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قرار بقانون رقم ( )27لسنة 2021م
بتعديل قرار بقانون رقم ( )8لسنة 2017م
بشأن التربية والتعليم العام
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام األساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته،
وبعد االطالع على قرار بقانون رقم ( )8لسنة 2017م بشأن التربية والتعليم العام وتعديالته،
وبنا ًء على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2021/06/28م،
وعلى الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون اآلتي:
مادة ()1
يشار إلى قرار بقانون رقم ( )8لسنة 2017م بشأن التربية والتعليم العام وتعديالته ،لغايات إجراء
هذا التعديل بالقانون األصلي.
مادة ()2
1.1يعدل تعريف "المناهج التعليمية" ،الوارد في المادة ( )1من القانون األصلي ليصبح على
النحو التالي:
المناهج التعليمية :مجموع الخبرات التربوية التي تقدم في المؤسسة التعليمية وخارجها،
لتعزيز النمو الشمولي السليم للمتعلم ،والمقر من المركز الوطني للمناهج.
2.2يضاف التعريفان التاليان إلى المادة ( )1من القانون األصلي على النحو التالي:
المركز الوطني للمناهج :المركز المنشأ وفقا ً ألحكام هذا القرار بقانون.
مجلس المركز الوطني للمناهج :المجلس الذي يتولى إدارة المركز الوطني للمناهج وفقا ً
ألحكام هذا القرار بقانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه.
مادة ()3
تضاف مادة جديدة إلى القانون األصلي تحمل الرقم ( )34مكرر ،تنص على اآلتي:
1.1ينشأ بموجب أحكام هذا القرار بقانون مركز يسمى "المركز الوطني للمناهج" ،يتبع لوزارة
التربية والتعليم ،يتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقاللية الالزمة للقيام بمهامه ،وتكون موازنته
ضمن موازنة وزارة التربية والتعليم.
2.2يعمل المركز الوطني للمناهج على تطوير المناهج الفلسطينية التربوية لكافة المراحل الدراسية
واعتمادها ،ومواكبة كافة المستجدات في المجاالت العلمية والتقنية واالقتصادية والحضارية،
للنهوض بالعملية التعليمية في المؤسسات التعليمية.
ديوان الفتوى والتشريع
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3.3يتولى إدارة المركز الوطني للمناهج مجلس يتكون من خمسة عشر عضواً من مختلف الكفاءات
التربوية واالجتماعية واالقتصادية والمؤسسات الحكومية ذات العالقة ،يتم تعيينهم بقرار من
مجلس الوزراء بنا ًء على تنسيب وزير التربية والتعليم.
4.4يرأس وزير التربية والتعليم مجلس المركز الوطني للمناهج.
5.5يتولى مجلس المركز الوطني للمناهج تحديد المعايير الوطنية للمناهج وإعدادها وتصميمها،
وتصميم المواد التعليمية وفق هذه المعايير.
مادة ()4
تعدل ديباجة المادة ( )35من القانون األصلي لتصبح على النحو التالي:
يتولى المركز الوطني للمناهج ،تطوير المناهج التربوية لجميع المراحل ،وفقاً لألسس اآلتية:
مادة ()5
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة ()6
على الجهات المختصة كافة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون ،ويعمل به بعد ثالثين يوماً

من تاريخ صدوره ،وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ 2021/08/31 :ميالدية
الموافق/23 :محرم 1443/هجرية

حمــمود عــباس
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
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مرسوم رقم ( )18لسنة 2021م
بشأن إعالن حالة الطوارئ
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام األساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته ،ال سيما أحكام الباب السابع منه،
وبعد االطالع على قرار بقانون رقم ( )7لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ،
وفي ظل الظروف االستثنائية التي يمر بها الوطن،
ً
وعمال بواجباتي الدستورية في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة،
وبنا ًء على الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت:
مادة ()1
إعالن حالة الطوارئ لمدة ثالثين يوماً في جميع األراضي الفلسطينية ،لمواجهة استمرار تفشي
فايروس "كورونا".
مادة ()2
تستمر جهات االختصاص باتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لمجابهة المخاطر الناتجة عن فايروس
"كورونا" ،وحماية الصحة العامة ،وتحقيق األمن واالستقرار.
مادة ()3
يخول رئيس الوزراء بالصالحيات واالختصاصات الالزمة لتحقيق غايات هذا اإلعالن كافة.
مادة ()4
على الجهات المختصة كافة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ أحكام هذا المرسوم ،ويعمل به من تاريخ صدوره،
وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام هللا بتاريخ 2021/08/31 :ميالدية
الموافق/23 :محرم 1443/هجرية

حمــمود عــباس
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
ديوان الفتوى والتشريع
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قرار رقم ( )52لسنة 2021م
بشأن تشكيل مجلس التعليم العالي
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام األساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته،
وبعد االطالع على قرار بقانون رقم ( )6لسنة 2018م بشأن التعليم العالي،
وعلى القرار الرئاسي رقم ( )64لسنة 2019م بشأن تشكيل مجلس التعليم العالي،
وبنا ًء على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2021/08/02م،
وعلى الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة ()1
تشكيل مجلس التعليم العالي ،برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،وعضوية كل من:
1.1رئيس جامعة االستقالل.
2.2رئيس جامعة بيت لحم.
3.3رئيس جامعة فلسطين األهلية.
4.4رئيس الجامعة العربية األمريكية.
5.5رئيس جامعة فلسطين.
6.6رئيس جامعة األزهر.
7.7د .حنا ناصر /ممثالً عن مجلس أمناء جامعة بيرزيت.
8.8د .عبد القادر إسماعيل جبريل /ممثالً عن مجلس أمناء جامعة بوليتكنك الخليل.
9.9أ.د .ماهر سليم /عضو ذو مكانة أكاديمية وممثالً عن الشتات الفلسطيني.
1010د .سامي معياري /عضو ذو مكانة أكاديمية وممثالً عن الداخل الفلسطيني.
1111د .ربحي بشارات /ممثالً عن الكليات الجامعية وكليات المجتمع المهنية والتقنية.
1212أ.د .سامي جبر /ممثالً عن مجلس البحث العلمي.
1313رئيس الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة في التعليم العالي.
1414أ.د .مروان درويش /عضو ذو مكانة أكاديمية.
1515د .إلهام الخطيب /عضو ذو مكانة أكاديمية.
1616د .رنا سمارة /عضو ذو مكانة أكاديمية.
1717د .سناء العطاري /ممثالً عن مؤسسات المجتمع المدني.
1818م .جالل الدبيك /ممثالً عن مؤسسات المجتمع المدني.
1919منى الغاليني /ممثالً عن القطاع الخاص.
2020عمر هاشم /ممثالً عن القطاع الخاص.
ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

2121وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو من يقوم بمهامه.
2222وكيل وزارة المالية.
2323الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي /وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة ()2

مادة ()3
على الجهات المختصة كافة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ أحكام هذا القرار ،ويعمل به من تاريخ صدوره،
وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام هللا بتاريخ 2021/08/17 :ميالدية
الموافق/09 :محرم 1443/هجرية

حمــمود عــباس
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

قرار رقم ( )53لسنة 2021م
بشأن استقالة القاضي ثريا الوزير
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام األساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون األساسي المعدل لسنة 2003م تعديالته،
وبعد االطالع على قانون السلطة القضائية رقم ( )1لسنة 2002م وتعديالته،
واالطالع على قانون التقاعد العام رقم ( )7لسنة 2005م وتعديالته،
وبنا ًء على قرار مجلس القضاء األعلى في جلسته رقم ( )23لسنة 2021م بتاريخ 2021/08/24م،
وعلى الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:

مادة ()1
المصادقة على قرار مجلس القضاء األعلى بتاريخ 2021/08/24م في جلسته رقم ( )23لسنة 2021م،
القاضي بقبول استقالة القاضي ثريا حازم محمد جودي الوزير ،وإحالتها للتقاعد المبكر بنا ًء على طلبها،
وفقاً ألحكام القانون ،وذلك اعتباراً من تاريخ 2021/06/30م.
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة ()2

مادة ()3
على الجهات المختصة كافة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ أحكام هذا القرار ،ويعمل به من تاريخ صدوره،
وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام هللا بتاريخ 2021/08/30 :ميالدية
الموافق/22 :محرم 1443/هجرية

حمــمود عــباس
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

قرار رقم ( )54لسنة 2021م
بشأن نقل السيد /داود الجراب إلى هيئة شؤون المنظمات األهلية
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام األساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته،
وبعد االطالع على قانون الخدمة المدنية رقم ( )4لسنة 1998م وتعديالته،
وبنا ًء على الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة ()1
نقل السيد /داود عبد اللطيف حسن الجراب الموظف في وزارة التنمية االجتماعية إلى هيئة شؤون
المنظمات األهلية ،باعتماده المالي ودرجته الوظيفية.
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة ()2

مادة ()3
على الجهات المختصة كافة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ أحكام هذا القرار ،ويعمل به من تاريخ صدوره،
وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام هللا بتاريخ 2021/08/31 :ميالدية
الموافق/23 :محرم 1443/هجرية

حمــمود عــباس
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

قرار رقم ( )55لسنة 2021م
بشأن ترفيع وتمديد خدمة السيد /محمود نوفل
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام األساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته،
وبعد االطالع على قانون الخدمة المدنية رقم ( )4لسنة 1998م وتعديالته،
وبنا ًء على الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:

مادة ()1
ترفيع السيد /محمود شعبان مصطفى نوفل الموظف في وزارة المالية إلى درجة ( ،)A1وتمديد خدمته
لسنة واحدة اعتباراً من تاريخ 2022/02/22م ،استثناءً.
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة ()2

مادة ()3
على الجهات المختصة كافة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ أحكام هذا القرار ،ويعمل به من تاريخ صدوره،
وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام هللا بتاريخ 2021/09/01 :ميالدية
الموافق/24 :محرم 1443/هجرية

حمــمود عــباس
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

قرار رقم ( )56لسنة 2021م
بشأن ترقية السيد /ثروت زيد
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام األساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته،
وبعد االطالع على قانون الخدمة المدنية رقم ( )4لسنة 1998م وتعديالته،
وبنا ًء على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2021/02/15م،
وعلى الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة ()1
ترقية السيد /ثروت لطفي مصطفى زيد الموظف في وزارة التربية والتعليم ،إلى وكيل مساعد
بدرجة (.)A2
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة ()2

مادة ()3
على الجهات المختصة كافة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ أحكام هذا القرار ،ويعمل به من تاريخ صدوره،
وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام هللا بتاريخ 2021/09/07 :ميالدية
الموافق/30 :محرم 1443/هجرية

حمــمود عــباس
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

قرار رقم ( )57لسنة 2021م
بشأن ترقية السيد /عمر سليمان
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام األساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته،
وبعد االطالع على قانون الخدمة المدنية رقم ( )4لسنة 1998م وتعديالته،
وبنا ًء على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2021/02/15م،
وعلى الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:

مادة ()1
ترقية السيد /عمر علي محمد سليمان الموظف في وزارة النقل والمواصالت ،إلى مدير عام بدرجة (.)A3
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة ()2

مادة ()3
على الجهات المختصة كافة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ أحكام هذا القرار ،ويعمل به من تاريخ صدوره،
وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام هللا بتاريخ 2021/09/07 :ميالدية
الموافق/30 :محرم 1443/هجرية

حمــمود عــباس
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

قرار رقم ( )58لسنة 2021م
بشأن ترقية السيدة /منال الدسوقي
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام األساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته،
وبعد االطالع على قانون الخدمة المدنية رقم ( )4لسنة 1998م وتعديالته،
وبنا ًء على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2021/02/15م،
وعلى الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:

مادة ()1
ترقية السيدة /منال علي عبيد الدسوقي الموظفة في وزارة االقتصاد الوطني ،إلى مدير عام بدرجة (.)A3
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة ()2

مادة ()3
على الجهات المختصة كافة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ أحكام هذا القرار ،ويعمل به من تاريخ صدوره،
وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام هللا بتاريخ 2021/09/07 :ميالدية
الموافق/30 :محرم 1443/هجرية

حمــمود عــباس
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

قرار رقم ( )59لسنة 2021م
بشأن ترقية السيد /أيمن اسماعيل
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام األساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته،
وبعد االطالع على قانون الخدمة المدنية رقم ( )4لسنة 1998م وتعديالته،
وبنا ًء على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2021/02/15م،
وعلى الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة ()1
ترقية السيد /أيمن فؤاد مصطفى اسماعيل الموظف في سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ،إلى مدير عام
بدرجة (.)A3
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة ()2

مادة ()3
على الجهات المختصة كافة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ أحكام هذا القرار ،ويعمل به من تاريخ صدوره،
وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام هللا بتاريخ 2021/09/07 :ميالدية
الموافق/30 :محرم 1443/هجرية

حمــمود عــباس
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

قرار رقم ( )60لسنة 2021م
بشأن ترقية السيد /علي الصاوي
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام األساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته،
وبعد االطالع على قانون الخدمة المدنية رقم ( )4لسنة 1998م وتعديالته،
وبنا ًء على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2021/02/15م،
وعلى الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة ()1
ترقية السيد /علي إبراهيم أحمد الصاوي الموظف في وزارة العمل ،إلى وكيل مساعد بدرجة (.)A2
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة ()2

مادة ()3
على الجهات المختصة كافة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ أحكام هذا القرار ،ويعمل به من تاريخ صدوره،
وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام هللا بتاريخ 2021/09/07 :ميالدية
الموافق/30 :محرم 1443/هجرية

حمــمود عــباس
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

قرار رقم ( )61لسنة 2021م
بشأن تعيين السيد /عبد المنعم وهدان رئيس ًا للمؤسسة الفلسطينية
لإلقراضي الزراعي
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام األساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته،
وبعد االطالع على قانون الخدمة المدنية رقم ( )4لسنة 1998م وتعديالته،
وبنا ًء على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2021/02/15م،
وعلى الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة ()1
ً
تعيين السيد /عبد المنعم وحيد عبد المنعم وهدان ،رئيسا للمؤسسة الفلسطينية لإلقراض الزراعي
بدرجة (.)A1
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة ()2

مادة ()3
على الجهات المختصة كافة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ أحكام هذا القرار ،ويعمل به من تاريخ صدوره،
وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام هللا بتاريخ 2021/09/07 :ميالدية
الموافق/30 :محرم 1443/هجرية

حمــمود عــباس
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد
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183

قرار رقم ( )62لسنة 2021م
بشأن ترقية السيد /كمال العقابنة
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام األساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته،
وبعد االطالع على قانون الخدمة المدنية رقم ( )4لسنة 1998م وتعديالته،
وبنا ًء على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2021/04/19م،
وعلى الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة ()1
ترقية السيد /كمال عثمان إبراهيم العقابنة الموظف في وزارة الصحة ،إلى وكيل مساعد بدرجة (.)A2
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة ()2

مادة ()3
على الجهات المختصة كافة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ أحكام هذا القرار ،ويعمل به من تاريخ صدوره،
وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام هللا بتاريخ 2021/09/07 :ميالدية
الموافق/30 :محرم 1443/هجرية

حمــمود عــباس
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد
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قرار رقم ( )63لسنة 2021م
بشأن ترقية السيد /أحمد حمايل
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام األساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته،
وبعد االطالع على قانون الخدمة المدنية رقم ( )4لسنة 1998م وتعديالته،
وبنا ًء على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2021/04/26م،
وعلى الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:

مادة ()1
ترقية السيد /أحمد عبد عبد هللا حمايل المدير التنفيذي لمجمع فلسطين الطبي /وزارة الصحة،
إلى درجة (.)A2
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة ()2

مادة ()3
على الجهات المختصة كافة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ أحكام هذا القرار ،ويعمل به من تاريخ صدوره،
وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام هللا بتاريخ 2021/09/07 :ميالدية
الموافق/30 :محرم 1443/هجرية

حمــمود عــباس
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

قرار رقم ( )64لسنة 2021م
بشأن تعيين السيدة /آالء نوفل مديراً عام ًا في ديوان الرئاسة
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام األساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته،
وبعد االطالع على قانون الخدمة المدنية رقم ( )4لسنة 1998م وتعديالته،
وعلى قرار بقانون رقم ( )5لسنة 2020م بشأن ديوان الرئاسة الفلسطينية،
وبنا ًء على الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة ()1
ً
تعيين السيدة /آالء عبد الحفيظ شعبان نوفل ،مديراً عاما في ديوان الرئاسة بدرجة (.)A4
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة ()2

مادة ()3
على الجهات المختصة كافة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ أحكام هذا القرار ،ويعمل به من تاريخ صدوره،
وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام هللا بتاريخ 2021/09/07 :ميالدية
الموافق/30 :محرم 1443/هجرية

حمــمود عــباس
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( )13لسنة 2021م
"طوارئ"
رئيس جملس الوزراء،

استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته،
وألحكام المرسوم الرئاسي رقم ( )9لسنة 2021م بشأن إعالن حالة الطوارئ،
وألحكام المرسوم الرئاسي رقم ( )11لسنة 2021م بشأن تمديد حالة الطوارئ،
وألحكام القرار بقانون رقم ( )13لسنة 2021م بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ،
وألحكام القرار بقانون رقم ( )7لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ ،ال سيما أحكام المادة ( )1منه،
وألحكام القرار بقانون رقم ( )17لسنة 2020م بشأن إجراءات الصحة والسالمة العامة الوقائية
ومخالفتها في حالة الطوارئ،
وبنا ًء على تفويضنا الصالحيات واالختصاصات الالزمة لتحقيق غايات إعالن حالة الطوارئ،
وعلى الصالحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،
وحفاظاً على الصحة والسالمة العامة،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة ()1
1.1انتظام الدوام المدرسي في جميع المدارس الحكومية واألهلية والخاصة ووكالة الغوث،
للصفوف المدرسية من الصف السابع حتى الصف الحادي عشر ،اعتباراً من يوم الثالثاء
الموافق 2021/04/20م.
2.2انتظام الدوام في دور الحضانة ورياض األطفال بمراعاة التعليمات الصحية والوقائية المعلن
عنها من الجهات المختصة ،مع تقديم اللقاح ضد فايروس كورونا للمشرفين عليها وفقاً للبرنامج
المعلن عنه.
3.3انتظام الدراسة الجامعية في الجامعات والمعاهد وجاهياً لطلبة السنة الدراسية األولى فقط وطلبة
المساقات العملية والسريرية والمخبرية التي تتطلب تواجداً وجاهياً للطلبة وفقاً للتعليمات التي
تصدر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهذا الخصوص ،وبمراعاة إجراءات الوقاية
والسالمة المعلن عنها من قبل الجهات المختصة.
4.4استمرار التعليم اإللكتروني في الجامعات والمعاهد لغير الفئات المذكورة في الفقرة ()3
من هذه المادة ،ويسمح لبعض اإلداريين العاملين واألكاديميين فيها بالوصول إليها لمقتضيات
الضرورة فقط ،مع مراعاة التعليمات الصحية والوقائية المعلن عنها من جهات االختصاص.
مادة ()2
1.1تمنع الحركة والتنقل واالنتقال كلياً للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها ،في المدن والبلدات والقرى
والمخيمات في أنحاء الوطن كافة ،يومياً من الساعة الثامنة مسا ًء حتى الساعة السادسة صباحاً.
ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

2.2تمنع الحركة والتنقل واالنتقال كلياً للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها ،في المدن والبلدات
والقرى والمخيمات في أنحاء الوطن كافة ،يوم الجمعة من كل أسبوع ،اعتباراً من الساعة الثامنة
من مساء كل يوم خميس حتى الساعة السادسة من صباح كل يوم سبت.
3.3يتم إغالق كل محافظة أو مدينة أو بلدة أو قرية أو مخيم أو منطقة تتزايد فيها اإلصابات بفايروس
كورونا ،وعلى الجهات المختصة متابعة ومراقبة أعداد اإلصابات ونسبتها في الوطن.
مادة ()3
1.1يمنع في أي حال من األحوال ،إقامة األعراس أو إحياء الحفالت بأنواعها وأشكالها ،أو إقامة
بيوت العزاء أو المهرجانات أو التجمعات أو المناسبات ،ألي سبب وبأي شكل ،في جميع
أنحاء الوطن.
2.2تقام صالة الجمعة في الساحات العامة ،وتقام صالة التراويح داخل المساجد ،وتقام الصالة
في الكنائس ودور العبادة ،بمراعاة التدابير واإلجراءات الوقائية وفق البروتوكول الخاص
الذي سيعلن عنه من قبل وزارة األوقاف والشؤون الدينية.
مادة ()4
يستثنى من اإلجراءات المنصوص عليها في هذا القرار ،الخدمات البلدية وخدمات الطوارئ،
وحركة نقل البضائع الزراعية والمواد الغذائية والطبية والصحية الرسمية واألهلية ،وحركة طواقم
وزارة التربية والتعليم ،والطواقم الطبية والصحية والمساندة ،والمخابز والصيدليات ،وطواقم خدمات
المياه والكهرباء ،مع التقيد بأحكام البروتوكول الصحي العام المنظم إلجراءات الصحة والسالمة
العامة الوقائية الواجب اتباعها من قبل المؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع
المهن وسائقي مركبات النقل العام والمواطنين ،المعتمد والصادر بهذا الشأن.
مادة ()5
1.1يكلف السادة الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية األخرى ،كل في وزارته أو دائرته ،بصالحيات
تنظيم دوام موظفيهم بما ال يتجاوز نسبة ( )%50من عددهم في كل منها ،وبما يضمن
تقديم الخدمات الطارئة للمواطنين ،وتلبية مصالحهم واحتياجاتهم الضرورية فقط ،باستثناء
وزارة الصحة.
2.2تراعي المحاكم على اختالف أنواعها ودرجاتها ،حالة الطوارئ في أعمالها من خالل إجراءات
تتطلب الحد األدنى للحضور إليها ،وفقاً لما يصدر عن مجلس القضاء األعلى من تعليمات
بهذا الخصوص.
3.3على المؤسسات األهلية والقطاع الخاص ،وفي األوقات التي يسمح فيها بالعمل ،أن تراعي
حالة الطوارئ في أعمالها من خالل تخفيض عدد الطواقم العاملة لديها بما ال يتجاوز ()%50
من العدد الكلي لها.
4.4على القطاع الصناعي واإلنتاجي ،وفي األوقات التي يسمح فيها بالعمل ،تخفيض عدد الطواقم
العاملة لديها بما ال يتجاوز ( )%50من العدد الكلي لها.
5.5على المحال التجارية وقطاع الخدمات في المطاعم والمقاهي والنوادي الصحية وصالونات
الحالقة والتجميل مراعاة اإلجراءات الصحية في أعمالها ،على أن يتم تخفيض أعمالها حتى
نسبة ( )%50مما كانت عليه.
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6.6يسمح للمطاعم والمقاهي العمل حتى الساعة العاشرة ً
ليال ،على أن يقتصر عملها بعد ذلك فقط
على توصيل الطلبات للمنازل ،ويحظر عليها تنظيم اإلفطار الجماعي بأي حال من األحوال.
7.7تراعي المصارف ضرورات حالة الطوارئ في دوام موظفيها ،بما ال يتجاوز ( ،)%50ووفقاً
لما يصدر عن سلطة النقد من تعليمات بهذا الخصوص.
8.8على جميع الجهات المحددة في هذه المادة ،وعلى أصحاب ومديري األماكن والمؤسسات والمحال
والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن وسائقي مركبات النقل العام والمواطنين اتخاذ أشد
إجراءات الوقاية والسالمة من حيث ضمان التباعد بين العاملين وارتداء الكمامات واستعمال
المعقمات الصحية ،والتقيد بأحكام البروتوكول الصحي العام المنظم إلجراءات الصحة والسالمة
العامة الوقائية ،المعتمد والصادر بهذا الشأن ،أثناء أوقات العمل المسموح بها لكل منها.
مادة ()6
1.1على المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة واألهلية استقبال أي حالة مرضية مصابة بفايروس
كورونا محولة لها من وزارة الصحة.
2.2على المستشفيات الخاصة واألهلية في محافظات الوطن كافة من خالل المكلفين بإدارتها والعاملين
فيها ،أن تعد أماكن خاصة مجهزة الستقبال مرضى ومصابي فايروس كورونا ،وتقديم العالجات
الالزمة لهم.
3.3يعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم ()7
لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ.
مادة ()7
لغايات تطبيق أحكام هذا القرار والتقيد بما جاء فيه ،تتولى:
"1.لجنة المتابعة الميدانية اليومية لمكافحة فايروس كورونا" المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء
رقم (/18/68/02م.و/م.أ) لعام 2020م ،ولجنة "الرقابة والتفتيش الميداني في المحافظات"
المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (/18/68/03م.و/م.أ) لعام 2020م ،مهامهما
وأعمالهما المنصوص عليها في قرار إنشاء كل منها ،ومراقبة االلتزام والتقيد بأحكام هذا القرار.
2.2لجان الطوارئ في المحافظات تقديم المساعدة للطواقم الطبية ،وتكثيف المراقبة لضمان
السالمة العامة.
مادة ()8
1.1يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار ،بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون
رقم ( )7لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ ،والتشريعات والقرارات الصادرة بموجبه،
والقرار بقانون رقم ( )17لسنة 2020م بشأن إجراءات الصحة والسالمة العامة الوقائية ومخالفتها
في حالة الطوارئ.
2.2باإلضافة ألي عقوبة أخرى منصوص عليها في التشريعات والقرارات السارية ،تغلق لمدة
أقصاها شهر المؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن وصاالت األفراح
والمناسبات ،عند مخالفتها ألي حكم من أحكام هذا القرار.
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مادة ()9
1.1يتولى قادة األجهزة األمنية ،كل فيما يخصه ،مهمة إصدار التعليمات واألوامر الالزمة
لتنفيذ وتطبيق أحكام هذا القرار الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم ( )1لسنة 2021م بشأن
إعالن حالة الطوارئ ،ووفقاً للصالحيات التي فوضنا بها فخامة السيد الرئيس.
2.2يكلف المحافظون والشرطة وقوى األمن الفلسطينية بتشديد الرقابة على أماكن التجمع واالكتظاظ،
واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تكفل إيقاع أشد العقوبات والغرامات المالية على من يخالف
أي حكم من أحكام هذا القرار.
3.3تتولى لجان الطوارئ والبلديات في المحافظات كافة مهامها الوطنية المساندة في حماية
أرواح المواطنين.
مادة ()10
تتولى قوى األمن الفلسطينية كافة والمحافظون ،كل حسب اختصاصه ،مهمة تأمين تنفيذ هذا القرار
والتقيد بما جاء فيه ،في أضيق نطاق ممكن وبالقدر الكافي والضروري لتنفيذه ،وبما يحافظ على حقوق
المواطنين السياسية والمدنية ،ويحمي الحريات العامة والحق في التعبير ،التي كفلها القانون األساسي
والمعاهدات والمواثيق الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين ،وضمان احترام الملكيات الخاصة
المنقولة وغير المنقولة.
مادة ()11
على الجهات المختصة كافة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ أحكام هذا القرار ،ويعمل به من تاريخ
2021/04/13م ،وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام هللا بتاريخ 2021/04/10 :ميالدية
الموافق/28 :شعبان 1442/هجرية

د .حممد اشتية
رئيس جملس الوزراء
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قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( )14لسنة 2021م
"طوارئ"
رئيس جملس الوزراء،

استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته،
وألحكام المرسوم الرئاسي رقم ( )13لسنة 2021م بشأن إعالن حالة الطوارئ،
وألحكام القرار بقانون رقم ( )7لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ،
وألحكام القرار بقانون رقم ( )17لسنة 2020م بشأن إجراءات الصحة والسالمة العامة الوقائية
ومخالفتها في حالة الطوارئ،
وبنا ًء على تفويضنا الصالحيات واالختصاصات الالزمة لتحقيق غايات إعالن حالة الطوارئ،
واستناداً للصالحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،
وحفاظاً على الصحة والسالمة العامة،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة ()1
1.1على كل شخص االلتزام بإجراءات الصحة والسالمة العامة الوقائية ،وعدم مخالفة االلتزامات
المحددة في القرار بقانون رقم ( )17لسنة 2020م بشأن إجراءات الصحة والسالمة العامة
الوقائية ومخالفتها في حالة الطوارئ.
2.2تحدد الغرامات المالية على كل من يرتكب أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في
القرار بقانون رقم ( )17لسنة 2020م المبينة في هذا القرار ،بالمبالغ المحددة مقابل كل مخالفة
من المخالفات الواردة في الجداول المبينة في المواد ( )4 ،3 ،2من هذا القرار ،ووفقاً لنموذج
المخالفة المعتمد.
مادة ()2
1.1على كل شخص طبيعي االلتزام بإجراءات الصحة والسالمة العامة الوقائية أثناء تواجده
في األماكن العامة والحكومية والشركات والمؤسسات والمنشآت ومحالت المهن وأماكن التسوق
والمحالت التجارية والعيادات الطبية والمراكز الصحية.
2.2يعتبر الشخص الطبيعي مخالفاً لاللتزامات المحددة في المادة ( )1من القرار بقانون رقم ()17
لسنة 2020م ،عند قيامه بأي فعل من األفعال التالية ،وتفرض عليه الغرامة المقدرة لكل منها:
الرقم

مقدار الغرامة

المخالفة

.1

عدم ارتداء الكمامة والقفازات الوقائية

 100شيكل

.2

عدم مراعاة قواعد التباعد االجتماعي

 100شيكل

.3

عدم مراعاة تعليمات السالمة األخرى الصادرة عن الجهات المختصة

 100شيكل
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مادة ()3
ً
تعتبر المنشأة أو الشركة أو المحل التجاري أو مقدم الخدمة ،مخالفا لاللتزامات المنصوص عليها
في المادة ( )2من القرار بقانون رقم ( )17لسنة 2020م ،عند القيام بأي فعل من األفعال التالية،
وتفرض الغرامة المقدرة لكل منها:
المخالفة
الرقم
 .1عدم إلزام روادها بارتداء الكمامة والقفازات الوقائية
 .2عدم إلزام العاملين فيها على ارتداء الكمامة والقفازات الوقائية
 .3عدم االلتزام بقواعد التباعد االجتماعي فيها
 .4عدم مراعاة تعليمات السالمة األخرى الصادرة عن الجهات المختصة

مقدار الغرامة
 500شيكل
 500شيكل
 500شيكل
 500شيكل

مادة ()4
تعتبر شركات ووسائل النقل العام مخالفة لاللتزامات المنصوص عليها في المادة ( )3من القرار بقانون
رقم ( )17لسنة 2020م ،عند قيامها بأي فعل من األفعال التالية ،وتفرض عليها الغرامة المقدرة
لكل منها:
المخالفة
الرقم
 .1عدم إلزام العاملين والسائقين فيها على ارتداء الكمامة والقفازات الوقائية
 .2عدم مراعاة قواعد التباعد االجتماعي فيها
 .3عدم مراعاة تعليمات السالمة األخرى الصادرة عن الجهات المختصة

مقدار الغرامة
 250شيكل
 250شيكل
 250شيكل

مادة ()5
1.1تتولى الشرطة مسؤولية تحرير المخالفات بحق األشخاص والمركبات ووسائل النقل عن
األفعال المخالفة والمرتكبة خالفا ً ألحكام القرار بقانون رقم ( )17لسنة 2020م ،في األماكن
والساحات العامة.
2.2تتولى وزارة الصحة والجهات ذات العالقة ،كل في حدود اختصاصه ،مسؤولية تحرير المخالفات
عن األفعال والمخالفات المرتكبة خالفا ً ألحكام القرار بقانون رقم ( )17لسنة 2020م أو ألحكام
أي من تعليمات السالمة األخرى الصادرة عن الجهات المختصة ،في حال ارتكابها في األماكن
العامة والحكومية والشركات والمؤسسات والمنشآت ومحالت المهن وأماكن التسوق والمحالت
التجارية والعيادات الطبية والمراكز الصحية.
مادة ()6
1.1تدفع قيمة المخالفة المحررة خالل ثالثين يوماً من تاريخ تحريرها ،وتودع في حساب الخزينة
العامة للدولة.
2.2في حال عدم قيام المخالف بدفع قيمة المخالفة خالل المدة المحددة في الفقرة ( )1من هذه المادة،
تحال المخالفة إلى النيابة العامة تمهيداً إلحالتها للمحكمة المختصة.
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مادة ()7
تتولى الشرطة صالحية سحب رخصة سائق أي مركبة عمومية تضبط فيها أفعال مخالفة
ألحكام القرار بقانون رقم ( )17لسنة 2020م أو ألحكام أي من تعليمات السالمة األخرى الصادرة
عن الجهات المختصة.
مادة ()8
على الجهات المختصة كافة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ أحكام هذا القرار ،ويعمل به من تاريخ صدوره،
وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام هللا بتاريخ 2021/05/04 :ميالدية
الموافق/22 :رمضان 1442/هجرية

د .حممد اشتية
رئيس جملس الوزراء
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قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( )15لسنة 2021م
"طوارئ"
رئيس جملس الوزراء،

استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته،
وألحكام المرسوم الرئاسي رقم ( )16لسنة 2021م بشأن إعالن حالة الطوارئ،
وألحكام المرسوم الرئاسي رقم ( )17لسنة 2021م بشأن تمديد حالة الطوارئ،
وألحكام القرار بقانون رقم ( )26لسنة 2021م بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ،
وألحكام القرار بقانون رقم ( )7لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ ،ال سيما أحكام المادة ( )1منه،
وألحكام القرار بقانون رقم ( )17لسنة 2020م بشأن إجراءات الصحة والسالمة العامة الوقائية
ومخالفتها في حالة الطوارئ،
وبنا ًء على تفويضنا الصالحيات واالختصاصات الالزمة لتحقيق غايات إعالن حالة الطوارئ،
وعلى الصالحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،
وحفاظاً على الصحة والسالمة العامة،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة ()1
1.1يحظر دخول الموظف إلى مكان عمله في الدائرة الحكومية التي يعمل فيها ،إال إذا أبرز الشهادة
الصادرة عن وزارة الصحة التي تثبت تلقيه اللقاح ضد فايروس كورونا أو الجرعة األولى منه،
أو شهادة فحص المسحة ( )PCRتظهر النتيجة سلبية كل ( )72ساعة.
2.2يمنع دخول أي مواطن إلى الدوائر الحكومية أو مراجعتها ،إال إذا أبرز الشهادة الصادرة عن
وزارة الصحة التي تثبت تلقيه اللقاح ضد فايروس كورونا أو الجرعة األولى منه ،أو شهادة
فحص المسحة ( )PCRتظهر النتيجة سلبية ولم تمض عليها مدة ( )72ساعة.
مادة ()2
تخصم األيام التي يتم فيها منع الموظف من الدخول إلى مكان عمله من رصيد إجازاته السنوية أو
من راتبه عند نفاذ رصيد إجازاته أو يحال إلجازة دون راتب ،وفقاً لما يقرره رئيس الدائرة الحكومية.
مادة ()3
يستثنى من أحكام هذا القرار الموظفون والمواطنون الذين لديهم أعذار صحية مثبتة بكتاب من
وزارة الصحة.
مادة ()4
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم ()7
لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ.
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يلغى كل ما يتعارض مع هذا أحكام القرار.

مادة ()5

مادة ()6
على الجهات المختصة كافة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ أحكام هذا القرار ،ويعمل به من تاريخ صدوره،
وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في رام هللا بتاريخ 2021/08/10 :ميالدية
الموافق/02 :محرم 1443/هجرية

د .حممد اشتية
رئيس جملس الوزراء
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قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( )16لسنة 2021م
"طوارئ"
رئيس جملس الوزراء،

استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته،
وألحكام المرسوم الرئاسي رقم ( )16لسنة 2021م بشأن إعالن حالة الطوارئ،
وألحكام المرسوم الرئاسي رقم ( )17لسنة 2021م بشأن تمديد حالة الطوارئ،
وألحكام القرار بقانون رقم ( )26لسنة 2021م بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ،
وألحكام القرار بقانون رقم ( )7لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ ،ال سيما أحكام المادة ( )1منه،
وألحكام القرار بقانون رقم ( )17لسنة 2020م بشأن إجراءات الصحة والسالمة العامة الوقائية
ومخالفتها في حالة الطوارئ،
وبنا ًء على تفويضنا الصالحيات واالختصاصات الالزمة لتحقيق غايات إعالن حالة الطوارئ،
وعلى الصالحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،
وحفاظاً على الصحة والسالمة العامة،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة ()1
1.1على القطاعات العامة والخاصة واألهلية والمنظمات الدولية العاملة في فلسطين ،ال سيما تلك
التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين أو على تواصل مباشر معهم ،حث موظفيها والعاملين لديها
على تلقي الطعومات ضد فايروس كورونا بأسرع وقت ممكن.
2.2على الجامعات اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات من شأنها رفع نسبة التطعيم لدى كوادرها
اإلدارية واألكاديمية والعاملين فيها وطالبها إلى (.)%70
3.3على جميع الجهات المختصة القيام باإلجراءات اآلتية:
 .أتطعيم طالب المدارس في الصفوف الثانوية في المدارس كافة.
 .بإعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح للكوادر الطبية والطواقم الصحية وكبار السن وذوي
األمراض المزمنة.
 .جفتح باب التطعيم للعمال في جميع أماكن عملهم ،وتتولى وزارة العمل الترتيب معهم.
مادة ()2
يجب على صاالت األفراح والمناسبات بأنواعها تخفيض نسبة الحضور فيها إلى ( )%30من قدرتها
االستيعابية.
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مادة ()3
1.1يفرض على جميع الطلبة بدءاً من الصف السادس ارتداء الكمامات في المدارس ،وتتولى
وزارة التربية والتعليم مسؤولية الرقابة على جميع المدارس العامة والخاصة للتقيد بما ورد في
هذه الفقرة.
2.2يعفى من الدوام الرسمي كل من يصاب بفايروس كورونا من الطالب والمعلمين.
3.3يغلق الصف المدرسي الذي تسجل فيه أكثر من إصابة واحدة.
4.4تغلق المدرسة بقرار مشترك يصدر عن وزيري الصحة والتربية والتعليم في حاالت الضرورة
القصوى التي يسجل فيها عدد كبير من اإلصابات.
مادة ()4
تعمل الجهات المختصة كل فيما يخصه ،على:
1.1إطالق حمالت لتوعية الطالب على حث عائالتهم لتلقي اللقاح ضد فايروس كورونا.
2.2إطالق حمالت التوعية والتثقيف الصحي حول لقاح فايروس كورونا من خالل جميع وسائل
اإلعالم والتواصل.
مادة ()5
على جهات إنفاذ القانون تشديد الرقابة على استخدام الكمامة في وسائل النقل والمواصالت
وفي األماكن المغلقة.
مادة ()6
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم ()7
لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ.
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة ()7

مادة ()8
على الجهات المختصة كافة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ أحكام هذا القرار ،ويعمل به من تاريخ صدوره،
وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام هللا بتاريخ 2021/08/23 :ميالدية
الموافق/15 :محرم 1443/هجرية

د .حممد اشتية
رئيس جملس الوزراء
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قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( )17لسنة 2021م
"طوارئ"
رئيـس جملس الوزراء،

استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته،
وألحكام المرسوم الرئاسي رقم ( )16لسنة 2021م بشأن إعالن حالة الطوارئ،
وألحكام المرسوم الرئاسي رقم ( )17لسنة 2021م بشأن تمديد حالة الطوارئ،
وألحكام القرار بقانون رقم ( )26لسنة 2021م بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ،
وألحكام قرار بقانون رقم ( )7لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ ،ال سيما أحكام المادة ( )1منه،
وألحكام القرار بقانون رقم ( )17لسنة 2020م بشأن إجراءات الصحة والسالمة العامة الوقائية
ومخالفتها في حالة الطوارئ،
وألحكام قانون العمل رقم ( )7لسنة 2000م،
وألحكام قانون الصحة العامة رقم ( )20لسنة 2004م وتعديالته،
وبنا ًء على تفويضنا الصالحيات واالختصاصات الالزمة لتحقيق غايات إعالن حالة الطوارئ،
وعلى الصالحيات المخولة لنا بموجب التشريعات السارية،
وحفاظاً على الصحة والسالمة العامة،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة ()1
يلتزم العامل وصاحب العمل في منشآت القطاع الخاص بتلقي اللقاح ضد فايروس كورونا وفق
التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة بالخصوص.
مادة ()2
يلتزم صاحب العمل بوضع الترتيبات الالزمة في المنشأة لتلقي اللقاح ضد فايروس كورونا
لجميع العاملين والمتدربين فيها.
مادة ()3
في حال رفض العامل تلقي اللقاح يلتزم بإحضار فحص المسحة ( )PCRسلبي النتيجة ساري المفعول
لمدة ( )72ساعة فقط صادر عن الجهات المختصة ،بحيث يكون الفحص على حساب العامل الخاص.
مادة ()4
تتخذ اإلجراءات القانونية بحق صاحب العمل المخالف ألحكام هذا القرار وفق التشريعات السارية.
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مادة ()5
1.1ال يسمح للعامل غير الملتزم بموجب أحكام هذا القرار االلتحاق بالعمل ،وتحسم أيام التغيب
من رصيد إجازاته السنوية ،وفي حال استنفادها تحسم من األجر.
2.2ال يعتبر عدم تلقي اللقاح سبباً مبرراً إلنهاء عالقة العمل.
مادة ()6
تعمل وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة العمل على وضع الترتيبات الالزمة إلجراء فحص المسحة
( )PCRبموجب أحكام هذا القرار.
مادة ()7
تزود وزارة الصحة وزارة العمل بجميع البيانات المتعلقة بالعمال الذين تلقوا اللقاح ،وممن حصلوا
على شهادة فحص المسحة (.)PCR
مادة ()8
تعمل وزارات العمل والصحة واالقتصاد الوطني ،كل في مجال اختصاصه ،على تنفيذ أحكام
هذا القرار.
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة ()9

مادة ()10
على الجهات المختصة كافة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ أحكام هذا القرار ،ويعمل به من تاريخ صدوره،
وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام هللا بتاريخ 2021/08/30 :ميالدية
الموافق/22 :محرم 1443/هجرية

د .حممد اشتية
رئيس جملس الوزراء
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قرار مجلس الوزراء رقم ( )4لسنة 2021م
بالحد األدنى لألجور في فلسطين
جملس الوزراء،

استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته،
وألحكام قانون العمل رقم ( )7لسنة 2000م،
وبعد االطالع على قرار مجلس الوزراء رقم ( )46لسنة 2004م بالئحة تشكيل لجنة األجور،
واالطالع على قرار مجلس الوزراء رقم (/14/21/01م.و/س.ف) لعام 2012م،
وعلى قرار اللجنة الوطنية لألجور بتاريخ 2021/03/28م،
وبنا ًء على تنسيب وزير العمل /رئيس اللجنة الوطنية لألجور،
وعلى الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2021/08/23م ،اآلتي:
مادة ()1
اعتماد الحد األدنى لألجور في جميع مناطق دولة فلسطين على النحو اآلتي:
1.1يكون الحد األدنى لألجر الشهري في جميع مناطق دولة فلسطين وفي جميع القطاعات مبلغاً
ً
شيكال شهرياً.
قدره ( )1,880ألف وثمانمائة وثمانون
2.2يكون الحد األدنى ألجور عمال المياومة ،خاصة العاملين بشكل يومي غير منتظم ،إضافة
ً
شيكال يومياً.
إلى العمال الموسميين مبلغاً قدره ( )85خمسة وثمانون
3.3يكون الحد األدنى ألجر ساعة العمل الواحدة للعمال المشمولين في أحكام الفقرة ( )2من هذه
ً
شيكال.
المادة مبلغاً قدره ()10,5
مادة ()2
يعتبر ما يتم التوافق عليه في اللجان الثالثية المشكلة بموجب قرار اللجنة الوطنية لألجور جزءاً
من هذا القرار ،بعد اعتماده من مجلس الوزراء.
مادة ()3
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
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مادة ()4
على الجهات المختصة كافة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ أحكام هذا القرار ،ويعمل به بداية العام 2022م،
وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام هللا بتاريخ 2021/08/23 :ميالدية
الموافق/15 :محرم 1443/هجرية

د .حممد اشتية
رئيس الوزراء
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قرار مجلس الوزراء رقم ( )5لسنة 2021م
بالمصادقة على سياسة أمن المعلومات
جملس الوزراء،

استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته،
وبعد االطالع على قرار مجلس الوزراء رقم (/18/12/10م.و/م.أ) لعام 2019م،
واالطالع على قرار مجلس الوزراء رقم (/13/127/08م.و/س.ف) لعام 2012م،
وبنا ًء على تنسيب وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات،
وعلى الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2021/08/30م ،اآلتي:
مادة ()1
المصادقة على سياسة أمن المعلومات المعدلة ،المرفقة بهذا القرار.
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة ()2

مادة ()3
على الجهات المختصة كافة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ أحكام هذا القرار ،ويعمل به من تاريخ صدوره،
وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام هللا بتاريخ 2021/08/30 :ميالدية
الموافق/22 :محرم 1443/هجرية

د .حممد اشتية
رئيس الوزراء
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تعليمات رقم ( )5لسنة 2021م
بتسجيل األدوات والمواد المخبرية
وزير الصحة،

استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته ،ال سيما أحكام المادة ( )2/71منه،
وألحكام قانون الصحة العامة رقم ( )20لسنة 2004م وتعديالته،
وبنا ًء على الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
أصدرنا التعليمات اآلتية:
مادة ()1
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ،ما لم تدل القرينة
على خالف ذلك:
الوزارة :وزارة الصحة.
الوزير :وزير الصحة.
الوكيل المساعد :الوكيل المساعد للخدمات الطبية المساندة.
اإلدارة :اإلدارة العامة للمختبرات وبنوك الدم.
الدائرة :دائرة تسجيل األدوات والمواد المخبرية.
اللجنة :اللجنة الفنية لتسجيل األدوات والمواد المخبرية المشكلة وفق أحكام هذه التعليمات.
األداة والمادة المخبرية :جهاز أو مادة أو مستهلكات مخبرية تشخيصية ،تستخدم بذاتها أو مع أجهزة
أخرى لفحص العينات خارج الجسم.
الملحقات :منتجات تستخدم مع األداة المخبرية لتمكين األداة من تحقيق الغرض الذي صنعت من أجله
بشكل خاص.
الشركة الصانعة :الشخص الطبيعي أو المعنوي المسؤول عن تصميم وتصنيع وتغليف األدوات
والمواد المخبرية ،وتدوين المعلومات عليها قبل طرحها في األسواق تحت اسم الشركة.
وكيل الشركة :الشخص الطبيعي أو المعنوي والمخول بتقديم طلب التسجيل والحاصل على تفويض
أو وكالة من الشركة الصانعة لتسويق األدوات والمواد المخبرية والمرخصة حسب األصول.
أداة الفحص الذاتي :األداة أو المادة المخبرية التي تستخدم من قبل الشخص الطبيعي إلجراء الفحص
المخبري.
متطلبات التسجيل :معايير وشروط تسجيل األداة أو المادة المخبرية المحددة وفقاً للجدول رقم ()2
المرفق بهذه التعليمات.
المتطلبات الفنية :المواصفات المنصوص عليها في المالحق رقم ( )1و( )2و( )3المرفقة بهذه
التعليمات.
مادة ()2
تسري أحكام هذه التعليمات على كل أداة ومادة مخبرية والملحقات.
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مادة ()3
تقوم الدائرة بتصنيف األدوات والمواد المخبرية إلى مجموعات من حيث االستعمال والتكلفة وفق
الجدول رقم ( )1المرفق بهذه التعليمات.
مادة ()4
يحظر على الشركة الصانعة أو وكيل الشركة إدخال أو الطرح في األسواق أو استخدام أي أدوات
ومواد مخبرية إال بعد القيام باآلتي:
 1.تقديم طلب التسجيل على نموذج رقم ( )1المرفق في هذه التعليمات.
2.2استيفاء متطلبات التسجيل وفق الجدول رقم ( )2المرفق بهذه التعليمات.
3.3مطابقة المواصفات الفنية لألداة والمادة المخبرية مع متطلبات التسجيل.
4.4الخضوع للتقييم.
5.5الحصول على ترخيص من وحدة اإلجازة والترخيص في الوزارة.
6.6موافقة اللجنة على التسجيل.
مادة ()5
1.1يتم تقييم األداة والمادة المخبرية في الوزارة للتأكد من مطابقتها لمتطلبات التسجيل في حال
عدم حصول األداة أو المادة المخبرية المراد تسجيلها على الشهادات العالمية.
2.2تلتزم الشركة الصانعة أو وكيل الشركة بدفع التكاليف المترتبة عن عملية التقييم الواردة في
أحكام الفقرة ( )1من هذه المادة.
مادة ()6
يحظر استخدام األداة والمادة المخبرية لغير الغرض الذي خصصت من أجله.
مادة ()7
تلتزم الوزارة بتسهيل تسويق األداة والمادة المخبرية في فلسطين المسجلة وفق أحكام هذه التعليمات.
مادة ()8
1.1تشكل اللجنة بقرار من الوزير برئاسة الوكيل المساعد وعضوية كل من:
 .أاإلدارة العامة للمختبرات وبنوك الدم.
 .بدائرة تسجيل األدوات والمواد المخبرية.
 .جدائرة المختبرات.
 .ددائرة بنوك الدم.
هـ .دائرة الجودة التابعة لمكتب الوكيل المساعد.
 .ونقابة الطب المخبري.
 .زوحدة الشؤون القانونية.
 .حاإلدارة العامة للشؤون المالية.
 .طالشركات المرخصة لدى الوزارة والموردة لألدوات المخبرية.
2.2تعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري أو حسب مقتضيات الحاجة.
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مادة ()9
1.1تتولى اللجنة دراسة طلبات التسجيل واتخاذ القرار بالموافقة أو الرفض.
2.2ترفع اللجنة قرارها الوارد في أحكام الفقرة ( )1من هذه المادة إلى الدائرة التخاذ اإلجراءات
الالزمة.
مادة ()10
1.1يجوز للجنة رفض طلب التسجيل ،على أن يكون قرار الرفض مسبباً.
2.2تقوم الدائرة بإبالغ مقدم طلب التسجيل بقرار الرفض.
3.3يحق لمقدم طلب التسجيل االعتراض على قرار الرفض لدى الدائرة خالل مدة أقصاها ( )30يوماً
من تاريخ تبلغه القرار.
ً
4.4يجب على اللجنة دراسة االعتراض وإصدار قرارها خالل ( )30يوما من تقديم االعتراض،
وتتولى الدائرة إبالغ المعترض بقرار اللجنة النهائي.
مادة ()11
1.1تتخذ اللجنة قرار إلغاء تسجيل أو سحب األدوات والمواد المخبرية عند إثبات إحدى الحاالت اآلتية:
 .أتشكل أو من الممكن أن تشكل خطراً على األشخاص أو السالمة العامة.
 .بعدم استيفائها للشروط والمتطلبات الواردة في أحكام هذه التعليمات.
 .جإرفاق بيانات أو معلومات غير صحيحة عند التسجيل.
2.2يحق للمتضرر االعتراض على قرار اللجنة وفقاً لإلجراءات الواردة في أحكام المادة ()3/10
من هذه التعليمات.
مادة ()12

تتولى الدائرة المهام اآلتية:
1.1تسجيل األداة والمادة المخبرية بعد مطابقتها للمتطلبات الفنية وأحكام هذه التعليمات.
2.2إصدار شهادة تسجيل لألداة أو المادة المخبرية.
3.3حفظ المعلومات وإنشاء السجالت الخاصة باألداة والمادة المخبرية المسجلة.
4.4متابعة التزام الشركة الصانعة أو وكيل الشركة بأحكام هذه التعليمات.
مادة ()13
يجب على وكيل الشركة إبالغ الدائرة في حال طرأت أي تغييرات جوهرية على األداة أو المادة
المخبرية بعد التسجيل.
مادة ()14
1.1يحظر اإلعالن عن أي أداة أو مادة مخبرية في وسائل اإلعالم إال بعد أخذ موافقة الوزارة
وتوصية اللجنة.
2.2يستثنى من أحكام الفقرة ( )1من هذه المادة النشر في المجالت الطبية المتخصصة.
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مادة ()15
1.1تمنح األداة أو المادة المخبرية المسجلة شهادة تسجيل لمدة ( )5سنوات من تاريخ التسجيل
في الدائرة.
2.2يجوز تجديد التسجيل بنا ًء على طلب من الشركة الصانعة أو وكيل الشركة يقدم إلى الدائرة
قبل ( )4أشهر من تاريخ انتهاء مدة الشهادة.
مادة ()16
يجب على المالك الجديد أو الوكيل الجديد إبالغ الدائرة عند تغيير ملكية الشركة الصانعة أو وكيل
الشركة ،وإعادة التسجيل وفق أحكام هذه التعليمات.
مادة ()17
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.
مادة ()18
على الجهات المختصة كافة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ أحكام هذه التعليمات ،ويعمل بها من تاريخ نشرها
في الجريدة الرسمية.
صدرت في مدينة رام هللا بتاريخ 2021/08/24 :ميالدية
الموافق/16 :محرم 1443/هجرية

د .مي سامل الكيلة
وزير الصحة
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تعليمات رقم ( )6لسنة 2021م
بتأمين إجراء الدراسات الدوائية
وزير الصحة،

استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته ،ال سيما أحكام المادة ( )2/71منه،
وألحكام القرار بقانون رقم ( )21لسنة 2016م بشأن إجراء الدراسات الدوائية ،ال سيما أحكام
المادة (/2/4ب) منه،
وبعد االطالع على قانون التأمين رقم ( )20لسنة 2005م وتعديالته،
وبنا ًء على تنسيب لجنة الدراسات الدوائية،
وعلى الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
أصدرنا التعليمات اآلتية:
مادة ()1
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ،ما لم تدل القرينة
على خالف ذلك:
الوزارة :وزارة الصحة.
القسم :قسم الدراسات الدوائية في الوزارة.
المؤمن له :الجهة التي تطلب إجراء الدراسات الدوائية وفقاً ألحكام القرار بقانون رقم ()21
لسنة 2016م بشأن إجراء الدراسات الدوائية النافذ.
المتضرر :الشخص الطبيعي الذي تعرض للضرر نتيجة موافقته الخطية أو موافقة وليه بإجراء
الدراسات الدوائية عليه.
الضرر :الوفاة أو العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم والعجز المؤقت ،واألضرار المعنوية
الناجمة عن أي منهم ،أو أي ضرر يلحق بالمتضرر الناتج عن إجراء الدراسة الدوائية.
مبلغ التحمل :المبلغ المالي المحدد في عقد التأمين الذي يلتزم المؤمن له بدفعه من قيمة المطالبة
عند حدوث الضرر ،الذي يشترط أال يزيد على ( )%5من قيمة كل مطالبة.
المطالبة :الطلب المقدم من المؤمن له للحصول على تعويض عن الضرر الناتج عن إجراء الدراسات
الدوائية بنا ًء على عقد التأمين ،وتشمل كلفة العالج الطبي التي تلحق بالمتضرر ،ومدة التعطيل
والخسائر واألضرار التي يلحقها المتضرر بممتلكات الغير نتيجة إلجراء الدراسات الدوائية على
المتضرر.
حدود مسؤولية شركة التأمين :إجمالي مبلغ قيمة التعويض عن كل متضرر لكل دراسة دوائية.
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مادة ()2
1.1يلتزم المؤمن له بإبرام عقد تأمين لكل دراسة دوائية عن كافة المشاركين فيها ،للتأمين
عن مسؤوليته المدنية الناجمة عن الضرر الذي قد يلحق بالمتضرر مع شركة تأمين عاملة
في فلسطين ،ومرخصة من قبل هيئة سوق رأس المال.
2.2يلتزم المؤمن له بتزويد القسم نسخة من عقد التأمين الوارد في الفقرة ( )1من هذه المادة.
مادة ()3
1.1يجب أن يحدد عقد التأمين المبرم بين المؤمن له وشركة التأمين حدود مسؤولية شركة التأمين
في التعويض عن الضرر.
2.2يحظر على شركة التأمين والمؤمن له االتفاق على تخفيض حدود مسؤولية شركة التأمين
عن الحدود الواردة في عقد التأمين ساري المفعول ،ويجوز لهما االتفاق على زيادتها.
مادة ()4
يلتزم المؤمن له عند إبرام عقد تأمين لدراسة دوائية عالجية باآلتي:
1.1أال تقل حدود مسؤولية شركة التأمين في عقد التأمين عن أعلى حدود مسؤولية أي عقد تأمين
عالمي لذات الدراسة.
2.2أال تقل حدود مسؤولية شركة التأمين في التعويض للحالة الواحدة عن الحدود المنصوص عليها
في عقد التأمين العالمي المبرم محلياً.
مادة ()5
1.1تلتزم شركة التأمين بإصدار عقد تأمين وفقاً ألحكام قانون التأمين النافذ والتشريعات الثانوية
الصادرة بمقتضاه.
2.2يجب أن يتضمن عقد التأمين اآلتي:
 .أرقم خاص به.
 .بالدراسة الدوائية موضوع عقد التأمين.
 .جفترة التغطية التأمينية المعتمدة من قبل لجنة الدراسات الدوائية لكل دراسة.
 .داسم مكان إجراء الدراسة وعنوانه.
هـ .رقم وتاريخ مخطط الدراسة المعتمد من قبل لجنة الدراسات الدوائية.
 .وعدد وأسماء األشخاص المشاركين في الدراسة الدوائية في مكان إجرائها.
 .زمبلغ التحمل.
 .ححدود مسؤولية شركة التأمين في التعويض عن كل متضرر.
مادة ()6
ً
عامال
1.1تلتزم شركة التأمين بتعويض المتضرر عن الضرر بغض النظر عن عمره ،سواء أكان
ً
عاطال عن العمل.
أم
2.2يجب أن يغطي التأمين الوارد في الفقرة ( )1من هذه المادة كافة تكاليف عالج المتضرر.
ً
مسؤوال مسؤولية كاملة عن تعويض المتضرر عن كافة األضرار التي لحقت به
3.3يبقى المؤمن له
عند تجاوز مبلغ التعويض حدود مسؤولية شركة التأمين.
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مادة ()7
يحظر على شركة التأمين أو المؤمن له إلغاء عقد التأمين لدراسة دوائية قائمة إال بتوافر اآلتي:
1.1أن يحل عقد تأمين آخر محل العقد الحالي.
2.2موافقة القسم مسبقاً.
مادة ()8
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.
مادة ()9
على الجهات المختصة كافة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ أحكام هذه التعليمات ،ويعمل بها من تاريخ
صدورها ،وتنشر في الجريدة الرسمية.
صدرت في مدينة رام هللا بتاريخ 2021/09/01 :ميالدية
الموافق/24 :محرم 1443/هجرية

د .مي سامل الكيلة
وزير الصحة
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تعليمات رقم ( )1لسنة 2021م
بتخطيط وتصميم البنية التحتية لقطاع المياه والصرف الصحي
رئيس سلطة املياه الفلسطينية،

استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته ،ال سيما أحكام المادة ( )71منه،
وألحكام القرار بقانون رقم ( )14لسنة 2014م بشأن المياه وتعديالته ،ال سيما أحكام المادة ( )8منه،
وبنا ًء على الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
أصدرنا التعليمات اآلتية:
مادة ()1
تعاريف
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ،ما لم تدل القرينة
على خالف ذلك:
القانون :القرار بقانون رقم ( )14لسنة 2014م بشأن المياه وتعديالته.
السلطة :سلطة المياه الفلسطينية.
رئيس السلطة :رئيس سلطة المياه الفلسطينية.
مقدم الخدمة :شركة المياه الوطنية ومرافق المياه اإلقليمية ،بما في ذلك الهيئات المحلية والمجالس
المشتركة والجمعيات التي تقوم بتقديم خدمة المياه والصرف الصحي.
الخطة الرئيسية :خطة طويلة األمد تتضمن جميع األهداف االستراتيجية والمشاريع المقترحة للتنفيذ
لمقدم خدمة أو أكثر.
الخطة التنفيذية :خطة قصيرة األمد من أجل تنفيذ نشاطات ومشاريع معينة ذات أولوية من الخطة
الرئيسية لمقدم خدمة معين.
المشاريع :األعمال الخاصة بمنشآت المياه والصرف الصحي ،سواء كانت متعلقة بأعمال إنشاء جديدة
أو إعادة تأهيل منشآت قائمة أو أعمال توسعة.
المبادئ التوجيهية :معايير التصميم والمواصفات الفنية المعتمدة من السلطة.
الموافقة :موافقة السلطة الخطية لمدة زمنية محددة على الخطة التنفيذية أو على المشاريع المحددة
بموجب أحكام هذه التعليمات.
الرخصة :اإلذن الخطي الصادر عن السلطة لتنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي.
المنشأة :أي إنشاءات أو تجهيزات يقصد منها استغالل المياه ،سواء باستخراجها أو تجميعها أو
تخزينها أو معالجتها أو إعادة توزيعها.
مكاتب الخدمات االستشارية والفنية :الشركة أو المكتب الهندسي المسجل والمصنف لدى نقابة
المهندسين الفلسطينية ،في التخصصات المطلوبة للمشاريع المحددة من السلطة ،المكلف بإعداد
التصميم والخطط والدراسات الهندسية.
بناء القدرات :نشاط يتعلق بتحسين قدرة مقدم الخدمة إلدارة خدمات جيدة ومراقبتها وتقديمها للمستهلك.
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مادة ()2
األهداف
تهدف هذه التعليمات إلى تحقيق اآلتي:
1.1تقييم الخطط الرئيسية والتنفيذية ،وبناء القدرات لمقدمي الخدمات بما يتوافق مع الخطط التطويرية
والسياسات واالستراتيجيات الوطنية المعتمدة من السلطة في قطاع المياه.
2.2ضبط معايير التصميم والمواصفات الفنية للمنشأة من حيث توافقها مع المبادئ التوجيهية
المعتمدة للسلطة.
مادة ()3
نطاق التطبيق
تسري أحكام هذه التعليمات على كل من اآلتي:
 1.مقدمو الخدمات ،والجهات المانحة ،والمؤسسات ،والمرافق العامة والخاصة ،ومكاتب الخدمات
االستشارية والفنية.
2.2المشاريع الخاضعة للترخيص المحددة في المرسوم الرئاسي بشأن رسوم خدمات المياه
والصرف الصحي في فلسطين ،الصادر بتاريخ 1999/08/09م.
3.3المشاريع والخطط الخاضعة للموافقة دون شرط الترخيص وفقاً لآلتي:
 .أمحطات ضخ المياه (محطات الدفع).
 .بمحطات ضخ الصرف الصحي (محطات الدفع).
 .جعبارات مياه الصرف الصحي.
 .دخزانات مياه مسبقة الصنع.
هـ .خزانات مياه الصرف الصحي المعالجة.
 .وخزانات مياه الصرف الصحي.
 .زإعادة تأهيل خزانات المياه وخزانات مياه الصرف الصحي وخزانات مياه الصرف الصحي
المعالجة.
 .حمشاريع محطات معالجة مياه الصرف الصحي الرمادية المنزلية.
 .طمشاريع محطات معالجة مياه الصرف الصحي المنزلية.
 .يمشاريع من نوع التصميم واإلنشاء.
 .كالخطط التنفيذية لمقدم الخدمة.
مادة ()4
الخطط الرئيسية
تتولى السلطة إعداد الخطط الرئيسية لمقدمي خدمات المياه والصرف الصحي وفق الشرطين اآلتيين:
1.1أال تقل مدة الخطة عن ( )20سنة.
2.2أن تتضمن الخطة جميع األهداف االستراتيجية والمشاريع المقترحة للتنفيذ خالل الفترة الزمنية
للخطة ضمن منطقة جغرافية معينة لمقدم خدمة أو أكثر.
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مادة ()5
الخطة التنفيذية
1.1يلتزم مقدم الخدمة بإعداد خطة تنفيذية مدتها ( )3سنوات وتزويد السلطة بها ،على أن يتم تحديثها
بشكل سنوي.
2.2يجب أن تنسجم الخطة التنفيذية لمقدم الخدمة مع الخطة الرئيسية وتوجيهات وإرشادات التخطيط
المعتمدة من السلطة.
ً
3.3تصدر السلطة قرارها بالموافقة أو رفض الخطة التنفيذية خالل ( )30يوما من تاريخ استالمها
من مقدم الخدمة.
4.4في حال الرفض ،تقوم السلطة بتبليغ مقدم الخدمة بذلك خالل ( )3أيام من تاريخ صدور القرار،
ويجب أن يكون القرار مسبباً ومكتوباً.
5.5تعتبر الخطة التنفيذية مرفوضة إذا لم تصدر السلطة قرارها خالل المدة المنصوص عليها
في الفقرة ( )3من هذه المادة.
6.6ال يجوز إجراء أي تعديل أو تغيير في الخطة التنفيذية إال بموافقة السلطة.
مادة ()6
تصاميم المشاريع
1.1تعتبر المشاريع جزءاً من الخطة التنفيذية ،ويلتزم مقدم الخدمة عند قيامه بإعداد تصاميم
هذه المشاريع باآلتي:
 .أإعداد التصاميم من خالل مكاتب الخدمات االستشارية والفنية.
 .بتقديم كافة الوثائق والتصاميم الخاصة بالمشاريع إلى السلطة للحصول على الرخص
أو الموافقات الالزمة.
2.2يجوز للسلطة التعاون مع نقابة المهندسين ومقدم الخدمة (أو من يمثله) أو أحدهما إلنجاز مهام
تتعلق بمراجعة الوثائق والتصاميم.
3.3إذا رغب مقدم الخدمة في التعاقد مع مكاتب الخدمات االستشارية والفنية غير المسجلة
وغير المصنفة لدى نقابة المهندسين (مكتب غير محلي) لخدمات التصميم لمشروع يحتاج
إلى خبرة أو معرفة غير متوفرة محلياً ،فيجب أن يتم ذلك من خالل شراكة أو ائتالف المكتب
غير المحلي مع مكاتب الخدمات االستشارية والفنية المحلية المصنفة ،على أن يخضع ذلك
لموافقة مجلس نقابة المهندسين.
مادة ()7
المبادئ التوجيهية
1.1تلتزم مكاتب الخدمات االستشارية والفنية باآلتي:
 .أ المبادئ التوجيهية المعتمدة من السلطة.
 .بالمعايير والمواصفات الدولية بعد موافقة السلطة الخطية في حال عدم وجود معايير للتصميم
أو مواصفات فنية مدرجة في المبادئ التوجيهية.
2.2يجب الحصول على موافقة السلطة الخطية على أي تعديل أو تغيير في التصميم المرخص
أو الموافق عليه قبل طرح العطاء للتنفيذ.
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مادة ()8
تقديم الطلبات
1.1يلتزم مقدم الخدمة بتقديم طلب خطي للسلطة للحصول على الرخص أو الموافقات الالزمة
وفق اإلجراءات اآلتية:
 .أيقدم الطلب على النموذج المعتمد مرفقا ً بالوثائق المطلوبة وفق النموذج بما يتالءم مع طبيعة
المشروع.
 .بتتولى السلطة دراسة الطلب والوثائق المرفقة به ،والمتابعة مع الجهات ذات العالقة.
 .جتقوم السلطة بتبليغ مقدم الطلب في حال رفض طلبه خالل ( )3أيام من تاريخ صدور قرار
الرفض ،على أن يكون القرار مكتوبا ً ومسبباً.
 .دتصدر السلطة الرخصة أو الموافقة الالزمة إذا قُبل طلب مقدم الخدمة بعد دفعه الرسوم
المقررة وفقا ً للتشريعات النافذة.
2.2يجوز لمقدم الخدمة أن يفوض خطياً مكاتب الخدمات االستشارية والفنية أو أي جهة أخرى
بتقديم ومتابعة طلبات الرخص والموافقات بالنيابة عنه.
مادة ()9
تنفيذ المشروع
يلتزم مقدم الخدمة أو من يمثله عند تنفيذ المشروع باآلتي:
1.1تنفيذ المشروع وفقاً للمبادئ التوجيهية التي تم إصدار الترخيص أو الموافقات بموجبها.
2.2تسليم السلطة نسخة كاملة من الوثائق النهائية للمشروع المعدلة والمختومة من مكاتب الخدمات
االستشارية والفنية لغايات إصدار التراخيص أو الموافقات الالزمة.
3.3إبالغ السلطة عند مباشرة أعمال التنفيذ للمشروع.
4.4تعبئة النماذج المعتمدة من السلطة المتعلقة بتنفيذ وتقييم المشروع والمقاول.
5.5التقيد بالمبادئ التوجيهية المعتمدة من السلطة المتعلقة بالمشاريع من نوع التصميم واإلنشاء،
ً
مسؤوال عن تصميم وتنفيذ المشروع ،على أن يتولى مقدم الخدمة
وإلزام المقاول بها الذي يعتبر
أو من يمثله تدقيق التصميم واإلشراف على تنفيذه.
مادة ()10
االحتفاظ بالوثائق
يحتفظ مقدم الخدمة بالنسخ النهائية المعتمدة عن كافة الوثائق الخاصة بالمشاريع والخطط التنفيذية
لمدة ال تقل عن ( )10سنوات أو العمر االفتراضي للتصميم أيهما أكثر ،على أن تكون هذه الوثائق
متاحة الطالع السلطة عليها.
مادة ()11
المسؤولية عن صحة التصميم
1.1تتحمل مكاتب الخدمات االستشارية والفنية المسؤولية عن صحة التصميم والوثائق التي قامت
بإعدادها.
2.2ال تعفي الرخصة أو الموافقة الصادرة عن السلطة مكاتب الخدمات االستشارية والفنية من
المسؤولية عن أي أضرار أو خسائر قد تحدث بسبب خلل في التصميم.
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مادة ()12
التظلم والطعن
1.1يتم التظلم من قرارات السلطة وفق اإلجراءات اآلتية:
 .أيجوز للمتضرر من أي قرار يصدر عن السلطة بموجب أحكام هذا التعليمات ،التظلم
لرئيس السلطة خالل ( )30يوماً من تاريخ تبلغه القرار.
 .بيصدر رئيس السلطة قراره بقبول التظلم أو رفضه خالل ( )30يوماً من تاريخ تقديم التظلم،
على أن يكون القرار مسبباً في حال الرفض.
 .جيعتبر التظلم مرفوضاً إذا لم يصدر رئيس السلطة قراره في التظلم خالل المدة المنصوص
عليها في البند (ب) من هذه الفقرة.
2.2يجوز للمتضرر من قرار رئيس السلطة برفض التظلم الطعن أمام المحكمة المختصة خالل
( )60يوماً من تاريخ تبلغه القرار ،أو إذا انتهت المدة المنصوص عليها في الفقرة (/1ب)
من هذه المادة دون أن يصدر خاللها قرار رئيس السلطة.
مادة ()13
تصويب األوضاع
تلتزم الجهات الخاضعة لهذه التعليمات بتصويب أوضاعها وفقاً ألحكامها فيما يتعلق بأحكام
الخطة التنفيذية المنصوص عليها في هذه التعليمات خالل ( )6أشهر من تاريخ سريانها.
مادة ()14
اإللغاء
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.
مادة ()15
السريان والنفاذ
على الجهات المختصة كافة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ أحكام هذه التعليمات ،ويعمل بها من تاريخ نشرها
في الجريدة الرسمية.
صدرت في مدينة رام هللا بتاريخ 2021/09/09 :ميالدية
الموافق/02 :صفر 1443/هجرية

م .مازن غنيم
رئيس سلطة املياه
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قرار رقم ( )8لسنة 2021م
بشطب شركات مساهمة خصوصية محدودة من سجل الشركات
وزير االقتصاد الوطني،

استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته،
وألحكام قانون الشركات رقم ( )12لسنة 1964م وتعديالته ،ال سيما أحكام المادة ( )218منه،
وبنا ًء على تنسيب مراقب الشركات في وزارة االقتصاد الوطني،
وعلى الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة ()1
شطب الشركات المساهمة الخصوصية المحدودة التالية من سجل الشركات في وزارة االقتصاد الوطني:
1.1شركة الحاكوره للمعدات الزراعية ،رقم (.)562479675
2.2شركة البهاء لمواد البناء والتجارة ،رقم (.)562425470
3.3شركة الحوساني لألثاث المعدني والجلفنه ،رقم (.)562563981
4.4شركة اورجينال لصناعة وتجارة النايلون والورقيات ،رقم (.)562545319
5.5شركة الرضاء العصرية لتجارة االجهزة المنزلية ،رقم (.)562463885
6.6شركة الشكعة للتدفئه والتكييف واالدوات الصحيه ،رقم (.)562462648
7.7شركة تو زد كومباني لالستيراد والتسويق ،رقم (.)562460246
8.8شركة الساهرة للمقاوالت العامة واالستثمار ،رقم (.)562458406
9.9شركة الجليل لالستثمار ،رقم (.)562464933
1010شركة مزارع العقرباوي للمواشي واالعالف ،رقم (.)562587857
1111شركة االندلس للطاقة الشمسيه ،رقم (.)562579490
1212شركة العالونه للمقاوالت والتعهدات العامة ،رقم (.)562509992
1313شركة افالم اسطوره لالنتاج االعالمي ،رقم (.)562442236
1414شركة الديمة الطبية ،رقم (.)562517953
1515شركة الحمد التجارية ،رقم (.)562427948
مادة ()2
يحق لكل متضرر من جراء الشطب أن يطعن إلى المحكمة في قرار الشطب خالل ثالثة أشهر
من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
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يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة ()3

مادة ()4
على الجهات المختصة كافة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ أحكام هذا القرار ،ويعمل به من تاريخ صدوره،
وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام هللا بتاريخ 2021/08/10 :ميالدية
الموافق/02 :محرم 1443/هجرية

خالد عسييل
وزير االقتصاد الوطني
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قرار رقم ( )3لسنة 2021م
بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية نحالين
وزارة احلكم املحيل،

استناداً ألحكام القانون رقم ( )1لسنة 1997م بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته ،ال سيما
أحكام المادة (/15ب) منه،
وبعد االطالع على أحكام قرار مجلس الوزراء رقم ( )3لسنة 2019م بنظام إدارة النفايات الصلبة،
وبنا ًء على قرار مجلس بلدي نحالين في جلسته رقم ( )191بتاريخ 2021/08/23م،
وعلى الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
أصدرنا النظام اآلتي:
مادة ()1
تعاريف
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ،ما لم تدل القرينة
على خالف ذلك:
الوزارة :وزارة الحكم المحلي.
الوزير :وزير الحكم المحلي.
البلدية :بلدية نحالين.
المجلس :مجلس بلدي نحالين.
الرئيس :رئيس المجلس البلدي.
الشخص :الشخص الطبيعي أو المعنوي المقيم في منطقة البلدية أو المتواجد فيها ألي سبب.
العقار :األرض أو المنشأة والمرافق المكونة لها التي تستخدم لغايات السكن أو التجارة أو الصناعة
أو تقديم الخدمات أو لممارسة أي حرفة أو مهنة.
شاغل العقار :الشخص الذي يشغل العقار بشكل فعلي ،ويشمل المالك األصلي أو المتصرف الفعلي
أو المستأجر أو الشخص المعين إلدارة العقار أو اإلشراف عليه.
النفايات :أي نفايات ناشئة في حدود البلدية من مختلف النشاطات المنزلية والتجارية والزراعية
والصناعية والعمرانية ،والرواسب الناتجة عن محطات معالجة المياه العادمة ،والنفايات الصلبة ،وأي
نفايات أخرى.
المكرهة الصحية :التسبب أو اإلضرار بالغير أو بالصحة العامة أو الراحة العامة أو إحداث أي
رائحة كريهة أو صوت مزعج أو دخان أو غبار ،سوا ًء أكان مصدره عقاراً أم مكاناً أم حفرة أم قناة
أم مجرى أم بئر أم مدخنة أم زريبة أم مأوى للحيوانات.
مراقب الصحة :موظف البلدية المختص بشؤون الرقابة الصحية أو أي موظف آخر يعهد إليه المجلس
القيام بهذه المهام.
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مادة ()2
المكرهة الصحية
تعتبر أي من األعمال التالية مكرهة صحية:
1.1إنشاء أي عقار أو استعماله بصورة تلحق ضرراً بالصحة العامة.
2.2ممارسة أو إدارة أي عمل أو حرفة تلحق الضرر بالصحة العامة أو تؤدي إلى إقالق الراحة
العامة.
3.3أي أشجار أو شجيرات برزت أغصانها أو امتدت عبر أي شارع أو أي عقار ،وسببت عرقلة
في حركة السير والمرور أو حجب أشعة الشمس أو التهوية أو ضوء النهار عن المنازل
المالصقة لها.
4.4التعديات على الطرق العامة ،واستعمال االرتدادات التنظيمية دون ترخيص مسبق.
مادة ()3
حفظ النفايات
يجب على كل شاغل عقار في منطقة البلدية اآلتي:
1.1توفير وعاء محكم اإلغالق لحفظ النفايات ،وفق المواصفات التي يقرها المجلس.
2.2وضع النفايات داخل أكياس مغلقة من النايلون معدة لهذا الغرض.
3.3وضع الكيس داخل الوعاء أو الحاوية المخصصة لذلك.
مادة ()4
التخلص من النفايات

يجب على كل شخص القيام باآلتي:
1.1إلقاء النفايات في الحاويات الموزعة في منطقة البلدية ،والمخصصة لنوع النفايات المراد التخلص
منها ،وفقاً لتعليمات المجلس.
2.2إلقاء النفايات الناتجة عن االستخدام الشخصي في األوعية أو الحاويات الموزعة في منطقة البلدية.
3.3إلقاء النفايات الناتجة عن تنظيف العقار ،وكنسه اليومي في الحاويات المخصصة ،والحفاظ على
نظافة الرصيف األمامي للعقار.
مادة ()5
حظر استخدام األراضي
يحظر استخدام األراضي الخاصة أو العامة لتجميع أو تخزين أو التخلص أو إلقاء النفايات فيها أو إقامة
أي إنشاءات خاصة بذلك ،إال بنا ًء على موافقة خطية من البلدية حسب األصول.
مادة ()6
ملكية النفايات

تعتبر النفايات التالية ملكاً للبلدية:
1.1النفايات داخل الحاويات أو األوعية المخصصة لذلك.
2.2النفايات التي تلقى خارج العقار.
3.3النفايات الملقاة أو الموجودة في األماكن العامة أو أزقة وشوارع المدينة.
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مادة ()7
صالحيات مراقب الصحة
1.1لمراقب الصحة التأكد من خلو منطقة البلدية من أي مكرهة صحية.
2.2يحرر مراقب الصحة إشعاراً بإزالة المكرهة الصحية ،محدداً فيها:
 .أالجهة المكلفة بإزالة المكرهة الصحية.
 .بطبيعة وخطورة المكرهة الصحية.
 .جالمدة الزمنية الممنوحة إلزالة المكرهة الصحية.
 .داإلجراءات الالزمة إلزالة المكرهة الصحية ،وعدم تكرارها.
مادة ()8
مسؤولية إزالة المكرهة الصحية
1.1يجب على كل شاغل للعقار أن يزيل المكرهة الصحية الناتجة عنه ،وذلك دون المساس بحقه
في المطالبة بالنفقات من أي شخص آخر.
2.2تعتبر الجهات التالية مكلفة بإزالة كل مكرهة صحية يرى مراقب الصحة أنها ناشئة عن خلل
وعيب في بناء العقار أو عدم االلتزام بشروط الترخيص والبناء:
 .أالمالك األول للعقار أو الشخص الحاصل على ترخيص البناء ،مسؤول بالتضامن مع شاغلي
العقار الحاليين بإزالة المكرهة الصحية ،وتحمل آثارها.
 .بمالكو العقار على الشيوع ،متضامنون في إزالة أي مكرهة صحية فيه ،وللبلدية مالحقتهم
جميعاً أو منفردين ،وللمالك العودة على باقي الشركاء بأي نفقات بالخصوص.
 .جسكان أي عمارة مسؤولون بالتضامن عن أي مكرهة صحية موجودة باألجزاء المشتركة
أو في قطع األراضي المجاورة بشكل مباشر للبناء ،في حال تعذر معرفة الشخص مسبب
المكرهة الصحية.
مادة ()9
إزالة المكرهة الصحية
إذا تخلف أي شخص عن تنفيذ إشعار مراقب الصحة بإزالة المكرهة الصحية ،يحق للمجلس:
1.1الطلب بإزالة المكرهة الصحية التي أحدثها خالل المدة التي تحددها ،وعلى الوجه الذي تعينه.
2.2إحالته إلى المحكمة المختصة في حال عدم تنفيذه ما ورد في أحكام الفقرة ( )1من هذه المادة.
3.3إزالة المكرهة الصحية على نفقة الشخص المخالف.
مادة ()10
تحصيل الرسوم
1.1يجب على كل شاغل عقار أن يدفع إلى البلدية مقابل الخدمات التي تقدمها في جمع النفايات
ونقلها والتخلص منها ،الرسوم المحددة بالملحق رقم ( )1من هذا النظام.
2.2يتم تحصيل الرسوم الواردة في الفقرة ( )1من هذه المادة ،وفقاً ألحكام القانون رقم ()1
لسنة 1997م بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته.
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مادة ()11
العقوبات
1.1يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة ال تقل عن ( )100شيكل ،وال تزيد على
( )500شيكل.
2.2يجوز لمراقب الصحة تحرير مخالفات فورية لغير الملتزمين بالمحافظة على النظافة العامة
المحددة بالملحق رقم ( )2من هذا النظام.
مادة ()12
إصدار التعليمات
1.1يصدر المجلس التعليمات الخاصة بتنظيم آلية وأوقات إخراج وجمع ونقل النفايات والنفايات
الصلبة الواقعة ضمن حدود منطقة البلدية.
2.2يصدر المجلس التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة ()13
اإللغاء

مادة ()14
السريان والنفاذ
على الجهات المختصة كافة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ أحكام هذا النظام ،ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام هللا بتاريخ 2021/09/01 :ميالدية
الموافق/24 :محرم 1443/هجرية

م .جمدي الصالح
وزير احلكم املحيل
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ملحق رقم ()1
رسوم خدمات النظافة العامة وجمع النفايات ونقلها لبلدية نحالين
1 .1النفايات المنزلية:
الرقم

البيان

قيمة الرسوم
السنوية
بالشيكل

.1

كل أسرة في منزل منفصل (الشخص المتزوج مع أسرته وبدون األوالد
المتزوجين)

240

.2

كل أسرة إضافية في نفس المنزل وغير منفصلة عن األب (أحد األبناء
المتزوجين) يضاف على كل متزوج في نفس المنزل نفس الرسوم
المفروضة في البند رقم ( )1من هذا الجدول

240

2 .2النفايات التجارية:
الرقم

التصنيف /الحرفة

أ
ب
ج

.1

مستودع تجاري

.2

مركز تجاري

.3

سوبر ماركت /ميني ماركت

.4

محمص (قهوة /مكسرات /شوكوالته)

.5

محل بيع أسماك

.6

محل بيع لحوم ودواجن

.7

محل بيع لحوم مجمدة
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قيمة الرسوم
السنوية بالشيكل
1080
720
480
1200
1200
720
480
240
1080
720
360
1080
720
360
1080
720
360
360
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.8

محل ذبح لحوم /مسلخ

.9

محل بيع خضار وفواكه

أ
ب
أ
ب
ج

 .10محل بيع مشروبات (عصائر /مياه /كوال) جملة
أ
ب
أ
ب
ج

 .11مخبز وفرن
 .12محل بيع حلويات أو معجنات
 .13محل بيع حليب ومنتوجات ألبان بالجملة والمفرق

أ
ب
ج
أ
ب

 .14مطعم /كشك
 .15مقهى
 .16دراي كلين

أ
ب
أ
ب
أ
ب
أ
ب
ج
أ
ب

 .17صالون للرجال
 .18صالون للسيدات
 .19محل مواد تجميل
 .20محل بيع /تعبئة عبوات غاز
 .21محل بيع قطع سيارات وكماليات
 .22موقف سيارات (كراج)

أ
ب
أ
ب

 .23محل معدات سيارات وصيانة
 .24محل بناشر سيارات
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1080
840
720
600
480
600
480
360
1080
720
360
480
1080
720
360
480
360
480
480
360
480
360
480
360
1080
720
360
720
360
480
480
360
720
600
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 .25كراج يشمل بودي ودهان سيارات

 .26كراج دينمو ميتر

 .27محل بيع وتركيب زجاج

 .28محل بيع وتصليح أجهزة وأدوات كهربائية وهواتف

 .29مشغل تنجيد أثاث

 .30محل بيع ثروات حيوانية

 .31محل أدوات صحية وتمديدات

 .32محل بيع تمديدات إنشائية

 .33محل بيع بالط
 .34محل بيع خردة
 .35محل لوازم نجارين
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أ
ب
ج
أ
ب
ج
أ
ب
ج
أ
ب
ج
أ
ب
ج
أ
ب
ج
أ
ب
ج
أ
ب
ج
أ
ب
ج
أ
ب
أ
ب
ج

1080
720
360
1800
1080
720
1080
720
360
1080
720
360
1080
720
360
1080
720
360
1080
720
360
1080
720
360
1080
720
360
1080
720
1080
720
360
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 .36محل لوازم حدادين
 .37محل بيع صناعات يدوية
 .38محل بيع مالبس و/أو أحذية جديد
 .39محل بيع مالبس و/أو أحذية قديمة
 .40محل صاغة (ذهب /فضة /معادن ثقيلة)
 .41محل بيع أثاث ومفروشات

 .42محل بيع سجاد

أ
ب
ج
أ
ب
أ
ب
ج
أ
ب
أ
ب
أ
ب
ج
أ
ب
ج

 .43مشتل /محل زهور
أ
ب
ج
أ
ب
أ
ب
أ
ب
أ
ب
أ
ب
أ
ب

 .44محل بيع نثريات وإكسوارات
 .45محل بيع حبوب وأعالف وتخزينها
 .46محل بيع مواد تنظيف
 .47محل بيع أدوات منزلية
 .48محل بيع ألعاب وهدايا وتحف
 .49محل زجاج ومرايا وبراويز
 .50محل بيع أدوات الكتابة والكتب
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1080
720
360
720
360
600
480
360
480
360
480
360
1440
1080
720
1080
720
360
360
480
360
240
480
360
480
360
480
360
480
360
480
360
480
360
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أ
ب

 .51محل بيع دهانات
 .52محل معدات بيطرية

أ
ب
ج
أ
ب

 .53محل تجارة عامة
 .54بركة سباحة
كل محل تجاري ذكر في صنف ذيل قانون الحرف
 .55والصناعات رقم ( )16لسنة 1953م وتعديالته ،باستثناء
ما ذكر في الجدول أعاله

600
480
360
1080
720
360
1440
1080
360

3 .3نفايات المؤسسات:
الرقم

التصنيف /الحرفة

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

جامعة
مدرسة
رياض أطفال
مدرسة سياقة
مكتبة
مركز ثقافي
مسرح وسينما

.8

مركز رياضي

.9

منتجع سياحي

.10

شركة تأمين

.11

صالة أفراح

.12
.13
.14
.15
.16

بنك
صراف آلي
محل صرافة
حوالة /وكالة
مكتب سياحي
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قيمة الرسوم
السنوية بالشيكل
 /3طالب
 /2طالب
 /2طالب
360
480
360
600
600
480
2000
1200
480
1500
1000
1500
720
360
360
360
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.17
.18
.19
.20

مكتب عقارات
مكتب تكسي
مكتب (خدمات عامة /طباعة /محامين)
مكتب نقابة

.21

مكتب /شركة بيع أو تأجير سيارات

.22
.23
.24

شركة /مكتب دعاية وإعالن
ستوديو تصوير
مكتب الخدمات والتجارة

.25

مطبعة

أ
ب

أ
ب
ج

360
360
360
360
720
360
360
360
360
1080
720
360

4 .4نفايات المصانع والمعامل:
الرقم

الفئة

التصنيف /الحرفة

قيمة الرسوم
السنوية بالشيكل
1080

.1

معمل سجائر وتبغ

.2

معمل صابون

1080

.3

معمل روائح عطرية وزيوت

1080

.4

معمل مواد كيماوية وأدوية

أ

1080

ب

720

.5

مصنع مواد غذائية /معلبات

1080

.6

مصنع سكر أو ملح

1080

.7

مصنع حلويات

.8

مصنع مشروبات (مياه /عصير /كوال)

.9

مصنع دقيق (مطحنة) /حبوب

 .10معصرة زيتون
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أ

1080

ب

720

أ

1080

ب

720

أ

1080

ب

720

أ

1080

ب

720

الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

1080

 .11مصنع نسيج وأقمشة
 .12مصنع صناعي (مصانع لم تذكر)

 .13معمل حجر (منشار) /جرانيت

أ

1080

ب

900

ج

720

أ

1080

ب

720

ج

360

 .14معمل إسفلت (القطران)

1200

 .15معمل دهان

720

 .16محطة وقود /بيع بترول /زيوت

أ

720

ب

360
480

 .17مغسلة سيارات
 .18منجرة
 .19محددة
 .20مشغل ألمنيوم
 .21مخيطة

أ

720

ب

360

أ

720

ب

360

أ

720

ب

360

أ

720

ب

360

5 .5نفايات المؤسسات الطبية:
الرقم

الفئة

التصنيف /الحرفة

.1
.2
.3

مستشفى
عيادة خاصة
صيدلية

.4

مختبر (تستثنى النفايات غير المعالجة)

.5

مختبر كيماوي
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أ
ب
أ
ب

قيمة الرسوم
السنوية بالشيكل
 /1200سرير
360
360
720
360
720
360
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.6

مستودع أدوية

.7

مستوصف

720
360
720

أ
ب

6 .6نقل الحاويات الخاصة ومعالجتها:
البيان

حجم
الحاوية

قيمة الرسوم
بالشيكل

نقل حاوية نفايات ومعالجتها والتخلص منها إلى مكب المنيا الصحي
حسب اتفاقيات خاصة مع البلدية

 1طن

100
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الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

ملحق رقم ()2
الئحة الغرامات والجزاءات الفورية المتعلقة بالنظافة العامة
الرقم
.1
.2
.3
.4

الغرامة
(الشيكل)

بيان المخالفة
إلقاء فضالت الطعام على األرصفة
والطرقات وفي الحدائق
إلقاء النفايات من شبابيك البنايات
والمنازل
تخلص المطاعم والمطابخ العامة من
نفاياتها في غير األماكن المخصصة لها
إلقاء الفضالت من نوافذ السيارات
إلقاء مخلفات أسواق اللحوم ومحالت
الدواجن واألسماك والمسالخ في غير
األماكن المخصصة لها
تخلص مصانع األغذية من المنتجات
الفاسدة أو المنتهية مدة صالحيتها في
غير األماكن المخصصة لها
تخلص مصانع األقمشة من نفايات تغليف
بضائعها في غير األماكن المخصصة لها
وبطريقة تعيق حركة العامة
تخلص مصانع البالستيك من مخلفات
صناعاتها وتغليفها في غير األماكن
المخصصة لها وبطريقة تعيق حركة
العامة
تخلص المطابع من مخلفات عمليات
الطباعة أو المطبوعات غير المستعملة
أو ما تريد إتالفه في غير األماكن
المخصصة لها

200
200
200

الجزاءات
في حال التكرار خالل أسبوع
تضاعف العقوبة
في حال التكرار خالل أسبوع
تضاعف العقوبة
في حال التكرار خالل أسبوع
تضاعف العقوبة

150
500

في حال التكرار خالل أسبوع
تضاعف العقوبة

500

في حال التكرار خالل أسبوع
تضاعف العقوبة

300

في حال التكرار خالل أسبوع
تضاعف العقوبة

300

في حال التكرار خالل أسبوع
تضاعف العقوبة

300

في حال التكرار خالل أسبوع
تضاعف العقوبة

تخلص المستشفيات من نفايتها في غير
.10
األماكن المخصصة لها

500

في حال التكرار خالل أسبوع
تضاعف العقوبة

تخلص المستوصفات والعيادات الخاصة
 .11من نفاياتها في غير األماكن المخصصة
لها

500

في حال التكرار خالل أسبوع
تضاعف العقوبة

تخلص المختبرات الطبية من نفاياتها في
.12
غير األماكن المخصصة لها

500

في حال التكرار خالل أسبوع
تضاعف العقوبة

.5
.6
.7

.8

.9

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

وضع مواد البناء الخاصة بورشات
.13
العمل خارج حدود األرض

300

ال يعطى إذن الصب ألي ورشة
مخالفة

عدم إحاطة وحماية صاحب ورشة البناء
.14
لألرض التي تقع فيها الورشة

300

ال يعطى إذن الصب ألي ورشة
مخالفة

التخلص العشوائي من مخلفات البناء
 .15والهدم والردم وفي غير المواقع
المخصصة لها

300

تساقط مواد صلبة أو سائلة من مركبات
نقل الخرسانة الجاهزة أو نقل مخلفات
.16
عمليات الهدم والحفر أثناء سيرها على
الطريق العام

300

تخلص مركبات نقل الخرسانة الجاهزة
 .17من بقايا عمليات الصب في غير األماكن
المخصصة لها

500

إلقاء مخلفات األشجار والحدائق في غير
 .18األماكن المخصصة من قبل البلدية أو في
أوقات خارج األوقات المخصصة لها

300

التخلص من الجيف (الحيوانات النافقة)
.19
في غير األماكن المخصصة لها

500

يطالب بإزالة المخالفة خالل أسبوع
وبخالف ذلك تكرر العقوبة

إلقاء هياكل السيارات أو السيارات التالفة
.20
على األرصفة واألماكن العامة

500

يطالب بإزالة المخالفة خالل أسبوع
وبخالف ذلك تكرر العقوبة

500

يطالب بإزالة المخالفة خالل أسبوع
وبخالف ذلك تكرر العقوبة

500

يطالب بإزالة المخالفة خالل أسبوع
وبخالف ذلك تكرر العقوبة

تشويه المنظر العام من أصحاب أماكن
 .21تجميع وترحيل الخردة والحديد التالف
وعدم تسوير هذه األماكن
ترك مركبات تالفة أو أي معدات مهملة
في األماكن العامة بصورة من شأنها
.22
اإلضرار بمقتضيات الصحة أو السالمة
العامة أو تشويه المنظر العام
إلقاء النفايات ذات األحجام الكبيرة
(( )Bulky Wasteالثالجات والغساالت
.23
القديمة…...إلخ) في غير األماكن
المخصصة لها

ديوان الفتوى والتشريع

1.1إيقاف السيارة عن العمل لمدة
ثالثة أيام عند تكرار المخالفة
للمرة األولى.
2.2تضاعف المدة عند التكرار
لمرة ثانية.
1.1يطالب بإزالة المخلفات
المتساقطة.
2.2إيقاف السيارة عن العمل لمدة
أسبوع عند تكرار المخالفة
للمرة األولى.
1.1يطالب بإزالة المخلفات
المتساقطة.
2.2إيقاف السيارة عن العمل لمدة
أسبوع عند تكرار المخالفة
للمرة األولى.

300
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الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

إلقاء األثاث التالف والخردة في األماكن
.24
غير المخصصة لها من البلدية

300

التخلص من النفايات عن طريق الحرق
.25
المفتوح

100

نقل أو تغيير موقع حاوية النفايات التابعة
.26
للبلدية دون موافقة اإلدارة المختصة

100

 .27اإلضرار بحاويات النفايات أو حرقها
وقوف المركبات أو ترك معدات أو
بضائع من شأنها إعاقة عملية وضع
.28
المخلفات من قبل األفراد أو تفريغ
محتوياتها بواسطة مركبات البلدية
لصق اإلعالنات والمطبوعات بصورة
.29
تشوه المنظر العام للمدينة

300
300
300

 .30غسيل المركبات في األماكن العامة
تسـرب أو التخلص من مياه الصـرف
 .31الصحي /المياه العادمة في الشوارع أو
األودية من:
أ .المساكن.
ب .المباني االستثمارية.

200
300

ج .صهاريج نضح المياه العادمة.

500

ديوان الفتوى والتشريع

يطالب بإزالة المخالفة خالل أسبوع
وبخالف ذلك تكرر العقوبة

500
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في حال التكرار خالل أسبوع
تضاعف العقوبة

الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

قرار رقم ( )4لسنة 2021م
بتعديل القرار رقم ( )10لسنة 2019م
بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية الرام
وزارة احلكم املحيل،

استناداً ألحكام القانون رقم ( )1لسنة 1997م بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته ،ال سيما
أحكام المادة (/15ب) منه،
وبعد االطالع على أحكام قرار مجلس الوزراء رقم ( )3لسنة 2019م بنظام إدارة النفايات الصلبة،
وبنا ًء على قرار مجلس بلدي الرام في جلسته رقم ( )114بتاريخ 2021/03/20م،
وعلى الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
أصدرنا النظام اآلتي:
مادة ()1
يشار إلى القرار رقم ( )10لسنة 2019م بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية الرام ،لغايات
إجراء هذا التعديل بالنظام األصلي.
مادة ()2
تعدل المادة ( )11من النظام األصلي لتصبح على النحو التالي:
تعفى المساجد والكنائس ودور العبادة المسجلة رسمياً واألبنية التابعة للبلدية من دفع رسوم خدمات
النظافة العامة ،وجمع النفايات ونقلها ،المحددة في الملحق رقم ( )1من النظام.
مادة ()3
يضاف بند جديد يحمل الرقم ( )24للجدول رقم ( )3نفايات المؤسسات المدرج بالملحق رقم ()1
من النظام األصلي على النحو اآلتي:
الرقم

التصنيف /الحرفة

الفئة

.24

المباني الحكومية والدينية والخيرية

أ
ب
ج

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

ديوان الفتوى والتشريع

قيمة الرسوم
السنوية بالشيكل
1500
1000
750

مادة ()4

121
mjr.lab.pna.ps

الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

مادة ()5
على الجهات المختصة كافة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ أحكام هذا النظام ،ويعمل به من تاريخ صدوره،
وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام هللا بتاريخ 2021/09/01 :ميالدية
الموافق/24 :محرم 1443/هجرية

م .جمدي الصالح
وزير احلكم املحيل

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

قرار رقم ( )1لسنة 2021م
بتسمية مأموري الضابطة القضائية

رئيس سلطة املياه الفلسطينية،

استناداً ألحكام القرار بقانون رقم ( )14لسنة 2014م بشأن المياه وتعديالته ،ال سيما أحكام
المادة ( )55منه،
وألحكام قانون اإلجراءات الجزائية رقم ( )3لسنة 2001م وتعديالته ،ال سيما أحكام المادة ( )21منه،
وبنا ًء على الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة ()1
يكون للعاملين في سلطة المياه الواردة أسمائهم في الجدول المرفق بهذا القرار صفة الضابطة القضائية،
لضبط الجرائم والمخالفات التي حظرها القانون.
مادة ()2
لمأموري الضبط القضائي المسميين بموجب هذا القرار كامل الصالحيات الممنوحة لهم قانوناً،
المتمثلة بالحق في التفتيش على مصادر ومنشآت المياه ،ودخول أي عقار أو مبنى خاص أو عام
لتحقيق هذا الغرض وفقاً لألصول والقانون.
مادة ()3
على مأموري الضابطة القضائية ممارسة أعمالهم وفقاً لمحاضر الضبط المرفقة بهذا القرار ،ويكون
لهذه المحاضر الحجية في اإلثبات أمام سلطات التحقيق والقضاء في كل ما تتضمنه من وقائع وبيانات،
ما لم يثبت العكس.
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة ()4

مادة ()5
على الجهات المختصة كافة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ أحكام هذا القرار ،ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام هللا بتاريخ 2021/08/25 :ميالدية
الموافق/17 :محرم 1443/هجرية

ديوان الفتوى والتشريع
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م .مازن غنيم
رئيس سلطة املياه
الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

مرفق رقم ()1
األسماء والمسميات الوظيفية للموظفين الممنوحين صفة الضابطة القضائية
الرقم
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24

المسمى الوظيفي
االسم
رئيس قسم /اإلدارة العامة للرقابة على التعديات
أحمد عرابي مفضي خواجا
عبدهللا سليمان داود الحاج عبدهللا رئيس قسم /اإلدارة العامة للرقابة على التعديات
مدير دائرة نوعية المياه /اإلدارة العامة لمصادر المياه
ماجدة عبد هللا مصطفى عالونة
رئيس قسم التحليل الهيدرولوجي وفني رصد /اإلدارة
أنور سعيد محمد زحلف
العامة لمصادر المياه
رئيس شعبة الرصد /اإلدارة العامة لمصادر المياه
حازم جمعة حامد حامد
رئيس قسم الهيدرولوجيا /اإلدارة العامة لمصادر
مجدي شاكر عبد الفتاح شاهين
المياه
رئيس قسم /اإلدارة العامة لمصادر المياه
محمد عبد الفتاح محمد جرار
مسؤول منطقة الشمال
فادي موسى عبد الغني
مشغل موتورات /منطقة الشمال
أحمد فايز احمد صوافطة
فني صيانة /منطقة الشمال
أمجد نصري محمود نزال
فني صيانة شبكات /منطقة الشمال
رأفت حمدان رجا عواد
فني صيانة شبكات /منطقة الشمال
إياد قاسم سليمان
مسؤول منطقة الجنوب
عصام محمد أحمد عرمان
فني صيانة شبكات /مكلف بمتابعة ملف التوزيع/
محمود إبراهيم صالح أبو عياش
منطقة الجنوب
فني صيانة شبكات /مكلف بمتابعة ملف الفاقد /منطقة
غسان يعقوب عبد الرازق تلحمي
الجنوب
فني صيانة شبكات /مكلف بمتابعة ملف صيانة
حمزة يعقوب عبد الحميد كرجة
الشبكات /منطقة الجنوب
فني صيانة شبكات وتوزيع /منطقة الجنوب
مؤيد يوسف محمد الحليقاوي
فني صيانة شبكات وتوزيع /منطقة الجنوب
منذر إبراهيم محمد دودين
فني صيانة شبكات وتوزيع /منطقة الجنوب
فادي محمود خليل دودين
فني صيانة شبكات وتوزيع /منطقة الجنوب
زيد زياد خليل عواودة
فني صيانة شبكات وتوزيع  /منطقة الجنوب
طه مروان أبو سنينة
فني صيانة محطات /مكلف مسؤول محطات /منطقة
نضال محمود عبد القادر الزماعرة
الجنوب
فني صيانة محطات /مكلف مسؤول محطات /منطقة
طلعت فؤاد خليل حمودة
الجنوب
فني صيانة محطات /مكلف مسؤول محطات /منطقة
خضر إبراهيم محمد أبو نصار
الجنوب

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد
.25
.26
.27
.28

2021/09/22

183

محمد صالح محمد عبد العال
ثابت عبد العزيز ابراهيم حمايل
حسن حسين مزروع
عبد هللا محمد حسن كعبي

ديوان الفتوى والتشريع

مسؤول منطقة الوسط
مدير دائرة الفاقد /منطقة الوسط
رئيس قسم الفاقد /منطقة الوسط
رئيس قسم المساحة
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الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

مرفق رقم ()2
محضر ضبط
في هذا اليوم  .............الموافق

/

/

وفي الساعة ................صباحاً  /مساءً،

م

وبمعرفتنا نحن مفتشو سلطة المياه ................................................................................
..........................................................................................................................
،.........................................................................................................................
وبما لنا من صالحيات الضبط القضائي بموجب نص المادة ( )55من القرار بقانون رقم ()14
لسنة 2014م بشأن المياه وتعديالته ،قمنا بضبط............................................................. :
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
وقد قمنا بتحرير هذا المحضر حسب األصول.
توقيع مفتش سلطة المياه

ديوان الفتوى والتشريع

توقيع مفتش سلطة المياه
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توقيع مفتش سلطة المياه

الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

مرفق رقم ()3
محضر معاينة مخالفة
في هذا اليوم  .............الموافق

/

/

وفي الساعة ................صباحاً  /مساءً،

م

نحن مفتشو سلطة المياه .............................................................................................
،.........................................................................................................................
وبما لنا من صالحيات الضبط القضائي بموجب نص المادة ( )55من القرار بقانون رقم ()14
لسنة 2014م بشأن المياه وتعديالته ،قمنا بمعاينة ...............................................................
..........................................................................................................................
وقد تبين لنا اآلتي:
......................................................................................... .1
......................................................................................... .2
......................................................................................... .3
......................................................................................... .4
......................................................................................... .5
مفتش سلطة المياه

ديوان الفتوى والتشريع

مفتش سلطة المياه
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المخالف

الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

مرفق رقم ()4
تقرير فني صادر عن سلطة المياه
بنا ًء على ...............................................................................................................
..........................................................................................................................
نحن مفتشو سلطة المياه .............................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
م قمنا بإجراء الكشف على:
وبتاريخ / /
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
توقيع مفتش سلطة المياه

ديوان الفتوى والتشريع

توقيع مفتش سلطة المياه
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توقيع مفتش سلطة المياه

الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

قرار رقم ( )4لسنة 2021م
بشهادة تأكيد استثمار

ضمن نظام عقد حزمة حوافز في مجال استخدام تقنيات الطاقة المتجددة
هيئة تشجيع االستثامر واملدن الصناعية،

استناداً ألحكام القانون رقم ( )1لسنة 1998م بشأن تشجيع االستثمار في فلسطين وتعديالته،
وألحكام نظام عقد حزمة حوافز لغايات تشجيع االستثمار في مجال استخدام تقنيات الطاقة المتجددة
رقم ( )9لسنة 2021م ،ال سيما أحكام المواد ( )5 ،3 ،2منه،
وبنا ًء على قرار مجلس اإلدارة رقم ( )21/4/2بتاريخ 2021/08/24م،
فإن هيئة تشجيع االستثمار والمدن الصناعية تقرر منح مشروع محطة إنتاج طاقة بقدرة ( )984كيلو واط،
المقدم من:
شركة دايركتك للطاقة البديلة م.خ .م ،المسجلة تحت الرقم (،)562577734
شهادة تأكيد استثمار كاستثمار مؤهل للحصول على الحوافز ،وتقرر منحه الحوافز اآلتية:
المرحلة األولى :دفع ضريبة دخل على الدخل الخاضع للضريبة بنسبة ( )%0لمدة ( )5سنوات،
تبدأ من تاريخ 2021/05/09م حتى 2026/05/08م.
المرحلة الثانية :دفع ضريبة دخل على الدخل الخاضع للضريبة بنسبة ( )%5لمدة ( )3سنوات،
تبدأ من تاريخ 2026/05/09م حتى 2029/05/08م.
المرحلة الثالثة :دفع ضريبة دخل على الدخل الخاضع للضريبة بنسبة ( )%10لمدة سنتين ،تبدأ
من تاريخ 2029/05/09م حتى 2031/05/08م.
التزامات الشركة:
1.1تسديد بدل منح الحافز حسب اإلجراءات المعمول بها في الهيئة.
2.2االلتزام بإدارة حسابات قانونية للمشروع ،وتقديمها مدققة من محاسب قانوني في نهاية كل
سنه مالية.
3.3االلتزام بتعليمات مجلس إدارة الهيئة في االحتفاظ بالحد األدنى للموظفين طوال مدة االستفادة
من الحوافز.
تعتبر هذه الشهادة قراراً بمنح المشروع الحوافز المنصوص عليها بالقانون ،وعلى جميع جهات
االختصاص تنفيذ ذلك.
صدر في مدينة رام هللا بتاريخ 2021/08/25 :ميالدية
الموافق/17 :محرم 1443/هجرية

هيثم الوحيدي
الرئيس التنفيذي

ديوان الفتوى والتشريع

خالد العسييل
وزير االقتصاد الوطني
رئيس جملس اإلدارة
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الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

قرار رقم ( )5لسنة 2021م
بشهادة تأكيد استثمار
ضمن نظام عقد حزمة حوافز في مجال استخدام تقنيات الطاقة المتجددة
"صافي قياس"
هيئة تشجيع االستثامر واملدن الصناعية،

استناداً ألحكام القانون رقم ( )1لسنة 1998م بشأن تشجيع االستثمار في فلسطين وتعديالته،
وألحكام قرار مجلس الوزراء رقم ( )6لسنة 2017م بنظام عقد حزمة حوافز لغايات تشجيع االستثمار
في مجال استخدام تقنيات الطاقة المتجددة ،ال سيما أحكام المادتين ( )9 ،5منه،
وألحكام قرار مجلس الوزراء رقم (/17/209/16م.و/ر.ح) لعام 2018م بتمديد العمل بنظام عقد حزمة
حوافز لتشجيع االستثمار في الطاقة المتجددة،
وعلى شهادة تأكيد االستثمار رقم (.21ض )2017.بتاريخ 2017/04/10م،
وبنا ًء على قرار مجلس اإلدارة رقم ( )17/3/17بتاريخ 2017/04/10م ،وقرار مجلس اإلدارة
رقم ( )21/4/6بتاريخ 2021/08/24م،
فإن هيئة تشجيع االستثمار والمدن الصناعية تقرر منح مشروع مصنع إنتاج (بروفيل ومواسير شبك
وشبك ملحوم وصاج) بكافة أشكالها وأنواعها وأحجامها ،المقدم من:
شركة بال ستيل للصناعات المعدنية المساهمة الخصوصية ،المسجلة تحت الرقم (،)562545988
تمديداً للحافز الضريبي الممنوح للمشروع إلنتاجه ( )200كيلواط /ساعة ،ضمن حوافز مشاريع
صافي القياس لمدة ( )3سنوات ،وفقاً لآلتي:
تمديد الحافز الضريبي على الشريحة السارية للمشروع لمدة ( )3سنوات ،تبدأ من تاريخ
2022/01/01م حتى 2024/12/31م.
وعليه تصبح الحوافز النهائية الممنوحة للمشروع على النحو اآلتي:
المرحلة األولى :دفع ضريبة دخل على الدخل الخاضع للضريبة بنسبة ( )%5لمدة ( )5سنوات،
تبدأ من تاريخ 2017/01/01م حتى 2021/12/31م.
المرحلة األولى (تمديد) :دفع ضريبة دخل على الدخل الخاضع للضريبة بنسبة ( )%5لمدة ( )3سنوات،
تبدأ من تاريخ 2022/01/01م حتى 2024/12/31م.
المرحلة الثانية :دفع ضريبة دخل على الدخل الخاضع للضريبة بنسبة ( )%10لمدة ( )3سنوات،
تبدأ من تاريخ 2025/01/01م حتى 2027/12/31م.
التزامات الشركة:
1.1االلتزام بإدارة حسابات قانونية للمشروع ،وتقديمها مدققة من محاسب قانوني في نهاية كل
سنة مالية.
2.2االلتزام بالحد األدنى من الموظفين (ثالثة موظفين) الذين يخضعون لالقتطاع الضريبي طوال
مدة االستفادة من الحوافز.
3.3عدم مساهمة المنح في جميع الحاالت بنسبة تتجاوز ما قيمته ( )%40من تكلفة االستثمار في
نظام صافي القياس.
4.4تسديد بدل منح الحافز حسب اإلجراءات المعمول بها في الهيئة.
ديوان الفتوى والتشريع

130
mjr.lab.pna.ps

الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

تعتبر هذه الشهادة قراراً نهائياً بمنح المشروع الحوافز كما ورد أعاله ،وعلى جميع جهات االختصاص
تنفيذ ذلك ،وتبقى هذه الشهادة سارية المفعول إلى حين انتهاء تاريخ الحوافز ،وصدرت ً
بدال عن الشهادة
المؤقتة الصادرة بتاريخ 2017/04/10م.
صدر في مدينة رام هللا بتاريخ 2021/08/25 :ميالدية
الموافق/17 :محرم 1443/هجرية

هيثم الوحيدي
الرئيس التنفيذي

ديوان الفتوى والتشريع

خالد العسييل
وزير االقتصاد الوطني
رئيس جملس اإلدارة
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الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

قرار رقم ( )6لسنة 2021م
بشهادة تأكيد استثمار (مؤقتة)
ضمن نظام عقد حزمة حوافز للمشاريع
في المدن والمناطق الصناعية الحرة
هيئة تشجيع االستثامر واملدن الصناعية،

استناداً ألحكام القانون رقم ( )1لسنة 1998م بشأن تشجيع االستثمار في فلسطين وتعديالته،
وألحكام قرار مجلس الوزراء رقم ( )8لسنة 2017م بنظام عقد حزمة حوافز للمشاريع في المدن
والمناطق الصناعية الحرة لغايات تشجيع االستثمار ،ال سيما أحكام المادتين ( )7 ،4منه،
وألحكام قرار مجلس الوزراء رقم (/18/66/2م.و/م.ا) لعام 2020م بتمديد العمل بنظام عقد حزمة
حوافز للمشاريع في المدن والمناطق الصناعية الحرة لغايات تشجيع االستثمار،
وبنا ًء على قرار مجلس اإلدارة رقم ( )21/4/2بتاريخ 2021/08/24م،
فإن هيئة تشجيع االستثمار والمدن الصناعية تقرر منح مشروع مصنع أمبوالت معقمة وقطرات عيون،
المقدم من:
شركة أليسون للصناعات الدوائية م.خ .م ،المسجلة تحت الرقم (،)562575670
شهادة تأكيد استثمار كاستثمار مؤهل للحصول على الحوافز ،وتقرر منحه الحوافز اآلتية:
المرحلة األولى :دفع ضريبة دخل على الدخل الخاضع للضريبة بنسبة ( )%5لمدة ( )5سنوات،
تبدأ من تاريخ تحقيق الربح للمشروع ،بما ال يتجاوز ( )4سنوات ،أيهما أسبق.
المرحلة الثانية :دفع ضريبة دخل على الدخل الخاضع للضريبة بنسبة ( )%10لمدة ( )3سنوات،
تبدأ من نهاية المرحلة األولى.
تمديد الحافز الضريبي الممنوح للمشروع لمدة ( )3سنوات إضافية للمرحلة األولى ،على أن يتم
إصدار الشهادة النهائية بعد إثبات تحقيق الربح للمشروع.
التزامات الشركة:
تسديد بدل تمديد الحافز حسب اإلجراءات المعمول بها في الهيئة.
تعتبر هذه الشهادة قراراً بمنح المشروع الحوافز المنصوص عليها بالقانون ،وعلى جميع جهات
االختصاص تنفيذ ذلك إلى حين إصدار الشهادة النهائية.
صدر في مدينة رام هللا بتاريخ 2021/08/25 :ميالدية
الموافق/17 :محرم 1443/هجرية

هيثم الوحيدي
الرئيس التنفيذي

ديوان الفتوى والتشريع

خالد العسييل
وزير االقتصاد الوطني
رئيس جملس اإلدارة
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الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

قرار رقم ( )7لسنة 2021م
بشهادة تأكيد استثمار (مؤقتة)
ضمن نظام عقد حزمة حوافز للمشاريع
في المدن والمناطق الصناعية الحرة
هيئة تشجيع االستثامر واملدن الصناعية،

استناداً ألحكام القانون رقم ( )1لسنة 1998م بشأن تشجيع االستثمار في فلسطين وتعديالته،
وألحكام قرار مجلس الوزراء رقم ( )8لسنة 2017م بنظام عقد حزمة حوافز للمشاريع في المدن
والمناطق الصناعية الحرة لغايات تشجيع االستثمار ،ال سيما أحكام المادتين ( )7 ،4منه،
وألحكام قرار مجلس الوزراء رقم (/18/66/02م.و/م.ا) لعام 2020م بتمديد العمل بنظام عقد حزمة
حوافز للمشاريع في المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة لغايات تشجيع االستثمار،
وبنا ًء على قرار مجلس اإلدارة رقم ( )21/4/2بتاريخ 2021/08/24م،
فإن هيئة تشجيع االستثمار والمدن الصناعية تقرر منح مشروع مصنع أبواب معدنية وخزائن معدنية،
المقدم من:
شركة سوبر نمر فلسطين لصناعة األبواب م.خ .م ،المسجلة تحت رقم (،)562561886
شهادة تأكيد استثمار كاستثمار مؤهل للحصول على الحوافز ،وتقرر منحه الحوافز اآلتية:
المرحلة األولى :دفع ضريبة دخل على الدخل الخاضع للضريبة بنسبة ( )%5لمدة ( )5سنوات،
تبدأ من تاريخ تحقيق الربح للمشروع ،بما ال يتجاوز ( )4سنوات ،أيهما أسبق.
المرحلة الثانية :دفع ضريبة دخل على الدخل الخاضع للضريبة بنسبة ( )%10لمدة ( )3سنوات،
تبدأ من نهاية المرحلة األولى.
تمديد الحافز الضريبي الممنوح للمشروع لمدة ( )3سنوات إضافية للمرحلة األولى ،على أن يتم
إصدار الشهادة النهائية بعد إثبات تحقيق الربح للمشروع.
التزامات الشركة:
تسديد بدل تمديد الحافز حسب اإلجراءات المعمول بها في الهيئة.
تعتبر هذه الشهادة قراراً بمنح المشروع الحوافز المنصوص عليها بالقانون ،وعلى جميع جهات
االختصاص تنفيذ ذلك إلى حين إصدار الشهادة النهائية.
صدر في مدينة رام هللا بتاريخ 2021/08/25 :ميالدية
الموافق/17 :محرم 1443/هجرية

هيثم الوحيدي
الرئيس التنفيذي

ديوان الفتوى والتشريع

خالد العسييل
وزير االقتصاد الوطني
رئيس جملس اإلدارة
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الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

قرار رقم ( )8لسنة 2021م
بشهادة تأكيد استثمار
ضمن نظام عقد حزمة حوافز للمشاريع
في المدن والمناطق الصناعية الحرة
هيئة تشجيع االستثامر واملدن الصناعية،

استناداً ألحكام القانون رقم ( )1لسنة 1998م بشأن تشجيع االستثمار في فلسطين وتعديالته،
وألحكام قرار مجلس الوزراء رقم ( )4لسنة 2015م بنظام تشجيع االستثمار،
وبنا ًء على قرار مجلس اإلدارة رقم ( )17/1/4بتاريخ 2017/01/26م،
وألحكام قرار مجلس الوزراء رقم ( )8لسنة 2017م بنظام عقد حزمة حوافز للمشاريع في المدن
والمناطق الصناعية الحرة لغايات تشجيع االستثمار،
وألحكام قرار مجلس الوزراء رقم (/18/66/02م.و/م.ا) لعام 2020م بتمديد العمل بنظام عقد حزمة
حوافز للمشاريع في المدن والمناطق الصناعية الحرة لغايات تشجيع االستثمار،
وبنا ًء على قرار مجلس اإلدارة رقم ( )21/4/6بتاريخ 2021/08/24م،
فإن هيئة تشجيع االستثمار والمدن الصناعية تقرر منح مشروع مصنع إلنتاج بالستك نايلون شرينج
للتغليف من البولي إيثيلين ،لدائن إسفنجية وبالستك تغليف مع فقاعات الهواء ،المقدم من:
شركة أف.أم .اتش لصناعة وتجارة البالستيك م .خ .م ،المسجلة تحت الرقم (،)562536938
شهادة تأكيد استثمار كاستثمار مؤهل للحصول على الحوافز ،وتقرر منحه الحوافز اآلتية:
تمديد الحافز الضريبي على الشريحة السارية للمشروع لمدة ( )3سنوات ،تبدأ من 2021/01/01م
حتى 2023/12/31م.
وعليه تصبح الحوافز النهائية الممنوحة للمشروع على النحو اآلتي:
المرحلة األولى :دفع ضريبة دخل على الدخل الخاضع للضريبة بنسبة ( )%5لمدة ( )5سنوات،
تبدأ من تاريخ 2016/01/01م حتى 2020/12/31م.
المرحلة األولى (تمديد) :دفع ضريبة دخل على الدخل الخاضع للضريبة بنسبة ( )%5لمدة ( )3سنوات،
تبدأ من تاريخ 2022/01/01م حتى 2024/12/31م.
المرحلة الثانية :دفع ضريبة دخل على الدخل الخاضع للضريبة بنسبة ( )%10لمدة ( )3سنوات،
تبدأ من تاريخ 2024/01/01م حتى 2026/12/31م.
التزامات الشركة:
1.1االلتزام بإدارة حسابات قانونية للمشروع ،وتقديمها مدققة من محاسب قانوني في نهاية كل
سنة مالية.
2.2تسديد بدل منح الحافز حسب اإلجراءات المعمول بها في الهيئة.

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

تعتبر هذه الشهادة قراراً نهائياً بمنح المشروع الحوافز المنصوص عليها بالقانون ،وعلى جميع جهات
االختصاص تنفيذ ذلك ،وتبقى هذه الشهادة سارية المفعول إلى حين انتهاء تاريخ الحوافز ،وصدرت
ً
بدال عن الشهادة المؤقتة الصادرة بتاريخ 2017/01/26م.
صدر في مدينة رام هللا بتاريخ 2021/08/25 :ميالدية
الموافق/17 :محرم 1443/هجرية

هيثم الوحيدي
الرئيس التنفيذي

ديوان الفتوى والتشريع

خالد العسييل
وزير االقتصاد الوطني
رئيس جملس اإلدارة
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الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

قرار رقم ( )3لسنة 2021م
ﻗﺮاررﻗﻢ ) (14ﻟﺴﻨﺔ 2021
واﳌﻘﺎ��ﺲ  -اعتماد مواصفات
الفلسطينية
والمقاييس
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﳌﻮاﺻﻔﺎت
بأحكام المواصفات ﺻﺎدرﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ ادارة
���ن ا��ﺎ� اﳌﻮاﺻﻔﺎت واﳌﻘﺎ��ﺲ اﻟﻔﻠﺴ�ﻴ�ﻴﺔ
ﻣﻮاﺻﻔﺎت -المواصفات والمقاييس
مؤسسة
صادر عن مجلس إدارة
اﻋﺘﻤﺎدً
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮارﻣﺠﻠﺲ ادارة ﻣﺆﺳﺴﺔ اﳌﻮاﺻﻔﺎت واﳌﻘﺎ��ﺲ رﻗﻢ ) ،(2021/14واﺳ�ﻨﺎدا ا�� ﻗﺎﻧﻮن

ﻣﻨﮫ،واستناداً ألحكام
(،)2021/14
ﺳﻴﻤﺎرقم
والمقاييس
بموجب قرار مجلس إدارة
ا��ﺎ� اﳌﺎدة ) (11و)(14
المواصفاتﻟﺴﻨﺔ  2000ﻻ
مؤسسةاﻟﻔﻠﺴ�ﻴ�ﻴﺔ رﻗﻢ 6
اﳌﻮاﺻﻔﺎت واﳌﻘﺎ��ﺲ
المادتين ( )11و()14
أحكام
لسنة
رقم ()6
الفلسطينية
والمقاييس
قانون المواصفات ﻓﻘﺪ ﻗﺮر
اﳌﻮاﺻﻔﺎت
سيمااﻋﺘﻤﺎد
2000م/28،ال2021/7
ا��ﻘﺪت ﺑﺘﺎر��
ﺟﻠﺴﺘﮫ اﻟ��
اﳌﺆﺳﺴﺔ ��
ﻣﺠﻠﺲ إدارة
ً
2021/07/28م ،اعتماد المواصفات
ﻛﻤﻮاﺻﻔﺎتبتاريخ
اﳌﺮﻓﻖالمنعقدة
جلسته
المؤسسة في
ﻓﻠﺴ�ﻴ�ﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺗﺎر��ﮫ.
ا��ﺪول )أ(
منه ،فقد قرر مجلس إدارة اﳌﺬﻛﻮرة ��
المذكورة في الجدول (أ) المرفق كمواصفات فلسطينية اعتباراً من تاريخه.
ﺟﺪول ) أ (

جدول (أ)
ر�� ر�� اﻟ��ا��ﺔ

ر�� ﻣ��� اﻟ��ا��ﺔ

���ا� اﻟ��ا��ﺔ

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟ���ﻲ

.1

4113

ASTM C617 / C617M - 15

.2

ISO 695

ISO 695:1991

.3

ISO 718

ISO 718:1990

.4

ISO 4790

.5

ISO 1770

.6

ISO 1771

.7

ISO 1772

.8

4235

.9

4237

.10

4221

اﻟ��ﺎ��ﺔ اﻟ��ﺎ��ﺔ ﻟ����ﺔ ﻋ��ﺎت اﻟ���ﺎﻧﺔ اﻻ���اﻧ�ﺔ
�ﺎ����ا� اﻟﻌ���ﺔ

ﺗﺎر�� ا���ﺎد�

ﻣ� ��� ﻣ��� اﻻدارة
2021\07\28

اﻟ��ﺎ� اﻟ��ﺎو� ﻟ����� اﻟ��ﺎﻟ�� اﻟ����ﺔ اﻟ�����ﺔ اﻟ����ﺔ

2021\07\28

اﻷدوات اﻟ�����ﺔ اﻟ��ﺎ��ﺔ  -اﻟ��ﻣﺎت اﻟ� ا���ﺔ و����

2021\07\28

 ����ﺔ اﻻ���ﺎ� واﻟ�����ﺗ����ﺎ �� -ق اﻟ���

 ISO 4790:1992ا��ﺎ� اﻻﻏﻼق ﻣ� اﻟ��ﺎ� إﻟﻰ اﻟ��ﺎ� – ��ﺎ� اﻟ���

2021\07\28

 ISO 1770:1981ﻣ�ا��� اﻟ� ا��� اﻟ����ﺔ ذات اﻟ�ﺎق اﻟ��� ﻟ�ﻏ�ا�

2021\07\28

 ISO 1771:1981ﻣ�ا��� اﻟ� ا��� اﻟ����ﺔ ذات اﻟ����� اﻟ���� ﻟ�ﻏ�ا�

2021\07\28

 AMD 1:1983اﻟﻌﺎﻣﺔ -اﻟ�ﻌ��� 1
 AMD 1:1983اﻟﻌﺎﻣﺔ-اﻟ�ﻌ��� 1

 ISO 1772:1975اﻟ��ﺗ�ﺎت اﻟ�����ﺔ ﻣ� اﻟ������� واﻟ�����ﺎ
ﺗ���ﻟ���ﺎ اﻟ�ﻌ��ﻣﺎت – ﻣ��� اﻟ����ﺔ اﻟ�ﻌ�ﺎ��ﺔ ﻟ��ﻣﺔ

 ISO/IEC 18384-1:2016اﻟ���ﻰ اﻟﻌ�ﺎ�� )- (SOA RAاﻟ���  :1ﻣ����ﺎت

2021\07\28
2021\07\28

وﻣ�ﺎ��� اﻟ��ﻣ�ﺔ
ﺗ���ﻟ���ﺎ اﻟ�ﻌ��ﻣﺎت – ﻣ��� اﻟ����ﺔ اﻟ�ﻌ�ﺎ��ﺔ ﻟ��ﻣﺔ

 ISO/IEC 18384-3:2016اﻟ���ﻰ اﻟﻌ�ﺎ�� )- (SOA RAاﻟ��� اﻟ�ﺎﻟ�:اﻟ��ﻣﺎت

2021\07\28

اﻟ�����ﺔ اﻟ����ﺔ اﻷﻧ��ﻟ���ﺎ
ﺗ���ﻟ���ﺎ اﻟ�ﻌ��ﻣﺎت – اﻟ��ﺎ�ﺔ اﻟ�����ﺔ  -اﺗ�ﺎ��ﺔ

ديوان الفتوى والتشريع

 ISO/IEC 19086-1:2016ﻣ���� اﻟ��ﻣﺔ إ�ﺎ� ﻋ�� ) - (SLAاﻟ���  :1ﻧ���
ﻋﺎﻣﺔ وﻣ�ﺎ���

136
mjr.lab.pna.ps

اﻟ��� �ﺎﻟ����
23
23
12
23
23
12
12
126

155

2021\07\28
88

الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

ر�� ر�� اﻟ��ا��ﺔ

ر�� ���� اﻟ��ا��ﺔ

���ا� اﻟ��ا��ﺔ

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟ���ﻲ

ﺗﺎر�� ا���ﺎد�

�� ��� ���� اﻻدارة

اﻟ��ﺳ�ﺔ اﻟ��ﺎﺑ�ﺔ  -ﻣ���� اﻟ��ﻣﺔ اﺗ�ﺎ��ﺔ )- (SLA

2021\07\28

ﺗ���ﻟ���ﺎ اﻟ�ﻌﻠ�ﻣﺎت – اﻟ��ﺎ�ﺔ اﻟ���ﺳ�ﺔ  -اﺗ�ﺎ��ﺔ

2021\07\28

اﻟ��ﻣﺎت اﻟ�ﺎﻟ�ﺔ  -ﺑ�� دوﻟﻲ-ر�� اﻟ��ﺎ�  /ر�� اﻟ��ﺎ�

2021\07\28

اﻟ��ﻣﺎت اﻟ�ﺎﻟ�ﺔ  -ﺑ�� دوﻟﻲ ر�� اﻟ��ﺎ�  /ر�� اﻟ��ﺎ�

2021\07\28

.11

4222

8ISO/IEC 19086-2:201

.12

4223

7ISO/IEC 19086-3:201

.13

4257

--

.14

4258

���� --ﺔ ���ﺎن( -اﻟ��� :2اﻟ�ور واﻟ���وﻟ�ﺎت ﺳﻠ�ﺔ

اﻟ���  :2اﻟ�ﺿ� اﻟ����

ﻣ���� اﻟ��ﻣﺔ ��ﺎر ﻋ�� ) - (SLAاﻟ��� اﻟ�ﺎﻟ�
����ﺔ ���ﺎن( -اﻟ��� IBAN���� :1

اﻟ�����

اﻟ��� �ﺎﻟ����
99
42
23

12

.15

4243

 ISO 257:2018اﻟ����ات واﻟ��اد اﻟ���ﺎو�ﺔ اﻟ�را��ﺔ -ﻣ�ﺎد� ﻻ���ﺎر

2021\07\28

42

.16

4244

 ISO 765:2016اﻷﺳ�ﺎ� اﻟ�ﺎﺋﻌﺔ

2021\07\28

250

.17

4245

2021\07\28

12

.18

4238

 --اﻻﻋﻼف -اﻟ��� اﻟ��ﺎﺗ�ﺔ

2021\07\28

23

.19

4246

 --اﻻﻋﻼف -اﻟ��ﻼ�

2021\07\28

23

.20

ISO

16231-2

ISO 17916 .21
ISO 18217 .22
.23
.24
.25
.26
.27
.28

ISO
19085-1
ISO

19085-2
ISO

19085-4
ISO

19085-5
ISO

19085-6
ISO

19085-8

 ISO 1750-1981ﻣ���ات ﻟ�� ﻟﻬﺎ اﺳ�ﺎ� ﺷﺎﺋﻌﺔ

ISO 16231-2:2015

آﻵﻻت اﻟ�را��ﺔ ذاﺗ�ﺔ اﻟ���  -ﺗ���� اﻟ��ﺎت  -اﻟ��� :2
ﺗ���� ا�ﺳ���ار اﻟ�ﺎﺑ� و���ا�ات اﻻ���ﺎر

 ISO 17916:2016ﺳﻼﻣﺔ ﻣﺎ��ﺎت اﻟ��� اﻟ� ا�ر�ﺔ
ISO 18217:2015

ﺳﻼﻣﺔ آﻻت اﻟ��ﺎر� – آﻻت ر�� اﻟ��اف اﻟ���ا� ﺑ�اﺳ�ﺔ

ISO 19085-4:2018

ISO 19085-8:2017

آﻻت اﻟ��ﺎر� – اﻟ�ﻼﻣﺔ – اﻟ���  :2ﻣﺎ���ﺎت اﻟ���

آﻻت اﻟ��ﺎر�  -اﻷﻣﺎن  -اﻟ���  :4ﻣﺎ���ﺎت ��� داﺋ��ﺔ

2021\07\28

اﻟ�اﺋ�� ﻟﻠ��ﺔ اﻟﻌﺎرﺿﺔ اﻷ���ﺔ
ذات �ﻟ�ا� ﻋ��د�ﺔ

ﻻت اﻟ��ﺎر�  -اﻷﻣﺎن  -اﻟ���  :6آﻻت اﻟ��ﻟ�ﺔ اﻟﻌ��د�ﺔ
آﻻت اﻟ��ﺎر�  -اﻷﻣﺎن  -اﻟ���  :8آﻻت اﻟ����� واﻟ�ﻌﺎ���

2021\07\28

آﻻت اﻟ��ﺎ�� ﺗ�� اﻷرﺿ�ﺔ  -آﻻت ا�ﺳ���ا� اﻟ����ﻠﺔ

2021\07\28

ذات اﻟ���ر اﻟ���د

�ﺎﻟ��ا� ﻟ��� اﻟﻌ�� اﻟ������ﺔ

ISO 19225 .29
ISO 16089 .30

آﻟ�ﺎً – اﻟ�ﻼﻣﺔ – آﻻت اﻟ�ﻠ� اﻟ�ﺎﺑ�ﺔ
 ISO 16089:2015اﻵﻻت اﻟ��ار� َ
آﻟ�ﺎً – اﻟ��ﺎ�� – اﻟ��� :1
 ISO 16092-1:2017ﺳﻼﻣﺔ اﻵﻻت اﻟ��ار� َ
ﻣ��ﻠ�ﺎت اﻟ�ﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ISO

آﻟ�ﺎً – اﻟ��ﺎ�� – اﻟ��� :3
 ISO 16092-3:2017ﺳﻼﻣﺔ اﻵﻻت اﻟ��ار� َ
ﻣ��ﻠ�ﺎت اﻟ�ﻼﻣﺔ ﻟﻠ��ﺎ�� اﻟﻬ��روﻟ���ﺔ

.31
.32

16092-1
16092-3

ديوان الفتوى والتشريع

2021\07\28
2021\07\28

 ISO 19225:2017ﻋﻠﻰ اﻟ���  -ﻣ��ﻠ�ﺎت اﻟ�ﻼﻣﺔ ﻟ�ﺎﻣﻼت اﻟ���ﺎت

ISO

2021\07\28
2021\07\28

 ISO 19085-5:2017آﻻت اﻟ��ﺎر�  -اﻷﻣﺎن  -اﻟ���  :5ﻣ�ﺎﺷ�� اﻷ�ﻌﺎد
ISO 19085-6:2017

2021\07\28
2021\07\28

اﻟ�ﻼﺳ�

 ISO 19085-1:2021آﻻت اﻟ��ﺎر� – اﻟ�ﻼﻣﺔ – اﻟ���  :1اﻟ���ﻠ�ﺎت اﻟ�ﺎﺋﻌﺔ
ISO 19085-2:2017

2021\07\28

و����ﺔ اﻟ��ا�ﺔ – ﺗﻌ��� 1
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2021\07\28
2021\07\28
2021\07\28

23
76
33
111
88
76
111
126
76

23
266
111
99

الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

ر�� ر�� اﻟ��ا��ﺔ
ISO 16093 .33
.34
.35

.36

.37

.38

.39

ISO

16119-1
ISO

16119-2
ISO

16119-3
ISO

16119-4
ISO

16230-1
ISO

16231-1

ر�� ���� اﻟ��ا��ﺔ

���ا� اﻟ��ا��ﺔ

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟ���ﻲ

ISO 16093::2017
ISO 16119-1:2013
ISO 16119-2:2013

آﻟ�ﺎً – اﻟ�ﻼﻣﺔ – ﻣﺎ��ﺎت اﻟ��� ﻟ��ﻌ�ن
اﻵﻻت اﻟ��ا�� َ

2021\07\28

اﻵﻻت اﻟ��ا��ﺔ وآﻻت اﻟ�ﺎ�ﺔ – اﻟ�����ﺎت اﻟ����ﺔ

2021\07\28

اﻵﻻت اﻟ��ا��ﺔ وآﻻت اﻟ�ﺎ�ﺎت  -اﻟ�����ﺎت اﻟ����ﺔ

2021\07\28

اﻵﻻت اﻟ��ا��ﺔ وآﻻت اﻟ�ﺎ�ﺎت  -اﻟ�����ﺎت اﻟ����ﺔ

2021\07\28

اﻟ�ﺎ�د

ﻟ����ﺎت – اﻟ��ء  :1ﻋﺎم

ﻟ����ﺎت  -اﻟ��ء  :2اﻟ���ﺎت ���ا� �ﻓ��ﺔ

 ISO 16119-3:2013ﻟ����ﺎت  -اﻟ��ء  :3ﻣ��ﺎت ﻟ��ﺎ��ﻞ اﻷدﻏﺎل
واﻷ��ﺎ�

ISO 16119-4:2014

اﻵﻻت اﻟ��ا��ﺔ وآﻻت اﻟ�ﺎ�ﺎت  -اﻟ�����ﺎت اﻟ����ﺔ
ﻟ����ﺎت  -اﻟ��ء  :4اﻟ���ﺎت اﻟ���ﻘ�ﺔ

اﻵﻻت اﻟ��ا��ﺔ واﻟ� ا��ات  -ﺳﻼﻣﺔ اﻟ���ﻧﺎت واﻷﻧ��ﺔ

 ISO 16230-1:2015اﻟ����ﺎ��ﺔ واﻹﻟ���وﻧ�ﺔ ذات اﻟ��� اﻟﻌﺎﻟﻲ  -اﻟ��ء :1

ISO 16231-1:2013

.41
.42

ISO 8836

.43

ISO 9626

.44

ISO 9997

.47

.48

.49

.50

.51

10555-4
ISO
10555-5
ISO
10555-6
ISO
10555-6
ISO
11040-1

ديوان الفتوى والتشريع

ﻟ�ﻏ��ﺔ واﻟ���و�ﺎت

 ����� ISO 8836:2019اﻟ��� اﻟ�����ﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘ�ﺎ� اﻟ�����ﺔ
ISO 9626:2016

ا��� اﻧ����ﺔ ﻣ���ﻋﺔ ﻣ� ﺳ�ﺎﻧ�� ﺳ��ﻞ اﻟ�ﻲ ﺗ����م ﻓﻲ

ﺗ���� اﻟ�ﻌ�ات اﻟ���ﺔ  -اﻟ�����ﺎت و��ق اﻟ���

 �� ISO 9997:2020اﻻﺳ�ﺎن -اﻻ�� اﻟ������ﺔ

ISO 10555-1:2013 ISO

ISO

2021\07\28

اﻟ��اد اﻟ�ﻼﺳ����ﺔ واﻟ����ﺎت اﻟ�ﻼﺳ����ﺔ اﻟ�ﻼﻣ�ﺔ

4240

.46

33

42

2021\07\28

 :1اﻟ��ﺎد�

 --ﻣ���ﺎت اﻹﺳﻌﺎف وﻧﻘﻞ اﻟ����

10555-3

42

2021\07\28

اﻵﻻت اﻟ��ا��ﺔ ذاﺗ�ﺔ اﻟ�ﻓ�  -ﺗﻘ��� اﻻﺳ�ﻘ�ا�  -اﻟ��ء

.40

ISO

33

51

2021\07\28

4204

.45

126

اﻟ�����ﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

--

10555-1

ﺗﺎر�� ا���ﺎد�

�� ��� ���� اﻻدارة

اﻟ��� �ﺎﻟ����

اﻟﻘ���� داﺧﻞ اﻷو��ﺔ  -اﻟﻘ���� اﻟ�ﻌﻘ�ﺔ ذات اﻻﺳ���ام

ISO 10555-3:2013

2021\07\28

33

2021\07\28
2021\07\28
2021\07\28
2021\07\28

ISO 10555-4:2013

2021\07\28

اﻟ�ا��  -اﻟ��ء  :3اﻟﻘ���� اﻟ�����ﺔ اﻟ�����ﺔ
اﻟﻘ���� داﺧﻞ اﻷو��ﺔ  -اﻟﻘ���� اﻟ�ﻌﻘ�ﺔ ذات اﻻﺳ���ام

2021\07\28

اﻟﻘ���� داﺧﻞ اﻷو��ﺔ اﻟ�ﻣ��ﺔ  -اﻟﻘ���� اﻟ�ﻌﻘ�ﺔ ذات

2021\07\28

اﻟ�ا��  -اﻟ��ء � ����� :4ﺎﻟ�ن اﻟ��ﺳﻌﺔ

 ISO 10555-5:2013اﻻﺳ���ام اﻟ�ا��  -اﻟ��ء  :5اﻟﻘ���� اﻟ����ﺔ اﻟ�ﻲ ﺗ�ﺧﻞ
ﻣ� ﺧﻼل اﻹ���
ISO 10555-6:2015
ISO 10555-6:2015
Amd 1:2019
ISO 11040-1:2015

اﻟﻘ���� داﺧﻞ اﻷو��ﺔ  -اﻟﻘ���� اﻟ�ﻌﻘ�ﺔ ذات اﻻﺳ���ام

2021\07\28

اﻟ�ا��  -اﻟ��ء  :6اﻟ��ﺎﻓ� اﻟ���وﻋﺔ ﺗ�� اﻟ���
اﻟﻘ���� داﺧﻞ اﻷو��ﺔ  -اﻟﻘ���� اﻟ�ﻌﻘ�ﺔ ذات اﻻﺳ���ام

138
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33
63
12
42

33

51

12

اﻟ�ﻌ��ﻞ 1

ﻟﻌ��ات اﻟ����� اﻟ���ﻌﻲ ﻟ�ﺳ�ﺎن

63

2021\07\28

اﻟ�ا��  -اﻟ��ء  :6اﻟ��ﺎﻓ� اﻟ���وﻋﺔ ﺗ�� اﻟ��� -
اﻟ��ﺎ�� اﻟ����� ﻣ��ﻘﺎ  -اﻟ��ء  :1اﻷﺳ��اﻧﺎت اﻟ��ﺎ��ﺔ

23

63

 Amd 1:2017اﻟ�ا��  -اﻟ��ء  :1اﻟ�����ﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻘ���� داﺧﻞ اﻷو��ﺔ  -اﻟﻘ���� اﻟ�ﻌﻘ�ﺔ ذات اﻻﺳ���ام

12

2021\07\28

12

الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

183

ر�� ر�� اﻟ��ا��ﺔ
.52
.53

2021/09/22

ISO

11040-2
ISO

11040-3

ر�� ���� اﻟ��ا��ﺔ

���ا� اﻟ��ا��ﺔ

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟ���ﻲ

ISO 11040-2:2011
ISO 11040-3:2012

ﺗﺎر�� ا���ﺎد�

�� ��� ���� اﻻدارة

������� ������� ����� ���� -ء ��������� ������ :2

2021\07\28

������� ������� ����� ���� -ء ������� ������ ����� :3

2021\07\28

������ ������� ������� ������
������� ������

اﻟ��� �ﺎﻟ����
23
23

�ﺎﻟ� اﻟ����ﻲ

ر��� ���� اﻻدارة

و��� اﻻ���ﺎد اﻟ���ﻲ

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي183-9-2021 :
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العدد

قرار رقم ( )4لسنة 2021م
الفلسطينية  -اعتماد مواصفات
بأحكام المواصفات والمقاييس
ﻗﺮاررﻗﻢ ) (15ﻟﺴﻨﺔ 2021
اﳌﻮاﺻﻔﺎت واﳌﻘﺎ��ﺲ
ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﻣﺆﺳﺴﺔ
صادر عن مجلسﺻﺎدرﻋﻦ
المواصفات والمقاييس
مؤسسة
إدارة
���ن ا��ﺎ� اﳌﻮاﺻﻔﺎت واﳌﻘﺎ��ﺲ اﻟﻔﻠﺴ�ﻴ�ﻴﺔ
اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻮاﺻﻔﺎت-( ،)2021/15واستناداً
ً
والمقاييس
المواصفات
مؤسسة
رقم ،(2021واﺳ�ﻨﺎدا ا�� ﻗﺎﻧﻮن
رﻗﻢ )/15
اﳌﻮاﺻﻔﺎت واﳌﻘﺎ��ﺲ
ادارة ﻣﺆﺳﺴﺔ
إدارةﻗﺮارﻣﺠﻠﺲ
مجلس ﺑﻤﻮﺟﺐ

ألحكام
بموجب قرار
المادتين ( )11و()14
ا��ﺎ�سيما
ﺳﻴﻤﺎ ال
2000م،
(6 )6لسنة
الفلسطينية رقم
قانون المواصفات والمقاييس
أحكام (14ﻣﻨﮫ،
اﳌﺎدة ) (11و)
ﻟﺴﻨﺔ  2000ﻻ
اﻟﻔﻠﺴ�ﻴ�ﻴﺔ رﻗﻢ
اﳌﻮاﺻﻔﺎت واﳌﻘﺎ��ﺲ
اعتماد المواصفات
2021/07/28م،
بتاريخ
المنعقدة
جلسته
دارة في
المؤسسة
اﳌﻮاﺻﻔﺎت
ﺑﺘﺎر��  2021/7/28اﻋﺘﻤﺎد
ا��ﻘﺪت
ﺟﻠﺴﺘﮫ اﻟ��
اﳌﺆﺳﺴﺔ ��
إدارةﻗﺮرﻣﺠﻠﺲ إ
منه ،فقد قرر مجلس ﻓﻘﺪ
المحدثة المذكورة في الجدول (ب) المرفق كمواصفات فلسطينية اعتباراً ً
تاريخه.
من
ا��ﺪ�ﺔ اﳌﺬﻛﻮرة �� ا��ﺪول )ب( اﳌﺮﻓﻖ ﻛﻤﻮاﺻﻔﺎت ﻓﻠﺴ�ﻴ�ﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺗﺎر��ﮫ.
ﺟﺪول ) ب(

جدول (ب)
ر��
.1
.2

ر��

اﻟ��ا��ﺔ

ر�� ﻣ��� اﻟ��ا��ﺔ

���ا� اﻟ��ا��ﺔ

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟ���ﻲ

�� ASTM D6155 - 19 3606اﺻ�ﺎت اﻟ��ﺎ� اﻟ��� ��� اﻟ������ ﻟ���ﺎت اﻟ�ﺻ� اﻟ���������
ASTM D2172 - 18 4017

����� اﻟ��� اﻟ��ﺟ��� ﻟ��ﺎ� ���� اﻟ�ا�� اﻻ����ﻲ ﻓﻲ اﻟ���ﺎت اﻻ������ ������
اﻟ���

.3

4018

.4

 ASTM D2397 - 20 4019اﻟ��اﺻ�ﺎت اﻟ���� ﻟ�������ﺎت اﻻ������ ذات اﻟ���ﺎت اﻟ��ﺟ��

.5

4023

.6

4024

.7
.8

 ASTM D977 - 20اﻟ��اﺻ�ﺎت اﻟ���� ﻟ�������ﺎت اﻻ������

 ASTM D75 - 19اﻟ��اﺻ�� اﻟ��ﺟ��� ﻓﻲ ��� ﻋ��ﺎت اﻟ��ﺎ�
 ASTM D5 - 20اﻟ����� اﻟ��ﺟ��� ﻟ��� اﻻ���اق ﻟ��������

 ��� ASTM D6114 - 19 72و��� اﻟ�ﺻ� �� اﻟ�ﺎ��ن �ﺎ�� اﻟ�����
 ASTM D5404 - 17 3246اﻟ��اﺻ�� اﻟ��ﺎ��� ﻟ��ا�� ﻻ����ﻲ اﻟ��ﺎ�ﻲ
ASTM D 4552 -

.9

3247

.10

3248

.11

3249

.12

�� ASTM D6114 - 19 3250ق اﻻ����ا� اﻟ��ﻲ ﻟ�������� �� ���ﺎت اﻟ�ﺻ� اﻟ���������

.13

219-1

.14

219-3

.15

219-6
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ASTM D 2399 -

17

ASTM D 2172 -

18

BS EN 1961:2016

BS EN 1962:2013

BS EN 1966:2018

���� ﻣ��
مف

2017-3606
2018-5-219

2021\07\28
2021\07\28

12
33

2018-4018

2021\07\28

2018-4019

2021\07\28

12

2018-4023

2021\07\28

23

2018-4024

2021\07\28

12

1997-72

2021\07\28

88

2016-3246

2021\07\28

12

����� ا���ﺎدة اﻻ���� �� اﻟ����� �ﺎ����ا� ﺟﻬﺎز اﻟ����� اﻟ�وا�
����� ﻋ�ا�� اﻋﺎدة ��و�� اﻟ���ﺎت اﻻ������ اﻟ�ﺎ���

2016-3248

����� ا���ﺎ� اﻻ���� اﻟ����

2016-3249
2016-3250

��ق ﻓ�� اﻻ����  ����� -اﻟ���

1997-1-219

��ق ﻓ�� اﻻ����  ����� -ز�� اﻟ�� واﻻﺻﺎﻟﻪ

1997-2-219

��ق ﻓ�� اﻻ����  ����� -اﻟ����ﻪ

1997-6-219
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اﻻدارة

�ﺎﻟ����

12

2016-3247

140

ﺗﺎر�� ا���ﺎد�

ﻣ� ��� ﻣ���

اﻟ���

2021\07\28
2021\07\28
2021\07\28
2021\07\28
2021\07\28
2021\07\28
2021\07\28

12
12
33
23
88
42
51
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العدد

ر��

ر��

اﻟ��ا��ﺔ

.16

219-2

.17

219-5

.18

219-7

ر�� ﻣ��� اﻟ��ا��ﺔ

���ا� اﻟ��ا��ﺔ

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟ���ﻲ

BS EN 1962:2013

BS EN 1965::2011

BS EN 1967:2007

���� ﻣ��
مف

��ق ﻓ�� اﻻﺳ���  -ا������ ا����ﺎ�� �ﻼﺳ���

1997-2-219

��ق ﻓ�� اﻻﺳ���  -ﻓ�� ا�����ﻻ��� �ﻼﺳ��� ا�����ﻻ�ﻲ

1997-5-219

��ق ﻓ�� اﻻﺳ��� �� -ق ا�� ������ ﻋ��ﺎت ﻓ�� اﻻﺳ���

1997-7-219

ﺗﺎر�� ا���ﺎد�

ﻣ� ��� ﻣ���
اﻻدارة

2021\07\28
2021\07\28
2021\07\28

اﻟ���

�ﺎﻟ����
169
51
63

2017-3252

2021\07\28

12

2017-5-219

2021\07\28

12

.21

3601

 ASTM D242 - 19ﻣ�ا��ﺎت ا��ﺎد� ا��ﺎ��ﺔ ����ﺎت ا���� ا�����ﻣ���ﺔ

2017-3601

2021\07\28

12

.22

3602

 ����� ASTM D448 - 17ﻣﻘﺎﺳﺎت ا���ﺎ� ﻻﻋ�ﺎ� ا��ﺎء ا���ق �ا����ر

2017-3602

2021\07\28

12

.23

3603

 ASTM D692 - 20ﻣ�ا��ﺎت ا���ﺎ� ا���� ����ﺎت ا���� ا�����ﻣ���ﺔ

2017-3603

2021\07\28

12

.24

3604

.25

604-1

.26

2976

.27

2977-1

.28

ISO 5983-2:2019 2977-2

.19

 ASTM D1073 - 16 3252ا���ﺎ� ا��ﺎﻋ� ����ﺎت ا���� اﻻﺳ���ﻲ

.20

 ASTM D2027 - 19 3573اﻻﺳ��� ا����� )��� ا���ﺎ��ﺔ ا����ﺳ�ﺔ(

ASTM D946 - 20

ﻣ�ا��ﺎت ا��ا�� اﻻﺳ���ﻲ ا������� ��� درﺟﺔ اﻻداء �ﻼﺳ���ا� ﻓﻲ �ﻋ�ﺎ�
ا����

 -ﺳ�ﺎد ���ر�� ا����ﺎﺳ��� ISO 5510:2016اﻷﻋﻼف ا����ا��ﺔ – �ﻘ��� ���ﺔ ا������ ا���ﺎ�
 ISO 5983-1:2019اﻷﻋﻼف ا����ا��ﺔ – �ﻘ��� ﻣ���� ا������ﺟ�� ���ﺎ� ﻣ���� ا������� ا��ﺎ�-
 Cor 1:2005ج���:1ﻘﺔ ���ا�

ISO 5984:2019

اﻷﻋﻼف ا����ا��ﺔ – �ﻘ��� ﻣ���� ا������ﺟ�� ���ﺎ� ﻣ���� ا������� ا��ﺎ�
ج��� -:2ﻘﺔ ا���� �ا��ﻘ���.

.29

2978

.30

2979

.31

 ISO 6490-1:2016 2980اﻷﻋﻼف ا����ا��ﺔ – �ﻘ��� ﻣ���� ا��ﺎ����� ج��� -:1ﻘﺔ ا���ﺎ� �ﺎ���ﺎ���

Cor 1:2005

ISO 5985:2019
Cor 1:2005

2017-3604

2021\07\28

12

2012-1-604

2021\07\28

33

2013-2976

2021\07\28

23

2013-1-2977
2013-2-2977

اﻷﻋﻼف ا����ا��ﺔ – �ﻘ��� ���ﺔ ا��ﻣﺎد ا��ﺎ�

2013-2978

�ﻘ��� ا��ﻣﺎد ا���� ا��ا�� ﻓﻲ �ﺎﻣ� ا����ر����ر��

2013-2979

2021\07\28
2021\07\28
2021\07\28
2021\07\28

33
33
42
23

2021\07\28 2013-1-2980

12

.32

2981

 ISO 6491:2019اﻷﻋﻼف ا����ا��ﺔ � -ﻘ��� ﻣ���� ا�����ر – ���ﻘﺔSpectrometric

2013-2981

2021\07\28

23

.33

2982

 ISO 6493:2016اﻷﻋﻼف ا����ا��ﺔ � -ﻘ��� ﻣ���� ا���ﺎ ����ﻘﺔ اﻻﺳ�ﻘ�ﺎ�)Polarimetric

2013-2982

2021\07\28

33

.34

2983

 ISO 6495:2020اﻷﻋﻼف ا����ا��ﺔ – �ﻘ��� ﻣ���� ا����ر��ات ا��ا��ﺔ ﻓﻲ ا��ﺎء

2013-2983

2021\07\28

33

.35

2984

 ISO 6496:2016اﻷﻋﻼف ا����ا��ﺔ � -ﻘ��� ا�����ﺔ �ا���اد ا����ﺎ��� اﻻ���

2013-2984

2021\07\28

23

.36

2985

 ISO 6497:2020اﻻﻋﻼف ا����ا��ﺔ -ا�� ا����ﺎت

2013-2985

2021\07\28

51

.37

2986

 ISO 6498:2017ارﺷﺎدات ������ ا����ﺎت ا������ﺔ)ا����(

2013-2986

111 2021\07\28

.38

2988

.39

284
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ISO 6655:1997

اﻷﻋﻼف ا����ا��ﺔ – �ﻘ��� ﻣ���� ا������ﺟ�� ا��ا�� ��� ﻣ�ﺎﻣ��� ﻣﻊ ا������ ﻓﻲ
��� ا����ر����ر�� ا�����

 --ا���� ا�����

2013-2988
2013-284
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2021\07\28
2021\07\28

33
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ر��

اﻟ��ا��ﺔ

ر�� ﻣ��� اﻟ��ا��ﺔ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟ���ﻲ

���ا� اﻟ��ا��ﺔ

���� ﻣ��
مف

ﺗﺎر�� ا���ﺎد�

ﻣ� ��� ﻣ���
اﻻدارة

اﻟ���

�ﺎﻟ����

.40

610-2

 --ا����ة ا�����ر�� -ا���� ا��ﺎ���� -ﺎد ���� ا�����ﺎ� ا�����

2012-2-610

2021\07\28

23

.41

1020

 --اﻻ���ﺎد�

2010-1020

2021\07\28

23

.42

2541

������ --ا� ا������ -ا��ﺎ��ن ا��ﺎ�� �����

2011-2541

2021\07\28

23

�ﺎ�� ا������

ر��� ���� اﻻدارة
���� اﻻ���ﺎد ا�����
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دعوى دستورية
2021/4
دولة فلسطين
المحكمة الدستورية العليا
قضية رقم ( )11لسنة ( )6قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
الحكم
الصادر عن المحكمة الدستورية العليا المنعقدة في رام هللا باسم الشعب العربي الفلسطيني
في جلسة يوم اإلثنين الموافق الثالث عشر من شهر أيلول (سبتمبر)2021م ،الموافق السادس
من صفر لسنة 1443هـ.
الهيئة الحاكمة :برئاسة المستشار أ.د  /محمد عبد الغني الحاج قاسم ،رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين :أسعد مبارك ،فتحي أبو سرور ،حاتم عباس ،د .رفيق أبو عياش،
فواز صايمة ،هاني الناطور ،عدنان أبو وردة ،محمد عبد الغني العويوي ،فريد عقل ،د.عبد الناصر
أبو سمهدانة.
أصدرت الحكم اآلتي
في الدعوى المقيدة في جدول المحكمة الدستورية العليا رقم ( )2021/4لسنة ( )6قضائية "دستورية"
بعد أن أحالت محكمة النقض أوراق الدعوى رقم ( 2021/3دعوى مخاصمة).
المقامة من
المدعي (المخاصم) :علي صبحي علي الدعمة /طولكرم.
وكالؤه المحامون :أحمد سليمان و/أو حسن سليمان و/أو أشرف سليمان /نابلس.
ضد
المدعى عليهم (المخاصمين):
 -1القاضي محمد مسلم موسى مصطفى /رام هللا.
 -2القاضي محمد شعبان محمد الحاج ياسين /رام هللا.
 -3القاضية رشا إبراهيم عبد هللا حماد /رام هللا.
 -4القاضي محمود شفيق محمود جاموس /رام هللا.
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اإلجراءات
بتاريخ 2021/06/20م ورد إلى قلم المحكمة الدستورية العليا صورة مصدقة عن قرار اإلحالة
في دعوى المخاصمة رقم ( )2021/3الصادر عن محكمة النقض والقاضي بوقف السير في الدعوى،
وإحالة األوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المادة ( )2/160من قانون أصول
المحاكمات المدنية والتجارية رقم ( )2لسنة  2001وتعديالته لمخالفتها نص المادة ( )3/30من
القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته.
ً
شكال
وبتاريخ 2021/07/04م قدمت النيابة العامة مذكرة (الئحة) طلبت فيها رد الطعن الدستوري
و/أو موضوعاً لألسباب التي وردت فيها.
المحكمة
بعد االطالع على األوراق والمداولة قانوناً ،وحيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من حكم اإلحالة
وسائر األوراق في أن المدعي (المخاصم) كان قد أقام الدعوى رقم ( )2021/3بتاريخ 2021/02/01م
مخاصمة أمام محكمة النقض ضد المدعى عليهم (القضاة المُخاصمين) طالباً الحكم ببطالن تصرف
الجهة المخاصمة والحكم ببطالن الحكم الصادر ضده في الدعوى رقم ( )2020/665نقض ،والحكم
بالتعويضات المطالب بها ،وبالنتيجة الحكم في الدعوى األصلية وردها.
وفي المحاكمة التي جرت سراً بتاريخ 2021/04/20م تقرر إجراء محاكمة المدعى عليهم حضورياً
ً
شكال،
لتبلغهم وعدم تقديمهم لوائح جوابية وعدم حضورهم ،ثم تقرر قبول دعوى المخاصمة
وفي جلسة 2021/06/08م قضت محكمة النقض بوقف السير في الدعوى رقم ( )2021/3وإحالة
األوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المادة ( )2/160من قانون أصول المحاكمات
المدنية والتجارية رقم ( )2لسنة 2001م وتعديالته التي تنص على أنه" :إذا قضت المحكمة للمدعي
بطلباته تحكم على المدعى عليه بالتعويضات والمصاريف وببطالن تصرفه ،و يجوز لها في هذه
الحالة أن تحكم في الدعوى األصلية إذا رأت أنها صالحة للحكم في موضوعها بعد سماع الخصوم،".
وذلك لما ترى فيها من شبهة دستورية تتمثل في مخالفتها نص المادة ( )3/30من القانون األساسي
المعدل لسنة 2003م وتعديالته التي تنص على أنه -3" :يترتب على الخطأ القضائي تعويض من
السلطة الوطنية يحدد القانون شروطه وكيفياته ،".ولما ترى فيها من شبهة دستورية كذلك فيما يتعلق
بعبارة وببطالن تصرفه؛ أي بطالن الحكم الذي هو باألساس بات قطعي وال يقبل الطعن باعتباره
صادراً عن محكمة النقض ،وهذا ما يجعل دعوى المخاصمة طريقاً من طرق الطعن باألحكام.
وحيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن مناط المصلحة في الدعوى الدستورية
 وهي شرط لقبولها  -أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية،وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية الزماً للفصل في الطلبات المطروحة على محكمة
الموضوع ،وأن الدعوى الدستورية وإن كانت تستقل بموضوعها عن الدعوى الموضوعية باعتبار
أن أوالهما تتوخى الفصل في التعارض المدعى به بين نص تشريعي وقاعدة في الدستور ،في حين
تطرح ثانيتهما في صورها  -األغلب وقوعاً  -الحقوق المدعى بها في نزاع موضوعي يدور حولها
إثباتاً أو نفياً ،إال أن هاتين الدعويين ال تنفكان عن بعضهما من زاويتين ،أوالهما :أن المصلحة
في الدعوى الدستورية مناطها ارتباطها بالمصلحة في الدعوى الموضوعية ،وذلك بأن يكون الحكم
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في المسألة الدستورية مؤثراُ في الطلب الموضوعي المرتبط معها .وثانيتهما :أن يصبح الفصل في
الدعوى الموضوعية متوقفاً على الفصل في الدعوى الدستورية .متى كان ذلك ،وكان الفصل في
النزاع المطروح على محكمة الموضوع (محكمة النقض دعوى مخاصمة) يتعلق بمدى أحقية المدعي
بإبطال تصرف المدعى عليهم المخاصمين وإلزامهم بالتعويض بمبلغ أربعمائة دينار أردني تطبيقاً
لنص المادة ( )2/160المشتبه بعدم دستوريتها فإن حسم المسألة الدستورية يكون الزماً للفصل في
النزاع الموضوعي (دعوى المُخاصمة) المرتبط بها ،ما تتوافر معه المصلحة في الدعوى المعروضة.
وحيث إنه من المقرر في قضاء محكمتنا أن الرقابة على دستورية القوانين واألنظمة ،في خصوص
مطابقتها القواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور ،إنما تخضع ألحكام الدستور القائم (القانون األساسي)
ً
أصال صون الدستور (القانون األساسي) ،وحمايته من
دون غيره ،ذلك أن هذه الرقابة إنما تستهدف
ً
الخروج على أحكامه باعتبار أن نصوصه تمثل دائما القواعد واألصول التي يقوم عليها نظام الحكم،
ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التي يتعين التزامها ومراعاتها ،وإهدار ما يخالفها من
التشريعات كونها أسمى القواعد اآلمرة ،متى كان ذلك ،وكانت المناعي التي وجهتها محكمة النقض
إلى النص التشريعي المطعون فيه تندرج تحت المطاعن الموضوعية التي تقوم في مبناها على
مخالفة نص تشريعي قاعدة في الدستور من حيث محتواها الموضوعي ،ومن ثم فإن المحكمة تباشر
رقابتها القضائية على دستورية النص موضوع هذه الدعوى.
وحيث ما يبين من اإلحالة المرفوعة أمام المحكمة الدستورية العليا من أن المادة ( )2/160من قانون
أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ( )2لسنة  2001وتعديالته تشوبها شبهة عدم الدستورية
لمخالفتها نص المادة ( )3/30من القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته التي تنص على أنه:
" -3يترتب على الخطأ القضائي تعويض من السلطة الوطنية يحدد القانون شروطه وكيفياته" باعتبار
أن األصل بالتعويض عن الخطأ القضائي تتحمله الدولة (السلطة الوطنية) وفق تعبير
المادة ( )3/30من القانون األساسي وليس القاضي بشخصه فإن شبهة عدم دستورية النص تكمن
في الحكم على القاضي بالتعويضات والمصاريف وليس على الدولة ،ما يخالف نص المادة ()3/30
من القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته حسب اإلحالة المقدمة من الهيئة الحاكمة لمحكمة
النقض في دعوى المخاصمة رقم ( ،)2021/3إضافة إلى ما تناولته اإلحالة بخصوص بطالن تصرف
القاضي (الحُ كم) في حالة صحة المخاصمة الذي يعتبر باتاً وقطعياً ال يقبل الطعن كونه صادراً عن
محكمة النقض ،األمر الذي جعل دعوى المخاصمة طريقاً من طرق الطعن باألحكام فقد أحالت الهيئة
الحاكمة دعوى المخاصمة إلى المحكمة الدستورية العليا لبيان إن كان يشوب المادة ( )2/160من
قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ( )2لسنة  2001وتعديالته عدم الدستورية.
وحيث إن النص الدستوري (المادة  3/30من القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته) يضع
المبدأ إال أنه لم يتناول األمور التفصيلية التي يتركها للمشرع ،ولئن كان الدستور (القانون األساسي) قد
أقر مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي حيث إن استعمال المشرع الدستوري لعبارة "الخطأ القضائي"
في المادة ( )3/30يطرح إشكاليات عدة من قبيل ما إذا كان هذا الخطأ يشمل المؤسسات المرتبطة
بالعمل القضائي جميعها التي تدخل في عداد المرفق القضائي أم أن األمر ينحصر في الهيئة القضائية،
ً
فضال عن التفسيرات أو التأويالت المتعلقة بماهية الخطأ القضائي من حيث حمله على إطالقه أم يتعين
حصره وفق ضوابط محددة كالقول" :الخطأ القضائي الموجب للتعويض هو الخطأ المهني الجسيم".
وحيث إن القاعدة العامة هي عدم مسؤولية القاضي عما يصدر منه من تصرفات أثناء عمله ألنه في
ذلك يستعمل حقاً خوله له القانون وترك له سلطة تقديرية فيه ،إال أن أغلب التشريعات ومنها التشريع
الفلسطيني قررت مسؤوليته بشكل خاص إذا انحرف عن واجبات وظيفته وأساء استعمالها ،فحرص
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التشريع الفلسطيني على تنظيم مساءلة القاضي في أحوال معينة محصورة ،والحكمة التي توخاها
المشرع من حصر هذه الحاالت هي توفير الطمأنينة للقاضي في عمله وإحاطته بسياج من الحماية
يجعله في مأمن من كيد العابثين الذين يحاولون النيل من كرامته وهيبته برفع دعاوى كيدية لمجرد
التشهير به ،وبالتالي ال تجوز مساءلة القاضي إال باألحوال التي نص عليها القانون "وما مخاصمة
القضاة إال طريق تبنته التشريعات إلزالة الحيف والظلم والغبن الذي يصيب المتقاضين نتيجة ضعف
القاضي وعدم كفايته لحمل هذه الرسالة السامية وعدم استقالل ضميره وحياده ونزاهته"،
وهذا ما استقر عليه الفقه والقضاء بأن مساءلة القاضي وإبطال تصرفه ال يكون إال من خالل دعوى
المخاصمة التي يقصد بها الدعوى القضائية التي تقام في مواجهة القاضي بقصد مطالبته بتعويض
الضرر الناشئ عن تصرفه ،أو اإلجراء الذي قام به أثناء ممارسته عمله القضائي إذا انطبقت عليه
إحدى حاالت المخاصمة المنصوص عليها في المادة ( )153من قانون أصول المحاكمات المدنية
والتجارية رقم ( )2لسنة  2001وتعديالته ،وال يجوز تأسيس دعوى المخاصمة على أعمال شخصية
للقاضي خارج نطاق عمله القضائي وإال كانت غير جائزة ،بمعنى أن مساءلة القاضي في دعوى
المخاصمة ال تكون إال في التصرفات التي يقوم بها أثناء ممارسته عمله القضائي ،وتعد هذه المسؤولية
استثنا ًء لدعوى عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية.
وحيث إن الخطأ القضائي الذي يترتب عليه تعويض من السلطة الوطنية (الدولة) بنا ًء على نص
المادة ( )3/30هو نص عام لم يحدد طبيعة الخطأ القضائي وال أساس مسؤولية الخطأ القضائي،
ولم يحدد المحكمة التي تنظر في هذا الخطأ القضائي تناول قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية
رقم ( )2لسنة  2001وتعديالته في المادة ( )153نصاً خاصاً بأنه" :تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء
النيابة العامة في الحالتين اآلتيتين -1 :إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة العامة في عملهما غش
أو تدليس أو خطأ مهني جسيم ال يمكن تداركه -2 .في األحوال األخرى التي يقضي فيها القانون
بمسؤولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات" ،وما نصت عليه المادة ( )2/160بأنه" :إذا قضت
المحكمة للمدعي بطلباته تحكم على المدعى عليه بالتعويضات والمصاريف وببطالن تصرفه،
ويجوز لها في هذه الحالة أن تحكم في الدعوى األصلية إذا رأت أنها صالحة للحكم في موضوعها بعد
سماع الخصوم.".
وحيث إن الطبيعة القانونية لدعوى المخاصمة كما يرى أغلب فقهاء القانون هي دعوى مسؤولية
تهدف إلى تعويض الضرر أو جبره ترفع من أحد الخصوم على القاضي إذا توافرت أحد األسباب التي
حصرها القانون ،وهي في الوقت نفسه دعوى بطالن "حيث إن دعوى المُخاصمة هي أيضا باإلضافة
لكونها دعوى تعويض إال أنها تتضمن طلب بطالن الحكم الصادر عن القاضي المُخاصم على أساس
أن بطالن الحكم المعيب الصادر من القاضي المُخاصم هو أساس دعوى المخاصمة وغايتها األسمى،
على الرغم من كونه نتيجة تبعية للحكم بالتعويض عن الضرر" بهدف الوصول إلى بطالن التصرف
الذي قام به القاضي المُخاصم ،وبالتالي اعتُبرت طريقاً لحماية المتقاضين من القاضي الذي يخل
بواجباته إخالال جسيماً ،وتأييداً لهذا االتجاه قضت محكمة النقض المصرية في الطعن رقم ()8785
لسنة ( )63قضائية في 1994/09/27م بأن "دعوى المخاصمة هي دعوى مسؤولية ترمي إلى
تعويض ضرر أصاب المخاصم ،وتستند إلى قيام القاضي بعمل أو إصدار حكم مشوب بعيب يجيز
قبول المخاصمة" ،أي يترتب على الحكم بصحة المخاصمة بطالن الحكم أو اإلجراءات كنتيجة حتمية
لثبوت ما وقع من القاضي من إخالل بواجبه.
وحيث إنه في حالة وجود خصوصية نص يحدد طبيعة الحكم والجهة المختصة بنظر دعوى المخاصمة
كما ورد في المادة ( )158من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ( )2لسنة 2001
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وتعديالته التي تنص على أنه" :إذا كان المدعى عليه قاضياً بالمحكمة العليا أو بمحكمة االستئناف
أو نائباً عاماً تختص بنظر الدعوى إحدى دوائر محكمة النقض ،أما إذا كان المدعى عليه من غير
هؤالء تختص بنظرها محكمة االستئناف" ،وبهذا فإن نص المادة ( ،)153ونص المادة ( )2/160من
قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ( )2لسنة  2001وتعديالته ال يتعارضان مع ما ورد
في المادة ( )3/30من القانون األساسي حيث لم يصدر نص في القانون يحدد طبيعة الخطأ القضائي
الذي يترتب عليه تعويض من الدولة (السلطة الوطنية) يحدد القانون شروطه وكيفياته والمحكمة التي
تنظر به.
وحيث إن دعوى المخاصمة بطبيعتها هي دعوى مسؤولية مدنية فإنها ال تقبل إال إذا ترتب على الفعل
المنسوب إلى القاضي ضرر ،فأساس المسؤولية في دعوى المخاصمة هو الفعل الضار ،وفي ذلك
تتشابه دعوى المخاصمة مع دعاوى التعويض األخرى التي يرفعها األفراد العاديون ،بيد أن المسؤول
عن الفعل الضار المدعى عليه عندما يكون أحد رجال القضاء ألنها تسمى دعوى مخاصمة حيث ال
يمكن أن يعفى القضاة من كل مسؤولية مدنية ،فإن كان خطأ القاضي يخرجه عن الحياد وحسن تطبيق
القانون ال بد أن يكون للخصم المتضرر الحق في إقامة دعوى مسؤولية في مواجهة القاضي المخطئ،
وهذه المسؤولية تحمل القاضي التعويضات والمصاريف وتبطل تصرفه ،وقد جاء قانون أصول
المحاكمات المدنية والتجارية رقم ( )2لسنة  2001وتعديالته في المادة ( )153بتحديد هذه الحاالت
التي يسأل فيها القاضي مدنياً على سبيل الحصر ،فال يقاس عليها وال يتوسع في تفسيرها ،وهي تتمثل
في صورتين من صور انحراف القاضي عن عمله ،وهما :الغش أو التدليس والخطأ المهني الجسيم
الذي ال يمكن تداركه ،وأضافت المادة في فقرتها الثانية حالة عامة من األحوال األخرى التي يقضي
فيها القانون بمسؤولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات ،أي مختلف النصوص القانونية الواردة
في مختلف قوانين الدولة التي توجب مسؤولية القاضي ،وترتب الحكم عليه بالتعويضات ،وبطالن
تصرفه.
ً
ً
وحيث إنه في حال حكمت المحكمة بقبول دعوى المخاصمة شكال وموضوعا بعد توفر إحدى الحاالت
المنصوص عليها في المادة ( )153من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ()2
لسنة  2001وتعديالته فإنها تحكم على القاضي أو ممثل النيابة العامة المُخاصم بالتعويض بعد أن تحدد
المحكمة التعويضات والمصاريف المترتبة عليهما ،وتحكم ً
أيضا ببطالن الحكم الذي أصدره القاضي
المُخاصم لصالح أحد الخصوم وكان السبب في دعوى المخاصمة ،وإن إبطال حكم محكمة النقض
بموجب دعوى المخاصمة يفيد إلغاء كل ما قضي به ،ويعيد أطراف النزاع موضوع الحكم المقضي
ببطالنه إلى الوضع الذي كانوا عليه قبل صدور الحكم المبطل على أنه إذا كانت الدعوى األصلية
جاهزة للفصل فيها جاز للمحكمة التي قضت ببطالن الحكم أن تحكم فيها بعد سماع الخصوم.
وحيث إن حكم اإلحالة ينعى على أن النص المحال (المادة  2/160من قانون أصول المحاكمات المدنية
والتجارية رقم ( )2لسنة  2001وتعديالته) مخالف لنص المادة ( )3/30من القانون األساسي المعدل
لسنة 2003م وتعديالته التي تحدد أحقية كل متضرر من خطأ قضائي في الحصول على تعويض تتحمله
الدولة (السلطة الوطنية) ،ولما كانت مخاصمة القضاة عن طريق أخطائهم الشخصية محددة بصريح
نص المادة ( )153من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ( )2لسنة  2001وتعديالته
بهدف تحقيق العدالة وإحقاق الحقوق للمتقاضين فإن نص المادة ( )2/160من قانون أصول المحاكمات
المدنية والتجارية رقم ( )2لسنة  2001وتعديالته التي توجب على المدعى عليه (القاضي المُخاصم)
التعويضات والمصاريف وبطالن تصرفه ال تخالف نص المادة ( )3/30من القانون األساسي المعدل
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لسنة 2003م وتعديالته مع األخذ بعين االعتبار كامل المادة ( )2/160المذكورة لترابطها بعضها
ببعض ،فالحكم على المدعى عليه (القاضي المُخاصم) بالتعويضات والمصاريف مرتبط ببطالن
تصرفه ،وليس كما جاء في حكم اإلحالة ،وكأن بطالن التصرف مستقل عن التعويضات ،وحيث إن
التشريعات تالزمها دائماً قرينة الدستورية فإن المادة ( )2/160من قانون أصول المحاكمات المدنية
والتجارية رقم ( )2لسنة  2001وتعديالته صادرة بالموافقة للقانون األساسي المعدل لسنة 2003م
وتعديالته.
فلهذه األسباب
حكمت المحكمة برفض دعوى اإلحالة.
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جناية رقم2017/104 :
التاريخ2018/12/12 :م
دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة بداية نابلس
الحكم
الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها محكمة جنايات ،المأذونة بإجراء المحاكمة ،وإصدار الحكم
باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الحاكمة :برئاسة القاضي السيد قاسم ذياب.
المشتكي :الحق العام.
المتهم :محمد روحي جودت بشتاوي ،هوية رقم ( ،)854974458عنوانه :نابلس  -المعاجين.
التهم:
1.1التدخل بالسرقة خالفا ً ألحكام المادة (/2/80أ) بداللة المادتين ( )2/404و( )81من قانون العقوبات
رقم ( )16لسنة 1960م.
ً
2.2التحريض على السرقة خالفا ألحكام المادة ( )1/80بداللة المادتين ( )1/404و( )81من
قانون العقوبات رقم ( )16لسنة 1960م.
الحكم
عطفاً على قرار اإلدانة ،وبعد سماع مرافعة وكيل النيابة ،تقرر المحكمة حبس المدان محمد روحي
جودت بشتاوي لمدة سنتين ،على أن تحسم له منها المدة التي أمضاها موقوفاً على ذمة هذه الدعوى.
حكماً غيابياً صدر وتلي باسم الشعب الفلسطيني ،وأفهم بتاريخ 2018/12/12م.

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

جناية رقم2019/217 :
التاريخ2020/11/23 :م
دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة بداية نابلس
الحكم
الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها محكمة جنايات ،المأذونة بإجراء المحاكمة ،وإصدار الحكم
باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الحاكمة :برئاسة القاضي السيد قاسم ذياب.
المشتكي :الحق العام.
المتهمون:
1.1بشار خميس (الهبهب) ،عنوانه :نابلس  -مخيم بالطة.
2.2محمد جمال ناصر خميس ،عنوانه :نابلس  -مخيم بالطة.
3.3احمد قرعان ،عنوانه :نابلس  -مخيم بالطة.
التهم:
ً
1.1حيازة مخدرات خالفا ألحكام المادة ( )7من األمر العسكري رقم ( )558لسنة 1975م
(للمتهم األول).
2.2تعاطي المخدرات خالفا ً ألحكام المادة ( )8من األمر العسكري رقم ( )558لسنة 1975م
(للمتهم األول).
ً
3.3االتجار بالمخدرات خالفا ألحكام المادة ( )13من األمر العسكري رقم ( )558لسنة 1975م
(للمتهم األول والثاني والثالث).
الحكم
عطفاً على قرار اإلدانة ،وبعد سماع مرافعة وكيل النيابة ،تقرر المحكمة وضع كل واحد من المدانين
الثالثة بالحبس لمدة عشر سنوات ،على أن تحسم لكل منهم المدة التي أمضاها موقوفاً على ذمة هذه
الدعوى.
حكماً غيابياً صدر وتلي باسم الشعب الفلسطيني ،وأفهم بتاريخ 2020/11/23م.

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

جناية رقم2013/2 :
التاريخ2021/02/17 :م
دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة بداية نابلس
الحكم
الصادر عن محكمة بداية نابلس ،المأذونة بإجراء المحاكمة ،وإصدار الحكم باسم الشعب العربي
الفلسطيني.
الهيئة الحاكمة :برئاسة القاضي السيد عبد المالك سمودي.
المشتكي :الحق العام.
المتهمان:
1.1محمد مفيد محمد عبد ربه ،هوية رقم ( ،)907972210عنوانه :نابلس  -البلدة القديمة.
2.2ايمن مفيد محمد عبد ربه ،هوية رقم ( ،)901079723عنوانه :نابلس  -البلدة القديمة.
التهمة :السرقة باالشتراك خالفاً ألحكام المادتين ( )404و( )76من قانون العقوبات رقم ()16
لسنة 1960م.
الحكم
عطفاً على قرار اإلدانة ،وبعد سماع مرافعة وكيل النيابة ،تقرر المحكمة الحكم على المدان
محمد مفيد محمد عبد ربه والمدان ايمن مفيد محمد عبد ربه باألشغال الشاقة المؤقتة لمدة
خمس سنوات ،على أن تحسم لكل منهما المدة التي أمضاها موقوفاً على ذمة هذه الدعوى.
ً
حكماً غيابياً
قابال لإللغاء صدر وتلي باسم الشعب الفلسطيني ،وأفهم بتاريخ 2021/02/17م.

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

جناية رقم2018/20 :
التاريخ2021/03/10 :م
دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة بداية نابلس
الحكم
الصادر عن محكمة بداية نابلس ،المأذونة بإجراء المحاكمة ،وإصدار الحكم باسم الشعب العربي
الفلسطيني.
الهيئة الحاكمة :برئاسة القاضي السيد عبد المالك سمودي.
المشتكي :الحق العام.
المتهم :غسان محمد محمود ابو نقية ،هوية رقم ( ،)854546678عنوانه :نابلس  -مخيم بالطة.
التهم:
1.1السرقة خالفا ً ألحكام المادة ( )1/406من قانون العقوبات رقم ( )16لسنة 1960م.
2.2التهديد بإشهار سالح خالفا ً ألحكام المادة ( )1/349من قانون العقوبات رقم ( )16لسنة 1960م.
3.3التهديد مشافهة خالفا ً ألحكام المادة ( )351من قانون العقوبات رقم ( )16لسنة 1960م.
4.4جرم حجز الحرية خالفا ً ألحكام المادة ( )346من قانون العقوبات رقم ( )16لسنة 1960م.
5.5التظاهر دون حق بالوظيفة العمومية ألجل القيام بأي فعل بحكم وظيفته خالفا ً ألحكام
المادة (/1/202ب) من قانون العقوبات رقم ( )16لسنة 1960م.
6.6حيازة سالح ناري دون ترخيص خالفا ً ألحكام المادة ( )2/25من القانون رقم ( )2لسنة 1998م
بشأن األسلحة النارية والذخائر.
7.7انتزاع اإلقرار والمعلومات بطريقة ال يجيزها القانون أدت لمرض وجرح خالفا ً ألحكام
المادة ( )2/208من قانون العقوبات رقم ( )16لسنة 1960م.
8.8جرم اإليذاء خالفا ً ألحكام المادة ( )1/334من قانون العقوبات رقم ( )16لسنة 1960م.
الحكم
عطفاً على قرار اإلدانة ،وبعد سماع مرافعة وكيل النيابة ،تقرر المحكمة الحكم على المدان
غسان محمد محمود ابو نقية بالحبس لمدة ستة أشهر ،على أن تحسم له منها المدة التي أمضاها موقوفاً
على ذمة هذه الدعوى ،وتكبيد المتهم مبلغ ألف دينار أردني بدل رسوم ونفقات محاكمة.
ً
حكماً غيابياً
قابال لإللغاء صدر وتلي باسم الشعب الفلسطيني ،وأفهم بتاريخ 2021/03/10م.

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

جناية رقم2020/151 :
التاريخ2021/05/05 :م
دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة بداية نابلس
الحكم
الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها محكمة جنايات ،المأذونة بإجراء المحاكمة ،وإصدار الحكم
باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الحاكمة :برئاسة القاضي السيد محمد جرادات.
المشتكي :الحق العام.
المتهمان:
1.1محمد فرج صالح محمود ابو مسلم ،هوية رقم ( ،)951339050عنوانه :نابلس  -مخيم بالطة.
2.2احمد هاشم خليل ابو مسلم ،هوية رقم ( ،)852519867عنوانه :نابلس  -اسكان روجيب.
التهم:
ً
1.1نقل أي من منتجات المستوطنات أو شارك أو ساهم في نقلها خالفا ألحكام المادة ()2/14
من القرار بقانون رقم ( )4لسنة 2010م بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات (للمتهم األول).
2.2تداول منتجات مستوطنات خالفا ً ألحكام المادة ( )1/14بداللة المادتين ( )1و( )4من
القرار بقانون رقم ( )4لسنة 2010م بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات (للمتهم الثاني).
الحكم
عطفاً على قرار اإلدانة ،وبعد سماع مرافعة وكيل النيابة ،تقرر المحكمة الحكم على المدان األول
محمد فرج صالح محمود ابو مسلم بالحبس لمدة ستة أشهر ،والحكم على المدان الثاني احمد هاشم
خليل ابو مسلم بالحبس لمدة خمس سنوات ،على أن تحسم لكل منهما المدة التي أمضاها موقوفاً
على ذمة هذه الدعوى.
حكماً صدر وتلي باسم الشعب الفلسطيني ،وأفهم بتاريخ 2021/05/05م.

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

جناية رقم2020/227 :
التاريخ2021/05/05 :م
دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة بداية نابلس
الحكم
الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها محكمة جنايات ،المأذونة بإجراء المحاكمة ،وإصدار الحكم
باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الحاكمة :برئاسة القاضي السيد محمد جرادات.
المشتكي :الحق العام.
المتهم :حمزة تيسير كامل ثابت ،هوية رقم ( ،)405010364عنوانه :نابلس  -مخيم بالطة.
التهمة :الشروع بالقتل القصد خالفاً ألحكام المادتين ( )326و( )70من قانون العقوبات رقم ()16
لسنة 1960م.
الحكم
عطفاً على قرار اإلدانة ،وبعد سماع مرافعة وكيل النيابة ،تقرر المحكمة الحكم على المدان
حمزة تيسير كامل ثابت باألشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف ،على أن تحسم له منها المدة
التي أمضاها موقوفاً على ذمة هذه الدعوى.
حكماً غيابياً صدر وتلي باسم الشعب الفلسطيني ،وأفهم بتاريخ 2021/05/05م.

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

جناية رقم2019/571 :
التاريخ2021/05/06 :م
دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة بداية نابلس
الحكم
الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها محكمة جنايات ،المأذونة بإجراء المحاكمة ،وإصدار الحكم
باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الحاكمة :برئاسة القاضي السيد محمد جرادات.
المشتكي :الحق العام.
المتهم :محمد بسام فريد موسى ،هوية رقم ( ،)851935502عنوانه :نابلس  -زواتا.
التهم:
1.1التسبب في إحداث عاهة دائمة خالفا ً ألحكام المادة ( )335من قانون العقوبات رقم ()16
لسنة 1960م.
ً
2.2حيازة سالح أبيض خالفا ألحكام المادتين ( )155و( )156من قانون العقوبات رقم ()16
لسنة 1960م.
3.3اإليذاء البسيط خالفا ً ألحكام المادة ( )334من قانون العقوبات رقم ( )16لسنة 1960م.
الحكم
عطفاً على قرار اإلدانة ،وبعد سماع مرافعة وكيل النيابة ،تقرر المحكمة الحكم على المدان
محمد بسام فريد موسى باألشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات ،على أن تحسم له منها المدة
التي أمضاها موقوفاً على ذمة هذه الدعوى.
حكماً غيابياً صدر وتلي باسم الشعب الفلسطيني ،وأفهم بتاريخ 2021/05/06م.

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

جناية رقم2014/223 :
التاريخ2021/05/19 :م
دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة بداية نابلس
الحكم
الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها محكمة جنايات ،المأذونة بإجراء المحاكمة ،وإصدار الحكم
باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الحاكمة :برئاسة القاضي السيد محمد جرادات.
المشتكي :الحق العام.
المتهم :ايهاب سامي محمد جرمي ،هوية رقم ( ،)850348400عنوانه :طولكرم  -شارع شويكة.
التهمة :السرقة خالفاً ألحكام المادة ( )1/404من قانون العقوبات رقم ( )16لسنة 1960م.
الحكم
عطفاً على قرار اإلدانة ،وبعد سماع مرافعة وكيل النيابة ،تقرر المحكمة وضع المدان ايهاب سامي
محمد جرمي باألشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات ،على أن تحسم له منها المدة التي أمضاها
موقوفاً على ذمة هذه الدعوى.
حكماً غيابياً صدر وتلي باسم الشعب الفلسطيني ،وأفهم بتاريخ 2021/05/19م.

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

جناية رقم2016/163 :
التاريخ2021/05/26 :م
دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة بداية نابلس
الحكم
الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها محكمة جنايات ،المأذونة بإجراء المحاكمة ،وإصدار الحكم
باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الحاكمة :برئاسة القاضي السيد محمد جرادات.
المشتكي :الحق العام.
المتهم :عمر سمير رشدي جندب ،هوية رقم ( ،)402682587عنوانه :سلفيت.
التهمة :السرقة باالشتراك خالفاً ألحكام المادتين ( )1/404و( )76من قانون العقوبات رقم ()16
لسنة 1960م.
الحكم
عطفاً على قرار اإلدانة ،وبعد سماع مرافعة وكيل النيابة ،تقرر المحكمة وضع المدان عمر سمير
رشدي جندب باألشغال الشاقة لمدة ثالث سنوات ،على أن تحسم له منها المدة التي أمضاها موقوفاً
على ذمة هذه الدعوى.
حكماً غيابياً صدر وتلي باسم الشعب الفلسطيني ،وأفهم بتاريخ 2021/05/26م.

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

جناية رقم2019/295 :
التاريخ2021/06/02 :م
دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة بداية نابلس
الحكم
الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها محكمة جنايات ،المأذونة بإجراء المحاكمة ،وإصدار الحكم
باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الحاكمة :برئاسة القاضي السيد محمد جرادات.
المشتكي :الحق العام.
المتهم :حسني عمر حسني قرعان ،هوية رقم ( ،)859917445عنوانه :نابلس  -مخيم بالطة.
التهمة :السرقة خالفاً ألحكام المادة ( )1/404من قانون العقوبات رقم ( )16لسنة 1960م.
الحكم
عطفاً على قرار اإلدانة ،وبعد سماع مرافعة وكيل النيابة ،تقرر المحكمة وضع المدان حسني عمر
حسني قرعان باألشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات ،على أن تحسم له منها المدة التي أمضاها
موقوفاً على ذمة هذه الدعوى.
حكماً غيابياً صدر وتلي باسم الشعب الفلسطيني ،وأفهم بتاريخ 2021/06/02م.

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

جناية رقم2009/58 :
التاريخ2021/06/23 :م
دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة بداية نابلس
الحكم
الصادر عن محكمة بداية نابلس ،المأذونة بإجراء المحاكمة ،وإصدار الحكم باسم الشعب العربي
الفلسطيني.
الهيئة الحاكمة :برئاسة القاضي السيد عبد المالك سمودي.
المشتكي :الحق العام.
المتهمان:
1.1عالء محمود سعيد عوده ،هوية رقم ( ،)851497974عنوانه :نابلس  -حوارة.
2.2راني اسعد مسعود خموس ،هوية رقم ( ،)907739999عنوانه :نابلس  -حوارة.
التهمة :السرقة باالشتراك خالفاً ألحكام المادة ( )404بداللة المادة ( )76من قانون العقوبات رقم ()16
لسنة 1960م.
الحكم
عطفاً على قرار اإلدانة ،وبعد سماع مرافعة وكيل النيابة ،تقرر المحكمة الحكم على المدان األول
عالء محمود سعيد عوده والثاني راني اسعد مسعود خموس بالحبس لمدة سنة ،على أن تحسم لكل
منهما المدة التي أمضاها موقوفاً على ذمة هذه الدعوى.
حكماً غيابياً صدر وتلي باسم الشعب الفلسطيني ،وأفهم بتاريخ 2021/06/23م.

ديوان الفتوى والتشريع

159
mjr.lab.pna.ps

الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

جناية رقم2020/204 :
التاريخ2021/06/29 :م
دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة بداية رام هللا
الحكم
الصادر عن محكمة بداية رام هللا بصفتها الجزائية ،المأذونة بإجراء المحاكمة ،وإصدار الحكم
باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الحاكمة :القاضي السيد رامز جمهور.
المشتكي :الحق العام /النيابة العامة.
المتهم :خضر عادل محمد شاهين ،هوية رقم ( ،)853465409عنوانه :بيرنباال.
التهمة :الشروع بالسرقة خالفاً ألحكام المادة ( )404بداللة المادة ( )70من قانون العقوبات رقم ()16
لسنة 1960م.
الحكم
ً
عمال بأحكام
عطفاً على قرار اإلدانة ،وبعد االستماع ألقوال وكيل النيابة العامة ،تقرر المحكمة
المادتين ( )404و( )70من قانون العقوبات رقم ( )16لسنة 1960م ،الحكم بوضع المدان
خضر عادل محمد شاهين باألشغال الشاقة لمدة ثالث سنوات ،على أن تحسم له منها المدة التي
أمضاها موقوفاً على ذمة هذه الدعوى ،ومصادرة أدوات الجريمة المضبوطة.
حكماً غيابياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني ،وأفهم بتاريخ 2021/06/29م.

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

جناية رقم2019/259 :
التاريخ2021/07/27 :م
دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة بداية رام هللا
الحكم
الصادر عن محكمة بداية رام هللا بصفتها محكمة جنايات ،المأذونة بإجراء المحاكمة ،وإصدار الحكم
باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الحاكمة :القاضي السيد رامز جمهور.
المشتكي :الحق العام /النيابة العامة.
المتهم :خليل فريد احمد جابر ،عنوانه :القدس.
التهمة :االتجار بالمواد المخدرة خالفاً ألحكام المادة ( )2/21بداللة المادة ( )1/35من القرار بقانون
رقم ( )18لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
الحكم
عطفاً على قرار اإلدانة ،وبعد االستماع ألقوال وكيل النيابة العامة ،تقرر المحكمة الحكم بوضع المدان
خليل فريد احمد جابر باألشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات ،وغرامة عشرة آالف دينار أردني،
ً
وعمال بأحكام المادة ( )75من قانون اإلجراءات
ويحبس في حال عدم الدفع يوم عن كل نصف دينار،
ً
الجزائية النافذ رقم ( )3لسنة 2001م مصادرة المضبوطات وإتالفها ،وبذات الوقت وعمال بأحكام
المادة ( )279من قانون اإلجراءات الجزائية رقم ( )3لسنة 2001م تقرر المحكمة إلزام المدان بدفع
نفقات محاكمة بمبلغ ( )1000شيكل ،على أن تحسم له منها المدة التي أمضاها موقوفاً على ذمة هذه
الدعوى.
حكماً غيابياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني ،وأفهم بتاريخ 2021/07/27م.

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

جناية رقم2020/145 :
التاريخ2021/07/28 :م
دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة بداية رام هللا
الحكم
الصادر عن محكمة بداية رام هللا بصفتها الجزائية ،المأذونة بإجراء المحاكمة ،وإصدار الحكم
باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الحاكمة :برئاسة القاضي السيد رامز جمهور ،وعضوية القاضيين السيد رامز مصلح
والسيد امجد شعار.
المشتكي :الحق العام /النيابة العامة.
المتهم :خالد سالم محمد عرب ،هوية رقم ( ،)081034605عنوانه :مخيم شعفاط.
التهمة :إحراز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتاً من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد،
بقصد االتجار بها خالفاً ألحكام المادة ( )2/6من القرار بقانون رقم ( )26لسنة 2018م ،المعدل
للقرار بقانون ( )18لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
الحكم
ً
عمال بأحكام
عطفاً على قرار اإلدانة ،وبعد االستماع ألقوال وكيل النيابة العامة ،تقرر المحكمة
المادة ( )2/6من القرار بقانون رقم ( )26لسنة 2018م ،المعدل للقرار بقانون رقم ( )18لسنة 2015م
بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ،الحكم بوضع المدان خالد سالم محمد عرب بالسجن المؤبد
لمدة ( )15سنة ،وغرامة خمسة عشر ألف دينار أردني ،ويحبس في حال عدم الدفع يوم عن كل نصف
ً
وعمال بأحكام المادة ( )75من قانون اإلجراءات الجزائية النافذ رقم ( )3لسنة 2001م مصادرة
دينار،
ً
المضبوطات وإتالفها ،على أن تحسم له منها المدة التي أمضاها موقوفا على ذمة هذه الدعوى.
حكماً غيابياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني ،وأفهم بتاريخ 2021/07/28م.
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الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

جناية رقم2019/505 :
التاريخ2021/07/28 :م
دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة بداية رام هللا
الحكم
الصادر عن محكمة بداية رام هللا بصفتها الجزائية ،المأذونة بإجراء المحاكمة ،وإصدار الحكم
باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الحاكمة :برئاسة القاضي السيد رامز جمهور ،وعضوية القاضيين السيد رامز مصلح
والسيد امجد شعار.
المشتكي :الحق العام /النيابة العامة.
المتهم :علي احمد صالح كتيع ،هوية رقم ( ،)915549885عنوانه :بيرنباال.
التهم:
ً
1.1بيع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتا من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد بقصد االتجار بها
خالفاً ألحكام المادة ( )2/6من القرار بقانون رقم ( )26لسنة 2018م ،المعدل للقرار بقانون
رقم ( )18لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
2.2حيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتاً من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد بقصد االتجار
بها خالفاً ألحكام المادة ( )2/6من ذات القانون.
3.3تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية خالفاً ألحكام المادة ( )1/5من ذات القانون.
4.4حيازة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بقصد تعاطيها خالفاً ألحكام المادة ( )1/5من
ذات القانون.
الحكم
ً
عمال بأحكام
عطفاً على قرار اإلدانة ،وبعد االستماع ألقوال وكيل النيابة العامة ،تقرر المحكمة
المادة ( )2/6من القرار بقانون رقم ( )26لسنة 2018م ،المعدل للقرار بقانون رقم ( )18لسنة 2015م
بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ،الحكم بوضع المدان علي احمد صالح كتيع بالسجن المؤبد
لمدة ( )15سنة ،وغرامة خمسة عشر ألف دينار أردني ،ويحبس في حال عدم الدفع يوم عن كل
ً
وعمال بأحكام المادة ( )75من قانون اإلجراءات الجزائية النافذ رقم ( )3لسنة 2001م
نصف دينار،
ً
مصادرة المواد المخدرة المضبوطة وإتالفها ،على أن تحسم له منها المدة التي أمضاها موقوفا على
ذمة هذه الدعوى.
حكماً غيابياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني ،وأفهم بتاريخ 2021/07/28م.

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

إعالن
نشر أسماء مدققي الحسابات القانونيين الجدد
صادر عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات
ً
عمال بأحكام المادة ( )32من قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم ( )9لسنة 2004م ،التي تنص
على أن تنشر قرارات منح رخص مزاولة المهنة في الجريدة الرسمية ،تقرر منح األشخاص الطبيعيين
التالية أسمائهم رخصة مزاولة مهنة تدقيق الحسابات:
رقم الرخصة

االسم الرباعي
بالعربية

االسم الرباعي
باإلنجليزية

مهند "محمد رجائي" MOHANAD M.
2021/106
Y. QAISI
يوسف قيسي

رقم الهوية

تاريخ مصادقة
المجلس

2021/08/15 851406074م

2021/107

فايز عماد فايز
عباهره

FAYEZ I. F.
ABAHRA

2021/08/15 850501529م

2021/108

معاذ عبد الكريم
محمد ابو الرب

MOATH A. M.
ABUALROB

2021/08/15 941450751م

2021/109

محمد بسام فهمي
جابر

MOHAMMAD
B. F. JABER

2021/08/15 411577554م

محمود ناصر محمود MAHMOUD N.
2021/110
M. SHWEIKI
شويكي

2021/08/15 066190349م

شكري بشارة
رئيس جملس مهنة تدقيق احلسابات
وزير املالية

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

بشأن التوسعة التنظيمية لبلدة حوارة /محافظة نابلس
استناداً للصالحيات المخولة لي بموجب المادة (/4هـ) والمادة (/13أ) من قانون تنظيم المدن والقرى
واألبنية رقم ( )79لسنة 1966م ،وبعد االطالع على توصية مجلس التنظيم األعلى في جلسته
رقم ( )2019/9بتاريخ 2019/08/08م ،بموجب القرار رقم ( )261آمر باعتبار المناطق حسب
المخطط المقترح من دائرة التخطيط العمراني منطقة تنظيم محلية لبلدة حوارة.
ويعتبر مخطط التنظيم نافذاً بعد مضي ( )15يوماً من تاريخ نشر اإلعالن في الجريدة الرسمية،
وينشر القرار في جريدتين محليتين.

وزير احلكم املحيل
رئيس جملس التنظيم األعىل

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

بشأن مشروع مخطط هيكلي لبلدة حوارة /محافظة نابلس
قرر مجلس التنظيم األعلى في جلسته رقم ( )2019/9بتاريخ 2019/08/08م ،بموجب القرار
رقم ( )262الموافقة على وضع المشروع موضع التنفيذ ،وذلك حسب المخططات المودعة في مقر
الحكم المحلي /محافظة نابلس ،ومقر بلدية حوارة.
ً
ويعتبر مخطط التنظيم نافذاً بعد مضي ( )15يوما من تاريخ نشر اإلعالن في الجريدة الرسمية
وجريدتين محليتين ،وذلك استناداً للمادة ( )21من قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية رقم ()79
لسنة 1966م.

وزير احلكم املحيل
رئيس جملس التنظيم األعىل

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

بشأن مشروع تعديل تنظيمي إللغاء مقطعين من شارعين بعرض ()8 ،6م وتنظيم مقطعين
من شارعين بعرض ()8 ،6م في القطعتين رقم ( )32 ،20من الحوض رقم ()28
طوباس /محافظة طوباس
قرر مجلس التنظيم األعلى في جلسته رقم ( )2021 /6بتاريخ 2021/07 /29م ،بموجب
القرار رقم ( )197الموافقة على وضع المشروع موضع التنفيذ ،المتعلق بالقطعتين رقم ()32 ،20
من الحوض رقم ( )28من أراضي مدينة طوباس ،وذلك حسب المخططات المودعة في مقر الحكم
المحلي /محافظة طوباس ،ومقر بلدية طوباس.
ً
ويعتبر مخطط التنظيم نافذاً بعد مضي ( )15يوما من تاريخ نشر اإلعالن في الجريدة الرسمية
وجريدتين محليتين ،وذلك استناداً للمادتين ( )26 ،21من قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية
رقم ( )79لسنة 1966م.

وزير احلكم املحيل
رئيس جملس التنظيم األعىل

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار شارع بعرض ()8م في الحوض رقم ( 5شعب النباع)
عين يبرود /محافظة رام هللا والبيرة
قرر مجلس التنظيم األعلى في جلسته رقم ( )2021/6بتاريخ 2021/07/29م ،بموجب القرار
رقم ( )198الموافقة على وضع المشروع موضع التنفيذ ،المتعلق بالقطع ذوات األرقام (،121 ،120
 )125 ،124 ،123 ،122من الحوض رقم ( 5شعب النباع) من أراضي بلدة عين يبرود ،وذلك حسب
المخططات المودعة في مقر الحكم المحلي /محافظة رام هللا والبيرة ،ومقر مجلس قروي عين يبرود.
ويعتبر مخطط التنظيم نافذاً بعد مضي ( )15يوماً من تاريخ نشر اإلعالن في الجريدة الرسمية
وجريدتين محليتين ،وذلك استناداً للمادتين ( )26 ،21من قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية
رقم ( )79لسنة 1966م.

وزير احلكم املحيل
رئيس جملس التنظيم األعىل

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم األحكام إلى تجاري محلي بأحكام خاصة على القطعة
رقم ( )329من الحوض رقم ( 5الخضر)  -جفنا /محافظة رام هللا والبيرة
قرر مجلس التنظيم األعلى في جلسته رقم ( )2021/6بتاريخ 2021/07/29م ،بموجب القرار
رقم ( )202الموافقة على وضع المشروع موضع التنفيذ ،المتعلق بالقطعة رقم ( )329من
الحوض رقم ( 5الخضر) من أراضي بلدة جفنا ،وذلك حسب المخططات المودعة في مقر الحكم
المحلي /محافظة رام هللا والبيرة ،ومقر اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في جفنا.
ويعتبر مخطط التنظيم نافذاً بعد مضي ( )15يوماً من تاريخ نشر اإلعالن في الجريدة الرسمية
وجريدتين محليتين ،وذلك استناداً للمادتين ( )26 ،21من قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية
رقم ( )79لسنة 1966م.

وزير احلكم املحيل
رئيس جملس التنظيم األعىل

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

أمر تسوية
صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه
استناداً للصالحيات المخولة لنا بموجب المادة رقم ( )5من قانون تسوية األراضي والمياه رقم ()40
لسنة 1952م ،والمادة رقم ( )6من القرار بقانون رقم ( )7لسنة 2016م بشأن هيئة تسوية األراضي
والمياه،
أقرر:
1.1اعتبار القطعة رقم ( )26من الحوض رقم ( )11المسمى البقعان من أراضي دير ابزيع التابعة
لمحافظة رام هللا والبيرة وفق مخططات التسوية منطقة تسوية ،وسيعلن عن تاريخ الشروع
بأعمال التسوية فيها بموجب إعالن تسوية يصدر فيما بعد.
2.2على جميع األشخاص الذين يدعون بأي حق من حقوق التملك أو التصرف أو المنفعة في هذه
المنطقة تقديم ادعاءاتهم والوثائق المؤيدة لها في الزمان والمكان اللذين سيحددان في إعالن
التسوية.

أ .حممد رشاكة
رئيس هيئة تسوية األرايض واملياه

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

أمر تسوية
صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه
استناداً للصالحيات المخولة لنا بموجب المادة رقم ( )5من قانون تسوية األراضي والمياه رقم ()40
لسنة 1952م ،والمادة رقم ( )6من القرار بقانون رقم ( )7لسنة 2016م بشأن هيئة تسوية األراضي
والمياه،
أقرر:
1.1اعتبار عموم بلدة باقة الحطب التابعة لمحافظة قلقيلية منطقة تسوية ،وسيعلن عن تاريخ الشروع
بأعمال التسوية فيها بموجب إعالن تسوية يصدر فيما بعد.
2.2على جميع األشخاص الذين يدعون بأي حق من حقوق التملك أو التصرف أو المنفعة في هذه
المنطقة تقديم ادعاءاتهم والوثائق المؤيدة لها في الزمان والمكان اللذين سيحددان في إعالن
التسوية.

أ .حممد رشاكة
رئيس هيئة تسوية األرايض واملياه

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

أمر تسوية
صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه
استناداً للصالحيات المخولة لنا بموجب المادة رقم ( )5من قانون تسوية األراضي والمياه رقم ()40
لسنة 1952م ،والمادة رقم ( )6من القرار بقانون رقم ( )7لسنة 2016م بشأن هيئة تسوية األراضي
والمياه،
أقرر:
1.1اعتبار القطعة المبينة في الجدول أدناه منطقة تسوية ،وسيعلن عن تاريخ الشروع بأعمال التسوية
فيها بموجب إعالن تسوية يصدر فيما بعد.
رقم الحوض
6

رقم القطعة
56

اسم الحوض
العراقين

المدينة /البلدة
بتير

المحافظة
بيت لحم

2.2على جميع األشخاص الذين يدعون بأي حق من حقوق التملك أو التصرف أو المنفعة في هذه
المنطقة تقديم ادعاءاتهم والوثائق المؤيدة لها في الزمان والمكان اللذين سيحددان في إعالن
التسوية.

أ .حممد رشاكة
رئيس هيئة تسوية األرايض واملياه

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

أمر استثناء من التسوية
صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه
استناداً للصالحيات المخولة لنا بموجب أحكام الفقرة ( )2من المادة رقم ( )8من قانون تسوية األراضي
والمياه رقم ( )40لسنة 1952م ،والمادة رقم ( )6من القرار بقانون رقم ( )7لسنة 2016م بشأن
هيئة تسوية األراضي والمياه،
أقرر:
استثناء قطع األراضي ذوات األرقام ( )124 ،122 ،121من الحوض رقم ( )1المسمى زرقيتا
من أراضي كوبر التابعة لمحافظة رام هللا والبيرة حسب مخططات التسوية من أعمال التسوية.

أ .حممد رشاكة
رئيس هيئة تسوية األرايض واملياه

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

إعالن
صادر بموجب المادة ( )7من نظام تسجيل األراضي والمياه
في مناطق التسوية رقم ( )1لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية /مجلس سنيريا وسكانها /محافظة قلقيلية ،ليكن معلوماً لديكم بأن سجل األموال
غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:
رقم الحوض /اسم الحوض
 35حي  /4مروج الغزالن الحي الغربي

المحافظة /المنطقة
قلقيلية /سنيريا

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي قلقيلية ،يوم األحد ،بتاريخ 2021/04/25م ،وعليه أبلغكم
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي قلقيلية الستالم سندات التسجيل (الكوشان) للحوض المذكور أعاله،
مع ضرورة إحضار براءة الذمة من المجلس البلدي /القروي.

شادي اشتيوي
مأمور تسجيل أرايض قلقيلية

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

إعالن
صادر بموجب المادة ( )7من نظام تسجيل األراضي والمياه
في مناطق التسوية رقم ( )1لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية الخضر وسكانها /محافظة بيت لحم ،ليكن معلوماً لديكم بأن سجل األموال غير المنقولة
للحوض المبين في الجدول أدناه:
رقم الحوض /اسم الحوض
 /34البرك

المحافظة /المنطقة
بيت لحم /الخضر

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي بيت لحم ،يوم اإلثنين ،بتاريخ 2021/05/03م ،وعليه أبلغكم
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي بيت لحم لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوض المذكور أعاله.

صالح كنعان
مدير دائرة تسجيل أرايض حمافظة بيت حلم

ديوان الفتوى والتشريع

177
mjr.lab.pna.ps

الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

إعالن
صادر بموجب المادة ( )7من نظام تسجيل األراضي والمياه
في مناطق التسوية رقم ( )1لسنة 1952م
إلى رئيس مجلس محلي ام سلمونه بيت فجار وسكانها /محافظة بيت لحم ،ليكن معلوماً لديكم بأن سجل
األموال غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:
رقم الحوض /اسم الحوض
 /67ظهر ام سلمونه

المحافظة /المنطقة
بيت لحم /ام سلمونه  -بيت فجار

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي بيت لحم ،يوم األربعاء ،بتاريخ 2021/05/05م ،وعليه أبلغكم
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي بيت لحم لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوض المذكور أعاله.

صالح كنعان
مدير دائرة تسجيل أرايض حمافظة بيت حلم

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

إعالن
صادر بموجب المادة ( )7من نظام تسجيل األراضي والمياه
في مناطق التسوية رقم ( )1لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية بيت فجار وسكانها /محافظة بيت لحم ،ليكن معلوماً لديكم بأن سجل األموال
غير المنقولة للحوضين المبينين في الجدول أدناه:
المحافظة /المنطقة
بيت لحم /بيت فجار

رقم الحوض /اسم الحوض
 /51واد الراعي

بيت لحم /بيت فجار

 /14الغروس /واد صوصه

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي بيت لحم ،يوم األربعاء ،بتاريخ 2021/05/05م ،وعليه أبلغكم
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي بيت لحم لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوضين المذكورين أعاله.

صالح كنعان
مدير دائرة تسجيل أرايض حمافظة بيت حلم

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

إعالن
صادر بموجب المادة ( )7من نظام تسجيل األراضي والمياه
في مناطق التسوية رقم ( )1لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية هندازه بريضعه وسكان هندازة بريضعة خاليل اللوز /محافظة بيت لحم ،ليكن
معلوماً لديكم بأن سجل األموال غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:
رقم الحوض /اسم الحوض
 /26مساطيح ابو فروه الشرقي

المحافظة /المنطقة
بيت لحم /هندازه بريضعه

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي بيت لحم ،يوم الخميس ،بتاريخ 2021/05/20م ،وعليه أبلغكم
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي بيت لحم لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوض المذكور أعاله.

صالح كنعان
مدير دائرة تسجيل أرايض حمافظة بيت حلم

ديوان الفتوى والتشريع

180
mjr.lab.pna.ps

الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

إعالن
صادر بموجب المادة ( )7من نظام تسجيل األراضي والمياه
في مناطق التسوية رقم ( )1لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية بيت ساحور وسكانها /محافظة بيت لحم ،ليكن معلوماً لديكم بأن سجل األموال
غير المنقولة للحوضين المبينين في الجدول أدناه:
المحافظة /المنطقة

رقم الحوض /اسم الحوض

بيت لحم /بيت ساحور

 /28003وسط البلد

بيت لحم /بيت ساحور

 28085حي  /2جبل هراسه

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي بيت لحم ،يوم الخميس ،بتاريخ 2021/05/27م ،وعليه أبلغكم
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي بيت لحم لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوضين المذكورين أعاله.

صالح كنعان
مدير دائرة تسجيل أرايض حمافظة بيت حلم

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

إعالن
صادر بموجب المادة ( )7من نظام تسجيل األراضي والمياه
في مناطق التسوية رقم ( )1لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية الخضر وسكانها /محافظة بيت لحم ،ليكن معلوماً لديكم بأن سجل األموال غير المنقولة
لألحواض المبينة في الجدول أدناه:
المحافظة /المنطقة
بيت لحم /الخضر

رقم الحوض /اسم الحوض
 13حي  /2زقندح الحي الجنوبي

بيت لحم /الخضر

 /24فاغور

بيت لحم /الخضر

 /26البلد

بيت لحم /الخضر

 4حي  /1وادي الغويط الحي الشمالي الشرقي

بيت لحم /الخضر

 4حي  /3وادي الغويط الحي الجنوبي الشرقي

بيت لحم /الخضر

 4حي  /4وادي الغويط الحي الجنوبي الغربي

بيت لحم /الخضر

 11حي  /1وادي ابو بكير الحي الشمالي

بيت لحم /الخضر

 12حي  /1خلة الفحم الحي الشرقي

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي بيت لحم ،يوم الخميس ،بتاريخ 2021/06/10م ،وعليه أبلغكم
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي بيت لحم لتسجيل األموال غير المنقولة في األحواض المذكورة أعاله.

صالح كنعان
مدير دائرة تسجيل أرايض حمافظة بيت حلم

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

إعالن
صادر بموجب المادة ( )7من نظام تسجيل األراضي والمياه
في مناطق التسوية رقم ( )1لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية بتير وسكانها /محافظة بيت لحم ،ليكن معلوماً لديكم بأن سجل األموال غير المنقولة
للحوض المبين في الجدول أدناه:
رقم الحوض /اسم الحوض
 /6العراقين

المحافظة /المنطقة
بيت لحم /بتير

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي بيت لحم ،يوم الثالثاء ،بتاريخ 2021/08/17م ،وعليه أبلغكم
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي بيت لحم لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوض المذكور أعاله.

صالح كنعان
مدير دائرة تسجيل أرايض حمافظة بيت حلم

ديوان الفتوى والتشريع

183
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الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

إعالن
صادر بموجب المادة ( )7من نظام تسجيل األراضي والمياه
في مناطق التسوية رقم ( )1لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية الخضر وسكانها /محافظة بيت لحم ،ليكن معلوماً لديكم بأن سجل األموال غير المنقولة
للحوض المبين في الجدول أدناه:
رقم الحوض /اسم الحوض
 4حي  /2واد الغويط الحي الشمالي الغربي

المحافظة /المنطقة
بيت لحم /الخضر

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي بيت لحم ،يوم الخميس ،بتاريخ 2021/08/19م ،وعليه أبلغكم
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي بيت لحم لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوض المذكور أعاله.

صالح كنعان
مدير دائرة تسجيل أرايض حمافظة بيت حلم

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

إعالن
صادر بموجب المادة ( )7من نظام تسجيل األراضي والمياه
في مناطق التسوية رقم ( )1لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية /مجلس اسكاكا وسكانها /محافظة سلفيت ،ليكن معلوماً لديكم بأن سجل األموال
غير المنقولة للحوضين المبينين في الجدول أدناه:
المحافظة /المنطقة
سلفيت /اسكاكا

رقم الحوض /اسم الحوض
 /13وعرة البيادر

سلفيت /اسكاكا

 2حي  /2البدون الحي الغربي

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي سلفيت ،يوم الثالثاء ،بتاريخ 2021/05/25م ،وعليه أبلغكم
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي محافظة سلفيت لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوضين المذكورين
أعاله.

طارق ابو ليىل
مدير تسجيل أرايض حمافظة سلفيت

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

إعالن
صادر بموجب المادة ( )7من نظام تسجيل األراضي والمياه
في مناطق التسوية رقم ( )1لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية /مجلس قيرة وسكانها /محافظة سلفيت ،ليكن معلوماً لديكم بأن سجل األموال
غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:
المحافظة /المنطقة
سلفيت /قيرة

رقم الحوض /اسم الحوض
 4حي  /2شرك الوقف والصواوين الحي الجنوبي

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي سلفيت ،يوم الثالثاء ،بتاريخ 2021/07/06م ،وعليه أبلغكم
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي محافظة سلفيت لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوض المذكور
أعاله.

طارق ابو ليىل
مدير تسجيل أرايض حمافظة سلفيت

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

إعالن
صادر بموجب المادة ( )7من نظام تسجيل األراضي والمياه
في مناطق التسوية رقم ( )1لسنة 1952م
إلى رئيس مجلس قروي تعنك وسكانها /محافظة جنين ،ليكن معلوماً لديكم بأن سجل األموال
غير المنقولة للحوضين المبينين في الجدول أدناه:
المحافظة /المنطقة

رقم الحوض /اسم الحوض

جنين /تعنك

 /3التل

جنين /تعنك

 /14البياضه

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي جنين ،يوم األربعاء ،بتاريخ 2021/06/02م ،وعليه أبلغكم
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي محافظة جنين لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوضين المذكورين
أعاله.

فارس عرقاوي
مدير دائرة تسجيل أرايض جنني

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

إعالن
صادر بموجب المادة ( )7من نظام تسجيل األراضي والمياه
في مناطق التسوية رقم ( )1لسنة 1952م
إلى رئيس مجلس قروي عرانة وسكانها /محافظة جنين ،ليكن معلوماً لديكم بأن سجل األموال
غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:
المحافظة /المنطقة

رقم الحوض /اسم الحوض

جنين /عرانة

 /21المسناوي وطريق برقين

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي جنين ،يوم األحد ،بتاريخ 2021/06/06م ،وعليه أبلغكم بالتوجه
لدائرة تسجيل أراضي محافظة جنين لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوض المذكور أعاله.

فارس عرقاوي
مدير دائرة تسجيل أرايض جنني

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

إعالن
صادر بموجب المادة ( )7من نظام تسجيل األراضي والمياه
في مناطق التسوية رقم ( )1لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية ميثلون وسكانها /محافظة جنين ،ليكن معلوماً لديكم بأن سجل األموال غير المنقولة
للحوضين المبينين في الجدول أدناه:
المحافظة /المنطقة
جنين /قباطيه  -ميثلون

رقم الحوض /اسم الحوض
 16حي  /3طف حريش حي خلة الحصان

جنين /قباطيه  -ميثلون

 8حي  /4الشط حي غزي الغربي

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي قباطية ،يوم األربعاء ،بتاريخ 2021/06/09م ،وعليه أبلغكم
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي قباطية لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوضين المذكورين أعاله.

عدنان صالح
مدير دائرة تسجيل أرايض قباطيه

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

إعالن
صادر بموجب المادة ( )7من نظام تسجيل األراضي والمياه
في مناطق التسوية رقم ( )1لسنة 1952م
إلى رئيس مجلس قروي تعنك وسكانها /محافظة جنين ،ليكن معلوماً لديكم بأن سجل األموال
غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:
رقم الحوض /اسم الحوض
 /8الزيتون

المحافظة /المنطقة
جنين /تعنك

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي جنين ،يوم اإلثنين ،بتاريخ 2021/06/21م ،وعليه أبلغكم
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي محافظة جنين لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوض المذكور
أعاله.

فارس عرقاوي
مدير دائرة تسجيل أرايض جنني
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الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

إعالن
صادر بموجب المادة ( )7من نظام تسجيل األراضي والمياه
في مناطق التسوية رقم ( )1لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية /مجلس قروي بيت عور التحتا وسكانها /محافظة رام هللا والبيرة ،ليكن معلوماً لديكم
بأن سجل األموال غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:
المحافظة /المنطقة

رقم الحوض /اسم الحوض

رام هللا والبيرة /بيت عور التحتا

 4حي  /4الدعك الحي حرايق عباد

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي رام هللا والبيرة ،يوم الثالثاء ،بتاريخ 2021/08/17م،
وعليه أبلغكم بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي رام هللا والبيرة لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوض
المذكور أعاله.

عنان كتانة
ق.أ مأمور تسجيل أرايض رام اهلل والبرية

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

إعالن
صادر بموجب المادة ( )7من نظام تسجيل األراضي والمياه
في مناطق التسوية رقم ( )1لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية /مجلس قروي عبوين وسكانها /محافظة رام هللا والبيرة ،ليكن معلوماً لديكم بأن سجل
األموال غير المنقولة للحوضين المبينين في الجدول أدناه:
المحافظة /المنطقة

رقم الحوض /اسم الحوض

رام هللا والبيرة /عبوين

 16حي  /1فطيمه وكرم ابو دية حي كرم ابو دية

رام هللا والبيرة /عبوين

 /54الهيش والوعرات

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي شمال رام هللا والبيرة ،يوم األربعاء ،بتاريخ 2021/08/18م،
وعليه أبلغكم بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي شمال رام هللا والبيرة لتسجيل األموال غير المنقولة
في الحوضين المذكورين أعاله.

حممود عدوان
ق.أ مأمور تسجيل أرايض شامل رام اهلل والبرية

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

إعالن
صادر بموجب المادة ( )7من نظام تسجيل األراضي والمياه
في مناطق التسوية رقم ( )1لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية /مجلس قروي النبي صالح وسكانها /محافظة رام هللا والبيرة ،ليكن معلوماً لديكم
بأن سجل األموال غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:
المحافظة /المنطقة

رقم الحوض /اسم الحوض

رام هللا والبيرة /النبي صالح

 /3وسط البلد

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي شمال رام هللا والبيرة ،يوم الخميس ،بتاريخ 2021/08/19م،
وعليه أبلغكم بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي شمال رام هللا والبيرة لتسجيل األموال غير المنقولة
في الحوض المذكور أعاله.

حممود عدوان
ق.أ مأمور تسجيل أرايض شامل رام اهلل والبرية

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

إعالن
صادر بموجب المادة ( )7من نظام تسجيل األراضي والمياه
في مناطق التسوية رقم ( )1لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية /مجلس دير عمار وسكانها /محافظة رام هللا والبيرة ،ليكن معلوماً لديكم بأن سجل
األموال غير المنقولة للحوضين المبينين في الجدول أدناه:
رقم الحوض /اسم الحوض
 19حي  /1شعب حمدهللا الحي الشرقي
 17حي  /2حريقة الشمس الحي الغربي

المحافظة /المنطقة
رام هللا البيرة /دير عمار
رام هللا البيرة /دير عمار

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي رام هللا والبيرة ،يوم الخميس ،بتاريخ 2021/08/19م،
وعليه أبلغكم بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي رام هللا والبيرة لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوضين
المذكورين أعاله.

عنان كتانة
ق.أ مأمور تسجيل أرايض رام اهلل والبرية

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

إعالن
صادر بموجب المادة ( )7من نظام تسجيل األراضي والمياه
في مناطق التسوية رقم ( )1لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية /مجلس بيتللو وسكانها /محافظة رام هللا والبيرة ،ليكن معلوماً لديكم بأن سجل األموال
غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:
رقم الحوض /اسم الحوض
 /15شعب السنام

المحافظة /المنطقة
رام هللا والبيرة /بيتللو

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي رام هللا والبيرة ،يوم الخميس ،بتاريخ 2021/08/19م،
وعليه أبلغكم بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي رام هللا والبيرة لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوض
المذكور أعاله.

عنان كتانة
ق.أ مأمور تسجيل أرايض رام اهلل والبرية

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

إعالن
صادر بموجب المادة ( )7من نظام تسجيل األراضي والمياه
في مناطق التسوية رقم ( )1لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية /مجلس دير ابزيع وسكانها /محافظة رام هللا والبيرة ،ليكن معلوماً لديكم بأن سجل
األموال غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:
رقم الحوض /اسم الحوض
 /24اعبرجان

المحافظة /المنطقة
رام هللا والبيرة /دير ابزيع

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي رام هللا والبيرة ،يوم الخميس ،بتاريخ 2021/09/01م،
وعليه أبلغكم بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي رام هللا والبيرة لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوض
المذكور أعاله.

عنان كتانة
ق.أ مأمور تسجيل أرايض رام اهلل والبرية

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

إعالن
صادر بموجب المادة ( )7من نظام تسجيل األراضي والمياه
في مناطق التسوية رقم ( )1لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية /مجلس بيتللو وسكانها /محافظة رام هللا والبيرة ،ليكن معلوماً لديكم بأن سجل األموال
غير المنقولة لألحواض المبينة في الجدول أدناه:
المحافظة /المنطقة

رقم الحوض /اسم الحوض

رام هللا والبيرة /بيتللو

 /17حرايق ذيب

رام هللا والبيرة /بيتللو

 /4صوانة مارون

رام هللا والبيرة /بيتللو

 /7ظهر قاتيليا

رام هللا والبيرة /بيتللو

 /11ظهور عين سعادة

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي رام هللا والبيرة ،يوم الخميس ،بتاريخ 2021/09/01م،
وعليه أبلغكم بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي رام هللا والبيرة لتسجيل األموال غير المنقولة في األحواض
المذكورة أعاله.

عنان كتانة
ق.أ مأمور تسجيل أرايض رام اهلل والبرية

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

إعالن
صادر بموجب المادة ( )7من نظام تسجيل األراضي والمياه
في مناطق التسوية رقم ( )1لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية طمون وسكانها /محافظة طوباس ،ليكن معلوماً لديكم بأن سجل األموال غير المنقولة
للحوضين المبينين في الجدول أدناه:
المحافظة /المنطقة

رقم الحوض /اسم الحوض

طوباس /طمون

 49حي  /6المكسر حي مرحان ساره

طوباس /طمون

 37حي  /1جورة نصرة حي عراق نصره

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي طوباس ،يوم األحد ،بتاريخ 2021/08/29م ،وعليه أبلغكم
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي طوباس لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوضين المذكورين أعاله.

عيسى دراغمه
مأمور تسجيل أرايض طوباس
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الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

إعالن
صادر بموجب المادة ( )7من نظام تسجيل األراضي والمياه
في مناطق التسوية رقم ( )1لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية /مجلس قطنه وسكانها /محافظة القدس ،ليكن معلوماً لديكم بأن سجل األموال
غير المنقولة للحوضين المبينين في الجدول أدناه:
المحافظة /المنطقة

رقم الحوض /اسم الحوض

القدس /قطنة

 2حي  /1العقايب الغربي الحي الشرقي

القدس /قطنة

 2حي /2العقايب الغربي الحي الغربي

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي رام هللا والبيرة ،يوم الخميس ،بتاريخ 2021/09/01م،
وعليه أبلغكم بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي رام هللا والبيرة لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوضين
المذكورين أعاله.

عنان كتانة
ق.أ مأمور تسجيل أرايض رام اهلل والبرية

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

إعالن
صادر عن رئيس هيئة العمل التعاوني
"بتصفية جمعيات تعاونية"
استناداً ألحكام القرار بقانون رقم ( )20لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية ،ال سميا أحكام
المادة ( )55منه،
وألحكام قرار مجلس الوزراء رقم ( )11لسنة 2020م بنظام تصفية الجمعيات التعاونية ،ال سيما أحكام
المادة ( )4منه،
وبعد موافقة مجلس إدارة هيئة العمل التعاوني،
واستناداً للصالحيات المخولة لي بصفتي رئيس هيئة العمل التعاوني،
قررت تصفية الجمعيات التعاونية المبينة أسمائها أدناه ،وأعلن بهذا أنه بعد مرور شهر من تاريخ
نشر هذا اإلعالن في الجريدة الرسمية يصبح قرار التصفية نافذ المفعول:
رقم
التسجيل

منطقة
العمل

اسم المصفي

جمعية االنتماء التعاونية للتوفير والتسليف م.م

1607

رام هللا

عبد الناصر محمد
حسن دار أبو عادي

جمعية اإلسكان التعاونية لموظفي جامعة بيت لحم م.م

745

بيت لحم

الهام محمد عودة
أيوب

جمعية موظفي دار الطفل العربي لإلسكان م.م

1068

القدس

ميرفت سند عبد هللا
أبو عطون

الجمعية العمالية التعاونية للتوفير والتسليف م.م اريحا

1579

أريحا

باسمة احمد خميس
براهمة

جمعية إسكان هيئة المعابر والحدود التعاونية م.م
اريحا

1640

أريحا

باسمة احمد خميس
براهمة

جمعية إسكان ضباط الدفاع المدني التعاونية م.م
اريحا

1627

أريحا

باسمة احمد خميس
براهمة

الجمعية التعاونية الحرفية في بيت لحم

1481

بيت لحم

كريم حسن محمد
شاعر

جمعية طولكرم التعاونية لتوفير والتسليف

1596

طولكرم

احمد رشاد عباس
رداد

اسم الجمعية

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

جمعية المرأة الريفية التعاونية للتوفير والتسليف

1197

الخليل

جمعية خطوات التعاونية للتعليم والتدريب م.م

1578

الخليل

جمعية الحراسة التعاونية للثروة الحيوانية م.م يطا

1547

الخليل

محمد إبراهيم حسن
رواشدة
محمد إبراهيم حسن
رواشدة
محمد إبراهيم حسن
رواشدة

يوسف الرتك
رئيس هيئة العمل التعاوين
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الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

قرار رقم ( )10لسنة 2021م
بشطب شركات عادية عامة من سجل الشركات
مراقب الرشكات،

استناداً ألحكام قانون الشركات رقم ( )12لسنة 1964م وتعديالته ،ال سيما أحكام المادة ( )32منه،
وبنا ًء على الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة ()1
شطب الشركات العادية العامة التالية من سجل الشركات في وزارة االقتصاد الوطني:
1.1شركة البيت السعيد لتجارة األلبسة ،رقم (.)562173997
2.2شركة صوزم للتعهدات ،رقم (.)562182071
3.3شركة تي بي الف للبناء واالستثمار ،رقم (.)562190645
4.4شركة الهدى الدولية لالستيراد والتسويق العادية ،رقم (.)562134866
5.5شركة بيروت العقارية ،رقم (.)562189803
6.6شركة ابراهيم حمد واخوانه للصناعة والتجارة ،رقم (.)562110742
7.7شركة ابناء سليمان لاللبسة والتجارة ،رقم (.)562173641
8.8شركة سارة نت لاللكترونيات ،رقم (.)562146258
9.9شركة محطة الخمايسة للمحروقات ،رقم (.)562170886
1010شركة مؤمن رياض وإخوانة للمقاوالت ،رقم (.)562166470

مادة ()2
يحق لكل متضرر من جراء الشطب أن يطعن إلى المحكمة في قرار الشطب خالل شهرين من تاريخ
النشر في الجريدة الرسمية.
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة ()3

مادة ()4
على الجهات المختصة كافة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ أحكام هذا القرار ،ويعمل به من تاريخ صدوره،
وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام هللا بتاريخ 2021/08/10 :ميالدية
الموافق/02 :محرم 1443/هجرية
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طارق املرصي
مراقب الرشكات
الرقم المرجعي183-9-2021 :

العدد

2021/09/22

183

قرار رقم ( )6لسنة 2021م
بشأن تنفيذ قرارات مجلس األمن الدولي
استناداً ألحكام المرسوم الرئاسي رقم ( )14لسنة 2015م بشأن تنفيذ قرارات مجلس األمن ،ال سيما
أحكام المادة ( )1/3منه
وتنفيذاً لقرار لجنة العقوبات التابعة لألمم المتحدة ،المنشأة بموجب قرار مجلس األمن الدولي
رقم (،)1267
والحقاً للقرار رقم ( )1لسنة 2016م بشأن تنفيذ قرارات مجلس األمن الدولي ،الصادر عن لجنة
تنفيذ قرارات مجلس األمن الدولي بتاريخ 2016/02/11م،
وبنا ًء على الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة ()1
إلغاء قرار التجميد المفروض على اسم مدرج على قائمة التجميد الخاصة بلجنة العقوبات التابعة لمجلس
األمن الدولي ،المنشورة على موقعها الرسمي ،وذلك وفق قرار لجنة العقوبات بتاريخ 2021/09/06م،
وبموجب قرار لجنة تنفيذ قرارات مجلس األمن الدولي رقم ( )1بتاريخ 2016/02/21م ،الذي يتضمن
تنفيذ قرار مجلس األمن الدولي رقم ( )1267لسنة 1999م.
مادة ()2
مخاطبة كافة الجهات ذات العالقة التخاذ ما يلزم بشأن تطبيق القرار المذكور بصورة فورية.
مادة ()3
ً
معدال لما نشر بذات الخصوص ،بما ينحصر باالسم المرفق
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
في هذا القرار.
صدر في مدينة رام هللا بتاريخ 2021/09/06 :ميالدية
الموافق/29 :محرم 1443/هجرية

املستشار أكرم اخلطيب
النائب العام
رئيس جلنة تنفيذ قرارات جملس األمن الدويل
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