػاه الجكفيػة  .1
 بيا آبار مياه أك ف  المناطؽ المحمية المتكاجدة ف  المنطقة. أك المناطؽ الت 

يحظػػػر  مػػػى أم يػػػ ص أف يفػػػرؼ الميػػػاه العادمػػػة ال ػػػاـ إلػػػى مفػػػادر الميػػػاه  .2
السػػطحية أك أم مجػػػرل طبيعػػ ، أك أم مكػػػاف مكيػػكؼ أم ف ػػػبلت سػػػالمة أك 
 مياه ممكثة أك  ادية إال بعد معالجتيا كأ ذ المكافقة مف السمطة لتفريفيا كذلؾ

 (.3كفؽ المكاففات القياسية الفمسطينية الكاردة ف  الممحؽ رقـ )
 نػػػد طػػػرح الميػػػاه المعالجػػػة إلػػػى مسػػػطحات ماليػػػة معر ػػػة لمتمػػػاس المبايػػػر مػػػو  .3

 المكاطنيف تست دـ إحدل  مميات التطيير المناسبة حفاظان  مى الفحة العامة.
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مبايػر  يجب أف ت  و اليكاطئ الت  تتعرض لتفريؼ المياه المعالجػة بيػكؿ .4
 لفحكفات دكرية تجرييا السمطة أك الجيات الم تفة.

 الفصل الرابع
 األمطار
 (16مادة )

يمتـز فاحب المني ة بتكفير نظاـ سميـ لتفريؼ مياه األمطار مف المني ة كفقان  .1
 لميركط كال كابط الت  تحددىا الجيات الم تفة.

ح  يحظػػر  مػػى أم يػػ ص تفػػريؼ ميػػاه األمطػػار إلػػى يػػبكات الفػػرؼ الفػػ .2
 دكف مكافقة مسبقة مف الجية الميامة.

 يحظر تفريؼ الم مفات السالمة إلى يبكة تفريؼ مياه األمطار. .3
ال يجكز لفاحب المني ة إجرا  أم تعديؿ أك تحكيؿ ف  نظاـ أك  طكط يبكة  .4

تفريؼ مياه األمطػار إال بعػد الحفػكؿ  مػى المكافقػة البلزمػة لػذلؾ مػف الجيػة 
 الميامة.

القيػاـ بتفػريؼ الميػاه مػف مكاقػو اإلنيػا ات أك الميػاريو ال يجكز ألم يػ ص  .5
أك الحفػػر كتفػػريفيا إلػػى يػػبكة تفػػريؼ ميػػاه األمطػػار إال بعػػد الحفػػكؿ  مػػى 

 مكافقة مسبقة مف الجية الميامة، كبذلؾ فعميو التقيد باليركط التالية:
تػػػكفير مفػػػيدة لمرمػػػاؿ حسػػػب االيػػػتراطات كال ػػػكابط التػػػ  تحػػػددىا الجيػػػة  - أ

 يتـ إبقاؤىا بففة دالمة ف  حالة نظيفة. الميامة كأف
إغػػػبلؽ أغطيػػػة فتحػػػػات مناىػػػؿ يػػػػبكة تفػػػريؼ ميػػػاه األمطػػػػار أثنػػػا  كبعػػػػد  - ب

 االست داـ.
تكفير رقابة مسػتمرة طيمػة الكقػت ل ػماف السػيطرة  مػى أم تسػرب أك طفػح  - ت

 قد يحدث ف  فتحات مناىؿ التفريؼ.
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 الفصل الخامس
 أحكام ختامية

 الرقابة والتفتيش
 (17مادة )

ت تص السمطة كالجيات الم تفة بمراقبة تنفيذ المقاييس كالمكاففات كااليتراطات 
الػػػكاردة ب حكػػػاـ ىػػػذا القػػػرار بمػػػا ييػػػمؿ أ ػػػذ  ينػػػات كتحميميػػػا بفػػػفة دكريػػػة لمراقبػػػة 

 (.4النك ية كفؽ ما كرد ف  ممحؽ رقـ )
 (18مادة )

الميػاه العادمػة يككف لمفتي  السمطة الحؽ ف  د كؿ أمػاكف الجيػات الم كلػة بمعالجػة 
 لتفتيييا، ك مى الجيات الم تفة كالميامة كاإلدارات تمكينيـ مف القياـ بمياميـ.

 (19مادة )
مو  دـ اإل بلؿ ب ية  قكبة أيد منفكص  مييا فػ  أيػة قػكانيف أ ػرل ييعػد م الفػان 
كؿ مف أتى أم فعؿ ي الؼ أحكػاـ ىػذا القػرار كالتعميمػات الفػادرة بمكجبػو، كتسػرم 

 1999( لسػنة 7د العقكبات الكاردة فػ  البػاب الرابػو مػف قػانكف البيلػة رقػـ ) ميو مكا
 ( منو.68كال سيما المادة )

 (20مادة )
 يماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.
 (21مادة )

تنفيػذ أحكػاـ ىػذا القػرار كيعمػؿ بػو -كػؿ فيمػا ي فػو - مى الجيات الم تفة كافػة 
 ة الرسمية.دكره، كينير ف  الجريدمف تاريخ ف

 

 ميبلدية 23/8/2016 :فدر ف  مدينة غزة بتاريخ
 ىجرية  1437/ ذم القعدة/20 :المكافػػػػؽ          

 م. كنعان سعيد عبيد
 رئيس سمطة جودة البيئة
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 (1ممحق رقم )
 خصائص المياه الصالحة لمشرب

 : ال فالص الميكركبيكلكجية ف  المياه الفالحة لميرب1. 1جدكؿ 

 ال افية
ير مياه اليرب معاي

 الفمسطينية ) مية/سـ(
نك ية 
 مبلحظات الت ثير

 العدد الكم  
)Colony Count( 

لمدة  37 ند درجة  .1
سا ة ال يزيد  24
 3 مية / سـ 50 ف 

لمدة  22 ند درجة  .2
سا ة ال يزيد  48
 3 مية / سـ 50 ف 

  ند ال ركرة فح 

 بكتيريا القكلكف الكمية
0 
 

 فح 

%مف العينات يجب 95
 كف  اليةأف تك

% مف العينات الباقية 5
 مستعمرة 5تسمح بكجكد 

  فح  0 بكتيريا القكلكف البرازية
  فح  0 بكتيريا السبحية البرازية

*الككلكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتريديـك 
الم تزلػػػػة لمكبريػػػػت )فػػػػ  

 المعبلة( المياه
  امؿ مؤير فح  0

بكتيريػػػػػػػػػػػا بسػػػػػػػػػػػيدكمكنس 
)تفحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػص فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
المستيػػػػفيات فػػػػ  غػػػػرؼ 

 العمميات(

  ركرة ند ال فح  0
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 : ال فالص الفيزيالية ف  المياه الفالحة لميرب2. 1جدكؿ 
 نك ية الت ثير معايير مياه اليرب الفمسطينية ال افية رقـ

 المكف  .1
15 TCU 

TCU = True Color Unit 
 استساغ 

 NTU 5 العكارة  .2
NTU = Nepholometric Turbidity Unit 

 استساغ 

 استساغ  مستساغ الطعـ  .3
 استساغ  بكؿ لممستيمكيف كال يكجد تاير غير طبيع مق الرالحة  .4

5.  
درجة 
 استساغ  درجة ملكية ≤25 الحرارة

 
 : ال فالص الكيميالية ف  المياه الفالحة لميرب3. 1جدكؿ 

 )مميجراـ/لتر( ال افية رقـ
نك ية 
 الت ثير

 مبلحظات

1.  
األمبلح الذالبة الكمية 

(TDS) 
 الحد األدنى

100 
 الحد األقفى

1000 
 ساغ است

التجفيؼ  مى 
درجة  105

 ملكية
   PH 6.5 8.5الرقـ الييدركجين    .2
  استساغ  CL -- 250الكمكرايد   .3
  فح  NO3 -- 50النترات   .4

 -- NO2النيتريت  
0.2 (P) 

P قيمة :
 استرداد مؤقتة

  فح 

  فح  NH3 -- 1.5األمكنيا   .5
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6.  
 العسر الكم 

Total Hardness 
-- 300 

فح  
 استساغ 

  كمؤير ف
كربكنات 
 الكالسيـك

 Alkalinity  200 القمكية  .7
فح  
 استساغ 

كمؤير ف  
كربكنات 
كبيكربكنات 
 الكالسيـك

  استساغ  SO4  250الكبريتات   .8

 Ca 30 200الكالسيـك   .9
فح  
 استساغ 

كربكنات 
الكالسيـك 
 كمؤير

 Mg 10 50ماغنسيـك   .10
فح  
 استساغ 

 

فح   Na -- 200الفكديـك   .11
 استساغ 

 

  فح  -- -- Kكتاسيـك الب 
  فح  F 0.5 1.5الفمكرايد   .12

13.  
 الكمكرالحرالمتبق 

FR.CL 
0.2 0.8 

فح  
 استساغ 

زمف المبلمسة 
أثنا  التطيير 

(15-30 )
 دقيقة.

 
 المنظفات الفنا ية

AMBS 
-- 0.5 

فح  
 استساغ 
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 : العنافر الثقيمة كالسامة ف  المياه الفالحة لميرب4. 1جدكؿ 
 نك ية الت ثير ميكركجراـ/لتر ال افية رقـ

 فح  300 (Fe)الحديد          .1
 فح  200 (Al)األلمنيـك         .2
 فح  1000 (Cu)النحاس         .3
 فح  3000 (Zn)الزنؾ           .4
 فح  400 (Mn)المنجنيز        .5
 فح  20 (Ni)النيكؿ           .6
 فح  10 (Pb)الرفاص       .7
  فح 20 (Sb)األنتيمكف       .8
 فح  10 (Se)السمينـك         .9

 فح  10 (As)الزرنيخ          .10
 فح  3 (Cd)الكادميـك        .11
 فح  70 (CN)السيانيد          .12
 فح  50         (Cr)الكرـك   .13
 فح  1 (Hg)الزلبؽ           .14

 

 : المبيدات كالممكثات الع كية ف  المياه الفالحة لميرب5. 1جدكؿ 

 ال افية رقـ
ر مياه اليرب معايي

الفمسطينية 
 ميكركجراـ/لتر

نك ية 
 الت ثير

 فح  Alachlor     20األكمكر  .1
 فح  Aldicarb 10الديكارب                    .2
 فح  Aldrin/Dieldrin 0.03ألدريف / ديمدريف      .3
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 فح  Atrazine 2أترازيف  .4
 فح  Chlordane 0.2كمكر داف   .5
 فح  21 ( D.D.Tت         )  -د –د   .6
 فح  1 كمكركبركباف– 3دام بركمك 1،2  .7
8.  2,4– D            4,2 د  فح  30 
9.  Heptachlor, Heptachlor epoxide 0.03  فح 

 فح  Lindane 2لنديف                        .10
 فح  Methoxychlor 20ميتككس  كمكر        .11
 فح  Permethrin 20بيرك مثريف              .12
 فح  Simazine 2سيمازيف   .13
 فح  Tri-fluralin 20 ترام فمكراليف             .14
 فح  2,4,5TP 9ت ب 5,4,2  .15
 فح  Endrin 0.6إندريف  .16
 فح  Vinyl chloride 0.3كمكريد الفينايؿ   .17
 فح  Monochloramine 3مكنك كمكراميف    .18
 فح  T.H.M )) 100ترام ىالك ميثاف            .19

 

   المياه الفالحة لميرب: المكاد الميعة ف6. 1جدكؿ 
 مبلحظات نك ية الت ثير بيككريؿ/لتر ال افية رقـ
 ما  دا الرادكف فح  Alpha emitters  0.1ميعات آلفا   .1
 -- فح  Beta emitters 1ميعات بيتا     .2
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 (2ممحق رقم )
 : ال فالص الفيزيالية ف  مياه الفرؼ الفنا  1. 2جدكؿ 

رقػػػػػػػػػػـ 
 البند

 ال افية

ؼ مياه الفرؼ الفنا   معايير تفري
 ليبكة الفرؼ الفح  العامة الحد
األقفى ما لـ يذكر  بلؼ ذلؾ 

 )ممجـ/لتر(
 Temperature 40(C°)الحرارة    .1

 Colorالمكف )ككبالت ببلتين (   .2
(PCU) 

 )قابمة لتحمؿ(100

 TSS 600المكاد العالقة الكمية    .3
 TDS 5000المكاد الذالبة الكمية    .4
 

 فالص الكيميالية ف  مياه الفرؼ الفنا  : ال 2. 2جدكؿ 

رقػػػػػػػػـ 
 البند

 ال افية

معايير تفريؼ مياه الفرؼ 
الفرؼ الفح   الفنا   ليبكو

العامة الحد األقفى ما لـ يذكر  بلؼ 
 ذلؾ )ممجـ/لتر(

 pH    6-9 األس الييدركجين  1
 BOD 1000األكسيجيف الممتص حيكيان   2
 COD 3000األكسيجيف الممتص كيمياليان   3
 TKN 80النتركجيف الكم    4
 NH3-N 7أمكنيا   5
 NO3-N 80نيترات   6
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 Fluorides 2فمكريدات   7

8 
 Phosphorusفكسػػػػفكر كمػػػػ   

Total 
15 

 Sulfides 1كبريتيد  9
 Phenols 3الفينكؿ  10

 & Fat Oilالزيػػكت كاليػػحـك  11
Grease 

20 

 Mineral Oil 15زيكت معدنية   12
 Detergent (MBAS) 25ظفات  المن 13

 Residualالكمػػػػػػكر المتبقػػػػػػ    14
Chlorine 

2 

 Cyanide 0.75سيانيد   15
 Beryllium 0.5بيريميـك   16
 Boron 3بكركف   17
 Lithium 3الميثيـك   18
 Aluminum 2األلمنيـك   19
 sodium 600الفكديـك  20
 chloride 1200الكمكريد  21
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 تركيز العنافر الثقيمة أك السامة ف  مياه الفرؼ الفنا  : 3. 2جدكؿ 

رقػػػػػػػػػػػـ 
 البند

 ال افية
معايير تفريؼ مياه الفرؼ الفنا   

الحد األقفى  ليبكة الفرؼ الفح  العامة
 ما لـ يذكر  بلؼ ذلؾ )ممجـ/لتر(

 Chromiumكػػػرـك كمػػػ   1
total 

0.5 

 Tin 1قفدير   2
 Nickel 1نيكؿ   3
 Cadmium 0.5كادميـك   4
 Arsenic 0.25زرنيخ   5
 Lead 0.5رفاص   6
 Manganese 1منانيز   7
 Silver 0.03ف ة   8
 Mercury 0.05زلبؽ   9

 Iron 50حديد   10
 Zinc 4زنؾ   11
 Cobalt 0.5الككبالت   12
 Selenium 0.01السيمينيـك   13
 Vanadium 0.1الفاناديـك   14
 Molybdenum 0.15المكليبدنـ   15
 Copper 1النحاس   16
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 (3ممحق رقم )
: الحػػػػدكد كالمعػػػػايير القياسػػػػية إل ػػػػادة اسػػػػت داـ ميػػػػاه الفػػػػرؼ الفػػػػح  1.3جػػػػدكؿ 

 المعالجة لم تمؼ األغراض

 ال افية
ممجـ/لتر ما لـ يذكر 

 غير ذلؾ

تفريؼ 
 إلى
 البحار

تاذية 
 ال زاف
الجكف  
 بالترييح

رم 
محافيؿ 
فنا ية ك 
حبكب 

كااليجار 
 الحرجية
كالاابات 

كالمسطحات 
 ال  را 

 رم
 أ بلؼ
 جافة

 رم
أ بلؼ 
   را 

رم 
 حدالؽ

مبل ب 
 ك

 متنزىات

رم 
أيجار 

حم يات 
 كلكزيات

رم 
أيجار 
 زيتكف

األكسجيف الممتص 
 BOD5حيكيا

40 20 60 60 45 40 45 45 

األكسجيف الممتص 
 CODكيمياليان 

100 50 120 120 90 80 90 90 

 DO < 1 < 2 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5األكسجيف المذاب

 المكاد الذالبة الكمية
TDS 

- 1000 1500 1200 1200 1500 1000 1500 

المكاد الفمبة العالقة 
 TSSالكمية

60 50 50 50 40 30 40 40 

-pH 6-9 6-7.5 5.5-7.5 5.5الرقـ الييدركجين 
7.5 

5.5-
7.5 

5.5-
7.5 

5.5-
7.5 

5.5-
7.5 

  Colorالمكف 
(PCU) 

  الية  الية  الية  الية  الية  الية  الية  الية

 Fatالزيكت كاليحـك 
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 0.002الفينكؿ 

المنظفات الفنا ية 
MBAS 

25 5 15 15 15 15 15 15 

 NO3 45 30 50 50 50 50 50 50النترات 
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 الع كم  النيتركجيف 
Total kjedahl 

Nitrogen( TKN ) 

50 25 100 100 100 45 100 100 

 P فسفكر -الفكسفات
-PO4 

10 15 30 30 30 30 30 30 

 Cl - 350 500 500 500 500 400 600–الكمكريدات 

 SO4 300 300 500 500 500 500 500 500الكبريتات

 Na - 200 200 200 200 200 200 200الفكديـك 

 Mg - 60 60 60 60 60 60 60نسيكـالما

 Ca - 200 400 400 400 400 400 400الكالسيـك 

نسبة ادمفاص 
 SARالفكديكـ

- 6 9 9 9 10 9 9 

 Al 2 2 5 5 5 5 5 5 األلمنيكـ

 As 0.05 0.05 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1الزرنيخ

 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 5الحديد

 Mn 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2المنانيز 

 Ni 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2النيكؿ

 Pb 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2الرفاص

 Se 0.02 0.05 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02السيمينيكـ

 Cd 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01   الكادميكـ

 Zn 5 5 2 2 2 2 2 2الزنؾ 



 م2017 ()ينايركانون ثاني             )الــوقــائــع الفـمســطـينـية(             العـدد الرابع والتسعون           

 

 

- 378 - 

 ( : غير محددة.-) 
 * الترييح لم زاف الجكف  ليس ألغراض اليرب.

 
 
 
 
 
 
 

 

 CN 0.1 0.1 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05السيانيد 

 Cr 0.02 0.05 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1الكركـ

 Hg 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001الزلبؽ

 Co 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05ككبالت 

 B 1 1 2 2 2 2 2 2البكركف

 كلكف البرازيةبكتيريا الق
Faecal Coliform 
(CFU/100ml) 

500 200 200 200 200 200 200 200 

E.coli  
(CFU/100ml) 

  الية  الية  الية  الية  الية  الية  الية  الية

الجراثيـ 
 Pathogensالممر ة

  الية  الية  الية  الية  الية  الية  الية  الية

 األميبا ك الجارديا
(Cyst/L) 

  الية  الية  الية  الية  الية  الية ية ال  الية

الديداف الحمقية 
 (Eggs/L)النيماتكدا 

أقؿ مف 
1 

أقؿ مف 
1 

 1أقؿ مف 
أقؿ مف 

1 
أقؿ مف 

1 
أقؿ مف 

1 
أقؿ مف 

1 
أقؿ مف 

1 
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 (4ممحق رقم )
 مياه العادمة المعالجة: مراقبة نك ية ال 1.4جدكؿ 

 فترة التقييـ* تكرارية العينات ال افية
 الفحكفات الميكركبيكلكجية

 التحػػرم  ػػف جػػراثيـ القكلػػكف
 كالقكلكف البرازية

 
 التحػػػػػػػػػػػػػرم  ػػػػػػػػػػػػػف الجػػػػػػػػػػػػػراثيـ

 الممر ة

 
  ينة / أسبك يف

 
 ينة / أسبك يف 

 / فيفان**
 ينػػػػػة / يػػػػػير / 

 يتا ن***

 
 ييكر 3
 

 فػػ  حالػػة ظيػػكر نتيجػػة أم  ينػػة
إيجابيػػػػػػػػػػػة يػػػػػػػػػػػتـ أ ػػػػػػػػػػػذ  ينتػػػػػػػػػػػيف 
إ ػػػافيتيف بفػػػارؽ يػػػكميف بينيمػػػا، 
ذا كانػػػػػت نتػػػػػال  ىػػػػػذه العينػػػػػات  كا 
إيجابيػػػػػػػة يػػػػػػػتـ إيقػػػػػػػاؼ اسػػػػػػػتعماؿ 
 المياه لمرم لحيف زكاؿ التمكث.

 الفحكفات البيكلكجية 
  التحػػػػػػػػػػػػرم  ػػػػػػػػػػػػف الديػػػػػػػػػػػػداف

 المعكية كاألكليات

 
  ينة / ييريف

 
 سنة

 الفحكفات الكيميالية 
الفحكفات الركتينية 
 الفحكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات ال افػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 بالعنافر النادرة كالثقيمة

 
  ينة / يير
  ينة / سنة

 
 سنة
 سنة

 

 )*( فترة التقييـ: تعتمد الفترة السابقة لمرحمة التقييـ أساسان لمحكـ  مى نك ية المياه.
 )**( فيفان: الفترة مف بداية يير مايك كحتى نياية يير أكتكبر.

 كحتى نياية أبريؿ.  )***( يتا ن: الفترة مف بداية نكفمبر
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 2016( لسنة 12قرار رئيس سمطة جودة البيئة رقم )
 بشأن معايير الحمأة المعالجة

 سمطة جكدة البيلة
، 8)ـ، كال سػيما المػكاد 1999( لسػنة 7بعد االطبلع  مى أحكػاـ قػانكف البيلػة رقػـ )

 منو، (30، 29، 23، 9
بيػػ ف مقػاييس كمعػػايير  2010( لسػنة 2ك مػى قػرار رلػػيس سػمطة جػكدة البيلػػة رقػـ )

 جكدة ك فالص مياه الفرؼ الفنا   المفرفة إلى يبكة الفرؼ الفح ،
 كبالتنسيؽ مو الجيات الم تفة، 

 كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،
 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنيان، 

 -أفدرنا ما يم :
 تعاريف وأحكام عامة

 (1المادة )
 تعاريف

كالعبارات ا تية المعان  الم ففة ليا أدناه ما لـ تدؿ القرينػة  مػى  يككف لمكممات
  بلؼ ذلؾ:

 سمطة جكدة البيلة. السمطة:
ىػػػ  أم جيػػػة مسػػػلكلة  ػػػف الرقابػػػة أك اإليػػػراؼ  مػػػى إنتػػػاج أك  الجيـــة المختصـــة:

معالجػػة أك إ ػػادة اسػػت داـ أك الػػت مص النيػػال  مػػف الحمػػ ة سػػكا  كانػػت حككميػػة أك 
  نيا بتفكيض رسم .  افة أك مف ينكب

ى  المكاد المترسبة الناتجة  ف معالجة مياه الفرؼ الفح  ف  محطات  الحمأة:
 المعالجة.

ىػػ  الميػػاه الممكثػة بفعػػؿ مػكاد فػػمبة أك سػالمة أك غازيػػة أك كالنػػات  الميـاه العادمــة:
 دقيقة نتجت أك ت مفت  ف المنازؿ أك المبان  أك المني ت الم تمفة.
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ــاه العادمــة ا ىػػ  الميػػاه الناتجػػة  ػػف محطػػات معالجػػة الميػػاه العادمػػة  لمعالجــة:المي
كالمطابقػػػة لمكافػػػفات ميػػػاه الفػػػػرؼ الفػػػح  المعالجػػػة، مػػػا لػػػػـ ت ػػػتمط بميػػػاه مػػػػف 

 مفادر أ رل.
ىػ  الحمػ ة التػ  تعر ػت لممعالجػة بطػرؽ م تمفػة كفػؽ المعػايير  الحمأة المعالجـة:

 المطمكبة حسب اليدؼ مف االست داـ.
ىػػػك كزف المػػػكاد الفػػػمبة الكميػػػة الناتجػػػة  ػػػف تجفيػػػؼ الحمػػػ ة  اف:وزن الحمـــأة الجـــ

 سا ة. 24درجة ملكية لمدة  105-103بدرجة حرارة 
ىػػك  مميػػة اسػػت داـ الحمػػ ة المعالجػػة لتحسػػيف  االســتخدام فــي األراضــي الزراعيــة:

  كاص التربة ك فكبتيا.
ت ىػػػػك  مميػػػػة الػػػػت مص مػػػػف الحمػػػػ ة بطمرىػػػػا فػػػػ  مكبػػػػات النفايػػػػا الطمــــر الصــــحي:

 المر فة.
 است داـ الحم ة ف  األغراض الزرا ية

 (2مادة )
 االيتراطات العامة: -1
 يمنو استعماؿ الحم ة غير المعالجة لؤلغراض الزرا ية. - أ
ييػػػػترط إرفػػػػاؽ يػػػػيادة المنيػػػػ  مػػػػو الحمػػػػ ة المعالجػػػػة المػػػػراد اسػػػػت داميا فػػػػ   - ب

 األرا   الزرا ية.
تعبلػػػػػػػة كجميػػػػػػػكر ييػػػػػػػترط حمايػػػػػػػة العمػػػػػػػاؿ كالفبلحػػػػػػػيف ك مػػػػػػػاؿ التجييػػػػػػػز كال - ت

المسػػتيمكيف كذلػػؾ بػػإ بلميـ بالم ػػاطر التػػ  قػػد تػػنجـ  ػػف االسػػتعماؿ غيػػر 
 ا مف لمحم ة أثنا  تسميد النبات.

ييترط الحفكؿ  مى مكافقػة الجيػات الرسػمية الم تفػة  نػد القيػاـ ب  مػاؿ  - ث
 تفنيو أك بيو أك ت زيف الحم ة المعالجة ألغراض الزرا ة.
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جػػػػة ألغػػػػراض تحسػػػػيف  ػػػػكاص التربػػػػة غيػػػػر يسػػػػمح باسػػػػتعماؿ الحمػػػػ ة المعال - ج
 المستامة زرا يان يريطة حراثتيا مبايرة ككذلؾ ف  األرا   المعدة لمتحري .

أف ت ػػاؼ الحمػػ ة المعالجػػة لمػػرة كاحػػدة فػػ  السػػنة بمعػػدؿ طػػف كاحػػد )مػػادة  - ح
جافة( لكؿ دكنـ كذلؾ فػ  الفتػرة الكاقعػة مػا بػيف يػير نيسػاف )أبريػؿ( كنيايػة 

كبيػػػرط أال تزيػػػد كميػػػة النيتػػػركجيف فػػػ  أم حػػػاؿ مػػػف يػػػير حزيػػػراف )يكنيػػػك( 
 كيمك جراـ نيتركجيف فاف /الدكنـ. 30األحكاؿ  ف 

يسػػػػمح باسػػػػت داـ الحمػػػػ ة المعالجػػػػة فػػػػ  بدايػػػػة تجييػػػػز التربػػػػة لاايػػػػة زرا ػػػػة  - خ
األيجار المثمرة كاأل بلؼ كالمحافيؿ الحقمية مو مرا اة  ػدـ حفػادىا أك 

 د.ر ييا قبؿ مركر ثبلثة أيير مف التسمي
يسمح باست داـ الحمػ ة المعالجػة كسػماد   ػكم لممحافػيؿ التػ  يػتـ إ ػادة  - د

معاممتيػػػػػػا بػػػػػػالحرارة أك التجفيػػػػػػؼ قبػػػػػػؿ  ر ػػػػػػيا لبلسػػػػػػتيبلؾ ا دمػػػػػػ  مثػػػػػػؿ 
 )الحبكب، البذكر الزيتية(.

يسػػػمح باسػػػت داـ الحمػػػ ة المعالجػػػة كسػػػماد   ػػػكم لمحافػػػيؿ العمػػػؼ التػػػ   - ذ
نات كمػا ىػك مك ػح فػ  تحفد كتجفؼ ف  اليمس قبؿ أف تستيمكيا الحيكا

 (.2ممحؽ رقـ )
 يمنو است داـ الحم ة المعالجة كسماد لم  راكات كنباتات الزينة.  - ر
ف  حاؿ تدا ؿ الزرا ة المثمرة مو زرا ة ال  ػراكات يمنػو اسػت داـ الحمػ ة  - ز

 المعالجة.
يمنػػو اسػػت داـ الحمػػ ة المعالجػػة كسػػماد ألرا ػػ  الحػػدالؽ المنزليػػة كالترفيييػػة  - س

 يكر كالمسطحات ال  را .المفتكحة لمجم
ييترط مرا اة حساسية كقابميػة األحػكاض الماليػة لمتمػكث  نػد إ ػافة الحمػ ة  - ش

كيجػػػب مرا ػػػاة بعػػػد األرا ػػػ  المػػػراد إ ػػػافة الحمػػػ ة إلييػػػا  ػػػف ميػػػاه األكديػػػة 
 كالمياه السطحية كمياريو الحفاد المال . 
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 االيتراطات القياسية: -2
يػػػػة فػػػػ  الحمػػػػػ ة المعالجػػػػة  نػػػػد اسػػػػػت داميا يجػػػػب تػػػػكافر االيػػػػتراطات القياسػػػػػية ا ت

 لؤلغراض الزرا ية:
  أف تكػػػكف الحػػػدكد القفػػػػكل لتركيػػػز العنافػػػر الكيمياليػػػػة الثقيمػػػة فػػػ  الحمػػػػ ة

 (.1( مف الممحؽ رقـ )1المعالجة كما ىك مك ح ف  الجدكؿ )
  أف تككف الحدكد القفكل لمممكثات البيكلكجية  ند اسػت داـ الحمػ ة المعالجػة

( مػػف الممحػػؽ رقػػـ 2ا يػػة كمػػا ىػػك مك ػػح فػػ  الجػػدكؿ رقػػـ )لؤلغػػراض الزر 
(1.) 

   أف يكػػكف تركيػػز العنافػػر السػػمادية لمحمػػ ة المعالجػػة كالمػػراد اسػػت داميا فػػ
 (.1( مف الممحؽ رقـ )3األرا   كما ف  الجدكؿ )

 .ييترط تزكيد سمطة جكدة البيلة بنتال  فحكفات الحم ة المعالجة 
 مػا ىػك مك ػح 20ادف ثقيمػة يزيػد  ػف الحم ة التػ  يكجػد بيػا تركيػز معػ  %

( يجػب الػت مص منيػا بالتنسػيؽ مػو 1( مف الممحػؽ رقػـ )1ف  الجدكؿ رقـ )
 الجيات ذات العبلقة.

  تحسػػػب كميػػػة الحمػػػ ة المعالجػػػة الم ػػػافة لمتربػػػة سػػػنكيا كفػػػؽ تركيػػػز العنفػػػر
 األقؿ قيمة كذلؾ كفؽ المعادلة ا تية:

 يكـ( =  365معدؿ إ افة الحم ة السنكية )طف/ىكتار/
يػػػػػكـ( / تركيػػػػػز  365معػػػػػدؿ اإل ػػػػػافة لمسػػػػػتكل العنافػػػػػر )كػػػػػغ/ ىكتػػػػػار/ 

 0.001 ×العنافر ف   ينة الحم ة )مو/ كغ جاؼ( 
 طرؽ الفحص:-3

   يجػػب أف يػػتـ فحػػص الحمػػ ة المعالجػػة الم ففػػة لبلسػػت داـ فػػ  األرا ػػ
مف قبؿ منت  الحم ة مػرة كػؿ سػتة يػيكر لمعنافػر الكيمياليػة المك ػحة فػ  

( 2( كالممكثػػػػػات البيكلكجيػػػػػة المك ػػػػػحة فػػػػػ  الجػػػػػدكؿ رقػػػػػـ )1رقػػػػػـ ) الجػػػػػدكؿ
 (.1( مف الممحؽ رقـ )3كال فالص السمادية المك حة ف  جدكؿ )
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  ينة م تمفة يتـ  مطيػا  25كؿ  ينة يتـ فحفيا يجب أف تككف مؤلفة مف 
 كمزجيا لدرجة التجانس كتفحص حسب الطرؽ المك حة ف  كتاب: 

American Public Health Association, 1998, Standard Methods 
for the Examination of Water and Wastewater, 20th ed., 
Washington DC 20005-2605 

 كذلؾ ف  م تبر معترؼ بو مف قبؿ سمطة جكدة البيلة ك مى نفقة المنت .   

 الطمر الصحي
 (3مادة )

 االيتراطات العامة: 
 20ة ف  الحم ة القابمة لمطمر  ف ييترط أال يقؿ محتكل المادة الفمب.% 
 .ييترط أف تنقؿ الحم ة المعدة لمطمر ف  ياحنات  افة ماطاة بيكؿ محكـ 
  يجػب إ ػبلـ السػالؽ ب طػػكرة الحمكلػة مػو  ػركرة أ ػػذ احتياطػات يػركط األمػػف

 كالسبلمة العامة.
 .يتـ تفريغ الحم ة ف  مكب النفايات مبايرة دكف التجميو ف  مكاف آ ر 
 ة كافة اليركط المعتمدة كالممزمة أثنا   ممية الطمر الفح . يجب مرا ا 

 أحكام ختامية
 (4مادة )

مو  دـ اإل بلؿ ب ية  قكبة أيد منفكص  مييا فػ  أيػة قػكانيف أ ػرل ييعػد م الفػان 
كؿ مف أتى أم فعؿ ي الؼ أحكػاـ ىػذا القػرار كالتعميمػات الفػادرة بمكجبػو، كتسػرم 

 1999( لسػنة 7البػاب الرابػو مػف قػانكف البيلػة رقػـ )  ميو مكاد العقكبات الكاردة فػ 
 ( منو.  68، 65كال سيما المادة )

 (5مادة )
 يماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.



 م2017 ()ينايركانون ثاني             )الــوقــائــع الفـمســطـينـية(             العـدد الرابع والتسعون           

 

 

- 385 - 

 (6مادة )
تنفيػذ أحكػاـ ىػذا القػرار كيعمػؿ بػو -كػؿ فيمػا ي فػو - مى الجيات الم تفة كافػة 

 مف تاريخ فدكره، كينير ف  الجريدة الرسمية.

 ميبلدية 23/8/2016 :مدينة غزة بتاريخ فدر ف 
 ىجرية  1437/ ذم القعدة/20 :المكافػػػػؽ           

 م. كنعان سعيد عبيد
 رئيس سمطة جودة البيئة
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 (1ممحق )
 (1جدكؿ رقـ )

 الحدكد القفكل لممعادف الثقيمة ف  الحم ة المعالجة المراد است داميا ف  األرا  
 

 (mg/ Kg dried solidالحدكد القفكل ) يال العنفر الكيم
 Cd 10الكادميـك  
 Cr 500  الكرـك  
 Cu 1000النحاس  
 Hg 5الزلبؽ   
 Ni 200النيكؿ   
 Pb 300الرفاص  
 Se 30السيمينيكـ 
 Zn 2500ال ارفيف  
 As 2الزرنيخ     
 - Mnالمنجنيز  

 Mo 10المكليبيدنيـك  
 - Bالبكركف   
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 (2جدكؿ رقـ )
الحػػػػدكد القفػػػػكل لمممكثػػػػات الحيكيػػػػة فػػػػ  الحمػػػػ ة المعالجػػػػة المػػػػراد اسػػػػت داميا فػػػػ  

 األرا  
 الحدكد القفكل الممكثات الحيكية

 جراـ جاؼ 10 فية لكؿ  Sallmonela sp. 8السالمكنيبل                

  فية لكؿ جراـ جاؼ Fecal  Coliform 1000بكتيريا القكلكف البرازية   
  مك تاـ Viberio Choleraeالككليرا                
 لكؿ جراـ جاؼ Protozoa 0.01  البركتكزكا      
 لكؿ جراـ جاؼ Helminth eggs 0.3بيكض الديداف    

 
 (3جدكؿ رقـ )

 ال فالص السمادية لمحم ة المعالجة المراد است داميا ف  األرا  
 الحدكد المسمكح بيا ال فالص السمادية

 Total nitrogen 2 - 3%النيتركجيف الكم            
 Total phosphorous 1.5 - 2%الفكسفكر الكم        

 K 0.5 - 2%                     البكتاسيـك      
 % 40ال تقؿ  ف  Organic matterالمادة الع كية            

                          كربػكف/نيتركجيف 
C/N 

 35/1يد  ف ال تز 

                             كمكريػد الفػكديكـ
NaCl 

 %10ال تزيد  ف 
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 (2ممحؽ )
 جدكؿ يبيف أنكاع المحافيؿ الحقمية ، ال  ار كالفكاكو

 ال  ار كالفكاكو ** كالفكاكو* ال  ار المحافيؿ الحقمية **

 قمح
 يعير
 ذرة

 برسيـ
  دس
 سمسـ
 حمص

تػػػػػػػكت أر ػػػػػػػ   -يػػػػػػػماـ -بطػػػػػػػيخ
 -بقػػػػػػػػدكنس  - يػػػػػػػػار -()فراكلػػػػػػػػة
 ػػس  -بنػػدكرة -ممك يػػة -جرجيػػر

 -باذنجػػػػػاف -فمفػػػػػؿ -بطػػػػػاطس -
 -قػػػػرنبيط -كرنػػػػب -جػػػػزر -قػػػػرع
 -سػػػػػػبانخ -سػػػػػػمؽ -فجػػػػػػؿ -لفػػػػػػت
 -بسػػػػػمة -قمقػػػػػاس -ثػػػػػكـ -بفػػػػػؿ
 لكبيا. -فكؿ -فافكليا

الحم ػػػػػيات  -زيتػػػػػكف
 -بم تمػػػػػػػػػؼ أنكا يػػػػػػػػػا

 -لكزيػػػػػػػػػػػػات -ن يػػػػػػػػػػػػؿ
 -تفػاح -مكز -جكافة

 -أجػػػػػػػػاص )كمثػػػػػػػػرل(
  نب #. -مانجك

 
  يسمح باست داـ الحم ة المعالجة ف  تسميدىا.*: ال

 **: يسمح باست داـ الحم ة المعالجة ف  تسميدىا.
# العنػػػب: ال يسػػػمح بتسػػػميده بالحمػػػ ة المعالجػػػة فػػػ  حالػػػة زرا تػػػو بػػػالطرؽ التقميديػػػة 

 )بدكف تعريش(.
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 2016( لسنة 13قرار رئيس سمطة جودة البيئة رقم )
 ةبشأن حماية البيئة البحري

 سمطة جكدة البيلة
 (31)ـ، كال سيما المكاد 1999( لسنة 7بعد االطبلع  مى أحكاـ قانكف البيلة رقـ )

 منو، (39)إلى 
 كبالتنسيؽ مو الجيات الم تفة، 

 كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،
 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنيان، 

 -أفدرنا ما يم : 
 الفصل األول

 حكام عامةتعاريف وأ
 (1مادة )

يككف لمكممات كالعبارات الكاردة فػ  أحكػاـ ىػذا القػرار المعػان  الم ففػة ليػا أدنػاه 
 ما لـ تدؿ القرينة  مى  بلؼ ذلؾ:

 ـ.1999( لسنة 7قانكف البيلة رقـ ) القانون:
 سمطة جكدة البيلة. السمطة:

حريػػة كمنػػو ىػػ  أم جيػػة مسػػلكلة  ػػف إدارة أك حمايػػة البيلػػة الب الجيــة المختصــة:
 تمكثيػا بمسػؤكليات كميػة أك جزليػة بمػا ييػمؿ الجيػات ال افػة كالجيػات الحككميػة
 )سمطة المياه، مفمحة مياه بمديات الساحؿ، كزارة الزرا ة، كزارة الفحة، ....(.

يقفػػػد بيػػػا كػػػؿ مسػػػاحات الميػػػاه المالحػػػة التػػػ  تمثػػػؿ كتمػػػة متفػػػمة  البيئـــة البحريـــة:
سكا  كاف ىػذا االتفػاؿ طبيعيػان أك فػنا يان، كمػا ببع يا البعض متبلحمة األجزا  

 تيتمؿ  ميو ىذه الكتمة مف أكجو الحياة البحرية.
كجكد مادة أك أكثػر مػف المػكاد أك العكامػؿ بكميػات أك فػفات  تموث البيئة البحرية:

أك لمدة زمنية تؤدم بطريؽ مباير أك غير مباير إلى اإل ػرار بالفػحة العامػة أك 
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أك المػػػكارد الطبيعيػػػة البحريػػػة أك الممتمكػػػات، أك تػػػؤثر سػػػمبان  مػػػى باألحيػػػا  البحريػػػة 
 نك ية الحياة البحرية كرفاىية اإلنساف.

أيػػة مػػكاد يترتػػب  مػػى تفػػريفيا إلػػى البيلػػة البحريػػة  المــواد المموثــة لمبيئــة البحريــة:
بطريقػػػة إراديػػػة أك غيػػػر إراديػػػة تايػػػر فػػػ   فالفػػػيا أك اإلسػػػياـ فػػػ  ذلػػػؾ بطريقػػػة 

ر مبايػػرة  مػػى نحػػك ي ػػر باإلنسػػاف أك بػػالمكارد الطبيعيػػة البحريػػة أك مبايػػرة أك غيػػ
بالميػػاه البحريػػة أك ي ػػر بالمنػػاطؽ السػػياحية أك يتػػدا ؿ مػػو االسػػت دامات األ ػػرل 

 الميرك ة لمبحر.
 التدابير كاإلجرا ات المت ذة لمحيمكلة دكف حدكث التمكث. منع التموث:

ت ػػػػذة لمحػػػػد أك التقمػػػػيص مػػػػف إفػػػػدار التػػػػدابير كاإلجػػػػرا ات الم الحــــد مــــن التمــــوث:
 الممكثات.
 أية كحدة بحرية  المة أك مامكرة ف  المياه سكا  كانت مدنية أك حربية. السفينة:

أيػػة منيػػ ت ثابتػػة أك متحركػػة تقػػاـ  مػػى المػػا  أك تحػػت سػػطحو  المنشــ ت البحريــة:
 بارض مزاكلة نياطات تجارية أك فنا ية أك سياحية أك  سكرية أك  ممية.

الميػػاه المتفػػمة باليابسػػة كالمفتكحػػة  مػػى البحػػر كتسػػت دـ مػػف قبػػؿ  الشــواط : ميــاه
   الجميكر ألغراض االستحماـ.
التحػػػػرم  ػػػػف الم ػػػػاطر الفػػػػحية كالبيليػػػػة المكجػػػػكدة أك  التفتــــيش الصــــحي/البيئي:

 المحتمؿ كجكدىا كتقييـ ت ثيرىا المتكقو  مى مياه يكاطئ االستحماـ. 
كثػػة الم تمفػػة الناتجػػة  ػػف يػػتى المنيػػ ت أك كسػػالط النقػػؿ إلقػػا  المػػكاد المم اإلغــراق:

 ف  المياه الدا مية أك اإلقميمية أك المنطقة االقتفادية ال الفة.
إلقا  أك تسػرب أك انبعػاث أك  ػخ أك انفػباب أك تفريػغ بفػكرة مبايػرة  التصريف:

 أك غير مبايرة ألم مف ممكثات البيلة ف  المياه الدا مية أك اإلقميمية.
المكافقة المسبقة مف الجيات الم تفة لممارسػة أم مينػة أك نيػاط  مػى  صريح:الت

 ياطئ البحر أك دا ؿ مياىو.
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دراسػػة تففػػيمية لتقػػدير األثػػر البيلػػ  المترتػػب  مػػى مزاكلػػة أم  تقيــيم األثــر البيئــي:
 نياط.

النسػػب أك المقػػادير أك المعػػايير التػػ  تحػػددىا الجيػػات الم تفػػة لقيػػاس  المقــاييس:
 البيلة كآثارىا ال ارة. ممكثات

اإلجػػػػرا ات التػػػػ  تبايػػػػرىا الجيػػػػات الم تفػػػػة لمت كػػػػد مػػػػف احتػػػػراـ  الرقابــــة البيئيــــة:
األيػػ اص كالييلػػات لممقػػاييس كالتعميمػػات البيليػػة المقػػررة ل ػػماف  ػػدـ انتياكيػػا أك 

 تجاكزىا.
كثيقة رسمية تفدر  ف السمطة تعبر  ف الرأم البيل  ب فكص  الموافقة البيئية:

   أك مزاكلة أم نياط يتطمب مكافقة السمطة.إنيا

 نطاق التطبيق
 (2مادة )

 ييمؿ نطاؽ تطبيؽ أحكاـ ىذا القرار ما يم :
 كأنكاع الممكثات لمبيلة البحرية.كافة فلات  .1
كػػؿ يػػ ص  ا ػػو لمقػػانكف يممػػؾ أك يجػػكز أف يسػػتعمؿ أك يسػػتاؿ  قػػارات أك  .2

 حرية.مني ت أك آليات قد تتسبب ف  إحداث تمكث لمبيلة الب

 األىداف
 (3مادة )

 تيدؼ أحكاـ ىذا القرار إلى:
لت كػػد مػػف حمايػػة البيلػػة البحريػػة بطريقػػة تسػػا د  مػػى سػػبلمتيا كالحفػػاظ  مييػػا، ا .1

كاالسػػػتفادة المثمػػػى منيػػػا، كالحػػػد قػػػدر اإلمكػػػاف مػػػف ا ثػػػار ال ػػػارة الناجمػػػة  ػػػف 
 تمكثيا كالت  تؤثر  مى الكالنات البحرية كاإلنساف كالبيلة.

ف قيػػػػػاـ الجيػػػػػات الم تفػػػػػة بحمايػػػػػة البيلػػػػػة البحريػػػػػة طبقػػػػػان لمياميػػػػػا الت كػػػػػد مػػػػػ .2
 كا تفافاتيا.
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 الفصل الثاني
 المقاييس والشروط الالزمة لضبط المموثات البحرية

 (4مادة )
يحظػػر  مػػى جميػػو السػػفف البحريػػة كالمنيػػ ت بمػػا فػػ  ذلػػؾ المنيػػ ت العامػػة كالمنيػػ ت 

مية كغيرىا تفريؼ أك إلقا  أيػة مػكاد أك التجارية كالفنا ية كالزرا ية كالسياحية كال د
نفايات أك سكالؿ غير معالجة مف ي نيا إحداث تمكث ف  البيلة البحرية بطريقة مبايرة 

 .أك غير مبايرة
 (5مادة )

يحظػػػػر  مػػػػى المنيػػػػ ت الفػػػػنا ية تفػػػػريؼ المػػػػكاد الممكثػػػػة غيػػػػر القابمػػػػة لمتحمػػػػؿ إلػػػػى 
ممكاففات كالمعايير المنفكص  مييا المسطحات المالية إال بعد معالجتيا كمطابقتيا ل

 ف  أحكاـ ىذا القرار.
 (6مادة )

يحظر تفريؼ مياه الم مفات الفنا ية السالمة الت  تحتكم  مى أية مبيدات كيماكية 
أك مكاد ميعة أك مكاد تطفك فى المجرل المالى أك أية مادة تيكؿ  رران  مى اإلنساف 

 أك الكالنات الحية.
 (7مادة )

تجاكز مستكيات الفرؼ لممكاد المبينة  ف المستكيات المك حة لكؿ منيا ييترط أال ت
 ف  الجدكؿ الممحؽ بيذا القرار.

 (8مادة )
 ييترط لفرؼ مياه التبريد إلى البيلة البحرية ما يم :

 أف تككف مياه التبريد م  كذة مف نفس المفدر الذم تفرؼ فيو. .1
 ؼ آ ر.أف تككف دالرة التبريد منففمة تمامان  ف أم فر  .2
أال يتعدل ارتفاع درجة الحرارة  ير درجػات  ػف درجػة حػرارة الميػاه الدا مػة كبحػد  .3

 ـ(.38ْأقفى )
 جز ان ف  المميكف. 15أال يتجاكز تركيز الزيكت كاليحـك ف  المياه ال ارجة  .4
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 (9مادة )
 :تقـك السمطة بالتعاكف كالتنسيؽ مو الجيات الم تفة بالمياـ التالية .1

 .اه البحرية كالتنكع الحيكم ليا كالتفتيش البيل   مييامراقبة نك ية المي - أ
دارة ىذه المحطات. البيلةإنيا  محطات قياس لمراقبة  - ب  البحرية كا 
كالريا ػػػة تحديػػد منػػاطؽ األنيػػطة الماليػػة المسػػػمكح بيػػا كالسػػباحة كالفػػيد  - ت

 .المالية كالاطس كالتفكير تحت الما 
 .التمكثاالستعانة بال برات البلزمة محمية كانت أك  ارجية إلزالة  - ث
الم تفػػػيف دا ػػؿ السػػمطة ك ارجيػػا لتقػػدير كميػػػات  تيػػكيؿ لجػػاف فنيػػة مػػف - ج

 .المكاد الممكثة
جمو البيانات المتعمقة بالظركؼ الطبيعيػة بقفػد ت فػيص منػاطؽ لحمايػة  - ح

 .األحيا  البحرية
 :تتكلى السمطة بالتعاكف مو الجيات الم تفة ما يم  .2

منػو إتػػبلؼ أك حيػازة أك نقػػؿ أك بيػو أك تػػ جير أم نػكع مػػف ىياكػؿ المرجػػاف  - أ
األفػػػػداؼ الحيػػػػة أك الميتػػػػة أك الحجػػػػػارة البحريػػػػة إال ألىػػػػداؼ البحػػػػػكث أك 

العمميػػة أك ألم غػػرض آ ػػر يكافػػؽ  ميػػو رلػػيس السػػمطة بنػػا   مػػى تنسػػيب 
 .لجنة تييكؿ ليذه الااية

 .منو الفيد أك ممارسة أم نياط  ار ف  مناطؽ المحميات البحرية - ب

 (10مادة )
حفػكؿ  مػى التػرا يص البلزمػة مػف ال يجكز ممارسة األ ماؿ التالية إال بعػد ال .1

 الجيات الم تفة كالحفكؿ  مى المكافقة البيلية مف السمطة:
البحرية بإجرا  تجاربيػا كدراسػتيا  البيلةالتفريح ألم جية م تفة ببحكث  - أ

ة كالحفػػػكؿ ليػػػذه الاايػػػة  مػػػى  ينػػػات مػػػف األسػػػماؾ أك فػػػ  الميػػػاه اإلقميميػػػ
 .األحيا  البحرية المتكافرة فييا

http://www.bee2ah.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://www.bee2ah.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A
http://www.bee2ah.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
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إفدار ترا يص بإنيا  محطات بحكث بحرية بما ف  ذلػؾ قػكارب البحػكث  - ب
 .العممية

السػػابقيف أك  كب يجػػكز إلاػػا  أم تفػػريح أك تػػر يص تػػـ منحػػو بمكجػػب البنػػد أ .2
جػػػرا ات حمايػػػة األحيػػػا   تعػػػديؿ أم منيمػػػا إذا تبػػػيف أنيػػػا تتعػػػارض مػػػو أسػػػس كا 

 .البحرية
 (11مادة )

يحظر است داـ أم نكع مف المتفجرات أك المبيدات ف  فيد األسماؾ البحرية سػكا  
 كاف الفيد ألغرض تجارية أك غيرىا.

 (12مادة )
يحظر  مى أم ي ص أك جية القياـ باأل مػاؿ التاليػة إال فػ  حػاؿ الحفػكؿ  مػى 

 إذف  اص مف سمطة جكدة البيلة:
 نقؿ أك تدمير الف كر البحرية كالياطلية. .1
فػػيد أك قتػػؿ الزكاحػػؼ أك الثػػدييات أك الطيػػكر الماليػػة أك نقميػػا أك جمػػو بي ػػيا  .2

 أك االتجار بيا.
 الفصل الثالث

 منع تموث البيئة البحرية
 (13مادة )

دارة البيلة البحرية.   مى الجيات الم تفة أف تتكلى ب جيزتيا الم تمفة حماية كا 

 (14مادة )
 مػػػى كافػػػة الجيػػػات التػػػ  لػػػدييا منيػػػ ت كمرافػػػؽ بحريػػػة أك سػػػاحمية، تػػػكفير الحمايػػػة 
البلزمػػة ليػػذه المنيػػ ت كالمرافػػؽ مػػف قػػكل بيػػرية كأدكات كمعػػدات، كتكػػكف المعػػدات 

 فالحة كجاىزة لبلستعماؿ الفكرم ف  حالة أم حادث تمكث طارئ.
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 (15مادة )
ابة لحػػػكادث التمػػػكث فػػػ  الحػػػاالت تسػػػند األنيػػػطة الم تمفػػػة ال افػػػة بعمميػػػات االسػػػتج

الطارلػػة إلػػى السػػمطة كالجيػػات المسػػلكلة التػػ  ليػػا أنيػػطة أك مرافػػؽ بحريػػة أك سػػاحمية 
كتقػػـك السػػمطة بك ػػو كنيػػر كمراقبػػة تطبيػػؽ السياسػػات كاألنظمػػة كاإلجػػرا ات ال افػػة 

 بمكافحة التمكث كالحد منو.
 الفصل الرابع

ستغالل الموارد الطبيعية في ال  بيئة البحريةإستكشاف وا 
 (16مادة )

يحظر القياـ ب م نياط الستكياؼ كاستابلؿ المكارد الطبيعية ف  البحر دكف الحفكؿ 
  مى مكافقة بيلية.

 (17مادة )
يحظػػر  مػػى الجيػػػات المفػػرح ليػػػا باستكيػػاؼ أك اسػػت راج أك اسػػػتابلؿ حقػػكؿ الػػػنفط 

اؼ أك إ تبػػار كالاػػاز تفػػريؼ أيػػة مػػادة ممكثػػة ناتجػػة  ػػف  مميػػات الحفػػر أك اإلستكيػػ
ا بار أك اإلنتاج ف  البيلة المالية أك المنطقة البرية المجاكرة لمبايػرة األنيػطة الميػار 
إلييا ف  ىذه المادة، ما لـ يػتـ إسػت داـ الكسػالؿ ا منػة التػ  ال يترتػب  مييػا اإل ػرار 

نسػػب بالبيلػػة البريػػة كالماليػػة كمعالجػػة مػػا تػػـ تفػػريفو مػػف نفايػػات كمػػكاد ممكثػػة طبقػػان أل
 .النظـ الفنية المتاحة

 (18مادة )
تقػػـك السػػمطة بالتعػػاكف كالتنسػػيؽ مػػو الجيػػات الم تفػػة كالجيػػات المفػػرح ليػػا بػػإجرا  
رفد دكرم لمت ثيرات البيلية الناتجة  ف  مميات استكيػاؼ كاسػت راج كاسػتابلؿ الػنفط 

 .كالااز الت  تتـ ف  حقكؿ اإلنتاج كممرات النقؿ البرية كالبحرية
 لزيتتصريف ا
 (19مادة )

يحظر  مى جميو السفف البحرية أيا كانت جنسيتيا تفريؼ أك إلقػا  الزيػت أك المػزي  
 الزيت  ف  البيلة البحرية.
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 (20مادة )
يمتـز رباف السػفينة البحريػة أك المسػلكؿ  نيػا بات ػاذ اإلجػرا ات الكافيػة لمحمايػة مػف 

حمؿ الزيت يترتب  ميو أك آثار التمكث ف  حالة كقكع حادث إلحدل الكسالؿ الت  ت
 ي يى منو تمكث البيلة البحرية.

 (21مادة )
فػػػ  حالػػػة كقػػػكع حػػػادث تفػػػادـ لنػػػاقبلت الزيػػػت أك السػػػفف البحريػػػة أك المنيػػػ ت أك 
ناقبلت المكاد ال طرة، سكا  كاف ذلؾ بفعؿ متعمد مف المسلكؿ  ف السفينة البحرية 

يكػػػكف الربػػػاف ىػػػك اليػػػ ص أك كػػػاف نتيجػػػة ل طلػػػو أك إىمالػػػو ىػػػك أك أحػػػد تابعيػػػو، 
المسلكؿ  ف  مميات كقػؼ التسػرب كيكػكف المالػؾ كالناقػؿ مسػلكليف بالت ػامف  ػف 
دفػػو جميػػو تكػػاليؼ األ ػػرار كالتعكي ػػات كالمكافحػػة المترتبػػة  مػػى االنسػػكاب فػػ  

 البيلة البحرية.
 (22مادة )

 يجػػػب  مػػػى كػػػؿ سػػػفينة بحريػػػة تنقػػػؿ الزيػػػت كتػػػد ؿ البيلػػػة البحريػػػة لمدكلػػػة أف تكػػػكف
مجيػػػزة بالمعػػػدات البلزمػػػة لقياميػػػا بعمميػػػات المكافحػػػة أثنػػػا  حػػػدكث تمػػػكث مفػػػدره 
السفينة البحرية نفسيا، كذلؾ طبقان ألحكػاـ ىػذا القػرار، كتيػمؿ ىػذه ال طػة المعػدات 

 البلزمة لممكافحة الفكرية كتت مف المعمكمات التالية:
كف تكاجػدىا تفافيؿ  ف نك يات ككميػات مػكاد كمعػدات اإلسػتجابة لمتمػكث كأمػا .1

 مػػى مػػتف السػػفينة بحيػػث يسػػيؿ الكفػػكؿ إلييػػا فػػ  حالػػة حػػدكث أم تمػػكث مػػف 
 السفينة نفسيا.

مػػػػكاد كمعػػػػدات اإلسػػػػتجابة لمتمػػػػكث بحيػػػػث تيػػػػمؿ( المػػػػكاد المافػػػػة، منظفػػػػػات،  .2
 .)م  ات متنقمة،  زانات متنقمة، حكاجز مطاطية، ميتتات بتركلية معتمدة

بحالػػػػة جيػػػػدة كجػػػػاىزة لئلسػػػػت داـ يجػػػػب أف تكػػػػكف جميػػػػو ىػػػػذه المػػػػكاد كالمعػػػػدات  .3
 الفكرم.

 يجب اإلببلغ  ف حادث التمكث كمحتكيات تقرير الحادث. .4
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 (23مادة )
يجب  مى ربػاف كػؿ سػفينة بحريػة تػد ؿ مػكانئ الدكلػة أف يقػـك بػاإلببلغ  ػف المػكاد 
ال طرة المحمكلة  مػى السػفينة البحريػة مػف حيػث أنكا يػا ككمياتيػا كأمػاكف تكاجػدىا 

 البحرية كمفادر يحنيا كجيات تفريايا. مى السفينة 

 الفصل الخامس
 الشروط البيئية الالزمة إلقامة األبنية واإلنشاءات عمى شاط  البحر أو داخل المياه

 (24مادة )
يحظػر است داـ اليكاطئ ك ماكف لجمو الم مفػات الفػمبة أك الػت مص منيػا أك نقػؿ 

 كف المر ص ليا بذلؾ.المكاد القابمة لمتساقط أك التطاير إال فى األما
 (25مادة )

يحظػػػر التػػػر يص بػػػإجرا  أم  مػػػؿ يكػػػكف مػػػف يػػػ نو المسػػػاس ب ػػػط المسػػػار الطبيعػػػ  
لمياطئ أك تعديمو د كالن ف  مياه البحر أك انحساران  نو إال بعد الحفكؿ  مى المكافقة 

 البيلية.
 (26مادة )

نيػػ ت أك أيػػة يحظػػر  مػػى الجيػػات الم تفػػة إفػػدار تػػرا يص إلقامػػة الميػػاريو أك الم
نيػػػاطات  مػػػى يػػػاطئ البحػػػر أك تجديػػػدىا إال بعػػػد الحفػػػكؿ  مػػػى مكافقػػػة بيليػػػة مػػػف 

 السمطة.
 (27مادة )

ييػػػترط إلقامػػػة أم منيػػػ ة غػػػرب يػػػارع ياسػػػر  رفػػػات السػػػاحم  )الريػػػيد( بمػػػا فػػػ  ذلػػػؾ 
 .المني ت دا ؿ البحر الحفكؿ  مى مكافقة بيلية

 (28مادة )
م تفػة اليػركط البيليػة البلزمػة إلقامػة أيػة تحدد السمطة كبالتنسػيؽ مػو الجيػات ال .1

 أبنية أك إنيا ات  مى ياطئ البحر أك دا ؿ مياىو.
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 نػػد تػػر يص أيػػة منيػػ ة، تعمػػؿ الجيػػات الم تفػػة  مػػى تفػػادم األ طػػار البيليػػة  .2
بتيجيو التحػكؿ إلػى الميػاريو التػ  تسػت دـ المػكاد أك العمميػات األقػؿ  ػرران  مػى 

 المياريو كفقان ألسس التنمية االقتفادية.البيلة كا  طا  األكلكية لتمؾ 
 الفصل السادس

 المنع والحد من تموث البيئة البحرية
 الناتجة عن السفن فى الموان  والمياه الفمسطينية

 (29مادة )
يجػػػػب أف تجيػػػػز جميػػػػو مػػػػكانئ اليػػػػحف كالتفريػػػػغ كالمػػػػكانئ المعػػػػدة السػػػػتقباؿ السػػػػفف 

جييزات البلزمػة كالكافيػة لتجميػو ميػاه كأحكاض إفبلح السفف الثابتة أك العالمػة بػالت
 الفرؼ الممكثة كف بلت السفف مف النفايات.

 (30مادة )
يجػػػب أف تجيػػػز جميػػػػو مػػػكانى  اليػػػػحف كالمػػػكانئ المعػػػدة إلسػػػػتقباؿ نػػػاقبلت الزيػػػػت 
كأحػػػػكاض إفػػػػبلح السػػػػفف بالمعػػػػدات البلزمػػػػة الكافيػػػػة إلسػػػػتقباؿ ميػػػػاه اإلتػػػػزاف غيػػػػر 

ال زانػػات ال افػػة بنػػاقبلت الزيػػت أك غيرىػػا مػػف النظيفػػة كالميػػاه الناتجػػة  ػػف غسػػيؿ 
السػػػػػفف، كيجػػػػػب أف تجيػػػػػز المػػػػػكانئ باألك يػػػػػة البلزمػػػػػة كالكافيػػػػػة لتجميػػػػػو النفايػػػػػات 

 كالركاسب الزيتية كالمزي  الزيتى مف السفف الراسية بالمينا .

 (31مادة )
بمرا ػػاة  تمتػػـز السػػفف أيػػا كانػػت جنسػػيتيا  نػػد تفػػريفيا لميػػاه الفػػرؼ الفػػح  .1

 كال كابط التالية: المعايير
أف تكػػػػػكف السػػػػػفينة مػػػػػزكدة باليػػػػػيادة الدكليػػػػػة لمنػػػػػو التمػػػػػكث بم مفػػػػػات ميػػػػػاه  - أ

 الفرؼ الفح  كأف تككف الييادة سارية المفعكؿ. 
 أف تككف السفينة مجيزة بكحدة لمعالجة مياه الفرؼ الفح .  - ب
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 ػػدـ فػػػرؼ ميػػػاه الفػػرؼ الفػػػح  المعالجػػػة  مػػػى مسػػافة أقػػػؿ مػػػف أربعػػػة  - ت
 ط الياطئ. أمياؿ بحرية مف  

ميػؿ  12 دـ فػرؼ م مفػات الفػرؼ الفػح  غيػر المعالجػة قبػؿ مسػافة  - ث
 بحرم مف  ط الياطئ.

فػػػػى جميػػػػو األحػػػػكاؿ ال يجػػػػكز ألم سػػػػفينة فػػػػرؼ م مفػػػػات الفػػػػرؼ الفػػػػح   .2
المحجػػكزة فػػ  فػػياري  اإلحتجػػاز دفعػػة كاحػػدة كلكػػف بمعػػدالت معتدلػػة ك نػػدما 

باػػػػ  أال يت مػػػػؼ  ػػػػف  قػػػػدة، كين 4تكػػػػكف السػػػػفينة مبحػػػػرة بسػػػػر ة ال تقػػػػؿ  ػػػػف 
 مميات الفرؼ أيا كانت نك يتيا ظيكر أجسػاـ فػمبة  المػة مرليػة فػ  الميػاه 
ذا كانػػت ميػػاه الفػػرؼ ممزكجػػة بف ػػبلت ميػػاه يمػػـز معالجتيػػا فيجػػب أف تػػتـ  كا 

 ىذه المعالجة قبؿ الفرؼ.
ال تنطبػػػؽ األحكػػػاـ الميػػػار إلييػػػا فػػػ  الفقػػػرتيف السػػػابقتيف فػػػ  حالػػػة التفػػػػريؼ  .3

ة كمػػػف  مػػػى متنيػػػا أك إنقػػػاذ أركاح فػػػ  البحػػػار أك نتيجػػػة  طػػػب لسػػػبلمة السػػػفين
أفػػػػاب السػػػػفينة أك معػػػػداتيا بيػػػػرط أف تكػػػػكف جميػػػػو اإلحتياطػػػػات المعقكلػػػػة قػػػػد 
إت ذت لمنػو ىػذا التفػريؼ أك لمت فيػؼ منػو إلػى أقفػى حػد قبػؿ كقػكع العطػب 

 كبعده.
 الفصل السابع

 منع تموث البيئة البحرية عن طريق اإلغراق
 (32مادة )

ظر  مى السفف البحرية الت  تحمؿ المكاد ال ارة إغػراؽ النفايػات ال طػرة كالمػكاد يح
 الممكثة ف  البيلة البحرية.

 (33مادة )
 يحظر إلقا  النفايات  مف ىذه المكاد ف  مياه البحر: .1

 المكاد الناتجة  ف الجرؼ. - أ
 حم ة مياه الفرؼ الفح . - ب
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الفػػػػػنا ية لتجييػػػػػز  النفايػػػػػات السػػػػػمكية أك المػػػػػكاد الناتجػػػػػة  ػػػػػف العمميػػػػػات - ت
 األسماؾ.

 المكاد الجيكلكجية غير الع كية. - ث
 المكاد الع كية ذات األفؿ الطبيع . - ج

يفػػػػرح بإلقػػػػا  النفايػػػػات التاليػػػػة  ػػػػمف يػػػػركط  ػػػػدـ اإل ػػػػرار بالبيلػػػػة البحريػػػػة  .2
 كتمكيثيا:

األفناؼ ذات الحجـ ال  ـ الت  تت لؼ أساسان مف الحديد كالفمب كمػكاد  - أ
 غير  ارة مماثمة كمممكسة.

 السفف كالمنفات أك غيرىا مف ىياكؿ مف فنو اإلنساف ف  البحر.  - ب
 الفصل الثامن
 أحكام ختامية
 الرقابة والتفتيش

 (34مادة )
تقكـ السمطة كالجيات الم تفػة بعمميػات مراقبػة كتفتػيش بيػكؿ دكرم مػف أجػؿ  .1

  ماف تنفيذ أحكاـ ىذا القرار.
مػػف القيػػاـ بميػػاميـ،   مػػى الجيػػات الم تفػػة كاإلدارات تمكػػيف مفتيػػ  السػػمطة .2

 كتقديـ جميو المعمكمات كالكثالؽ المطمكبة ليـ كفقان لمقانكف.
 مػػػػى الجيػػػػات الم تفػػػػة السػػػػماح لمنػػػػدكب  السػػػػمطة ب  ػػػػذ  ينػػػػات فػػػػ  جميػػػػو  .3

 األكقات باإل افة إلى تزكيدىـ بكافة المعمكمات الت  تتعمؽ بيذه العممية.
ش  مػػػى أم سػػػفينة نقػػػؿ أك يحػػػؽ لممكظػػػؼ المعػػػيف مراقبػػػان لمبيلػػػة الػػػد كؿ كالتفتػػػي .4

منيػػػػ ة فػػػػ  المينػػػػا  لمت كػػػػد مػػػػف التزاميػػػػا ب حكػػػػاـ القػػػػانكف كاألنظمػػػػة كالتعميمػػػػات 
الفػػػادرة بمقت ػػػاه ك مػػػى جميػػػو الجيػػػات المعنيػػػة تقػػػديـ التسػػػييبلت البلزمػػػة لػػػو 

 .لمقياـ بالمياـ المككمة إليو
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 (35المادة )
يف أ ػرل ييعػد م الفػان مو  دـ اإل بلؿ ب ية  قكبة أيد منفكص  مييا فػ  أيػة قػكان

كؿ مف أتى أم فعؿ ي الؼ أحكػاـ ىػذا القػرار كالتعميمػات الفػادرة بمكجبػو، كتسػرم 
، 1999( لسػنة 7 ميو مكاد العقكبات الكاردة ف  الباب الرابو مف قػانكف البيلػة رقػـ )

 ( منو.70ك 69كال سيما المكاد )
 (36المادة )
 يماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.

 (37ادة )الم
تنفيػذ أحكػاـ ىػذا القػرار كيعمػؿ بػو -كػؿ فيمػا ي فػو - مى الجيات الم تفة كافػة 

 مف تاريخ فدكره، كينير ف  الجريدة الرسمية.

 ميبلدية 23/8/2016 :فدر ف  مدينة غزة بتاريخ
 ىجرية  1437/ ذم القعدة/20 :المكافػػػػؽ           

 م. كنعان سعيد عبيد
 رئيس سمطة جودة البيئة

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 م2017 ()ينايركانون ثاني             )الــوقــائــع الفـمســطـينـية(             العـدد الرابع والتسعون           

 

 

- 412 - 

 محقالمُ 
 جدكؿ المعايير كالمكاففات لممياه المفرفة إلى البحر

 المؤير
 الحد األقفى لممعايير كالمكاففات

 ما لـ يذكر غير ذلؾ(-)مماـ/ لتر 

 درجة الحرارة
ال تزيد  ف  ير درجات فكؽ المعدؿ السالد 

 ـ38كبحد أقفى
 9-6 األس الييدركجينى

 ة الية مف المكاد الممكن المكف
 BOD 40األكسجيف المستيمؾ حيكيا 
 COD 100يا لاألكسجيف المستيمؾ كيما

 مجمكع المكاد الفمبة الذالبة
ميمجراـ/ لتر زيادة أك نقفاف  ف  2000

 الكسط البحرم الذم يتـ الفرؼ  ميو.
 60 المكاد العالقة

 NTU 50 العكارة
 1 الكبريتيدات

 8 الزيكت كاليحكـ
 5 الفكسفات
 40 النترات

 0.002 الفيينكالت
 1 الفمكريدات
 2 األلكمنيكـ

 5 األمكنيا )نتركجيف(
 0.001 الزلبؽ
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 0.2 الرفاص
 0.01 الكادميكـ
 0.05 الزرنيخ
 0.02 الكركـ
 0.2 النحاس
 0.1 النيكؿ
 1.5 الحديد

 0.2 المنجنيز
 5 الزنؾ
 0.1 الف ة
 2 باريكـ
 0.05 ككبالت

 0.1  نافر فمزية أ رل
 0.2 المبيدات ب نكا يا

 0.1 السيانيد
 0.5 المنظفات الفنا ية

  بكتيريا القكلكف البرازية
Faecal Coliform (CFU/100ml) 

500 
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 2016لسنة  (14)قرار رئيس سمطة جودة البيئة رقم 
 بشأن إدارة البيئة اليوائية

 سمطة جكدة البيلة
 (19)ـ، كال سيما المكاد 1999( لسنة 7بعد االطبلع  مى أحكاـ قانكف البيلة رقـ )

 منو، (26)الى 
 كبالتنسيؽ مو الجيات الم تفة،

 كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،
 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنيان،

 -أفدرنا ما يم :
 تعاريف
 (1مادة )

قرينػة  مػى يككف لمكممات كالعبارات االتية المعان  الم ففة ليا أدناه ما لـ تدؿ ال
  بلؼ ذلؾ:

 ـ.1999( لسنة 7قانكف البيلة رقـ ) القانون:
 سمطة جكدة البيلة. السمطة:

ىػػػ  أم جيػػػة مسػػػلكلة  ػػػف حمايػػػة كمنػػػو تمػػػكث البيلػػػة اليكاليػػػة  الجيـــة المختصـــة:
بمسػػؤكليات كميػػة أك جزليػػة سػػكا  كانػػت حككميػػة أك  افػػة أك مػػف ينػػكب  ػػف ىػػذه 

 الجيات بتفكيض رسم .
الجيػػات التػػ  يككػػؿ إلييػػا إ طػػا  الر فػػة لممنيػػ ت بعػػد أ ػػذ  :الجيــات المرخصــة

 المكافقة البيلية متمثمة ف  البمديات، أك غيرىا كؿ كفؽ نطاؽ  ممو كا تفافو.
النسػػب أك المقػػادير أك المعػػايير التػػ  تحػػددىا الجيػػات الم تفػػة لقيػػاس  المقــاييس:

 ممكثات البيلة كآثارىا ال ارة.
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ــــة: ــــة البيئي التػػػػ  تبايػػػػرىا الجيػػػػات الم تفػػػػة لمت كػػػػد مػػػػف التػػػػزاـ  اإلجػػػػرا ات الرقاب
األيػػ اص كالييلػػات لممقػػاييس كالتعميمػػات البيليػػة المقػػررة ل ػػماف  ػػدـ انتياكيػػا أك 

 تجاكزىا.
كثيقة رسمية تفدر  ف السمطة تعبر  ف الرأم البيل  ب فكص  الموافقة البيئية:

 إنيا  أك مزاكلة أم نياط يتطمب مكافقة السمطة.
 ل ميط مف الاازات المككنة لميكا  ب كافو الطبيعية كنسبو المعركفة.ا اليواء:

مركبػات أك  جسػيمات ماديػةأك  لمػكاد كيماكيػة الاػبلؼ الجػكمتىعىػرُّض  تموث اليواء:
تسػػبب ال ػػرر كاألذل لئلنسػػاف كالكالنػػات الحيػػة األ ػػرل، أك تػػؤدم إلػػى  بيكلكجيػػة
 .بالبيلة الطبيعيةاإل رار 

ميكركميتػػػر كىػػػ   10  كالػػػؽ ىكاليػػػة ذات قطػػػر يفػػػؿ إلػػػى :PM الـــدقائق العالقـــة
 مجمكع النسبتيف الجزيلية الدقيقة كال ينة.

 10إلػػػى  0.1ىػػػ  الجسػػػيمات التػػػ  يتػػػراكح قطرىػػػا بػػػيف  الـــدقائق العالقـــة الكميـــة:
ميكركميتػػرات، كتبقػػى فتػػرة طكيمػػة معمقػػة فػػ  اليػػكا . أمػػا معػػدؿ ترسػػبيا فيػػك بطػػ   

 نسبيان كيتكقؼ  مى الظركؼ الطبيعية مف رطكبة أك رياح أك حرارة كغيرىا.
أفػػػكات  اليػػػة تجػػػاكزت الحػػػد المسػػػمكح بػػػو كتسػػػبب إز ػػػاج أك  ػػػرر  الضوضـــاء:

 لئلنساف.
 نطاق التطبيق

 (2مادة )
 قرار ما يم :ييمؿ نطاؽ تطبيؽ ىذا ال

 كأنكاع ممكثات البيلة اليكالية.كافة فلات  .1
كػػؿ يػػ ص طبيعػػ  أك معنػػكم  ا ػػو لمقػػانكف يممػػؾ أك يجػػكز أف يسػػتعمؿ أك  .2

 قد تتسبب ف  إحداث تمكث ىكال . يستاؿ  قارات أك مني ت أك آليات
 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A_%D9%84%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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 األىداف
 (3مادة )

 إلى: تيدؼ أحكاـ ىذا القرار
ليػػكا  التػػ  يمكػػف أف تمحػػؽ أ ػػراران بفػػحة الكقايػػة كالحػػد مػػف انبعاثػػات ممكثػػات ا .1

 اإلنساف كالحيكاف كالتربة كالمناخ كالبيلة بيكؿ  اـ.
 قياـ السمطة بعممية  بط جكدة اليكا  طبقان لمياميا كا تفافاتيا. .2

 ضبط نسبة المموثات في اليواء
 (4مادة )

 االيتراطات العامة:
إلجػػرا ات كالتػػدابير تقػػـك السػػمطة بالتعػػاكف مػػو الجيػػات الم تفػػة بات ػػاذ كػػؿ ا .1

البلزمة لمراقبة تمكث اليكا  كك و ا ليات لمراقبة جػكدة اليػكا  كرفػد مفػادر 
التمػػػػكث الثابتػػػػة كالمتحركػػػػة، التػػػػ  مػػػػف يػػػػ نيا إلحػػػػاؽ ال ػػػػرر بفػػػػحة اإلنسػػػػاف 

 كالبيلة.
يحظػػر التسػػػبب فػػػ  إفػػػدار مػػػكاد ممكثػػػة لميػػػكا  كالاػػػازات السػػػامة أك األكالػػػة أك  .2

حرارة أك الابار أك الػركالح بنسػب تفػكؽ القػدر أك التركيػز الد اف أك الب ار أك ال
 .(2)الممحؽ رقـ  المسمكح بو حسب المعايير الت  تحددىا أحكاـ ىذا القرار

 (5مادة )
 :االيتراطات القياسية

يجب أال يزيد الحد األقفى لممكثات اليكا  ال ارج   مػا ىػك محػدد فػ  جػدكؿ  .1
 .(1)مف الممحؽ رقـ  1. 1

اكز تركيز الحدكد القفكل لمممكثات المنبعثػة مػف المفػادر الثابتػة يجب أال يتج .2
 .(1). مف الممحؽ رقـ 2. 1 ما ىك محدد ف  جدكؿ 
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يجػب أال يتجػػاكز تركيػػز الػػدقالؽ العالقػػة الكميػػة المنبعثػػة الحػػدكد القفػػكل المبينػػة  .3
  ند انبعاثيا مف مدا ف المفادر الثابتة.  (1)مف الممحؽ رقـ  3. 1ف  جدكؿ 

 (6) مادة
يػركط مػنح المكافقػة البيليػة مػف السػػمطة ألم منيػ ة تتسػبب فػ  إحػداث تمػكث لمبيلػػة 

 اليكالية:
 أال يتعارض مكقو المني ة مو م ططات استعماالت األرا   المعتمدة. .1
 5المنيػ ة الحػدكد القفػكل لبلنبعاثػات المك ػحة فػ  أحكػاـ المػادة   ػدـ تجػاكز .2

 مف ىذا القرار.
ابير البلزمة لعدـ تسرب أك انبعاث ممكثات اليػكا  دا ػؿ ات اذ االحتياطات كالتد .3

 أماكف العمؿ إال ف  الحدكد المسمكح بيا بحسب ما ىك كارد ف  ىذا القرار.

 اإلزعاج البيئي
 (7مادة )

 مى جميو الجيات كاألفراد  ند مبايرة األنيطة اإلنتاجية أك ال دمية أك غيرىا  .1
داـ آالت التنبيػو كمكبػرات الفػكت ك افة  ند تيايؿ ا الت كالمعػدات كاسػت 

 ػػػدـ تجػػػاكز الحػػػدكد المسػػػمكح بيػػػا لمسػػػتكيات ال ك ػػػا  ال ارجيػػػة المبينػػػة فػػػ  
 .(3)مف الممحؽ  1. 3جدكؿ 

 مى الجيات المر فة الت كد مف التزاـ المني ت بالحدكد القفكل المسمكح بيا  .2
 (3)مف الممحؽ  1. 3لمستكيات ال ك ا  ال ارجية بحسب المبيف ف  جدكؿ 

 (8مادة )
 (:7تستثنى الحاالت التالية مف تطبيؽ المعايير الكاردة ف  المادة )

 آذاف الفبلة. -1
 أنيطة الطيراف بالطالرات الميكانيكية. -2
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 أنيطة المكانئ الجكية كالبحرية  بلؿ فترات العمؿ. -3
 الطرؽ السريعة. -4
 دا ؿ فاالت األفراح.  -5

 أحكام ختامية
 (9المادة )

بة أيد منفكص  مييا فػ  أيػة قػكانيف أ ػرل ييعػد م الفػان مو  دـ اإل بلؿ ب ية  قك 
كؿ مف أتى أم فعؿ ي الؼ أحكػاـ ىػذا القػرار كالتعميمػات الفػادرة بمكجبػو، كتسػرم 

 1999( لسػنة 7 ميو مكاد العقكبات الكاردة فػ  البػاب الرابػو مػف قػانكف البيلػة رقػـ )
 (.67ك 66ك 65كال سيما المكاد )

 (10المادة )
 عارض مو أحكاـ ىذا القرار.يماى كؿ ما يت

 (11المادة )
تنفيػذ أحكػاـ ىػذا القػرار كيعمػؿ بػو -كػؿ فيمػا ي فػو - مى الجيات الم تفة كافػة 

 مف تاريخ فدكره، كينير ف  الجريدة الرسمية.

 ميبلدية 23/8/2016 :فدر ف  مدينة غزة بتاريخ
 ىجرية  1437/ ذم القعدة/20 :المكافػػػػؽ           

 د عبيدم. كنعان سعي
 رئيس سمطة جودة البيئة
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 (1ممحق رقم )
 الحدكد القفكل لممكثات اليكا  ال ارج  :1. 1جدكؿ 

 
 

 الممكث التسمسؿ
زمف التعرض 

 لمممكث

الحد 
األقفى 
 المسمكح بو

 الكحدة

 3g/mμ 150 سا ة- PM10 24الدقالؽ العالقة   .1

 PM2.5الدقالؽ العالقة   .2
 3g/mμ 15 سنة

 35 سا ة- 24

 COؿ أكسيد الكربكف أك   .3
 9 سا ات- 8

ppm 
 35 سا ة- 1

 3g/mμ 5 سنة C6H6البنزيف   .4
 3g/mμ 0.15 ييكر- Pb 3الرفاص الكم    .5
 3g/mμ 100 سا ة- NH3 24االمكنيا   .6

7.  
ثان  أكسيد النيتركجيف 

NO2 
 53 سنة

ppb 
 100 سا ة- 1

 ppm 0.5 سا ات- 8 الفكرمالدىايد  .8
 ppm 20 سا ات- H2S 8كبريتيد الييدركجيف   .9

 ppm 0.075 سا ات- O3 8األكزكف   .10

11.  
ثان  أكسيد الكبريت 

SO2 
 0.5 سا ة- 3

ppm 
 0.075 سا ة- 1

 3ng/m 1 سنة الييدرككربكنات الحمقية  .12
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 الحدكد القفكل لمممكثات المنبعثة مف المفادر الثابتة 2. 1جدكؿ 
 (ppm) 3ممجـ/ـ الممكث
 500 أكؿ أكسيد الكربكف
 3000* ثان  أكسيد الكبريت
 150 ثالث أكسيد الكبريت

 20 الرفاص
 10 أنتيمكف كمركباتو
 10 زرنيخ كمركباتو

 10 كادميـك كمركباتو
 10 زلبؽ كمركباتو
 10 نيكؿ كمركباتو
 20 نحاس كمركباتو

 25 مجمكع العنافر الثقيمة
 10 كبريتيد الييدركجيف

 20 كمكر
 100 كمكريد الييدركجيف

 20 فكرمالدىيد
 250 كربكف

 10 فمكريد السمككف
 20 الفمكر

 20 االمكنيا
 15 فمكريد الييدركجيف
 400 اكاسيد النيتركجيف

 مػػف  3ممجػػـ/ـ 1500بالنسػػبة لفػػنا ة حػػامض الكبريتيػػؾ يكػػكف الحػػد األقفػػى
 ثان  أكسيد الكبريت.
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 در الثابتةالقفكل لمدقالؽ الكمية المنبعثة مف المفا : الحدكد3. 1جدكؿ 
 

 (ppm) 3ممجـ/ـ الفنا ات كما ف  حكميا
 100 أ ماؿ التحجير

 150 أ ياب فنا ية كألياؼ
 100 أ ماؿ اإلسفمت

 200 فنا ة األسمنت
 200 أ ماؿ المحارؽ

 50 فنا ة الرفاص
 100 أ ماؿ الجير

 100 الفنا ات البتركلية
 100 الحديد كالفمب

 100 فنا ة الفكسفات
 100 حاسفنا ة الن

 150 فنا ة الزجاج كال زؼ
 150 فنا ة النسي  

 100 فنا ة الببلستيؾ كالنيمكف
 150 فنا ة األ بلؼ
 150 مطاحف الدقيؽ

 50 محطات تكليد الطاقة
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 (2ممحق رقم )
 الحدكد القفكل لبلنبعاثات )العادـ( الفادرة مف محركات المركبات 1. 2جدكؿ 

 

 مركبات البنزيف كالديزؿ .1

نكع كقكد 
 المركبة

 الممكثات

المركبات 
المفنعة قبؿ 

أ كاـ مف  5
 التاريخ الحال 

المركبات 
المفنعة  بلؿ 
ال مس أ كاـ 

 األ يرة

 طرؽ القياس

 بنزيف

HC 
(ppm) 

جز  ف   900
 المميكف

جز  ف   600
 المميكف

 ند السر ة ال اممة 
لفة  600-900)

 /دقيقة(

CO% 4.5  %
 بالحجـ

 % بالحجـ2.5
السر ة ال اممة  ند 
لفة  600-900)

 /دقيقة(
  ند أقفى تعجيؿ %30 العتامة ديزؿ

 
 .الدراجات النارية2

 سعة المحرؾ المفدر
 ربا   األيكاط ثنال  األيكاط

HC%V CO%V HC%V CO%V 
الدراجات النارية 
المكجكدة ف  
 ال دمة حاليان 

- 1.1% 5.5% 0.45% 5.5% 

 %4 %0.4 %4 %0.7 125أقؿ مف الدراجات النارية 
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كؿ الت  تر ص أل
مرة مف بعد 
 فدكر القرار

 3سـ
 126مف 

 500إلى 3سـ
 3سـ

0.45% 3.6% 0.25% 3.6% 

 500أكبر مف 
 3سـ

0.3% 3% 0.1% 2.5% 

 كيتـ القياس  ند السر ة ال اممة
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 (3ممحق رقم )
 الحدكد القفكل المسمكح بيا مف ال ك ا  ال ارجية. 1. 3جدكؿ 

  ك ا  ف  المناطؽ الم تمفة لمبيلة ال ارجيةمعايير يدة ال

 نكع المنطقة

الحد المسمكح بو لمفترة 
 (dB)األكلى 

فباحان حتى  00: 06
 مسا ان. 00: 04

الحد المسمكح بو 
 (dB)لمقترة الثانية 

مسا ان  00: 04
 ليبلن  00: 10حتى 

الحد المسمكح بو 
 (dB)لمفترة الثالثة 

مسا ان  00: 10
 00: 06حتى 

 فباحا
 45 52 55 مناطؽ سكنية  ادية

مناطؽ سكنية بيا بعض 
الكرش كاأل ماؿ 

التجارية أك  مى طريؽ 
  اـ

60 57 45 

 45 60 65 مناطؽ تجارية، أسكاؽ
 مناطؽ كرش كحرؼ

 75 70 50 

 55 70 80 مناطؽ فنا ية
 

 الحدكدالقفكل المسمكح بيا لكمية التعرض لبلىتزاز 2. 3جدكؿ 
 بلىتزازمعايير كمية التعرض ل

 m/s)2(كمية التعرض بكحدة القياس  زمف التعرض بالسا ة التسمسؿ
1.  8-4 4 
2.  2-4 6 
3.  1-2 8 
 12 أقؿ مف سا ة  .4
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 2016( لسنة 15قرار رئيس سمطة جودة البيئة رقم )
 بشأن التقييم البيئي ومنح الموافقات البيئية لممشاريع

 سمطة جكدة البيلة
 (45)ـ، كال سيما المكاد 1999( لسنة 7لة رقـ )بعد االطبلع  مى أحكاـ قانكف البي

 منو، (48)ك (47)ك
 كبالتنسيؽ مو الجيات الم تفة، 

 كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،
 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان، 

 -أفدرنا ما يم : 
 الفصل األول

 تعاريف وأحكام عامة
 تعاريف
 (1مادة )

االتية المعان  الم ففة ليا أدناه ما لـ تدؿ القرينػة  مػى يككف لمكممات كالعبارات 
  بلؼ ذلؾ:

 سمطة جكدة البيلة. السمطة:
ىػػ  أم جيػػة مسػػلكلة  ػػف إدارة أك حمايػػة كمنػػو تمػػكث أم مػػف  الجيــة المختصــة:

 نافر كمككنات البيلػة بمسػؤكليات كميػة أك جزليػة سػكا  كانػت حككميػة أك  افػة 
 أك مف ينكب  نيا بتفكيض رسم .

المحػػػيط الحيػػػكم الػػػذم ييػػػمؿ الكالنػػػات الحيػػػة كمػػػا يحتكيػػػو مػػػف ىػػػكا  كمػػػا   البيئـــة:
 كتربة، كما  مييا مف مني ت، كالتفا بلت القالمة فيما بينيا.

ى  المجنة المياركة ف  مراجعة كدراسة تقييـ األثر البيل   لجنة تقييم األثر البيئي:
 مف أ  ا  يمثمكف الكزارات كالمؤسسات الحككمية.



 م2017 ()ينايركانون ثاني             )الــوقــائــع الفـمســطـينـية(             العـدد الرابع والتسعون           

 

 

- 416 - 

 تعن  المياريو كال طط كالبرام . نشاطات التطويرية:ال
 التح ير كالبنا  كالتيايؿ كمرحمة ما بعد التيايؿ ألم نياط تطكيرم. المشروع:
ت طػػيط المتػػداد أك بنػػا  أك تيػػايؿ مجمك ػػة مػػف الميػػاريو أك اسػػت دامات  الخطــة:

 األرا  .
 محددة.مجمك ة مف المياريو الت  تنفذ  بلؿ فترة زمنية  البرناما:

كػػؿ مػػا يترتػػب سػػمبان أك ايجابػػان نتيجػػة نيػػاطات ناتجػػة  ػػف ميػػركع أك  األثــر البيئــي:
 مني ة  مى العنافر البيلية الم تمفة.

 دراسة تففيمية لؤلثر البيل  المترتب  مى مزاكلة أم نياط. تقييم األثر البيئي:
ار البيليػة دراسػة  امػة لميػركع مقتػرح بيػدؼ استكيػاؼ ا ثػ التقييم البيئـي األولـي:

 كذلؾ حسب األسس المرجعية.
األثػػػػر البيلػػػػ  السػػػػمب  الػػػػذم يبقػػػػى بعػػػػد تنفيػػػػذ اإلجػػػػرا ات  األثــــر البيئــــي المتبقــــي:

 الت فيفية.
 يعن  التقييـ البيل  لم طط كالبرام . التقييم البيئي االستراتيجي:

أم جيػػة تمػػنح تػػر يص ألم مػػف الميػػاريو الػػكاردة فػػ  ممحػػؽ رقػػـ  جيــة التــرخيص:
 كجب األنظمة كالقكانيف المعمكؿ بيا ف  فمسطيف.بم (1)

اإلجػػرا  الػػكارد فػػ  ال طػػة ال افػػة بالنيػػاط التطػػكيرم لمنػػو أك  اإلجــراء التخفيفــي:
تقميػػػؿ أك إفػػػبلح األثػػػر البيلػػػ  السػػػمب  أك التعػػػكيض مػػػف  ػػػبلؿ اسػػػتبداؿ أك إيجػػػاد 

 مفدر بديؿ.
مػػػة لتحديػػػد األسػػػس سمسػػػمة مػػػف النيػػػاطات كالبػػػدالؿ كا ثػػػار المحتم دراســـة المجـــال:

 المرجعية لماايات الت  سيتـ تناكليا لدل دراسة تقييـ األثر البيل .
ــل: تعنػػ  العمميػػة التػػ  بمكجبيػػا يػػتـ تحديػػد مػػا إذا كػػاف سػػييطمب  مػػؿ دراسػػة  التنخي

 تقييـ األثر البيل  لنياط تطكيرم مقترح.
نيػػاط كػػؿ يػػ ص طبيعػػ  أك معنػػكم لػػو اىتمػػاـ أك يتػػ ثر مػػف ال الجيــات المشــاركة:

 التطكيرم.
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تقييـ فبلحية ككفاية تقرير دراسة تقييـ األثر البيل  مو األ ػذ باال تبػار  المراجعة:
كجيػػات النظػػر كمبلحظػػات الجيػػات الميػػاركة إ ػػافة إلػػى تقيػػيـ مػػا ىػػك مقتػػرح بمػػا 

  يتبل ـ مو القالـ مف ال طط كالسياسات كالمعايير.
 ػف السػمطة تاطػ  تنفيػذ دراسػة متطمبات مكتكبة تفدر  األسس/ الشروط المرجعية:

تقيػػيـ األثػػر البيلػػ  كاالستيػػارات التػػ  يجػػب القيػػاـ بيػػا كيػػكؿ كنػػكع المعمكمػػات الناتجػػة 
  ف الدراسة إ افة إلى محتكل التقرير، كى  أي ان  بارة  ف نات  دراسة المجاؿ.

اإلجػػػػرا ات التػػػػ  تبايػػػػرىا الجيػػػػات الم تفػػػػة لمت كػػػػد مػػػػف احتػػػػراـ  الرقابــــة البيئيــــة:
 اص كالييلػػات بالمقػػاييس كالتعميمػػات البيليػػة المقػػررة ل ػػماف  ػػدـ انتياكيػػا أك األيػػ

 تجاكزىا.
كثيقة رسمية تفدر  ف الػكزارة تعبػر  ػف الػرأم البيلػ  ب فػكص  الموافقة البيئية:

 إنيا  أك مزاكلة أم نياط يتطمب مكافقة السمطة.

 مجال االختصاص
 (2مادة )
ـ  مميػػػة الحفػػػكؿ  مػػػى المكافقػػػة البيليػػػة ت ػػػتص أحكػػػاـ ىػػػذا القػػػرار بمعػػػايير تنظػػػي

لمنيػػػاطات التطكيريػػػة كالقالمػػػة، كالتػػػ  قػػػد تػػػؤثر سػػػمبان  مػػػى البيلػػػة ل ػػػماف حمايتيػػػا 
 كتحقيقان لمتنمية المستدامة لتمؾ المياريو. 

 أحكام عامة
 (3مادة )

( أف يبايػػػػر أم مػػػػف 1ال يجػػػػكز ألم مػػػػف الميػػػػاريو المدرجػػػػة فػػػػ  ممحػػػػؽ رقػػػػـ ) .1
التطكيرية أك أم أ ماؿ مرتبطة ب نيػطة الميػركع إال بعػد  األ ماؿ اإلنيالية أك

 حفكلو  مى المكافقة البيلية البلزمة ليذه الااية مف السمطة.
( فيجػػػكز 1إذا لػػػـ يكػػػف الميػػػركع مػػػف بػػػيف المياريػػػػػػو المدرجػػػة فػػػ  ممحػػػؽ رقػػػـ ) .2

دراجػػػو  ػػػمف القػػػكالـ الممزمػػػة بالحفػػػكؿ  مػػػى  لمسػػػمطة التحقػػػؽ مػػػف الميػػػركع كا 
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يليػػػػة كاتبػػػػاع المػػػػكاد المدرجػػػػة فػػػػ  أحكػػػػاـ ىػػػػذا القػػػػرار، كفقػػػػان لطبيعػػػػة المكافقػػػػة الب
 الميركع أك مكقعو أك طبيعة الت ثيرات الت  يمكف أف تنجـ  نو.

( بنػػػػا   مػػػػى تطػػػػكرات 1تقػػػػـك السػػػػمطة بتحػػػػديث القػػػػكالـ الػػػػكاردة فػػػػ  ممحػػػػؽ رقػػػػـ ) .3
 فمسطيف. التكنكلكجيا كمرا اة لمظركؼ البيلية كاالقتفادية كاالجتما ية السالدة ف 

 الفصل الثاني
 لجنة تقييم األثر البيئي

 (4مادة )
تيػػػػكؿ لجنػػػػة تقيػػػػيـ األثػػػػر البيلػػػػػ  مػػػػف ذكم ال بػػػػرة كاال تفػػػػاص برلاسػػػػة السػػػػػمطة 

 ك  كية الكزارات كالمؤسسات الحككمية التالية:
           كزارة االقتفاد الكطن . .1
             كزارة الحكـ المحم .  .2
                 كزارة المكافبلت. .3
                     كزارة الزرا ة. .4
                    كزارة الفحة.  .5
             كزارة السياحة كا ثار. .6
                    كزارة الت طيط. .7
                      سمطة المياه. .8
               سمطة الطاقة. .9
 سمطة األرا  . .10

 (5مادة )
ثػر مػف أيػػة جيػة رسػمية حسػػب مػا تسػتد يو طبيعػػة يجػكز لمجنػة إيػراؾ   ػػك أك أك

كمكقػػػػو الميػػػػركع المطمػػػػكب تقييمػػػػو بيليػػػػان، كلمجنػػػػة د ػػػػكة أم يػػػػ ص الجتما اتيػػػػا 
 لبلستلناس برأيو دكف أف يككف لو حؽ التفكيت  مى تكفياتيا.
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 ميام المجنة
 (6مادة )

 ياـ التالية:كفقا  لية العمؿ المحددة مف قبميا، تعتبر المجنة مسلكلة  ف تنػفيذ الم 
 الت كد مف كفاية دراسة المجاؿ لدراسات تقييـ األثر البيل . .1
إ ػػػػداد اليػػػػركط المرجعيػػػػة لدراسػػػػات تقيػػػػيـ األثػػػػر البيلػػػػ  أك المكافقػػػػة  مػػػػى  .2

 اليركط المعدة مسبقان.
 مراجعة تقارير التقييـ البيل . .3
 رفو التكفيات بقرارات التقييـ البيل  لرليس السمطة أك مف ينيبو. .4
 السمطة ف   ماف التزاـ المياريو بيركط المكافقة البيلية. مسا دة  .5

 

 (7مادة )
تجتمػػو المجنػػة بػػد كة مػػػف رليسػػيا أك نالبػػو  نػػد غيابػػػو كممػػا د ػػت الحاجػػة كيتكػػػكف 
النفػػاب القػػانكن  الجتما اتيػػا بح ػػكر مػػا ال يقػػؿ  ػػف أغمبيػػة أ  ػػاليا  مػػى أف 

مبيػػػػة أفػػػػكات أ  ػػػػاليا يكػػػػػػكف مػػػػف بيػػػػنيـ الػػػػرليس أك نالبػػػػو كتت ػػػػذ تكفػػػػياتيا ب غ
الحا ريف  مى األقؿ كف  حػاؿ تسػاكم األفػكات يػرجح الجانػب الػذم فػكت معػو 

 رليس االجتماع.
 الفصل الثالث

إجراءات تقييم األثر البيئي والموافقة البيئية لممشاريع المقترحة والتوسيعات 
 لممشاريع القائمة

 تصنيف المشاريع حسب تأثيرىا عمى البيئة
 (8مادة )

يؼ )أ(: كىػػػػ  الميػػػػاريو ذات األثػػػػر المحػػػػدكد المحتمػػػػؿ  مػػػػى البيلػػػػة كال التفػػػػن .1
نمػػػػػا يجػػػػػب االلتػػػػػزاـ باألنظمػػػػػة  تحتػػػػػاج إل ػػػػػداد دراسػػػػػات تقيػػػػػيـ لؤلثػػػػػر البيلػػػػػ ، كا 
كااليتراطات الفنية كالفحية كالبيلية ليذه األنيطة الت  تـ أ ػذىا فػ  اال تبػار 

 ف  أثنا  مرحمة إ داد الم طط العاـ لممدينة.
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)ب(: كى  المياريو الت  ليا أثر متكسط محتمؿ  مى البيلة، كينقسـ التفنيؼ  .2
 ىذا التفنيؼ الى فلتيف:

   التفػػػنيؼ )ب( الفلػػػة األكلػػػى: ال تحتػػػاج إلػػػى إ ػػػداد دراسػػػات التقيػػػيـ البيلػػػ
نمػػا يجػػب االلتػػزاـ باألنظمػػة كااليػػتراطات الفنيػػة كالفػػحية كالبيليػػة المعػػدة  كا 

 تيايؿ.ليذه األنيطة ف  أثنا  التنفيذ كال
  التفػػػػنيؼ )ب( الفلػػػػة الثانيػػػػة: كتتطمػػػػب إ ػػػػداد دراسػػػػة محػػػػددة لتقيػػػػيـ األثػػػػر

البيل  )دراسة تقييـ بيل  أكل ( لمميركع طبقان لسياسات تقيػيـ األثػر البيلػ ، 
كااللتزاـ باألنظمة كااليتراطات الفنية كالفحية المعدة ليذه األنيطة كات اذ 

 أثنا  التنفيذ كالتيايؿ.بعض االحتياطات كاال تبارات البيلية ف  
التفػػنيؼ )ج(: كىػػ  الميػػاريو التػػ  ليػػا أثػػر كبيػػر محتمػػؿ  مػػى البيلػػة، كالتػػ   .3

تحتػػاج إلػػى إ ػػداد "دراسػػة تقيػػيـ بيلػػ  يػػامؿ" كفقػػا لسياسػػة تقيػػيـ األثػػر البيلػػ ، 
كاقتراح الحمكؿ الكفيمة لتجنػب أك ت فيػؼ ا ثػار البيليػة فػ  أثنػا  ا تيػار المكقػو 

ذ كالتيػػايؿ، كيمػػـز إ ػػداد دراسػػة ميػػتممة  مػػى  كافػػة العنافػػر، كالتفػػميـ كالتنفيػػ
كات ػػاذ االحتياطػػات كاال تبػػارات البيليػػة،  مػػى أف تكػػكف الدراسػػة معػػدة مػػف قبػػؿ 
أحػػػد المكاتػػػب االستيػػػارية المعتمػػػدة كالمؤىمػػػة مػػػف قبػػػؿ السػػػمطة، أك أحػػػد مراكػػػز 

تقيػػػػػيـ البحػػػػػكث المعتمػػػػػدة كطنيػػػػػان أك مراكػػػػػز أبحػػػػػاث الجامعػػػػػات إل ػػػػػداد دراسػػػػػة 
 الت ثيرات البيلية لمميركع.

 (9مادة )
يحؽ لمسمطة كفقػان لنتػال  التن يػؿ كلطبيعػة كحجػـ كمكقػو الميػركع أف تنقػؿ تفػنيؼ 
الميػػركع إلػػى تفػػنيؼ آ ػػر كتسػػجيؿ ذلػػؾ فػػ  السػػجبلت كا  ػػبلـ الجيػػة الم تفػػة 

 بذلؾ التباع اإلجرا ات ال افة بالتفنيؼ المحدد.
 

 ثر البيئي والموافقة البيئيةاإلجراءات اإلدارية لتقييم األ 
 (10مادة )
 أواًل/ طمب الحصول عمى الموافقة البيئية:
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 مى فاحب الميركع أف يحفؿ أكالن  مى مكافقة مبدلية مف الجية الم تفة،  .1
( 2يمػػ  ذلػػؾ تقػػديـ طمػػب الحفػػكؿ  مػػى المكافقػػة البيليػػة مرفػػؽ فػػ  ممحػػؽ رقػػـ )

مقيػاـ ب حػد الميػاريو الػكاردة إلى الجية الم تفة أك إلػى السػمطة بيػكؿ مبايػر ل
 (.1 مف ممحؽ رقـ )

تتكلى الجية اإلدارية الم تفة بتسػجيؿ المسػتندات كمراجعػة المسػتندات كالت كػد  .2
مػػف فػػحة ا تيػػار التفػػنيؼ كتقػػديـ ممػػؼ الميػػركع بفػػفة رسػػمية إلػػى السػػمطة 
لتقييمػػػو، مت ػػػمنان طمػػػب الحفػػػكؿ  مػػػى المكافقػػػة البيليػػػة كمرفقػػػان بػػػو المسػػػتندات 

 ية:التال
 سند الممكية أك  قد اإليجار. - أ

 المكقو العاـ كال اص لؤلرض المنكم إقامة الميركع  مييا. - ب
 م ططات الميركع. - ت
 (.2نمكذج التقييـ البيل  المرفؽ ف  الممحؽ رقـ ) - ث

تقـك السػمطة بتقيػيـ المسػتندات كالت كػد مػف فػحة ا تيػار تفػنيؼ الميػركع كيحػؽ  .3
حب الميػػػركع لمت كػػػد مػػػف اسػػػتيفا  لمسػػػمطة بطمػػػب المزيػػػد مػػػف المعمكمػػػات مػػػف فػػػا

 (.3الطمب لمقياـ بدراستو كفقان لمعايير التن يؿ البيل  الكاردة ف  الممحؽ رقـ )
يقكـ فريؽ فن  مف السمطة بزيارة ميدانية لمكقػو الميػركع إف تطمػب األمػر لػذلؾ  .4

 (.   2كتعبلة نمكذج الكيؼ الميدان  المرفؽ ف  الممحؽ رقـ )
ب فػػكص الميػػركع  ػػبلؿ أربعػػة  يػػر يػػـك  مػػؿ  ارىػػاتقػػـك السػػمطة بإفػػدار قر  .5

مف تاريخ ا تماد الطمب، كم اطبػة الجيػة الم تفػة بػذلؾ كفػ  حالػة  ػدـ الػرد 
ف  الفترة المحددة يحؽ لفاحب الطمب التقدـ بيككل  طية إلى رلػيس السػمطة 

 مبايرة ك ميو الرد  طيان  بلؿ أسبكع مف تاريخ استبلـ اليككل.
 

 الخاصة بمشاريع التصنيف )أ(/ اإلجراءات ثانياً 
تبمغ السمطة أك الجية الم تفة مقدـ الميركع، بعمػـ الكفػكؿ بالنتيجػة النياليػة  .1

 لتقييـ الطمب كالت  تسفر  ف إحدل النتال  التالية: 
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مػػػػػنح مكافقػػػػػة بيليػػػػػة مػػػػػو أك بػػػػػدكف يػػػػػركط كالتػػػػػ  يجػػػػػب أف تت ػػػػػمنيا  - أ
 الترا يص البلحقة.

لبليػػتراطات كالمتطمبػػات البيليػػة،  ػػدـ المكافقػػة  مػػى الميػػركع لم الفتػػو  - ب
 كيمكف  دـ المكافقة  مى الميركع ألسباب أ رل غير بيلية.

إفػػػػدار تعميمػػػػات إلػػػػى مقػػػػدـ الميػػػػركع لكػػػػ  يتبػػػػو اإلجػػػػرا ات ال افػػػػة  - ت
 بالقالمة )ب( أك )ج( لمميرك ات، كذلؾ تبعان لطبيعة الميركع.

افقػػة البيليػػة تقػػـك الجيػػة الم تفػػة بػػإببلغ فػػاحب الميػػركع بالتقػػدـ لطمػػب المك  .2
لتيايؿ الميركع كفقان لبليتراطات البيلية كالم ططات الت  تـ ا تمادىا إلنيػا  

تباع ما كرد ف  المادة )  ( مف ىذا القرار.10الميركع، كا 
تقكـ الجية الم تفة بالتقدـ بطمب تجديػد المكافقػة البيليػة لمميػركع مػف السػمطة  .3

 التر يص لمميركع. كؿ ثبلثة أ كاـ، كتككف المكافقة ممزمة لتجديد
 

 ثالثًا/ اإلجراءات الخاصة بمشاريع التصنيف )ب(:
تبمغ السمطة أك الجية الم تفة مقدـ الميركع، بعمػـ الكفػكؿ بالنتيجػة النياليػة  .1

 لتقييـ الطمب كالتى تسفر  ف إحدل النتال  التالية: 
منح مكافقة بيلية مػو أك بػدكف يػركط فػ  حػاؿ فػنؼ الميػركع فػ  القالمػة  - أ

 ب فلة أكلى. تفنيؼ
ر البيليػة طمب رسم  إلى مقدـ الميركع الستكماؿ دراسة محددة لتقييـ األثا - ب

/ معالجػػات معينػػة لمميػػركع طبقػػان لميػػركط المرجعيػػة )تقيػػيـ أثػػر بيلػػ  أكلػػ (
التػػ  تقػػـك السػػمطة بإ ػػدادىا فػػ  حػػاؿ فػػنؼ الميػػركع فػػ  القالمػػة تفػػنيؼ 

 ب فلة ثانية.
و لبليػػػػتراطات كالمتطمبػػػػات البيليػػػػة،  ػػػػدـ المكافقػػػػة  مػػػػى الميػػػػركع لم الفتػػػػ - ت

 كيمكف  دـ المكافقة  مى الميركع ألسباب أ رل غير بيلية.
إفػدار تعميمػات إلػى مقػدـ الميػركع لكػ  يتبػو اإلجػرا ات ال افػة بالقالمػة  - ث

 )ج( لمميرك ات، كذلؾ تبعان لطبيعة الميركع.
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مؿ مو األ ػذ يمتـز فاحب الميركع بتقديـ دراسة التقييـ البيل  األكل  بيكؿ كا .2
يػػػـك  مػػؿ مػػػف تػػػاريخ  90باال تبػػار التعػػػديبلت المقترحػػة فػػػ  فتػػرة ال تزيػػػد  ػػف 

ال سػػػيعتبر الميػػػركع مرفك ػػػان كفقػػػان ألحكػػػاـ ىػػػذا  إببلغػػػو بقػػػرار تقػػػديـ الدراسػػػة كا 
القػػرار، كتقػػـك السػػمطة بػػإببلغ الجيػػة الم تفػػة بالنتيجػػة النياليػػة لمدراسػػة  ػػبلؿ 

 (.3الفترة المحددة ف  ممحؽ رقـ )
يمتػػػـز فػػػاحب الميػػػركع باتبػػػاع ال طػػػكات كالتعميمػػػات ال افػػػة بدراسػػػة التقيػػػيـ  .3

البيلػػػػػػ  األكلػػػػػػ ، كالتػػػػػػ  تك ػػػػػػح األسػػػػػػس كالمعػػػػػػايير ك طػػػػػػكات التقيػػػػػػيـ البيلػػػػػػ  
 (.3كالمك حة ف  ممحؽ رقـ )

إذا أظيػػػر التقيػػػيـ البيلػػػ  األكلػػػ  أنػػػو مػػػف المحتمػػػؿ أف يكػػػكف لمميػػػركع تػػػ ثيرات  .4
لسػمطة مػف فػاحب الميػركع إجػرا  دراسػة تقيػيـ سمبية ىامة  مى البيلة تطمػب ا

يػػػػامؿ لؤلثػػػػػػر البيلػػػػػػػ  كفقػػػػان ألحكػػػػاـ ىػػػػذا القػػػػرار كتقػػػػكـ السػػػػمطة بػػػػإببلغ الجيػػػػة 
 الم تفة بذلؾ.

إذا أظير التقييـ البيل  األكل  أنو مف غير المحتمؿ أف يككف لمميػركع تػ ثيرات  .5
ان  مػػػى مكافقػػػة سػػػمبية ىامػػػة  مػػػى البيلػػػة فيعتبػػػر الميػػػركع فػػػ  ىػػػذه الحالػػػة حػػػالز 

السػػمطة كتقػػـك بتبميػػغ الجيػػة الم تفػػة بالمكافقػػة البيلػػة مػػو أك بػػدكف أم يػػركط 
 كالت  يجب أف تت منيا الترا يص البلحقة.

تقػػـك الجيػػة الم تفػػة بػػإببلغ فػػاحب الميػػركع بالتقػػدـ لطمػػب المكافقػػة البيليػػة  .6
ىا إلنيػا  لتيايؿ الميركع كفقان لبليتراطات البيلية كالم ططات الت  تـ ا تماد

تباع ما كرد ف  المادة )  ( مف ىذا القرار.10الميركع، كا 
تقػـك الجيػة الم تفػة بإحالػة طمػب تجديػد المكافقػة البيليػة لمميػركع مػف السػػمطة  .7

 كؿ  اميف، كتككف المكافقة ممزمة لتجديد التر يص لمميركع.
 

 رابعًا/ اإلجراءات الخاصة بمشاريع التصنيف )ج(
الم تفة مقدـ الميركع، بعمػـ الكفػكؿ بالنتيجػة النياليػة تبمغ السمطة أك الجية  .1

 لتقييـ الطمب كالت  تسفر  ف إحدل النتال  التالية: 



 م2017 ()ينايركانون ثاني             )الــوقــائــع الفـمســطـينـية(             العـدد الرابع والتسعون           

 

 

- 424 - 

طمب رسم  إلى مقدـ الميركع الستكماؿ دراسػة تقيػيـ يػامؿ لؤلثػػػر البيلػػػػ   - أ
 طبقان لميركط المرجعية الت  تقكـ السمطة بإ دادىا.

ر ػػػػػػو مػػػػػػو م طػػػػػػط اسػػػػػػتعماالت  ػػػػػػدـ المكافقػػػػػػة  مػػػػػػى الميػػػػػػركع كفقػػػػػػان لتعا - ب
 االرا  ، كيمكف  دـ المكافقة  مى الميركع ألسباب أ رل غير بيلية.

يمتػػػـز فػػػاحب الميػػػركع بتقػػػديـ دراسػػػة التقيػػػيـ اليػػػامؿ لؤلثػػػر البيلػػػ  مػػػو األ ػػػذ  .2
يػػـك  مػػؿ مػػف تػػاريخ  120باال تبػػار التعػػديبلت المقترحػػة فػػ  فتػػرة ال تزيػػد  ػػف 

ال سػػػ يعتبر الميػػػركع مرفك ػػػان كفقػػػان ألحكػػػاـ ىػػػذا إببلغػػػو بقػػػرار تقػػػديـ الدراسػػػة كا 
القػػرار، كتقػػـك السػػمطة بػػإببلغ الجيػػة الم تفػػة بالنتيجػػة النياليػػة لمدراسػػة  ػػبلؿ 

 (.3الفترة المحددة ف  ممحؽ رقـ )
يمتـز فاحب الميركع باتباع ال طكات كالتعميمػات ال افػة بدراسػة تقيػيـ األثػر  .3

التقيػػيـ البيلػ  كالمك ػحة فػػ   البيلػ ، كالتػ  تك ػح األسػػس كالمعػايير ك طػكات
 (.3ممحؽ رقـ )

بعػػد اسػػتكماؿ المراجعػػة،  مػػى السػػمطة أف تفػػرح باقتنا يػػا بإنجػػاز دراسػػة تقيػػيـ  .4
 األثر البيل  كتقـك بتبميغ الجية الم تفة بإحدل النتال  التالية:

مػػػػػنح مكافقػػػػػة بيليػػػػػة مػػػػػو أك بػػػػػدكف يػػػػػركط كالتػػػػػ  يجػػػػػب أف تت ػػػػػمنيا  - أ
 الترا يص البلحقة.

لمكافقػػة البيليػة لكػػكف الميػػركع المقتػػرح لػو تػػ ثير سػػمب  كبيػػر كقػؼ مػػنح ا - ب
  مى البيلة.

تقػػـك الجيػػة الم تفػػة بػػإببلغ فػػاحب الميػػركع بالتقػػدـ لطمػػب المكافقػػة البيليػػة  .5
لتيايؿ الميركع كفقان لبليتراطات البيلية كالم ططات الت  تـ ا تمادىا إلنيػا  

تباع ما كرد ف  المادة )  القرار.( مف ىذا 10الميركع، كا 
تقػـك الجيػة الم تفػة بإحالػة طمػب تجديػد المكافقػة البيليػة لمميػركع مػف السػػمطة  .6

 سنكيان، كتككف المكافقة ممزمة لتجديد التر يص لمميركع.
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 الفصل الرابع
 التقييم البيئي لمخطط والبراما والمشاريع القائمة

 التقييم البيئي لمخطط والبراما
 (11مادة )

ة فػػػػػ  القطػػػػػاع العػػػػػاـ القيػػػػػاـ بدراسػػػػػة التقيػػػػػيـ البيلػػػػػ  يجػػػػػب  مػػػػػى الجيػػػػػات الم تفػػػػػ
االسػػػػتراتيج  لم طػػػػط كالبػػػػرام  التػػػػ  تنػػػػكم تنفيػػػػذىا كذلػػػػؾ لبحػػػػث ا ثػػػػار المتراكمػػػػة 

 كالمتزامنة لكثير مف المياريو الكاقعة ف  نفس المنطقة.

 الخطط والبراما المقترحة لمتقييم البيئي االستراتيجي
 (12مادة )

 تكليد كالتزكيد بالطاقة .1
 إدارة النفايات الفمبة .2
 تطكير البنية التحتية لممكافبلت .3
 تطكير البنية التحتية لمسياحة .4
 إدارة كتطكير المحميات الطبيعية كالمتنزىات .5
دارة المناطؽ الفنا ية كالسياسات المتعمقة بالفنا ة .6  تطكير كا 
 الم ططات الييكمية .7
 برام  التطكير الزرا   .8

 لتدقيق البيئي (التقييم البيئي لممشاريع القائمة )ا
 (13مادة )

تقػػػػـك الجيػػػػات الم تفػػػػة بإحالػػػػة ممفػػػػات الميػػػػاريو القالمػػػػة  نػػػػد تر يفػػػػيا أك تجديػػػػد 
التػػػػر يص إلػػػػى السػػػػمطة، مت ػػػػمنان طمػػػػب الحفػػػػكؿ  مػػػػى المكافقػػػػة البيليػػػػة كمرفقػػػػان بػػػػو 

 المستندات التالية:
 سند الممكية أك  قد اإليجار. .1
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 ميركع.المكقو العاـ كال اص لؤلرض المقاـ  مييا ال .2
 م ططات الميركع. .3
 (2نمكذج التقييـ البيل  المرفؽ ف  ممحؽ ) .4

 (14مادة )
 مػػى أفػػحاب الميػػاريو القالمػػة تفػػكيب أك ػػا يا البيليػػة كفقػػان ألحكػػاـ ىػػذا  .1

ذا تبيف  دـ كفاية  القرار  بلؿ مدة أقفاىا ثبلث سنكات مف تاريخ فدكره، كا 
 ىذه المدة فيجكز تمديدىا بقرار مف رليس السمطة.

متـز المياريو القالمة بك و  طة مرحمية لتفكيب أك ا يا بما يكفؿ التقيد ت .2
بػػاإلجرا ات كالمعػػايير كاإلريػػادات البيليػػة  ػػبلؿ المػػدة المحػػددة أ ػػبله، كتزكيػػد 
السػػمطة بتقريػػر يك ػػح مػػدل تفػػكيب أك ػػاع ىػػذه الميػػاريو بنػػا   مػػى طمػػب 

 منيا.
 (15مادة )
فػػة بػػإجرا  التػػدقيؽ البيلػػ  لمك ػػو البيلػػ  تقػػـك السػػمطة كبالتنسػػيؽ مػػو الجيػػات الم ت

 الراىف لممياريو كقد تيمؿ القرارات الناتجة  ف تقرير التدقيؽ البيل  ما يم : 
كقؼ التر يص الممنكح لمنياطات التطكيرية مف قبؿ جية التر يص حتى يتـ  .1

 تنفيذ إجرا ات محددة. 
ة  طػػػة االتفػػػاؽ  مػػػى اليػػػركط التػػػ  سػػػتطبؽ  مػػػى النيػػػاط التطػػػكيرم مت ػػػمن .2

 لتنفيذىا.
 إ فا  النياط التطكيرم مف أم قيكد أ رل ت  و لسياسة التقييـ البيل . .3
تطبيػػؽ اليػػركط التػػ  تػػـ االتفػػاؽ  مييػػا،  مػػى أف يتبعػػو االلتػػزاـ بجػػدكؿ زمنػػ   .4

 كما ىك مطمكب مف متابعة كتقييـ بيكؿ مستمر.
 (16مادة )

لمميػركع مػف السػمطة كتحػدد تقـك الجيػة الم تفػة بإحالػة طمػب تجديػد المكافقػة البيليػة 
مػػدة التجديػػد كفقػػان لتفػػنيؼ الميػػركع حسػػب تػػ ثيره  مػػى البيلػػة، كتكػػكف المكافقػػة ممزمػػة 

 لتجديد التر يص لمميركع.
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 (17مادة )
يتحمػػػؿ فػػػاحب الميػػػركع تكػػػاليؼ االسػػػتعانة بػػػال برا  كالمستيػػػاريف الػػػذيف يكمفػػػكف 

ىػػػذه التكػػػاليؼ بقػػػرار مػػػف بمراجعػػػة دراسػػػة تقيػػػيـ األثػػػر البيلػػػ   مػػػى أف يحػػػدد مقػػػدار 
 رليس السمطة.

 الفصل الخامس
 الرقابة والتفتيش
 السجل البيئي

 (18مادة )
يتعػػػػيف  مػػػػى أم منيػػػػ ة يمكػػػػف أف تسػػػػيـ أنيػػػػطتيا بيػػػػكؿ أك بػػػػ  ر فػػػػ  تمكيػػػػث  .1

 نافر البيلة أف تحتفظ بالسجؿ البيل  ال اص ب نيطتيا البيلية المعد مف قبؿ 
الذات ، كالقياسات الم تمفػة كأم أمػكر ليػا  السمطة تدكف فيو نتال  الرفد البيل 

 بلقة بالبيلة، ك مى نفقتيا ال افػة،  مػى أف يػتـ إرسػاؿ نسػخ مػف ىػذا السػجؿ 
 كبيكؿ دكرم لمسمطة.

( أ ػػبله، فإنػػو يحػػؽ 1فػػ  حػػاؿ  ػػدـ التػػزاـ فػػاحب المنيػػ ة بمػػا كرد فػػ  الفقػػرة ) .2
 مػػػى نفقػػػة لمسػػػمطة التعاقػػػد مػػػو طػػػرؼ ثالػػػث لتنفيػػػذ اإلجػػػرا  البيلػػػ  المطمػػػكب ك 

 المني ة نفسيا.
 (19مادة )

تقػػـك السػػمطة كالجيػػات الم تفػػة بعمميػػات المراقبػػة كالتفتػػيش بيػػكؿ دكرم  مػػى  .1
 المياريو مف أجؿ  ماف تقيد القالميف  مييا ب حكاـ ىذا القرار.

يتـ تمكيف المفتييف مف سمطة جكدة البيلة مف قبؿ اإلدارات كالجيات الم تفة  .2
  مى جميو المعمكمات المطمكبة. مف تنفيذ مياميـ كالحفكؿ
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 الفصل السادس
 أحكام ختامية

 (20مادة )
 يقو تحت طالمة المسلكلية القانكنية كؿ مف ي الؼ أحكاـ ىذا القرار.

 (21مادة )
 يماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.

 (22مادة )
عمػؿ بػو تنفيػذ أحكػاـ ىػذا القػرار كي-كػؿ فيمػا ي فػو - مى الجيات الم تفة كافػة 

 مف تاريخ فدكره، كينير ف  الجريدة الرسمية.

 ميبلدية 23/8/2016 :فدر ف  مدينة غزة بتاريخ
 ىجرية 1437//ذم القعدة20 :المكافػػػػؽ            

 م. كنعان سعيد عبيد
 رئيس سمطة جودة البيئة
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 (1ممحق رقم )
 المياريو حسب ت ثيرىا  مى البيلة المقترح األكل  لتفنيؼ

 التفنيؼ أ قالمة المياريو
 التفنيؼ ب

 التفنيؼ ج
 فلة ثانية فلة أكلى

     أكال/المياريو اإلنتاجية
     المني ت الفنا ية - أ
الفنا ات الاذالية كالميركبات  .1

 كالتبغ
    

المفانو الت  تنت  الفكاكو 
 كال  ركات المعمبة

×    

    × ة كالطحينيةتفنيو الحبلك 
مفانو الحمكل كالمسميات كالعفالر 

كالمياه الاازية كالبسككيت كااليس 
 كريـ

×    

    × الم ابز
    × معامؿ تد يف المكاد الاذالية

    × معافر الزيتكف
  ×   مفانو السجالر كالتبغ.

مفانو منتجات األلباف )المبف 
 كالجبف كالزبادل(

 ×   

محـك المعمبة مفانو منتجات ال
 كالمرتاديبل

 ×   

نتاج أ بلؼ     × مني ت تفنيو كا 
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 الحيكانات كاألسماؾ
   ×  مطاحف الابلؿ كالحبكب

     الفنا ات االنيالية .2
تفنيو  -مفانو الطكب كالقرميد

المنتجات األسمنتية )المناىؿ، 
 كأغطية الببل ات، أنابيب(

 ×   

   ×  مفانو ال زؼ كالفينى.
   ×  مفانو الببلط - اـ مفانو الر 

   ×  كسارات ال رسانة.
   ×  مفانو الباطكف الجاىز

المفانو كالمحطات الت  تقكـ ب مط 
نتاج مكاد إنيا  كرفؼ  اإلسفمت كا 

 الطرؽ.
   

× 
 
 

     الفنا ات اليندسية كالمعدنية .3
تفنيو المنتجات المعدنية بدكف 

 -أ ماؿ طبل  )أ ماؿ يدكية( 
 ذىب.مني ت تيايؿ ال

×    

تفنيو كتجميو األجيزة الكيربالية 
    × كمستمزماتيا.

كرش تيايؿ المعادف )تيايؿ 
الحديد/ كرش الحدادة/ كرية  راطة 

المعادف/ كرش تيكيؿ األلكاح 
المعدنية/ كرش تيكيؿ المعادف 

×    
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بالقطو  مى البارد كالطرؽ( جميعيا 
بدكف القياـ ب ل أ ماؿ فير أك 

بات تفنيو  مب المعم -سبؾ
 المعدنية

    × تفنيو األثاث المعدن .
مسابؾ كمفانو فير كتيايؿ 

 الرفاص.
  ×  

مفانو الماكينات كالمعدات 
   ×  الفنا ية/ الزرا ية.

 -مسابؾ المعادف فيما  دا الرفاص
 طرؽ كسبؾ النحاس.

 ×   

مفانو المعالجة السطحية أل ماؿ 
الحديد كالفمب أك المعادف غير 

 ةالحديدي
  ×  

   ×  مفانو تيايؿ المعادف مو الطبل 
 ×    مفانو الحديد كالفمب

-الفنا ات الكيميالية .4
     الببلستيكية

  ×   مفانو الفمغ كالارا  الفنا  
  ×   فنا ة البطاريات

مفانو إنتاج كتعبلة الاازات 
  ×   الفنا ية

   ×  مفانو مكاد التنظيؼ
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   ×  مفانو مستح رات التجميؿ
   ×  مفانو المنتجات الببلستيكية

   ×  مفانو الفميف كاالسفن 
  ×   مفانو تيكيؿ الفيبرجبلس.

مفانو إنتاج المبيدات الحيرية 
 كاالسمدة الزرا ية

   × 

 ×    مفانو انتاج الكيماكيات االساسية
مفانو البكيات الزيتية كالكرنيش/ 

 أحبار طبا ة
   × 

 ×    مفانو األسمنت
فانو إنتاج األحماض كالقمكيات م

 كميتقاتيا
   × 

     الفنا ات الكرقية كالطبا ة .5
كقص  –مفانو إنتاج الكرتكف 

 كتاميؼ الكرؽ) بدكف فنا ة الكرؽ(
×    

    × المطابعالمكتبية.
المطابو العمكمية، كمطابو المجبلت 

  ×  كالفحؼ)المطابو الكبيرة الحجـ(.
 
 

   ×  ؽ كالكرتكف.مفانو ا ادة تدكير الكر 
     فنا ة األدكية .6

مفانو األدكية التى تقـك بعمميات 
   ×  ال مط كالتعبلة فقط

 ×   مفانو األدكية التى تقـك بعمميات 
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الت ميؽ أك العمميات الكيماكية 
إنتاج المقاحات  -كالبيكلكجية
 ب نكا يا.

     الفنا ات ال يبية .7
    × الحرؼ اليدكية كاأل ماؿ ال فيفة
مفانو تفنيو األبكاب كالنكافذ 
كالتجييزات كاألثاث كالمكاتب 

 ال يبية.
 ×   

فنا ات الازؿ كالنسي   .8
 كالمبلبس الجاىزة

    

مفانو الازؿ كالنسي  كمفانو 
التريكك الت  ال تت مف كحدات 

 فباغة
×    

    × مفانو المبلبس الجاىزة
   ×  مفانو فباغة كتفنيو المنسكجات

     الجمدية الفنا ات .9
مفانو األحذية كالحقالب الجمدية 

 بدكف القياـ ب  ماؿ دباغة.
×    

    × ت زيف كتجفيؼ الجمكد بدكف دباغة.
 ×    مني ت دباغة الجمكد كتفنيعيا.

     الفنا ات التقميدية .10
فنا ة  -مفانو األ ماؿ الزجاجية

تدكير الزجاج المستعمؿ إلنتاج 
×    
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 منتجات زجاجية.
   ×  فكا ير.ال

     أ رل .11
المني ت كالمكاقو ال افة ب  ماؿ 
التدكير كا  ادة است داـ كتفنيو 

 الم مفات الفمبة كالسالمة.
  ×  

     المني ت الزرا ية - ب
 -المزارع التجارية لتربية الدكاجف

   ×  فقاسات كتفريخ الدكاجف

   ×  مزارع تربية المكاي 
   ×  إقامة مزارع سمكية

     المياريو ال دماتية كالتنمكية ثانيا/
     مني ت الياتؼ ال مكم - أ

محطات التميفكف المحمكؿ الفايرة 
 )ميكركسؿ(

×    

   × محطات تقكية اإلرساؿ )ماكركسؿ(.
 
 

     المني ت البتركلية - ب
    × محطات تعبلة كبيو المحركقات
    × محطات تعبلة الااز المنزل 

  ×   مستكد ات ت زيف الكقكد
 ×    مفاف  تكرير النفط

 ×    التنقيب  ف البتركؿ كالااز
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     مني ت ككرش  دماتية - ت
الكراجات العمكمية الت  تقـك ب  ماؿ 

 فيانة
×    

    × محطات غسيؿ كتيحيـ السيارات
م تبرات  -محبلت بيو مكاد البنا 

 مكاد البنا .
×    

محاؿ غسيؿ المبلبس كالمنتجات 
    × ا يا كالسجاد.النسيجية ب نك 

 ×    المسالخ المركزية أك التابعة لممحميات
     مني ت سياحية - ث

-فاالت االفراح-الفنادؽ
    × االستراحات.

  ×   المنتجعات السياحية
مني ت فحية كتعميمية  - ج

 كريا ية
    

    × مدارس التعميـ -المستكففات 
   ×  المستيفيات

كالمعاىد المني ت التعميمية الجامعية 
 العميا

 ×   

  ×   اإلستادات الريا ية
محارؽ المستيفيات/ ككحدات 

 المعالجة
   × 

    ميرك ات الطاقة كالبنية  - ح
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 األساسية كالمياه
  ×   محطات تحمية المياه

   ×  محطات  خ مياه الفرؼ الفح 
محطات تكليد القكل الكيربالية 

 –باست داـ الطاقة المتجددة)الرياح 
 قة اليمسية(الطا

  ×  

أم إنيا ات دا ؿ البحر أك دا ؿ 
  ط الياطئ

  ×  

ميرك ات التنمية العمرانية الجديدة 
)مثؿ إنيا  االبراج  كالمناطؽ 

 )السكنية
  ×  

-المدافف الفحية لمم مفات الفمبة
 مكبات النفايات الفمبة.

   × 

 ×    محطات تكليد الطاقة الكيربالية
الفرؼ ياممة محطات معالجة مياه 

 ×    يبكات الفرؼ الفحى.

 ×    المناطؽ الفنا ية
 ×    ال زانات كالسدكد الرليسية

إنيا  المطارات أك ممرات كميابط 
 ×    الطالرات

بنا  المرافئ كالمكانئ  كاألرففة 
 البحرية

   × 

 ×   أنظمة النقؿ ال  مة كالطرؽ 
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الرليسية ياممة مترك األنفاؽ، 
 الكبارم كاألنفاؽ

 ×    إنيا   طكط سكؾ حديدية
ردـ البحر مف اجؿ الحفكؿ  مى 

ارض لبنا  مني ت فنا ية كترفييية 
 كغيرىا

   × 

     أ رل - خ
  ×   مقالو الرماؿ

 ×    المحاجر كالمناجـ
مني ت معالجة أك الت مص مف 

 الم مفات السامة كال طرة
   × 
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 (2ممحق رقم )
 طمب موافقة بيئية

 اسـ الميركع : ...........................................
 –زرا ػػػػػػػػػى  -نػػػػػػػػػكع الميػػػػػػػػػركع :.....................................)فػػػػػػػػػنا    

 أ رل... –طاقة كبنية أساسية  –سياحى  –بتركل  
  نكاف مكقو الميركع: ..........................................................

  تفر لطبيعة الميركع:كفؼ م
................................................................................
................................................................................

................................................................................ 
 مالؾ الميركع )ي ص، يركة، أ رل ...(: ....................................

 رقـ الجكاؿ: .................. اسـ الي ص المسؤكؿ: ........................ 
رقػػـ التميفػػكف: ....................... رقػػـ الجػػكاؿ: ......................... بريػػد 

 .............................إلكتركن : ..........
 اسـ مقدـ الطمب: ........................... رقـ الجكاؿ : ..................... 

 نكع المكافقة البيلية:

 مكقو الميركع:

 
 

 تجديد مكافقة       مكافقة تيايؿ        مكافقة انيا      

 منطقة محميات طبيعية        منطقة سكنية       منطقة فنا ية           
 منطقة سياحية        منطقة زرا ية       منطقة كرش كفنا ات  فيفة       
 أ رل )حدد(: ...........       
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 المرفقات: )يرجى تحديد المرفقات(
 سند الممكيةأك  قد االيجار  -
 المكقو العاـ كال اص لؤلرض المنكم اقامة الميركع  مييا -
 الميركعم ططات  -
 نمكذج التقييـ البيل  -
 مكافقة السكاف المجاكريف لمميركع -

 
أقر أنا المكقو أدناه ب ف البيانات المدكنة  اليو فحيحة كحقيقية، كأنو فػ  حالػة أم 

 تعديبلت فيالبياناتالمذككرة سيتـ فكران إ بلمسمطة جكدة البيلة بذلؾ.
 

 تكقيو مقدـ الطمب:..........................
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 خاص بالجية المختصة:
 التصنيف المبدئي لممشروع:........................... الجية المحولة لمطمب:............................

 لموظف:......................................اسم الموظف: .................................... توقيع ا
 التاريخ:..................................................
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 معاينة بيئية
: .....................                         الرقـ: ....../....../......      اليـك

 التاريخ: ...../....../......
 

 اسـ الميركع:..........................  نكع الميركع:.........................
 ......................................... نكاف الميركع:.......................

 (: ............  N(:.................  ط العرض: ) Eاالحداثيات:  ط الطكؿ )
 مالؾ الميركع )ي ص، يركة، أ رل ...(: ............. رقـ الجكاؿ: ..........

 اسـ الي ص المسؤكؿ : ..............................
 ............ رقـ الجكاؿ: ............ البريد االلكتركن : ........رقـ التميفكف: ...

 مكافقة انيا         مكافقة تيايؿ          تجديد مكافقة     نكع المكافقة البيلية:  
 مكقو الميركع:

 منطقة محميات طبيعية        منطقة سكنيةمنطقة فنا ية             
 منطقة سياحية    منطقة زرا ية         منطقة حرفية         
 أ رل:.............   

 حدكد الميركع  اليماؿ: ...................... الجنكب: .......................
 اليرؽ: ........................ الارب: ........................               

 ية/ كحدة سكنية: ....................المسافة بيف حدكد الميركع كأقرب كتمة سكن
 الت طيط الدا م  كبيلة العمؿ:

 طػػكط االنتػػاج كالم طػػط الػػدا م :     مطػػابؽ لمم ططػػات          غيػػر مطػػابؽ 
 لمم ططات

 غير متكفرةمتكفرة                         دمات العامميف           
 غير متكفرة            كسالؿ السبلمة الي فية          متكفرة    

 جيد                   سيئ                               النظافة
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 سيئ   اال ا ة                          جيد
 سيئ          جيد                            التيكية

 غير مطابؽ لممعايير        مطابؽ لممعايير   ال ك ا  الدا مية
 سيئ          جيد                       ظر الجمال المن

يكجػػػػد اجػػػػػرا ات سػػػػبلمة     ال يكجػػػػػد اجػػػػػرا ات     الم اطر كالسبلمة العامة
 سبلمة

 ادارة المفادر كالم مفات:
 الطاقة المست دمة: .................  معدؿ االستيبلؾ: ........................

 بلر مياه       أ رل:............        مفادر المياه:   بمدية     
 معدؿ االستيبلؾ: ..............................

 الم مفات:
 السالمة:.............. كميتيا:.......... كيفية الت مص منيا:....................
 الفمبة:............ كميتيا:........... كيفية الت مص منيا:....................
 الاازية:............ كميتيا:............. كيفية الت مص منيا:...................

 غير مطابؽ لممعايير ال ك ا  ال ارجية: ............. مطابؽ لممعايير
 مرفقات:

 رسـ كركك   اـ لمميركع -
 فكر مف المكقو -

--------------------------------------مبلحظات المجنة:
------------------------------------------------

------------------------------------------------ 
--------------------------------------تكفيات المجنة: 

------------------------------------------------
 التكقيو                  المجنة المعاينة:
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1-  
2-  
3-  

 البيلية: رأم مدير دالرة المكافقات
................................................................................
................................................................................

 ...............                     التكقيو
رأم مدير  اـ حماية البيلة: 

................................................................................
................................................................................

 ...............                        التكقيو
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 نموذج تقييم األثر البيئي
Environmental Impact Assessment Form 

 الرقـ: ...../....../.....                                                                            
 معـمـومـات  عــامـة .1

 -----------------------------------اسـ الميركع : .1.1
طاقػػػة كبنيػػػة  –سػػػياحى  –بتركلػػػ   –زرا ػػػى  -نػػػكع الميػػػركع : )ػػػػفنا    .1.2

 ---------------------------------..( أ رل. –أساسية 
 --------------------------------- نكاف الميركع :  .1.3
 --------------اسـ مالؾ الميركع )ي ص ػ يركة ػ أ رل ...(:  .1.4
 -----------------------------اسـ الي ص المسلكؿ :  .1.5

 ---------رقـ الجكاؿ:  --------رقـ الفاكس:  -------رقـ التميفكف: 
 --------------------------------------بريد إليكتركن  : 

 -----------------------------------القالـ بإ داد النمكذج: 
 -------------الجية المانحة لمتر يص :  .1.6
 -------تكسعات، نك يا  قالـ     جديد   طبيعة الميركع:   .1.7
 :إذا كانت طبيعة الميركع تكسعات/قالـ 

نعػػػػـ             تقػػػػديـ نمػػػػكذج/ دراسػػػػة تقيػػػػيـ التػػػػ ثير البيلػػػػ  لمميػػػػركع األساسػػػػ    ىػػػػؿ تػػػػـ
 :ال تاريخ الحفكؿ  مى المكافقة السابقة مف الجياز مو إرفاؽ المكافقة----- 

 ----------------تاريخ الحفكؿ  مى أكؿ تر يص لمميركع مو إرفاقو: 
 :بيانات المــشروع .2

 ------------------------(: 2المساحة الكمية لمميركع )متر .2.1
 -------------------: (2المساحة الكمية لمبانى الميركع )متر

 --------------------------------المنت  األساس :   .2.2
 -------------------------------المنت  الثانكم : .2.3
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 ----------المسافة بيف حدكد الميركع كأقرب كتمة / كحدة سكنية :  .2.4
 نطقة التى يقو بيا الميركع )يمكف أف يككف أكثر مف ا تيار(:طبيعة الم .2.5
           مبنى مستقؿ  يعمكه سكف مدينة 
                   قرية        دا ؿ الكتمة السكنية                                            ارج الكتمة السكنية  
         منطقػػػػة زرا يػػػػػة     منطقػػػػػة سػػػػياحية          فػػػػػنا ية           منطقػػػػػة
          منطقة حرفية                 منطقة ساحمية  طبيعية محمية 
           منطقة أثرية                  محكر تجارم   أ رل، اذكرىػا-

 كفؼ  اـ لمنطقة الميركع: )مو إرفاؽ مكقو  اـ كمكقو  اص(:  ----
 ----------الحدكد الجنكبية: ------------------الحدكد اليمالية:
 ------------الحدكد الاربية:------------------الحدكد اليرقية: 

 البنية األساسية:  .2.6
 غير متكفرة                  متكفرة          يبكة المياه

 غير متكفرة   متكفرة  يبكة الكيربا 
 غير متكفرة   متكفرة يبكة فرؼ فحى

 غير متكفرة   متكفرة سكة حديديبكة طرؽ/
 غير متكفرة                 متكفرة مفادر الكقكد   

 :وصف مراحل المشروع .3
 مرحمة اإلنيا :  .3.1
  : تاريخ اإلنيا------------------------------  
 : مدة مرحمة اإلنيا----------------------------  

 --------------كفؼ مكجز لؤلنيطة أثنا  مراحؿ اإلنيا :  .3.1.1
  : معدؿ االستيبلؾ:   ----است داماتيا: ----مفادر المياه---- 
  : معدؿ االستيبلؾ ----الكقكد :مفدر   -----نكع الكقكد :------- 
 : العمالة المتكقعة كأماكف إقامتيـ----------------- 
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 الم مفات الناتجة  ف اإلنيا  ككيفية الت مص منيا: .3.1.2

 كيفية الت مص منيا كميتيا نك يتيا م مفات فمبة

    
    
    

 كيفية الت مص منيا كميتيا نك يتيا م مفات سالمة
    
    
    

انبعاثات غازية 
مكاد -ركالح-)د اف

  القة(
 كيفية الت مص منيا كميتيا نك يتيا

    
    

 مفدرىا ال ك ا 
مستكل 
 كيفية الحد مف مستكياتيا ال ك ا 

    
    
    

    أ رل
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 مرحمة التيايؿ .3.2
 كفؼ تففيم  لمرحمة التيايؿ )ترفؽ أيكاؿ أك رسكمات تك يحية(:  .3.2.1

-------------------------------المككنات الرليسية لمميركع : 
------------------------------------------------ 

  :).../مفادر المياه ) مكمية/ جكفية/مسطحات مالية--------------   
(: 3االستيبلؾ )ـمعدؿ   -------------------------------/يـك

  :نكع كمفادر الكقكد--------------------------------- 
 -------------------------------------معدؿ االستيبلؾ :

  مفدرىا:  ----------------الطاقة المحركة المست دمة------ 
 ---------------------------العمالة المتكقعة كأماكف إقامتيـ: 

 الم مفات كمعالجتيا ككيفية الت مص منيا: .3.2.2

 كيفية الت مص منيا كميتيا نك يتيا م مفات فمبة

    
    
    
    

 كيفية الت مص منيا كميتيا نك يتيا م مفات سالمة
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 بيئة العمل .4

    ---------------------------- طكط االنتاج كالم طط الدا م :
               -------------------------------------- دمات العامميف:

      ---------------------------------كسالؿ السبلمة الي فية:
               --------------------------------------النظافة كالترتيب:

                       -------------------------------------------اال ا ة:

انبعاثات غازية 
-ركالح-)د اف

 مكاد  القة(
 ة الت مص منياكيفي كميتيا نك يتيا

    
    
    
    
    

مستكل  مفدرىا ال ك ا 
 ال ك ا 

كيفية الحد مف 
 مستكياتيا

    
    

    أ رل
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--------------------------------------------التيكية:
-------------------ال ك ا  الدا مية: -----------------

---المنظر الجمال : -----------------------------------
------------------------------------------------

 ----------------------------الم اطر كالسبلمة العامة: ----
 مرفقات: .5

 مبلحظات إسـ المرفؽ 
1   
2   
4   
5   
 

 إقرار مقدـ النمكذج                             
 

أقر أنا المكقو أدناه ب ف البيانات المدكنة  اليو فحيحة كحقيقية، كأنو فػى حالػة أل 
تعديبلت فى المعمكمات الكاردة سيتـ فكران إ بلـ سمطة جكدة البيلة  ف طريؽ الجية 

 المانحة لمتر يص فى حينو.
 -------------------------------------الميركع: اسـ مالؾ

 -----------------------------------:اسـ الي ص المسلكؿ
  ---------------------------------------التميفكف/فاكس:

 -------------------------------------------العنكاف:
 ---------------التكقيو:               ---------------التاريخ:
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 اعتماد سمطة جودة البيئة
 ------------------------------االسـ:

                          --------التاريخ:  ------------------------------الكظيفة:
                                        --التكقيو:

  تـ سمطة البيلة
 قرار لجنة التقييم البيئي: .6

------------------------------------------------
------------------------------------------------ 
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 (3ممحق رقم )
 توجييات وتعميمات اجراء دراسات التقييم البيئي

المعايير البيلية الت  يتـ بمكجبيا تن يػؿ الميػاريو المقترحػة أك التكسػيعات لمميػاريو 
 القالمة:

تنادا إلى الطمب المقدـ لمحفكؿ  مى المكافقة البيلية يتـ است داـ معايير التن يؿ اس
البيلية كاألحكاـ ال افة الكاردة  مى م ططات التنظيـ لتحديػد مػا إذا كػاف سػيطمب 

 إجرا " تقييـ بيل  أكل " أك " تقييـ لؤلثر البيل " أك  دـ الحاجة ألم منيما.
ا تمػػادا  مػػى احتياجػػات  طػػط اسػػت داـ األرا ػػ  يػػتـ التن يػػؿ البيلػػ  ألم ميػػركع 

 المناسبة كذلؾ طبقان لممعايير التالية:
اسػػػتابلؿ أحػػػد المفػػػادر الطبيعيػػػة بطريقػػػة قػػػد تسػػػتحكذ  مػػػى االسػػػت دامات  -1

 األ رل ليذا المفدر
 ترحيؿ مكاطنيف أك تجمعات سكانية. -2
 المكاقو األثرية المسجمة أك األماكف التراثية. -3
 كؿ مف الت ثيرات السمبية  مى البيلة .إحداث مستكل غير مقب -4
  مؽ حالو مف القمؽ  ند المكاطنيف. -5
احتيػػاج الميػػركع لنيػػاطات تطكيريػػة أ ػػرل قػػد يكػػكف ليػػا آثػػار بيليػػة سػػمبية  -6

 ىامة.
 لمبادئ األساسية لسياسة التقييـ البيل ا

دارة ىػػذه السياسػػة  -  مػػؽ تنميػػة ترا ػػى األمػػكر البيليػػة ، بحيػػث يػػتـ تطبيػػؽ كا 
 ك ادؿ كيفاؼ. بيكؿ فعاؿ

 تعزيز النياطات التطكيرية مف  بلؿ المساىمة ف  استدامتيا ال منعيا. -
است داـ التقييـ البيلػ  مػو بدايػة أم نيػاط تطػكيرم ، كذلػؾ ال تبػار التقيػيـ  -

البيل  أداة لمت طيط كتقييـ النياطات التطكيريػة  ػبلؿ مراحػؿ الميػركع بمػا 
 ف  ذلؾ مرحمة ما بعد التيايؿ .
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حاب النيػػاطات التطكيريػػة تكػػاليؼ دراسػػات التقيػػيـ البيلػػ ، كيػػتـ تحميػػؿ أفػػ -
إ ػػػداد دراسػػػػات كتقػػػػارير التقيػػػيـ البيلػػػػ  مػػػػف قبػػػؿ أيػػػػ اص مت ففػػػػيف ك 

 مؤىميف لمقياـ بذلؾ.
تحديػػد إجػػرا ات الت فيػػؼ لكػػؿ أثػػر بيلػػ  يػػتـ التعػػرؼ إليػػو كاإلدارة كالمراقبػػة  -

 البيلية  بلؿ مراحؿ تنفيذ الميركع.
 ح مف المستفيد كمف المت ثر سمبيان مف النياط التطكيرم تحديد ك بيكؿ كا -

 مف  بلؿ التقييـ البيل .
ا تماد معػايير مبللمػة فػ  دراسػات التقيػيـ البيلػ  كفػؽ اليػركط كاإلجػرا ات  -

المطمكبة بمكجب المكافقة البيلية لممياريو كذلؾ ف  حالة  دـ كجكد معايير 
 بيلية فمسطينية.

 كف أساس  ف  سياسة التقييـ البيل .استيارة الجيات المياركة ر  -
 التنسيؽ مو الجيات المياركة

 مػػػى مقػػػدـ الميػػػركع استيػػػارة كالرجػػػكع إلػػػى جميػػػو الجيػػػات الميػػػاركة أثنػػػا   -
 دراسة المجاؿ كدراسة تقييـ األثر البيل .

 مى فػاحب الميػركع الرجػكع لمجيػات الميػاركة كذلػؾ طبقػان لقػرار السػمطة  -
 كل . ند إجرا  التقييـ البيل  أل

لمسػػػمطة الحػػػؽ فػػػ  القيػػػاـ بػػػإجرا  المراجعػػػة كاالستيػػػارات ال افػػػة بيػػػا مػػػو  -
الجيػػػات الميػػػاركة كذلػػػؾ لمتحقػػػؽ مػػػف دقػػػة المعمكمػػػات، أك اسػػػتكماؿ  مميػػػة 

 التياكر ال افة بفاحب الميركع.
 مػػػى أفػػػحاب الميػػػاريو تػػػكفير تقػػػارير التقيػػػيـ البيلػػػ  األكلػػػ  كتقيػػػيـ األثػػػر  -

لمراجعتيػػػا كتقػػػديـ مبلحظػػػاتيـ  مييػػػا كمػػػا  البيلػػػ  لمجيػػػات الميػػػاركة كذلػػػؾ
 تحدد السمطة.
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مو مرا اة ما كرد ف  أم تيريو آ ر يجب  مى السمطة إجرا  التنسيؽ مو  -
الجيػػػات ذات العبلقػػػة ب فػػػكص التقيػػػيـ البيلػػػ  كالت كػػػد مػػػف مطابقػػػة جميػػػو 

 النياطات التطكيرية إلجرا ات حماية البيلة.
 ا ثار البيلية  ابرة الحدكد

لسمطة الكطنيػة الفمسػطينية مػف  ػبلؿ سػمطة البيلػة بالتفػاكض  مػى اتفاقيػات ستقكـ ا
متبادلة مو الدكؿ المجاكرة كذلؾ استنادا  مى مبادئ اتفاقية األمـ المتحدة ف  مجاؿ 

ل ػػماف أف يسػػاىـ التقيػػيـ البيلػػ  فػػ   1997تقيػػيـ األثػػر البيلػػ   بػػر الحػػدكد لسػػنة 
 الم تمفة بيكؿ  ادؿ.إجرا ات ت فيؼ ا ثار البيلية السمبية 

 اال ترا ات
 .ييـ البيل  حسب األفكؿ القانكنيةتتـ اال ترا ات  مى قرارات التق

 دراسات التقييـ البيل 
 تقييـ بيل  أكل : -أ 

يطمب مف المياريو الت  قد يككف ليا آثار بيلية سػمبية ىامػة  مػى البيلػة أك لاايػات 
 ة. ماف التزاـ ىذه المياريو بالتيريعات البيلي

 تقييـ األثر البيل :  -ب
دراسػػة تففػػيمية تطمػػب مػػف الميػػاريو التػػ  ليػػا آثػػار بيليػػة سػػمبية ىامػػة ، كقػػد يجػػرم 

 كنتيجة لمتقييـ البيل  األكل .
 تقرير التقييـ البيل  األكل 

ىػػػذا التقريػػػر  بػػػارة  ػػػف تسػػػجيؿ لنتػػػال  اسػػػتطبل ية  امػػػو لآلثػػػار البيليػػػة المحتممػػػة 
 بير  مى المعمكمات المتكفرة.لميركع مقترح تعتمد بيكؿ ك

يػػػػتـ القيػػػػاـ بإ ػػػػداد تقريػػػػر التقيػػػػيـ البيلػػػػ  األكلػػػػ   ػػػػبلؿ فتػػػػرة إ ػػػػداد دراسػػػػة الجػػػػدكل 
 االقتفادية األكلية لمميركع.
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الااية الرليسػة لمتقيػيـ البيلػ  األكلػ  ىػك تحديػد ا ثػار البيليػة المحتممػة كتقػدير مػدل 
ة ككػػػذلؾ التعػػػرؼ  مػػػى الفػػػرص  طكرتيػػػا لمتعػػػرؼ  مػػػى ا ثػػػار ذات األىميػػػة البالاػػػ

 المتاحة لمت فيؼ مف ا ثار البيلية السمبية كزيادة ا ثار البيلية اإليجابية.
دارة تمػػػػؾ ا ثػػػػار  كػػػػذلؾ يجػػػػب أف يحتػػػػكم التقريػػػػر  مػػػػى اقتراحػػػػات تتعمػػػػؽ بمراقبػػػػة كا 

 المحتممة  افة الت  تمس بالسكاف المحمييف.
الػذم يػتـ  مػى أساسػو مػنح المكافقػة كما ييػكؿ تقريػر التقيػيـ البيلػ  األكلػ  األسػاس 

البيليػػة لمميػػركع أك يػػتـ بنػػا ن  ميػػو الطمػػب بإد ػػاؿ تعػػديبلت أك  مػػؿ تقريػػر جديػػد أك 
 الطمب بإجرا  دراسة ياممة حكؿ تقييـ األثر البيل  قبؿ منح المكافقة البيلية.

 اجرا ات ا داد تقرير التقييـ البيل  األكل 
يػػة لتقريػػر تقيػػيـ األثػػر البيلػػ  األكلػػ  كذلػػؾ تقػػـك السػػمطة بك ػػو اليػػركط المرجع -

 بالتياكر مو فاحب الميركع كلجنة التقييـ البيل  إذا تطمب األمر.
قػػد تطمػػب السػػمطة مػػف فػػاحب الميػػركع إجػػرا  دراسػػة المجػػاؿ مػػف اجػػؿ تح ػػير  -

 اليركط المرجعية.
بعػػد قػػرار السػػمطة طمػػب  مػػؿ تقيػػيـ بيلػػ  أكلػػ  ك بعػػد إتمػػاـ أم دراسػػات مجػػػاؿ  -
مكبة،  مى الكزارة  كبحد أقفى كاحد ك يريف يكـ  مؿ ك و اليركط المرجعية مط

 ال افة بالدراسة المطمكبة.
ذا لـ يتـ ذلؾ  بلؿ الفترة المحددة يحؽ لفاحب الطمب التقدـ بيػككل  طيػة إلػى  كا 

 الكزير مبايرة ك مى الكزير الرد  طيا  بلؿ أسبكع مف تاريخ استبلـ اليككل.
مرجعيػػة الحػػد األدنػػى مػػف دراسػػة التقيػػيـ البيلػػ  األكلػػ  ، كيعتبػػر تحػػدد اليػػركط ال -

فػػاحب الميػػركع مسػػلكال  ػػف تحديػػد المجػػاؿ الكامػػؿ لمدراسػػة ك  ػػف تبريػػر ذلػػؾ فػػ  
 تقرير التقييـ البيل  األكل .

استيػػػارة الجيػػػات الميػػػاركة  مميػػػة ا تياريػػػة  نػػػد إجػػػرا  التقيػػػيـ البيلػػػ  األكلػػػ .  -
كلجنػة التقيػيـ البيلػ  إذا لػـز األمػر، تحػدد السػمطة فيمػا  بالتياكر مو مقدـ الميػركع 
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إذا كانػػػػت استيػػػػارة الجيػػػػات الميػػػػاركة مطمكبػػػػة كمػػػػا ىػػػػ  متطمبػػػػات الحػػػػد األدنػػػػػى 
 لمياركتيـ.

قد تيطمػب استيػارة الجيػات الميػاركة أثنػا  تح ػير دراسػة المجػاؿ ك أثنػا  إ ػداد  -
إلجػػػرا  التقيػػػيـ البيلػػػ  اليػػػركط المرجعيػػػة لمميػػػركع ككػػػذلؾ  ػػػبلؿ المراحػػػؿ األ ػػػرل 

 األكل .
يقػػدـ فػػاحب الميػػركع مسػػكدة تقريػػر التقيػػيـ البيلػػ  األكلػػ  لمسػػمطة التػػ  تبايػػر  -

 مميػػة مراجعػػة أكليػػة لكػػ  تقػػرر مػػا إذا احتػػكل التقريػػر الحػػد األدنػػى مػػف المتطمبػػات 
 المنفكص  مييا ف  اليركط المرجعية.

المرجعيػػػػة قػػػػد تمػػػػت دراسػػػػتو  بمجػػػػرد اقتنػػػػاع الػػػػكزارة بػػػػاف الحػػػػد األدنػػػػى مػػػػف اليػػػػركط
كمعالجتػػػو يسػػػتكمؿ فػػػاحب الميػػػركع تقريػػػر التقيػػػيـ البيلػػػ  األكلػػػ  كتقبػػػؿ السػػػمطة 
التقريػػػػر مػػػػف أجػػػػؿ المراجعػػػػة. تبايػػػػر السػػػػمطة بمجػػػػرد قبكليػػػػا التقريػػػػر مراجعػػػػة فنيػػػػة 

 تففيمية كبمسا دة لجنة التقييـ البيل  إذا تطمب األمر.
ه، قد تحتاج السمطة إلى اال تماد  مى حسب طبيعة كتعقيدات الميركع كمجاؿ ت ثير 

 استيارم مستقؿ لمراجعة كدراسة التقرير كتقديـ النفح لمسمطة.
كما كيمكػف لطػاقـ السػمطة االلتقػا  مػو الجيػات الميػاركة غيػر الحككميػة لمتحقػؽ أك 
 لتكسيو مدل االستيارات لؤلطراؼ المياركة الت  تمت مف قبؿ فاحب الميركع.

جعػػات يػتـ االجتمػاع مػػو مقػدـ الميػركع لمناقيػػة مسػكدة تقريػػر  نػد اسػتكماؿ المرا -
ذا لػػػػـز األمػػػػر يحػػػػؽ لمسػػػػمطة الطمػػػػب بػػػػإجرا  تعػػػػديبلت أك  التقيػػػػيـ البيلػػػػ  األكلػػػػ  كا 

 إ افات قبؿ النظر ف  منح المكافقة البيلية.
بمجػػػرد قبػػػكؿ تقريػػػر التقيػػػيـ البيلػػػ  األكلػػػ  لممراجعػػػة،  مػػػى الػػػكزارة ك ػػػبلؿ فتػػػرة   -

 يػػريف يػػـك  مػػؿ اسػػتكماؿ المراجعػػة األكلػػى، ك تعطػػى أربعػػة  يػػر أقفػػاىا كاحػػد ك 
 يـك  مؿ كحد أقفى لمراجعة كؿ تعديؿ أك إ افة الحقو.
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إذا لػػـ يػػػتـ التقيػػػد بػػػ م مػػػف ىػػػذه الفتػػػرات المحػػػددة يحػػػؽ لفػػػاحب الميػػػركع التقػػػدـ  -
بيػػككل  طيػػة إلػػى الػػكزير مبايػػرة ك مػػى الػػكزير الػػرد  طيػػا  ػػبلؿ أسػػبكع مػػف تػػاريخ 

 اليككل.استبلـ 
بعػػػد اسػػػتكماؿ المراجعػػػة  مػػػى الػػػكزارة أف تفػػػرح باقتنا يػػػا بإنجػػػاز دراسػػػة التقيػػػيـ  -

 البيل  األكل  ك مييا:
طمػػػب إجػػػرا  تاييػػػرات  مػػػى الميػػػركع أك تعػػػديبلت  مػػػى تقريػػػر التقيػػػيـ البيلػػػ    -1

 األكل  قبؿ دراسة منح المكافقة البيلية.
  يجػػب أف تت ػػمنيا التػػرا يص مػػنح مكافقػػة بيليػػة مػػو أك بػػدكف أم يػػركط كالتػػ -2

 البلحقة.
طمب إجرا  تقييـ لؤلثر البيلػ  قبػؿ أف يػتـ اسػتكماؿ دراسػة مػنح المكافقػة البيليػة  -3

 لمميركع.
كفقػػػا لػػػذلؾ يقػػػرر الػػػكزير ماىيػػػة ال طػػػكات التاليػػػة التػػػ  سػػػيتـ إتبا يػػػا كيقػػػـك بتكجيػػػو 

 النفح كاإلرياد لمقدـ الميركع ككذلؾ لجيات التر يص المعنية.

 قرير تقييـ األثر البيل ت
تقرير تقييـ األثر البيل  يكثؽ نتيجة الدراسات التففيمية لتقييـ األثر البيل  لمميركع 

 بنا ن  مى اليركط المرجعية المعتمدة مف الكزارة.
كيككف ىذا التقييـ أكسو مف حيث المجاؿ كالمحتكل مف تقرير التقييـ البيل  األكل ، 

مػػاؿ ميدانيػػة الزمػػة لمقيػػاـ بدراسػػات كتحاليػػؿ كافيػػة حيػػث ييػػتمؿ  مػػى مسػػكحات كأ 
 لممكا يو الت  سيتـ تناكليا.

يتـ إ داد التقييـ أثنا   مؿ دراسة الجدكل االقتفػادية األكليػة ك/ أك دراسػة الجػدكل 
االقتفػػػادية التففػػػيمية لمميػػػركع كجنبػػػان إلػػػى جنػػػب مػػػو األ مػػػاؿ اليندسػػػية كالماليػػػة 

 كأ ماؿ الت طيط األ رل.
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ؼ تقرير تقييـ األثر البيل  الت طيط البيل  الذم ييػممو الميػركع كالجكانػب كما يف
التػػػ  يػػػتـ تناكليػػػا لت فيػػػؼ ا ثػػػار السػػػمبية كاسػػػتابلؿ مػػػا يمكػػػف أف ينػػػت  مػػػف فكالػػػد 

 محتممة.
كيحكم التقرير  مى تحميؿ ل طكرة كأىمية التػ ثيرات كالفكالػد المترتبػة  افػةن لؤلفػراد 

يػػػركع بيػػػكؿ مبايػػر ، كمػػػا يػػػكفر التقريػػػر  طػػػة لػػػئلدارة  كالجما ػػات التػػػ  تتػػػ ثر بالم
 كالمراقبة البيلية.

يسػػت دـ تقريػػر دراسػػة األثػػر البيلػػ  ك سػػاس لتقريػػر مػػا إذا سػػيتـ مػػنح المكافقػػة البيليػػة 
 لمميركع كتحت أم يركط أك ما إذا سيتـ بنا ن  ميو  دـ منح المكافقة البيلية.

 :اجرا ات ا داد تقرير تقييـ األثر البيل 
تقكـ الكزارة بك و اليركط المرجعية لتقرير تقييـ األثر البيل  األكل  كبالتيػاكر مػو 

 فاحب الميركع كلجنة التقييـ البيل  إذا تطمب األمر.
قػػد تطمػػب الػػكزارة مػػف فػػاحب الميػػركع إجػػرا  دراسػػة المجػػاؿ مػػف اجػػؿ تح ػػير  -

 اليركط المرجعية.
ثػػر البيلػػ  كذلػػؾ بعػػد إتمػػاـ أم دراسػػات بعػػد قػػرار الػػكزارة طمػػب  مػػؿ تقريػػر لتقيػػيـ األ

مجػػاؿ مطمكبػػة،  مػػى الػػكزارة كبحػػد أقفػػى كاحػػد ك يػػريف يػػـك  مػػؿ ك ػػو اليػػركط 
 المرجعية ال افة بالدراسة المطمكبة.

ذا لـ يتـ ذلؾ ك  بلؿ ىذه الفترات المحددة يحؽ لفاحب الميػركع التقػدـ بيػككل  كا 
بلؿ أسػػبكع مػػف تػػاريخ اسػػتبلـ  طيػػة إلػػى الػػكزير مبايػػرة ك مػػى الػػكزير الػػرد  طيػػا  ػػ

 اليككل.
تحػدد اليػركط المرجعيػة الحػد األدنػى مػف دراسػة ا ثػار البيليػة، ك يعتبػر فػاحب  -

الميػػػركع مسػػػلكال  ػػػف تحديػػػد المجػػػاؿ الكامػػػؿ لمدراسػػػة ك  ػػػف تبريػػػر ذلػػػؾ فػػػ  تقريػػػر 
 دراسة ا ثار البيلية.

 لبيل .استيارة الجيات المياركة إجبارية  ند إجرا  تقييـ األثر ا -
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بالتيػػػػاكر مػػػػو مقػػػػدـ الميػػػػركع كلجنػػػػة التقيػػػػيـ البيلػػػػ  ك تقػػػػرر الػػػػكزارة الحػػػػد األدنػػػػى 
 المطمكب إليراؾ الجيات المياركة.

قػػػػد تيطمػػػػب استيػػػػارة الجيػػػػات الميػػػػاركة أثنػػػػا  تح ػػػػير دراسػػػػة المجػػػػاؿ كاليػػػػركط  -
المرجعية لمميػركع ككػذلؾ  ػبلؿ المراحػؿ األ ػرل إلجػرا  تقيػيـ األثػر البيلػ . ك مػى 

احب الميػػػػركع لقػػػػا  الجيػػػػات الميػػػػاركة األساسػػػػية كا  بلميػػػػـ بماىيػػػػة الميػػػػركع فػػػػ
 المقترح كمعرفة آراليـ حكلو.

الميػػركع األكثػػػر تػػػ ثيران  مػػػى البيلػػػة يجػػػب أف ييػػػمؿ ميػػػاركة أكسػػػو مػػػف الجيػػػات  -
 المياركة.

كيجب أف تكثػؽ طػرؽ كنتػال  المقػا ات مػو الجيػات الميػاركة فػ  تقريػر تقيػيـ األثػر 
 البيل .

يقدـ فاحب الميركع مسكدة تقريػر تقيػيـ األثػر البيلػ  لمػكزارة التػ  تبايػر  مميػة  -
مراجعػػة أكليػػة لتقػػرر مػػا إذا احتػػكل التقريػػر الحػػد األدنػػى مػػف المتطمبػػات المنفػػكص 

  مييا ف  اليركط المرجعية.
بمجػػرد اقتنػػاع الػػكزارة بػػاف الحػػد األدنػػى مػػف اليػػركط المرجعيػػة قػػد تمػػت دراسػػػتيا  -

الميػػػػركع تقريػػػػر التقيػػػػيـ البيلػػػػ  األكلػػػػ  كتقبػػػػؿ الػػػػكزارة  يسػػػػتكمؿ فػػػػاحب كمعالجتيػػػػا
 التقرير مف أجؿ المراجعة.

تباير الػكزارة بمجػرد قبكليػا التقريػر مراجعػة فنيػة تففػيمية كبمسػا دة لجنػة التقيػيـ  -
البيلػػػػ . حسػػػػب طبيعػػػػة كتعقيػػػػدات الميػػػػركع كمجػػػػاؿ تػػػػ ثيره، قػػػػد تحتػػػػاج الػػػػكزارة إلػػػػى 

م مستقؿ لمراجعة كدراسة التقرير كتقػديـ النفػح لمػكزارة . كمػا اال تماد  مى استيار 
كيمكف لطاقـ الكزارة االلتقا  مو الجيات المياركة غير الحككمية لمتحقؽ أك لتكسػيو 

 مدل االستيارات لؤلطراؼ المياركة الت  تمت مف قبؿ فاحب الميركع.
قػػػا ات مػػػو لمػػػكزير أك مػػػف ينيبػػػو الحػػػؽ فػػػ  الطمػػػب مػػػف مقػػػدـ الميػػػركع ترتيػػػب ل -

الجيات المياركة ليتـ  قػدىا برلاسػة الػكزارة كذلػؾ أل ػذ آراليػـ كتعميقػاتيـ اإل ػافية 
  ف الميركع ك ف مسكدة تقرير التقييـ البيل .
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 ند استكماؿ المراجعات تقكـ الكزارة باالجتماع مو مقدـ الميركع لمناقية مسكدة  -
ذا لػـز األمػر يمكنيػا ا لطمػب بػإجرا  تعػديبلت أك إ ػافات تقرير تقييـ األثػر البيلػ  كا 

 قبؿ النظر ف  منح المكافقة البيلية.
بمجػػػرد قبػػػكؿ الػػػكزارة لتقريػػػر التقيػػػيـ البيلػػػ  لممراجعػػػة،  مػػػى الػػػكزارة ك ػػػبلؿ مك ػػػد  -

أقفػػػػاه ثمانيػػػػة ك يػػػػركف يػػػػكـ  مػػػػؿ اسػػػػتكماؿ المراجعػػػػة األكلػػػػى، كتيعطػػػػ  كاحػػػػدي ي 
 ة الحقو.ك يركف يـك  مؿ كحد أقفى لمراجعة كؿ تعديؿ أك إ اف

ذا لـ تتـ المراجعة كالرد  بلؿ ىذه الفترات المحددة يحػؽ لفػاحب الميػركع التقػدـ  كا 
بيػػككل  طيػػة إلػػى الػػكزير مبايػػرة ك مػػى الػػكزير الػػرد  طيػػا  ػػبلؿ أسػػبكع مػػف تػػاريخ 

 استبلـ اليككل.
إذا كػػػاف  قػػػػد لقػػػا ات مػػػػو الجيػػػات الميػػػػاركة مطمكبػػػا كذلػػػػؾ السػػػتكماؿ مراجعػػػػة  -
يحػػػػػؽ لمػػػػػكزير أك مػػػػػف ينيبػػػػػو تمديػػػػػد الفتػػػػػرة  قيػػػػػيـ األثػػػػػر البيلػػػػػ ،ميػػػػػركع كتقريػػػػػر تال

الم ففة لممراجعة بحػد أقفػى اثنػاف كأربعػكف يػكـ  مػؿ مػو إ ػبلـ كيػؿن مػف مقػدـ 
 الميركع كجيات التر يص المعنية كالجيات المت ثرة بالميركع.

ألثر بعد استكماؿ المراجعة،  مى الكزارة أف تفرح باقتنا يا بإنجاز دراسة تقييـ ا -
 البيل  ك مييا:

مػػػنح مكافقػػػة بيليػػػة مػػػو أك بػػػػدكف يػػػركط كالتػػػ  يجػػػب أف تت ػػػمنيا التػػػػرا يص  -1
 البلحقة.

كقػػؼ مػػنح المكافقػػة البيليػػة لكػػكف الميػػركع المقتػػرح لػػو تػػ ثير سػػمب  كبيػػر  مػػى  -2
 البيلة.

كفقػػػا لػػػذلؾ يقػػػرر الػػػكزير ماىيػػػة ال طػػػكات التاليػػػة التػػػ  سػػػيتـ إتبا يػػػا كيقػػػـك بتكجيػػػو 
 كاإلرياد لمقدـ الميركع ككذلؾ لجيات التر يص المعنية.النفح 

لفػػػاحب الميػػػركع الحػػػؽ فػػػ  األ ػػػذ بعػػػيف اال تبػػػار أسػػػباب كقػػػؼ مػػػنح المكافقػػػة  -
البيلية كذلؾ بإ ادة تفميـ كت طيط ميرك و  مى  كليا كتقديـ طمب معدؿ جديد 

 مف اجؿ منحو المكافقة البيلية.
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 المكافقة البيلية
 مف الممكف لممكافقة البيلية أف تحكم: دكف ك و م مكف محدد،

اإلجػػرا ات المطمكبػػة لت فيػػؼ األ ػػرار البيليػػة أك االسػػتفادة مػػف ا ثػػار البيليػػة  .1
 اإليجابية، بما ف  ذلؾ جدكؿ زمن  لمتقيد بيذه اإلجرا ات.

إجرا ات  مى فاحب الميركع تنفيذىا حتى يمتـز بالمعػايير كالمتطمبػات ذات  .2
 العبلقة.

 ة كاإلببلغ الت  تقو  مى  اتؽ فاحب الميركع.كاجبات المراقب .3
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 (4ممحق رقم )
 تجديد(-تشغيل-شيادة موافقة بيئية )انشاء

 

 اسـ الميركع:                                                ييادة رقـ:
 مالؾ/ممثؿ الميركع:                                       تاريخ االفدار:
  نكاف الميركع:                                            نكع الميركع:

 جية التر يص:
 ج –ب  –تفنيؼ الميركع مف حيث ت ثيره  مى البيلة: أ 

 

ـ بيػػ ف البيلػة، كبعػػد 1999(، لسػنة 7اسػتنادان ألحكػاـ قػػانكف البيلػة الفمسػػطين  رقػـ )
فإف رليس سمطة البيلة كبنا ن  مػى  مراجعة المستندات كالمعمكمات المرفقة لمميركع،

تجديػد( -تيػايؿ-الفبلحيات الممنكحػة لػو يكافػؽ  مػى مػنح المكافقػة البيليػة )إلنيػا 
الميركع:............................................، مو  ػركرة الحفػكؿ  مػى 
المكافقػػػػػػة البيليػػػػػػة لمتيػػػػػػايؿ/تجديد  نػػػػػػد البػػػػػػد  بممارسػػػػػػة أنيػػػػػػطة الميػػػػػػركع، ككفقػػػػػػان 

 تراطات البيلية المرفقة بالييادة.لبلي
 

 الييادة سارية المفعكؿ حتى تاريخ:
 مبلحظة/......................................

 
 يعار سمطة البيلة                                   رليس سمطة جكدة البيلة                                 

 
 التكقيو                  تـ السمطة                         
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 قرار إميال
 59/2011في القضية رقم  صادر عن محكمة بداية غزة

 

 "5بموك " –سكان: معسكر جباليا        إلى المتيم: شمس وليد محمد جابر
يقت ػػ   ميػػؾ تسػػميـ نفسػػؾ إلػػى السػػمطات الق ػػالية  ػػبلؿ مػػدة  يػػرة أيػػاـ مػػف تػػاريخ 

 بينة أدناه، كالمقامة  ميؾ مف قبؿ النالب العاـ.تبمياؾ قرار اإلمياؿ بالطريقة الم
 

 بالتيمة التالية:
 .36ع351، 23حيازة أدكات تقميد أكراؽ بنكنكت  بلفا لممكاد  -
 .36ع350، 23تقميد أكراؽ بنكنكت كتداكليا بااليتراؾ  بلفا لممكاد  -

كأمػػر بػػالقبض  ميػػؾ مػػف قبػػؿ مػػ مكرم ال ػػابطة العدليػػة كتسػػميـ نفسػػؾ إلػػى الق ػػا ، 
ذا لػػـ تقػػـ  –المػػذككر أ ػػبله– مػػى كػػؿ مػػف يعمػػـ مكػػاف كجػػكد المػػتيـ ك  اإل بػػار  نػػػو، كا 

سػيجرم محاكمتػؾ غيابيػان كمػتيـ فػار مػف  – ػبلؿ المػدة المػذككرة أ ػبله–بتسػميـ نفسػؾ 
( 3( مف قانكف اإلجػرا ات الجزاليػة رقػـ )291كجو العدالة، كذلؾ  مبلن ب حكاـ المادة )

ىػذا القػرار كذلػؾ بإلفػاؽ قػرار اإلميػاؿ ىػذا  مػى لكحػة  كما أقػرر تبمياػؾ 2001لسنة 
إ بلنات محكػمة بداية غػزة ك مػػى بػاب السػكف األ يػر لممتػػيـ كفػ  الكقػػالو الفمسػػطينية 

 "الجريدة الرسمية".
المػػدة المػػذككرة أ ػػبله سػػتجرم محاكمتػػؾ  ؿإذا لػػـ تسػػمـ نفسػػؾ لمسػػمطات الق ػػالية  ػػبل

االثنــين ة(  ممػػان بػػ ف الق ػػية تعػػيف ليػػا جمسػػة يػػـك غيابيػػان )كمػػتيـ فػػار مػػف كجػػو العدالػػ
أك ف  أم جمسة أ رل تحدد مف قبؿ المحكمػة الم تفػة  مػى ذمػة  م09/01/2017

 الق ية المذككرة أ بله حسب األفكؿ.
 

 / النائب العام طالب التبميغ
 المطموب تبميغو/ شمس وليد محمد جابر

        تبميغو/ الئحة االتيام
 ية غزةرئيس محكمة البدا

 المستشار/ حسن اليسي



 م2017 ()ينايركانون ثاني             )الــوقــائــع الفـمســطـينـية(             العـدد الرابع والتسعون           

 

 

- 462 - 

 قرار إميال
 1312/2016في القضية رقم  صادر عن محكمة بداية غزة

 .ميداف الييدا  – سكان: معسكر الشاط     : وسام رضا فتحي مقدادإلى المتيم
يقت    ميؾ تسميـ نفسؾ إلى السػمطات الق ػالية  ػبلؿ مػدة  يػرة أيػاـ مػف تػاريخ 

         ميػػؾ مػػف قبػػؿ النالػػب العػػاـالمبينػػة أدنػػاه، كالمقامػػة  تبمياػػؾ قػػرار اإلميػػاؿ بالطريقػػة
 بالتيمة التالية:

 .كن  ليبلن كالسرقة منو بااليتراؾالسطك  مى بيت س -
كأمر بػالقبض  ميػؾ مػف قبػؿ مػ مكرم ال ػابطة العدليػة كتسػميـ نفسػؾ إلػى الق ػا ، 

ذا لـ تقـ اإل بار  نػو – المذككر أ بله –ك مى كؿ مف يعمـ مكاف كجكد المتيـ  ، كا 
سػيجرم محاكمتػؾ غيابيػان كمػتيـ فػار  –  بلؿ المدة المػذككرة أ ػبله –بتسػميـ نفسػؾ 

( مػػف قػػانكف اإلجػػرا ات الجزاليػػة 291مػف كجػػو العدالػػة، كذلػػؾ  مػػبلن ب حكػاـ المػػادة )
كما أقرر تبمياؾ ىػذا القػرار كذلػؾ بإلفػاؽ قػرار اإلميػاؿ ىػذا  2001( لسنة 3رقـ )

تػػػػيـ كفػػػ  محكػػػػمة بدايػػػة غػػػزة ك مػػػػى بػػػاب السػػػكف األ يػػػر لمم مػػػى لكحػػػة إ بلنػػػات 
 .الكقػالو الفمسػطينية "الجريدة الرسمية"

ة أ ػبله سػتجرم محاكمتػؾ إذا لـ تسمـ نفسؾ لمسمطات الق الية  بلؿ المػدة المػذككر 
كمتيـ فار مف كجػو العدالػة(  ممػان بػ ف الق ػية تعػيف ليػا جمسػة يػكـ االثنػيف غيابيان )

أك فػػ  أم جمسػػة أ ػػرل تحػػدد مػػف قبػػؿ المحكمػػة الم تفػػة  مػػى ـ 16/01/2017
 ذمة الق ية المذككرة أ بله حسب األفكؿ.

 طالب التبميغ / النائب العام 
 المطموب تبميغو/ وسام رضا فتحي مقداد

 تبميغو/ الئحة االتيام
 رئيس محكمة البداية غزة
 المستشار/ حسن اليسي
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ػإرـــــــالن
 لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة فادر  ف المجنة المركزية 

ـ بدكف ارتداد كاليارع رقـ 10بعرض  662بإيداع الم طط التففيم  لميار يف رقـ 
 ـ بدكف ارتداد  مف ح  معف8بعرض  664

 منطقة تنظيـ:  انيكنس
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

بجمسػػػػػػػػػتيا تعمػػػػػػػػػف المجنػػػػػػػػػة المركزيػػػػػػػػػة لؤلبنيػػػػػػػػػة كتنظػػػػػػػػػيـ المػػػػػػػػػدف بمحافظػػػػػػػػػات غػػػػػػػػػزة 
 ػػػػػػػػػػػػػف إيػػػػػػػػػػػػػداع الم طػػػػػػػػػػػػػط  14/10/2015المنعقػػػػػػػػػػػػػدة بتػػػػػػػػػػػػػاريخ  18/2015رقػػػػػػػػػػػػػـ 

ـ بػػػػػػػػػػػػػدكف ارتػػػػػػػػػػػػػداد كاليػػػػػػػػػػػػػارع 10بعػػػػػػػػػػػػػرض  662التففػػػػػػػػػػػػػيم  لميػػػػػػػػػػػػػار يف رقػػػػػػػػػػػػػـ 
 ـ بػػػػػػػػػدكف ارتػػػػػػػػػداد  ػػػػػػػػػمف حػػػػػػػػػ  معػػػػػػػػػف كالمػػػػػػػػػار بالقسػػػػػػػػػالـ8بعػػػػػػػػػرض  664رقػػػػػػػػػـ 

 (.53( مف القطعة رقـ )46-55-61-62-63-65)
 ف.لبل تراض  بلؿ مدة ييريف مف تاريخ ىذا اإل بل

ك ميػػػػػػػػػػػو فانػػػػػػػػػػػو يجػػػػػػػػػػػكز لجميػػػػػػػػػػػو أفػػػػػػػػػػػحاب الحقػػػػػػػػػػػكؽ فػػػػػػػػػػػ  األرا ػػػػػػػػػػػ  كاألبنيػػػػػػػػػػػة 
كاألمػػػػػػػػػػػػبلؾ األ ػػػػػػػػػػػػرل الميػػػػػػػػػػػػمكلة بيػػػػػػػػػػػػذا الميػػػػػػػػػػػػركع اإلطػػػػػػػػػػػػبلع  مػػػػػػػػػػػػى  ارطػػػػػػػػػػػػة 
الميػػػػػػػػػػػركع مجانػػػػػػػػػػػان  ػػػػػػػػػػػبلؿ سػػػػػػػػػػػا ات الػػػػػػػػػػػدكاـ الرسػػػػػػػػػػػم  كتقػػػػػػػػػػػديـ اال ترا ػػػػػػػػػػػات 

  ميو إلى مكتب المجنة المحمية لمبنا  كالتنظيـ ببمدية  انيكنس.
 م ا تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ ((.))كسػػكؼ لف يمتفػػػت أل

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

 
 
 

ػ
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة 

ـ ارتداد )يارع اليييد  بد 3ـ+14بعرض  3بإيداع الم طط التففيم  لميارع رقـ 
 جنكبان  16يماالن كاليارع رقـ  6يف اليارع رقـ الممؾ( كالمحفكر ب

 منطقة تنظيـ: النفر
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمػػػػػػػػػف المجنػػػػػػػػػة المركزيػػػػػػػػػة لؤلبنيػػػػػػػػػة كتنظػػػػػػػػػيـ المػػػػػػػػػدف بمحافظػػػػػػػػػات غػػػػػػػػػزة بجمسػػػػػػػػػتيا 
 ػػػػػػػػػػػػػف إيػػػػػػػػػػػػػداع الم طػػػػػػػػػػػػػط  14/10/2015المنعقػػػػػػػػػػػػػدة بتػػػػػػػػػػػػػاريخ  18/2015رقػػػػػػػػػػػػػـ 

داد )يػػػػػػػػػػارع اليػػػػػػػػػػييد  بػػػػػػػػػػد ـ ارتػػػػػػػػػػ3ـ+14بعػػػػػػػػػػرض  3التففػػػػػػػػػػيم  لميػػػػػػػػػػارع رقػػػػػػػػػػـ 
جنكبػػػػػػػػػان  16يػػػػػػػػػماالن كاليػػػػػػػػػارع رقػػػػػػػػػـ  6الممػػػػػػػػػؾ( كالمحفػػػػػػػػػكر بػػػػػػػػػيف اليػػػػػػػػػارع رقػػػػػػػػػـ 

 )أرا   سبو( مف القطعة رقـ )أرا   سبو(. كالمار بالقسالـ
 لبل تراض  بلؿ مدة ييريف مف تاريخ ىذا اإل بلف.

ك ميػػػػػػػػػػػو فانػػػػػػػػػػػو يجػػػػػػػػػػػكز لجميػػػػػػػػػػػو أفػػػػػػػػػػػحاب الحقػػػػػػػػػػػكؽ فػػػػػػػػػػػ  األرا ػػػػػػػػػػػ  كاألبنيػػػػػػػػػػػة 
لميػػػػػػػػػػػػمكلة بيػػػػػػػػػػػػذا الميػػػػػػػػػػػػركع اإلطػػػػػػػػػػػػبلع  مػػػػػػػػػػػػى  ارطػػػػػػػػػػػػة كاألمػػػػػػػػػػػػبلؾ األ ػػػػػػػػػػػػرل ا

الميػػػػػػػػػػػركع مجانػػػػػػػػػػػان  ػػػػػػػػػػػبلؿ سػػػػػػػػػػػا ات الػػػػػػػػػػػدكاـ الرسػػػػػػػػػػػم  كتقػػػػػػػػػػػديـ اال ترا ػػػػػػػػػػػات 
  ميو إلى مكتب المجنة المحمية لمبنا  كالتنظيـ ببمدية النفر.
 ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم ا تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 طحاسظاتػزـزةب
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة 

ـ ارتداد )يارع اليييد 3ـ+12بعرض  34بإيداع الم طط التففيم  لميارع رقـ 
 1يرقان كاليارع رقـ  4كالمحفكر بيف اليارع الييكم  رقـ  محمد حسيف  ايكر(

 غربان 
 النفر منطقة تنظيـ:

 1936( لسنة 28نكف تنظيـ المدف رقـ )قا

تعمػػػػػػػػػف المجنػػػػػػػػػة المركزيػػػػػػػػػة لؤلبنيػػػػػػػػػة كتنظػػػػػػػػػيـ المػػػػػػػػػدف بمحافظػػػػػػػػػات غػػػػػػػػػزة بجمسػػػػػػػػػتيا 
 ػػػػػػػػػػػػػف إيػػػػػػػػػػػػػداع الم طػػػػػػػػػػػػػط  14/10/2015المنعقػػػػػػػػػػػػػدة بتػػػػػػػػػػػػػاريخ  18/2015رقػػػػػػػػػػػػػـ 

ـ ارتػػػػػػػػػػػػػداد )يػػػػػػػػػػػػػارع اليػػػػػػػػػػػػػييد 3ـ+12بعػػػػػػػػػػػػػرض  34التففػػػػػػػػػػػػػيم  لميػػػػػػػػػػػػػارع رقػػػػػػػػػػػػػـ 
يػػػػػػػػػرقان  4 محمػػػػػػػػػد حسػػػػػػػػػيف  ايػػػػػػػػػكر( كالمحفػػػػػػػػػكر بػػػػػػػػػيف اليػػػػػػػػػارع الييكمػػػػػػػػػ  رقػػػػػػػػػـ

)أرا ػػػػػػػػ  سػػػػػػػػبو( مػػػػػػػػف القطعػػػػػػػػة رقػػػػػػػػـ  غربػػػػػػػػان كالمػػػػػػػػار بالقسػػػػػػػػالـ 1كاليػػػػػػػػارع رقػػػػػػػػـ 
 )أرا   سبو(.

 لبل تراض  بلؿ مدة ييريف مف تاريخ ىذا اإل بلف.
ك ميػػػػػػػػػػػو فانػػػػػػػػػػػو يجػػػػػػػػػػػكز لجميػػػػػػػػػػػو أفػػػػػػػػػػػحاب الحقػػػػػػػػػػػكؽ فػػػػػػػػػػػ  األرا ػػػػػػػػػػػ  كاألبنيػػػػػػػػػػػة 
كاألمػػػػػػػػػػػػبلؾ األ ػػػػػػػػػػػػرل الميػػػػػػػػػػػػمكلة بيػػػػػػػػػػػػذا الميػػػػػػػػػػػػركع اإلطػػػػػػػػػػػػبلع  مػػػػػػػػػػػػى  ارطػػػػػػػػػػػػة 

 ػػػػػػػػػػػبلؿ سػػػػػػػػػػػا ات الػػػػػػػػػػػدكاـ الرسػػػػػػػػػػػم  كتقػػػػػػػػػػػديـ اال ترا ػػػػػػػػػػػات الميػػػػػػػػػػػركع مجانػػػػػػػػػػػان 
  ميو إلى مكتب المجنة المحمية لمبنا  كالتنظيـ ببمدية النفر.
 ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم ا تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 بنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة فادر  ف المجنة المركزية لؤل
ـ ارتداد )يارع اليييد 3ـ+14بعرض  23بإيداع الم طط التففيم  لميارع رقـ 

 غربان  32يماالن كاليارع رقـ  20كالكافؿ بيف اليارع رقـ  محمد معمر(
 منطقة تنظيـ: النفر

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

يـ المػػػػػػػػػدف بمحافظػػػػػػػػػات غػػػػػػػػػزة بجمسػػػػػػػػػتيا تعمػػػػػػػػػف المجنػػػػػػػػػة المركزيػػػػػػػػػة لؤلبنيػػػػػػػػػة كتنظػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػف إيػػػػػػػػػػػػػداع الم طػػػػػػػػػػػػػط  14/10/2015المنعقػػػػػػػػػػػػػدة بتػػػػػػػػػػػػػاريخ  18/2015رقػػػػػػػػػػػػػـ 

ـ ارتػػػػػػػػػػػػػداد )يػػػػػػػػػػػػػارع اليػػػػػػػػػػػػػييد 3ـ+14بعػػػػػػػػػػػػػرض  23التففػػػػػػػػػػػػػيم  لميػػػػػػػػػػػػػارع رقػػػػػػػػػػػػػـ 
 32يػػػػػػػػػماالن كاليػػػػػػػػػارع رقػػػػػػػػػـ  20محمػػػػػػػػػد معمػػػػػػػػػر( كالكافػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػيف اليػػػػػػػػػارع رقػػػػػػػػػـ 

      )أرا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبو( مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف القطعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ           غربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان كالمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار بالقسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ
 )أرا   سبو(.

 لبل تراض  بلؿ مدة ييريف مف تاريخ ىذا اإل بلف.
ك ميػػػػػػػػػػػو فانػػػػػػػػػػػو يجػػػػػػػػػػػكز لجميػػػػػػػػػػػو أفػػػػػػػػػػػحاب الحقػػػػػػػػػػػكؽ فػػػػػػػػػػػ  األرا ػػػػػػػػػػػ  كاألبنيػػػػػػػػػػػة 
كاألمػػػػػػػػػػػػبلؾ األ ػػػػػػػػػػػػرل الميػػػػػػػػػػػػمكلة بيػػػػػػػػػػػػذا الميػػػػػػػػػػػػركع اإلطػػػػػػػػػػػػبلع  مػػػػػػػػػػػػى  ارطػػػػػػػػػػػػة 
الميػػػػػػػػػػػركع مجانػػػػػػػػػػػان  ػػػػػػػػػػػبلؿ سػػػػػػػػػػػا ات الػػػػػػػػػػػدكاـ الرسػػػػػػػػػػػم  كتقػػػػػػػػػػػديـ اال ترا ػػػػػػػػػػػات 

 لمحمية لمبنا  كالتنظيـ ببمدية النفر. ميو إلى مكتب المجنة ا
 ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم ا تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 ـ ارتداد3ـ+20الى  1Bليارع رقـ بالمفادقة  مى الم طط التففيم  ا
 10( كيارع رقـ 8Aف  الجز  المحفكر بيف يارع رقـ )

 المفدر  –منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لمعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التفػػػديؽ النيػػػال   مػػػى  14/10/2015المنعقػػػدة بتػػػاريخ  18/2015بجمسػػػتيا رقػػػـ 

ـ ارتػػداد فػػ  الجػػز  المحفػػكر بػػيف 3ـ+20الػػى  1Bالم طػػط التففػػيم  اليػػارع رقػػـ 
كالمار بالقسالـ رقـ )أرا ػ  سػبو( مػف القطعػة رقػـ  10( كيارع رقـ 8Aيارع رقـ )

 )أرا   سبو(.
السابؽ إيدا و لبل تراض بمكجب اإل بلف الفادر  ف المجنة المركزية كالذم جرل 

 .4/3/2015يره بجريدة فمسطيف بتاريخ ن
كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة ك ػػو ىػػذا الميػػركع مك ػػػو التنفيػػذ بعػػد مػػركر  مسػػػة 

مف تاريػخ نير ىذا اإل بلف ف  الجريدة الرسمية كف  فحيفتيف يكميتيف   ير يكمان 
 محميتيف أييما أقػرب. 

 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدناضضجظظػ
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 لح  السبلـ بإيداع مجدد لميركع تنظيم   مران  تففيم 
 جباليا -منطقة تنظيـ 
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

ية كتنظيػـ المدف بمحافظػات غػزة أنيػا قػد قػػررت بجمسػتيا تعمف المجنة المركزيػػة لؤلبن
إ ػػػػادة إيػػػػداع الميػػػػركع التنظيمػػػػ   14/10/2015المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ  18/2015رقػػػػـ 

جباليا كالمبينػة العمران  التففيم  لح  السبلـ لمقطو كالقسالـ الكاقعة بمنطقة تنظيـ 
إيػػدا ان  1/11/2014المنيػػكر فػػ  فمسػػطيف بتػػاريخ تفافػػيميا بقػػرار اإليػػداع السػػابؽ 

مػف تػاريخ نيػر ىػذا اإل ػبلف فػ  فػحيفتيف يػكميتيف  مسػة  يػر يكمػان مجددان لمدة 
 محميتيف.

فانػو  1936( لسػنة 28( مف قانكف تنظػيـ المػدف رقػـ )17ك ميو ككفقان لنص المادة )
يجػػكز لجميػػو أفػػحاب الحقػػكؽ فػػ  األرا ػػ  كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األ ػػرل الميػػمكلة 

ب م ميركع آ ر سكا  بففتيـ مف أفحاب ىذه األمػبلؾ أك ب يػة  بيذا الميركع أك
ففة أ رل اإلطبلع مجانان  مى الميركع المعػدؿ لػدل مكتػب المجنػة المحميػة لمبنػا  

 بلؿ سا ات الدكاـ الرسم  كتقديـ اال ترا ات  ميػو جباليا كالتنظيـ بمقرىا ببمدية 
الجريػػدة الرسػػمية أك فػػ    ػػبلؿ  مسػػة  يػػر يكمػػان مػػف تاريػػػخ نيػػر ىػػذا اإل ػػبلف فػػ 

 فحيفتيف يكميتيف محميتيف أييما أقرب.
 ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم ا تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

 
ػ
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة 

ـ ارتداد كالمحفكر بيف 3ـ+16بعرض  5 طط التففيم  لميارع رقـ بإيداع الم
 22-6يار   

 منطقة تنظيـ: الماراقة
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمػػػػػػػػػف المجنػػػػػػػػػة المركزيػػػػػػػػػة لؤلبنيػػػػػػػػػة كتنظػػػػػػػػػيـ المػػػػػػػػػدف بمحافظػػػػػػػػػات غػػػػػػػػػزة بجمسػػػػػػػػػتيا 
 ػػػػػػػػػػػػػف إيػػػػػػػػػػػػػداع الم طػػػػػػػػػػػػػط  14/10/2015المنعقػػػػػػػػػػػػػدة بتػػػػػػػػػػػػػاريخ  18/2015رقػػػػػػػػػػػػػـ 

ـ ارتػػػػػػػػػػػػػداد كالمحفػػػػػػػػػػػػػكر بػػػػػػػػػػػػػيف 3ـ+16بعػػػػػػػػػػػػػرض  5ميػػػػػػػػػػػػػارع رقػػػػػػػػػػػػػـ التففػػػػػػػػػػػػػيم  ل
-8-17-16-7-6-5-4-3) كالمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار بالقسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ 22-6يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار   

 (.669( مف القطعة رقـ )18-9-19
 لبل تراض  بلؿ مدة ييريف مف تاريخ ىذا اإل بلف.

ك ميػػػػػػػػػػػو فانػػػػػػػػػػػو يجػػػػػػػػػػػكز لجميػػػػػػػػػػػو أفػػػػػػػػػػػحاب الحقػػػػػػػػػػػكؽ فػػػػػػػػػػػ  األرا ػػػػػػػػػػػ  كاألبنيػػػػػػػػػػػة 
كع اإلطػػػػػػػػػػػػبلع  مػػػػػػػػػػػػى  ارطػػػػػػػػػػػػة كاألمػػػػػػػػػػػػبلؾ األ ػػػػػػػػػػػػرل الميػػػػػػػػػػػػمكلة بيػػػػػػػػػػػػذا الميػػػػػػػػػػػػر 

الميػػػػػػػػػػػركع مجانػػػػػػػػػػػان  ػػػػػػػػػػػبلؿ سػػػػػػػػػػػا ات الػػػػػػػػػػػدكاـ الرسػػػػػػػػػػػم  كتقػػػػػػػػػػػديـ اال ترا ػػػػػػػػػػػات 
  ميو إلى مكتب المجنة المحمية لمبنا  كالتنظيـ ببمدية الماراقة.
 ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم ا تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

ف  ح  جكرة المكت بعرض  7125بالمفادقة  مى الم طط التففيم  لميارع رقـ 
 44-8ـ ارتداد كالمحفكر بيف يار   3ـ+12

  انيكنس  –منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

يػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لمعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت تعمػػف المجنػػة المركز 
التفػػػديؽ النيػػػال   مػػػى  14/10/2015المنعقػػػدة بتػػػاريخ  18/2015بجمسػػػتيا رقػػػـ 

ـ ارتػداد 3ـ+12ف  ح  جػكرة المػكت بعػرض  7125الم طط التففيم  لميارع رقـ 
قطعػة رقػـ ( مف ال41-40-33كالمار بالقسالـ رقـ ) 44-8كالمحفكر بيف يار   

(58.) 
السابؽ إيدا و لبل تراض بمكجب اإل بلف الفادر  ف المجنة المركزية كالذم جرل 

 .23/4/2015نيره بجريدت  الرسالة كاالستقبلؿ بتاريخ 
كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة ك ػػو ىػػذا الميػػركع مك ػػػو التنفيػػذ بعػػد مػػركر  مسػػػة 

سمية كف  فحيفتيف يكميتيف مف تاريػخ نير ىذا اإل بلف ف  الجريدة الر   ير يكمان 
 محميتيف أييما أقػرب. 

 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

( بعرض 33( كاليارع رقـ )38Aرع رقـ )بالمفادقة  مى الم طط التففيم  لميا
 ـ ارتداد 3ـ+20

 الماازم  –منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لمعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التفػػػديؽ النيػػػال   مػػػى  14/10/2015المنعقػػػدة بتػػػاريخ  18/2015بجمسػػػتيا رقػػػـ 

ـ ارتػػداد 3ـ+20( بعػرض 33( كاليػارع رقػـ )38Aلم طػط التففػيم  لميػارع رقػػـ )ا
 كالمار بالقسالـ رقـ )أرا   سبو( مف القطعة رقـ )أرا   سبو(.

السابؽ إيدا و لبل تراض بمكجب اإل بلف الفادر  ف المجنة المركزية كالذم جرل 
 .29/3/2015نيره بجريدة فمسطيف بتاريخ 

ركزيػػػة ك ػػو ىػػذا الميػػركع مك ػػػو التنفيػػذ بعػػد مػػركر  مسػػػة كمػػا قػػررت المجنػػة الم
مف تاريػخ نير ىذا اإل بلف ف  الجريدة الرسمية كف  فحيفتيف يكميتيف   ير يكمان 

 محميتيف أييما أقػرب. 
 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػــــالنإرـــ
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

يارع محطة المعالجة يرؽ  66بالمفادقة  مى الم طط التففيم  لميارع رقـ 
 ـ ارتداد 3ـ+16البري  بعرض 
 البري  االقميمية  –منطقة تنظيـ

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

يػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لمعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبن
التفػػػديؽ النيػػػال   مػػػى  14/10/2015المنعقػػػدة بتػػػاريخ  18/2015بجمسػػػتيا رقػػػـ 

يػػػارع محطػػػة المعالجػػػة يػػػرؽ البػػػري  بعػػػرض  66الم طػػػط التففػػػيم  لميػػػارع رقػػػـ 
 كالمار بالقسالـ رقـ )أرا   سبو( مف القطعة رقـ )أرا   سبو(.ـ ارتداد 3ـ+16

السابؽ إيدا و لبل تراض بمكجب اإل بلف الفادر  ف المجنة المركزية كالذم جرل 
 .22/8/2015نيره بجريدة فمسطيف بتاريخ 

كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة ك ػػو ىػػذا الميػػركع مك ػػػو التنفيػػذ بعػػد مػػركر  مسػػػة 
مف تاريػخ نير ىذا اإل بلف ف  الجريدة الرسمية كف  فحيفتيف يكميتيف   ير يكمان 

 يتيف أييما أقػرب. محم
 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة 

تداد ف  ـ ار 3ـ+12بعرض  55بإيداع الم طط التففيم  لميارع الييكم  رقـ 
 جنكبان  14يماالن كاليارع رقـ  3Eالجز  الجنكب  الكافؿ بيف اليارع رقـ 

 منطقة تنظيـ:  بيت الىيا
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمػػػػػػػػػف المجنػػػػػػػػػة المركزيػػػػػػػػػة لؤلبنيػػػػػػػػػة كتنظػػػػػػػػػيـ المػػػػػػػػػدف بمحافظػػػػػػػػػات غػػػػػػػػػزة بجمسػػػػػػػػػتيا 
 ػػػػػػػػػػػػػف إيػػػػػػػػػػػػػداع الم طػػػػػػػػػػػػػط  14/10/2015المنعقػػػػػػػػػػػػػدة بتػػػػػػػػػػػػػاريخ  18/2015رقػػػػػػػػػػػػػـ 

ـ ارتػػػػػػػػػػػػػػداد فػػػػػػػػػػػػػػػ  3ـ+12بعػػػػػػػػػػػػػػػرض  55التففػػػػػػػػػػػػػػيم  لميػػػػػػػػػػػػػػارع الييكمػػػػػػػػػػػػػػػ  رقػػػػػػػػػػػػػػـ 
 14يػػػػػػػػػماالن كاليػػػػػػػػػارع رقػػػػػػػػػـ  3Eالجػػػػػػػػػز  الجنػػػػػػػػػكب  الكافػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػيف اليػػػػػػػػػارع رقػػػػػػػػػـ 

( مػػػػػػػػػػػػػػػػف القطعػػػػػػػػػػػػػػػػة رقػػػػػػػػػػػػػػػػـ 29-30-11-10-36جنكبػػػػػػػػػػػػػػػػان كالمػػػػػػػػػػػػػػػػار بالقسػػػػػػػػػػػػػػػػالـ)
 (1768( مف القطعة )B/6-27-24-21( كالقسالـ )1767)

 بلف.لبل تراض  بلؿ مدة ييريف مف تاريخ ىذا اإل 
ك ميػػػػػػػػػػػو فانػػػػػػػػػػػو يجػػػػػػػػػػػكز لجميػػػػػػػػػػػو أفػػػػػػػػػػػحاب الحقػػػػػػػػػػػكؽ فػػػػػػػػػػػ  األرا ػػػػػػػػػػػ  كاألبنيػػػػػػػػػػػة 
كاألمػػػػػػػػػػػػبلؾ األ ػػػػػػػػػػػػرل الميػػػػػػػػػػػػمكلة بيػػػػػػػػػػػػذا الميػػػػػػػػػػػػركع اإلطػػػػػػػػػػػػبلع  مػػػػػػػػػػػػى  ارطػػػػػػػػػػػػة 
الميػػػػػػػػػػػركع مجانػػػػػػػػػػػان  ػػػػػػػػػػػبلؿ سػػػػػػػػػػػا ات الػػػػػػػػػػػدكاـ الرسػػػػػػػػػػػم  كتقػػػػػػػػػػػديـ اال ترا ػػػػػػػػػػػات 

  ميو إلى مكتب المجنة المحمية لمبنا  كالتنظيـ ببمدية بيت الىيا.
 ت ألم ا تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ ((.))كسػػكؼ لف يمتفػػػ

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة 

ـ مف تقاطعو مو يارع 12بعرض  8488بإيداع الم طط التففيم  لميارع رقـ 
ـ مف تقاطعو مو يارع الرييد حتى يارع 8قف  كبعرض الرييد كحتى يارع األ

 1009رقـ 
 منطقة تنظيـ: غزة

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمػػػػػػػػػف المجنػػػػػػػػػة المركزيػػػػػػػػػة لؤلبنيػػػػػػػػػة كتنظػػػػػػػػػيـ المػػػػػػػػػدف بمحافظػػػػػػػػػات غػػػػػػػػػزة بجمسػػػػػػػػػتيا 
 ػػػػػػػػػػػػػف إيػػػػػػػػػػػػػداع الم طػػػػػػػػػػػػػط  14/10/2015المنعقػػػػػػػػػػػػػدة بتػػػػػػػػػػػػػاريخ  18/2015رقػػػػػػػػػػػػػـ 

ـ مػػػػػػػػػػػػف تقاطعػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػو يػػػػػػػػػػػػارع 12ض بعػػػػػػػػػػػػر  8488التففػػػػػػػػػػػػيم  لميػػػػػػػػػػػػارع رقػػػػػػػػػػػػـ 
ـ مػػػػػػػػػػػف تقاطعػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػو يػػػػػػػػػػػارع 8الريػػػػػػػػػػػيد كحتػػػػػػػػػػػى يػػػػػػػػػػػارع األقفػػػػػػػػػػػ  كبعػػػػػػػػػػػرض 

( مػػػػػػػػػػف القطعػػػػػػػػػػة رقػػػػػػػػػػـ 8كالمػػػػػػػػػػار بالقسػػػػػػػػػػيمة )1009الريػػػػػػػػػػيد حتػػػػػػػػػػى يػػػػػػػػػػارع رقػػػػػػػػػػـ 
 .(676( مف القطعة )10-12-28سالـ )( كالق2305)

 لبل تراض  بلؿ مدة ييريف مف تاريخ ىذا اإل بلف.
ؽ فػػػػػػػػػػػ  األرا ػػػػػػػػػػػ  كاألبنيػػػػػػػػػػػة ك ميػػػػػػػػػػػو فانػػػػػػػػػػػو يجػػػػػػػػػػػكز لجميػػػػػػػػػػػو أفػػػػػػػػػػػحاب الحقػػػػػػػػػػػك 

كاألمػػػػػػػػػػػػبلؾ األ ػػػػػػػػػػػػرل الميػػػػػػػػػػػػمكلة بيػػػػػػػػػػػػذا الميػػػػػػػػػػػػركع اإلطػػػػػػػػػػػػبلع  مػػػػػػػػػػػػى  ارطػػػػػػػػػػػػة 
الميػػػػػػػػػػػركع مجانػػػػػػػػػػػان  ػػػػػػػػػػػبلؿ سػػػػػػػػػػػا ات الػػػػػػػػػػػدكاـ الرسػػػػػػػػػػػم  كتقػػػػػػػػػػػديـ اال ترا ػػػػػػػػػػػات 

  ميو إلى مكتب المجنة المحمية لمبنا  كالتنظيـ ببمدية غزة.
 ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم ا تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ((.

ػضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدنا
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة 

ـ ارتداد ف  الجز  المحفكر بيف 3ـ+34بعرض  18بإيداع الم طط التففيم  لميارع رقـ 
 (23-17ار   )ـ ارتداد ف  الجز  المحفكر بيف ي3ـ+20( كبعرض 17-4) يار  

 منطقة تنظيـ: كادم غزة
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 18/2015تعمػػػػف المجنػػػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػػػة كتنظػػػػيـ المػػػػدف بمحافظػػػػات غػػػػزة بجمسػػػػتيا رقػػػػـ 
ـ 34بعػرض  18 ف إيداع الم طط التففيم  لميػارع رقػـ  14/10/2015المنعقدة بتاريخ 

ـ ارتػػػداد فػػػ  3ـ+20( كبعػػػرض 17-4ر    )ـ ارتػػػداد فػػػ  الجػػػز  المحفػػػكر بػػػيف يػػػا3+
( مػػف القطعػػة رقػػـ 35-34-31) ( كالمػػار بالقسػػالـ23-17الجػػز  المحفػػكر بػػيف يػػار   )

-10-9-8( كالقسػػػػالـ )672( مػػػف القطعػػػة )16-15-14-13-18-8( كالقسػػػالـ )650)
( مػػػػػػػػػف القطعػػػػػػػػػة 11-26-25-24-12-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23
-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1( كالقسػػػػػػػػػػالـ )671)

18-19-20-21-22-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-
-15-14-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3( كالقسػػػػػالـ )651( مػػػػػف القطعػػػػػة)37-45
-17-16-15-14-13-12-11-7( كالقسػػػػالـ )658( مػػػف القطعػػػة )16-17-18-19
 (.659ة )( مف القطع 18-21-22-23-24-25-26-27-28-29-32-34

 لبل تراض  بلؿ مدة ييريف مف تاريخ ىذا اإل بلف.
ك ميػػػػو فانػػػػو يجػػػػكز لجميػػػػو أفػػػػحاب الحقػػػػكؽ فػػػػ  األرا ػػػػ  كاألبنيػػػػة كاألمػػػػبلؾ األ ػػػػرل 
الميمكلة بيذا الميركع اإلطبلع  مى  ارطة الميركع مجانان  بلؿ سا ات الدكاـ الرسػم  

 نا  كالتنظيـ ببمدية كادم غزة.كتقديـ اال ترا ات  ميو إلى مكتب المجنة المحمية لمب
 ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم ا تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

بعرض ( )يارع السكة الحديد 50 بالمفادقة  مى الم طط التففيم  لميارع رقـ
 ـ30
 بيت حانكف  –منطقة تنظيـ

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لمعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التفػػػديؽ النيػػػال   مػػػى  28/10/2015المنعقػػػدة بتػػػاريخ  19/2015بجمسػػػتيا رقػػػـ 

كالمػػػػار ـ 30)يػػػػارع السػػػػكة الحديػػػػد( بعػػػػرض  50لميػػػػارع رقػػػػـ الم طػػػػط التففػػػػيم  
-47-48-33-40-39-30-29-23-22-21-18-17-15بالقسػػػػػػػػػػالـ رقػػػػػػػػػػـ )

-26-17-13-8-9( كالقسػػػالـ )576( مػػػف القطعػػػة رقػػػـ )46-45-43-42-41
( 577( مػػف القطعػػة رقػػـ )62-64-58-59-60-53-54-55-19-23-7-11

 (.1122رقـ ) ( مف القطعة21-13-12-11-8-7-6كالقسالـ )
السابؽ إيدا و لبل تراض بمكجب اإل بلف الفادر  ف المجنة المركزية كالذم جرل 

 .10/2/2015نيره بجريدة فمسطيف بتاريخ 
كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة ك ػػو ىػػذا الميػػركع مك ػػػو التنفيػػذ بعػػد مػػركر  مسػػػة 

ف يكميتيف مف تاريػخ نير ىذا اإل بلف ف  الجريدة الرسمية كف  فحيفتي  ير يكمان 
 محميتيف أييما أقػرب. 

 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

ػ
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 بإيداع ميركع تنظيم   مران  تففيم  لبل تراض
 بيت الىيا –ظيـ منطقة تن

 ـ1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمف المجنة المركزيػة لؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة أنيػا قػد قػررت بجمسػتيا 
إيػػداع الميػػركع التنظيمػػ  العمرانػػ   28/10/2015المنعقػػدة بتػػاريخ  19/2015رقػػـ 

بنا  كالتنظػيـ فػ  بمديػة التففيم  لمنطقة ح  الفردكس الذم أ دتو المجنة المحمية لم
 بيت الىيا كالذم ييمؿ القطو كالقسالـ التالية:

 

 المساحة اإلجمالية رقـ القسيمة رقـ القطعة

 2ـ 179,716 36 1742

 

 .1936( لسنة 28( مف قانكف تنظيـ المدف رقـ )16كذلؾ كفقان لنص المادة )
ميػو أفػحاب الحقػكؽ ( مف ذات القانكف فإنو يجكز لج17ك ميو ككفقان لنص المادة )

ف  األرا   كاألبنية كاألمبلؾ األ رل الميمكلة بيذا الميركع أك ب م ميركع آ ر 
سكا  بففتيـ مػف أفػحاب ىػذه األمػبلؾ أك ب يػة فػفة أ ػرل االطػبلع مجانػان  مػى 
الميػػركع المػػكدع  لػػدل مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ بمقرىػػا فػػ  بمديػػة بيػػت 

دكاـ الرسم  كتقديـ اال ترا ات  ميو  ػبلؿ مػدة يػيريف مػف الىيا  بلؿ سا ات ال
تاريػػػخ نيػػر ىػػذا اإل ػػبلف فػػ  الجريػػدة الرسػػمية أك فػػ  فػػحيفتيف يػػكميتيف محميتػػيف 

 أييما أقرب.
                       ))كسػكؼ لف يمتفت ألم ا تػراض يػرد بعػػد ىػذا التاريػػخ((.                                                              

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

ـ كارتداد حسب 8بعرض  8016بالمفادقة  مى الم طط التففيم  لميارع رقـ 
 (1859-3039كالمحفكر بيف يار   ) المنطقة

 غزة  –تنظيـمنطقة 
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لمعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التفػػػديؽ النيػػػال   مػػػى  28/10/2015المنعقػػػدة بتػػػاريخ  19/2015بجمسػػػتيا رقػػػـ 

المحفكر ـ كارتداد حسب المنطقة ك 8بعرض  8016الم طط التففيم  لميارع رقـ 
( مػػف القطعػػة 15-7-6-4-3كالمػػار بالقسػػالـ رقػػـ )( 1859-3039بػػيف يػػار   )

 (.643رقـ )
السابؽ إيدا و لبل تراض بمكجب اإل بلف الفادر  ف المجنة المركزية كالذم جرل 

 .6/11/2014نيره بجريدت  فمسطيف كالرسالة بتاريخ 
ذ بعػػد مػػركر  مسػػػة كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة ك ػػو ىػػذا الميػػركع مك ػػػو التنفيػػ

مف تاريػخ نير ىذا اإل بلف ف  الجريدة الرسمية كف  فحيفتيف يكميتيف   ير يكمان 
 محميتيف أييما أقػرب. 

 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 بنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة فادر  ف المجنة المركزية لؤل

 ـ بدكف ارتداد 8بإيداع م طط تففيم  ليارع األنفار بعرض 
كبعرض  1774مف القطعة رقـ  15كنياية القسيمة رقـ  9كالمحفكر بيف يارع 

 4ـ حتى يارع رقـ 10
 منطقة تنظيـ: بيت الىيا

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 19/2015بنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة بجمسػتيا رقػـ تعمف المجنة المركزية لؤل
 ف إيداع م طػط تففػيم  ليػارع األنفػار بعػرض  28/10/2015المنعقدة بتاريخ 

مػػف القطعػػة رقػػـ  15كنيايػػة القسػػيمة رقػػـ  9ـ بػػدكف ارتػػداد كالمحفػػكر بػػيف يػػارع 8
قـ ( مف القطعة ر 7-6-5كالمار بالقسالـ )  4ـ حتى يارع رقـ 10كبعرض  1774

( كالقسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ                      1765( مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف القطعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة )19-17( كالقسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ )1767)
 (.1774( مف القطعة )15-16-17-18-19-22-28)

 لبل تراض  بلؿ مدة ييريف  مف تاريخ ىذا اإل بلف.
ك ميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػو أفػػحاب الحقػػكؽ فػػ  األرا ػػ  كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األ ػػرل 

إلطبلع  مػى  ارطػة الميػركع مجانػان  ػبلؿ سػا ات الػدكاـ الميمكلة بيذا الميركع ا
الرسػػم  كتقػػديـ اال ترا ػػات  ميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة 

 بيت الىيا.
 ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم ا تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

ػ
ػ
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ػــــــالنإرـ
 فادر  ف المجنة المركزية لمتنظيـ كبنا  المدف بمحافظات غزة

إغداعػطذروعػترخغصػطحطظػوشودػسئظػجػبادمػ/ػحدامػربدػاضضهػ/ػبذأن
ػاضضوضو

تعمػػػػػف المجنػػػػػة المركزيػػػػػة لمتنظػػػػػيـ كبنػػػػػا  المػػػػػدف بمحافظػػػػػات غػػػػػزة لمجميػػػػػكر الكػػػػػريـ 
 .   28/10/2015المنعقدة بتاريخ  19/2015ب نيا قد قررت بجمستيا رقـ 

ــظػجػػإيػػػػػداع تػػػػػر يص    ــودػسئـــ ــظػوشـــ مػػػػػف  182 مػػػػػى أرض القسػػػػػيمة رقػػػػػـ طحطـــ
بادــــمػاضدــــغدػ/ػحدــــامػػػمػػػػف أرا ػػػػ  غػػػػزة المقدمػػػػة لمجنػػػػة  726القطعػػػػة رقػػػػـ 

 .ربدػاضضهػاضضوضو
ك ميػػػػػػػو يحػػػػػػػؽ لجميػػػػػػػو ذكم اليػػػػػػػ ف فػػػػػػػ  األرا ػػػػػػػ  كاألبنيػػػػػػػة كاألمػػػػػػػبلؾ األ ػػػػػػػرل  

بػػػػػػ م فػػػػػػفة أ ػػػػػػرل أف  الميػػػػػػمكلة بالمنطقػػػػػػة بفػػػػػػفتيـ مػػػػػػف أفػػػػػػحاب األمػػػػػػبلؾ أك
مػػػػػف تػػػػػاريخ  يػػػػػكـ ( 30) يتقػػػػػدمكا با ترا ػػػػػاتيـ  مػػػػػى الميػػػػػركع كذلػػػػػؾ  ػػػػػبلؿ مػػػػػدة 

 نير ىذا اإل بلف.
تقػػػػػػػدـ اال ترا ػػػػػػػات لػػػػػػػدل مكتػػػػػػػب المجنػػػػػػػة المحميػػػػػػػة لمبنػػػػػػػا  كالتنظػػػػػػػيـ بمقرىػػػػػػػا فػػػػػػػ  
بمديػػػػػػػة غػػػػػػػزة كلمسػػػػػػػيد/ سػػػػػػػكرتير المجنػػػػػػػة المركزيػػػػػػػة بمكتبػػػػػػػو بػػػػػػػكزارة الحكػػػػػػػـ المحمػػػػػػػ  

 م . بلؿ سا ات الدكاـ الرس
ػ))ودــوفػضنػغضتفـــتػأليػارتــراضػغــردػبطدػاظقضاءػاضطدةػاضطحددةػ((

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 ارتدادـ بدكف 14بعرض  35بالمفادقة  مى الم طط التففيم  لميارع رقـ 
 5-2كالمحفكر بيف يار   

 القرارة  –منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لمعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التفػػػديؽ النيػػػال   مػػػى  28/10/2015المنعقػػػدة بتػػػاريخ  19/2015بجمسػػػتيا رقػػػـ 

كالمحفػػػػكر بػػػػيف ـ بػػػػدكف ارتػػػػداد 14بعػػػػرض  35ع رقػػػػـ الم طػػػػط التففػػػػيم  لميػػػػار 
 كالمار بالقسالـ رقـ )أرا   سبو( مف القطعة رقـ )أرا   سبو(. 5-2يار   

السابؽ إيدا و لبل تراض بمكجب اإل بلف الفادر  ف المجنة المركزية كالذم جرل 
 .7/10/2013نيره بجريدت  فمسطيف كالرسالة بتاريخ 

ك ػػو ىػػذا الميػػركع مك ػػػو التنفيػػذ بعػػد مػػركر  مسػػػة  كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة
مف تاريػخ نير ىذا اإل بلف ف  الجريدة الرسمية كف  فحيفتيف يكميتيف   ير يكمان 

 محميتيف أييما أقػرب. 
 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػالنإرـــــــ
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة 

ـ ارتداد كالمحفكر بيف 3ـ+18بعرض  30بإيداع م طط تففيم  لميارع رقـ 
 53كادم السمقا يماالن كحتى حدكد النفكذ جنكبان  ند التقاؤه مو يارع رقـ 

 منطقة تنظيـ: دير البمح
 6193( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 19/2015تعمف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة بجمسػتيا رقػـ 
 ػػف إيػػداع الم طػػط التففػػيم  لمسػػػار اليػػارع رقػػـ  28/10/2015المنعقػػدة بتػػاريخ 

ـ ارتداد كالمحفػكر بػيف كادم السػمقا يػماالن كحتػى حػدكد النفػكذ 3ـ+18بعرض  30
-14-13-12-11-5-4-1ار بالقسػالـ )كالمػ 53جنكبان  ند التقاؤه مو يارع رقـ 

15-16-17-19-20-23-24-25-26-27-28-29-31- 32-33-34-
( مػػػػػػف 23-22-21-16-15( كالقسػػػػػػالـ )136( مػػػػػػف القطعػػػػػػة رقػػػػػػـ )35-36-37

( كالقسالـ 137( مف القطعة )42-41-38-37-28-27( كالقسالـ )132القطعة )
( 2356ة رقػػػػػـ )( مػػػػػف القطعػػػػػ5-2( كالقسػػػػػالـ )2351( مػػػػػف القطعػػػػػة )1-15-38)

 (.133( مف القطعة رقـ )13كالقسيمة )
 لبل تراض  بلؿ مدة ييريف  مف تاريخ ىذا اإل بلف.

ك ميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػو أفػػحاب الحقػػكؽ فػػ  األرا ػػ  كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األ ػػرل 
الميمكلة بيذا الميركع اإلطبلع  مػى  ارطػة الميػركع مجانػان  ػبلؿ سػا ات الػدكاـ 

 ترا ػػات  ميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة الرسػػم  كتقػػديـ اال
 دير البمح.

 ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم ا تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ((.
ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن

 بطحاسظاتػزـزة

ػ
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لمتنظيـ كبنا  المدف بمحافظات غزة

ػإغداعػطذروعػترخغصػطحطظػوشودػسئظػجػبادمػ/ػػدطغحػرطاػأبوػجبظ/ػذأنب
تعمػػػػػف المجنػػػػػة المركزيػػػػػة لمتنظػػػػػيـ كبنػػػػػا  المػػػػػدف بمحافظػػػػػات غػػػػػزة لمجميػػػػػكر الكػػػػػريـ 

 .   28/10/2015المنعقدة بتاريخ  19/2015ب نيا قد قررت بجمستيا رقـ 
ــظػجػػإيػػػػداع تػػػػر يص  ــودػسئــ ــظػوشــ طعػػػػة مػػػػف الق 8 مػػػػى أرض القسػػػػيمة رقػػػػـ طحطــ

بادــــمػاضدــــغدػ/ػدــــطغحػػػمػػػػف أرا ػػػػ  ديػػػػر الػػػػبمح المقدمػػػػة لمجنػػػػة  2352رقػػػػـ 
 .رطاػأبوػجبظ

ك ميػػػػػػػو يحػػػػػػػؽ لجميػػػػػػػو ذكم اليػػػػػػػ ف فػػػػػػػ  األرا ػػػػػػػ  كاألبنيػػػػػػػة كاألمػػػػػػػبلؾ األ ػػػػػػػرل  
الميػػػػػػمكلة بالمنطقػػػػػػة بفػػػػػػفتيـ مػػػػػػف أفػػػػػػحاب األمػػػػػػبلؾ أك بػػػػػػ م فػػػػػػفة أ ػػػػػػرل أف 

مػػػػػف تػػػػػاريخ  (يػػػػػـك  30) يتقػػػػػدمكا با ترا ػػػػػاتيـ  مػػػػػى الميػػػػػركع كذلػػػػػؾ  ػػػػػبلؿ مػػػػػدة 
 نير ىذا اإل بلف.

تقػػػػػػػدـ اال ترا ػػػػػػػات لػػػػػػػدل مكتػػػػػػػب المجنػػػػػػػة المحميػػػػػػػة لمبنػػػػػػػا  كالتنظػػػػػػػيـ بمقرىػػػػػػػا فػػػػػػػ  
بمديػػػػػػػػة ديػػػػػػػػر الػػػػػػػػبمح كلمسػػػػػػػػيد/ سػػػػػػػػكرتير المجنػػػػػػػػة المركزيػػػػػػػػة بمكتبػػػػػػػػو بػػػػػػػػكزارة الحكػػػػػػػػـ 

 المحم   بلؿ سا ات الدكاـ الرسم .
ػدةػ(())ودــوفػضنػغضتفـــتػأليػارتــراضػغــردػبطدػاظقضاءػاضطدةػاضطحد

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

أرض مف زرا   الى مرفؽ  بالمفادقة النيالية  مى ميركع تايير ىدؼ است داـ
  664ـ مف القطعة رق 6تعميم  مدرسة قرآنية  مى أرض القسيمة رقـ 

 النفيرات   -منطقة تنظيـ 
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة أنيػا قػد قػػررت بجمسػػتيا 
التفػػػػديؽ النيػػػػال   مػػػػى ميػػػػركع  28/10/2015المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ  19/2015رقػػػػـ 

مػ  مدرسػة قرآنيػة  مػى أرض تايير ىدؼ است داـ أرض مف زرا   الى مرفػؽ تعمي
 .664مف القطعة رقـ  6القسيمة رقـ 

السابؽ إيدا ػو لبل تػراض بمكجػب اإل ػبلف الفػادر  ػف المجنػة المركزيػة كالمنيػكر 
مػػو ك ػػعو مك ػػو التنفيػػذ بعػػد  24/8/2015فػػ  جريػػدت  فمسػػطيف كالرسػػالة بتػػاريخ 

سػػمية أك فػػ  مػػركر  مسػػة  يػػر يكمػػان مػػف تػػاريخ نيػػر ىػػذا اإل ػػبلف فػػ  الجريػػدة الر 
( مػػف قػػانكف 18فحػػػيفتيف يكميتيػػػف محميتػػيف أييمػػا أقػػرب، كذلػػؾ كفقػػان لػػنص المػػادة )

 تنظيـ المدف.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة 

 ـ بدكف ارتداد10بعرض  12049لميارع رقـ  بإيداع مجدد لمم طط التففيم 
 (12-10كالمحفكر بيف يار   ) 

 منطقة تنظيـ:  انيكنس
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 19/2015تعمف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة بجمسػتيا رقػـ 
لميػػػارع رقػػػـ   ػػػف إيػػػداع مجػػػدد لمم طػػػط التففػػػيم  28/10/2015المنعقػػػدة بتػػػاريخ 

( كالمػػػػػار 12-10ـ بػػػػػدكف ارتػػػػػداد كالمحفػػػػػكر بػػػػػيف يػػػػػار   )10بعػػػػػرض  12049
 (.48( مف القطعة رقـ )24-23-22-21-9-8-7-5بالقسالـ )

 لبل تراض  بلؿ مدة  مسة  ير يكمان مف تاريخ ىذا اإل بلف.
ك ميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػو أفػػحاب الحقػػكؽ فػػ  األرا ػػ  كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األ ػػرل 

لة بيذا الميركع اإلطبلع  مػى  ارطػة الميػركع مجانػان  ػبلؿ سػا ات الػدكاـ الميمك 
الرسػػم  كتقػػديـ اال ترا ػػات  ميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة 

  انيكنس.
 ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم ا تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 سظاتػزـزةبطحا

ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 بإيداع ميركع تنظيم   مران  ىيكم  لبل تراض
 القرارة االقميمية -منطقة تنظيـ 

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

ـك أنيػػا قػػد قػػررت تعمػػف المجنػػة المركزيػػة لؤلبنيػػة كتنظػػيـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لمعمػػ
إيػػداع الميػػركع التنظيمػػ   28/10/2015المنعقػػدة بتػػاريخ  19/2015 بجمسػػتيا رقػػـ

الػذم أ دتػو المجنػة المركزيػة لؤلبنيػة القرارة االقميميػة العمران  الييكم  لمنطقة تنظيـ 
( مف قانكف تنظيـ 16كتنظيـ المدف بالمنطقة المذككرة لبل تراض كفقان لنص المادة )

 .1936( لسنة 28)المدف رقـ 
( مف ذات القانكف فانو يجكز لجميػو أفػحاب الحقػكؽ 17ك ميو ككفقان لنص المادة )

فػػ  األرا ػػ  كاألبنيػػة أك األمػػبلؾ األ ػػرل الميػػمكلة بيػػذا الميػػركع أك بػػ م ميػػركع 
آ ر سػكا  بفػفتيـ مػف أفػحاب ىػذه األمػبلؾ أك ب يػة فػفة أ ػرل االطػبلع مجانػان 

ىػػػذا اإل ػػػبلف لػػػدل مكتػػػب السػػػيد/ سػػػكرتير المجنػػػة  مػػػى الميػػػركع المػػػكدع بمكجػػػب 
 ػػبلؿ سػػا ات الػػدكاـ  المركزيػػة لؤلبنيػػة كتنظػػيـ المػػدف بمقػػره فػػ  كزارة الحكػػـ المحمػػ 

الرسم  كتقديـ اال ترا ات  ميو  ػبلؿ مػدة يػيريف  مػف تاريػػخ نيػر ىػذا اإل ػبلف 
 ف  الجريدة الرسمية كف  فحيفتيف يكميتيف محميتيف أييما أقرب.

 لف يمتفت ألم ا تػراض يػرد بعػػد ىػذا التاريػػخ((. ))كسػكؼ

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 بالمفادقة  مى الميركع التنظيم  العمران  الييكم  
 ةالف ارم االقميمي -لمنطقة تنظيـ 

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمػػف المجنػػة المركزيػػة لؤلبنيػػة كتنظػػيـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لمعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التفػػػديؽ النيػػػال   مػػػى  28/10/2015المنعقػػػدة بتػػػاريخ  19/2015بجمسػػػػتيا رقػػػـ 

 الميركع التنظيم  العمران  الييكم  لمنطقة تنظيـ الف ارم االقميمية.
إيدا و لبل تراض بمكجب اإل بلف الفادر  ف المجنة المركزية كالذم جرل السابؽ 

 .19/5/2015نيره بجريدة فمسطيف بتاريخ 
كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة ك ػػو ىػػذا الميػػركع مك ػػػو التنفيػػذ بعػػد مػػركر  مسػػػة 
 ير يكمان مف تاريػخ نير ىذا اإل بلف ف  الجريدة الرسمية كف  فحيفتيف يكميتيف 

 يما أقػرب. محميتيف أي
 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

ػ
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لمتنظيـ كبنا  المدف بمحافظات غزة

ػإغداعػطذروعػترخغصػطحطظػوشودػسئظػجػبادمػ/ػػدطديػأبوػطه/ػبذأن

المجنػػػػػة المركزيػػػػػة لمتنظػػػػػيـ كبنػػػػػا  المػػػػػدف بمحافظػػػػػات غػػػػػزة لمجميػػػػػكر الكػػػػػريـ  تعمػػػػػف
 .   28/10/2015المنعقدة بتاريخ  19/2015ب نيا قد قررت بجمستيا رقـ 

مػػػػػػف  13 مػػػػػػى أرض القسػػػػػػيمة رقػػػػػػـ طحطــــــظػوشــــــودػسئــــــظػجػإيػػػػػداع تػػػػػػر يص   
بادــــمػاضدـــغدػ/ػدــــطديػػمػػػف أرا ػػػ  رفػػػح المقدمػػػة لمجنػػػة  2364القطعػػػة رقػػػـ 

 .أبوػطه
 ميػػػػػػػو يحػػػػػػػػؽ لجميػػػػػػػو ذكم اليػػػػػػػػ ف فػػػػػػػ  األرا ػػػػػػػػ  كاألبنيػػػػػػػة كاألمػػػػػػػػبلؾ األ ػػػػػػػػرل ك 

الميػػػػػػمكلة بالمنطقػػػػػػة بفػػػػػػفتيـ مػػػػػػف أفػػػػػػحاب األمػػػػػػبلؾ أك بػػػػػػ م فػػػػػػفة أ ػػػػػػرل أف 
مػػػػػف تػػػػػاريخ  يػػػػػكـ ( 30) يتقػػػػػدمكا با ترا ػػػػػاتيـ  مػػػػػى الميػػػػػركع كذلػػػػػؾ  ػػػػػبلؿ مػػػػػدة 

 نير ىذا اإل بلف.
نظػػػػػػػيـ بمقرىػػػػػػػا فػػػػػػػ  تقػػػػػػػدـ اال ترا ػػػػػػػات لػػػػػػػدل مكتػػػػػػػب المجنػػػػػػػة المحميػػػػػػػة لمبنػػػػػػػا  كالت

بمديػػػػػػة رفػػػػػػح كلمسػػػػػػيد / سػػػػػػكرتير المجنػػػػػػة المركزيػػػػػػة بمكتبػػػػػػو بػػػػػػكزارة الحكػػػػػػـ المحمػػػػػػ  
  بلؿ سا ات الدكاـ الرسم .

ػ))ودــوفػضنػغضتفـــتػأليػارتــراضػغــردػبطدػاظقضاءػاضطدةػاضطحددةػ((

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 المجنة المركزية لمتنظيـ كبنا  المدف بمحافظات غزةفادر  ف 

ػإغداعػطذروعػترخغصػطحطظػوشودػسئظػجػبادمػ/ػػطحطدػأبوػجزر/ػبذأن

تعمػػػػػف المجنػػػػػة المركزيػػػػػة لمتنظػػػػػيـ كبنػػػػػا  المػػػػػدف بمحافظػػػػػات غػػػػػزة لمجميػػػػػكر الكػػػػػريـ 
 .   28/10/2015المنعقدة بتاريخ  19/2015ب نيا قد قررت بجمستيا رقـ 

ــظػجػػػ يص إيػػػداع تػػػر    ــودػسئـ ــظػوشـ مػػػف القطعػػػة  8 مػػػى أرض القسػػػيمة رقػػػـ طحطـ
 .بادمػاضدغدػ/ػطحطدػأبوػجزرمف أرا   رفح المقدمة لمجنة  13رقـ 

ك ميػػػػػػػو يحػػػػػػػػؽ لجميػػػػػػػو ذكم اليػػػػػػػػ ف فػػػػػػػ  األرا ػػػػػػػػ  كاألبنيػػػػػػػة كاألمػػػػػػػػبلؾ األ ػػػػػػػػرل 
الميػػػػػػمكلة بالمنطقػػػػػػة بفػػػػػػفتيـ مػػػػػػف أفػػػػػػحاب األمػػػػػػبلؾ أك بػػػػػػ م فػػػػػػفة أ ػػػػػػرل أف 

مػػػػػف تػػػػػاريخ  يػػػػػكـ ( 30)  مػػػػػى الميػػػػػركع كذلػػػػػؾ  ػػػػػبلؿ مػػػػػدة يتقػػػػػدمكا با ترا ػػػػػاتيـ 
 نير ىذا اإل بلف.

تقػػػػػػػدـ اال ترا ػػػػػػػات لػػػػػػػدل مكتػػػػػػػب المجنػػػػػػػة المحميػػػػػػػة لمبنػػػػػػػا  كالتنظػػػػػػػيـ بمقرىػػػػػػػا فػػػػػػػ  
بمديػػػػػػة رفػػػػػػػح كلمسػػػػػػيد/ سػػػػػػػكرتير المجنػػػػػػػة المركزيػػػػػػة بمكتبػػػػػػػو بػػػػػػكزارة الحكػػػػػػػـ المحمػػػػػػػ  

  بلؿ سا ات الدكاـ الرسم .
ػغــردػبطدػاظقضاءػاضطدةػاضطحددةػ((ػ))ودــوفػضنػغضتفـــتػأليػارتــراض

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لمتنظيـ كبنا  المدف بمحافظات غزة

ػإغداعػطذروعػترخغصػطحطظػوشودػسئظػجػبادمػ/ػػرطرػأبوػطه/ػبذأن

ا  المػػػػػدف بمحافظػػػػػات غػػػػػزة لمجميػػػػػكر الكػػػػػريـ تعمػػػػػف المجنػػػػػة المركزيػػػػػة لمتنظػػػػػيـ كبنػػػػػ
 .   28/10/2015المنعقدة بتاريخ  19/2015ب نيا قد قررت بجمستيا رقـ 

مػػػف القطعػػػة  31 مػػػى أرض القسػػػيمة رقػػػـ طحطـــظػوشـــودػسئـــظػجػػػإيػػػداع تػػػر يص 
 .بادمػاضدغدػ/ػرطرػأبوػطهمف أرا   رفح المقدمة لمجنة  4رقـ 

  كاألبنيػػػػػػػة كاألمػػػػػػػػبلؾ األ ػػػػػػػػرل ك ميػػػػػػػو يحػػػػػػػػؽ لجميػػػػػػػو ذكم اليػػػػػػػػ ف فػػػػػػػ  األرا ػػػػػػػػ
الميػػػػػػمكلة بالمنطقػػػػػػة بفػػػػػػفتيـ مػػػػػػف أفػػػػػػحاب األمػػػػػػبلؾ أك بػػػػػػ م فػػػػػػفة أ ػػػػػػرل أف 

مػػػػػف تػػػػػاريخ  يػػػػػكـ ( 30) يتقػػػػػدمكا با ترا ػػػػػاتيـ  مػػػػػى الميػػػػػركع كذلػػػػػؾ  ػػػػػبلؿ مػػػػػدة 
 نير ىذا اإل بلف.

تقػػػػػػػدـ اال ترا ػػػػػػػات لػػػػػػػدل مكتػػػػػػػب المجنػػػػػػػة المحميػػػػػػػة لمبنػػػػػػػا  كالتنظػػػػػػػيـ بمقرىػػػػػػػا فػػػػػػػ  
كرتير المجنػػػػػػػة المركزيػػػػػػة بمكتبػػػػػػػو بػػػػػػكزارة الحكػػػػػػػـ المحمػػػػػػػ  بمديػػػػػػة رفػػػػػػػح كلمسػػػػػػيد/ سػػػػػػػ

  بلؿ سا ات الدكاـ الرسم .
ػ))ودــوفػضنػغضتفـــتػأليػارتــراضػغــردػبطدػاظقضاءػاضطدةػاضطحددةػ((

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 دف بمحافظات غزةفادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ الم

 ـ بدكف ارتداد8بعرض  12018بالمفادقة  مى الم طط التففيم  لميارع رقـ 
 12061-23كالمحفكر بيف يار   

  انيكنس  –منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لمعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التفػػػديؽ النيػػػال   مػػػى  28/10/2015المنعقػػػدة بتػػػاريخ  19/2015رقػػػـ  بجمسػػػتيا

كالمحفػػكر بػػػيف ـ بػػػدكف ارتػػداد 8بعػػرض  12018الم طػػط التففػػيم  لميػػػارع رقػػـ 
( مف القطعة رقـ 27-21-20-16-15) كالمار بالقسالـ رقـ 12061-23يار   

 (.44( مف القطعة رقـ )59-58-56-55-54-53( كالقسالـ )48)
ا و لبل تراض بمكجب اإل بلف الفادر  ف المجنة المركزية كالذم جرل السابؽ إيد

 .25/5/2015نيره بجريدت  االستقبلؿ كالرسالة بتاريخ 
كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة ك ػػو ىػػذا الميػػركع مك ػػػو التنفيػػذ بعػػد مػػركر  مسػػػة 

مف تاريػخ نير ىذا اإل بلف ف  الجريدة الرسمية كف  فحيفتيف يكميتيف   ير يكمان 
 محميتيف أييما أقػرب. 

 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

 
 
 

ػ



 م2017 ()ينايركانون ثاني             )الــوقــائــع الفـمســطـينـية(             العـدد الرابع والتسعون           

 

 

- 492 - 

ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة 

 10كيارع رقـ  غربان  20بإيداع الم طط التففيم  لميارع الكافؿ بيف يارع رقـ 
 يرقان 

 منطقة تنظيـ: دير البمح
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 20/2015تعمف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة بجمسػتيا رقػـ 
 ػػف إيػداع الم طػػط التففػػيم  لميػارع الكافػػؿ بػػيف  11/11/2015المنعقػدة بتػػاريخ 

( مػػػف القطعػػػة رقػػػـ 30يػػرقان كالمػػػار بالقسػػػيمة ) 10غربػػػان كيػػػارع رقػػػـ  20يػػارع رقػػػـ 
(130.) 

 لبل تراض  بلؿ مدة ييريف  مف تاريخ ىذا اإل بلف.
ك ميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػو أفػػحاب الحقػػكؽ فػػ  األرا ػػ  كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األ ػػرل 
الميمكلة بيذا الميركع اإلطبلع  مػى  ارطػة الميػركع مجانػان  ػبلؿ سػا ات الػدكاـ 

 ترا ػػات  ميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة الرسػػم  كتقػػديـ اال
 دير البمح.

 ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم ا تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

 
 
 
 
 

ػ
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ػإرـــــــالن
 ت غزة فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظا

 ـ ارتداد 3ـ+12بعرض  12074بإيداع الم طط التففيم  ليارع 
 (12091-12045كالمحفكر بيف يار   )

 منطقة تنظيـ:  انيكنس
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 20/2015تعمف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة بجمسػتيا رقػـ 
 12074ف إيػػػػػداع الم طػػػػط التففػػػػػيم  ليػػػػػارع  ػػػػ 11/11/2015المنعقػػػػدة بتػػػػػاريخ 

( كالمػػػػػػار 12091-12045ـ ارتػػػػػػداد كالمحفػػػػػػكر بػػػػػػيف يػػػػػػار   )3ـ+12بعػػػػػػرض 
 (.44( مف القطعة رقـ )64-62-61-60-58بالقسالـ )

 لبل تراض  بلؿ مدة ييريف  مف تاريخ ىذا اإل بلف.
رل ك ميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػو أفػػحاب الحقػػكؽ فػػ  األرا ػػ  كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األ ػػ

الميمكلة بيذا الميركع اإلطبلع  مػى  ارطػة الميػركع مجانػان  ػبلؿ سػا ات الػدكاـ 
الرسػػم  كتقػػديـ اال ترا ػػات  ميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة 

  انيكنس.
 ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم ا تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ((.

ػضطدناضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػا
 بطحاسظاتػزـزة

ػ
 
 
 
 

ػ
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لمتنظيـ كبنا  المدف بمحافظات غزة

ػإغداعػطذروعػترخغصػطزررظػدواجنػالحمػبادمػ/ػرالءػروضػاضطصار/ػبذأن

تعمػػػػػف المجنػػػػػة المركزيػػػػػة لمتنظػػػػػيـ كبنػػػػػا  المػػػػػدف بمحافظػػػػػات غػػػػػزة لمجميػػػػػكر الكػػػػػريـ 
 .   11/11/2015المنعقدة بتاريخ  20/2015ب نيا قد قررت بجمستيا رقـ 

ــنػإيػػػداع تػػػر يص    ــظػدواجـ ــمػ طزررـ مػػػف القطعػػػة  2 مػػػى أرض القسػػػيمة رقػػػـ الحـ
ــالءػػمػػػػف أرا ػػػػ  رفػػػػح االقميميػػػػة المقدمػػػػة لمجنػػػػة  2375رقػػػػـ  ــغدػ/ػرــ ــمػاضدــ بادــ

 .روضػاضطصار
ك ميػػػػػػػو يحػػػػػػػػؽ لجميػػػػػػػو ذكم اليػػػػػػػػ ف فػػػػػػػ  األرا ػػػػػػػػ  كاألبنيػػػػػػػة كاألمػػػػػػػػبلؾ األ ػػػػػػػػرل 

ة بفػػػػػػفتيـ مػػػػػػف أفػػػػػػحاب األمػػػػػػبلؾ أك بػػػػػػ م فػػػػػػفة أ ػػػػػػرل أف الميػػػػػػمكلة بالمنطقػػػػػػ
مػػػػػف تػػػػػاريخ  يػػػػػكـ ( 30) يتقػػػػػدمكا با ترا ػػػػػاتيـ  مػػػػػى الميػػػػػركع كذلػػػػػؾ  ػػػػػبلؿ مػػػػػدة 

 نير ىذا اإل بلف.
تقػػػػػدـ اال ترا ػػػػػات لػػػػػدل السػػػػػيد/ سػػػػػكرتير المجنػػػػػة المركزيػػػػػة بمكتبػػػػػو بػػػػػكزارة الحكػػػػػـ 

 المحم   بلؿ سا ات الدكاـ الرسم .
ػارتــراضػغــردػبطدػاظقضاءػاضطدةػاضطحددةػ(())ودــوفػضنػغضتفـــتػأليػ

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لمتنظيـ كبنا  المدف بمحافظات غزة

ػإغداعػطذروعػترخغصػصاضظػأسراحػبادمػ/ػػدكرػرطغظػذظارظ/ػبذأن

ظػػػػػيـ كبنػػػػػا  المػػػػػدف بمحافظػػػػػات غػػػػػزة لمجميػػػػػكر الكػػػػػريـ تعمػػػػػف المجنػػػػػة المركزيػػػػػة لمتن
 .   11/11/2015المنعقدة بتاريخ  20/2015ب نيا قد قررت بجمستيا رقـ 

مػػػػػف القطعػػػػػة رقػػػػػـ  3 مػػػػػى ارض القسػػػػػيمة رقػػػػػـ صـــــاضظػأســـــراحػإيػػػػػداع تػػػػػر يص   
بادــــــمػ/ػدــــــكرػرطغــــــظػ بسػػػػػػاف الكبيػػػػػػرة المقدمػػػػػػة لمجنػػػػػػة  مػػػػػػف أرا ػػػػػػ  248

 .ذظارظ
ليػػػػػػػ ف فػػػػػػػ  األرا ػػػػػػػ  كاألبنيػػػػػػػة كاألمػػػػػػػبلؾ األ ػػػػػػػرل ك ميػػػػػػػو يحػػػػػػػؽ لجميػػػػػػػو ذكم ا 

الميػػػػػػمكلة بالمنطقػػػػػػة بفػػػػػػفتيـ مػػػػػػف أفػػػػػػحاب األمػػػػػػبلؾ أك بػػػػػػ م فػػػػػػفة أ ػػػػػػرل أف 
مػػػػػف تػػػػػاريخ  يػػػػػكـ ( 30) يتقػػػػػدمكا با ترا ػػػػػاتيـ  مػػػػػى الميػػػػػركع كذلػػػػػؾ  ػػػػػبلؿ مػػػػػدة 

 نير ىذا اإل بلف.
تقػػػػػػػدـ اال ترا ػػػػػػػات لػػػػػػػدل مكتػػػػػػػب المجنػػػػػػػة المحميػػػػػػػة لمبنػػػػػػػا  كالتنظػػػػػػػيـ بمقرىػػػػػػػا فػػػػػػػ  

 بسػػػػػػاف الكبيػػػػػػرة كلمسػػػػػػيد/ سػػػػػػكرتير المجنػػػػػػة المركزيػػػػػػة بمكتبػػػػػػو بػػػػػػكزارة الحكػػػػػػـ  بمديػػػػػػة
 المحم   بلؿ سا ات الدكاـ الرسم .

ػ))ودــوفػضنػغضتفـــتػأليػارتــراضػغــردػبطدػاظقضاءػاضطدةػاضطحددةػ((

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 زية لمتنظيـ كبنا  المدف بمحافظات غزةفادر  ف المجنة المرك

إغداعػطذروعػترخغصػطزررظػدواجنػبغاضػبادمػ/ػػستحىػصبحيػ/ػبذأن
ػاضحاجػأحطد

تعمػػػػػف المجنػػػػػة المركزيػػػػػة لمتنظػػػػػيـ كبنػػػػػا  المػػػػػدف بمحافظػػػػػات غػػػػػزة لمجميػػػػػكر الكػػػػػريـ 
 .   11/11/2015المنعقدة بتاريخ  20/2015ب نيا قد قررت بجمستيا رقـ 

ــاضػػػ إيػػػػػداع تػػػػػر يص   ــظػدواجـــــنػبغـــ مػػػػػف  2 مػػػػػى أرض القسػػػػػيمة رقػػػػػـ طزررـــ
بادــــمػ/ػستحــــىػرفػػػػح االقميميػػػػة المقدمػػػػة لمجنػػػػة  مػػػػف أرا ػػػػ  2375القطعػػػػة رقػػػػـ 

 .صبحيػاضحاجػأحطد
ك ميػػػػػػػو يحػػػػػػػؽ لجميػػػػػػػو ذكم اليػػػػػػػ ف فػػػػػػػ  األرا ػػػػػػػ  كاألبنيػػػػػػػة كاألمػػػػػػػبلؾ األ ػػػػػػػرل  

الميػػػػػػمكلة بالمنطقػػػػػػة بفػػػػػػفتيـ مػػػػػػف أفػػػػػػحاب األمػػػػػػبلؾ أك بػػػػػػ م فػػػػػػفة أ ػػػػػػرل أف 
مػػػػػف تػػػػػاريخ  يػػػػػكـ ( 30) با ترا ػػػػػاتيـ  مػػػػػى الميػػػػػركع كذلػػػػػؾ  ػػػػػبلؿ مػػػػػدة  يتقػػػػػدمكا

 نير ىذا اإل بلف.
تقػػػػدـ اال ترا ػػػػات لػػػػدل السػػػػيد / سػػػػكرتير المجنػػػػة المركزيػػػػة بمكتبػػػػو بػػػػكزارة الحكػػػػـ 

 المحم   بلؿ سا ات الدكاـ الرسم .
ػ))ودــوفػضنػغضتفـــتػأليػارتــراضػغــردػبطدػاظقضاءػاضطدةػاضطحددةػ((

ػضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدناضضجظظػا
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

ـ 3ـ+14بعرض  18120بالمفادقة  مى الم طط التففيم  التنظيم  ليارع 
 16-20كالمحفكر بيف يار    ارتداد

  انيكنس  –منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28ـ )قانكف تنظيـ المدف رق

تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لمعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التفػػػديؽ النيػػػال   مػػػى  11/11/2015المنعقػػػدة بتػػػاريخ  20/2015بجمسػػػتيا رقػػػـ 

ـ ارتػػداد كالمحفػػكر 3ـ+14بعػػرض  18120الم طػػط التففػػيم  التنظيمػػ  ليػػارع 
( 91( مػػػػػف القطعػػػػػة رقػػػػػـ )11-2-1الـ رقػػػػػـ )كالمػػػػػار بالقسػػػػػ 16-20بػػػػػيف يػػػػػار   

 (.88( مف القطعة رقـ )14-11كالقسالـ )
السابؽ إيدا و لبل تراض بمكجب اإل بلف الفادر  ف المجنة المركزية كالذم جرل 

 .11/5/2015نيره بجريدت  الرسالة كاالستقبلؿ بتاريخ 
كر  مسػػػة كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة ك ػػو ىػػذا الميػػركع مك ػػػو التنفيػػذ بعػػد مػػر 

مف تاريػخ نير ىذا اإل بلف ف  الجريدة الرسمية كف  فحيفتيف يكميتيف   ير يكمان 
 محميتيف أييما أقػرب. 

 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

 
 
 

ػ
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ػإرـــــــالن
 نظيـ المدف بمحافظات غزةفادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كت

ـ 3ـ+20( بعرض 55A-55بالمفادقة  مى الم طط التففيم  لميارع رقـ )
 ـ ارتداد جية المنطقة الزرا ية5ارتداد جية مدينة األحرار ك

 الزىرا   –منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

غػػزة لمعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات 
التفػػػديؽ النيػػػال   مػػػى  11/11/2015المنعقػػػدة بتػػػاريخ  20/2015بجمسػػػتيا رقػػػـ 

ـ ارتػػػداد جيػػػة مدينػػػة 3ـ+20( بعػػػرض 55A-55الم طػػػط التففػػػيم  لميػػػارع رقػػػـ )
( مػف القطعػػة 3-2كالمػار بالقسػالـ رقػـ )ـ ارتػداد جيػة المنطقػة الزرا يػة 5األحػرار ك

( مػف القطعػة رقػـ 6( كالقسػيمة )2313مف القطعة رقػـ ) (1( كالقسيمة )2311رقـ )
(2312.) 

السابؽ إيدا و لبل تراض بمكجب اإل بلف الفادر  ف المجنة المركزية كالذم جرل 
 .27/8/2015نيره بجريدة فمسطيف بتاريخ 

كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة ك ػػو ىػػذا الميػػركع مك ػػػو التنفيػػذ بعػػد مػػركر  مسػػػة 
ير ىذا اإل بلف ف  الجريدة الرسمية كف  فحيفتيف يكميتيف مف تاريػخ ن  ير يكمان 

 محميتيف أييما أقػرب. 
 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

ػ
 

ػ
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة 

ـ دكف ارتداد كالمحفكر بيف 10بعرض  33ع الم طط التففيم  لميارع رقـ بإيدا
 8-6يار   

 منطقة تنظيـ: كادم غزة
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 20/2015تعمف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة بجمسػتيا رقػـ 
 33فػػػػيم  لميػػػػارع رقػػػػـ  ػػػػف إيػػػػداع الم طػػػػط التف 11/11/2015المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ 

( 25-24كالمػار بالقسػالـ  ) 8-6ـ دكف ارتداد كالمحفػكر بػيف يػار   10بعرض 
 (.881مف القطعة رقـ )

 لبل تراض  بلؿ مدة ييريف  مف تاريخ ىذا اإل بلف.
ك ميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػو أفػػحاب الحقػػكؽ فػػ  األرا ػػ  كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األ ػػرل 

 مػى  ارطػة الميػركع مجانػان  ػبلؿ سػا ات الػدكاـ الميمكلة بيذا الميركع اإلطبلع 
الرسػػم  كتقػػديـ اال ترا ػػات  ميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة 

 كادم غزة.
 ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم ا تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

 
 
 
 
 

ػ
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ػــالنإرـــــ
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة 

 12095كاليارع رقـ  12052بإيداع مجدد لمم طط التففيم  التنظيم  ليارع 
 ـ بدكف ارتداد )ممرات مياه(6بعرض 

 منطقة تنظيـ:  انيكنس
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 20/2015يـ المدف بمحافظات غزة بجمسػتيا رقػـ تعمف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظ
 ػػػػف إيػػػػداع مجػػػػدد لمم طػػػػط التففػػػػيم  التنظيمػػػػ   11/11/2015المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ 

كالمػار  ـ بدكف ارتداد )ممػرات ميػاه(6بعرض  12095كاليارع رقـ  12052ليارع 
 (.50( مف القطعة رقـ )32-31بالقسالـ )

  بلف.لبل تراض  بلؿ مدة ييريف  مف تاريخ ىذا اإل
ك ميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػو أفػػحاب الحقػػكؽ فػػ  األرا ػػ  كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األ ػػرل 
الميمكلة بيذا الميركع اإلطبلع  مػى  ارطػة الميػركع مجانػان  ػبلؿ سػا ات الػدكاـ 
الرسػػم  كتقػػديـ اال ترا ػػات  ميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة 

  انيكنس.
 ألم ا تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ((. ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

 
 
 
 
 

ػ
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

ف  الجز  المحفكر   11163بالمفادقة  مى الم طط التففيم  التنظيم  ليارع 
-31ـ ف  الجز  المحفكر بيف يار   12كبعرض  31-11026بيف يار   

11078 
  انيكنس  –منطقة تنظيـ

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لمعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التفػػػديؽ النيػػػال   مػػػى  11/11/2015المنعقػػػدة بتػػػاريخ  20/2015بجمسػػػتيا رقػػػـ 

فػػػ  الجػػػز  المحفػػػكر بػػػيف يػػػار     11163 طػػػط التففػػػيم  التنظيمػػػ  ليػػػارع الم
كالمػار  11078-31ـ ف  الجز  المحفػكر بػيف يػار   12كبعرض  11026-31

 (.78( مف القطعة رقـ )31-14-13-12بالقسالـ رقـ )
السابؽ إيدا و لبل تراض بمكجب اإل بلف الفادر  ف المجنة المركزية كالذم جرل 

 .8/6/2015الرسالة كاالستقبلؿ بتاريخ  نيره بجريدت 
كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة ك ػػو ىػػذا الميػػركع مك ػػػو التنفيػػذ بعػػد مػػركر  مسػػػة 

مف تاريػخ نير ىذا اإل بلف ف  الجريدة الرسمية كف  فحيفتيف يكميتيف   ير يكمان 
 محميتيف أييما أقػرب. 

 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدناضضجظ
 بطحاسظاتػزـزة

 
 
 

ػ
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة 

( 31ـ الكافؿ بيف يار   )6بإيداع الم طط التففيم  ليارع فر   بعرض 
 يارع السكة الحديد غربان  6)يارع مفر( يرقان كيارع رقـ 

 منطقة تنظيـ: رفح
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 20/2015تعمف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة بجمسػتيا رقػـ 
 ف إيػداع الم طػط التففػيم  ليػارع فر ػ  بعػرض  11/11/2015المنعقدة بتاريخ 

يػػػارع السػػػكة  6( )يػػػارع مفػػػر( يػػػرقان كيػػػارع رقػػػـ 31ـ الكافػػػؿ بػػػيف يػػػار   )6
 (.7( مف القطعة رقـ )28-6ان كالمار بالقسالـ )الحديد غرب

 لبل تراض  بلؿ مدة ييريف  مف تاريخ ىذا اإل بلف.
ك ميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػو أفػػحاب الحقػػكؽ فػػ  األرا ػػ  كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األ ػػرل 
الميمكلة بيذا الميركع اإلطبلع  مػى  ارطػة الميػركع مجانػان  ػبلؿ سػا ات الػدكاـ 

ا ػػات  ميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة الرسػػم  كتقػػديـ اال تر 
 رفح.

 ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم ا تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

 
 
 
 
 

ػ
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة 

ـ ارتداد ف  الح  2ـ+8بعرض  6086داع الم طط التففيم  ليارع رقـ بإي
 غربان  2يرقان كيارع رقـ  6االدارم كالكافؿ بيف يارع رقـ 

 منطقة تنظيـ: رفح
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 20/2015تعمف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة بجمسػتيا رقػـ 
 6086 ػػػف إيػػػداع الم طػػػط التففػػػيم  ليػػػارع رقػػػـ  11/11/2015اريخ المنعقػػػدة بتػػػ

يرقان كيػارع رقػـ  6ـ ارتداد ف  الح  االدارم كالكافؿ بيف يارع رقـ 2ـ+8بعرض 
 (.9( مف القطعة رقـ )23-21غربان كالمار بالقسالـ  ) 2

 لبل تراض  بلؿ مدة ييريف  مف تاريخ ىذا اإل بلف.
الحقػػكؽ فػػ  األرا ػػ  كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األ ػػرل ك ميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػو أفػػحاب 

الميمكلة بيذا الميركع اإلطبلع  مػى  ارطػة الميػركع مجانػان  ػبلؿ سػا ات الػدكاـ 
الرسػػم  كتقػػديـ اال ترا ػػات  ميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة 

 رفح.
 ((.))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم ا تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

 
 
 
 
 

ػ
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

بعرض  17كاليارع رقـ  24بالمفادقة  مى الم طط التففيم  لميارع رقـ 
 ـ ارتداد3ـ+16
 ـ ارتداد3ـ+12بعرض  15كاليارع رقـ 

 الف ارم اإلقميمية  –منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لمعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التفػػػديؽ النيػػػال   مػػػى  11/11/2015المنعقػػػدة بتػػػاريخ  20/2015بجمسػػػتيا رقػػػـ 

ـ ارتداد كاليارع 3+ـ16بعرض  17كاليارع رقـ  24الم طط التففيم  لميارع رقـ 
كالمار بالقسالـ رقـ )أرا   سبو( مف القطعة رقػـ ـ ارتداد  3ـ+12بعرض  15رقـ 

 )أرا   سبو(.
السابؽ إيدا و لبل تراض بمكجب اإل بلف الفادر  ف المجنة المركزية كالذم جرل 

 .24/8/2015نيره بجريدت  فمسطيف كالرسالة بتاريخ 
ا الميػػركع مك ػػػو التنفيػػذ بعػػد مػػركر  مسػػػة كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة ك ػػو ىػػذ

مف تاريػخ نير ىذا اإل بلف ف  الجريدة الرسمية كف  فحيفتيف يكميتيف   ير يكمان 
 محميتيف أييما أقػرب. 

 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

 
 

ػ
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ػإرـــــــالن
 ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزةفادر  

مف  5أرض القسيمة رقـ  بالمفادقة النيالية  مى ميركع تايير ىدؼ است داـ
 مف مرفؽ  اـ إلى منطقة سكنية 214القطعة رقـ 

 بن  سييبل -منطقة تنظيـ 
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

ظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة أنيػا قػد قػػررت بجمسػػتيا تعمف المجنة المركزية لؤلبنية كتن
التفػػػػديؽ النيػػػػال   مػػػػى ميػػػػركع  11/11/2015المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ  20/2015رقػػػػـ 

مف مرفؽ  ػاـ إلػى  214مف القطعة رقـ  5تايير ىدؼ است داـ أرض القسيمة رقـ 
 منطقة سكنية.

كالمنيػكر  السابؽ إيدا ػو لبل تػراض بمكجػب اإل ػبلف الفػادر  ػف المجنػة المركزيػة
مػػػو ك ػػػعو مك ػػػو التنفيػػػذ بعػػػد مػػػركر  12/2/2015فػػػ  بجريػػػدة فمسػػػطيف بتػػػاريخ 

 مسػػػػة  يػػػػر يكمػػػػان مػػػػف تػػػػاريخ نيػػػػر ىػػػػذا اإل ػػػػبلف فػػػػ  الجريػػػػدة الرسػػػػمية أك فػػػػ  
( مػػف قػػانكف 18فحػػػيفتيف يكميتيػػػف محميتػػيف أييمػػا أقػػرب، كذلػػؾ كفقػػان لػػنص المػػادة )

 تنظيـ المدف.

ػاضطدنػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغم
 بطحاسظاتػزـزة

ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 بإيداع ميركع تقسيـ ارض لاايات السكف باسـ/ حساـ حمد الرفات  كا ريف
 البري  -منطقة تنظيـ 
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

نظيػـ المدف بمحافظػات غػزة أنيػا قػد قػػررت بجمسػتيا تعمف المجنة المركزيػػة لؤلبنية كت
إيػداع ميػػركع تقسيػػـ أرض القسػيمة  11/11/2015المنعقدة بتاريخ  20/2015رقـ 
باسػػـ/  2ـ5266سػػبو بمكقػػو )البػػري ( لمسػػاحة  5008سػػبو مػػف القطعػػة رقػػـ  2رقػػـ 

 حساـ حمد الرفات  كا ريف.
بكتابيػػا البػػري   التنظػػيـ فػػ  بمديػػػػةكذلػػؾ بنػػا   مػػى طمػػب مػػف المجنػػة المحميػػة لمبنػػػا  ك 

 .12/10/2015المؤرخ  174رقػـ 
فانػو  1936( لسنة 28( مف قانكف تنظيـ المدف رقـ )20ك ميو ككفقان لنص المادة ) 

يجكز ألم ي ص مف ذكم الحقكؽ ف  األرا   أك األمبلؾ األ رل الكاقعة  مف 
ة فػػػػفة أ ػػػػرل ارض الميػػػػركع سػػػػكا  بفػػػػفتيـ مػػػػف أفػػػػحاب ىػػػػذه األمػػػػبلؾ أك ب يػػػػ

االطبلع  مى  رالط الميركع المكد ة بمكتب المجنة المحمية لمبنا  كالتنظيـ بمقرىػا  
ف  بمدية البري   بلؿ سا ات الدكاـ الرسم  كلمدة ستة أسابيو مف تاريػخ نيػر ىػذا 
اإل بلف ف  الجريػدة الرسػمية أك ف  فػحيفتيف يػكميتيف محميتػيف أييمػا أقػػرب  كمػف 

را ػػػات  ميػػػو  ػػػبلؿ ىػػػذه المػػػدة إلػػػى مكتػػػب المجنػػػة المحميػػػة بفػػػكرة ثػػػـ تقػػػديـ اال ت
 رسمية. 

 ))كسػكؼ لػف يمتفػػت ألم ا تػراض يػرد بعػػد ىػذا التاريػػخ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

ػ
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة 

 ـ بدكف ارتداد )فكفا(34بعرض  2الم طط التففيم  ليارع رقـ بإيداع 
 الف ارم االقميمية-اليككة االقميمية –منطقة تنظيـ: الف ارم 

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 20/2015تعمف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة بجمسػتيا رقػـ 
بعػرض  2إيداع الم طػط التففػيم  ليػارع رقػـ  ف  11/11/2015المنعقدة بتاريخ 

ـ بدكف ارتداد )فكفا( الفافؿ بيف أرا ػ  اليػككة االقميميػة كالف ػارم االقميميػة 34
 فبلح الديف كال ط األ  ر. 4المحفكر بيف يارع رقـ 

 كالمار بالقسالـ )سبو( مف القطعة رقـ )سبو( .
 لبل تراض  بلؿ مدة ييريف  مف تاريخ ىذا اإل بلف.

ميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػو أفػػحاب الحقػػكؽ فػػ  األرا ػػ  كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األ ػػرل ك 
الميمكلة بيذا الميركع اإلطبلع  مػى  ارطػة الميػركع مجانػان  ػبلؿ سػا ات الػدكاـ 
الرسػػم  كتقػػديـ اال ترا ػػات  ميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة 

 مركزية بكزارة الحكـ المحم .سكرتير المجنة ال /الف ارم كمكتب السيد
 ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم ا تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

 
 
 

ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة 

 ـ ارتداد 3ـ +20بعرض  138بإيداع الم طط التففيم  لميارع رقـ 
  20-9كالمحفكر بيف يار   

 منطقة تنظيـ:  انيكنس
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 20/2015تعمف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة بجمسػتيا رقػـ 
 ػػف إيػداع الم طػػط التففػػيم  لميػارع الكافػػؿ بػػيف  11/11/2015المنعقػدة بتػػاريخ 

( مػػف القطعػػة رقػػـ 2-1يػػرقان كالمػػار بالقسػػالـ ) 10غربػػان كيػػارع رقػػـ  20قػػـ يػػارع ر 
( مػػف القطعػػة رقػػـ 3-1) ( كالقسػػالـ33( مػػف القطعػػة رقػػـ )7-5-4( كالقسػػالـ )32)
 (.85( مف القطعة رقـ )10-6-4( كالقسالـ )81)

 لبل تراض  بلؿ مدة ييريف  مف تاريخ ىذا اإل بلف.
لحقػػكؽ فػػ  األرا ػػ  كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األ ػػرل ك ميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػو أفػػحاب ا

الميمكلة بيذا الميركع اإلطبلع  مػى  ارطػة الميػركع مجانػان  ػبلؿ سػا ات الػدكاـ 
الرسػػم  كتقػػديـ اال ترا ػػات  ميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة 

  انيكنس.
 ػػخ((.))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم ا تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػ

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة 

 ـ30)يارع أبك جراد( بعرض  8450بإيداع الم طط التففيم  لميارع رقـ 
 منطقة تنظيـ: غزة

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 21/2015عمف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة بجمسػتيا رقػـ ت
 8450 ػػػف إيػػػداع الم طػػػط التففػػػيم  لميػػػارع رقػػػـ  3/12/2015المنعقػػػدة بتػػػاريخ 

(  675( مػػػػف القطعػػػػة رقػػػػـ ) 2ـ كالمػػػػار بالقسػػػػيمة )30)يػػػػارع أبػػػػك جػػػػراد( بعػػػػرض 
( مػػف القطعػػة 24-16-15( كالقسػػالـ )674( مػػف القطعػػة )12-6-7-8كالقسػػالـ )

 (.673( مف القطعة )29-28-15-35-16( كالقسالـ )645)
 لبل تراض  بلؿ مدة ييريف  مف تاريخ ىذا اإل بلف.

ك ميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػو أفػػحاب الحقػػكؽ فػػ  األرا ػػ  كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األ ػػرل 
ـ الميمكلة بيذا الميركع اإلطبلع  مػى  ارطػة الميػركع مجانػان  ػبلؿ سػا ات الػدكا

الرسػػم  كتقػػديـ اال ترا ػػات  ميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة 
 غزة.

 ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم ا تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 مدف بمحافظات غزةفادر  ف المجنة المركزية لمتنظيـ كبنا  ال

إغداعػطذروعػترخغصػطزررظػدواجنػبغاضػبادمػ/ػإغادػطحطودػ/ػبذأن
ػذحادةػطبش

تعمػػػػػف المجنػػػػػة المركزيػػػػػة لمتنظػػػػػيـ كبنػػػػػا  المػػػػػدف بمحافظػػػػػات غػػػػػزة لمجميػػػػػكر الكػػػػػريـ 
 .   3/12/2015المنعقدة بتاريخ  21/2015ب نيا قد قررت بجمستيا رقـ 

ــاضػػػإيػػػػػداع تػػػػػر يص    ــظػدواجـــــنػبغـــ مػػػػػف  5أرض القسػػػػػيمة رقػػػػػـ  مػػػػػى طزررـــ
بادــــمػاضدــــغدػ/ػمػػػػف أرا ػػػػ   بسػػػػاف الكبيػػػػرة المقدمػػػػة لمجنػػػػة  246القطعػػػة رقػػػػـ 

 .إغادػطحطودػذحادةػطبش
ك ميػػػػػػػو يحػػػػػػػؽ لجميػػػػػػػو ذكم اليػػػػػػػ ف فػػػػػػػ  األرا ػػػػػػػ  كاألبنيػػػػػػػة كاألمػػػػػػػبلؾ األ ػػػػػػػرل  

الميػػػػػػمكلة بالمنطقػػػػػػة بفػػػػػػفتيـ مػػػػػػف أفػػػػػػحاب األمػػػػػػبلؾ أك بػػػػػػ م فػػػػػػفة أ ػػػػػػرل أف 
مػػػػػف تػػػػػاريخ  يػػػػػكـ ( 30) الميػػػػػركع كذلػػػػػؾ  ػػػػػبلؿ مػػػػػدة يتقػػػػػدمكا با ترا ػػػػػاتيـ  مػػػػػى 

 نير ىذا اإل بلف.
تقػػػػػػدـ اال ترا ػػػػػػات لػػػػػػدل مكتػػػػػػب السػػػػػػيد/ رلػػػػػػيس المجنػػػػػػة المحميػػػػػػة لبمديػػػػػػة  بسػػػػػػاف 

 الكبيرة بمقره ف   بساف الكبيرة  بلؿ سا ات الدكاـ الرسم .
ػ))ودــوفػضنػغضتفـــتػأليػارتــراضػغــردػبطدػاظقضاءػاضطدةػاضطحددةػ((

ػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدناضضجظظػ
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 التففيم  لميكارع بالمفادقة  مى الم طط
 ف  ح  السبلـ (19037-19066-19018-19001-19000) رقـ

  انيكنس  –منطقة تنظيـ
 1936لسنة  (28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لمعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التفػػػػديؽ النيػػػػال   مػػػػى  3/12/2015المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ  21/2015بجمسػػػػتيا رقػػػػـ 

(  19037-19066-19018-19001-19000) رقػـالتففيم  لميكارع  الم طط
 (.80( مف القطعة رقـ )8-5-4-3-2-1كالمار بالقسالـ رقـ ) ف  ح  السبلـ

السابؽ إيدا و لبل تراض بمكجب اإل بلف الفادر  ف المجنة المركزية كالذم جرل 
 .23/7/2015بجريدت  الرسالة كاالستقبلؿ بتاريخ نيره 

كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة ك ػػو ىػػذا الميػػركع مك ػػػو التنفيػػذ بعػػد مػػركر  مسػػػة 
  الجريدة الرسمية كف  فحيفتيف يكميتيف مف تاريػخ نير ىذا اإل بلف ف  ير يكمان 

 محميتيف أييما أقػرب. 
 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 ـ ارتداد3ـ+12بعرض  3/3ميارع لط التففيم  بالمفادقة  مى الم ط
 كادم السمقا  –منطقة تنظيـ

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لمعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التفػػػػديؽ النيػػػػال   مػػػػى  3/12/2015المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ  21/2015بجمسػػػػتيا رقػػػػـ 

 كالمػػػػػار بالقسػػػػػالـ رقػػػػػــ ارتػػػػػداد 3ـ+12بعػػػػػرض  3/3ميػػػػػارع لالتففػػػػػيم  الم طػػػػػط 
 (.أرا   سبو( مف القطعة رقـ )أرا   سبو)

السابؽ إيدا و لبل تراض بمكجب اإل بلف الفادر  ف المجنة المركزية كالذم جرل 
 .24/3/2015بجريدة فمسطيف بتاريخ نيره 

تنفيػػذ بعػػد مػػركر  مسػػػة كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة ك ػػو ىػػذا الميػػركع مك ػػػو ال
مف تاريػخ نير ىذا اإل بلف ف  الجريدة الرسمية كف  فحيفتيف يكميتيف   ير يكمان 

 محميتيف أييما أقػرب. 
 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

 
 
 
 
 
 

ػ
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ػإرـــــــالن
 كزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزةفادر  ف المجنة المر 

إلى مف منطقة   را   بالمفادقة النيالية  مى ميركع تايير ىدؼ است داـ
 .سكنيةمنطقة 
 مفدرال -منطقة تنظيـ 

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة أنيػا قػد قػػررت بجمسػػتيا 
التفديؽ النيال   مػى ميػركع تاييػر  3/12/2015المنعقدة بتاريخ  21/2015ـ رق

مػػػف منطقػػػة  (-A13A-5)اليػػػكارع ىػػػدؼ اسػػػت داـ أرض المنطقػػػة المحفػػػكرة بػػػيف 
 .سكنيةمنطقة إلى   را  

السابؽ إيدا ػو لبل تػراض بمكجػب اإل ػبلف الفػادر  ػف المجنػة المركزيػة كالمنيػكر 
مػػػو ك ػػػعو مك ػػػو التنفيػػػذ بعػػػد مػػػركر   27/8/2015فػػػ  بجريػػػدة فمسػػػطيف بتػػػاريخ 

 مسػػػػة  يػػػػر يكمػػػػان مػػػػف تػػػػاريخ نيػػػػر ىػػػػذا اإل ػػػػبلف فػػػػ  الجريػػػػدة الرسػػػػمية أك فػػػػ  
( مػف قػانكف 18فحػيفتيف يكميتيػف محميتيف أييمػا أقػرب ، كذلػؾ كفقػان لػنص المػادة )

 تنظيـ المدف.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

 
 
 
 
 
 

ػ
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ػالنإرـــــــ
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة 

 ـ12)يارع القدس( بعرض  1050بإيداع الم طط التففيم  لميارع رقـ 
 منطقة تنظيـ: غزة

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 21/2015تعمف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة بجمسػتيا رقػـ 
 1050 ػػػف إيػػػداع الم طػػػط التففػػػيم  لميػػػارع رقػػػـ  3/12/2015نعقػػػدة بتػػػاريخ الم

-17-16-15-14-12-9-3-2ـ كالمػػػػار القسػػػػالـ )12)يػػػػارع القػػػػدس( بعػػػػرض 
 (.677( مف القطعة )18-37-41-46-48-50

 لبل تراض  بلؿ مدة ييريف  مف تاريخ ىذا اإل بلف.
بنيػػة كاألمػػبلؾ األ ػػرل ك ميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػو أفػػحاب الحقػػكؽ فػػ  األرا ػػ  كاأل

الميمكلة بيذا الميركع اإلطبلع  مػى  ارطػة الميػركع مجانػان  ػبلؿ سػا ات الػدكاـ 
الرسػػم  كتقػػديـ اال ترا ػػات  ميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة 

 غزة.
 ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم ا تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ((.

ػبظغظػوتظظغمػاضطدناضضجظظػاضطرصزغظػضأل
 بطحاسظاتػزـزة

 
 
 
 
 
 

ػ
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة 

 ـ16بعرض  58بإيداع الم طط التففيم  لميارع رقـ 
 منطقة تنظيـ: بيت الىيا + جباليا

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 21/2015كتنظيـ المدف بمحافظات غزة بجمسػتيا رقػـ تعمف المجنة المركزية لؤلبنية 
بعػرض  58 ف إيداع الم طط التففيم  لميارع رقػـ  3/12/2015المنعقدة بتاريخ 

( 43( كالقسػػػيمة رقػػػـ )974( مػػػف القطعػػػة )45-43-36-34ـ كالمػػػار القسػػػالـ )16
 (.978( مف القطعة رقـ )10-11( كالقسالـ )973مف القطعة رقـ )

 دة ييريف مف تاريخ ىذا اإل بلف.لبل تراض  بلؿ م
ك ميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػو أفػػحاب الحقػػكؽ فػػ  األرا ػػ  كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األ ػػرل 
الميمكلة بيذا الميركع اإلطبلع  مػى  ارطػة الميػركع مجانػان  ػبلؿ سػا ات الػدكاـ 
الرسػػم  كتقػػديـ اال ترا ػػات  ميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة 

 يا ك بمدية بيت الىيا.جبال
 ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم ا تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

 
 
 
 
 
 

ػ
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 ركاف اليكا بككالتو  ف المالكيفبإيداع ميركع تقسيـ ارض لاايات السكف باسـ/ م
 بيت حانكف -منطقة تنظيـ 

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمف المجنة المركزيػػة لؤلبنية كتنظيػـ المدف بمحافظػات غػزة أنيػا قػد قػػررت بجمسػتيا 
إيػػداع ميػػػركع تقسيػػػـ أرض القسػػيمة  3/12/2015المنعقػػدة بتػػاريخ  21/2015رقػػـ 
 دكنـ. 29.110بمكقو )بيت حانكف( لمساحة  578عة رقـ مف القط 28رقـ 

بيػػت حػػػانكف  كذلػػؾ بنػػا   مػػػى طمػػب مػػػف المجنػػة المحميػػػة لمبنػػػا  كالتنظػػػيـ فػػ  بمديػػػػػة
 .20/10/2015المؤرخ  132بكتابيا رقػـ 

فانػو  1936( لسنة 28( مف قانكف تنظيـ المدف رقـ )20ك ميو ككفقان لنص المادة ) 
حقكؽ ف  األرا   أك األمبلؾ األ رل الكاقعة  مف يجكز ألم ي ص مف ذكم ال

ارض الميػػػػركع سػػػػكا  بفػػػػفتيـ مػػػػف أفػػػػحاب ىػػػػذه األمػػػػبلؾ أك ب يػػػػة فػػػػفة أ ػػػػرل 
االطبلع  مى  رالط الميركع المكد ة بمكتب المجنة المحمية لمبنا  كالتنظيـ بمقرىػا  

خ فػػ  بمديػػة بيػػت حػػانكف  ػػبلؿ سػػا ات الػػدكاـ الرسػػم  كلمػػدة سػػتو أسػػابيو مػػف تاريػػػ
نيػػر ىػػذا اإل ػػبلف فػػ  الجريػػػدة الرسػػػمية أك فػػ  فػػحيفتيف يػػكميتيف محميتػػيف أييمػػا 
أقػرب  كمف ثـ تقديـ اال ترا ات  ميو  ػبلؿ ىػذه المػدة إلػى مكتػب المجنػة المحميػة 

 بفكرة رسمية. 
 كسػكؼ لػف يمتفػػت ألم ا تػراض يػرد بعػػد ىػذا التاريػػخ((.))

ػاضطدناضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػ
 بطحاسظاتػزـزة

ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 126كجز  مف القطعة  127بإيداع ميركع تنظيم   مران  تففيم  لمقطعة رقـ 
 لبل تراض

 دير البمح -منطقة تنظيـ 
 ـ1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

بنيػة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة أنيػا قػد قػررت بجمسػتيا تعمف المجنة المركزيػة لؤل
إيػػػداع الميػػػركع التنظيمػػػ  العمرانػػػ   3/12/2015المنعقػػػدة بتػػػاريخ  21/2015رقػػػـ 

الػػػذم أ دتػػػو المجنػػػة المحميػػػة  126كجػػػز  مػػػف القطعػػػة  127التففػػػيم  لمقطعػػػة رقػػػـ 
 لية:لمبنا  كالتنظيـ ف  بمدية دير البمح كالذم ييمؿ القطو كالقسالـ التا

 المساحة اإلجمالية رقـ القسيمة رقـ القطعة

 كامؿ القسالـ 127
 دكنـ 1490

 (52-22( مف )1-3-4-5) 126

 .1936( لسنة 28( مف قانكف تنظيـ المدف رقـ )16كذلؾ كفقان لنص المادة )
( مف ذات القانكف فإنو يجكز لجميػو أفػحاب الحقػكؽ 17ك ميو ككفقان لنص المادة )

ألبنية كاألمبلؾ األ رل الميمكلة بيذا الميركع أك ب م ميركع آ ر ف  األرا   كا
سكا  بففتيـ مػف أفػحاب ىػذه األمػبلؾ أك ب يػة فػفة أ ػرل االطػبلع مجانػان  مػى 
الميػػركع المػػكدع  لػػدل مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ بمقرىػػا فػػ  بمديػػة ديػػر 

 ميو  بلؿ مدة  مسة  ير البمح  بلؿ سا ات الدكاـ الرسم  كتقديـ اال ترا ات 
يكمػػان مػػف تاريػػػخ نيػػر ىػػذا اإل ػػبلف فػػ  الجريػػدة الرسػػمية أك فػػ  فػػحيفتيف يػػكميتيف 

 محميتيف أييما أقرب.
 ))كسػكؼ لف يمتفت ألم ا تػراض يػرد بعػػد ىػذا التاريػػخ ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن 
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 لمركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزةفادر  ف المجنة ا

 2341قطعة رقـ  8بإيداع ميركع تنظيم   مران  تففيم  لمقسيمة رقـ 
 لبل تراض

 الزكايدة -منطقة تنظيـ 
 ـ1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمف المجنة المركزيػة لؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة أنيػا قػد قػررت بجمسػتيا 
إيػػػداع الميػػػركع التنظيمػػػ  العمرانػػػ   3/12/2015المنعقػػػدة بتػػػاريخ  21/2015رقػػػـ 

الػػػػذم أ دتػػػػو المجنػػػػة المحميػػػػة لمبنػػػػا   2341قطعػػػػة رقػػػػـ  8التففػػػػيم  لمقسػػػػيمة رقػػػػـ 
 كالتنظيـ ف  بمدية الزكايدة كالذم ييمؿ القطو كالقسالـ التالية:

 المساحة اإلجمالية رقـ القسيمة رقـ القطعة

 دكنـ 64.587 8 2341

 .1936( لسنة 28( مف قانكف تنظيـ المدف رقـ )16كذلؾ كفقان لنص المادة )
( مف ذات القانكف فإنو يجكز لجميو أفحاب الحقكؽ 17ك ميو ككفقان لنص المادة ) 

ف  األرا   كاألبنية كاألمبلؾ األ رل الميمكلة بيذا الميركع أك ب م ميركع آ ر 
 يػة فػفة أ ػرل االطػبلع مجانػان  مػى سكا  بففتيـ مػف أفػحاب ىػذه األمػبلؾ أك ب

الميركع المكدع  لدل مكتب المجنة المحمية لمبنا  كالتنظيـ بمقرىا ف  بمدية الزكايػدة 
 بلؿ سا ات الدكاـ الرسم  كتقديـ اال ترا ات  ميو  بلؿ مدة ييريف مف تاريػػخ 
ا نيػػر ىػػذا اإل ػػبلف فػػ  الجريػػدة الرسػػمية أك فػػ  فػػحيفتيف يػػكميتيف محميتػػيف  أييمػػ

 أقرب.
 ))كسػكؼ لف يمتفت ألم ا تػراض يػرد بعػػد ىػذا التاريػػخ ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 لمكسولممكاف  كاألرا   المحررة كالنفكذ ا بإيداع ميركع تنظيم   مران  ىيكم 
 لبل تراض
 قرارةال -منطقة تنظيـ 
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمػػف المجنػػة المركزيػػة لؤلبنيػػة كتنظػػيـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لمعمػػـك أنيػػا قػػد قػػررت 
إيػػداع الميػػركع التنظيمػػ    3/12/2015المنعقػػدة بتػػاريخ  21/2015بجمسػػتيا رقػػـ 

 ػمف منطقػة  ا   المحررة كالنفكذ المكسولممكاف  كاألر العمران  الييكم  لمنطقة 
تنظيـ القرارة الذم أ دتو المجنة المحمية لمبنا  كالتنظيـ بالمنطقة المذككرة لبل تراض 

 .1936( لسنة 28( مف قانكف تنظيـ المدف رقـ ) 16كفقان لنص المادة )
ؽ ( مف ذات القانكف فانو يجكز لجميو أفحاب الحقك 17ك ميو ككفقان لنص المادة ) 

فػػ  األرا ػػ  كاألبنيػػة أك األمػػبلؾ األ ػػرل الميػػمكلة بيػػذا الميػػركع أك بػػ م ميػػركع 
آ ر سػكا  بفػفتيـ مػف أفػحاب ىػذه األمػبلؾ أك ب يػة فػفة أ ػرل االطػبلع مجانػان 
 مػػػػى الميػػػػركع المػػػػكدع بمكجػػػػب ىػػػػذا اإل ػػػػبلف لػػػػدل مكتػػػػب المجنػػػػة المحميػػػػة لمبنػػػػا  

الػػدكاـ الرسػػم  كتقػػديـ اال ترا ػػات  ػػبلؿ سػػا ات  قػػرارةالكالتنظػػيـ بمقرىػػا فػػ  بمديػػة 
 ميػػو  ػػبلؿ مػػدة يػػيريف  مػػف تاريػػػخ نيػػر ىػػذا اإل ػػبلف فػػ  الجريػػدة الرسػػمية كفػػ  

 فحيفتيف يكميتيف محميتيف أييما أقرب.
 ))كسػكؼ لف يمتفت ألم ا تػراض يػرد بعػػد ىػذا التاريػػخ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

ػ
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ػــالنإرـــــ
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة 

بإيداع الم طط التففيم  ليارع مد ؿ محطة ال خ المركزية يرؽ يارع فبلح 
 الديف 

 منطقة تنظيـ: البري  االقميمية
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 
 22/2015ت غزة بجمسػتيا رقػـ تعمف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظا

 ػف إيػداع الم طػط التففػيم  ليػارع مػد ؿ محطػة  16/12/2015المنعقدة بتاريخ 
( مػػػف القطعػػػة رقػػػـ 4ال ػػػخ المركزيػػػة يػػػرؽ يػػػارع فػػػبلح الػػػديف كالمػػػار بالقسػػػيمة )

(660.) 
 لبل تراض  بلؿ مدة ييريف  مف تاريخ ىذا اإل بلف.

را ػػ  كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األ ػػرل ك ميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػو أفػػحاب الحقػػكؽ فػػ  األ
الميمكلة بيذا الميركع اإلطبلع  مػى  ارطػة الميػركع مجانػان  ػبلؿ سػا ات الػدكاـ 
الرسم  كتقديـ اال ترا ات  ميو إلى مكتب السيد/ سكرتير المجنة المركزيػة لؤلبنيػة 

 كتنظيـ المدف بمقره ف  كزارة الحكـ المحم .
 يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ((. ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم ا تػػراض

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة 

ـ 3ـ+20يارع المنتزه بعرض 2بإيداع الم طط التففيم  لميارع الييكم  رقـ 
 (33A – 31Bكالمحفكر بيف يار   ) ارتداد

 منطقة تنظيـ: بيت الىيا
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 22/2015تعمف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة بجمسػتيا رقػـ 
 2 ف إيداع الم طط التففيم  لميارع الييكم  رقـ  16/12/2015المنعقدة بتاريخ 

كالمػار  33A – 31Bيف يػار   كالمحفػكر بػ ـ ارتػداد3ـ+20يارع المنتزه بعرض
( مػػػػػف القطعػػػػػة رقػػػػػػـ 30-29( كالقسػػػػػالـ )1759( مػػػػػف القطعػػػػػة رقػػػػػػـ )1بالقسػػػػػيمة )

(1747.) 
 لبل تراض  بلؿ مدة ييريف  مف تاريخ ىذا اإل بلف.

ك ميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػو أفػػحاب الحقػػكؽ فػػ  األرا ػػ  كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األ ػػرل 
الميػركع مجانػان  ػبلؿ سػا ات الػدكاـ  الميمكلة بيذا الميركع اإلطبلع  مػى  ارطػة

الرسػػم  كتقػػديـ اال ترا ػػات  ميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة 
 بيت الىيا.

 ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم ا تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

ػ
ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة  فادر

 ـ بدكف ارتداد 12( بعرض 50بإيداع الم طط التففيم  لميارع الييكم  رقـ )
 33A – 31Bكالمحفكر بيف يار   

 منطقة تنظيـ: بيت الىيا
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 22/2015محافظات غزة بجمسػتيا رقػـ تعمف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف ب
 ػػف إيػػداع الم طػػط التففػػيم  لميػػارع الييكمػػ  رقػػـ  16/12/2015المنعقػػدة بتػػاريخ 

كالمػػػػار  33A – 31Bـ بػػػػدكف ارتػػػػداد كالمحفػػػػكر بػػػػيف يػػػػار   12( بعػػػػرض 50)
 (.1759( مف القطعة رقـ )3-1-6-7بالقسالـ )

 لبل تراض  بلؿ مدة ييريف  مف تاريخ ىذا اإل بلف.
يػػو فانػػو يجػػكز لجميػػو أفػػحاب الحقػػكؽ فػػ  األرا ػػ  كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األ ػػرل ك م

الميمكلة بيذا الميركع اإلطبلع  مػى  ارطػة الميػركع مجانػان  ػبلؿ سػا ات الػدكاـ 
الرسػػم  كتقػػديـ اال ترا ػػات  ميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة 

 بيت الىيا.
 تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ((.))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم ا 

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة 

 ـ ارتداد3ـ +16( بعرض 16بإيداع الم طط التففيم  لميارع رقـ )
 3 – 9كالمحفكر بيف يار   

 ظيـ: الماراقةمنطقة تن
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 22/2015تعمف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة بجمسػتيا رقػـ 
( 16 ػػػف إيػػػداع الم طػػػط التففػػػيم  لميػػػارع رقػػػـ ) 16/12/2015المنعقػػػدة بتػػػاريخ 

-22-21كالمار بالقسػالـ ) 3 – 9ـ ارتداد كالمحفكر بيف يار   3ـ+16بعرض 
 (.668( مف القطعة رقـ )23-28-42-44-45

 لبل تراض  بلؿ مدة ييريف مف تاريخ ىذا اإل بلف.
ك ميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػو أفػػحاب الحقػػكؽ فػػ  األرا ػػ  كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األ ػػرل 
الميمكلة بيذا الميركع اإلطبلع  مػى  ارطػة الميػركع مجانػان  ػبلؿ سػا ات الػدكاـ 

 ميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة  الرسػػم  كتقػػديـ اال ترا ػػات
 الماراقة.

 ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم ا تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

ػ
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة 

ـ( بدكف 16( يارع االبرار بعرض )13يداع الم طط التففيم  لميارع رقـ )بإ
 ( 0502-4ارتداد كالمحفكر بيف يار   )
 منطقة تنظيـ: القرارة

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 22/2015تعمف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة بجمسػتيا رقػـ 
( 13 ػػػف إيػػػداع الم طػػػط التففػػػيم  لميػػػارع رقػػػـ ) 16/12/2015المنعقػػػدة بتػػػاريخ 

( 0502-4ـ( بػػػػدكف ارتػػػػداد كالمحفػػػػكر بػػػػيف يػػػػار   )16يػػػػارع االبػػػػرار بعػػػػرض )
 (.37( مف القطعة رقـ )13-12-79-92-80كالمار بالقسالـ )

 لبل تراض  بلؿ مدة ييريف مف تاريخ ىذا اإل بلف.
كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األ ػػرل ك ميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػو أفػػحاب الحقػػكؽ فػػ  األرا ػػ  

الميمكلة بيذا الميركع اإلطبلع  مػى  ارطػة الميػركع مجانػان  ػبلؿ سػا ات الػدكاـ 
الرسػػم  كتقػػديـ اال ترا ػػات  ميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة 

 القرارة.
 ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم ا تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ((.

ػرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدناضضجظظػاضط
 بطحاسظاتػزـزة

ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة 

 ـ بدكف ارتداد 12بعرض   11092بإيداع الم طط التففيم  لميارع رقـ 
 ( 95-4كالمحفكر بيف يار   )

 منطقة تنظيـ:  انيكنس
 1936لسنة  (28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 22/2015تعمف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة بجمسػتيا رقػـ 
  11092 ػف إيػداع الم طػط التففػيم  لميػارع رقػـ  16/12/2015المنعقدة بتػاريخ 

( 3-2( كالمػار بالقسػالـ )95-4ـ بدكف ارتداد كالمحفػكر بػيف يػار   )12بعرض 
 (.70مف القطعة رقـ )
 ؿ مدة ييريف  مف تاريخ ىذا اإل بلف.لبل تراض  بل

ك ميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػو أفػػحاب الحقػػكؽ فػػ  األرا ػػ  كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األ ػػرل 
الميمكلة بيذا الميركع اإلطبلع  مػى  ارطػة الميػركع مجانػان  ػبلؿ سػا ات الػدكاـ 
 الرسػػم  كتقػػديـ اال ترا ػػات  ميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة

  انيكنس.
 ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم ا تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة 

  ـ ارتداد2ـ+8بعرض  6256رقـ  ميارعلالم طط التففيم  بإيداع 
 (5464-18يار   )المحفكر بيف ك 

 منطقة تنظيـ: رفح
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 22/2015تعمف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة بجمسػتيا رقػـ 
 6256رقػػـ  ميػػارعلالم طػػط التففػػيم   ػػف إيػػداع  16/12/2015المنعقػػدة بتػػاريخ 

( 11( كالمار بالقسػيمة )5464-18يار   )يف المحفكر بـ ارتداد ك 2ـ+8بعرض 
 (.25مف القطعة رقـ )

 لبل تراض  بلؿ مدة ييريف  مف تاريخ ىذا اإل بلف.
ك ميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػو أفػػحاب الحقػػكؽ فػػ  األرا ػػ  كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األ ػػرل 
الميمكلة بيذا الميركع اإلطبلع  مػى  ارطػة الميػركع مجانػان  ػبلؿ سػا ات الػدكاـ 

  كتقػػديـ اال ترا ػػات  ميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة الرسػػم
 رفح.

 ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم ا تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 حافظات غزة فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بم

 ـ ارتداد 3-ـ 12بعرض  11080بإيداع الم طط التففيم  لميارع رقـ 
 (95-4كالمحفكر بيف يار   )

 منطقة تنظيـ:  انيكنس
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 22/2015تعمف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة بجمسػتيا رقػـ 
 11080 ػف إيػداع الم طػط التففػيم  لميػارع رقػـ  16/12/2015المنعقدة بتػاريخ 

( مف 2( كالمار بالقسيمة )95-4ـ ارتداد كالمحفكر بيف يار   )3-ـ 12بعرض 
 (.70القطعة رقـ )

 لبل تراض  بلؿ مدة ييريف  مف تاريخ ىذا اإل بلف.
ك ميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػو أفػػحاب الحقػػكؽ فػػ  األرا ػػ  كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األ ػػرل 

ة بيذا الميركع اإلطبلع  مػى  ارطػة الميػركع مجانػان  ػبلؿ سػا ات الػدكاـ الميمكل
الرسػػم  كتقػػديـ اال ترا ػػات  ميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة 

  انيكنس.
 ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم ا تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 ظاتػزـزةبطحاس
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة 

)السكة الحديد( بعرض  10بإيداع مجدد الم طط التففيم  لميارع الييكم  رقـ 
 (12-11الجز  المحفكر بيف يار   )ـ بدكف ارتداد ف  40

 منطقة تنظيـ:  انيكنس
 1936لسنة ( 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 22/2015تعمف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة بجمسػتيا رقػـ 
 ف إيداع مجدد الم طط التففيم  لميارع الييكمػ   16/12/2015المنعقدة بتاريخ 

ـ بدكف ارتداد فػ  الجػز  المحفػكر بػيف يػار   40)السكة الحديد( بعرض  10رقـ 
-14( كالقسالـ )66( مف القطعة رقـ )28-27-18-1( كالمار بالقسالـ )11-12)

( كالقسػػالـ 87( مػػف القطعػػة رقػػـ )4-3-2-1( كالقسػػالـ )65( مػػف القطعػػة رقػػـ )17
 (.86( مف القطعة رقـ )1-2)

 لبل تراض  بلؿ مدة  مسة  ير يكمان مف تاريخ ىذا اإل بلف.
أل ػػرل ك ميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػو أفػػحاب الحقػػكؽ فػػ  األرا ػػ  كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ ا

الميمكلة بيذا الميركع اإلطبلع  مػى  ارطػة الميػركع مجانػان  ػبلؿ سػا ات الػدكاـ 
الرسػػم  كتقػػديـ اال ترا ػػات  ميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة 

  انيكنس.
 ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم ا تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ((.

ػمػاضطدناضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغ
 بطحاسظاتػزـزة

ػ
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لمتنظيـ كبنا  المدف بمحافظات غزة

ػ/ػترخغصػطحطظػوشودػسئظػجػبادمػ/ػبذارػحطودةػصاضحػحطودةػحطادةػبذأنػ

تعمػػػػػف المجنػػػػػة المركزيػػػػػة لمتنظػػػػػيـ كبنػػػػػا  المػػػػػدف بمحافظػػػػػات غػػػػػزة لمجميػػػػػكر الكػػػػػريـ 
 .   16/12/2015المنعقدة بتاريخ  22/2015ب نيا قد قررت بجمستيا رقـ 

مػػػػف القطعػػػػػة  502 مػػػػى أرض القسػػػػيمة طحطــــظػوشـــــودػسئــــظػجػػػإيػػػػداع تػػػػر يص 
ــودةػػػمػػػػف أرا ػػػػ  غػػػػزة المقدمػػػػة لمجنػػػػة  727رقػػػػـ  ــارػحطــ ــغدػ/ػبذــ ــمػاضدــ بادــ

 .صاضحػحطودةػحطادة
ك ميػػػػػػػو يحػػػػػػػؽ لجميػػػػػػػو ذكم اليػػػػػػػ ف فػػػػػػػ  األرا ػػػػػػػ  كاألبنيػػػػػػػة كاألمػػػػػػػبلؾ األ ػػػػػػػرل  

فتيـ مػػػػػػف أفػػػػػػحاب األمػػػػػػبلؾ أك بػػػػػػ م فػػػػػػفة أ ػػػػػػرل أف الميػػػػػػمكلة بالمنطقػػػػػػة بفػػػػػػ
مػػػػػػف تػػػػػػاريخ  (يػػػػػػكـ 30)يتقػػػػػدمكا با ترا ػػػػػػاتيـ  مػػػػػػى الميػػػػػػركع كذلػػػػػػؾ  ػػػػػبلؿ مػػػػػػدة 

 نير ىذا اإل بلف.
تقػػػػػػػدـ اال ترا ػػػػػػػات لػػػػػػػدل مكتػػػػػػػب المجنػػػػػػػة المحميػػػػػػػة لمبنػػػػػػػا  كالتنظػػػػػػػيـ بمقرىػػػػػػػا فػػػػػػػ  

 كلمسػػػػػػيد/ سػػػػػػكرتير المجنػػػػػػة المركزيػػػػػػة بمكتبػػػػػػو بػػػػػػكزارة الحكػػػػػػـ المحمػػػػػػ  غػػػػػػزة بمديػػػػػػة 
  بلؿ سا ات الدكاـ الرسم .

ػ))ودــوفػضنػغضتفـــتػأليػارتــراضػغــردػبطدػاظقضاءػاضطدةػاضطحددةػ((

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

 
 
 
 
 

ػ
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لمتنظيـ كبنا  المدف بمحافظات غزة

ػ/ػحدامػستحيػأحطدػ/ػترخغصػطزررظػدواجنػبغاضػبادمبذأنػ

تعمػػػػػف المجنػػػػػة المركزيػػػػػة لمتنظػػػػػيـ كبنػػػػػا  المػػػػػدف بمحافظػػػػػات غػػػػػزة لمجميػػػػػكر الكػػػػػريـ 
 .   16/12/2015المنعقدة بتاريخ  22/2015ب نيا قد قررت بجمستيا رقـ 

ــاضػػإيػػػداع تػػػر يص  ــنػبغـ ــظػدواجـ مػػػف القطعػػػة رقػػػـ  2 مػػػى أرض القسػػػيمة ػطزررـ
بادـــــــمػاضدـــــــغدػ/ػنػػػػػػػة مػػػػػػػف أرا ػػػػػػػ   ػػػػػػػانيكنس االقميميػػػػػػػة المقدمػػػػػػػة لمج 2375

 .حدامػستحيػأحطد
ك ميػػػػػػػو يحػػػػػػػػؽ لجميػػػػػػػو ذكم اليػػػػػػػػ ف فػػػػػػػ  األرا ػػػػػػػػ  كاألبنيػػػػػػػة كاألمػػػػػػػػبلؾ األ ػػػػػػػػرل 
الميػػػػػػمكلة بالمنطقػػػػػػة بفػػػػػػفتيـ مػػػػػػف أفػػػػػػحاب األمػػػػػػبلؾ أك بػػػػػػ م فػػػػػػفة أ ػػػػػػرل أف 

مػػػػػف تػػػػػاريخ  يػػػػػكـ ( 30) يتقػػػػػدمكا با ترا ػػػػػاتيـ  مػػػػػى الميػػػػػركع كذلػػػػػؾ  ػػػػػبلؿ مػػػػػدة 
 نير ىذا اإل بلف.

ل مكتػػػػػب السػػػػػيد/ سػػػػػكرتير المجنػػػػػة المركزيػػػػػة بمكتبػػػػػو بػػػػػكزارة تقػػػػػدـ اال ترا ػػػػػات لػػػػػد
 الحكـ المحم   بلؿ سا ات الدكاـ الرسم .

ػ))ودــوفػضنػغضتفـــتػأليػارتــراضػغــردػبطدػاظقضاءػاضطدةػاضطحددةػ((

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 بنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزةفادر  ف المجنة المركزية لؤل

بإيداع تايير ىدؼ است داـ ارض مف مقبرة الى سكن  كميركع تقسيـ لاايات 
 السكف باسـ/ كرثة سميماف النكيرم

  انيكنس -منطقة تنظيـ 
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

ػررت بجمسػتيا تعمف المجنة المركزيػػة لؤلبنية كتنظيػـ المدف بمحافظػات غػزة أنيػا قػد قػ
تاييػر ىػدؼ اسػت داـ  إيداع ميػركع 16/12/2015المنعقدة بتاريخ  22/2015رقـ 

مػػف القطعػػة رقػػـ  15ارض مػػف مقبػػرة الػػى سػػكن  كميػػركع تقسػػيـ أرض القسػػيمة رقػػـ 
 دكنـ. 21.624بمكقو ) انيكنس( لمساحة  52

بكتابيػا نيكنس  ػا كذلؾ بنا   مى طمب مف المجنة المحمية لمبنػا  كالتنظيـ ف  بمديػػػة
 .23/8/2015المؤرخ  43552رقػـ 

فانػو  1936( لسنة 28( مف قانكف تنظيـ المدف رقـ )20ك ميو ككفقان لنص المادة ) 
يجكز ألم ي ص مف ذكم الحقكؽ ف  األرا   أك األمبلؾ األ رل الكاقعة  مف 
ارض الميػػػػركع سػػػػكا  بفػػػػفتيـ مػػػػف أفػػػػحاب ىػػػػذه األمػػػػبلؾ أك ب يػػػػة فػػػػفة أ ػػػػرل 

 مى  رالط الميركع المكد ة بمكتب المجنة المحمية لمبنا  كالتنظيـ بمقرىػا  االطبلع 
ف  بمدية  ػانيكنس  ػبلؿ سػا ات الػدكاـ الرسػم  كلمػدة سػتيف يكمػان مػف تاريػػخ نيػر 
ىػػذا اإل ػػبلف فػػ  الجريػػػدة الرسػػػمية أك فػػ  فػػحيفتيف يػػكميتيف محميتػػيف أييمػػا أقػػػرب  

ه المػدة إلػى مكتػب المجنػة المحميػة بفػكرة كمف ثـ تقديـ اال ترا ات  ميو  بلؿ ىذ
 رسمية. 

 ))كسػكؼ لػف يمتفػػت ألم ا تػراض يػرد بعػػد ىػذا التاريػػخ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة



 م2017 ()ينايركانون ثاني             )الــوقــائــع الفـمســطـينـية(             العـدد الرابع والتسعون           

 

 

- 532 - 

ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

ارض مف مرفؽ تعميم  الى  ع تايير ىدؼ است داـبالمفادقة النيالية  مى ميرك 
 751مف القطعة رقـ  65 مى ارض القسيمة رقـ  سكن 

 غزة -منطقة تنظيـ 
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة أنيػا قػد قػػررت بجمسػػتيا 
التفػػػػديؽ النيػػػػال   مػػػػى ميػػػػركع  16/12/2015المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ  22/2015رقػػػػـ 

تاييػػر ىػػدؼ اسػػت داـ ارض مػػف مرفػػؽ تعميمػػ  الػػى سػػكن   مػػى ارض القسػػيمة رقػػـ 
 .751مف القطعة رقـ  65

السابؽ إيدا ػو لبل تػراض بمكجػب اإل ػبلف الفػادر  ػف المجنػة المركزيػة كالمنيػكر 
عػػد مػػو ك ػػعو مك ػػو التنفيػػذ ب 21/9/2015فػػ  جريػػدت  فمسػػطيف كالرسػػالة بتػػاريخ 

مػػركر  مسػػة  يػػر يكمػػان مػػف تػػاريخ نيػػر ىػػذا اإل ػػبلف فػػ  الجريػػدة الرسػػمية أك فػػ  
( مػػف قػػانكف 18فحػػػيفتيف يكميتيػػػف محميتػػيف أييمػػا أقػػرب، كذلػػؾ كفقػػان لػػنص المػػادة )

 تنظيـ المدف.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة فادر  ف المجنة المركزية 

 ـ ارتداد3ـ+10بعرض  أبك قطركفبإيداع الم طط التففيم  ليارع كادم 
 منطقة تنظيـ: كادم غزة

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )
 23/2015تعمف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة بجمسػتيا رقػـ 

أبػػػػك  ػػػػف إيػػػػداع الم طػػػػط التففػػػػيم  ليػػػػارع كادم  30/12/2015المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ 
( مػػػػػف القطعػػػػػة رقػػػػػـ 28-27ـ ارتػػػػػداد  كالمػػػػػار بالقسػػػػػالـ )3ـ+10بعػػػػػرض  قطػػػػػركف

(659.) 
 لبل تراض  بلؿ مدة ييريف  مف تاريخ ىذا اإل بلف.

ك ميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػو أفػػحاب الحقػػكؽ فػػ  األرا ػػ  كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األ ػػرل 
طبلع  مػى  ارطػة الميػركع مجانػان  ػبلؿ سػا ات الػدكاـ الميمكلة بيذا الميركع اإل

الرسػػم  كتقػػديـ اال ترا ػػات  ميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة  
 كادم غزة.

 ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم ا تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

ػ
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة 

 كالمحفكر ـ ارتداد3ـ+12بعرض  16بإيداع الم طط التففيم  لميارع رقـ 
 (18 – 8بيف يار   ) 

 منطقة تنظيـ: كادم غزة
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 23/2015مدف بمحافظات غزة بجمسػتيا رقػـ تعمف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ ال
 16 ػػػػف إيػػػػداع الم طػػػػط التففػػػػيم  لميػػػػارع رقػػػػـ  30/12/2015المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ 

-21( كالمػار بالقسػالـ )18 – 8كالمحفػكر بػيف يػار   ) ـ ارتػداد3ـ+12بعػرض 
 (.651( مف القطعة رقـ )22

 لبل تراض  بلؿ مدة ييريف مف تاريخ ىذا اإل بلف.
لجميػػو أفػػحاب الحقػػكؽ فػػ  األرا ػػ  كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األ ػػرل  ك ميػػو فانػػو يجػػكز

الميمكلة بيذا الميركع اإلطبلع  مػى  ارطػة الميػركع مجانػان  ػبلؿ سػا ات الػدكاـ 
الرسػػم  كتقػػديـ اال ترا ػػات  ميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة 

 كادم غزة.
 بعد ىذا التاريػػػخ((.))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم ا تػػراض يػػرد 

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

ػ
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة 

 بإيداع الم طط التففيم  لميكارع الييكمية ف  المنطقة اليمالية لنفكذ البري 
 منطقة تنظيـ: البري 

 1936( لسنة 28المدف رقـ )قانكف تنظيـ 

 23/2015تعمف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة بجمسػتيا رقػـ 
 ػف إيػداع الم طػط التففػيم  لميػكارع الييكميػة فػ   30/12/2015المنعقدة بتػاريخ 

 (.660( مف القطعة رقـ )15-14المنطقة اليمالية لنفكذ البري  كالمار بالقسالـ )
  بلؿ مدة ييريف  مف تاريخ ىذا اإل بلف.لبل تراض 

ك ميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػو أفػػحاب الحقػػكؽ فػػ  األرا ػػ  كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األ ػػرل 
الميمكلة بيذا الميركع اإلطبلع  مػى  ارطػة الميػركع مجانػان  ػبلؿ سػا ات الػدكاـ 

يػػة الرسػػم  كتقػػديـ اال ترا ػػات  ميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمد
 البري .

 ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم ا تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

ػ
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لمتنظيـ كبنا  المدف بمحافظات غزة

وأحطدػضبغبػإغداعػطذروعػترخغصػطحطظػوشودػسئظػجػبادمػ/ػطحطدػ/ػبذأن
ػاضحضو

تعمػػػػػف المجنػػػػػة المركزيػػػػػة لمتنظػػػػػيـ كبنػػػػػا  المػػػػػدف بمحافظػػػػػات غػػػػػزة لمجميػػػػػكر الكػػػػػريـ 
 .   30/12/2015المنعقدة بتاريخ  23/2015ب نيا قد قررت بجمستيا رقـ 

مػػػف القطعػػػة  33 مػػػى أرض القسػػػيمة رقػػػـ طحطـــظػوشـــودػسئـــظػجػػػإيػػػداع تػػػر يص 
دػ/ػطحطـــــدػوأحطـــــدػبادـــــمػاضدـــــغمػػػػف أرا ػػػػػ  غػػػػزة المقدمػػػػة لمجنػػػػػة  702رقػػػػـ 

 .ضبغبػاضحضو
ك ميػػػػػػػو يحػػػػػػػؽ لجميػػػػػػػو ذكم اليػػػػػػػ ف فػػػػػػػ  األرا ػػػػػػػ  كاألبنيػػػػػػػة كاألمػػػػػػػبلؾ األ ػػػػػػػرل  

الميػػػػػػمكلة بالمنطقػػػػػػة بفػػػػػػفتيـ مػػػػػػف أفػػػػػػحاب األمػػػػػػبلؾ أك بػػػػػػ م فػػػػػػفة أ ػػػػػػرل أف 
مػػػػػػف تػػػػػػاريخ  (يػػػػػػكـ 30)يتقػػػػػدمكا با ترا ػػػػػػاتيـ  مػػػػػػى الميػػػػػػركع كذلػػػػػػؾ  ػػػػػبلؿ مػػػػػػدة 

 نير ىذا اإل بلف.
المجنػػػػػػػة المحميػػػػػػػة لمبنػػػػػػػا  كالتنظػػػػػػػيـ بمقرىػػػػػػػا فػػػػػػػ   تقػػػػػػػدـ اال ترا ػػػػػػػات لػػػػػػػدل مكتػػػػػػػب

بمديػػػػػػة غػػػػػػزة  كلمسػػػػػػيد/ سػػػػػػكرتير المجنػػػػػػة المركزيػػػػػػة بمكتبػػػػػػو بػػػػػػكزارة الحكػػػػػػـ المحمػػػػػػ  
  بلؿ سا ات الدكاـ الرسم .

ػ))ودــوفػضنػغضتفـــتػأليػارتــراضػغــردػبطدػاظقضاءػاضطدةػاضطحددةػ((

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

بإيداع ميركع تقسيـ لاايات السكف باسـ/ كرثة حسف محمد نجـ  نيـ/ ىان  حسف 
 نجـ
 جباليا -منطقة تنظيـ 
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

حافظػات غػزة أنيػا قػد قػػررت بجمسػتيا تعمف المجنة المركزيػػة لؤلبنية كتنظيػـ المدف بم
تقسػيـ أرض القسػيمة  إيػداع ميػػركع 30/12/2015المنعقدة بتػاريخ  23/2015رقـ 
 دكنـ. 30.5417بمكقو )جباليا( لمساحة  978مف القطعة رقـ  155-154رقـ 

                       بكتابيا رقػـ    جباليا  كذلؾ بنا   مى طمب مف المجنة المحمية لمبنػا  كالتنظيـ ف  بمديػػة
 .10/11/2015المؤرخ ف   546

فانػو  1936( لسنة 28( مف قانكف تنظيـ المدف رقـ )20ك ميو ككفقان لنص المادة ) 
يجكز ألم ي ص مف ذكم الحقكؽ ف  األرا   أك األمبلؾ األ رل الكاقعة  مف 
ارض الميػػػػركع سػػػػكا  بفػػػػفتيـ مػػػػف أفػػػػحاب ىػػػػذه األمػػػػبلؾ أك ب يػػػػة فػػػػفة أ ػػػػرل 

طبلع  مى  رالط الميركع المكد ة بمكتب المجنة المحمية لمبنا  كالتنظيـ بمقرىػا  اال
ف  بمدية جباليا  بلؿ سا ات الدكاـ الرسم  كلمدة ستة أسابيو مف تاريػػخ نيػر ىػذا 
اإل بلف ف  الجريػدة الرسػمية أك ف  فػحيفتيف يػكميتيف محميتػيف أييمػا أقػػرب  كمػف 

ؿ ىػػػذه المػػػدة إلػػػى مكتػػػب المجنػػػة المحميػػػة بفػػػكرة ثػػػـ تقػػػديـ اال ترا ػػػات  ميػػػو  ػػػبل
 رسمية. 

 ))كسػكؼ لػف يمتفػػت ألم ا تػراض يػرد بعػػد ىػذا التاريػػخ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن                                                             
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 كزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزةفادر  ف المجنة المر 

 ـ ارتداد 3ـ+12بعرض   10012لميارع رقـ التففيم   بالمفادقة  مى الم طط
 ف  ح  قاع القريف 85-4كالمحفكر بيف يار   
  انيكنس  –منطقة تنظيـ

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

فظػػات غػػزة لمعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحا
التفػػػديؽ النيػػػال   مػػػى  30/12/2015المنعقػػػدة بتػػػاريخ  23/2015بجمسػػػتيا رقػػػـ  

ـ ارتػػداد كالمحفػػكر بػػيف 3ـ+12بعػػرض   10012لميػػارع رقػػـ التففػػيم   الم طػػط
                       كالمػػػػػػػػػػػػػػػػػار بالقسػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ رقػػػػػػػػػػػػػػػػػـ فػػػػػػػػػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػػػػػػػػػاع القػػػػػػػػػػػػػػػػػريف  85-4يػػػػػػػػػػػػػػػػػار   

 (.72) ( مف القطعة رقـ12-13)
السابؽ إيدا و لبل تراض بمكجب اإل بلف الفادر  ف المجنة المركزية كالذم جرل 

 .16/3/2015بجريدت  الرسالة كاالستقبلؿ بتاريخ نيره 
كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة ك ػػو ىػػذا الميػػركع مك ػػػو التنفيػػذ بعػػد مػػركر  مسػػػة 

فحيفتيف يكميتيف  مف تاريػخ نير ىذا اإل بلف ف  الجريدة الرسمية كف   ير يكمان 
 محميتيف أييما أقػرب. 

 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 ـ ارتداد 3ـ+14بعرض  14255رع رقـ االتففيم  لي بالمفادقة  مى الم طط
  125-4كالمحفكر بيف يار   

  انيكنس  –منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لمعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
 التفػػػديؽ النيػػػال   مػػػى 30/12/2015المنعقػػػدة بتػػػاريخ  23/2015بجمسػػػتيا رقػػػـ  

ـ ارتػػداد كالمحفػػكر بػػيف 3ـ +14بعػػرض  14255رع رقػػـ االتففػػيم  ليػػ الم طػػط
 (41( مػػف القطعػػة رقػػـ )34-31-30-6-5كالمػػار بالقسػػالـ رقػػـ ) 125-4يػػار   
 .(42( مف القطعة رقـ )11-10-9-8-7-6-1كالقسالـ )

السابؽ إيدا و لبل تراض بمكجب اإل بلف الفادر  ف المجنة المركزية كالذم جرل 
 .19/2/2015بجريدت  الرسالة كاالستقبلؿ بتاريخ  نيره

كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة ك ػػو ىػػذا الميػػركع مك ػػػو التنفيػػذ بعػػد مػػركر  مسػػػة 
مف تاريػخ نير ىذا اإل بلف ف  الجريدة الرسمية كف  فحيفتيف يكميتيف   ير يكمان 

 محميتيف أييما أقػرب. 
 دف.( مف قانكف تنظيـ الم18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 ـ بدكف ارتداد 12بعرض  11230ليارع رقـ الم طط التففيم  بالمفادقة  مى 
 11109-4كالمحفكر بيف يار   

  انيكنس  –منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28ظيـ المدف رقـ )قانكف تن

تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لمعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التفػػػديؽ النيػػػال   مػػػى  30/12/2015المنعقػػػدة بتػػػاريخ  23/2015بجمسػػػتيا رقػػػـ  

ـ بػػدكف ارتػػداد كالمحفػػكر بػػيف 12بعػػرض  11230ليػػارع رقػػـ الم طػػط التففػػيم  
 (.77( مف القطعة رقـ )8-7-6-5كالمار بالقسالـ رقـ ) 11109-4يار   

السابؽ إيدا و لبل تراض بمكجب اإل بلف الفادر  ف المجنة المركزية كالذم جرل 
 .19/3/2015بجريدت  الرسالة كاالستقبلؿ بتاريخ نيره 

كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة ك ػػو ىػػذا الميػػركع مك ػػػو التنفيػػذ بعػػد مػػركر  مسػػػة 
ريػخ نير ىذا اإل بلف ف  الجريدة الرسمية كف  فحيفتيف يكميتيف مف تا  ير يكمان 

 محميتيف أييما أقػرب. 
 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػــــــالنإرـ
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 ـ بدكف ارتداد 30بعرض   9الم طط التففيم  لميارع رقـ بالمفادقة  مى 
 24-8ف  الجز  المحفكر بيف يار   

  انيكنس  –منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لمعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة 
التفػػػديؽ النيػػػال   مػػػى  30/12/2015المنعقػػػدة بتػػػاريخ  23/2015بجمسػػػتيا رقػػػـ 

ـ بػػدكف ارتػػداد فػػ  الجػػز  المحفػػكر 30بعػػرض   9الم طػػط التففػػيم  لميػػارع رقػػـ 
( مػػف القطعػػة رقػػـ 29-28-23-22-10كالمػػار بالقسػػالـ رقػػـ ) 24-8بػػيف يػػار   

-24-23-15-14( كالقسػػػالـ ) 30( مػػػف القطعػػػة رقػػػـ ) 50لقسػػػيمة رقػػػـ )كا (78)
( 81( مػػػف القطعػػػة رقػػػـ )6-5-3( كالقسػػػالـ رقػػػـ )79( مػػػف القطعػػػة رقػػػـ )25-26

( مػػػػف 8-5-4-3( كالقسػػػػالـ رقػػػػـ )82( مػػػػف القطعػػػػة رقػػػػـ )3-2-1كالقسػػػػالـ رقػػػػـ )
 .(83القطعة رقـ )

لمجنة المركزية كالذم جرل السابؽ إيدا و لبل تراض بمكجب اإل بلف الفادر  ف ا
 .16/4/2015بجريدت  الرسالة كاالستقبلؿ بتاريخ نيره 

كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة ك ػػو ىػػذا الميػػركع مك ػػػو التنفيػػذ بعػػد مػػركر  مسػػػة 
مف تاريػخ نير ىذا اإل بلف ف  الجريدة الرسمية كف  فحيفتيف يكميتيف   ير يكمان 

 محميتيف أييما أقػرب. 
 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18لمادة )كذلؾ كفقان لنص ا

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

 



 م2017 ()ينايركانون ثاني             )الــوقــائــع الفـمســطـينـية(             العـدد الرابع والتسعون           

 

 

- 542 - 

ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

ـ بدكف 12بعرض  3235-3112رع رقـ كاميالم طط التففيم  لبالمفادقة  مى 
 72-87ارتداد كالمحفكر بيف يار   

  انيكنس  –طقة تنظيـمن
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لمعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التفػػػديؽ النيػػػال   مػػػى  30/12/2015المنعقػػػدة بتػػػاريخ  23/2015بجمسػػػتيا رقػػػـ 

رتػػػػػػػػداد ـ بػػػػػػػػدكف ا12بعػػػػػػػػرض  3235-3112رع رقػػػػػػػػـ كاميػػػػػػػػالم طػػػػػػػط التففػػػػػػػػيم  ل
( مػف 74-73-70-69-66كالمار بالقسالـ رقػـ ) 72-87كالمحفكر بيف يار   

-25-23-22-20-18-11-10-9-8-7-6-2كالقسػػػػػالـ ) (63القطعػػػػػة رقػػػػػـ )
( مػػػػف 9( كالقسػػػػيمة رقػػػػـ )64( مػػػػف القطعػػػػة رقػػػػـ )29-30-31-33-39-40-43

 .(65القطعة رقـ )
جنة المركزية كالذم جرل السابؽ إيدا و لبل تراض بمكجب اإل بلف الفادر  ف الم

 .16/2/2015بجريدت  الرسالة كاالستقبلؿ بتاريخ نيره 
كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة ك ػػو ىػػذا الميػػركع مك ػػػو التنفيػػذ بعػػد مػػركر  مسػػػة 

مف تاريػخ نير ىذا اإل بلف ف  الجريدة الرسمية كف  فحيفتيف يكميتيف   ير يكمان 
 محميتيف أييما أقػرب. 
 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18ادة )كذلؾ كفقان لنص الم

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 ـ بدكف ارتداد16بعرض  69رع رقـ اميالم طط التففيم  لبالمفادقة  مى 
 36-4كالمحفكر بيف يار   

  انيكنس  –منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لمعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التفػػػديؽ النيػػػال   مػػػى  30/12/2015المنعقػػػدة بتػػػاريخ  23/2015بجمسػػػتيا رقػػػـ 

 كالمحفػػػػكر بػػػػيف ـ بػػػػدكف ارتػػػػداد16بعػػػػرض  69رع رقػػػػـ اميػػػػالم طػػػػط التففػػػػيم  ل
-45-44-43-42-41-11-9-8-7-6-5كالمار بالقسالـ رقـ ) 36-4يار   

 (53( مػػػػػػػػػػف القطعػػػػػػػػػػة رقػػػػػػػػػػـ )46-47-48-49-50-51-52-74-75-76-77
-24-23-22-12-3-2( كالقسالـ رقػـ )54( مف القطعة رقـ )19-18كالقسالـ )

( 30-29-24-23-22-21-20-19( كالقسػػالـ رقػػـ ) 68( مػػف القطعػػة رقػػـ )51
 .(57( مف القطعة رقـ )1( كالقسيمة رقـ )69) مف القطعة رقـ

السابؽ إيدا و لبل تراض بمكجب اإل بلف الفادر  ف المجنة المركزية كالذم جرل 
 .16/2/2015بجريدت  الرسالة كاالستقبلؿ بتاريخ نيره 

كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة ك ػػو ىػػذا الميػػركع مك ػػػو التنفيػػذ بعػػد مػػركر  مسػػػة 
ر ىذا اإل بلف ف  الجريدة الرسمية كف  فحيفتيف يكميتيف مف تاريػخ ني  ير يكمان 

 محميتيف أييما أقػرب. 
 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

ػ
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة 

 ـ بدكف ارتداد12* بعرض 22 رقـميارع لالتففيم  ط لم طابإيداع 
 *15-*10يار   المحفكر بيف ك  

 منطقة تنظيـ:  بساف الجديدة
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 23/2015تعمف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة بجمسػتيا رقػـ 
* 22 رقػػػـميػػػارع لالتففػػػيم  ط م طػػػال ػػػف إيػػػداع  30/12/2015المنعقػػػدة بتػػػاريخ 

-6* كالمػار بالقسػالـ )15-*10يػار   المحفكر بيف ـ بدكف ارتداد ك 12بعرض 
 (.234( مف القطعة رقـ )7-8-9-10-11

 لبل تراض  بلؿ مدة ييريف مف تاريخ ىذا اإل بلف.
ك ميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػو أفػػحاب الحقػػكؽ فػػ  األرا ػػ  كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األ ػػرل 

بيذا الميركع اإلطبلع  مػى  ارطػة الميػركع مجانػان  ػبلؿ سػا ات الػدكاـ الميمكلة 
الرسػػم  كتقػػديـ اال ترا ػػات  ميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة 

  بساف الجديدة.
 ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم ا تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 طحاسظاتػزـزةب

ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة 

ـ 3ـ+12)يارع مسجد النفر( بعرض  101بإيداع الم طط التففيم  لميارع رقـ 
 ارتداد

 منطقة تنظيـ: النفر
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 23/2015المدف بمحافظات غزة بجمسػتيا رقػـ  تعمف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ
 101 ػػػف إيػػػداع الم طػػػط التففػػػيم  لميػػػارع رقػػػـ  30/12/2015المنعقػػػدة بتػػػاريخ 

( مػػف القطعػػة 2-1ـ ارتػػداد كالمػػار بالقسػػالـ )3ـ+12)يػػارع مسػػجد النفػػر( بعػػرض 
 (.32رقـ )

 لبل تراض  بلؿ مدة ييريف مف تاريخ ىذا اإل بلف.
حاب الحقػػكؽ فػػ  األرا ػػ  كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األ ػػرل ك ميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػو أفػػ

الميمكلة بيذا الميركع اإلطبلع  مػى  ارطػة الميػركع مجانػان  ػبلؿ سػا ات الػدكاـ 
الرسػػم  كتقػػديـ اال ترا ػػات  ميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة 

 النفر.
 ريػػػخ((.))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم ا تػػراض يػػرد بعد ىذا التا

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة 

 ـ ارتداد 3ـ+12* بعرض 16 رقـ الييكم  ميارعلالتففيم  ط الم طبإيداع 
 (             30-9يار   ) المحفكر بيف ك 

 النفر منطقة تنظيـ:
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 23/2015تعمف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة بجمسػتيا رقػـ 
 رقػػـ الييكمػػ  ميػػارعلالتففػػيم  ط الم طػػ ػػف إيػػداع  30/12/2015المنعقػػدة بتػػاريخ 

( كالمػػػار بالقسػػػالـ 30-9يػػػار   )المحفػػػكر بػػػيف ـ ارتػػػداد ك 3ـ+12* بعػػػرض 16
 أرا   سبو( مف القطعة رقـ )أرا   سبو(.)

 لبل تراض  بلؿ مدة ييريف مف تاريخ ىذا اإل بلف.
ك ميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػو أفػػحاب الحقػػكؽ فػػ  األرا ػػ  كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األ ػػرل 
الميمكلة بيذا الميركع اإلطبلع  مػى  ارطػة الميػركع مجانػان  ػبلؿ سػا ات الػدكاـ 

و إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة الرسػػم  كتقػػديـ اال ترا ػػات  ميػػ
 النفر.

 ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم ا تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة 

 ـ ارتداد 3ـ+12بعرض  22 رقـ ميارعلالتففيم  ط  طالمبإيداع 
 (          13-9يار   )المحفكر بيف ك 

 منطقة تنظيـ: النفر
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 23/2015تعمف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة بجمسػتيا رقػـ 
 22 رقػػػػـ ميػػػػارعلالتففػػػػيم   طالم طػػػػ ػػػػف إيػػػػداع  30/12/2015المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ 

( كالمػار بالقسػالـ )أرا ػ  13-9يػار   )المحفػكر بػيف ـ ارتػداد ك 3ـ+12بعرض 
 سبو( مف القطعة رقـ )أرا   سبو(.

 لبل تراض  بلؿ مدة ييريف مف تاريخ ىذا اإل بلف.
ك ميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػو أفػػحاب الحقػػكؽ فػػ  األرا ػػ  كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األ ػػرل 

لميركع اإلطبلع  مػى  ارطػة الميػركع مجانػان  ػبلؿ سػا ات الػدكاـ الميمكلة بيذا ا
الرسػػم  كتقػػديـ اال ترا ػػات  ميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة 

 النفر.
 ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم ا تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة 

  ـ بدكف ارتداد8بعرض  R3الم طط التففيم  لميارع رقـ بإيداع 
 ـ بدكف ارتداد        10( كيارع تنظيم  بعرض A1كالمحفكر بيف يارع )

 مفدرمنطقة تنظيـ: ال
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 23/2015تعمف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة بجمسػتيا رقػـ 
 R3الم طػػػػط التففػػػػيم  لميػػػػارع رقػػػػـ  ػػػػف إيػػػػداع  30/12/2015المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ 

ـ 10( كيػارع تنظيمػػ  بعػػرض A1كالمحفػػكر بػيف يػػارع ) ـ بػػدكف ارتػداد8بعػرض 
أرا ػػػ   18قطعػػػة رقػػػـ )أرا ػػػ  سػػػبو( مػػػف ال 27-1بػػػدكف ارتػػػداد كالمػػػار بالقسػػػالـ )

 سبو(.
 لبل تراض  بلؿ مدة ييريف مف تاريخ ىذا اإل بلف.

ك ميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػو أفػػحاب الحقػػكؽ فػػ  األرا ػػ  كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األ ػػرل 
الميمكلة بيذا الميركع اإلطبلع  مػى  ارطػة الميػركع مجانػان  ػبلؿ سػا ات الػدكاـ 

مجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة الرسػػم  كتقػػديـ اال ترا ػػات  ميػػو إلػػى مكتػػب ال
 .مفدرال

 ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم ا تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

ـ 40)يارع الرييد( بعرض  16رع رقـ اميففيم  لالم طط التبالمفادقة  مى 
 (   3B-1/16بدكف ارتداد كالمحفكر بيف يار   ) 

 الزكايدة  –منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لمعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التفػػػديؽ النيػػػال   مػػػى  30/12/2015بتػػػاريخ  المنعقػػػدة 23/2015بجمسػػػتيا رقػػػـ  

  ـ بػػػػػدكف ارتػػػػػداد40)يػػػػػارع الريػػػػػيد( بعػػػػػرض  16رع رقػػػػػـ اميػػػػػالم طػػػػػط التففػػػػػيم  ل
( مػف القطعػة رقػـ 2-1كالمػار بالقسػالـ رقػـ )(  3B-1/16كالمحفكر بيف يػار   )

 .(2334( مف القطعة رقـ )2كالقسيمة رقـ ) (2336)
ف الفادر  ف المجنة المركزية كالذم جرل السابؽ إيدا و لبل تراض بمكجب اإل بل

 .12/8/2015ف  جريدة فمسطيف بتاريخ نيره 
كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة ك ػػو ىػػذا الميػػركع مك ػػػو التنفيػػذ بعػػد مػػركر  مسػػػة 

مف تاريػخ نير ىذا اإل بلف ف  الجريدة الرسمية كف  فحيفتيف يكميتيف   ير يكمان 
 محميتيف أييما أقػرب. 

 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18المادة ) كذلؾ كفقان لنص

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

ـ 60)يارع أحمد ياسيف( بعرض  7الم طط التففيم  لميارع رقـ بالمفادقة  مى 
ـ بدكف ارتداد 30كبعرض  106-20حفكر بيف يار   بدكف ارتداد ف  الجز  الم

 16-20ف  الجز  المحفكر بيف يار   
  انيكنس  –منطقة تنظيـ

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لمعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التفػػػديؽ النيػػػال   مػػػى  30/12/2015المنعقػػػدة بتػػػاريخ  23/2015بجمسػػػتيا رقػػػـ 

ـ بػػدكف ارتػػداد 60) يػػارع أحمػػد ياسػػيف( بعػػرض  7الم طػػط التففػػيم  لميػػارع رقػػـ 
ـ بػػدكف ارتػػداد فػػ  الجػػز  30كبعػػرض  106-20فػػ  الجػػز  المحفػػكر بػػيف يػػار   

 (88( مف القطعة رقـ )2-11كالمار بالقسالـ رقـ ) 16-20المحفكر بيف يار   
 .(92( مف القطعة رقـ )28-27-24-23-21-20-19-5كالقسالـ رقـ )

السابؽ إيدا و لبل تراض بمكجب اإل بلف الفادر  ف المجنة المركزية كالذم جرل 
 .17/2/2014ف  جريدت  فمسطيف كالرسالة بتاريخ نيره 

كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة ك ػػو ىػػذا الميػػركع مك ػػػو التنفيػػذ بعػػد مػػركر  مسػػػة 
ف ف  الجريدة الرسمية كف  فحيفتيف يكميتيف مف تاريػخ نير ىذا اإل بل  ير يكمان 

 محميتيف أييما أقػرب. 
 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

ـ ارتداد كاليارع 3ـ+14بعرض  30رع رقـ اميلالتففيم   بالمفادقة  مى الم طط
 ـ ارتداد3ـ+16بعرض  89ـ بدكف ارتداد كاليارع رقـ 12بعرض  10140رقـ 

  مف ح  قاع القريف
  انيكنس  –منطقة تنظيـ

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

ـ أنيػػا قػػد قػػػررت تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لمعمػػك 
التفػػػديؽ النيػػػال   مػػػى  30/12/2015المنعقػػػدة بتػػػاريخ  23/2015بجمسػػػتيا رقػػػـ 

 10140ـ ارتػػداد كاليػػارع رقػػـ 3ـ+14بعػػرض  30رع رقػػـ اميػػلالم طػػط التففػػيم  
ـ ارتػداد  ػمف حػ  قػاع 3ـ+16بعػرض  89ـ بػدكف ارتػداد كاليػارع رقػـ 12بعرض 
كالقسػػػػػػػػالـ رقػػػػػػػػـ                          (71عػػػػػػػػة رقػػػػػػػػـ )( مػػػػػػػػف القط6-2كالمػػػػػػػػار بالقسػػػػػػػػالـ رقػػػػػػػػـ ) القػػػػػػػػريف

( 74( مػف القطعػة رقػـ )2-1( كالقسالـ رقـ )72( مف القطعة رقـ )1-2-3-4-5)
( مف القطعػة رقػـ 2( كالقسيمة رقـ )76( مف القطعة رقـ )4-3-2-1كالقسالـ رقـ )

(75). 
زية كالذم جرل السابؽ إيدا و لبل تراض بمكجب اإل بلف الفادر  ف المجنة المرك

 .19/3/2015ف  جريدت  االستقبلؿ كالرسالة بتاريخ نيره 
كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة ك ػػو ىػػذا الميػػركع مك ػػػو التنفيػػذ بعػػد مػػركر  مسػػػة 

مف تاريػخ نير ىذا اإل بلف ف  الجريدة الرسمية كف  فحيفتيف يكميتيف   ير يكمان 
 محميتيف أييما أقػرب. 

 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة 

 ـ بدكف ارتداد 20بعرض  **1الم طط التففيم  لميارع بإيداع 
 27-6كالمحفكر بيف يار   

  بساف الجديدةمنطقة تنظيـ: 
 1936( لسنة 28نكف تنظيـ المدف رقـ )قا

 23/2015تعمف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة بجمسػتيا رقػـ 
بعػرض  **1الم طػط التففػيم  لميػارع  ف إيداع  30/12/2015المنعقدة بتاريخ 

-13-8-7-1كالمػػار بالقسػػالـ ) 27-6ـ بػػدكف ارتػػداد كالمحفػػكر بػػيف يػػار   20
( مػػػف 8-7-5-4( كالقسػػػالـ رقػػػـ )233( مػػػف القطعػػػة رقػػػـ )19-20-22-23-28

( 231( مف القطعة رقـ )19-18-15-14-5-1( كالقسالـ رقـ )235القطعة رقـ )
( مػػف 10( كالقسػػيمة رقػػـ )232( مػػف القطعػػة رقػػـ )6-5-4-3-2-1كالقسػػالـ رقػػـ )
 (.236القطعة رقـ )

 لبل تراض  بلؿ مدة ييريف مف تاريخ ىذا اإل بلف.
فانػػو يجػػكز لجميػػو أفػػحاب الحقػػكؽ فػػ  األرا ػػ  كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األ ػػرل ك ميػػو 

الميمكلة بيذا الميركع اإلطبلع  مػى  ارطػة الميػركع مجانػان  ػبلؿ سػا ات الػدكاـ 
الرسػػم  كتقػػديـ اال ترا ػػات  ميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة 

 . بساف الجديدة
  تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ((.))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم ا

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة 

  1777مف القطعة رقـ  124إيداع تايير ىدؼ است داـ جز  مف أرض القسيمة رقـ 
 سجد(مف زرا   إلى مرفؽ  اـ )م

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة لمجميػكر الكػريـ أنيػا قػد 
إيػداع ميػركع تاييػر  30/12/2015المنعقدة بتاريخ  23/2015قررت بجمستيا رقـ 

 مػف زرا ػ  1777مف القطعة رقػـ  124جز  مف أرض القسيمة رقـ  ىدؼ است داـ
لبمديػة كذلػؾ طبقػان لمم طػط المػكدع بمقػر لجنػة التنظػيـ    – إلى مرفؽ  اـ )مسجد(

( لسنة 28تطبيقان لنص المادة السادسة  ير مف قانكف تنظيـ المدف رقـ )اـ النفر 
 كتعديبلتو. 1936

ك ميو كاستنادان لنص المادة السابعة  يػر مػف ذات القػانكف فانػو يجػكز لجميػو ذكم  
   كاألمبلؾ كاألبنية الميمكلة بيذا الميركع أك ب م ميركع آ ػر الحقكؽ ف  األرا

أكدع بمقت ػػ  المػػادة السادسػػة  يػػر سػػكا  بفػػفتيـ مػػف أفػػحاب األمػػبلؾ أك ب يػػة 
فػػفة أ ػػرل االطػػبلع  مػػى الم طػػط المػػكدع كتقػػديـ ا ترا ػػاتيـ  ميػػو إلػػى مكتػػب 

مػف   سػتيف يكمػان  المجنة المحمية لبمدية اـ النفر  بلؿ سػا ات الػدكاـ الرسػم  كلمػدة
 تاريػخ نير ىذا اإل بلف.

 ))كسػكؼ لػف يمتفت ألم ا تػراض يػرد بعػػد التاريػػخ المحدد((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

   978مف القطعة  139ارض القسيمة نقؿ ممكية محطة كقكد  مى بي ف/ 
 جباليا  –منطقة تنظيـ 

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لمعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
إيػػداع ميػػركع نقػػؿ ممكيػػة   30/12/2015المنعقػػدة بتػػاريخ  23/2015بجمسػػتيا رقػػـ 

أرا   جباليا مف المالؾ/  978مف القطعة  139ارض القسيمة محطة الكقكد  مى 
 ليمى  ميؿ اليرفا الى السيد/ فؤاد محمد محمكد ىنية.

 .12/12/2015كذلؾ استنادان الى كتاب السيد/ رليس بمدية جباليا المؤرخ ف  
فإنػػو يجػػكز ألم يػػ ص مػػف  1936لسػػنة  28ك ميػػو كفقػػان لقػػانكف تنظػػيـ المػػدف رقػػـ 

األرا   أك األمبلؾ األ رم الكاقعة  مف ارض القسيمة المذككرة  ذكم الحقكؽ ف 
ا ػػػبله سػػػػكا  بفػػػػفتيـ مػػػػف افػػػػحاب ىػػػػذه األمػػػػبلؾ أك بػػػػ م فػػػػفة ا ػػػػرم االطػػػػبلع 
كاال تػػػراض  مػػػى ميػػػركع نقػػػؿ الممكيػػػة بمقػػػر المجنػػػة المحميػػػة لمنطقػػػة تنظػػػيـ جباليػػػا 

ا اال ػبلف  بلؿ سا ات الدكاـ الرسم  كلمدة  مسػة  يػر يكمػان مػف تػاريخ نيػر ىػذ
 ف  الجريدة الرسمية كلف يمتفت ألم ا تراض بعد انتيا  مدة اال تراض.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

ػ
 

ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة 

ـ ارتداد 3ـ+16بعرض  12بإيداع الم طط التففيم  لميارع الييكم  رقـ 
 3-9كالمحفكر بيف يار   
 منطقة تنظيـ: الماراقة

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 1/2016تعمف المجنػة المركزيػة لؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة بجمسػتيا رقػـ 
 12 ف إيداع الم طط التففيم  لميارع الييكم  رقـ  13/1/2016المنعقدة بتاريخ 

-3-2-1كالمػػار بالقسػػالـ ) 3-9داد كالمحفػػكر بػػيف يػػار   ـ ارتػػ3ـ+16بعػػرض 
 (.668( مف القطعة رقـ )4-6

 لبل تراض  بلؿ مدة ييريف  مف تاريخ ىذا اإل بلف.
ك ميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػو أفػػحاب الحقػػكؽ فػػ  األرا ػػ  كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األ ػػرل 

 ات الػدكاـ الميمكلة بيذا الميركع اإلطبلع  مػى  ارطػة الميػركع مجانػان  ػبلؿ سػا
الرسػػم  كتقػػديـ اال ترا ػػات  ميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة  

 الماراقة.
 ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم ا تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

ػ
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ػإرـــــــالن
 لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة فادر  ف المجنة المركزية 

ـ ارتداد 3ـ+16بعرض  6بإيداع الم طط التففيم  لميارع الييكم  رقـ 
 23-9كالمحفكر بيف يار   

 منطقة تنظيـ: الماراقة
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 1/2016تعمف المجنػة المركزيػة لؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة بجمسػتيا رقػـ 
 6 ف إيػداع الم طػط التففػيم  لميػارع الييكمػ  رقػـ  13/1/2016لمنعقدة بتاريخ ا

-60-59كالمػار بالقسػالـ ) 23-9ـ ارتداد كالمحفكر بيف يار   3ـ+16بعرض 
 (. 670( مف القطعة رقـ ) 61-66-67-68-23-122-93-105-108

 لبل تراض  بلؿ مدة ييريف  مف تاريخ ىذا اإل بلف.
ميػػو أفػػحاب الحقػػكؽ فػػ  األرا ػػ  كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األ ػػرل ك ميػػو فانػػو يجػػكز لج

الميمكلة بيذا الميركع اإلطبلع  مػى  ارطػة الميػركع مجانػان  ػبلؿ سػا ات الػدكاـ 
الرسػػم  كتقػػديـ اال ترا ػػات  ميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة  

 الماراقة.
 د ىذا التاريػػػخ((.))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم ا تػػراض يػػرد بع

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

ػ
ػ
ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة 

ـ ارتداد كالمحفكر بيف 3ـ+20بعرض  23بإيداع الم طط التففيم  لميارع رقـ 
 14-2يار   

 منطقة تنظيـ: الماراقة
 1936( لسنة 28تنظيـ المدف رقـ )قانكف 

 1/2016تعمف المجنػة المركزيػة لؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة بجمسػتيا رقػـ 
بعػرض  23 ف إيداع الم طط التففيم  لميارع رقػـ  13/1/2016المنعقدة بتاريخ 

كالمػػػػػػػػػػػػػػػػار بالقسػػػػػػػػػػػػػػػػالـ                14-2ـ ارتػػػػػػػػػػػػػػػػداد كالمحفػػػػػػػػػػػػػػػػكر بػػػػػػػػػػػػػػػػيف يػػػػػػػػػػػػػػػػار   3ـ+20
-86-64-83-82-81( كالقسػػػػالـ رقػػػػـ )667القطعػػػػة رقػػػػـ ) ( مػػػػف40-41-42)

( مػػػػػػػػف  87-88-89-90-91-92-23-93-95-47-96-119-87-76-98
( كالقسالـ 671( مف القطعة رقـ  )6-5-4-3-2( كالقسالـ رقـ )670القطعة رقـ )

 (. 659( مف القطعة رقـ ) 37-5-4رقـ )
 لبل تراض  بلؿ مدة ييريف مف تاريخ ىذا اإل بلف.

و فانػػو يجػػكز لجميػػو أفػػحاب الحقػػكؽ فػػ  األرا ػػ  كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األ ػػرل ك ميػػ
الميمكلة بيذا الميركع اإلطبلع  مػى  ارطػة الميػركع مجانػان  ػبلؿ سػا ات الػدكاـ 
الرسػػم  كتقػػديـ اال ترا ػػات  ميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة  

 الماراقة.
 ػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ((.))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم ا ت

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػ
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ػإرـــــــالن 
 جنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزةفادر  ف الم

مف القطعة رقـ  5نقؿ ممكية محطة كقكد الكاقعة  مى أرض القسيمة رقـ بي ف/ 
 مف السيد / حمم  مكسى  يير الى السيد/ رأفت  بد الكريـ  ايكر  يير 23

 رفح  –منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

زيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لمعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت تعمػػف المجنػػة المرك
إيػػػػداع ميػػػػركع نقػػػػؿ ممكيػػػػة  13/1/2016المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ  1/2016بجمسػػػػتيا رقػػػػـ 

مػػػف السػػػيد/  23مػػػف القطعػػػة رقػػػـ  5محطػػػة كقػػػكد الكاقعػػػة  مػػػى أرض القسػػػيمة رقػػػـ 
را ػ   ػمف أ -حمم  مكسى  يير الى السيد/ رأفػت  بػد الكػريـ  ايػكر  ػيير 

 رفح.
 .30/11/2015كذلؾ استنادان الى كتاب السيد/ رليس بمدية رفح المؤرخ ف  

فإنػػو يجػػكز ألم يػػ ص مػػف  1936لسػػنة  28ك ميػػو كفقػػان لقػػانكف تنظػػيـ المػػدف رقػػـ 
ذكم الحقكؽ ف  األرا   أك األمبلؾ األ رم الكاقعة  مف ارض القسيمة المذككرة 

ؾ أك بػػػػ م فػػػػفة ا ػػػػرم االطػػػػبلع ا ػػػبله سػػػػكا  بفػػػػفتيـ مػػػػف افػػػػحاب ىػػػػذه األمػػػػبل
كاال تراض  مى ميركع نقؿ الممكية بمقر المجنة المحميػة لمنطقػة تنظػيـ رفػح  ػبلؿ 
سػػا ات الػػدكاـ الرسػػم  كلمػػدة  مسػػة  يػػر يكمػػان مػػف تػػاريخ نيػػر ىػػذا اال ػػبلف فػػ  

 الجريدة الرسمية كلف يمتفت ألم ا تراض بعد انتيا  مدة اال تراض.

ػتظظغمػاضطدناضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػو
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

مف القطعة  18-19بإيداع ميركع تقسيـ لاايات السكف  مى ارض القسيمة رقـ 
 باسـ/ بمدية دير البمح 134رقـ 

 دير البمح -منطقة تنظيـ 
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمف المجنة المركزيػػة لؤلبنية كتنظيػـ المدف بمحافظػات غػزة أنيػا قػد قػػررت بجمسػتيا 
تقسػػػػػيـ  مػػػػػى ارض  إيػػػػػداع ميػػػػػػركع 13/1/2016المنعقػػػػػدة بتػػػػػاريخ  1/2016رقػػػػػـ 

 20.500بمكقػػػو )ديػػػر الػػػبمح( لمسػػػاحة 134مػػػف القطعػػػة رقػػػـ  18-19القسػػػيمة رقػػػـ 
 باسـ/ بمدية دير البمح. دكنـ

بكتابيػا دير الػبمح  ى طمب مف المجنة المحمية لمبنػا  كالتنظيـ ف  بمديػػةكذلؾ بنا   م
 .7/12/2015المؤرخ ف   863رقػـ  ب ك/

فانػو  1936( لسنة 28( مف قانكف تنظيـ المدف رقـ )20ك ميو ككفقان لنص المادة ) 
يجكز ألم ي ص مف ذكم الحقكؽ ف  األرا   أك األمبلؾ األ رل الكاقعة  مف 

ركع سػػػػكا  بفػػػػفتيـ مػػػػف أفػػػػحاب ىػػػػذه األمػػػػبلؾ أك ب يػػػػة فػػػػفة أ ػػػػرل ارض الميػػػػ
االطبلع  مى  رالط الميركع المكد ة بمكتب المجنة المحمية لمبنا  كالتنظيـ بمقرىػا  
ف  بمدية دير البمح  بلؿ سا ات الدكاـ الرسم  كلمػدة سػتة أسػابيو مػف تاريػػخ نيػر 

كميتيف محميتػػيف أييمػػا أقػػػرب  ىػػذا اإل ػػبلف فػػ  الجريػػػدة الرسػػػمية أك فػػ  فػػحيفتيف يػػ
كمف ثـ تقديـ اال ترا ات  ميو  بلؿ ىذه المػدة إلػى مكتػب المجنػة المحميػة بفػكرة 

 رسمية. 
 ))كسػكؼ لػف يمتفػػت ألم ا تػراض يػرد بعػػد ىػذا التاريػػخ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 ية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزةفادر  ف المجنة المركز 

مف القطعة رقـ  29بإيداع ميركع تقسيـ لاايات السكف  مى ارض القسيمة رقـ 
 باسـ/ كرثة فيفؿ  بد السبلـ المفرم 130

 دير البمح -منطقة تنظيـ 
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

ات غػزة أنيػا قػد قػػررت بجمسػتيا تعمف المجنة المركزيػػة لؤلبنية كتنظيػـ المدف بمحافظػ
تقسػػػػػيـ  مػػػػػى ارض  إيػػػػػداع ميػػػػػػركع 13/1/2016المنعقػػػػػدة بتػػػػػاريخ  1/2016رقػػػػػـ 

 دكنـ. 4.362بمكقو )دير البمح( لمساحة  130مف القطعة رقـ  29القسيمة رقـ 

بكتابيػا دير الػبمح  كذلؾ بنا   مى طمب مف المجنة المحمية لمبنػا  كالتنظيـ ف  بمديػػة
 .18/4/2015المؤرخ ف   341رقػـ   ب ك/

فانػو  1936( لسنة 28( مف قانكف تنظيـ المدف رقـ )20ك ميو ككفقان لنص المادة ) 
يجكز ألم ي ص مف ذكم الحقكؽ ف  األرا   أك األمبلؾ األ رل الكاقعة  مف 
ارض الميػػػػركع سػػػػكا  بفػػػػفتيـ مػػػػف أفػػػػحاب ىػػػػذه األمػػػػبلؾ أك ب يػػػػة فػػػػفة أ ػػػػرل 

المكد ة بمكتب المجنة المحمية لمبنا  كالتنظيـ بمقرىػا  االطبلع  مى  رالط الميركع 
ف  بمدية دير البمح  بلؿ سا ات الدكاـ الرسم  كلمػدة سػتة أسػابيو مػف تاريػػخ نيػر 
ىػػذا اإل ػػبلف فػػ  الجريػػػدة الرسػػػمية أك فػػ  فػػحيفتيف يػػكميتيف محميتػػيف أييمػػا أقػػػرب  

المجنػة المحميػة بفػكرة  كمف ثـ تقديـ اال ترا ات  ميو  بلؿ ىذه المػدة إلػى مكتػب
 رسمية. 

 ))كسػكؼ لػف يمتفػػت ألم ا تػراض يػرد بعػػد ىػذا التاريػػخ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن                                                             
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 مدف بمحافظات غزةفادر  ف المجنة المركزية لمتنظيـ كبنا  ال

ػإغداعػطذروعػترخغصػطحطظػوشودػسئظػجػبادمػ/ػطحطدػورطرػحرب/ػبذأن

تعمػػػػػف المجنػػػػػة المركزيػػػػػة لمتنظػػػػػيـ كبنػػػػػا  المػػػػػدف بمحافظػػػػػات غػػػػػزة لمجميػػػػػكر الكػػػػػريـ 
 .   13/1/2016المنعقدة بتاريخ  1/2016ب نيا قد قررت بجمستيا رقـ 

مػػػػػػف  226رقػػػػػػـ  مػػػػػػى أرض القسػػػػػػيمة طحطــــــظػوشــــــودػسئــــــظػجػإيػػػػػػداع تػػػػػػر يص 
بادـــــمػاضدـــــغدػ/ػطحطـــــدػمػػػػػف أرا ػػػػػ  غػػػػػزة المقدمػػػػػة لمجنػػػػػة  690القطعػػػػػة رقػػػػػـ 
 .ورطرػحرب

ك ميػػػػػػػو يحػػػػػػػؽ لجميػػػػػػػو ذكم اليػػػػػػػ ف فػػػػػػػ  األرا ػػػػػػػ  كاألبنيػػػػػػػة كاألمػػػػػػػبلؾ األ ػػػػػػػرل  
الميػػػػػػمكلة بالمنطقػػػػػػة بفػػػػػػفتيـ مػػػػػػف أفػػػػػػحاب األمػػػػػػبلؾ أك بػػػػػػ م فػػػػػػفة أ ػػػػػػرل أف 

مػػػػػف تػػػػػاريخ  يػػػػػكـ ( 30) يتقػػػػػدمكا با ترا ػػػػػاتيـ  مػػػػػى الميػػػػػركع كذلػػػػػؾ  ػػػػػبلؿ مػػػػػدة 
 نير ىذا اإل بلف.

تقػػػػػػػدـ اال ترا ػػػػػػػات لػػػػػػػدل مكتػػػػػػػب المجنػػػػػػػة المحميػػػػػػػة لمبنػػػػػػػا  كالتنظػػػػػػػيـ بمقرىػػػػػػػا فػػػػػػػ  
كلمسػػػػػػيد / سػػػػػػكرتير المجنػػػػػػة المركزيػػػػػػة بمكتبػػػػػػو بػػػػػػكزارة الحكػػػػػػـ المحمػػػػػػ   غػػػػػػزةبمديػػػػػػة 

  بلؿ سا ات الدكاـ الرسم .
ػةػ(())ودــوفػضنػغضتفـــتػأليػارتــراضػغــردػبطدػاظقضاءػاضطدةػاضطحدد

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

بالمفادقة النيالية  مى ميركع تايير ىدؼ است داـ أرض مف مرفؽ  اـ الى 
 منطقة تجارية

 كام السمقا -منطقة تنظيـ 
 1936( لسنة 28ف رقـ )قانكف تنظيـ المد

تعمف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة أنيػا قػد قػػررت بجمسػػتيا 
التفديؽ النيال   مػى ميػركع تاييػر  30/9/2015المنعقدة بتاريخ  17/2015رقـ 

ىػػدؼ اسػػت داـ ارض القسػػيمة سػػبو مػػف القطعػػة سػػبو الكاقعػػة  مػػى تقػػاطو يػػارع رقػػـ 
 لى منطقة تجارية.مف مرفؽ  اـ ا 2-15

بمكجب اإل بلف الفػادر  ػف المجنػة المركزيػة كالمنيػكر فػ  جريػدة فمسػطيف بتػاريخ 
مو ك عو مك ػو التنفيػذ بعػد مػركر  مسػة  يػر يكمػان مػف تػاريخ   24/10/2015

نيػػر ىػػذا اإل ػػبلف فػػ  الجريػػدة الرسػػمية أك فػػ  فحػػػيفتيف يكميتيػػػف محميتػػيف أييمػػا 
 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18)أقرب، كذلؾ كفقان لنص المادة 

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

ػ
 
 
 
 
 
 
 

ػ
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة 

  953مف القطعة رقـ  6إيداع تايير ىدؼ است داـ ارض القسيمة رقـ 
 جباليا -ت الفمبة مف زرا   الى مرفؽ محطة ترحيؿ النفايا

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة لمجميػكر الكػريـ أنيػا قػد 
إيػػػداع ميػػػركع تاييػػػر  13/1/2016المنعقػػػدة بتػػػاريخ  1/2016قػػػررت بجمسػػػتيا رقػػػـ 

  الػػى مرفػػؽ مػػف زرا ػػ 953مػػف القطعػػة رقػػـ  6ارض القسػػيمة رقػػـ  ىػػدؼ اسػػت داـ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمف أرا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  جباليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا                                                     –محطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ترحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ النفايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمبة 

تطبيقػان لػنص المػادة  كذلؾ طبقان لمم طط المكدع بمقػر لجنػة التنظػيـ لبمديػة جباليػا –
 كتعديبلتو. 1936( لسنة 28السادسة  ير مف قانكف تنظيـ المدف رقـ )

كاستنادان لنص المادة السابعة  يػر مػف ذات القػانكف فانػو يجػكز لجميػو ذكم ك ميو  
الحقكؽ ف  األرا   كاألمبلؾ كاألبنية الميمكلة بيذا الميركع أك ب م ميركع آ ػر 
أكدع بمقت ػػ  المػػادة السادسػػة  يػػر سػػكا  بفػػفتيـ مػػف أفػػحاب األمػػبلؾ أك ب يػػة 

را ػػاتيـ  ميػػو إلػػى مكتػػب فػػفة أ ػػرل االطػػبلع  مػػى الم طػػط المػػكدع كتقػػديـ ا ت
مػػػف    ػػبلؿ سػػػا ات الػػدكاـ الرسػػػم  كلمػػدة سػػػتيف يكمػػان  لبمديػػة جباليػػػاالمجنػػة المحميػػػة 

 تاريػخ نير ىذا اإل بلف.
 ))كسػكؼ لػف يمتفت ألم ا تػراض يػرد بعػػد التاريػػخ المحدد((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

ػ

ػ
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ػإرـــــــالن
 المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة  فادر  ف

  2375مف القطعة رقـ  3إيداع تايير ىدؼ است داـ ارض القسيمة رقـ 
  انيكنس االقميمية -مف زرا   الى مرفؽ محطة ترحيؿ النفايات الفمبة 

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

ف بمحافظػات غػزة لمجميػكر الكػريـ أنيػا قػد تعمف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظػيـ المػد
إيػػػداع ميػػػركع تاييػػػر  13/1/2016المنعقػػػدة بتػػػاريخ  1/2016قػػػررت بجمسػػػتيا رقػػػـ 

مػف زرا ػ  الػى مرفػػؽ  2375مػف القطعػػة رقػـ  3ارض القسػيمة رقػـ  ىػدؼ اسػت داـ
كذلػػؾ طبقػػػان لمم طػػط المػػػكدع  –محطػػة ترحيػػؿ النفايػػػات الفػػمبة  ػػػانيكنس االقميميػػة

تطبيقػػان لػػنص المػػادة السادسػػة  يػػر مػػف قػػانكف  تنظػػيـ لبمديػػة  ػػانيكنسبمقػػر لجنػػة ال
 كتعديبلتو. 1936( لسنة 28تنظيـ المدف رقـ )

ك ميػو كاسػتنادان لػنص المػادة السػابعة  يػر مػف ذات القػانكف فانػو يجػكز لجميػػو ذكم 
الحقكؽ ف  األرا   كاألمبلؾ كاألبنية الميمكلة بيذا الميركع أك ب م ميركع آ ػر 

بمقت ػػ  المػػادة السادسػػة  يػػر سػػكا  بفػػفتيـ مػػف أفػػحاب األمػػبلؾ أك ب يػػة  أكدع
فػػفة أ ػػرل االطػػبلع  مػػى الم طػػط المػػكدع كتقػػديـ ا ترا ػػاتيـ  ميػػو إلػػى مكتػػب 

كمكتػػب السػػيد / سػػكرتير المجنػػة المركزيػػة بمقػػره فػػ   لبمديػػة  ػػانيكنسالمجنػػة المحميػػة 
مػف تاريػػخ نيػر   سػتيف يكمػان  كزارة الحكـ المحم   بلؿ سا ات الػدكاـ الرسػم  كلمػدة

 ىذا اإل بلف.
 ))كسػكؼ لػف يمتفت ألم ا تػراض يػرد بعػػد التاريػػخ المحدد((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

ػ

ػ
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة 

مف سياح   2313مف القطعة رقـ  1قسيمة رقـإيداع تايير ىدؼ است داـ ارض ال
  فريح مفطفى أبك مديف /كزار   الى سكن  ب كميركع تقسيـ لاايات السكف باسـ

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة لمجميػكر الكػريـ أنيػا قػد 
إيػػػداع ميػػػركع تاييػػػر  13/1/2016ة بتػػػاريخ المنعقػػػد 1/2016قػػػررت بجمسػػػتيا رقػػػـ 

مػف سػياح  كزار ػ  الػى  2313مف القطعة رقـ  1ارض القسيمة رقـ ىدؼ است داـ
كذلػػؾ  – فػػريح مفػػطفى أبػػك مػػديف /سػػكن  ب كميػػركع تقسػػيـ لاايػػات السػػكف باسػػـ

طبقان لمم طط المكدع بمقر لجنة التنظيـ لبمدية الزىرا  تطبيقان لػنص المػادة السادسػة 
 كتعديبلتو. 1936( لسنة 28ف قانكف تنظيـ المدف رقـ ) ير م

ك ميػو كاسػتنادان لػنص المػادة السػابعة  يػر مػف ذات القػانكف فانػو يجػكز لجميػػو ذكم 
الحقكؽ ف  األرا   كاألمبلؾ كاألبنية الميمكلة بيذا الميركع أك ب م ميركع آ ػر 

ؾ أك ب يػػة أكدع بمقت ػػ  المػػادة السادسػػة  يػػر سػػكا  بفػػفتيـ مػػف أفػػحاب األمػػبل
فػػفة أ ػػرل االطػػبلع  مػػى الم طػػط المػػكدع كتقػػديـ ا ترا ػػاتيـ  ميػػو إلػػى مكتػػب 

مػػف    ػػبلؿ سػػا ات الػػدكاـ الرسػػم  كلمػػدة سػػتيف يكمػػان لبمديػػة الزىػػرا  المجنػػة المحميػػة 
 تاريػخ نير ىذا اإل بلف.

 ))كسػكؼ لػف يمتفت ألم ا تػراض يػرد بعػػد التاريػػخ المحدد((.

ػألبظغظػوتظظغمػاضطدناضضجظظػاضطرصزغظػض
 بطحاسظاتػزـزة

ػ

ػ
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة 

يارع المعبر  -( W4لميارع رقـ )التففيم  ط الم طبإيداع الم طط التففيم  
( فبلح 4( الحدكدم كيارع )66يارع )بيف ـ ارتداد كالكافؿ 3ـ+24بعرض 

 الديف 
 تنظيـ: اليككة االقميميةمنطقة 

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 1/2016تعمف المجنػة المركزيػة لؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة بجمسػتيا رقػـ 
 -( W4 ػػف إيػػداع الم طػػط التففػػيم  لميػػارع رقػػـ ) 13/1/2016المنعقػػدة بتػػاريخ 

( الحػػدكدم كيػػارع 66يػػارع )بػػيف  ـ ارتػػداد كالكافػػؿ 3ـ+24يػػارع المعبػػر بعػػرض 
 ( فبلح الديف كالمار بالقسالـ )سبو( مف القطعة رقـ ) سبو (.4)

 لبل تراض  بلؿ مدة ييريف مف تاريخ ىذا اإل بلف.
ك ميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػو أفػػحاب الحقػػكؽ فػػ  األرا ػػ  كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األ ػػرل 

ات الػدكاـ الميمكلة بيذا الميركع اإلطبلع  مػى  ارطػة الميػركع مجانػان  ػبلؿ سػا 
الرسػػم  كتقػػديـ اال ترا ػػات  ميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة  

 اليككة كلمسيد / سكرتير المجنة المركزية بمقره بكزارة الحكـ المحم .
 ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم ا تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 اسظاتػزـزةبطح

ػ

ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة 

( ف  638-651-653-658-671-681بإيداع الم طط التففيم  لميكارع رقـ )
 ح  معف 

 منطقة تنظيـ:  انيكنس
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 2/2016مػدف بمحافظػات غػزة بجمسػتيا رقػـ تعمف المجنػة المركزيػة لؤلبنيػة كتنظػيـ ال
-681 ػػػف إيػػػداع الم طػػػط التففػػػيم  لميػػػكارع رقػػػـ ) 3/2/2016المنعقػػػدة بتػػػاريخ 

( فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف كالمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار بالقسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ                 671-658-653-651-638
( مػػف القطعػػة 90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-102-105)

 (.57رقـ )
 ف تاريخ ىذا اإل بلف.لبل تراض  بلؿ مدة ييريف  م

ك ميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػو أفػػحاب الحقػػكؽ فػػ  األرا ػػ  كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األ ػػرل 
الميمكلة بيذا الميركع اإلطبلع  مػى  ارطػة الميػركع مجانػان  ػبلؿ سػا ات الػدكاـ 
الرسػػم  كتقػػديـ اال ترا ػػات  ميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة 

  انيكنس.
 ػكؼ لف يمتفػػػت ألم ا تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ((.))كسػ

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

ػ

ػ
ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة 

ـ ارتداد كالمحفكر بيف 3ـ+16بعرض  8بإيداع الم طط التففيم  لميارع رقـ 
  1B-9  يار 

 منطقة تنظيـ: الف ارم
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 2/2016تعمف المجنػة المركزيػة لؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة بجمسػتيا رقػـ 
بعػػرض  8 ػػف إيػػداع الم طػػط التففػػيم  لميػػارع رقػػـ  3/2/2016المنعقػػدة بتػػاريخ 

قسػػيمة )أرا ػػ  السػػبو( كالمػػار بال 1B-9ـ ارتػػداد كالمحفػػكر بػػيف يػػار   3ـ+16
 مف القطعة رقـ )أرا   السبو(.

 لبل تراض  بلؿ مدة ييريف مف تاريخ ىذا اإل بلف.
ك ميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػو أفػػحاب الحقػػكؽ فػػ  األرا ػػ  كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األ ػػرل 
الميمكلة بيذا الميركع اإلطبلع  مػى  ارطػة الميػركع مجانػان  ػبلؿ سػا ات الػدكاـ 

 ترا ات  ميو إلػى  مكتػب المجنػة المحميػة لمبنػا  كالتنظػيـ ببمديػة  الرسم  كتقديـ اال
 الف ارم.

 ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم ا تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

ػ

ػ
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ػإرـــــــالن
 غزة  فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات

ـ ارتداد 3ـ+12بعرض  11بإيداع الم طط التففيم  لميارع الييكم  رقـ 
 6-23كالمحفكر بيف يار   

 منطقة تنظيـ: كادم السمقا
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 2/2016تعمف المجنػة المركزيػة لؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة بجمسػتيا رقػـ 
 11ف إيػداع الم طػط التففػيم  لميػارع الييكمػ  رقػـ   3/2/2016المنعقدة بتاريخ 

كالمػػػار بالقسػػػالـ )أرا ػػػ   6-23ـ ارتػػػداد كالمحفػػػكر بػػػيف يػػػار   3ـ+12بعػػػرض 
 السبو( مف القطعة رقـ )أرا   السبو(.

 لبل تراض  بلؿ مدة ييريف  مف تاريخ ىذا اإل بلف.
ؾ األ ػػرل ك ميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػو أفػػحاب الحقػػكؽ فػػ  األرا ػػ  كاألبنيػػة كاألمػػبل

الميمكلة بيذا الميركع اإلطبلع  مػى  ارطػة الميػركع مجانػان  ػبلؿ سػا ات الػدكاـ 
الرسػػم  كتقػػديـ اال ترا ػػات  ميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة  

 كادم السمقا.
 ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم ا تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ((.

ػظغظػوتظظغمػاضطدناضضجظظػاضطرصزغظػضألب
 بطحاسظاتػزـزة

ػ

ػ
ػ
ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة 

-30103كى  يكارع  53 البديمة لميارع رقـ ارعك يبإيداع الم طط التففيم  لم
 30106ـ كاليارع رقـ 8بعرض  30102ـ كاليارع رقـ 10بعرض  30101

 28A-34ف يار   ـ كالمحفكرة بي6بعرض 
 منطقة تنظيـ: القرارة

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 2/2016تعمف المجنػة المركزيػة لؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة بجمسػتيا رقػـ 
البديمػػة لميػػارع  ارعك يػػ ػػف إيػػداع الم طػػط التففػػيم  لم 3/2/2016المنعقػػدة بتػػاريخ 

بعػػرض  30102ـ كاليػػارع رقػػـ 10بعػػرض  30101-30103كىػػ  يػػكارع  53 رقػػـ
كالمػػػار  28A-34ـ كالمحفػػػكرة بػػػيف يػػػار   6بعػػػرض  30106ـ كاليػػػارع رقػػػـ 8

 بالقسالـ )أرا   السبو( مف القطعة رقـ )أرا   السبو(.
 لبل تراض  بلؿ مدة ييريف مف تاريخ ىذا اإل بلف.

 ك ميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػو أفػػحاب الحقػػكؽ فػػ  األرا ػػ  كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األ ػػرل
الميمكلة بيذا الميركع اإلطبلع  مػى  ارطػة الميػركع مجانػان  ػبلؿ سػا ات الػدكاـ 
الرسػػم  كتقػػديـ اال ترا ػػات  ميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة  

 القرارة.
 ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم ا تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ((.

ػطدناضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاض
 بطحاسظاتػزـزة

ػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

ـ( بدكف ارتداد 4.5-ـ4بعرض ) 9012لميارع رقـ فيم  الم طط التفبإيداع 
 9075-31كالمحفكر بيف يار   

 منطقة تنظيـ:  انيكنس
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 2/2016تعمف المجنػة المركزيػة لؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة بجمسػتيا رقػـ 
 9012لميػػػػارع رقػػػػـ  الم طػػػػط التففػػػػيم  ػػػػف إيػػػػداع  3/2/2016المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ 

كالمػػػػػار  9075-31ـ( بػػػػػدكف ارتػػػػػداد كالمحفػػػػػكر بػػػػػيف يػػػػػار   4.5-ـ4بعػػػػػرض )
 (.65( مف القطعة رقـ )20بالقسيمة )

 لبل تراض  بلؿ مدة ييريف  مف تاريخ ىذا اإل بلف.
ك ميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػو أفػػحاب الحقػػكؽ فػػ  األرا ػػ  كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األ ػػرل 

بلع  مػى  ارطػة الميػركع مجانػان  ػبلؿ سػا ات الػدكاـ الميمكلة بيذا الميركع اإلط
الرسػػم  كتقػػديـ اال ترا ػػات  ميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة  

  انيكنس.
 ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم ا تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

ػ

ػ
ػ
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ػــــــالنإرـ
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

ـ ارتداد 3ـ+16بعرض  107لميارع الييكم  رقـ الم طط التففيم  بإيداع 
 6-38كالمحفكر بيف 

 منطقة تنظيـ:  انيكنس
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 2/2016ظػات غػزة بجمسػتيا رقػـ تعمف المجنػة المركزيػة لؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف بمحاف
 107لميارع الييكم  رقـ الم طط التففيم   ف إيداع  3/2/2016المنعقدة بتاريخ 

( مػػػف 10-9-8كالمػػػار بالقسػػػالـ ) 6-38ـ ارتػػػداد كالمحفػػػكر بػػػيف 3ـ+16بعػػػرض 
 (.84القطعة رقـ )

 لبل تراض  بلؿ مدة ييريف  مف تاريخ ىذا اإل بلف.
الحقػػكؽ فػػ  األرا ػػ  كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األ ػػرل  ك ميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػو أفػػحاب

الميمكلة بيذا الميركع اإلطبلع  مػى  ارطػة الميػركع مجانػان  ػبلؿ سػا ات الػدكاـ 
الرسػػم  كتقػػديـ اال ترا ػػات  ميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة  

  انيكنس.
 ريػػػخ((.))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم ا تػػراض يػػرد بعد ىذا التا

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

ػ

ػ
ػ
ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 مد ؿ محطة ال خ المركزية يرؽ 60بإيداع الم طط التففيم  لميارع رقـ 
 ـ12)فبلح الديف( بعرض  4يارع رقـ 

 القميميةمنطقة تنظيـ: البري  ا
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 2/2016تعمف المجنػة المركزيػة لؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة بجمسػتيا رقػـ 
مػػد ؿ  60 ػػف إيػػداع الم طػػط التففػػيم  لميػػارع رقػػـ  3/2/2016المنعقػػدة بتػػاريخ 

ـ كالمػػػػار 12)فػػػبلح الػػػػديف( بعػػػرض  4محطػػػة ال ػػػػخ المركزيػػػة يػػػػرؽ يػػػارع رقػػػػـ 
 (.660( مف القطعة رقـ )4سيمة )بالق

 لبل تراض  بلؿ مدة ييريف  مف تاريخ ىذا اإل بلف.
ك ميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػو أفػػحاب الحقػػكؽ فػػ  األرا ػػ  كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األ ػػرل 
الميمكلة بيذا الميركع اإلطبلع  مػى  ارطػة الميػركع مجانػان  ػبلؿ سػا ات الػدكاـ 

مكتب السيد/ سػكرتير المجنػة المركزيػة بمقػره الرسم  كتقديـ اال ترا ات  ميو إلى  
فػػػ  كزارة الحكػػػـ المحمػػػ  كالػػػى مكتػػػب المجنػػػة المحميػػػة لمبنػػػا  كالتنظػػػيـ ببمديػػػة البػػػري  

 االقميمية.
 ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم ا تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

ػ

ػ
ػ
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ػالنإرـــــــ
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

مف  674مف القطعة رقـ  7بإيداع ميركع تايير ىدؼ است داـ أرض القسيمة رقـ 
 مرافؽ  امة الى مرافؽ  امة كسكن  كميركع تقسيـ لاايات السكف

 غزة -منطقة تنظيـ 
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

المركزيػػة لؤلبنية كتنظيػـ المدف بمحافظػات غػزة أنيػا قػد قػػررت بجمسػتيا  تعمف المجنة
إيداع ميركع تايير ىدؼ است داـ أرض  3/2/2016المنعقدة بتاريخ  2/2016رقـ 

مػػػف مرافػػػؽ  امػػػة الػػػى مرافػػػؽ  امػػػة كسػػػكن   674مػػػف القطعػػػة رقػػػـ  7القسػػػيمة رقػػػـ 
 دكنـ. 155.558كميركع تقسيـ لاايات السكف بمكقو )غزة( لمساحة 

بكتابيػا رقػػـ                           غػزة  كذلؾ بنا   مى طمب مف المجنة المحميػة لمبنػػا  كالتنظػيـ فػ  بمديػػػة
 .15/12/2015المؤرخ ف   48/2015
فانػو  1936( لسنة 28( مف قانكف تنظيـ المدف رقـ )20ك ميو ككفقان لنص المادة ) 

   أك األمبلؾ األ رل الكاقعة  مف يجكز ألم ي ص مف ذكم الحقكؽ ف  األرا
ارض الميػػػػركع سػػػػكا  بفػػػػفتيـ مػػػػف أفػػػػحاب ىػػػػذه األمػػػػبلؾ أك ب يػػػػة فػػػػفة أ ػػػػرل 
االطبلع  مى  رالط الميركع المكد ة بمكتب المجنة المحمية لمبنا  كالتنظيـ بمقرىػا  
فػػ  بمديػػة غػػزة  ػػبلؿ سػػا ات الػػدكاـ الرسػػم  كلمػػدة سػػتيف يكمػػان مػػف تاريػػػخ نيػػر ىػػذا 

  الجريػػدة الرسػػمية أك فػ  فػحيفتيف يػكميتيف محميتػيف أييمػا أقػػرب كمػف اإل بلف فػ
ثػػػـ تقػػػديـ اال ترا ػػػات  ميػػػو  ػػػبلؿ ىػػػذه المػػػدة إلػػػى مكتػػػب المجنػػػة المحميػػػة بفػػػكرة 

 رسمية. 
 ))كسػكؼ لػف يمتفػػت ألم ا تػراض يػرد بعػػد ىػذا التاريػػخ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن                                                             
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

مف القطعة رقـ  10بإيداع ميركع تقسيـ لاايات السكف  مى أرض القسيمة رقـ 
2324  
 النفيرات -منطقة تنظيـ 

 1936لسنة ( 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمف المجنة المركزيػػة لؤلبنية كتنظيػـ المدف بمحافظػات غػزة أنيػا قػد قػػررت بجمسػتيا 
تقسػػيـ أرض القسػػيمة رقػػـ  إيػػداع ميػػػركع 3/2/2016المنعقػػدة بتػػاريخ  2/2016رقػػـ 
 دكنـ. 66.710بمكقو )النفيرات( لمساحة   2324مف القطعة رقـ  10

بكتابيا النفيرات  لمبنػا  كالتنظيـ ف  بمديػػة كذلؾ بنا   مى طمب مف المجنة المحمية
 .20/1/2016المؤرخ ف   2/2016رقػـ 

فانػو  1936( لسنة 28( مف قانكف تنظيـ المدف رقـ )20ك ميو ككفقان لنص المادة ) 
يجكز ألم ي ص مف ذكم الحقكؽ ف  األرا   أك األمبلؾ األ رل الكاقعة  مف 

ذه األمػػػػبلؾ أك ب يػػػػة فػػػػفة أ ػػػػرل ارض الميػػػػركع سػػػػكا  بفػػػػفتيـ مػػػػف أفػػػػحاب ىػػػػ
االطبلع  مى  رالط الميركع المكد ة بمكتب المجنة المحمية لمبنا  كالتنظيـ بمقرىػا  
ف  بمدية النفيرات  بلؿ سا ات الدكاـ الرسم  كلمدة ستة أسػابيو مػف تاريػػخ نيػر 
 ىػػذا اإل ػػبلف فػػ  الجريػػػدة الرسػػػمية أك فػػ  فػػحيفتيف يػػكميتيف محميتػػيف أييمػػا أقػػػرب 
كمف ثـ تقديـ اال ترا ات  ميو  بلؿ ىذه المػدة إلػى مكتػب المجنػة المحميػة بفػكرة 

 رسمية. 
 ))كسػكؼ لػف يمتفػػت ألم ا تػراض يػرد بعػػد ىػذا التاريػػخ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن                                                             
 بطحاسظاتػزـزة

ػ
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة 

الى  2-20إيداع تايير ىدؼ است داـ ارض المرفؽ العاـ المحفكر بيف يار   
دكنمات مف زرا   الى  7منطقة سكنية كتايير ىدؼ است داـ ارض بمساحة 

 كادم السمقا – ـمف منطقة زرا ية الى مرفؽ  ا 2مرفؽ  اـ يرؽ يارع رقـ 
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة لمجميػكر الكػريـ أنيػا قػد 
إيػػػػداع ميػػػػركع تاييػػػػر  3/2/2016المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ  2/2016قػػػػررت بجمسػػػػتيا رقػػػػـ 

طقػة سػكنية الى من 2-20ىدؼ است داـ ارض المرفؽ العاـ المحفكر بيف يار   
دكنمػػات مػػف زرا ػػ  الػػى مرفػػؽ  ػػاـ يػػرؽ  7كتاييػػر ىػػدؼ اسػػت داـ ارض بمسػػاحة 

كذلػؾ طبقػان لمم طػط المػكدع بمقػر لجنػة التنظػيـ لبمديػة كادم السػمقا  –  2يارع رقـ 
 1936( لسػػنة 28تطبيقػان لػػنص المػػادة السادسػػة  يػػر مػف قػػانكف تنظػػيـ المػػدف رقػػـ )

 كتعديبلتو.
مادة السابعة  يػر مػف ذات القػانكف فانػو يجػكز لجميػو ذكم ك ميو كاستنادان لنص ال 

الحقكؽ ف  األرا   كاألمبلؾ كاألبنية الميمكلة بيذا الميركع أك ب م ميركع آ ػر 
أكدع بمقت ػػ  المػػادة السادسػػة  يػػر سػػكا  بفػػفتيـ مػػف أفػػحاب األمػػبلؾ أك ب يػػة 

مكتػػب  فػػفة أ ػػرل االطػػبلع  مػػى الم طػػط المػػكدع كتقػػديـ ا ترا ػػاتيـ  ميػػو إلػػى
مف    بلؿ سا ات الدكاـ الرسم  كلمدة ستيف يكمالبمدية كادم السمقا المجنة المحمية 

 تاريػخ نير ىذا اإل بلف.
 ))كسػكؼ لػف يمتفت ألم ا تػراض يػرد بعػػد التاريػػخ المحدد((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

ػ
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ػإرـــــــالن
 ية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزةفادر  ف المجنة المركز 

 مف  -بالمفادقة  مى الميركع التنظيم  العمران  التففيم  لح  فبلح الديف 
 أرا   بن  سييبل

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة أنيػا قػد قػػررت بجمسػػتيا 
التفػػػػػػديؽ النيػػػػػػال   مػػػػػػى الميػػػػػػركع  3/2/2016ة بتػػػػػػاريخ المنعقػػػػػػد 2/2016رقػػػػػػـ 

 التنظيم  العمران  التففيم  لح  فبلح الديف.
السابؽ إيدا ػو لئل تػراض بمكجػب اإل ػبلف الفػادر  ػف المجنػة المركزيػة كالمنيػكر 

مو ك عو مك و التنفيذ بعد مركر  مسة  22/6/2015ف  جريدة فمسطيف بتاريخ 
اإل ػػػبلف فػػػ  الجريػػػدة الرسػػػمية أك فػػػ  فحػػػػيفتيف  يػػػر يكمػػػان مػػػف تػػػاريخ نيػػػر ىػػػذا 

 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18يكميتيػف محميتيف أييما أقرب، كذلؾ كفقان لنص المادة )
                                                               

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

ػ
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة 

 مف زرا ية  72مف القطعة رقـ  13إيداع تايير ىدؼ است داـ ارض القسيمة رقـ 
   انيكنس –الى بركة لتجميو مياه األمطار

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )
 

ات غػزة لمجميػكر الكػريـ أنيػا قػد تعمف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظػيـ المػدف بمحافظػ
إيػػػػداع ميػػػػركع تاييػػػػر  3/2/2016المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ  2/2016قػػػػررت بجمسػػػػتيا رقػػػػـ 

مػػف زرا يػػة الػػى بركػػة  72مػػف القطعػػة رقػػـ  13ارض القسػػيمة رقػػـ  ىػػدؼ اسػػت داـ
كذلػػػؾ طبقػػػان لمم طػػػط المػػػكدع بمقػػػر لجنػػػة التنظػػػيـ لبمديػػػة  –األمطػػػار  ميػػػاه لتجميػػػو

( لسػنة 28المادة السادسة  ير مف قانكف تنظيـ المدف رقػـ ) انيكنس تطبيقان لنص 
 كتعديبلتو. 1936

ك ميو كاستنادان لنص المادة السابعة  يػر مػف ذات القػانكف فانػو يجػكز لجميػو ذكم  
الحقكؽ ف  األرا   كاألمبلؾ كاألبنية الميمكلة بيذا الميركع أك ب م ميركع آ ػر 

بفػػفتيـ مػػف أفػػحاب األمػػبلؾ أك ب يػػة أكدع بمقت ػػ  المػػادة السادسػػة  يػػر سػػكا  
فػػفة أ ػػرل االطػػبلع  مػػى الم طػػط المػػكدع كتقػػديـ ا ترا ػػاتيـ  ميػػو إلػػى مكتػػب 

مػف    ػبلؿ سػا ات الػدكاـ الرسػم  كلمػدة سػتيف يكمػالبمديػة  ػانيكنس المجنة المحمية 
 تاريػخ نير ىذا اإل بلف.

 (.))كسػكؼ لػف يمتفت ألم ا تػراض يػرد بعػػد التاريػػخ المحدد(

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

ػ

ػ
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

( مف القطعة رقـ 176-175بإيداع الم طط التففيم  لميارع المار بالقسالـ رقـ )
 ( ف  المنطقة الاربية978)

 منطقة تنظيـ: جباليا
 1936( لسنة 28ـ المدف رقـ )قانكف تنظي

 3/2016تعمف المجنػة المركزيػة لؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة بجمسػتيا رقػـ 
 ػف إيػداع الم طػػط التففػيم  لميػارع المػار بالقسػػالـ  17/2/2016المنعقػدة بتػاريخ 

(  ف  المنطقة الاربية  كالمار بالقسالـ رقـ 978( مف القطعة رقـ )176-175رقـ )
 ( .978( مف القطعة رقـ )175-176)

 لبل تراض  بلؿ مدة ييريف مف تاريخ ىذا اإل بلف.
ك ميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػو أفػػحاب الحقػػكؽ فػػ  األرا ػػ  كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األ ػػرل 
الميمكلة بيذا الميركع اإلطبلع  مػى  ارطػة الميػركع مجانػان  ػبلؿ سػا ات الػدكاـ 

مجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة الرسػػم  كتقػػديـ اال ترا ػػات  ميػػو إلػػى مكتػػب ال
 جباليا.

 ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم ا تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

ػ

ػ
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة 

ـ بدكف ارتداد كالمحفكر 14بعرض  27Aرقـ   لميارع بإيداع الم طط التففيم
 ( 31B-27Bبيف يار   )

 منطقة تنظيـ: بيت الىيا
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 3/2016تعمف المجنػة المركزيػة لؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة بجمسػتيا رقػـ 
 27Aرقػػػػـ ارع  ػػػػف إيػػػػداع الم طػػػػط التففػػػػيم  لميػػػػ 17/2/2016المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ 

(                   31B-27Bـ بػػػػػػػػػػػػػػدكف ارتػػػػػػػػػػػػػػداد كالمحفػػػػػػػػػػػػػػكر بػػػػػػػػػػػػػػيف يػػػػػػػػػػػػػػار   )14بعػػػػػػػػػػػػػػرض 
 (.1749( مف القطعة رقـ )25كالمار بالقسيمة )

 لبل تراض  بلؿ مدة ييريف مف تاريخ ىذا اإل بلف.
ك ميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػو أفػػحاب الحقػػكؽ فػػ  األرا ػػ  كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األ ػػرل 

ميركع اإلطبلع  مػى  ارطػة الميػركع مجانػان  ػبلؿ سػا ات الػدكاـ الميمكلة بيذا ال
الرسػػم  كتقػػديـ اال ترا ػػات  ميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة  

 بيت الىيا.
 ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم ا تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 زةبطحاسظاتػزـ

ػ

ػ
ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة 

 ـ( بدكف ارتداد 16-ـ20بعرض)  8373رقـ بإيداع الم طط التففيم  لميارع 
 يارع اليرفا( -فبلح الديف 28كالمحفكر بيف يار   )

 منطقة تنظيـ: غزة
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 3/2016مجنػة المركزيػة لؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة بجمسػتيا رقػـ تعمف ال
  8373رقػػػـ  ػػػف إيػػػداع الم طػػػط التففػػػيم  لميػػػارع  17/2/2016المنعقػػػدة بتػػػاريخ 

يارع  -فبلح الديف 28ـ( بدكف ارتداد كالمحفكر بيف يار   )16-ـ20بعرض )
 (.723رقـ )( مف القطعة 40-39-29-47-34-41اليرفا( كالمار بالقسالـ )

 لبل تراض  بلؿ مدة ييريف مف تاريخ ىذا اإل بلف.
ك ميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػو أفػػحاب الحقػػكؽ فػػ  األرا ػػ  كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األ ػػرل 
الميمكلة بيذا الميركع اإلطبلع  مػى  ارطػة الميػركع مجانػان  ػبلؿ سػا ات الػدكاـ 

لمبنػا  كالتنظػيـ ببمديػة  الرسم  كتقديـ اال ترا ات  ميو إلػى  مكتػب المجنػة المحميػة 
 غزة.

 ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم ا تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

ػ

ػ
ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة 

 سابقان  2280المسمى بيارع أبك جراد  8450الم طط التففيم  لميارع رقـ بإيداع 
 األقف (  1250-الرييد 100ـ ارتداد كالمحفكر بيف يار   )3ـ+14بعرض 

 منطقة تنظيـ: غزة
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 3/2016تعمف المجنػة المركزيػة لؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة بجمسػتيا رقػـ 
 8450الم طػػػط التففػػػيم  لميػػػارع رقػػػـ إيػػػداع   ػػػف 17/2/2016المنعقػػػدة بتػػػاريخ 

ـ ارتػػػداد كالمحفػػػكر بػػػيف 3ـ+14بعػػػرض  سػػػابقان  2280المسػػػمى بيػػػارع أبػػػك جػػػراد 
-18-50-49-34-33األقفػ ( كالمػار بالقسػالـ ) 1250-الريػيد 100يار   )

 (.677( مف القطعة رقـ )53
 لبل تراض  بلؿ مدة ييريف مف تاريخ ىذا اإل بلف.

جميػػو أفػػحاب الحقػػكؽ فػػ  األرا ػػ  كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األ ػػرل ك ميػػو فانػػو يجػػكز ل
الميمكلة بيذا الميركع اإلطبلع  مػى  ارطػة الميػركع مجانػان  ػبلؿ سػا ات الػدكاـ 
الرسػػم  كتقػػديـ اال ترا ػػات  ميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة  

 غزة.
 ا التاريػػػخ((.))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم ا تػػراض يػػرد بعد ىذ

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

ػ

ػ
ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 ـ ارتداد3ـ+8بعرض  6876رقـ لميارع الم طط التففيم  بإيداع 
 ( 1418-القدس 1050كالمحفكر بيف يار   )

 منطقة تنظيـ: غزة
 1936( لسنة 28نكف تنظيـ المدف رقـ )قا

 3/2016تعمف المجنػة المركزيػة لؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة بجمسػتيا رقػـ 
 6876رقػػػـ لميػػػارع الم طػػػط التففػػػيم   ػػػف إيػػػداع  17/2/2016المنعقػػػدة بتػػػاريخ 

( كالمػػػار 1418-القػػػدس 1050كالمحفػػػكر بػػػيف يػػػار   )  ـ ارتػػػداد3ـ+8بعػػػرض 
 (.681( مف القطعة رقـ )14-13-10-9-7بالقسالـ )

 لبل تراض  بلؿ مدة ييريف مف تاريخ ىذا اإل بلف.
ك ميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػو أفػػحاب الحقػػكؽ فػػ  األرا ػػ  كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األ ػػرل 
الميمكلة بيذا الميركع اإلطبلع  مػى  ارطػة الميػركع مجانػان  ػبلؿ سػا ات الػدكاـ 

المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة  الرسػػم  كتقػػديـ اال ترا ػػات  ميػػو إلػػى مكتػػب
 غزة.

 ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم ا تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

ػ

ػ
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 ـ )أركيد(3ـ+24بعرض  5لميارع رقـ  بإيداع الم طط التففيم 
 جماؿ  بد النافر( 12-فبلح الديف 4ف  الجز  المحفكر بيف يار   )

 منطقة تنظيـ:  انيكنس
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 3/2016تعمف المجنػة المركزيػة لؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة بجمسػتيا رقػـ 
بعػػرض  5إيػػداع الم طػط التففػػيم  لميػارع رقػػـ  ػف  17/2/2016المنعقػدة بتػػاريخ 

جمػػػاؿ  12-فػػبلح الػػػديف 4ـ )أركيػػد( فػػػ  الجػػز  المحفػػػكر بػػيف يػػػار   )3ـ+24
( كالقسػػالـ                  44( مػػف القطعػػة رقػػـ )71-70-42-41 بػػد النافػػر( كالمػػار بالقسػػالـ )

 (.45( مف القطعة )18-19-15)
 اإل بلف.لبل تراض  بلؿ مدة ييريف  مف تاريخ ىذا 

ك ميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػو أفػػحاب الحقػػكؽ فػػ  األرا ػػ  كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األ ػػرل 
الميمكلة بيذا الميركع اإلطبلع  مػى  ارطػة الميػركع مجانػان  ػبلؿ سػا ات الػدكاـ 
الرسػػم  كتقػػديـ اال ترا ػػات  ميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة  

  انيكنس.
 ػػػت ألم ا تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ((.))كسػػكؼ لف يمتف

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

ػ

ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 ـ بدكف ارتداد12بعرض  12065لميارع رقـ الم طط التففيم  بإيداع 
 (10-بلح الديفف 4كالمحفكر بيف يار   )

 منطقة تنظيـ:  انيكنس
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 3/2016تعمف المجنػة المركزيػة لؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة بجمسػتيا رقػـ 
 12065لميػػارع رقػػـ الم طػػط التففػػيم   ػػف إيػػداع  17/2/2016المنعقػػدة بتػػاريخ 

 ( 10-فبلح الديف 4ـ بدكف ارتداد كالمحفكر بيف يار   )12بعرض 
 (.45( مف القطعة رقـ )40-36-35-34-26-25كالمار بالقسالـ )

 لبل تراض  بلؿ مدة ييريف  مف تاريخ ىذا اإل بلف.
ك ميػػػػػػػػػػػو فانػػػػػػػػػػػو يجػػػػػػػػػػػكز لجميػػػػػػػػػػػو أفػػػػػػػػػػػحاب الحقػػػػػػػػػػػكؽ فػػػػػػػػػػػ  األرا ػػػػػػػػػػػ  كاألبنيػػػػػػػػػػػة 
كاألمػػػػػػػػػػػػبلؾ األ ػػػػػػػػػػػػرل الميػػػػػػػػػػػػمكلة بيػػػػػػػػػػػػذا الميػػػػػػػػػػػػركع اإلطػػػػػػػػػػػػبلع  مػػػػػػػػػػػػى  ارطػػػػػػػػػػػػة 

الػػػػػػػػػػػدكاـ الرسػػػػػػػػػػػم  كتقػػػػػػػػػػػديـ اال ترا ػػػػػػػػػػػات  الميػػػػػػػػػػػركع مجانػػػػػػػػػػػان  ػػػػػػػػػػػبلؿ سػػػػػػػػػػػا ات
  ميو إلى مكتب المجنة المحمية لمبنا  كالتنظيـ ببمدية   انيكنس.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

ػ
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

مف القطعة  13 ية  مى أرض القسيمة رقـ بإيداع ميركع تقسيـ أرض لاايات زرا
  الابليين  باسـ/ كرثة محمد كيكسؼ 658رقـ 

 كادم غزة -منطقة تنظيـ 
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمف المجنة المركزيػػة لؤلبنية كتنظيػـ المدف بمحافظػات غػزة أنيػا قػد قػػررت بجمسػتيا 
يػػػداع ميػػػركع أرض لاايػػػات زرا يػػػة إ 17/2/2016المنعقػػػدة بتػػػاريخ  3/2016رقػػػـ 

بمكقػػػػو )كادم غػػػػزة( لمسػػػػاحة  658مػػػػف القطعػػػػة رقػػػػـ  13 مػػػػى أرض القسػػػػيمة رقػػػػـ 
كالمرافػػػؽ  2ـ23380دكنػػػـ المت ػػػمف نسػػػبة اسػػػتقطاع لميػػػكارع بمسػػػاحة  127.120
 %.30كبنسبة إجمالية  2ـ14756بمساحة 

بكتابيػا رقػػـ غػزة  ػةكذلؾ بنا   مى طمب مف المجنة المحميػة لمبنػػا  كالتنظػيـ فػ  بمديػػ
 .24/1/2016المؤرخ ف   17/2016ب ك غ / 

فانػػو  1936( لسػػنة 28( مػػف قػػانكف تنظػػيـ المػػدف رقػػـ )20ك ميػػو ككفقػػان لػػنص المػػادة )
يجػػكز ألم يػػ ص مػػف ذكم الحقػػكؽ فػػ  األرا ػػ  أك األمػػبلؾ األ ػػرل الكاقعػػة  ػػمف 

أ ػرل االطػبلع ارض الميركع سكا  بففتيـ مف أفحاب ىػذه األمػبلؾ أك ب يػة فػفة 
 مى  رالط الميركع المكد ة بمكتػب المجنػة المحميػة لمبنػا  كالتنظػيـ بمقرىػا  فػ  بمديػة 
كادم غزة  بلؿ سا ات الدكاـ الرسم  كلمدة ستة أسابيو مف تاريػخ نير ىػذا اإل ػبلف 
فػػ  الجريػػػدة الرسػػػمية أك فػػ  فػػحيفتيف يػػكميتيف محميتػػيف أييمػػا أقػػػرب  كمػػف ثػػـ تقػػديـ 

 ت  ميو  بلؿ ىذه المدة إلى مكتب المجنة المحمية بفكرة رسمية. اال ترا ا
 ))كسػكؼ لػف يمتفػػت ألم ا تػراض يػرد بعػػد ىػذا التاريػػخ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن                                                             
 بطحاسظاتػزـزة

ػ
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ػإرـــــــالن
 مجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزةفادر  ف ال

 باسـ/ محمد رياد أبك نافر كيركاه بإيداع ميركع تقسيـ ارض لاايات السكف 
 دير البمح -منطقة تنظيـ 

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

ا تعمف المجنة المركزيػػة لؤلبنية كتنظيػـ المدف بمحافظػات غػزة أنيػا قػد قػػررت بجمسػتي
تقسػػػػيـ أرض لاايػػػػات  إيػػػػداع ميػػػػػركع 17/2/2016المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ  3/2016رقػػػػـ 

بمكقػػػػػػػػػػػػو                 144مػػػػػػػػػػػػف القطعػػػػػػػػػػػػة رقػػػػػػػػػػػػـ  21السػػػػػػػػػػػػكف  مػػػػػػػػػػػػى أرض القسػػػػػػػػػػػػيمة رقػػػػػػػػػػػػـ 
 دكنـ. 4.079( لمساحة دير البمح)

بكتابيػا  دير الػبمح كذلؾ بنا   مى طمب مف المجنة المحمية لمبنػا  كالتنظيـ ف  بمديػػة
 .5/1/2016المؤرخ ف   2016/ 17د /  رقػـ ت

فانػو  1936( لسنة 28( مف قانكف تنظيـ المدف رقـ )20ك ميو ككفقان لنص المادة ) 
يجكز ألم ي ص مف ذكم الحقكؽ ف  األرا   أك األمبلؾ األ رل الكاقعة  مف 
ارض الميػػػػركع سػػػػكا  بفػػػػفتيـ مػػػػف أفػػػػحاب ىػػػػذه األمػػػػبلؾ أك ب يػػػػة فػػػػفة أ ػػػػرل 

الميركع المكد ة بمكتب المجنة المحمية لمبنا  كالتنظيـ بمقرىػا   االطبلع  مى  رالط
 بلؿ سا ات الدكاـ الرسم  كلمػدة سػتة أسػابيو مػف تاريػػخ نيػر  دير البمحف  بمدية 

ىػػذا اإل ػػبلف فػػ  الجريػػػدة الرسػػػمية أك فػػ  فػػحيفتيف يػػكميتيف محميتػػيف أييمػػا أقػػػرب  
إلػى مكتػب المجنػة المحميػة بفػكرة  كمف ثـ تقديـ اال ترا ات  ميو  بلؿ ىذه المػدة

 رسمية. 
 )) كسػكؼ لػف يمتفػػت ألم ا تػراض يػرد بعػػد ىػذا التاريػػخ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

ػ
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لمتنظيـ كبنا  المدف بمحافظات غزة

طأطونػأحطدػػ/ػألجبانػواألضبانػبادمطصظعػالظتاجػاإغداعػطذروعػ/ػبذأن
ػابراعغمػدضول

تعمػػػػػف المجنػػػػػة المركزيػػػػػة لمتنظػػػػػيـ كبنػػػػػا  المػػػػػدف بمحافظػػػػػات غػػػػػزة لمجميػػػػػكر الكػػػػػريـ 
 .   17/2/2016المنعقدة بتاريخ  3/2016ب نيا قد قررت بجمستيا رقـ 

 8 مػػػػى ارض القسػػػػيمة رقػػػػـ طصــــظعػالظتــــاجػاألجبــــانػواألضبــــانػإيػػػػداع تػػػػر يص 
ػبادـــــــممػػػػػػػف أرا ػػػػػػػ  ديػػػػػػػر الػػػػػػػبمح المقدمػػػػػػػة لمجنػػػػػػػة   2352مػػػػػػػف القطعػػػػػػػة رقػػػػػػػـ 

 .طأطونػأحطدػابراعغمػدضولػاضدغد/
ك ميػػػػػػػو يحػػػػػػػؽ لجميػػػػػػػو ذكم اليػػػػػػػ ف فػػػػػػػ  األرا ػػػػػػػ  كاألبنيػػػػػػػة كاألمػػػػػػػبلؾ األ ػػػػػػػرل  

الميػػػػػػمكلة بالمنطقػػػػػػة بفػػػػػػفتيـ مػػػػػػف أفػػػػػػحاب األمػػػػػػبلؾ أك بػػػػػػ م فػػػػػػفة أ ػػػػػػرل أف 
مػػػػػف تػػػػػاريخ  يػػػػػكـ ( 30) يتقػػػػػدمكا با ترا ػػػػػاتيـ  مػػػػػى الميػػػػػركع كذلػػػػػؾ  ػػػػػبلؿ مػػػػػدة 

 نير ىذا اإل بلف.
تقػػػػػػػدـ اال ترا ػػػػػػػات لػػػػػػػدل مكتػػػػػػػب المجنػػػػػػػة المحميػػػػػػػة لمبنػػػػػػػا  كالتنظػػػػػػػيـ بمقرىػػػػػػػا فػػػػػػػ  

كلمسػػػػػػػيد/ سػػػػػػػكرتير المجنػػػػػػػة المركزيػػػػػػػة بمكتبػػػػػػػو بػػػػػػػكزارة الحكػػػػػػػـ  ديػػػػػػػر الػػػػػػػبمح بمديػػػػػػػة 
 المحم   بلؿ سا ات الدكاـ الرسم .

ػدةػ(())ودــوفػضنػغضتفـــتػأليػارتــراضػغــردػبطدػاظقضاءػاضطدةػاضطحد

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

ػ
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لمتنظيـ كبنا  المدف بمحافظات غزة

ػإغداعػطذروعػطزررظػدواجنػبادمػ/ػحاتمػخضغلػاضثالثغظيػ/ػبذأن

كػػػػػريـ تعمػػػػػف المجنػػػػػة المركزيػػػػػة لمتنظػػػػػيـ كبنػػػػػا  المػػػػػدف بمحافظػػػػػات غػػػػػزة لمجميػػػػػكر ال
 .   17/2/2016المنعقدة بتاريخ  3/2016ب نيا قد قررت بجمستيا رقـ 

ــنػػإيػػػػػػداع تػػػػػػر يص  ــظػدواجــــ مػػػػػػف  11-10-9 مػػػػػػى أرض القسػػػػػػالـ رقػػػػػػـ طزررــــ
ػاضدــــــغد/ػبادــــــمالمقدمػػػػػػة لمجنػػػػػػة  كادم غػػػػػػزةمػػػػػػف أرا ػػػػػػ   651القطعػػػػػػة رقػػػػػػـ 

 .حاتمػخضغلػاضثالثغظي
ؾ األ ػػػػػػػرل ك ميػػػػػػػو يحػػػػػػػؽ لجميػػػػػػػو ذكم اليػػػػػػػ ف فػػػػػػػ  األرا ػػػػػػػ  كاألبنيػػػػػػػة كاألمػػػػػػػبل 

الميػػػػػػمكلة بالمنطقػػػػػػة بفػػػػػػفتيـ مػػػػػػف أفػػػػػػحاب األمػػػػػػبلؾ أك بػػػػػػ م فػػػػػػفة أ ػػػػػػرل أف 
مػػػػػف تػػػػػاريخ  يػػػػػكـ ( 30) يتقػػػػػدمكا با ترا ػػػػػاتيـ  مػػػػػى الميػػػػػركع كذلػػػػػؾ  ػػػػػبلؿ مػػػػػدة 

 نير ىذا اإل بلف.
تقػػػػػػػدـ اال ترا ػػػػػػػات لػػػػػػػدل مكتػػػػػػػب المجنػػػػػػػة المحميػػػػػػػة لمبنػػػػػػػا  كالتنظػػػػػػػيـ بمقرىػػػػػػػا فػػػػػػػ  

ة المركزيػػػػػػػػة بمكتبػػػػػػػػو بػػػػػػػػكزارة الحكػػػػػػػػـ كلمسػػػػػػػػيد/ سػػػػػػػػكرتير المجنػػػػػػػػ كادم غػػػػػػػػزة بمديػػػػػػػػة 
 المحم   بلؿ سا ات الدكاـ الرسم .

ػ))ودــوفػضنػغضتفـــتػأليػارتــراضػغــردػبطدػاظقضاءػاضطدةػاضطحددةػ((

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

ػ
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ػإرـــــــالن
 زةفادر  ف المجنة المركزية لمتنظيـ كبنا  المدف بمحافظات غ

ػإغداعػطذروعػسقادظػبغضػبادمػ/ػتوسغقػبصرونػ/ػبذأن

تعمػػػػػف المجنػػػػػة المركزيػػػػػة لمتنظػػػػػيـ كبنػػػػػا  المػػػػػدف بمحافظػػػػػات غػػػػػزة لمجميػػػػػكر الكػػػػػريـ 
 .   17/2/2016المنعقدة بتاريخ  3/2016ب نيا قد قررت بجمستيا رقـ 

مػػػػػف القطعػػػػػة رقػػػػػـ  6 مػػػػػى أرض القسػػػػػيمة رقػػػػػـ سقادـــــظػبـــــغضػإيػػػػػداع تػػػػػر يص 
 .توسغقػبصرونػاضدغد/ػبادمالمقدمة لمجنة  غزةمف أرا    647

ك ميػػػػػػػو يحػػػػػػػؽ لجميػػػػػػػو ذكم اليػػػػػػػ ف فػػػػػػػ  األرا ػػػػػػػ  كاألبنيػػػػػػػة كاألمػػػػػػػبلؾ األ ػػػػػػػرل  
الميػػػػػػمكلة بالمنطقػػػػػػة بفػػػػػػفتيـ مػػػػػػف أفػػػػػػحاب األمػػػػػػبلؾ أك بػػػػػػ م فػػػػػػفة أ ػػػػػػرل أف 

مػػػػػف تػػػػػاريخ  يػػػػػكـ ( 30) يتقػػػػػدمكا با ترا ػػػػػاتيـ  مػػػػػى الميػػػػػركع كذلػػػػػؾ  ػػػػػبلؿ مػػػػػدة 
 نير ىذا اإل بلف.

ال ترا ػػػػػػػات لػػػػػػػدل مكتػػػػػػػب المجنػػػػػػػة المحميػػػػػػػة لمبنػػػػػػػا  كالتنظػػػػػػػيـ بمقرىػػػػػػػا فػػػػػػػ  تقػػػػػػػدـ ا
كلمسػػػػػػيد/ سػػػػػػكرتير المجنػػػػػػة المركزيػػػػػػة بمكتبػػػػػػو بػػػػػػكزارة الحكػػػػػػـ المحمػػػػػػ   غػػػػػػزة بمديػػػػػػة 

  بلؿ سا ات الدكاـ الرسم .
ػ))ودــوفػضنػغضتفـــتػأليػارتــراضػغــردػبطدػاظقضاءػاضطدةػاضطحددةػ((

ػطدناضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاض
 بطحاسظاتػزـزة

ػ
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة 

 ـ بدكف ارتداد 10بعرض  12180بإيداع مجدد لمم طط التففيم  لميارع رقـ 
 (37-5كالمحفكر بيف يار   )

  منطقة تنظيـ:  انيكنس
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 3/2016لمجنػة المركزيػة لؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة بجمسػتيا رقػـ تعمف ا
 ػػػػف إيػػػػداع مجػػػػدد لمم طػػػػط التففػػػػيم  لميػػػػارع رقػػػػـ  17/2/2016المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ 

(             37-5ـ بػػػػػػػػػػػػدكف ارتػػػػػػػػػػػػداد كالمحفػػػػػػػػػػػػكر بػػػػػػػػػػػػيف يػػػػػػػػػػػػار   )10بعػػػػػػػػػػػػرض  12180
( كالقسػالـ 45( مػف القطعػة رقػـ )42-41-40-39-38-36-19كالمػار بالقسػالـ )

 (.50( مف القطعة رقـ )18-19-28-29-30-32)
 لبل تراض  بلؿ مدة  مسة  ير يكمان مف تاريخ ىذا اإل بلف.

ك ميػػػػػػػػػػػو فانػػػػػػػػػػػو يجػػػػػػػػػػػكز لجميػػػػػػػػػػػو أفػػػػػػػػػػػحاب الحقػػػػػػػػػػػكؽ فػػػػػػػػػػػ  األرا ػػػػػػػػػػػ  كاألبنيػػػػػػػػػػػة 
كاألمػػػػػػػػػػػػبلؾ األ ػػػػػػػػػػػػرل الميػػػػػػػػػػػػمكلة بيػػػػػػػػػػػػذا الميػػػػػػػػػػػػركع اإلطػػػػػػػػػػػػبلع  مػػػػػػػػػػػػى  ارطػػػػػػػػػػػػة 

كتقػػػػػػػػػػػديـ اال ترا ػػػػػػػػػػػات  الميػػػػػػػػػػػركع مجانػػػػػػػػػػػان  ػػػػػػػػػػػبلؿ سػػػػػػػػػػػا ات الػػػػػػػػػػػدكاـ الرسػػػػػػػػػػػم 
  ميو إلى مكتب المجنة المحمية لمبنا  كالتنظيـ ببمدية   انيكنس.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

ػ

ػ
ػ
ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة 

 ـ بدكف ارتداد 14رض بع 12015 رقـبإيداع مجدد لمم طط التففيم  لميارع 
  (12-4كالمحفكر بيف يار   ) 

  منطقة تنظيـ:  انيكنس
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 3/2016تعمف المجنػة المركزيػة لؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة بجمسػتيا رقػـ 
 رقػػػػـ ػػػػف إيػػػػداع مجػػػػدد لمم طػػػػط التففػػػػيم  لميػػػػارع  17/2/2016المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ 

(            12-4ـ بػػػػػػػػػػػػدكف ارتػػػػػػػػػػػػداد كالمحفػػػػػػػػػػػػكر بػػػػػػػػػػػػيف يػػػػػػػػػػػػار   )14رض بعػػػػػػػػػػػػ 12015
-3( كالقسػالـ )44( مػف القطعػة رقػـ )75-37-36-34-33-32كالمار بالقسالـ )

 (.45( مف القطعة رقـ )5-7-8-9-10-12-13
 لبل تراض  بلؿ مدة  مسة  ير يكمان مف تاريخ ىذا اإل بلف.
را ػػػػػػػػػػػ  كاألبنيػػػػػػػػػػػة ك ميػػػػػػػػػػػو فانػػػػػػػػػػػو يجػػػػػػػػػػػكز لجميػػػػػػػػػػػو أفػػػػػػػػػػػحاب الحقػػػػػػػػػػػكؽ فػػػػػػػػػػػ  األ

كاألمػػػػػػػػػػػػبلؾ األ ػػػػػػػػػػػػرل الميػػػػػػػػػػػػمكلة بيػػػػػػػػػػػػذا الميػػػػػػػػػػػػركع اإلطػػػػػػػػػػػػبلع  مػػػػػػػػػػػػى  ارطػػػػػػػػػػػػة 
الميػػػػػػػػػػػركع مجانػػػػػػػػػػػان  ػػػػػػػػػػػبلؿ سػػػػػػػػػػػا ات الػػػػػػػػػػػدكاـ الرسػػػػػػػػػػػم  كتقػػػػػػػػػػػديـ اال ترا ػػػػػػػػػػػات 

  ميو إلى مكتب المجنة المحمية لمبنا  كالتنظيـ ببمدية   انيكنس.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

ػ

ػ
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ػالنإرـــــــ
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة
 بإيداع ميركع تنظيم   مران  تففيم  لح  الزىكر لبل تراض

 رفح -منطقة تنظيـ 
 ـ1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة أنيػا قػد قػررت بجمسػتيا رقػـ 
إيػػداع الميػػركع التنظيمػػ  العمرانػػ  التففػػيم   17/2/2016المنعقػػدة بتػػاريخ  3/2016

لمنطقػػة حػػ  الزىػػكر الػػذم أ دتػػو المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ فػػ  بمديػػة رفػػح كالػػذم 
 ييمؿ القطو كالقسالـ التالية:

 اضطداحظػاإلجطاضغظ رشمػاضقدغطظ رشمػاضقططظ

 كامؿ القسالـ 24

 دكنـ 1532.108
 القسالـ كامؿ 5

 8إلى  1مف  19

23 21-22-23-26 

 

 .1936( لسنة 28( مف قانكف تنظيـ المدف رقـ )16كذلؾ كفقان لنص المادة )
( مف ذات القانكف فإنو يجكز لجميو أفحاب الحقكؽ ف  17ك ميو ككفقان لنص المادة )

آ ػر سػكا   األرا   كاألبنية كاألمبلؾ األ رل الميمكلة بيذا الميػركع أك بػ م ميػركع
بففتيـ مف أفحاب ىذه األمبلؾ أك ب يػة فػفة أ ػرل االطػبلع مجانػان  مػى الميػركع 
المكدع  لدل مكتب المجنة المحمية لمبنا  كالتنظيـ بمقرىا ف  بمديػة رفػح  ػبلؿ سػا ات 
الدكاـ الرسم  كتقديـ اال ترا ات  ميو  بلؿ مدة ييريف مف تاريػخ نير ىذا اإل بلف 

 ة أك ف  فحيفتيف يكميتيف محميتيف أييما أقرب.ف  الجريدة الرسمي
 ))كسػكؼ لف يمتفت ألم ا تػراض يػرد بعػػد ىػذا التاريػػخ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 ـ بدكف ارتداد 20بعرض  109يارع رقـ لمالم طط التففيم  بالمفادقة  مى 
 (16-20كالمحفكر بيف يار   )

  انيكنس –منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لمعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
ال   مػػػػػى التفػػػػػديؽ النيػػػػػ 17/2/2016المنعقػػػػػدة بتػػػػػاريخ  3/2016بجمسػػػػػتيا رقػػػػػـ 

ـ بػػػدكف ارتػػػداد كالمحفػػػكر بػػػيف 20بعػػػرض  109لميػػػارع رقػػػـ الم طػػػط التففػػػيم  
( مػف القطعػة  19-13-12-11-9-8-7-1( كالمار بالقسالـ ) 16-20يار   )

 ( .88( مف القطعة )14( كالقسيمة )90)
كالػذم تػػـ السػابؽ إيدا ػو لبل تػػراض بمكجػب اإل ػػبلف الفػادر  ػػف المجنػة المركزيػػة 

 .22/10/2015دت  االستقبلؿ كالرسالة بتاريخ نيره ف  جري
كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة ك ػػو ىػػذا الميػػركع مك ػػػو التنفيػػذ بعػػد مػػركر  مسػػػة 

مف تاريػخ نير ىذا اإل بلف ف  الجريدة الرسمية كف  فحيفتيف يكميتيف   ير يكمان 
 محميتيف أييما أقػرب. 

 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

ػ
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ػإرـــــــالن
 فادر  ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

ـ ارتداد ف  3ـ+10بعرض  683لميارع رقـ الم طط التففيم  بالمفادقة  مى 
  ـ بدكف ارتداد ف  الجز 6( كبعرض 606-626الجز  المحفكر بيف يار   )

ـ ارتداد ف  3ـ+8بعرض  685كاليارع رقـ  42-606المحفكر بيف يار   
  مف ح  معف 42-606الجز  المحفكر بيف يار   
  انيكنس –منطقة تنظيـ

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لمعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التفػػػػػديؽ النيػػػػػال   مػػػػػى  17/2/2016المنعقػػػػػدة بتػػػػػاريخ  3/2016بجمسػػػػػتيا رقػػػػػـ 

ـ ارتػػداد فػػ  الجػػز  المحفػػكر 3ـ+10بعػػرض  683لميػػارع رقػػـ الم طػػط التففػػيم  
ـ بػػػػدكف ارتػػػػداد فػػػػ  الجػػػػز  المحفػػػػكر بػػػػيف 6( كبعػػػػرض 606-626بػػػػيف يػػػػار   )

ـ ارتػػداد فػػ  الجػػز  المحفػػكر 3ـ+8بعػػرض  685كاليػػارع رقػػـ  42-606يػػار   
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمف حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف كالمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار بالقسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ                            42-606بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار   

 (.53( مف القطعة ) 103-114-113-111) 
كالػذم تػػـ السػابؽ إيدا ػو لبل تػػراض بمكجػب اإل ػػبلف الفػادر  ػػف المجنػة المركزيػػة 

 .25/6/2015نيره ف  جريدت  االستقبلؿ كالرسالة بتاريخ 
ركع مك ػػػو التنفيػػذ بعػػد مػػركر  مسػػػة كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة ك ػػو ىػػذا الميػػ

مف تاريػخ نير ىذا اإل بلف ف  الجريدة الرسمية كف  فحيفتيف يكميتيف   ير يكمان 
 محميتيف أييما أقػرب. 

 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزةفادر  ف المجنة 

ـ ارتداد 3ـ+18بعرض  30رقـ الم طط التففيم  لميارع بالمفادقة  مى 
كالمحفكر بيف كادم السمقا يماالن كحتى حدكد النفكذ جنكبان  ند التقاؤه مو يارع رقـ 

53  
 دير البمح –منطقة تنظيـ

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

لمجنػػػة المركزيػػػػػة لؤلبنيػػػة كتنظيػػػػـ المػػػدف بمحافظػػػات غػػػزة لمعمػػػـك أنيػػػا قػػػد قػػػػررت تعمػػػف ا
الم طػط التفػديؽ النيػال   مػى  17/2/2016المنعقدة بتػاريخ  3/2016بجمستيا رقـ 

ـ ارتػػداد كالمحفػكر بػيف كادم السػمقا يػػماالن 3ـ+18بعػرض  30رقػـ التففػيم  لميػارع 
-11-5-4-1كالمار بالقسالـ ) 53و يارع رقـ كحتى حدكد النفكذ جنكبان  ند التقاؤه م

12-13-14-15-16-17-19-20-23-24-25-26-27-28-29-31-32-
( مػػػػف 23-22-21-16-15( كالقسػػػػالـ )136( مػػػػف القطعػػػػة )33-34-35-36-37

-38-37-28-27( كالقسػػػالـ )2356( مػػػف القطعػػػة )5-2( كالقسػػػالـ )132القطعػػػة )
( كالقسػػػيمة 2351( مػػػف القطعػػػة )38-15-1( كالقسػػػالـ )137( مػػػف القطعػػػة )41-42
 (.133( مف القطعة )13)

السابؽ إيدا و لبل تراض بمكجب اإل بلف الفادر  ف المجنة المركزية كالذم تـ نيػره 
 .11/11/2015ف  جريدة فمسطيف بتاريخ 

كما قررت المجنة المركزية ك و ىػذا الميػركع مك ػو التنفيػذ بعػد مػركر  مسػة  يػر 
ىذا اإل بلف ف  الجريدة الرسمية كف  فحيفتيف يكميتيف محميتيف  يكمان مف تاريػخ نير

 أييما أقػرب. 
 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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 (93تصويب خطأ مادي ورد في العدد )

( فقػػد كرد  طػػ  مػػادم 93نية )بالمراجعػػة كالتػػدقيؽ لمػػا كرد فػػ   ػػدد الكقػػالو الفمسػػطي
 أثنا  الطبا ة يتمثؿ با ت :

بيػ ف  2016( لسػنة 1( مػف قػانكف رقػـ )11ال ط  المادم ف  المػادة رقػـ ) -
( مػػػػػػف الكقػػػػػػالو 93تنظػػػػػػيـ الرسػػػػػػكـ العامػػػػػػة المنيػػػػػػكر فػػػػػػ  العػػػػػػدد السػػػػػػابؽ )

الفمسػػطينية كالمتمثػػؿ فػػ  حػػدكث  طػػ  مػػادم فػػ  سػػرياف القػػانكف، حيػػث كرد 
)تنفيػػذ أحكػػاـ ىػػذا القػػانكف مػػف تػػاريخ فػػدكره كينيػػر فػػ  ال طػػ  فػػ   بػػارة 
 الجريدة الرسمية(.

كالفػػػػػػػكاب ىػػػػػػػك  بػػػػػػػارة )تنفيػػػػػػػذ أحكػػػػػػػاـ ىػػػػػػػذا القػػػػػػػانكف ابتػػػػػػػدا ن مػػػػػػػف تػػػػػػػاريخ  -
 كينير ف  الجريدة الرسمية(. 01/01/2016

( مػػػػف القػػػػانكف المػػػػذككر كالتػػػػال : ) مػػػػى 11كبػػػػذلؾ يفػػػػبح نػػػػص المػػػػادة رقػػػػـ )
تنفيذ أحكاـ ىذا القانكف ابتدا ن مف تاريخ  -ي فوكؿ فيما –الجيات الم تفة كافة 

 كينير ف  الجريدة الرسمية(. 01/01/2016

 لذا اقت ى التفكيب كالتنكيو فيما ذكر أ بله حسب األفكؿ. 
 

 
 


