دليل الوقائع الفلسطينية األول

العدد

1

مسلسل

العدد االول  20 /تشرين الثاني 1994م

رقم
الصفحة

.1

قرار رقم ( )1لسنة 1994م
بشأن استمرار العمل بالقوانين واألنظمة التي كانت سارية المفعول قبل
تاريخ  1967 /6/5م .

10

.2

قرار رقم ( )2لسنة 1994م
بشأن استمرار األخوة العاملين في جميع الدوائر الحكومية .

11

.3

قرار رقم ( )3لسنة 1994م
بشأن تشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية للتحضير للمؤتمر الدولي الرابع
للمرأة الذي سيعقد في بكين .

12

.4

قرار رقم ( )4لسنة 1994م
بشأن تشكيل لجنة إلدارة بلدية غزة.

14

.5

قرار رقم ( )5لسنة 1994م
بشأن تشكيل لجنة لتحديد موقع ومحيط ودوائر المطارات .

16

.6

قرار رقم ( )6لسنة 1994م
بشأن مجلس التعليم العالي الفلسطيني .

17

.7

قرار رقم ( )7لسنة 1994م
بشأن العفو عن المساجين  /نبيل محمود عبد بصل وآخرين.

18

.8

قرار رقم ( )8لسنة 1994م
بشأن تشكيل مجلس التعليم العالي الفلسطيني .

19

.9

قرار رقم ( )9لسنة 1994م
بشأن دوائر التخطيط والتعاون الدولي .

21

.10

قرار رقم ( )10لسنة 1994م
بشان عطلة عيد المولد النبوي الشريف .

22

.11

قرار رقم ( )11لسنة 1994م
بشأن اعتبار مديرية الجهاز الحكومي دائرة تابعة للرئيس مباشرة.

23
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1

دليل الوقائع الفلسطينية األول

العدد

1

.12

قرار رقم ( )12لسنة 1994م
بشأن تعيين األخ المحامي إبراهيم أبو دقة .

24

.13

قرار رقم ( )13لسنة 1994م
بشأن تشكيل مجلس التعليم العالي الفلسطيني .

25

.14

قرار رقم ( )14لسنة 1994م
بشأن خدمة الضابط وضابط الصف والجنود والمتطوعين.

27

.15

قرار رقم ( )15لسنة 1994م
بشأن إلحاق مكتب المؤسسات الوطنية في رئاسة السلطة الوطنية.

30

.16

قرار رقم ( )16لسنة 1994م
بشأن إنشاء الشركة الفلسطينية للصناعات الغذائية .

31

.17

قرار رقم ( )17لسنة 1994م
بشأن تعيين الشيخ محمد حسين أبو سردانة .

33

.18

قرار رقم ( )18لسنة 1994م
بشأن تشكيل مجلس التعليم العالي الفلسطيني.

34

.19

قرار رقم ( )19لسنة 1994م
بشأن المجلس الصحي األعلى .

36

.20

قرار رقم ( )20لسنة 1994م
بشأن التخطيط ومركز األبحاث .

37

.21

قرار رقم ()21
بشأن تعيين المستشار قصي عثمان العبادلة .

38

.22

قرار رقم ( )22لسنة 1994م
بشأن إنشاء هيئة الرقابة العامة .

39

.23

قرار رقم ()23
بشأن إنشاء الهيئة الفلسطينية للتصدير الزراعي في قطاع غزة.

40

.24

قرار رقم ()24
بشأن إنشاء مركز الطب الشرعي .

41
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دليل الوقائع الفلسطينية األول

العدد

1

.25

قرار رقم ()25
بشأن إعفاء مساجين صالح أحمد زيد وآخرين .

42

.26

قرار رقم ()26
بشأن تشكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي .

44

.27

تعديل نظام رسوم المحاكم . 46

46

.28

قرار رقم ( )27لسنة 1994م
بشأن تعيين الدكتور عمر الدقة .

47

.29

قرار رقم ( )28لسنة 1994م
بشأن إعادة السادة خالد عبد الهادي القدرة وآخرين الى الخدمة.

48

.30

قرار رقم ( )29لسنة 1994م
بشأن تعيين األخ عبد الفتاح غانم .

49

.31

قرار رقم ( )30لسنة 1994م
بشأن تعيين األخ محمد أحمد سكيك .

50

.32

قرار رقم ( )31لسنة 1994م
بشأن تعيين األخ الطيب عبد الرحيم.

51

.33

قرار رقم ( )32لسنة 1994م
بشأن تعيين األخ اللواء عبد الرازق اليحيى واألخ زياد األطرش .

52

.34

قرار رقم ( )33لسنة 1994م
بشأن اعتماد األخوة العاملين في مكتب مديرية التجارة برئاسة األخ
زكريا المدهون .

53

.35

قرار رقم (  )34لسنة 1994م
بشأن تعيين األخوة أمين حداد ــــ سمير حليلة .

54

.36

قرار رقم ( )35لسنة 1994م
بشأن تعيين األخ د .جواد الناجي .

55

.37

قرار رقم (  )36لسنة 1994م
بشأن تعيين العقيد يوسف العبد محمود الكفارنة .

56
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دليل الوقائع الفلسطينية األول

العدد

1

.38

قرار رقم ()37
بشأن تعيين العميد شرطة  /غازي الجبالي .

57

.39

قرار رقم ( )38لسنة 1994م
بشأن تعيين العميد الركن محمود محمد أبو مرزوق .

58

.40

قرار رقم ( )39لسنة 1994م
بشأن تعيين األخ أحمد سعيد بيوض التميمي .

59

.41

قرار رقم ( )40لسنة 1994م
بشأن تعيين الدكتور سعاد أديب العامري .

60

.42

قرار رقم ( )41لسنة 1994م
بشأن تعيين األخ المتوكل سعيد بكر طه .

61

.43

قرار رقم ( )42لسنة 1994م
بشأن تعيين األخ سعيد محمود سالم عالن (أبو السعود).

62

.44

قرار رقم ( )43لسنة 1994م
بشأن إعادة تنظيم جمعيات تحفيظ القرآن وتعيين الشيخ محمد أحمد سليمان.

63

.45

قرار رقم ( )44لسنة 1994م
بشأن تعيين العميد سميح نصر .

64

.46

قرار رقم ( )45لسنة 1994م
بشأن فتح مقر لدائرة العالقات القومية والدولية .

65

.47

قرار رقم ( )46لسنة 1994م
بشأن تعيين الدكتور المهندس  /محمد محمد سليم زيارة .

66

.48

قرار رقم ( )47لسنة 1994م
بشأن تعيين د.معين إلياس خوري .

67

.49

قرار رقم ( )48لسنة 1994م
بشأن تعيين األخ محمد برهان رشيد .

68

.50

قرار رقم ( )49لسنة 1994م
بشأن تعيين األخ خالد حسين اليازجي وآخرين في دائرة التشريفات
بمكتب الرئيس .

69
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دليل الوقائع الفلسطينية األول

العدد

1

.51

قرار رقم ( )50لسنة 1994م
بشأن تعيين األخ نبيل أبو ردينة .

70

.52

قرار رقم ( )51لسنة 1994م
بشأن ترفيع األخ أحمد خضر دحبور .

71

.53

قرار رقم ( )52لسنة 1994م
بشأن تعيين العميد الركن  /جمال محمد أبو زايد.

72

.54

قرار رقم ( )53لسنة 1994م
بشأن تعيين األستاذ  /إبراهيم محمد الدغمة .

73

.55

قرار رقم ()54
بشأن تعيين الدكتور ذياب علي محمود عبوش .

74

.56

قرار رقم ( )55لسنة 1994م
بشأن تعيين جميل عثمان ناصر .

75

.57

قرار رقم ( )56لسنة 1994م
بشأن تعيين األخ كامل سعيد محمود شعت .

76

.58

قرار رقم ( )57لسنة 1994م
بشأن تعيين األخ نجيب مصطفى األحمد .

77

.59

قرار رقم ( )58لسنة 1994م
بشأن تعيين األخ نظمي عبد القادر مهنا .

78
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دليل الوقائع الفلسطينية األول

العدد

2

مسلسل

العدد الثاني  8 /كانون الثاني 1995م

رقم
الصفحة

.1

قانون رقم ( )1لسنة 1994م
بشأن نقل صالحيات إدارة الشؤون البلدية والقروية بقطاع غزة إلى
وزارة الحكم المحلي .

9

.2

قانون رقم ( )2لسنة 1994م
بشأن مد والية المحكمة العليا بغزة .

11

.3

نظام بشأن األبنية المتعددة الطوابق بقطاع غزة 1994/9/17 -م.

13

.4

قرار رقم ( )59لسنة 1994م
بشأن تشكيل الهيئة الوطنية الفلسطينية العليا لحقوق

.5

قرار رقم ( )60لسنة 1994م
بشأن تعيين األخ يحيى حسن يخلف .

34

.6

قرار رقم ( )61لسنة 1994م
بشأن تعيين الدكتور عزام سليمان عزت طبيلة .

35

.7

قرار رقم ( )62لسنة 1994م
بشأن تعيين األخ العقيد الركن داود نايف .

36

.8

قرار رقم ( )63لسنة 1994م
بشأن تعيين الدكتور حمدان محمد موسى طه (حاليقة) .

37

.9

قرار رقم ( )64لسنة 1994م
بشأن تعيين الدكتور محمد معين شعبان صادق .

38

.10

قرار رقم ( )65لسنة 1994م
ً
بشأن انتداب األخ خليل محمد الزين للعمل متطوعا في منظومة حركة
الدفاع عن حقوق الشعب .

39

.11

قرار ( )66لسنة 1994م
بشأن تعيين المقدم عبد الرؤوف أحمد ذكر .

40
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6

دليل الوقائع الفلسطينية األول

العدد

2

.12

قرار ( )67لسنة 1994م
بشأن تعيين األخ جمال عوض زقوت .

41

.13

قرار ( )68لسنة 1994م
بشأن تعيين األخ إبراهيم إسماعيل العبسي .

42

.14

قرار رقم ( )69لسنة 1994م
بشأن تعيين األخ فتحي يوسف البرقاوي .

43

.15

قرار رقم ( )70لسنة 1994م
بشأن تعيين الدكتور حسام نادر عبد الهادي .

44

.16

قرار رقم ( )71لسنة 1994م
بشأن تعيين األخ عبد الرحمن حسين عوض هللا .

45

.17

قرار رقم ( )72لسنة 1994م
بشأن فرز حسن صالح الحسين للعمل مع وزارة الحكم المحلي .

46

.18

قرار رقم ( )73لسنة 1994م
بشأن تعيين العميد  /محمود سعيد عصفور وآخرين .

47

.19

قرار رقم ( )74لسنة 1994م
بشأن تعيين المهندس محمود عيد القواسمي .

48

.20

قرار رقم ( )75لسنة 1994م
بشأن تعيين المهندس  /أسامة محمود نمر .

49

.21

قرار رقم ( )76لسنة 1994م
بشأن تعيين الدكتور جبريل التلباني .

50

.22

قرار رقم ( )77لسنة 1994م
بشأن تعيين األستاذ  /رضوان محمد اآلغا واألستاذ /حمدان مصطفى
العبادلة .

51

.23

قرار رقم ( )78لسنة 1994م
بشأن تعيين األخ فهد عادل الضامن .

52

.24

قرار رقم ( )79لسنة 1994م
بشأن تعيين الدكتور حسين عبد هللا األعرج .

53
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دليل الوقائع الفلسطينية األول

العدد

2

.25

قرار رقم ( )80لسنة 1994م
بشأن تعيين الدكتور سمير محمود شحادة .

54

.26

قرار رقم ( )81لسنة 1994م
بشأن تعيين األخ جمال صالح حماد .

55

.27

قرار رقم ( )82لسنة 1994م
بشأن تعيين العقيد الركن  /عبد المعطي السبعاوي وآخرين .

56

.28

قرار رقم ( )83لسنة 1994م
بشأن تعيين اآلخ محمود محمد مطير .

58

.29

قرار رقم ( )84لسنة 1994م
بشأن  1-إنشاء هيئة األمن القومي  2-تعيين األخ حكم بلعاوي .

59

.30

قرار رقم ( )85لسنة 1994م
بشأن تعيين العقيد شرطة  /محمد توفيق الطناني وآخرين .

60

.31

قرار رقم ( )86لسنة 1994م
بشأن تعيين األخ محمد خالد البطراوي .

62

.32

قرار رقم ( )87لسنة 1994م
بشأن تعيين األخ العميد فايز أحمد زيدان .

63

.33

قرار رقم ( )88لسنة 1994م
بشأن تعيين األخ باجس إسماعيل عيسى .

64

.34

قرار رقم ( )89لسنة 1994م
بشأن تعيين األخ عبد الكريم نمر سدر .

65

.35

قرار رقم ( )90لسنة 1994م
بشأن تعيين المهندس نادر أنطون السقا .

66

.36

قرار رقم ( )91لسنة 1994م
بشأن تعيين األخ سمير محمود يوسف عمرو .

67

.37

قرار رقم ( )92لسنة 1994م
بشأن تعيين العقيد  /محمد أحمد البطراوي .

68
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دليل الوقائع الفلسطينية األول

العدد

2

.38

قرار رقم ( )93لسنة 1994م
بشأن تعيين األخ  /جهاد إسماعيل قرشولي .

69

.39

قرار رقم ( )94لسنة 1994م بشأن تعيين األخ  /جهاد رجب حمدان .

70

.40

قرار رقم ( )95لسنة 1994م
بشأن تعيين األخ  /عدنان عبد هللا جفال .

71

.41

قرار رقم ( )96لسنة 1994م
بشأن تعيين األخ علي إبراهيم عريقات .

72

.42

قرار رقم ( )97لسنة 1994م
بشأن إنتداب العميد الركن حقوقي  /حسن صابر أبو لبدة لوزارة العدل .

73

.43

قرار رقم ( )98لسنة 1994م
بشأن تعيين د .عاطف كمال عالونة .

74

.44

قرار رقم ( )99لسنة 1994م
بشأن تعيين األخ محمد محمود إبراهيم صباح .

75

.45

قرار رقم ( )100لسنة 1994م
بشأن تعيين األخ جميل محمد جبر شحادة .

76

.46

قرار رقم ( )101لسنة 1994م
بشأن تعيين األخت سالفة حجاوي .

77

.47

قرار رقم ( )102لسنة 1994م
بشأن تعيين األخ الدكتور عماد سعيد طروية .

78

.48

قرار رقم ( )103لسنة 1994م
بشأن تعيين األخ سمير محمود عمرو .

79

.49

قرار رقم ( )104لسنة 1994م
بشأن تعيين األخ وليد عوض زقوت .

80

.50

قرار رقم ( )105لسنة 1994م
بشأن تعيين األخ وليد عطا هاشم أبو شعبان .

81
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دليل الوقائع الفلسطينية األول

العدد

2

.51

قرار رقم ( )106لسنة 1994م
بشأن تعيين األخ جرير نعمان القدوة.

82

.52

قرار رقم ( )107لسنة 1994م
بشأن تعيين الدكتور عبد الرحمن قاسم الشنار .

83

.53

قرار رقم ( )108لسنة 1994م
بشأن تعيين سماحة الشيخ عبد السالم عمران حسين أبو شخيدم .

84

.54

قرار رقم ( )109لسنة 1994م
بشأن تعيين األخ فواز ياسين الحاج حسين .

85

.55

قرار رقم ( )110لسنة 1994م
بشأن تعيين األخ محمد سالمة جرادة .

86

.56

قرار رقم ( )111لسنة 1994م
بشأن تعيين األخ محمد عودة أبو سمرة .

87

.57

قرار رقم ( )112لسنة 1994م
بشأن تعيين األخ عبد الكريم عبد العزيز العكلوك .

88

.58

قرار رقم ( )113لسنة 1994م
بشأن تعيين الدكتور  /محمد أنيس أحمد اللقاق.

89

.59

قرار رقم ( )114لسنة 1994م
بشأن تعيين األخ مصطفى محمود الدبس.

90

.60

قرار رقم ( )115لسنة 1994م
بشأن تعيين األخ سامي محمد الشيخ عبد الهادي الرمالوي .

91

.61

قرار رقم ( )116لسنة 1994م
بشأن تعيين األخ هاشم حسين أبو ندا .

92

.62

قرار رقم ( )117لسنة 1994م
بشأن تعيين األخ يونس عوض جدوع .

93

.63

قرار رقم ( )118لسنة 1994م
بشأن تعيين األخ جمال أحمد محيسن .

94
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دليل الوقائع الفلسطينية األول

العدد

2

.64

قرار رقم ( )119لسنة 1994م
بشأن تعيين اللواء  /محمد يوسف محمود العملة .

95

.65

قرار رقم ( )120لسنة 1994م
بشأن تعيين الدكتور أحمد توفيق اليازجي .

96

.66

قرار رقم ( )121لسنة 1994م
بشأن تعيين األستاذ  /ناهض منير الريس .

97

.67

قرار رقم ( )122لسنة 1994م
بشأن تعيين األخ  /سعيد عبد القادر عويضة .

98

.68

قرار رقم ( )123لسنة 1994م
بشأن تعيين األخ  /إبراهيم موسى جاد هللا .

99

.69

قرار رقم ( )124لسنة 1994م
بشأن تعيين فضيلة الشيخ يوسف جمعة عبد الهادي سالمة .

100

.70

قرار رقم ( )125لسنة 1994م
بشأن تعيين األخ /عثمان عبد هللا أبو غربية .

101

.71

قرار رقم ( )126لسنة 1994م
بشأن تعيين األخ  /حربي عبد القادر الصرصور التميمي.

102

.72

قرار رقم ( )127لسنة 1994م
بشأن تعيين الشيخ سعيد أحمد سعيد (الشيخ سعيد بالل ).

103

.73

قرار رقم ( )128لسنة 1994م
بشأن تعيين السيد  /هشام مصطفى .

104

.74

قرار رقم ( )129لسنة 1994م
بشأن تعيين الدكتور  /عبد المالك الجابر .

105

.75

قرار رقم ( )130لسنة 1994م
بشأن تعيين األخ  /أسامة علي شراب .

106

.76

قرار رقم ( )131لسنة 1994م
بشأن إنشاء ديوان الموظفين العام .

107
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دليل الوقائع الفلسطينية األول

العدد

2

.77

قرار رقم ( )132لسنة 1994م
بشأن تعيين األخ  /خضر أبو شعبان .

108

.78

قرار رقم ( )133لسنة 1994م
بشأن تعيين السيد /عصام الشوا .

109

.79

قرار رقم ( )134لسنة 1994م
بشأن تعيين السيد  /سفيان أبو زايدة .

110

.80

قرار رقم ( )135لسنة 1994م
بشأن تعيين الدكتور  /محمد عجور .

111

.81

قرار رقم ( )136لسنة 1994م
بشأن تعيين سماحة الشيخ/عكرمة صبري .

112

.82

قرار رقم ( )137لسنة 1994م
بشأن تعيين الدكتور  /نديم ميخائيل طوباس .

113

.83

قرار رقم ( )138لسنة 1994م
بشأن تعيين الدكتور /رفيق حيدر الحسيني .

114

.84

قرار رقم ( )139لسنة 1994م
بشأن تعيين األخ  /فاروق ممتاز األفرنجي .

115

.85

قرار رقم ( )140لسنة 1994م
بشأن تعيين م / .ضيف هللا نصر هللا األخرس .

116

.86

قرار رقم ( )141لسنة 1994م
بشأن تعيين األخ م / .مروان رضا عبد الحميد .

117

.87

قرار رقم ( )142لسنة 1994م
بشأن تعيين المدير  /نظمي مهنا وآخرين .

118

.88

قرار رقم ( )143لسنة 1994م
بشأن تعيين األخ  /إبراهيم عادل جبر .

119

.89

قرار رقم ( )144لسنة 1994م
بشأن تعيين األخ /حيدر إبراهيم األحمد .

120
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دليل الوقائع الفلسطينية األول

العدد

2

.90

قرار رقم ( )145لسنة 1994م
بشأن تعيين م  .زراعي كمال جريس الصايغ .

121

.91

إعالنات وعالمات تجارية *.

122

*

ً
عمال بأحكام األمر رقم  324لسنة 1954م الخاص بالسجل التجاري واستناداً لنصوص المواد  15-13من األمر
•إعالن رقم ( / )46لسنة 1994م ،أمر محو السجل التجاري رقم ( )3لسنة 1994م،
المذكور.
•إعالن رقم ( / )94/50قانون امتيازات اإلختراعات والرسوم لسنة 1924م.
•طلب تسجيل امتياز إختراع رقم (. )27
•الشركات الخصوصية المسجلة بمقتضى قانون الشركات لسنة 1929م.
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دليل الوقائع الفلسطينية األول

مسلسل

العدد

3

العدد الثالث  20 /شباط 1995م

رقم
الصفحة

.1

قرار رقم ( )146لسنة 1994م
بشأن تعيين المهندس الزراعي كمال الصايغ .

9

.2

قرار رقم ( )147لسنة 1994م
بشأن تعيين السيد مروان فايز كنفاني .

10

.3

قرار رقم ( )148لسنة 1994م
بشأن تعيين السيد بديع محمد أبو الجبين .

11

.4

قرار رقم ( )149لسنة 1994م
بشأن تعيين السيد سليمان داوود الشرفا .

12

.5

قرار رقم ( )150لسنة 1994م
بشأن تعيين السيد ربيع عياد أحمد عياد .

13

.6

قرار رقم ( )151لسنة  1994م بشأن تعيين المهندس الزراعي عطا
محمد أبو كرش .

14

.7

قرار رقم ( )152لسنة 1994م
بشأن تعيين السيد عصام عبد اللطيف الصالح .

15

.8

قرار رقم ( )153لسنة 1994م
بشأن تعيين السادة تيسير نقوال عيسى مصرية وآخرين .

16

.9

قرار رقم ( )154لسنة 1994م
بشأن انتداب الدكتور جالل محمود عبد الحميد

.10

قرار رقم ( )155لسنة 1994م بشأن تعيين السيد زهدي قاسم القدرة .

18

.11

قرار رقم ( )156لسنة 1994م
بشأن تعيين الدكتور سعيد عبد العفو عساف .

19
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14

دليل الوقائع الفلسطينية األول

العدد

3

.12

قرار رقم ( )157لسنة 1994م
بشأن تعيين السيد إسعيد قاسم القدرة .

20

.13

قرار رقم ( )158لسنة 1994م
بشأن تعيين السيد محمد برهان رشيد .

21

.14

قرار رقم ( )159لسنة 1994م
بشأن تعيين السيد عمر أحمد شبلي .

22

.15

قرار رقم ( )160لسنة 1994م
بشأن تعيين مفيد يوسف محمد عبد ربه .

23

.16

قرار رقم (  )161لسنة 1994م
بشأن إنشاء إدارة شؤون العشائر وتعيين السيد غيث سالمة أبو غيث.

24

.17

قرار رقم ( )162لسنة 1994م
بشأن تعيين الشيخ محمد حسن عواد .

25

.18

قرار رقم ( )163لسنة 1994م
بشأن إنشاء دائرة اإلحصاء الفلسطيني المركزي .

26

.19

قرار رقم ( )164لسنة 1994م
بشأن تعيين السيد عمر سعد الدين الخطيب .

27

.20

قرار رقم ( )165لسنة 1994م
بشأن تعيين الدكتور رياض محمود فايد .

28

.21

قرار رقم ( )166لسنة 1994م
بشأن تعيين السيد رياض محمد عطاري .

29

.22

قرار رقم ( )167لسنة 1994م
بشأن تعيين الدكتور فايق حمدي طهبوب .

30

.23

قرار رقم ( )168لسنة 1994م
بشأن تعيين المحامي رفيق سليم أبو ضلفة .

31

.24

قرار رقم ( )169لسنة 1994م
بشأن تعيين الدكتور أحمد عبد السالم مجدالني .

32
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دليل الوقائع الفلسطينية األول

العدد

3

.25

قرار رقم ( )170لسنة 1994م
بشأن تشكيل سلطة الطاقة الفلسطينية وتعيين الدكتور عبد الرحمن
توفيق حمد .

33

.26

قرار رقم ( )171لسنة 1994م
بشأن تعيين الدكتور حسين عبد هللا األعرج .

34

.27

قرار رقم ( )172لسنة 1994م
بشأن تعيين السيد إبراهيم حنا قندلفيت .

35

.28

قرار رقم ( )173لسنة 1994م
بشأن تعيين السيد عبد هللا حسين حجازي .

36

.29

قرار رقم ( )174لسنة 1994م
بشأن تعيين السيد محمد أحمد خليل .

37

.30

قرار رقم ( )175لسنة 1994م
بشأن تعيين السيد بهجت توفيق دويكات .

38

.31

قرار رقم ( )176لسنة 1994م
بشأن تعيين السيد حسني سالم زعرب .

39

.32

قرار رقم ( )177لسنة 1994م
بشأن تعيين السيد ناصر عبد المجيد طهبوب .

40

.33

قرار رقم ( )178لسنة 1994م
بشأن تعيين السيد محمد علي عرفات .

41

.34

قرار رقم ( )179لسنة 1994م
بشأن تعيين السيد عزت محمود موسى .

42

.35

قرار رقم ( )180لسنة 1994م
بشأن تعيين السيد أمين داوود بيضون .

43

.36

قرار رقم ( )181لسنة 1994م
بشأن تعيين السيد زياد محمد أبو عين .

44

.37

قرار رقم ( )182لسنة 1994م
بشأن تعيين السيد راسم محمد يونس .

45
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دليل الوقائع الفلسطينية األول

العدد

3

.38

قرار رقم ( )183لسنة 1994م
بشأن تعيين السيد عفيف الحسن سلوم .

46

.39

قرار رقم ( )184لسنة  1994م
بشأن تشكيل سلطة النقد وتعيين د .أمين محمد حداد .

47

.40

قرار رقم ( )185لسنة 1994م
بشأن تعيين السيد كامل قزاز .

48

.41

قرار رقم ( )186لسنة 1994م
بشأن تعيين السيد أحمد فهد الفاعوري .

49

.42

قرار رقم ( )187لسنة 1994م
بشأن تعيين السيد إسماعيل محمد أبو شمالة .

50

.43

قرار رقم ( )188لسنة 1994م
بشأن تعيين السيد فوز محمد خليفة .

51

.44

قرار رقم ( )189لسنة 1994م
بشأن تعيين السيد يوسف محمود صبح .

52

.45

قرار رقم ( )190لسنة 1994م
بشأن تعيين السيد أحمد إسماعيل نجم .

53

.46

قرار رقم ( )191لسنة 1994م
بشأن تعيين السيد بدر إسماعيل ياسين .

54

.47

قرار رقم ( )192لسنة 1994م
بشأن تعيين السيد علي محمد ربيع .

55

.48

قرار رقم ( )193لسنة 1994م
بشأن تعيين السيد عبد السالم عبد الكريم أبو عودة .

56

.49

قرار رقم ( )194لسنة 1994م
بشأن تعيين الدكتور موسى صالح السمان .

57

.50

قرار رقم ( )195لسنة 1994م
بشأن تعيين السيد محمد غازي الخليلي .

58
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دليل الوقائع الفلسطينية األول

العدد

3

.51

قرار رقم ( )196لسنة 1994م
بشأن تعيين السيد محمد محمود الصباح .

59

.52

قرار رقم ( )197لسنة 1994م
بشأن تعيين السيد فضل سعيد كعوش .

60

.53

قرار رقم ( )198لسنة 1994م
بشأن تعيين السيد عبد الحفيظ شعبان نوفل .

61

.54

قرار رقم ( )199لسنة 1994م
بشأن تعيين السيد صائب فوزي بامية .

62

.55

قرار رقم ( )200لسنة 1994م
بشأن تعيين السيد حيدر سليمان ارشيد .

63

.56

قرار رقم ( )201لسنة 1994م
بشأن تعيين السيد حمد هللا حافظ حمد هللا .

64

.57

قرار رقم ( )202لسنة 1994م
بشأن تعيين السيد روحي أحمد فتوح .

65

.58

قرار رقم ( )203لسنة 1994م
بشأن تعيين السيد خالد عبد الغني خريشة .

66

.59

قرار رقم ( )204لسنة 1994م
بشأن تعيين السيد ياسين الشريف .

67

.60

قرار رقم ( )205لسنة 1994م
بشأن تعيين السيد خالد توفيق ملك.

68

.61

قرار رقم ( )206لسنة 1994م
بشأن تعيين السيد زكي عبد العزيز أبو حية .

69

.62

قرار رقم ( )207لسنة 1994م
بشأن تعيين السيد مصطفى هاشم الشيخ ذيب .

70

.63

قرار رقم ( )208لسنة 1994م
بشأن تعيين السيد عبد الناصر داوود .

71
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دليل الوقائع الفلسطينية األول

العدد

3

.64

قرار رقم ( )209لسنة 1994م
بشأن تعيين السيد مجدي الخالدي .

72

.65

قرار رقم ( )210لسنة 1994م
بشأن تعيين السيد محمد يحيى سليمان .

73

.66

قرار رقم ( )211لسنة 1994م
بشأن تعيين السيد جميل حسن شحادة .

74

.67

قرار رقم ( )212لسنة 1994م
بشأن تعيين السيد سمير حليلة .

75

.68

قرار رقم ( )213لسنة 1994م
بشأن تعيين السيد هشام أحمد عنبتاوي .

76

.69

قرار رقم ( )214لسنة 1994م
بشأن تعيين الدكتور أمين بيدون .

77

.70

قرار رقم ( )215لسنة 1994م
بشأن تعيين السيد عريف روبين الجعبري .

78

.71

قرار رقم ( )216لسنة 1994م
بشأن تعيين السيد حسين محمود الخطيب .

79

.72

قرار رقم ( )217لسنة 1994م
بشأن تعيين السيد شاكر سليمان علي جودة .

80

.73

قرار رقم ( )218لسنة  1994م
بشأن تعيين السيد فؤاد حمدي بسيسو .

81

.74

قرار رقم ( )219لسنة 1994م
بشأن تعيين السيد عادل محمد أبو عياش بريغيث .

82

.75

قرار رقم ( )220لسنة 1994م
بشأن تعيين السيد عبد اللطيف محمد علي محمد .

83

.76

قرار رقم ( )221لسنة  1994م
بشأن تعيين السيد منصور حمدي خلفة .

84
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دليل الوقائع الفلسطينية األول

العدد

3

.77

قرار رقم ( )222لسنة 1994م
بشأن تعيين الدكتور محمد عبد هللا حسونة .

85

.78

قرار رقم ( )223لسنة 1994م
بشأن تعيين السيد محمد محمود أبو الليل .

86

.79

قرار رقم ( )224لسنة 1994م
بشأن تعيين السيد عبد الناصر رجب السراج .

87

.80

قرار رقم ( )225لسنة 1994م
بشأن تعيين السيد جواد عوض الناجي .

88

.81

قرار رقم ( )226لسنة 1994م
بشأن تعيين السيد حكمت هاشم زيد .

89

.82

قرار رقم ( )1لسنة 1995م
بشأن تعديل قانوني دعاوي الحكومية رقمي ( )5لسنة 1958م و ()30
لسنة 1926م .

90

.83

قرار رقم ( )1لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد فتحي راغب العطاطرة .

92

.84

قرار رقم ( )2لسنة 1995م
بشأن إنشاء مركز التدريب اإلحصائي الفلسطيني .

93

.85

قرار رقم ( )3لسنة 1995م
بشأن تعيين الدكتور عمر عزت كتانة .

94

.86

قرار رقم ( )4لسنة 1995م
بشأن تحويل مركز اإلحصاء الفلسطيني إلى

.87

قرار رقم ( )5لسنة 1995م
بشأن اعتماد خطة مركز اإلحصاء الفلسطيني .

96

.88

قرار رقم ( )6لسنة 1995م
بشأن تشكيل محكمة استئناف شرعية مقرها القدس .

97

.89

قرار رقم ( )7لسنة 1995م
بشأن تعيين فضيلة الشيخ عزام نديم العكر .

98
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دليل الوقائع الفلسطينية األول

العدد

3

.90

قرار رقم ( )8لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد شوكت عيسى مصطفى .

99

.91

قرار رقم ( )9لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد سعد توفيق بسيسو .

100

.92

قرار رقم ( )10لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد بهجت شافع الخالدي .

101

.93

قرار رقم ( )11لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد محمود عبد شقير .

102

.94

قرار رقم ( )12لسنة 1995م
بشأن تعيين السادة أعضاء مجلس الحقوق .

103

.95

قرار رقم ( )13لسنة 1995م
بشأن تعيين األستاذ أمين عبد السالم العزوني .

104

.96

قرار رقم ( )14لسنة 1995م
بشأن تعيين الدكتورة سعاد محمد العامري .

105

.97

الشركات والعالمات التجارية .

106
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دليل الوقائع الفلسطينية األول

مسلسل

العدد

4

العدد الرابع  6 /أيار 1995م

رقم
الصفحة

.1

قانون رقم ( )2لسنة 1995م
بشأن إلغاء بعض القرارات واألوامر العسكرية .

8

.2

قانون رقم ( )3لسنة 1995م
بشأن إنشاء دائرة السير .

13

.3

قانون رقم ( )4لسنة 1995م
بشأن إجراءات إعداد التشريعات .

15

.4

قانون رقم ( )5لسنة 1995م
بشأن نقل السلطات والصالحيات .

17

.5

قرار رقم ( )15لسنة 1995م
بشأن تعيين اللواء الركن عبد الرازق المجايدة .

19

.6

قرار رقم ( )16لسنة 1995م
بشأن تعيين سماحة الشيخ محمد أبو سردانة .

20

.7

قرار رقم ( )17لسنة 1995م
بشأن تشكيل اللجنة الفلسطينية للبعثات والمنح

.8

قرار رقم ( )18لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد محمد فتحي البلعاوي .

22

.9

قرار رقم ( )19لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد حسن علي الشلة .

23

.10

قرار رقم ( )20لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد علي فتح هللا الخليلي .

24

.11

قرار رقم ( )21لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد عمر جمال الصوراني .

25

الرقم المرجعي  :دليل رقم (Ref : G1-9-2013 -)1

الدراسية .

mjr.lab.pna.ps

21

22

دليل الوقائع الفلسطينية األول

العدد

4

.12

قرار رقم ( )22لسنة 1995م
بشأن مركز الحاسوب الحكومي .

26

.13

قرار رقم ( )23لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد جمال عبد اللطيف الشوبكي .

27

.14

قرار رقم ( )24لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد صائب علي رفيق نظيف .

28

.15

قرار رقم ( )25لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد جميل عثمان ناصر .

29

.16

قرار رقم ( )26لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد زيد خضر أبو العال .

30

.17

قرار رقم ( )27لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد فضل سعيد عكوش .

31

.18

قرار رقم ( )28لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد جهاد زيد الكيالني .

32

.19

قرار رقم ( )29لسنة 1995م
بشأن تعيين السيدة جميلة أحمد صيدم .

33

.20

قرار رقم ( )30لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد محمد صالح مصطفى .

34

.21

قرار رقم ( )31لسنة 1995م
بشأن تشكيل مفوضية التوجيه الوطني وتعيين السيد  /أسعد سليمان العبد
في وزارة التربية والتعليم .

35

.22

قرار رقم ( )32لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد جبر سليمان أبو دقة .

36

.23

قرار رقم ( )33لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد عدنان عيد األغا.

37

.24

قرار رقم ( )34لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد عصام سعيد األغا .

38
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دليل الوقائع الفلسطينية األول

العدد

4

.25

قرار رقم ( )35لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد نبيل عبد الحفيظ أبو عمر .

39

.26

قرار رقم ( )36لسنة 1995م
بشأن إقامة بنك اإلسكان الفلسطيني وتشكيل فريق عمل وتعيين السيد /
محمود محمد دامو .

40

.27

قرار رقم ( )37لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد عمر عثمان الحروب .

41

.28

قرار رقم ( )38لسنة 1995م
بشأن منح ضباط وضباط صف وأفراد المباحث الجنائية صفة الضبطية
القضائية .

42

.29

قرار رقم ( )39لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد رأفت عمر أسعد عبد هللا .

43

.30

قرار رقم ( )40لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد علي محمود جاد هللا .

44

.31

قرار رقم ( )41لسنة1995م
بشأن تعيين السيد هاني نقوال سابا .

45

.32

قرار رقم ( )42لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد محمود محمد مطير .

46

.33

قرار رقم ( )43لسنة 1995م
بشأن تعيين الدكتور سمير عبد هللا صالح .

47

.34

قرار رقم ( )44لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد أحمد محمد أبو شاويش.

48

.35

قرار رقم ( )45لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد سامح طالب كنعان .

49

.36

قرار رقم ( )46لسنة 1995م
بشأن تعيين الدكتور سميح حسين كراكرة .

50

.37

قرار رقم ( )47لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد مصطفى فايز أبو الرب .

51
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دليل الوقائع الفلسطينية األول

العدد

4

.38

قرار رقم ( )48لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد أكرم نمر فضة .

52

.39

قرار رقم ( )49لسنة 1995م
بشأن إنشاء محكمة أمن دولة عليا .

53

.40

قرار رقم ( )50لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد عوض هللا البرغوثي .

55

.41

قرار رقم ( )51لسنة 1995م
ً
ً
بشأن إضافة العقيد محمود زكي عمارة عضوا احتياطيا لعضوية محكمة
أمن الدولة .

56

.42

قرار رقم ( )52لسنة 1995م
بشأن تعيين الدكتور عبد الرحمن توفيق حمد .

57

.43

قرار رقم ( )53لسنة 1995م
بشأن تعيين العقيد الركن أحمد أبو علبة .

58

.44

قرار رقم ( )54لسنة 1995م
بشأن تعيين العميد عادل جميل ساق هللا .

59

.45

قرار رقم ( )55لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد محمد مصطفى جعفر .

60

.46

قرار رقم ( )56لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد فريج أحمد الخيري .

61

.47

قرار رقم ( )57لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد أحمد فارس عودة .

62

.48

قرار رقم ( )58لسنة 1995م
بشأن تعيين الدكتور أسعد محمد عبد الرحمن .

63

.49

قرار رقم ( )59لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد حاتم محمد عبد القادر .

64

.50

قرار رقم ( )60لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد محمد محمود بحيص .

65
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دليل الوقائع الفلسطينية األول

العدد

4

.51

قرار رقم ( )61لسنة 1995م
بشأن تعيين قضاة صلح لمحاكم نظامية .

66

.52

قرار رقم ( )62لسنة 1995م
بشأن تعيين وكالء نيابة .

68

.53

قرار رقم ( )63لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد عماد نشأت كمال يعيش .

70

.54

قرار رقم ( )64لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد أحمد خالد أغا.

71

.55

قرار رقم ( )65لسنة 1995م
بشأن تعيين السيدة وداد سعيد عابد .

72

.56

قرار رقم ( )66لسنة 1995م
بشأن تعيين الدكتور حسني العبد أبو شرخ .

73

.57

قرار رقم ( )67لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد موسى داود غوشة .

74

.58

قرار رقم ( )68لسنة 1995م
بشان تعيين الدكتور محمد فيصل أبو شهال .

75

.59

قرار رقم ( )69لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد محمد يعقوب المدهون .

76

.60

قرار رقم ( )70لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد آصف سعيد محمد أسعد .

77

.61

قرار رقم ( )71لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد غسان محمود الهموز.

78

.62

قرار رقم ( )72لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد طارق مصباح صقر .

79

.63

قرار رقم ( )73لسنة 1995م
بشأن تعيين الدكتور المهندس ماجد محمد البياع.

80
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دليل الوقائع الفلسطينية األول

العدد

4

.64

قرار رقم ( )74لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد خالد عبد الرازق حبيب .

81

.65

قررار رقم ( )75لسنة 1995م
بشأن تعيين الدكتور المهندس إبراهيم أبو حميد .

82

.66

قرار رقم ( )76لسنة 1995م
بشأن تعيين الدكتور المهندس رمضان النجار .

83

.67

قرار رقم ( )77لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد حمزة عبد الحميد الصمادي.

84

.68

قرار رقم ( )78لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد مصطفى محمد السعدوني .

85

.69

قرار رقم ( )79لسنة 1995م
بشأن تعيين المهندس محمد حسن الوالي .

86

.70

قرار رقم ( )80لسنة 1995م
بشأن تعيين المهندس كمال محمد الهباش .

87

.71

قرار رقم ( )81لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد محمد أحمد الحمالوي .

88

.72

قرار رقم ( )82لسنة 1995م
بشأن السيد محمود محمد أبو جامع .

89

.73

قرار رقم ( )83لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد رضوان أبو عياش .

90

.74

قرار رقم ( )84لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد أحمد صبح .

91

.75

قرار رقم ( )85لسنة 1995م
بشأن تعيين الدكتور أنيس البرغوثي .

92

.76

الشركات الخصوصية والعالمات التجارية .

93
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دليل الوقائع الفلسطينية األول

العدد

5

مسلسل

العدد الخامس  5 /حزيران 1995م

رقم
الصفحة

.1

قانون رقم ( )6لسنة 1995م
بشأن تشجيع االستثمار (ألغي بموجب قانون تشجيع اإلستثمار لسنة
. )1998

6

.2

قانون رقم ( )7لسنة 1995م
بشأن تشكيل مجلس إدارة صندوق التأمين والمعاشات .

17

.3

قرار رقم ( )86لسنة 1995م
بشأن تعيين الدكتور خالد محمود القاسم .

19

.4

قرار رقم( )87لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد يوسف محمد عيسى .

20

.5

قرار رقم ( )88لسنة 1995م
بشأن تعيين المهندس يوسف حنا بربارة .

21

.6

قرار رقم ( )89لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد رأفت عمر أسعد عبد هللا .

22

.7

قرار رقم ( )90لسنة 1995م
بشأن تشكيل سلطة المياه الفلسطينية ،وتعيين المهندس نبيل الشريف .

23

.8

قرار رقم ( )91لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد يوسف حسن قزاز .

24

.9

قرار رقم ( )92لسنة 1995م
بشأن تعيين السيدة آمال كامل اإلمام .

25

.10

قرار رقم ( )93لسنة1995م
بشأن تنقالت وتعيينات في الشرطة .

26

.11

قرار رقم ( )94لسنة 1995م
بشأن تعيين الدكتور سامي فايز مسلم .

27
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دليل الوقائع الفلسطينية األول

العدد

5

.12

قرار رقم ( )95لسنة 1995م
بشأن إنشاء الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق .

28

.13

قرار رقم ( )96لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد عاطف محمد الخضري .

31

.14

قرار رقم ( )97لسنة 1995م
بشأن تعيين المستشار نبيل محمود عمرو .

32

.15

قرار رقم ( )98لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد خليل محمد الزبن.

33

.16

قرار رقم( )99لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد ماجد محمد زقوت .

34

.17

قرار رقم ( )100لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد محمد خليل اللحام .

35

.18

الشركات الخصوصية والعالمات التجارية .

36
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دليل الوقائع الفلسطينية األول

مسلسل

العدد

6

العدد السادس  29 /آب 1995م

رقم
الصفحة

.1

قانون رقم ( )8لسنة 1995م
بشأن تعديل قانون الصرافة .

9

.2

قانون رقم ( )9لسنة 1995م
بشأن المطبوعات والنشر .

11

.3

قانون رقم ( )10لسنة 1995م
بشأن تعديل بعض أحكام قانون نقابات العمال وقانون العمل .

30

.4

قرار رقم ( )101لسنة 1995م
بشأن إنشاء محكمة بداية في أريحا .

32

.5

قرار رقم ( )102لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد عرفات داود المطري .

33

.6

قرار رقم ( )103لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد إبراهيم عبد الحميد سجدية .

34

.7

قرار رقم ( )104لسنة 1995م
بشأن تعيين الدكتور زياد سليمان شعث .

35

.8

قرار رقم ( )105لسنة 1995م
بشأن تعيين الدكتور محمد بدر الزبيدي .

36

.9

قرار رقم ( )106لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد جمال عوض زقوت .

37

.10

قرار رقم ( )107لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد فؤاد حمدي بسيسو محافظاً لسلطة النقد الفلسطينية .

38

.11

قرار رقم ( )108لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد إبراهيم علي أحمد خضر .

40
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دليل الوقائع الفلسطينية األول

العدد

6

.12

قرار رقم ( )109لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد محمد جرار نعمان القدوة .

41

.13

قرار رقم ( )110لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد هاشم محمد مكي .

42

.14

قرار رقم ( )111لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد باسم خالد أبو سمية .

43

.15

قرار رقم ( )112لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد صابر أحمد عارف .

44

.16

قرار رقم ( )113لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد حسن حسين علي الكاشف .

45

.17

قرار رقم ( )114لسنة 1995م
بشأن تعيين المهندس محمد حسين أبو صقر .

46

.18

قرار رقم ( )115لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد نبيل عيسى درويش .

47

.19

قرار رقم ( )116لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد عدنان محمد أحمد حماد.

48

.20

قرار رقم ( )117لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد زعل عبد الرحمن أبو رقطي .

49

.21

قرار رقم ( )118لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد سمعان بشارة سمعان خوري .

50

.22

قرار رقم ( )119لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد فتحي يوسف علي البرقاوي .

51

.23

قرار رقم ( )120لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد سميح عبد الرحمن أحمد .

52

.24

قرار رقم ( )121لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد راجي جميل مصلح .

53
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دليل الوقائع الفلسطينية األول

العدد

6

.25

قرار رقم ( )122لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد ديب فضل محمود أحمد .

54

.26

قرار رقم ( )123لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد عطا أحمد سالم .

55

.27

قرار رقم ( )124لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد علي جبريل جابر .

56

.28

قرار رقم ( )125لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد منذر واصف الشريف .

57

.29

قرار رقم ( )126لسنة 1995م
بشأن تعيين الدكتور محمود حسن الدالي .

58

.30

قرار رقم ( )127لسنة 1995م
بشأن تعيين الدكتور رفيق عبد هللا الهشيم .

59

.31

قرار رقم ( )128لسنة 1995م
بشأن تعيين الدكتور زكي محمود الحموي .

60

.32

قرار رقم ( )129لسنة 1995م
بشأن تعيين الدكتور يوسف محمد الهندي .

61

.33

قرار رقم ( )130لسنة 1995م
بشأن تعيين الدكتور عبد الجبار يحيى الطيبي .

62

.34

قرار رقم ( )131لسنة 1995م
بشأن تعيين الدكتور يحيى عوض عابد .

63

.35

قرار رقم ( )132لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد باسل عطية الرمحي .

64

.36

قرار رقم ( )133لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد عبد الرحمن عقلة السلفيتي .

65

.37

قرار رقم ( )134لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد عثمان صالح عبد اللطيف .

66
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دليل الوقائع الفلسطينية األول

العدد

6

.38

قرار رقم ( )135لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد سليمان أنيس منصور .

67

.39

قرار رقم ( )136لسنة 1995م
بشأن تعيين الدكتور محمد أحمد أبو حشيش .

68

.40

قرار رقم ( )137لسنة 1995م
بشأن تعيين الدكتور جبر عبد الرحيم فضة .

69

.41

قرار رقم ( )138لسنة 1995م
بشأن تعيين الدكتور خميس جودت النجار .

70

.42

قرار رقم ( )139لسنة 1995م
بشأن تعيين الدكتور فهد محمد السيد .

71

.43

قرار رقم ( )140لسنة 1995م
بشأن تعيين الدكتور المهندس سليم محمد صالح .

72

.44

قرار رقم ( )141لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد عز الدين محمد القدوة .

73

.45

قرار رقم ( )142لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد سامي محمد الرمالوي .

74

.46

قرار رقم ( )143لسنة 1995م
بشأن تعيين الدكتور محمد حسن سالمة.

75

.47

قرا رقم ( )144لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد فوزي حسن إبراهيم يونس .

76

.48

قرار رقم ( )145لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد عبد المجيد خليل فرعوني .

77

.49

قرار رقم ( )146لسنة 1995م
بشأن تعيين الدكتور سمير محمود شحادة .

78

.50

قرار رقم ( )147لسنة 1995م
بشأن تحصيل اإليرادات العامة لجميع الوزارات والمؤسسات .

79
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دليل الوقائع الفلسطينية األول

العدد

6

.51

قرار رقم ( )148لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد محمد فرج هللا عيسى .

80

.52

قرار رقم ( )149لسنة 1995م
بشأن تعيين الدكتور عبد هللا أحمد الحوراني .

81

.53

قرار رقم ( )150لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد جمال أحمد صالح حماد .

82

.54

قرار قم ( )151لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد قدورة موسى قدورة .

83

.55

قرار رقم ( )152لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد سامي إبراهيم سرحان .

84

.56

قرار رقم ( )153لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد عمر سعيد صالح خليل.

85

.57

قرار رقم ( )154لسنة 1995م
بشأن تعيين السيدة عبلة محمد النشاشيبي .

86

.58

قرار رقم ( )155لسنة 1995م
بشان تعيين السيد محمد عمران القواسمي .

87

.59

قرار رقم ( )156لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد عبد الفتاح محمد الجيوسي .

88

.60

قرار رقم ( )157لسنة 1995م
بشأن إنشاء محكمة مركزية ومحكمة صلح .

89

.61

قرار رقم ( )158لسنة 1995م
بشأن تشكيل الهيئة العامة الستيراد وتوزيع التبغ ومنتجاته .

90

.62

قرار رقم ( )159لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد نبيل يوسف الزعيم .

91

.63

قرار رقم ( )160لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد طلعت عوض هللا عبد الحميد .

92
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دليل الوقائع الفلسطينية األول

العدد

6

.64

قرار رقم ( )161لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد هاني محمد عدنان المصري .

93

.65

قرار رقم ( )162لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد عبد الرحمن محمد عمر .

94

.66

قرار رقم( )163لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد المتوكل سعيد بكر نزال .

95

.67

العالمات التجارية واإلعالنات * .

96

*
•إعالن اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بقطاع غزة بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي ،بشأن إيداع مشروع إفراز قسائم األراضي (  )22-20-19من القطعة ( )2346من أراض النصيرات
ألغراض السكن.
•إعالن اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بقطاع غزة  /قانون تنظيم المدن رقم ( )28لسنة 1936م وتعديالته ،بشأن تنظيم الشارع رقم (.)4
•إعالن اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بقطاع غزة  /قانون تنظيم المدن رقم ( )28لسنة 1936م وتعديالته ،بشأن تنظيم جزء من شارع صالح الدين.
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دليل الوقائع الفلسطينية األول

العدد

7

مسلسل

العدد السابع  25 /تشرين أول 1995م

رقم
الصفحة

.1

قانون رقم ( )11لسنة 1995م
بشأن إعفاء مركبات البعثات الدبلوماسية والقنصلية من رسوم التسجيل
والترخيص .

8

.2

قانون رقم ( )12لسنة 1995م
بشأن إنشاء سلطة الطاقة الفلسطينية .

10

.3

قرار رقم ( )166لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد عبد الكريم عبد الحفيظ سدر .

19

.4

قرار رقم ( )167لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد نادر أنطون السقا .

20

.5

قرار رقم ( )168لسنة 1995م
بشأن تعيين العميد الركن عبد الحي عبد الواحد .

21

.6

قرار رقم ( )169لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد حسام الدين جار هللا الخزندار .

22

.7

قرار رقم ( )170لسنة 1995م
بشأن تعيين األستاذة سلوى كمال الصايغ .

23

.8

قرار رقم ( )171لسنة 1995م
بشأن تعيين اللواء الركن فخري عمران شقورة .

24

.9

قرار رقم ( )172لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد زهير محمد اللحام .

25

.10

قرار رقم ( )173لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد عبد الفتاح حمد القليقلي .

26

.11

قرار رقم ()174لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد مفيد يوسف عبد ربه .

27
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دليل الوقائع الفلسطينية األول

العدد

7

.12

قرار قم ( )175لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد سعدي فندي الوحيدي .

28

.13

قرار رقم ( )176لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد سليمان موسى أبو سنينة .

29

.14

قرار رقم ( )177لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد محمد هارون أبو خلف .

30

.15

قرار قم ( )178لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد يعقوب عبد الحميد شاهين .

31

.16

قرار رقم ( )179لسنة 1995م
بشأن تعيين السيدة زينب عبد الفتاح الغنيمي .

32

.17

قرار رقم ( )180لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد محمد عبد العزيز أبو شريعة .

33

.18

قرار رقم ( )181لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد صبري إلياس جريس .

34

.19

قرار رقم ( )182لسنة 1995م
بشأن استمالك أراضي للمنفعة العامة برفح .

35

.20

قرار رقم ( )183لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد إسماعيل موسى جبر بوادي .

38

.21

قرار قم ( )184لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد محمد عبد هللا ياسين .

39

.22

قرار رقم ( )185لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد محمود موسى عبود .

40

.23

قرار رقم ( )186لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد يوسف محمد وراد .

41

.24

قرار رقم ( )187لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد أحمد فارس محمد عودة .

42
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دليل الوقائع الفلسطينية األول

العدد

7

.25

قرار رقم ( )188لسنة 1995م
بشأن تعيين السيدة زهيرة أحمد بدوي كمال .

43

.26

قرار رقم ( )189لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد عمرو محمد يوسف العملة .

44

.27

قرار رقم ( )190لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد مجدي عبد هللا أبو غربية .

45

.28

قرار رقم ( )191لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد نمر محمد نمر مخلوف .

46

.29

قرار رقم ( )192لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد رسالن شريف مرعي .

47

.30

قرار رقم ( )193لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد رياض خالد عبد الحليم الحسن .

48

.31

قرار رقم ( )194لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد عبد العزيز عبد هللا أبو وردة .

49

.32

قرار رقم ( )195لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد وليد عطا أبو شعبان .

50

.33

قرار رقم ( )196لسنة 1995م
بشأن تعيين السيدة نجاة مصطفى العريضي .

51

.34

قرار رقم ( )197لسنة 1995م
بشأن تعيين الدكتور علي عبد الحميد شعث .

52

.35

قرار رقم ( )198لسنة 1995م
بشأن تعيين السيدة نجالء عادل محمد ياسين .

53

.36

قرار رقم ( )199لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد سعد عيسى أبو عمارة .

54

.37

قرار رقم ( )200لسنة 1995م
بشأن تعيين الدكتور محمد عبد هللا ترشحاني .

55
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دليل الوقائع الفلسطينية األول

العدد

7

.38

قرار رقم ( )201لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد أمين أحمد أبو حصيرة .

56

.39

قرار رقم ( )202لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد محمود طاهراللبدي .

57

.40

قرار رقم ( )203لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد أحمد خضر مصطفى دحبور .

58

.41

قرار رقم ( )204لسنة 1995م
بشأن تعيين فضيلة الشيخ عيسى محمد صالح حماد

59

.42

قرار رقم ( )205لسنة 1995م
بشأن تعيين فضيلة الشيخ صالح حسين أبو زيد.

60

.43

قرار رقم ( )206لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد سعيد مصباح كنعان .

61

.44

قرار رقم ( )207لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد يوسف إبراهيم حرب .

62

.45

قرار رقم ( )208لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد عبد الفتاح سليم الحفني .

63

.46

قرار رقم ( )209لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد عدنان أحمد الطيبي .

64

.47

قرار رقم ( )210لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد خالد حسن اليازجي .

65

.48

قرار رقم ( )211لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد خليل عبد الرحمن سالم صافي .

66

.49

قرار رقم ( )212لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد "محمد باسل " ابراهيم سليمان .

67

.50

قرار رقم ( )213لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد نديم عارف عبد البراهمة .

68
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دليل الوقائع الفلسطينية األول

العدد

7

.51

قرار رقم ( )214لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد محمد أمين جرادات .

69

.52

قرار رقم ( )215لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد حسن إبراهيم دهمان .

70

.53

قرار رقم ( )216لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد فؤاد كريم كوكالي .

71

.54

قرار رقم ( )217لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد عيسى محمد أبو عرام .

72

.55

قرار رقم ( )218لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد وليد جورج قمصية .

73

.56

قرار رقم ( )219لسنة 1995م
بشأن تعيين السيدة آمل محمود الصالح .

74

.57

قرار رقم ( )220لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد محمد موسى جاد هللا .

75

.58

قرار رقم ( )221لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد موسى عبد هللا أبو غربية .

76

.59

قرار رقم ( )222لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد يوسف حسن القزاز .

77

.60

قرار رقم ( )223لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد فاروق يونس أبو الرب .

78

.61

قرار رقم ( )224لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد حسن عبد الفتاح علوي .

79

.62

قرار رقم ( )225لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد عصام عبد الرحمن حويحي.

80

.63

قرار رقم ( )226لسنة 1995م
بشأن تعيين السيدة حنان خليل الوزير .

81
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دليل الوقائع الفلسطينية األول

العدد

7

.64

إعالنات * .

82

.65

الشركات الخصوصية والعالمات التجارية واإلعالنات التجارية .

96

*
•إعالن صادر عن دائرتي الهندسة والتنظيم بوزارة الحكم المحلي ودائرة المساحة بوزارة اإلسكان.
•قرار اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن – غزة رقم  95/10بتاريخ 1995/7/12م ،بشأن تشكيل لجنة محلية للتنظيم والبناء بالقراره.
•مشروع إفراز للقسائم ( )22+20+19من القطعة (/ )2346لجنة التنظيم المحلية بمجلس قروي النصيرات.
•اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن – غزة جلسة رقم  95/8بتاريخ 1995/6/28م ،بشأن تنظيم شارع البحر من بيت الهيا حتى رفح.
•اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بقطاع غزة قانون تنظيم المدن رقم  28لسنة 1936م وتعديالته ،منطقة تنظيم مجلس قروي جباليا  /إعالن بشأن تغيير في المخطط التفصيلي.
•قرار اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن طبقاً لقانون تنظيم المدن رقم  28لسنة 1936م وتعديالته ،مشروع تعديل عرض طريق الواصل بين دوار أبو شرخ والمتجه غرباً حتى الحدود الشمالية
الغربية ألرض عنان.
•اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بقطاع غزة  /قانون تنظيم المدن رقم  28لسنة 1936م ،وتعديالته قرار رقم  16/5بتاريخ 1995/8/30م.
•قرار صادر اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن تشكيل مجلس قروي الزوايده لجنة للتنظيم المحلية وبناء المدن.
•اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن – غزة جلسة رقم  95/8بتاريخ 1995/6/28م  /بشأن تحديد حرم السكة الحديد من بيت حانون حتى رفح.
•قرار صادر عن اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن  /تشكيل لجنة محلية مؤقتة للتنظيم والبناء لمنطقة نفوذ مجلس قروي النصيرات.

الرقم المرجعي  :دليل رقم (Ref : G1-9-2013-)1

mjr.lab.pna.ps

41

دليل الوقائع الفلسطينية األول

مسلسل

.1

العدد

8

العدد الثامن  11 /كانون أول 1995م

قانون رقم ( )13لسنة 1995م
بشأن اإلنتخابات.
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رقم
الصفحة

7

42

دليل الوقائع الفلسطينية األول

مسلسل

العدد

9

العدد التاسع  31 /كانون أول 1995م

رقم
الصفحة

.1

قانون رقم ( )14لسنة 1995م
بشأن تشكيل اللجنة الجمركية .

8

.2

قانون رقم ( )15لسنة 1995م
بشأن الترجمة والمترجمين .

10

.3

قرار رقم ( )227لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد خيري ناجي عبد الفتاح العريدي .

12

.4

قرار رقم ( )228لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد إبراهيم عبد المنعم برهوم .

14

.5

قرار رقم ( )229لسنة 1995م
بشأن تعيين الدكتور محمود عبد الرحمن أبو حشيش .

15

.6

قرار رقم ( )230لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد خالد حسن الشيخ .

16

.7

قرار رقم ( )231لسنة 1995م
بشأن تعيين الدكتور محمد عيد جرجاوي .

17

.8

قرار رقم ( )232لسنة 1995م
بشأن تعيين المهندس علي عبد الغني بركات .

18

.9

قرار رقم ( )233لسنة 1995م
بشأن تعيين المهندس عفيف علي اسعيد.

19

.10

قرار رقم ( )234لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد علي أحمد ريان .

20

.11

قرار رقم ( )235لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد موسى عامر عودة.

21
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دليل الوقائع الفلسطينية األول

العدد

9

.12

قرار رقم ( )236لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد حسين مصطفى عبد الخالق .

22

.13

قرار رقم ( )237لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد يحيى محمد بركات .

23

.14

قرار رقم ( )238لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد محمد سالمه النحال .

24

.15

قرار رقم ( )239لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد محمود نهار الشناق .

25

.16

قرار رقم ( )240لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد رياض محمد سليمان عويضة .

26

.17

قرار رقم ( )241لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد حكمت أحمد فريجه.

27

.18

قرار رقم ( )242لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد حسن حسين صرصور .

28

.19

قرار رقم ( )243لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد منجد محمد أمين صالح .

29

.20

قرار رقم ( )244لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد جاك حنا برزخيان .

30

.21

قرار رقم ( )245لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد وليد عبد السالم هنية .

31

.22

قرار رقم ( )246لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد محمد صالح الخليلي.

32

.23

قرار رقم ( )247لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد زيد خضر أبو العال .

33

.24

قرار رقم ( )248لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد حسن محمود خضر .

34
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دليل الوقائع الفلسطينية األول

العدد

9

.25

قرار رقم ( )249لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد محمد محمود مقبل .

35

.26

قرار رقم ( )250لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد حافظ عمر البرغوثي .

36

.27

قرار رقم ( )251لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد كمال محمد عبد الرحيم عياش .

37

.28

قرار رقم ( )252لسنة 1995م
بشأن تعيين السيدة رنا حكم البلعاوي .

38

.29

قرار رقم ( )253لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد سعيد عبد الرحمن أحمد أبو علي .

39

.30

قرار رقم ( )254لسنة 1995م
بشأن تعيين الدكتور فهد محمد السيد .

40

.31

قرار رقم ( )255لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد موفق محمود ياسين ساليمة .

41

.32

قرار رقم ( )256لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد عوني محمد بطاش .

42

.33

قرار رقم ( )257لسنة 1995م
بشان تعيين السيد تحسين عبد الرؤوف الفارس .

43

.34

قرار رقم ( )258لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد وليد عبد هللا أيوب .

44

.35

قرار رقم ( )259لسنة 1995م
بشأن تعيين الدكتور عطية محمد مصلح .

45

.36

قرار رقم ( )260لسنة 1995م
بشأن تعيين الدكتور ماهر موسى ناجي .

46

.37

قرار رقم ( )261لسنة 1995م
بشأن تعيين الدكتور عبد الكريم عبد عابدين .

47
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دليل الوقائع الفلسطينية األول

العدد

9

.38

قرار رقم ( )262لسنة 1995م
بشأن تعيين الدكتور أحمد أحمد عامر .

48

.39

قرار رقم ( )263لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد سيد خليل المصري .

49

.40

قرار رقم ( )264لسنة 1995م
بشأن تعيين السيدعلي محمود بدوان .

50

.41

قرار رقم ( )265لسنة 1995م
بشأن تعيين المحامي سمير يوسف ظاهر.

51

.42

قرار رقم ( )266لسنة 1995م
بشأن تعيين المهندس أحمد عبد العزيز أبو حية .

52

.43

قرار رقم ( )267لسنة 1995م
بشأن تعيين الدكتور محمود عمر البنا .

53

.44

قرار رقم ( )268لسنة 1995م
بشأن تعيين الدكتور نبيل محمود حويحي .

54

.45

قرار رقم ( )269لسنة 1995م
بشأن تعيين الدكتور أنور حمتو األغا.

55

.46

قرار رقم ( )270لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد حنا عبد هللا عيسى هيالنة .

56

.47

قرار رقم ( )271لسنة 1995م
بشأن تعيين األستاذ يحيى عبد الرؤوف شرورو.

57

.48

قرار رقم ( )272لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد خليل شارلي محشي .

58

.49

قرار رقم ( )273لسنة 1995م
بشأن تعيين الدكتور سعيد خضر عساف .

59

.50

قرار رقم ( )274لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد هشام محمود كحيل .

60
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دليل الوقائع الفلسطينية األول

العدد

9

.51

قرار رقم ( )275لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد وليد محمد الزاغة .

61

.52

قرار رقم ( )276لسنة 1995م
بشأن تعيين الدكتور جابي أنضوني برامكي .

62

.53

قرار رقم ( )277لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد عبد هللا عيادة أبو سمهدانة .

63

.54

قرار رقم ( )278لسنة 1995م
بشأن تعيين الدكتور نعيم مصطفى أبو الحمص .

64

.55

قرار رقم ( )279لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد فائق حافظ الحمد هللا .

65

.56

قرار رقم ( )280لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد يوسف عز الدين الدجاني .

66

.57

قرار رقم ( )281لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد فواز شهاب مجاهد .

67

.58

قرار رقم ( )282لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد صبحي خليل كايد .

68

.59

قرار رقم ( )283لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد فتحي حموده أبو سرور .

69

.60

قرار رقم ( )284لسنة 1995م
بشأن تعيين األستاذ أشرف موسى حسين عريقات.

70

.61

قرار رقم ( )284لسنة 1995م
بشأن تعيين األستاذ داود فؤاد خليل الوعري .

70

.62

قرار رقم ( )284لسنة 1995م
بشأن تعيين األستاذ رائد فؤاد إسماعيل .

70

.63

قرار رقم ( )285لسنة 1995م
بشأن تعين السيد حسين شحادة عاصي .

71
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دليل الوقائع الفلسطينية األول

العدد

9

.64

قرار رقم ( )286لسنة 1995م
بشأن تشكيل ديوان الفتوى والتشريع .

72

.65

قرار رقم ( )287لسنة 1995م
بشأن صالحيات النائب العام .

74

.66

قرار اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن رقم  28لسنة 1936م
وتعديالته *.

76

.67

قرار اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بقطاع غزة
بشأن تعديل المادة /2/2/4د من نظام التخطيط الهيكلي للمناطق اإلقليمية
الزراعية .

77

.68

قرار اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بقطاع غزة
بشأن تحويل أرض زراعية إلى منطقة صناعية .

78

.69

قرار اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بقطاع غزة
بشأن فتح وتنظيم شارع صمامه بمدينة غزة .

79

.70

قرار بشأن إعادة العمل بالمخطط الهيكلي المصدق لسنة 1979م
لمنطقة نفوذ مجلس قروي الزوايدة .

80

.71

قرار بشأن توسيع منطقة نفوذ مجلس قروي بيت الهيا .

82

*
•اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بقطاع غزة وقانون تنظيم المدن رقم  28لسنة 1936م وتعديالته /تنظيم الشارع الواصل بين نقطة تقاطع الشارع
رقم ( )4مع شارع بغداد غرباً حتى بدء مدخل نقطة عبور (مدخل غزة الشرقي).
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دليل الوقائع الفلسطينية األول

مسلسل

العدد 10

العدد العاشر  31 /كانون أول 1995م

رقم
الصفحة

.1

قانون رقم ( )16لسنة 1995م
بشأن تعديل بعض أحكام قانون االنتخابات .

4

.2

مرسوم رئاسي رقم ( )1لسنة 1995م
بشأن الدعوة لالنتخابات .

6

.3

مرسوم رئاسي رقم ( )2لسنة 1995م
بشأن االنتخابات .

8

.4

مرسوم رئاسي رقم ( )3لسنة 1995م
بشأن االنتخابات .

10

.5

مرسوم رئاسي رقم ( )4لسنة 1995م
بشأن االنتخابات .

11

.6

مرسوم رئاسي رقم ( )5لسنة 1995م
بشأن االنتخابات .

12

.7

مرسوم رئاسي رقم ( )6لسنة 1995م
بشأن االنتخابات .

14
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دليل الوقائع الفلسطينية األول

مسلسل

العدد 11

العدد الحادي عشر  11 /شباط 1996م

رقم
الصفحة

.1

قانون رقم ( )17لسنة 1995م
بشأن هيئة الرقابة العامة .

7

.2

قانون رقم ( )1لسنة 1996م
بشأن تمليك الطبقات والشقق والمحالت .

22

.3

قانون رقم ( )2لسنة 1996م
بشأن إنشاء سلطة المياه الفلسطينية .

36

.4

مرسوم رئاسي رقم ( )1لسنة 1996م
بشأن أعضاء السلطة التنفيذية .

43

.5

مرسوم رئاسي رقم ( )2لسنة 1996م
بشأن إجراءات انعقاد االجتماع األول للمجلس التشريعي .

45

.6

قرار رقم ( )288لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد  /مطيع عمر أبو حجلة .

48

.7

قرار رقم ( )289لسنة 1995م
بشأن تعيين الدكتور /عبد هللا عبد المنعم .

49

.8

قرار رقم ( )290لسنة 1995م
بشأن تعيين السيدة  /زهار علي عطا هللا .

50

.9

قرار رقم ( )291لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد  /قاسم رؤوف عبد الهادي .

51

.10

قرار رقم ( )292لسنة 1995م
بشأن تعيين السيدة  /اعتدال حسين عايش .

52

.11

قرار رقم ( )293لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد  /حسن عارف الخطيب .

53
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دليل الوقائع الفلسطينية األول

العدد 11

.12

قرار رقم ( )294لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد  /تيسير إسماعيل عمرو .

54

.13

قرار رقم ( )295لسنة 1995م
بشأن تعيين الدكتورة  /غانية حفظي ملحيس .

55

.14

قرار رقم ( )296لسنة 1995م
بشأن تعيين االسيد  /عصام عبد الرحمن حويحي .

56

.15

قرار رقم ( )297لسنة 1995م
بشأن تعيين الدكتور  /داود أحمد الحسن .

57

.16

قرار رقم ( )298لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد  /حسين يوسف أبو العال .

58

.17

قرار رقم ( )299لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد  /عز الدين شريف مصطفى .

59

.18

قرار رقم ( )300لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد  /فيصل رشاد الحوراني .

60

.19

قرار رقم ( )301لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد  /جرار نعمان عرفات القدوة .

61

.20

قرار رقم (  )302لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد  /أمين عبد الفتاح قبعة .

62

.21

قرار رقم ( )303لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد  /هشام أحمد زينة .

63

.22

قرار رقم ( )304لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد  /إسماعيل أحمد حسن .

64

.23

قرار رقم ( )305لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد  /سمير بكر حسين أحمد .

65

.24

قرار رقم (  )306لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد  /محمد هاشم يوسف هزيم .

66
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دليل الوقائع الفلسطينية األول

العدد

11

.25

قرار رقم ( )307لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد  /رضا عطا عباس .

67

.26

قرار رقم ( )308لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد  /علي عبد العزيز علي عامر .

68

.27

قرار رقم ( )309لسنة 1995م
بشأن تعيين السيدة  /سهام محمد البرغوثي .

69

.28

قرار رقم ( )310لسنة 1995م
بشأن تعيين اللواء  /فريد مطلق عمر القطب .

70

.29

قرار رقم ( )311لسنة 1995م
بشأن تعيين السيدة  /وجدان توفيق عويضة .

71

.30

قرار رقم ( )312لسنة 1995م
بشأن تشكيل صندوق التأمين الموحد .

72

.31

قرار رقم ( )1لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /محمد حسين األعرج .

73

.32

قرار رقم ( )2لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /مصطفى عبد هللا ذياب .

74

.33

قرار رقم ( )3لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /محمد عليان أحمد صوان .

75

.34

قرار رقم ( )4لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /إبراهيم راشد مهنا بدران .

76

.35

قرار رقم ( )5لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /أحمد زيد موسى غنيم .

77

.36

قرار رقم ( )6لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /محمد سعيد محمد جبر .

78

.37

قرار رقم ( )7لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /محمد إياد الحموري .

79
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دليل الوقائع الفلسطينية األول

العدد 11

.38

قرار رقم ( )8لسنة 1996م
بشأن تعيين المهندس  /غسان غالب إسماعيل .

80

.39

قرار رقم ( )9لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد /هارون هاشم الرشيد .

81

.40

قرار رقم ( )10لسنة 1996م
بشأن تولي األستاذ  /إبراهيم محمد الدغمة أعمال وصالحيات وزير العدل .

82

.41

قرار رقم ( )11لسنة 1996م
بشأن تعيين السيدة  /فاطمة أحمد صالح رباح .

83

.42

قرار رقم ( )12لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /عمر مصطفى محمد سمحة .

84

.43

قرار رقم ( )13لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /سمير منير سالمة .

85

.44

قرار رقم ( )14لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /جمال مفلح صالح .

86

.45

قرار رقم ( )15لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /مصطفى فالح الحواري .

87

.46

قرار رقم ( )16لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /سعيد قاسم القدرة .

88

.47

قرار رقم ( )17لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /ناصر طهبوب بشأن لجنة المقاصة .

89

.48

قرار رقم ( )18لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /عصام صادق علي بسيسو .

90

.49

قرار رقم ( )19لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /سمير سليم أحمد أبو غزالة .

91

.50

قرار رقم ( )20لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /بكر عبد المنعم محمد .

92
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دليل الوقائع الفلسطينية األول

العدد 11

.51

قرار رقم ( )21لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /سعيد عبد القادر عويضة .

93

.52

قرار رقم ( )22لسنة 1996م
بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم ( )42لسنة 1961م الخاص بمرض
البول السكري .

94

.53

نظام بشأن تنظيم وترخيص محطات الوقود بقطاع غزة .

95

.54

قرار اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بقطاع غزة
بشأن تعديل تنظيم جزء من شارع البحر بقطاع غزة .

109

.55

قرار بشأن تعديل تنظيم حرم السكة الحديد بالقطاع .

110

.56

قرار اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن _قرار رقم * . 95/21

111

*
•اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن قانون تنظيم المدن رقم  28لسنة 1936م وتعديالته  /الموافقة على االعتراض المقدم من المواطن عزت زمو وشركاه على مشروع اإلفراز المودع بجلسة اللجنة
المركزية رقم  95/12بتاريخ 1995/7/26م.
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دليل الوقائع الفلسطينية األول

مسلسل

العدد 12

العدد الثاني عشر  23 /نيسان 1996م

رقم
الصفحة

.1

قانون رقم ( )3لسنة 1996م
بشأن االتصاالت السلكية والالسلكية .

7

.2

مرسوم رئاسي رقم ( )3لسنة 1996م
بشأن لجنة اإلنتخابات الفلسطينية .

41

.3

قرار رقم ( )23لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /عمر عبد الحميد المصري .

43

.4

قرار رقم ( )24لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /محمد حمزة عواد .

44

.5

قرار رقم ( )25لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /مروان حسن الزعيم .

45

.6

قرار رقم ( )26لسنة 1996م
بشأن تعيين الدكتور  /صقر شعبان أبو القمبز .

46

.7

قرار رقم ( )27لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /ذيب ربحي الشرباتي .

47

.8

قرار رقم ( )28لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /عاطف محمد ميداني .

48

.9

قرار رقم ( )29لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /معاذ محمود عابد .

49

.10

قرار رقم ( )30لسنة 1996م
بشأن تعيين الدكتور  /موسى منصور أبو حميد .

50

.11

قرار رقم ( )31لسنة 1996م
بشأن تعيين السيدة  /إلهام أحمد خليل عبد القادر .

51
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دليل الوقائع الفلسطينية األول

العدد 12

.12

قرار رقم ( )32لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /جعفر أحمد هديب .

52

.13

قرار رقم ( )33لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /وجيه نظمي العطاري.

53

.14

قراررقم ( )34لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /خالد جاسر عارف سليم .

54

.15

قرار رقم ( )35لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /عمران خليل علي عودة .

55

.16

قرار رقم ( )36لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /أحمد حسن عالوي .

56

.17

قرار رقم ( )37لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /صالح رأفت سعيد حمدان .

57

.18

قرار رقم ( )38لسنة 1996م
بشأن تعيين قضاه بالمحكمة العليا .

58

.19

قرار رقم ( )39لسنة 1996م
بشأن إنشاء محاكم بداية .

60

.20

قرار رقم ( )40لسنة 1996م
بشأن تعيين قضاه بالمحكمة المركزية .

61

.21

قرار رقم ( )41لسنة 1996م
بشأن إنشاء الهيئة العامة لإلستعالمات وتعيين السيد  /زياد جميل عبد
الفتاح .

63

.22

قرار رقم ( )42لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /فايز شعبان أبو رحمة .

64

.23

قرار رقم ( )43لسنة 1996م
بشأن تعيين السيدة  /رنا حكم بلعاوي .

65

.24

قرار رقم ( )44لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /خالد عبد القادر حامد .

66
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العدد 12

.25

قرار رقم ( )45لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /طالب عبد المطلب الشريف .

67

.26

قرار رقم ( )46لسنة 1996م
بشأن تعيين السيدة  /هند حقي الحسيني .

68

.27

قرار رقم ( )47لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /طاهر حسني النتشة .

69

.28

قرار رقم ( )48لسنة 1996م
بشأن تعيين الدكتور  /أحمد محمد علي هليل .

70

.29

قرار رقم ( )49لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /فؤاد محمود ياسين .

71

.30

قرار رقم ( )50لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /حسين مصطفى عبد الخالق .

72

.31

قرار رقم ( )51لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /عبد الرحمن حسين عوض هللا .

73

.32

قرار رقم ( )52لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /عمر صبري كتمتو .

74

.33

قرار رقم ( )53لسنة 1996م
بشأن تعيين قاضي بمحكمة البداية .

75

.34

قرار رقم ( )54لسنة 1996م
بشأن استمالك أرض للمنفعة العامة .

76

.35

قرار رقم ( )55لسنة 1996م
بشأن إلغاء بعض األوامر العسكرية .

78

.36

قرارات اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بقطاع غزة * .

79

*
•قرار اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بقطاع غزة  /قانون تنظيم المدن رقم ( )28لسنة 1936م وتعديالته ،بشأن تنظيم الطريق الفاصل بين حدود مدينة غزة ومجلس قروي جباليا في الجزء الواقع
بين شارع النصر شرقاً وحتى شارع الرشيد غرباً.
•قرار اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بقطاع غزة بإيداع تنظيم جزء من الطريق رقم ( )4من وادي غزة حتى تقاطع البوليس الحربي في الجلسة رقم ( )95/28بتاريخ 1995/11/29م.
•قرار اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بقطاع غزة بشأن مشروع تنظيم الشارع الهيكلي الواصل بين دوار أبو شرخ وأرض عنان.
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دليل الوقائع الفلسطينية األول

العدد 12

•قرار اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بقطاع غزة /بموجب قانون المدن رقم ( )38لسنة 1936م وتعديالته ،جلسة التنظيم المركزية رقم(  )96/3بتاريخ 1996/3/7م ،بشأن تعديل المنطقة الصناعية
داخل نفوذ بلدية دير البلح.
•قرار اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بقطاع غزة بشأن توحيد وإعادة تقسيم القسائم المبينة فيما بعد من القطعة رقم ( )978جباليا و اإلقليمية لألغراض السياحية.
•قرار اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بقطاع غزة بشأن تنظيم الطريق الغربي الواقع ضمن المنطقة اإلقليمية الفاصلة بين منطقتي نفوذ بلديتي خانيونس ورفح.

الرقم المرجعي  :دليل رقم (Ref : G1-9-2013 -)1

mjr.lab.pna.ps

58

دليل الوقائع الفلسطينية األول

العدد 13

مسلسل

العدد الثالث عشر  22 /تموز 1996م

رقم
الصفحة

.1

مرسوم رئاسي رقم ( )4لسنة 1996م
بتشكيل مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث
الطرق .

5

.2

قرار رقم ( )56لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد  /علي صالح الزغاري.

7

.3

قرار رقم ( )57لسنة 1995م
بشأن تعيين السيد  /أحمد جميل الهدمي .

8

.4

قرار رقم ( )58لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /منذر سليمان الدجاني.

9

.5

قرار رقم ( )59لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /أسامة محمد المدهون.

10

.6

قرار رقم ( )60لسنة 1996م
بشأن تعيين الدكتور  /أكرم صالح مطر أبو كميل .

11

.7

قرار رقم ( )61لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /جميل محمد حرارة .

12

.8

قرار رقم ( )62لسنة 1996م
بشأن تعيين الدكتور  /عبد هللا حسن جبر .

13

.9

قرار رقم ( )63لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /حربي محمود الصرصور .

14

.10

قرار رقم ( )64لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /محمد أبو حميد .

15

.11

قرار رقم ( )65لسنة 1996م
بشأن تعيين المحامي  /توفيق منيب أبو غزالة .

16
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العدد 13

.12

قرار وزير العدل رقم ( )1لسنة 1996م
بالالئحة التنفيذية لقانون الترجمة والمترجمين .

17

.13

قرار رقم ( )67لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /عبد الحفيظ محارب السواركه .

20

.14

قرار رقم ( )68لسنة 1996م
بشأن تعيين لجنة لإلشراف على سلطة النقد الفلسطينية

.15

قرار رقم ()69
بشأن تعيين السيد  /عوض عيسى العيسوي .

23

.16

قرار رقم ( )70لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /مجدي عبد المحسن جابر .

24

.17

قرار رقم ( )71لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /حسين سليمان أبو سالمة .

25

.18

قرار رقم ( )72لسنة 1996م
بشأن استمالك أراضي للمنفعة العامة .

26

.19

قرار رقم ( )73لسنة 1996م
بشأن استمالك أراضي للمنفعة العامة .

29

.20

قرار رقم ( )74لسنة 1996م
بشأن استمالك أراضي للمنفعة العامة .

31

.21

قرار رقم ( )75لسنة 1996م
بشأن استمالك أراضي للمنفعة العامة .

 32أ+ب

.22

نظام صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بقطاع غزة
بشأن المخططات الهيكلية والتفصيلية ومشروعات التقسيم .

33

.23

قرارات اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة * .

44

.24

إعالنات العالمات التجارية على إعالن رقم  16إلى إعالن رقم . 26

57
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.25

العدد 13
122

إعالنات الشركات التجارية .

*
•قرار اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بقطاع غزة  /بشأن المصادقة النهائية على تنظيم حرم سكة الحديد بمحافظات غزة.
•قرار اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بقطاع غزة  /بشأن إيداع مشروع تقسيم لألغراض السياحة قسيمة رقم ( )123من القطعة رقم (.)978
•قرار اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بقطاع غزة  /بشأن المصادقة النهائية على مشروع تقسيم القسيمتين رقم(  )148/143من القطعة رقم ( - )978جباليا.
•قرار اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بقطاع غزة  /بشأن المصادقة النهائية على مشروع دمج وإعادة تقسيم القسائم ( )183،188،190،196،206من القطعة ( – )978جباليا.
•قرار اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بقطاع غزة  /بموجب قانون المدن رقم ( )38لسنة 1936م  ،بشأن إيداع مخطط تفصيلي للشارع رقم ( )2بمنطقة نفوذ مجلس قروي القرارة.
•قرار اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بقطاع غزة  /بشأن المصادقة النهائية على مشروع تقسيم أرض القسيمة رقم ( )57من القطعة ( – )978جباليا.
•قرار اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بقطاع غزة  /بشأن إيداع تخطيط وتنظيم الجزء الغربي من الشارع رقم ( )10بمنطقة نفوذ غزة.
•قرار اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بقطاع غزة  /بشأن تنظيم الطريق الفاصل بين حدود مدينة غزة ومجلس قروي – جباليا.
•قرار اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بقطاع غزة  /بشأن المصادقة النهائية على الشارع المحاذي للحد الجنوبي لموقع الجامعة اإلسالمية.
•قرار اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بقطاع غزة  /بشأن إيداع مخطط تفصيلي لمسار شارع المؤسسة بمنطقة نفوذ مدينة غزة.
•قرار اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بقطاع غزة  /بشأن إيداع تخطيط وتنظيم شارع السالطين بالمنطقة اإلقليمية – دير البلح.
•قرار اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بقطاع غزة  /بشأن إيداع تخطيط وتنظيم الشارع رقم ( )3بمنطقة نفوذ مدينة غزة.
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مسلسل

العدد

14

العدد الرابع عشر  27 /آب 1996م

رقم
الصفحة

.1

قرار وزير البريد واإلتصاالت رقم ( )1لسنة 1996م
بشأن نظام االتصاالت السلكية والالسلكية .

6

.2

ملحق كراس الشروط الخاص بشروط وضع واستثمار الخدمات ذات
القيمة المضافة .

56

.3

قرار رقم ( )76لسنة 1996م
بشأن تعيين العقيد الركن  /عبد هللا عثمان عامر .

69

.4

قرار رقم ( )77لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /عبد المنعم محمد حمدان .

70

.5

قرار رقم ( )78لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /يوسف طالل هباب .

71

.6

قرار رقم ( )79لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /نضال محمد حسن عمرو .

72

.7

قرار رقم ( )80لسنة 1996م
بشأن تعيين سماحة الشيخ  /يوسف جمعة سالمة .

73

.8

قرار رقم ( )81لسنة 1996م
بشأن تعيين السيدة  /إعتدال عوض عايش .

74

.9

قرار رقم ( )82لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /صالح محمد نعراني .

75

.10

قرار رقم ( )83لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /عبد الحفيظ محارب السواركة .

76

.11

قرار رقم ( )84لسنة 1996م
بشأن تعيين السيدة  /زينب عبد السالم حبش .

77
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العدد 14

.12

قرار رقم ( )85لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /عبد الكريم يوسف الزغير .

78

.13

قرار رقم ( )86لسنة 1996م
بشأن تعيين الدكتورة  /ليليان محمود فيضي .

79

.14

قرار رقم ( )87لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /سعدي خليل لولو .

80

.15

قرار رقم ( )88لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /محمد خليل الحلبي .

81

.16

قرار رقم ( )89لسنة 1996م
بشأن تعيين السيدة  /رندة خليل أبو غزالة .

82

.17

قرار رقم ( )90لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /أحمد عباس رمضان .

83

.18

قرار رقم ( )91لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /زهير إبراهيم خلف .

84

.19

قرار رقم ( )92لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /محمد أبو حجة .

85

.20

قراررقم ( )93لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /عدنان عيد األغا .

86

.21

قرار رقم ( )94لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /سعد جمال المجالي .

87

.22

قرار رقم ( )95لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /حسن عبد الفتاح علوي .

88

.23

قرار رقم ( )96لسنة 1997م
بشأن تعيين الدكتور  /ناهض نخالة .

89

.24

قرار رقم ( )97لسنة 1996م
بشأن ترفيع اآلنسة  /عبلة محمد زهدي النشاشيبي .

90
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العدد 14

.25

قرار رقم ( )98لسنة 1996م
بشأن تعيين المهندس  /رضوان حسن الخضري .

91

.26

قرار رقم ( )99لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /حيدر سليمان ارشيد.

92

.27

قرارات اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن * .

93

*
•صادر عن اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على تنظيم جميع مداخل المدن والقرى المتفرعة من الطريق رقم ( )4ضمن المنطقة اإلقليمية.
•صادر عن اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على تنظيم الطريق الواقع ضمن المنطقة اإلقليمية الفاصل بين نفوذ بلدية خان يونس وبلدية رفح.
•صادر عن اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على تنظيم الشارع الواصل بين مفترق الشجاعية حتى معبر غزة الشرقي ( امتداد شارع بغداد).
•صادر عن اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على تنظيم شارع الرشيد( البحر) من بيت الهيا حتر رفح +الوصلة من ارض السودانية حتى أرض عنان.
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العدد 15

رقم
مسلسل العدد الخامس عشر  28 /تشرين الثاني 1996م
الصفحة

.1

قانون رقم ( )4لسنة 1996م
بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين والمعاشات .

8

.2

قرار مجلس الوزراء رقم ( )1لسنة 1996م
بشأن تنظيم اإلعالن عن التبغ ومنتوجاته .

11

.3

قرار رقم ( )100لسنة 1996م
بشأن استمالك أرض للمنفعة العامة .

16

.4

قرار رقم ( )101لسنة 1996م
بشأن تعيين اإلستاذ  /ماجد صادق المزيني .

18

.5

قرار رقم ( )102لسنة 1996م
بشأن تعيين الشيخ  /أحمد عبد الرازق درويش .

19

.6

قرار رقم ( )103لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /محمود رمضان النيرب .

20

.7

قرار رقم ( )104لسنة 1996م
بشأن تعيين السيدة  /إحسان علي برناوي .

21

.8

قرار رقم ( )105لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /عمر محمد أبو راشد .

22

.9

قرار رقم ( )106لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /زهير المناصرة .

23

.10

قرار رقم ( )107لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /عوض عيسى العيسوي .

24

.11

قرار رقم ( )108لسنة 1996م
بشأن تعيين الدكتور  /علي إبراهيم بكر .

25
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.12

قرار رقم ( )109لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /خالد علي الجندي .

26

.13

قرار رقم ( )110لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /سعيد يوسف المدلل.

27

.14

قرار رقم ( )111لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /فتحي صبحي عبد الحميد.

28

.15

قرار رقم ( )112لسنة 1996م
بشان تعيين السيد  /محمود توفيق عبد الهادي حمد .

29

.16

قرار رقم ( )113لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /سعيد تيم.

30

.17

قرار رقم ( )114لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /العميد زكريا إبراهيم بعلوشة .

31

.18

قرار رقم ( )115لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /عبد هللا عيادة أبو سمهدانة.

32

.19

قرار رقم ( )116لسنة 1996م
بشأن تعيين الدكتور  /إبراهيم أبو حميد .

33

.20

قرار رقم ( )117لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /عبد المعطي نظمي الصادق .

34

.21

قرار رقم ( )118لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /جريس عيسى األطرش .

35

.22

قرار رقم ( )119لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /صالح عبد العال .

36

.23

قرار رقم ( )120لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /سعيد عيسى أبو عمارة .

37

.24

قرار رقم ( )121لسنة 1997م
بشأن تعيين السيد  /يوسف حرب.

38
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.25

قرار رقم ( )122لسنة 1996م
بشأن تعيين السيدة  /جانيت أندريا فتالة .

39

.26

قرار رقم ( )123لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /ياسر محمد جرادات .

40

.27

قرار رقم ( )124لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /جميل ميخائيل هالل .

41

.28

قرار رقم ( )125لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /زهدي قاسم عبد المجيد القدرة .

42

.29

قرار رقم ( )126لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /محمد أبو زيتون .

43

.30

قرار رقم ( )127لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /إسماعيل أبو شمالة .

44

.31

قرار رقم ( )128لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /عزمي عبد العزيز الخواجا .

45

.32

قرار رقم ( )129لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /بالل الشخشير .

46

.33

قرار رقم ( )130لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /محمد شعبان الشعبان .

47

.34

قرار رقم ( )131لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /محمود بدري البدر .

48

.35

قرار رقم ( )132لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /زكريا المدهون .

49

.36

قرار رقم ( )133لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /شريف خالد الحسيني .

50

.37

قرار رقم ( )134لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /عبد الناصر علي صالح تايه .

51
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.38

قرار رقم ( )135لسنة 1996م
بشأن تعيين السيدة  /فايزة أبو الهيجا .

52

.39

قرار رقم ( )136لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /صالح الدين صادق الحسيني .

53

.40

قرار رقم ( )137لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /عمر عبد الرحيم نوفل .

54

.41

قرار رقم (  )138لسنة 1996م
بشأن تعيين السيدة  /حسنية داوود عبد القادر .

55

.42

قرار رقم ( )139لسنة 1996م
بشأن تعيين السيدة  /ربيحة ذياب حمدان .

56

.43

قرار رقم ( )140لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /محمد فريد عثمان عبد هللا .

57

.44

قرار رقم ( )141لسنة 1996م
بشأن تعيين السيدة  /شادية نصري الحلو .

58

.45

قرار رقم ( )142لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /مروان عمر شاهين .

59

.46

قرار رقم ( )143لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /ماهر عبد الحفيظ الكركي .

60

.47

قرار رقم ( )144لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /عقاب عبد القادر عبد الصمد .

61

.48

قرار رقم ( )145لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /محمد سالم عرفات القدوة .

62

.49

قرار رقم ( )146لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /صخر خلوصي بسيسو .

63

.50

قرار رقم ( )147لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /صالح حكمت المصري .

64
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.51

قرار رقم ( )148لسنة 1996م
بشأن تعيين الشيخ  /عطا محمد فايز المحتسب .

65

.52

قرار رقم ( )149لسنة 1996م
بشأن تعيين الشيخ  /عبد هللا محمد خليل حرب .

66

.53

قرار رقم ( )150لسنة 1996م
بشأن تعيين الشيخ  /ماهر عليان أحمد خضير .

67

.54

قرار رقم ( )151لسنة 1996م
بشأن تعيين الشيخ  /صالح عودة أحمد حشيش .

68

.55

قرار رقم ( )152لسنة 1996م
بشأن تعيين الشيخ  /مؤمن عفيف محمد العتيلي .

69

.56

قرار رقم ( )153لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /محمد حسين الريس .

70

.57

قرار رقم ( )154لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /عبد الفتاح حميد .

71

.58

قرار رقم ( )155لسنة 1996م
بشأن تعيين السيدة  /هدى حمود حمودة .

72

.59

قرار رقم ( )156لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /سعيد مصباح كنعان .

73

.60

قرار رقم ( )157لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /مهدي نجيب األحمد .

74

.61

قرار رقم ( )158لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /يونس القواسمي .

75

.62

قرار رقم ( )159لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /مازن أبو السعود .

76

.63

قرار رقم ( )160لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /إبراهيم راغب ملحم .

77
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.64

قرار رقم ( )161لسنة 1996م
بشأن تعيين الدكتور  /ربحي عبد المهدي أبوسنينة .

78

.65

قرار رقم ( )162لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /نبيل محمود عمرو .

79

.66

قرار رقم ( )163لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /محمد يوسف بارود .

80

.67

قرار رقم ( )164لسنة 1996م
بشأن تعيين الدكتور  /زهدي محمود سعيد .

81

.68

قرار رقم ( )165لسنة 1996م
بشأن تعيين الدكتور /يوسف رمضان عوض هللا .

82

.69

قرار رقم ( )166لسنة 1996م
بشأن تأسيس المكتبة الوطنية .

83

.70

قرر رقم ( )167لسنة 1996م
بشأن تعيين الدكتور  /ماهر سليمان الكرد .

84

.71

قرار رقم ( )168لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /كايد شحادة الغول .

85

.72

قرار رقم ( )169لسنة 1996م
بشأن تعيين السيدة  /مجد عبد العزيز الوجيه .

86

.73

قرار رقم ( )170لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /سعد توفيق الصايغ .

87

.74

قرار رقم ( )171لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /فايق محمد وراد .

88

.75

قرار رقم ( )172لسنة 1996م
بشأن المطبوعات المالية واألختام الرسمية .

89

.76

قرار وزير الحكم المحلي رقم ( )1لسنة 1996م
بشأن تشكيل مجلس قروي لمنطقة المصدر .

91
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.77

قرار مسجل العالمات التجارية في قطاع غزة رقم ( )1لسنة 1996م
بشأن تعديل الذيل الرابع من نظام العالمات التجارية .

93

.78

قرار مسجل العالمات التجارية في قطاع غزة رقم ( )2لسنة 1996م
بشأن تعديل رسوم العالمات التجارية .

95

.79

كشف تصحيح في سجل المواليد رقم ( )1و(. )2

.80

إعالن صادر عن وزارة العمل بشأن تصفية جمعية إستهالكية .

101

.81

قرار اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة * .

102

.82

إعالن رقم ( )41لسنة 1956م عالمات تجارية .

121

100-99

*
•صادر عن اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تنظيم شارع رقم ( )8داخل نفوذ بلدية غزة.
•صادر عن اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع الطريق الذي يربط بين الطريق رقم ( )9وشارع السمنة.
•صادر عن اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تنظيم شارع حوسو بعرض ( )8متر داخل نفوذ بلدية غزة.
•صادر عن اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تنظيم شارع أبو بكر الصديق رقم ( )1بمنطقة نفوذ رفح.
•صادر عن اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تنظيم شارع الفالح المتفرع من شارع الدهشان بعرض  8متر داخل نفوذ بلدية غزة.
•صادر عن اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع إفراز ألغراض السكن قطعة رقم ( )715قسائم رقم  22/4/3من أراضي غزة.
•صادر عن اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع إفراز ألغراض السكن قطعة رقم ( )613قسائم رقم  279-277من أراضي غزة.
•صادر عن اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تنظيم الشارع الهيكلي رقم ( )16بمنطقة نفوذ رفح.
•صادر عن اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مخطط شوارع هيكلية إقليمية المناطق اإلقليمية (المصدر -جحر الديك – البيوط رفح – وادي السلقا – مشروع عامر رفح).
•صادر عن اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تقسيم ألغراض السكن/نفوذ جباليا.
•صادر عن اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع تخطيط وتنظيم شارع اللوح بمنطقة نفوذ غزة.
•صادر عن اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تقسيم ألغراض السكن الخاص بالسيد /نبيه فهمي أبو شعبان.
•صادر عن اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن المصادقة النهائية على المنطقة الصناعية األولى – غزة – المقبرة اإلسالمية.
•صادر عن اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع توسيع شارع سلمي وعاشور بمنطقة نفوذ غزة.
•صادر عن اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن المصادقة النهائية على المنطقة الصناعية الثانية – غزة – المنصورة.
•صادر عن اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن المصادقة النهائية تنظيم الشارع الفاصل بين مدينتي غزة وجباليا.
•صادر عن اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع القسائم التي تم ضمها إلى المناطق الصناعية الثانية – غزة –المنصورة .
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رقم
مسلسل العدد السادس عشر  30 /كانون الثاني 1997م
الصفحة

.1

قانون رقم ( )5لسنة 1996م
بشأن انتخاب مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية .

6

.2

قرار رقم ( )173لسنة 1996م
بشأن إنشاء مؤسسة فلسطينية للنقل الجوي .

28

.3

قرار رقم ( )174لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /محمود سعيد دواس .

31

.4

قرار رقم ( )175لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /خالد عبد الفتاح العزة .

32

.5

قرار رقم ( )176لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /أحمد خالد األغا .

33

.6

قرار رقم ( )177لسنة 1996م
بشأن تعيين السيدة  /سعد حمدان الجرجاوي .

34

.7

قرار رقم ( )178لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /سليم جبريل الحسنات .

35

.8

قرار رقم ( )179لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /رمضان محمد البطة .

36

.9

قرار رقم ( )180لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /كمال كامل ياسين .

37

.10

قرار رقم ( )181لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /عبد المحسن حمام .

38

.11

قرار رقم ( )182لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /ساجي سالمة خليل .

39
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.12

قرار رقم ( )183لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /عبد هللا حسين السكافي .

40

.13

قرار رقم ( )184لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /سمعان بشارة خوري .

41

.14

قرار رقم ( )185لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /حسن صالح حسن .

42

.15

قرار رقم ( )186لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /موسى أحمد الوزير .

43

.16

قرار رقم ( )187لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /حمادة يوسف الفراعنة .

44

.17

قرار رقم ( )188لسنة 1996م
بشأن تعيين السيدة  /نور جميل صويص .

45

.18

قرار رقم ( )189لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /طارق محمود العلي .

46

.19

قرار رقم ( )190لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /ذياب خضر مرعي حسن .

47

.20

قرار رقم ( )191لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /حامد أحمد الحساسنة .

48

.21

قرار رقم ( )192لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /بسام شكري أبو غربية .

49

.22

قرار رقم ( )193لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /راتب عبد القادر العملة .

50

.23

قرار رقم ( )194لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /ماهر محمد غنيم .

51

.24

قرار رقم ( )195لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /عبد الهادي ذياب عبد الهادي .

52
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.25

قرار رقم ( )196لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /عبد هللا إبراهيم خضرة .

53

.26

قرار رقم ( )197لسنة 1997م
بشأن تعيين السيد  /ليانة عبد الرحيم عبد ربه .

54

.27

قرار رقم ( )198لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /خيري حسن يوسف .

55

.28

قرار رقم ( )199لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /صالح مصطفى نمر .

56

.29

قرار رقم ( )200لسنة 1996م
بشأن طوابع اإليرادات .

57

.30

قرار رقم ( )201لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /عماد عقاب الساعد .

59

.31

قرار رقم ( )202لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /إبراهيم موسى جاد هللا .

60

.32

قرار رقم ( )203لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد  /محمد محمود القاروط .

61

.33

قرار رقم ( )204لسنة 1996م
بشأن تعيين العقيد طيار سلمان محمود أبو حليب .

62

.34

قرار رقم ( )1لسنة 1997م
بشأن تعيين السيد  /نبيل بدر ترزي .

63

.35

قرار رقم ( )2لسنة 1997م
بشأن إنشاء مركز الدراسات اإلقتصادية .

64

.36

قرار رقم ( )3لسنة 1997م
بشأن تعيين السيد  /محرم شعبان البرغوثي .

65

.37

قرار رقم ( )4لسنة 1997م
بشأن إنشاء دار الكتب الوطنية الفلسطينية .

66
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.38

قرار رقم ( )5لسنة 1997م
بشأن سريان قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم ( )10لسنة 1961م
على األراضي الفلسطينية .

72

.39

إعالن رقم ( )61لسنة 1996م – قانون العالمات التجارية رقم ()35
لسنة 1938م .

74
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مسلسل

العدد

17

العدد السابع عشر  30 /نيسان 1997م

رقم
الصفحة

.1

قرار رقم ( )6لسنة 1997م
بشأن تعيين السيد  /غازي جمال الصوراني .

6

.2

قرار رقم ( )7لسنة 1997م
بشأن تعيين السيد  /حسام فتحي العالول .

7

.3

قرار رقم ( )8لسنة 1997م
بشأن تعيين السيد  /إبراهيم يحيى أبو سليم .

8

.4

قرار رقم ( )9لسنة 1997م
بشأن تعيين السيد  /صالح علي الزحيكة .

9

.5

قرار رقم ( )10لسنة 1997م
بشأن تعيين السيد  /خميس أبو ندى .

10

.6

قرار رقم ( )11لسنة 1997م
بشأن تعيين السيد  /جريس الياس جريس .

11

.7

قرار رقم ( )12لسنة 1997م
بشأن تعيين السيد  /عبد الجبار علي البرغوثي .

12

.8

قرار رقم ( )13لسنة 1997م
بشأن تعيين السيد  /مصطفى فؤاد حرارة .

13

.9

قرار رقم ( )14لسنة 1997م
بشأن تعيين السيد  /سعيد موسى فودة .

14

.10

قرار رقم ( )15لسنة 1997م
بشأن تعيين السيد  /يوسف أحمد جبران .

15

.11

قرار رقم ( )16لسنة 1997م
بشأن تعيين السيد  /مدحت صيدم .

16
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.12

قرار رقم ( )17لسنة 1997م
بشأن إنشاء سلطة البيئة .

17

.13

قرار رقم ( )18لسنة 1997م
بشأن تعيين السيد  /محمد حسن أبو شمعة .

18

.14

قرار رقم ( )19لسنة 1997م
بشأن تعيين السيد  /عاطف قاسم دبور .

19

.15

قرار رقم ( )20لسنة 1997م
بشأن تعيين السيد  /بيان أبو شعبان .

20

.16

قرار رقم ( )21لسنة 1997م
بشأن تعيين السيدة  /رئيسة خليل الطيبي .

21

.17

قرار رقم ( )22لسنة 1997م
بشأن تعيين السيد  /نعيم خليل عبد الواحد .

22

.18

قرار رقم ( )23لسنة 1997م
بشأن تعيين السيد  /علي جميل مهنا .

23

.19

قرار رقم ( )24لسنة 1997م
بشأن تعيين السيد  /فايز داود القواسمي .

24

.20

قرار رقم ( )25لسنة 1997م
بشأن تعيين السيد  /ثابت ثابت .

25

.21

قرار رقم ( )26لسنة 1997م
بشأن تعيين السيد  /جمال الخياط .

26

.22

قرار رقم ( )27لسنة 1997م
بشأن تعيين السيد  /محمود أحمد الناطور .

27

.23

قرار رقم ( )28لسنة 1997م
بشأن تعيين السيدة  /ليلى منصور جمال .

28

.24

قرار رقم ( )29لسنة 1997م
بشأن تعيين السيد  /فايز األسود .

29
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العدد 17

.25

قرار رقم ( )30لسنة 1997م
بشأن تعيين السيد  /عصام بدر .

30

.26

قرار رقم ( )31لسنة 1997م
بشأن تعيين السيد  /عبد المالك الجابر .

31

.27

قرار رقم ( )32لسنة 1997م
بشأن تعيين السيد  /يوسف عمر القواسمي .

32

.28

قرار رقم ( )33لسنة 1997م
بشأن تعيين السيدة  /زاهدة مفيد عبده .

33

.29

قرار رقم ( )34لسنة 1997م
بشأن تعيين السيد  /جميل ياسين .

34

.30

قرار رقم ( )35لسنة 1997م
بشأن تعيين السيد  /رياض خالد الحسن

35

.31

قرار رقم ( )36لسنة 1997م
بشأن تعيين السيد  /توفيق محمد الشهابي .

36

.32

قرار رقم ( )37لسنة 1997م
بشأن تعيين السيد  /محمد شعبان الشعبان .

37

.33

قرار رقم ( )38لسنة 1997م
بشأن تعيين السيد  /يوسف مصطفى البسماوي .

38

.34

قرار رقم ( )39لسنة 1997م
بشأن تعيين السيد  /سمير حليلة.

39

.35

قرار رقم ( )40لسنة 1997م
بشأن إنشاء محكمة صلح في بلدة بيرنباال .

40

.36

قرار رقم ( )41لسنة 1997م
بشأن إنشاء محكمة صلح مقرها مدينة جباليا .

42

.37

قرار رقم ( )42لسنة 1997م
بشأن إنشاء محكمة بداية في محافظة القدس – العيزرية .

43
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.38

قرار رقم ( )43لسنة 1997م
بشأن إنشاء محكمة صلح في محافظة دورا .

44

.39

قرار رقم ( )44لسنة 1997م
بشأن تعيين وكالء نيابة – مدعي عام .

45

.40

قرار رقم ( )45لسنة 1997م
بشأن تخصيص أرض لجمعيات اإلسكان .

47

.41

قرار رقم ( )46لسنة 1997م
بشأن إعفاء جمعية الهالل األحمر الفلسطيني من الضرائب والمكوس .

51

.42

قرار رقم ( )47لسنة 1997م
بشأن تعيين السيد  /حسن صابر أبو لبدة .

54

.43

قرار مجلس الوزراء رقم ( )1لسنة 1997م
بشأن تنظيم أعمال الصرافة .

55

.44

تصحيح أسماء مواليد – إعادة قيد في سجل المواليد .

70

.45

إعالن صادر عن وزارة العمل – اإلدارة العامة للتعاون .

76

.46

قرارات اللجنة المركزية لتنظيم المدن * .

87

.47

عالمات وإعالنات تجارية .

108

*
•صادر عن اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تنظيم الشارع الواصل بين شارعي نظير بهار و أبو عمشة داخل نفوذ بلدية غزة.
•صادر عن اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تنظيم الشارع الواصل بين شارعي الدهشان و أم الليمون داخل نفوذ بلدية غزة.
•صادر عن اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تنظيم الشارع الواصل بين طريق رقم  4وشارع العزبة اإللتفافي – بيت حانون اإلقليمية.
•صادر عن اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تنظيم شارع جمال عبد الناصر داخل نفوذ مدينة خان يونس.
•صادر عن اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع فتح شارع بعرض  6متر داخل نفوذ مدينة دير البلح.
•صادر عن اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع المشروع الهيكلي لمدينة غزة 1979م.
•صادر عن اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع المخطط المعدل للشوارع الهيكلية المقترحة ضمن منطقة وادي السلقا – مشروع عامر برفح.
•صادر عن اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع المشروع الهيكلي لمنطقة نفوذ مجلس قروي المصدر.
•صادر عن اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تنظيم شارع الحكمية – داخل نفوذ بلدية غزة.
•صادر عن اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع إفراز بهاء ونزال ونضال الصوراني – داخل نفوذ بلدية غزة.
•صادر عن اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع التخطيط الهيكلي لمنطقة توسيع نفوذ بلدية غزة.
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•صادر عن اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع المشرع الهيكلي لمدينة غزة 1997م.
•صادر عن اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تقسيم جزء من منطقة نفوذ مدينة رفح البلح.
•صادر عن اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تنظيم شارع صيام الواصل بين شارع صالح الدين وشارع وادي العرايس بمدينة غزة.
•صادر عن اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن المصادقة النهائية على مشروع تنظيم الجزء الثاني الغربي من الشارع رقم  10داخل نفوذ بلدية غزة.
•صادر عن اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مخطط الشوارع الهيكلية اإلقليمية ضمن منطقة جحر الديك – بحر رفح – البيوك.
•صادر عن اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن المصادقة النهائية على مشروع إفراز السيد  /حسن خضر الريس.
•صادر عن اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن المصادقة النهائية على مشروع الشارع رقم ( )2بمنطقة نفوذ مجلس قروي القرارة.
•صادر عن اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن المصادقة النهائية على مشروع تنظيم شارع أبو بكر الصديق رقم ( )1بعرض  25متراً داخل نفوذ بلدية رفح.
•صادر عن اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن المصادقة النهائية على تنظيم شارع بعرض  8متر داخل نفوذ بلدية رفح.
•صادر عن اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن المصادقة النهائية على مشروع تنظيم شارع رقم ( )3المعروف باسم شارع اللبابيدي داخل نفوذ بلدية غزة.
•صادر عن اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تنظيم الشارع الواصل بين شارعي نظير بهار و أبو عمشة داخل نفوذ بلدية غزة.
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العدد الثامن عشر  4 /آب 1997م

رقم
الصفحة

.1

قرار رقم ( )48لسنة 1997م
بشأن تعيين وكالء نيابة .

5

.2

قرار رقم ( )49لسنة 1997م
بشأن تعيين السيد  /محمد يحيى الفرا .

7

.3

قرار رقم ( )50لسنة 1997م
بشأن تعيين الدكتور  /عبد المطلب طلب القواسمة .

8

.4

قرار رقم ( )51لسنة 1997م
بشأن تعيين قضاة بمحاكم الصلح .

9

.5

قرار رقم ( )52لسنة 1997م
بشأن تعيين السيد  /سليم عرفات المبيض .

11

.6

قرار رقم ( )53لسنة 1997م
بشأن تعيين السيد  /محمد محمود سليم .

12

.7

قرار رقم ( )54لسنة 1997م
بشأن تعيين السيد  /محمد تيسير الرفاعي .

13

.8

قرار رقم ( )55لسنة 1997م
بشأن تعيين السيد  /جهاد فوزي زكارنة .

14

.9

قرار رقم ( )56لسنة 1997م
بشأن تعيين السيدة  /لوسيا توفيق حجازي .

15

.10

قرار رقم ( )57لسنة 1997م
بشأن تعيين الدكتور  /عبد أبو مراحيل .

16

.11

قرار رقم ( )58لسنة 1997م
بشأن تعيينات في ديوان الفتوى والتشريع .

17
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.12

قرار رقم ( )59لسنة 1997م
بشأن تعيين السيد  /عبد الحميد القدسي .

19

.13

قرار رقم ( )60لسنة 1997م
بشأن تعيين السيدة  /زينب إبراهيم الوزير .

20

.14

قرار رقم ( )61لسنة 1997م
بشأن تعيين السيد  /عصام أبو بكر .

21

.15

قرار رقم ( )62لسنة 1997م
بشأن تعيين السيد  /فخري الجبالي .

22

.16

قرار رقم ( )63لسنة 1997م
بشأن تعيين السيد  /يوسف راغب صافي .

23

.17

قرار رقم ( )64لسنة 1997م
بشأن تعيين السيد  /وليم نجيب نصار .

24

.18

قرار رقم ( )65لسنة 1997م
بشأن إنشاء مؤسسة البحر .

25

.19

قرار رقم ( )66لسنة 1997م
بشأن النظام الداخلي لسلطة المياه الفلسطينية .

34

.20

قرار رقم ( )67لسنة 1997م
بشأن إجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت .

47

.21

قرار رقم ( )68لسنة 1997م
بشأن تشكيل اللجنة العليا للتعداد العام.

50

.22

قرار رقم ( )69لسنة 1997م
بشأن تشكيل لجنة وطنية للتعداد العام .

53

.23

قرار رقم ( )70لسنة 1997م
بشأن تشكيل لجنة فرعية للتعداد العام بالمحافظات .

57

.24

قرار رقم ( )71لسنة 1997م
بشأن استمالك أرض للمنفعة العامة .

60
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.25

قرار رقم ( )72لسنة 1997م
بشأن تعيين النائب العام .

62

.26

قرار عطلة المحاكم .

63

.27

إعالن صادر عن وزارة العمل -اإلدارة العامة للتعاون .

64

.28

كشف صادر عن سلطة النقد بأسماء المصارف التي رخص لها بمزاولة
األعمال المصرفية .

65

.29

قرارات اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن * .

67

.30

الشركات الخصوصية المسجلة .

92

.31

إعالنات صادرة بمقتضى قانون الشركات لسنة 1929م الفقرة ( )4من
المادة (. )242

147

*
•صادر عن اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن المصادقة النهائية على مشروع إفراز أرض القسيمة رقم  25من القطعة رقم  134من أراضي دير البلح.
•صادر عن اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن اعادة إيداع مخطط مشروع تنظيم شارع الرياشي .
•صادر عن اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن المصادقة النهائية على تنظيم شارع صيام بعرض  12متراً.
•صادر عن اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بمحافظات غزة /جلسة رقم  97/13المنعقدة بتاريخ 1997/6/4م – منطقة تنظيم غزة.
•صادر عن اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع ممر الخدمة الخاص المنطقة المطلة على حرم السكة الحديد.
•صادر عن اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع التخطيط الهيكلي لمدينة الزوايدة.
•صادر عن اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع المشروع الهيكلي لمنطقة نفوذ بلدية الزوايدة لسنة 1997م.
•صادر عن اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مخطط تنظيم شارع عمر المختار والمعرف بشارع الربايع.
•صادر عن اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مخطط إفراز أرض “شراب” في القسيمتين رقمي  ،27 ،26من القطعة رقم  2348داخل نفوذ بلدية النصيرات.
•صادر عن اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن مخطط إفراز أرض شراب داخل نفوذ بلدية النصيرات .
•صادر عن اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع إفراز ورثة المرحوم جبر فرحان المصدر داخل نفوذ بلدية دير البلح.
•صادر عن اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مخطط تنظيم شارع أبو علي إياد في مدينة غزة والفاصل بين منطقة معسكر الشاطئ ومنطقة النصر.
•اللجنة المركزية للتنظيم والبناء بمحافظات غزة  /قانون تنظيم لسنة 1936م ،نظام بشأن تصديق المباني والمنشآت ذات الطابع العام.
•صادر عن اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مخطط تنظيم شارع أبو علي إياد الفاصل بين منطقة معسكر الشاطئ ومنطقة النصر.
•صادر عن اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن المصادقة النهائية على شوارع الشوكة الداخلية.
•صادر عن اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن المصادقة النهائية على مشروع إفراز أرض القسية رقم  6من القطعة رقم  – 728غزة .
•صادر عن اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع إفراز القسيمة رقم  6من القطعة  891من أراضي بلدية غزة.
•صادر عن اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن المصادقة النهائية على المخطط الهيكلي لمجلس قروي المصدر.
•صادر عن اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن المصادقة النهائية على خط تنظيم شارع الفالح داخل نفوذ بلدية غزة.
•صادر عن اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن المصادقة النهائية على مشروع إفراز أرض القسيمة رقم  32من القطعة رقم  2من أراضي السبع – داخل نفوذ بلدية البريج.
•صادر عن اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع ممر الخدمة الخاص بخدمة المنطقة المطلة على حرم السكة الحديد.
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دليل الوقائع الفلسطينية األول

مسلسل

العدد 19

رقم
العدد التاسع عشر  15 /تشرين أول 1997م
الصفحة

.1

قرار رقم ( )73لسنة 1997م
بشأن تعيين السيد  /حاتم محي الدين أبو السعود .

5

.2

قرار رقم ( )74لسنة 1997م
بشأن تعيين السيد  /إبراهيم راشد مرقة .

6

.3

قرار رقم ( )75لسنة 1997م
بشأن تعيين السيدة  /كليمانص قسطندي خوري .

7

.4

قرار رقم ( )76لسنة 1997م
بشأن تعيين السيدة  /أنعام عبد الهادي .

8

.5

قرار رقم ( )77لسنة 1997م
بشأن تعيين الدكتور  /يوسف عبد هللا الشعراوي .

9

.6

قرار رقم ( )78لسنة 1997م
بتشكيل مجلس تأسيسي لنقابة محامي فلسطين .

10

.7

قرارات استمالك أراض للمنفعة العامة لصالح بلدية نابلس رقم (– )79
(.)88(-)87(-)86(-)85(-)84(-)83( -)82(-)81(-)80

12

.8

قرار رقم ( )89لسنة 1997م
بشأن إنشاء المركز القومي للدراسات والتوثيق .

37

.9
.10
.11

قرار مجلس الوزراء رقم ( )2لسنة 1997م
بتعديل بعض أحكام القرار رقم ( )1لسنة 1997م بشأن تنظيم أعمال
الصرافة .
قرار وزير اإلسكان رقم ( )1لسنة 1997م
بشأن التنظيم واالنتفاع بالوحدات العقارية التي تحصل عليها وزارة
اإلسكان .
قرار وزير االسكان رقم ( )2لسنة 1997م
بشأن الالئحة التنفيذية لقانون تمليك الطبقات والشقق والمحالت .
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العدد 19

.12

قرار وزير الحكم المحلي
بشأن إنشاء قرية جحر الديك .

83

.13

قرار وزير الحكم المحلي
بشأن إنشاء قرية الشوكة .

85

.14

قرار وزير الحكم المحلي
بشأن إنشاء قرية وادي السلقا الزراعية .

87

.15

قرار وزير الحكم المحلي
بشأن إنشاء قرية المغراقة .

89

.16

قرار وزير الحكم المحلي
بشأن إنشاء قرية قاع القرين .

91

.17

قرار وزير الحكم المحلي
بشأن إنشاء البيوك الزراعية .

93

.18

قرار وزير الحكم المحلي
بشأن توسيع نفوذ بلدية النصيرات .

95

.19

كشف تصحيح في سجل المواليد .

98

.20

إعالن صادر عن وزارة العمل – اإلدارة العامة للتعاون بتصفية
جمعيات تعاونية .

104

.21

قرارات اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن * .

121

.22

الشركات الخصوصية المسجلة .

137

*
•صادر عن اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مخطط تنظيم شارع الزاوية الواصل بين شارع الدهشان وشارع أم الليمون داخل نفوذ بلدية غزة.
•صادر عن اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مخطط تنظيم شارع حوسو داخل نفوذ بلدية غزة
•صادر عن اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مخطط تنظيم شارع حماد أبو سمرة داخل نفوذ بلدية دير البلح.
•صادر عن اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مخطط تنظيم شارع مسجد السالم داخل نفوذ بلدية دير البلح.
•صادر عن اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مخطط تنظيم شارع الرياشي داخل نفوذ داخل نفوذ بلدية غزة.
•صادر عن اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مخطط تنظيم شارع البروك داخل نفوذ بلدية دير البلح.
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العدد 19

•صادر عن اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع المخطط المعدل للمرحلة األولى من الشارع رقم  8والممتد من الشارع رقم ( 16شارع الرشيد) حتى التقاؤه بشارع صالح
الدين.
•صادر عن اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع تنظيم المخطط المعدل للمرحلة األولى من الشارع رقم ( )8والممتد من الشارع رقم (( )16شارع الرشيد) حتى التقاؤه
بشارع صالح الدين منطقة تنظيم غزة.
•صادر عن اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع المخطط التفصيلي لشارع مزرعة النفايات غزة  -اإلقليمية.
•صادر عن اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على خط تنظيم الشارع الواصل بين شارع عز الدين القسام وشارع أحمد عرابي بعرض  12متر.
•صادر عن اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مخطط تنظيم الشارع المتفرع من شارع المغربي والمار بالقسائم ذوات األرقام (،17 ،16، 15 ،9 ،6 ،5
 )35 ،18من القطعة  687في حي الصبرة بعرض  12متر ووضعه موضع التنفيذ إعتباراً من تاريخه.
•صادر عن اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع إفراز أراضي المفتي في القسيمة رقم ( )10من القطعة رقم ( )662من أراضي النصيرات – داخل النفوذ.
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مسلسل

العدد 20

العدد العشرون  29 /تشرين الثاني 1997م

رقم
الصفحة

.1

قانون رقم ( )1لسنة 1997م
بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية .

5

.2

قانون رقم ( )90لسنة 1997م
بشأن تعيين المهندس  /سمير محمد الشريف .

35

.3

قانون رقم ( )91لسنة 1997م
بشأن تعيين السيد  /عبد الهادي ضهير .

36

.4

قرار رقم ( )92لسنة 1997م
بشأن تعيين الدكتور  /جبر موسى أبو النجا .

37

.5

قرار رقم ( )93لسنة 1997م
بشأن تعيين السيد  /مسعود محمد أبو اسحق .

38

.6

قرار رقم ( )94لسنة 1997م
بشأن تعيين الدكتور  /يوسف عبد هللا الشعراوي .

39

.7

قرار رقم ( )95لسنة 1997م
بشأن تعيين الدكتورة  /فريال محمد اآلغا .

40

.8

قرار رقم ( )96لسنة 1997م
بشأن تعيين المحامي  /فيصل حمدي الحسيني .

41

.9

قرار رقم ( )97لسنة 1997م
بشأن تعيين المهندس  /إبراهيم أبو عياش .

42

.10

قرار رقم ( )98لسنة 1997م
بشأن تعيين فضيلة الشيخ  /محمود عبد الجواد سالمة .

43

.11

قرار رقم ( )99لسنة 1997م
بشأن تعيين العميد الركن  /خضر مصطفى معروف .

44
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العدد 20

.12

قرار رقم ( )100لسنة 1997م
بشأن تعيين السيد  /مورسي حجير .

45

.13

قرار رقم ( )101لسنة 1997م
بشأن تعيين الدكتور  /ماجد عوني أبو رمضان .

46

.14

قرار رقم ( )102لسنة 1997م
بشأن إعفاء سجناء محكوم عليهم .

47

.15

قرار رقم ( )103لسنة 1997م
بشأن تعيين قضاة بالمحكمة المركزية .

50

.16

قرار رقم ( )104لسنة 1997م
بشأن تعديل رسوم إنتقال األراضي .

51

.17

قرارات اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن* .

53

.18

كشف تصحيح أسماء صادر عن وزارة الداخلية .

64

.19

إعالنات تجارية عالمة رقم .26

65

*
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع إسكان الجمعيات التعاونية – تل الهوى داخل نفوذ بلدية غزة .
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع إفراز السيد  /سمير ترزي على جزء من أرض رقمي ( )37 ،20من القطعة  - 128داخل نفوذ بلدية
دير البلح.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تنظيم الشارع الواصل بين شارعي نظير بهار و أبو عمشة المعدل -داخل نفوذ بلدية غزة.
•إعالن صادر عن دائرة الهندسة والتنظيم بوزارة الحكم المحلي  /بشأن إيداع مخططات تنظيم مدينة الزهراء.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تقسيم القرعة الخامسة – المرحلة الثلثة – جباليا – النزلة.
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العدد 21

رقم
مسلسل العدد الواحد والعشرون  31 /كانون ثاني 1998م
الصفحة

.1

قانون رقم ( )2لسنة 1997م
بشأن سلطة النقد الفلسطينية .

5

.2

مرسوم رئاسي رقم ( )1لسنة 1997م
بشأن االنتخابات المحلية .

40

.3

قرار رقم ( )105لسنة 1997م
بشأن تعيين السيد  /زكريا إبراهيم عبد الرحيم .

42

.4

قرار رقم ( )106لسنة 1997م
بتشكيل محكمة خاصة .

43

.5

قرار رقم ( )107لسنة 1997م
بشأن تعيين السيد  /تيسير نجم .

45

.6

قرار رقم ( )108لسنة 1997م
بشأن تعيين السيد  /جورج يوسف حزبون .

46

.7

قرار رقم ( )109لسنة 1997م
بشأن تعيين السيد  /أحمد محمد أبو شاويش .

47

.8

قرار رقم ( )110لسنة 1997م
بشأن تعيين الدكتور  /تيسير أحمد فتوح .

48

.9

قرار رقم ( )111لسنة 1997م
بشأن تعيين السيد  /ممدوح جبر درويش .

49

.10

قرار رقم ( )112لسنة 1997م
بشأن تعيين السيد  /عبد هللا أبو الهنود .

50

.11

قرار رقم ( )113لسنة 1997م
بشأن تعيين السيد  /نديم عارف البراهمة .

51
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.12

قراررقم ( )114لسنة 1997م
بشأن تعيين الدكتور  /فتحي عرفات .

52

.13

قرار رقم ( )115لسنة 1997م
بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم ( )45لسنة 1997م .

53

.14

قرار مجلس الوزراء رقم ( )3لسنة 1997م
بشأن تنظيم وتحديد إختصاصات الوزارات .

55

.15

قرار رقم ( )1لسنة 1998م
بشأن تشكيل مجلس مراقبة الحمضيات الفلسطيني .

57

.16

قرار رقم ( )2لسنة 1998م
بشأن تعيين المحامي  /إبراهيم أبو دقة .

59

.17

كشوفات تصحيح أسماء في سجل المواليد .

60

.18

إعالن صادر عن وزارة العمل – اإلدارة العامة للتعاون – قرار شطب
أسماء جمعيات تعاونية .

62

.19

قرارات اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن * .

77

*
•قرار رقم ( )97/25بتاريخ 1997/10/22م ،بخصوص تعديل مساحات قسائم البناء لسنة 1961م ،بمحافظات غزة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مخطط تنظيم الشارع رقم ( )79الواصل بين شارع جعفر الطيار وشارع اإلمام علي – داخل نفوذ بلدية رفح.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع مخطط تنظيم الشارع ( )86من الحدود المصرية برفح الغربية حتى شارع موراج – داخل نفوذ بلدية رفح.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تنظيم الشارع رقم ( )78الواصل بين شارع أبو بكر الصديق وشارع طه حسين – داخل نفوذ بلدية رفح.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تنظيم شوارع المنشية في القطعة رقم ( )692داخل نفوذ بلدية رفح.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تنظيم شارع عمر بن الخطاب المعروف بشارع المدخل الواصل من دوار العودة حتى مفترق السكة
الحديد بعرض  20متراً.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تنظيم الشارع رقم ( )4الواصل بين الشارع رقم ( )21وشارع طه حسين بعرض  20متراً – داخل نفوذ
بلدية رفح.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مخطط تنظيم شارع عمر المختار .
ً
شماال – داخل نفوذ بلدية غزة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تنظيم شارع مدرسة يافا من مسجد المحطة حتى نهاية نفوذ المدينة
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تنظيم شارع بور سعيد – من تقاطع عمر المختار حتى بركة الشيخ رضوان – داخل نفوذ بلدية غزة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع إفراز السيد /موسى عصام نمر وشركاه في القسائم ذوات األرقام ( )24 ،18 ،17من القطعة  755من
أراضي جباليا.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مخطط تنظيم شارع صالح الدين من تقاطع السكة الحديد وحتى البوليس الحربي – غزة اإلقليمية.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مخطط شارع الحكمية -داخل نفوذ بلدية غزة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع إفراز لغايات السكن باسم ورثة المرحوم  /مسعود فرحان أبو مدين داخل نفوذ بلدية البريج على أرض
القسائم ( )38-15-14من القطعة رقم ( )2سبع.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن المشروع الهيكلي لمدينة النصيرات.
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العدد 22

رقم
مسلسل العدد الثاني والعشرون  26 /نيسان 1998م
الصفحة

.1

تنويه* .

5

.2

قرار رقم ( )116لسنة 1997م
بشأن تشكيل مجلس إدارة المؤسسة االقتصادية اإلستهالكية العامة .

6

.3

قرار رقم ( )117لسنة 1997م
بشأن تعيين السيد  /يحيى أبو شهال .

8

.4

قرار رقم ( )118لسنة 1997م
بشأن تعيين السيد  /يوسف رجب الرضيع .

9

.5

قرار رقم ( )119لسنة 1997م
بشأن تعيين السيد  /خضر حسن اللحام .

10

.6

مرسوم رئاسي رقم ( )1لسنة 1998م
بشأن منع تصدير المعادن الخردة .

11

.7

قرار رقم ( )1لسنة 1998م
بشأن تعيين السيد  /جمال محمد البغدادي .

13

.8

قرار رقم ( )2لسنة 1998م
بشأن تعيين السيد  /أحمد محمد الفرا .

14

.9

قرار رقم ( )3لسنة 1998م
بشأن تعيين السيد  /خليل عبد الرحمن صافي .

15

.10

قرار رقم ( )4لسنة 1998م
بشأن تعيين الدكتور  /نديم غطاس .

16

.11

قرار رقم ( )5لسنة 1998م
بشأن تعيين السيد  /إلياس نقوال نصراوي .

17
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*

العدد 22

.12

قرار رقم ( )6لسنة 1998م
بشأن تعيين السيد  /أحمد هزاع شريم .

18

.13

قرار رقم ( )7لسنة 1998م
بشأن إنشاء المؤسسة االقتصادية اإلستهالكية لقوات األمن العام
والشرطة .

19

.14

قرار رقم ( )8لسنة 1998م
بشأن تعيين السيد  /سمير صبيحات .

33

.15

قرار رقم ( )9لسنة1998م
بشأن إنشاء هيئة مشروع بيت لحم . 2000

34

.16

كشف صادر عن سلطة النقد بأسماء المصارف التي حصلت على
ترخيص بمزاولة األعمال المصرفية .

39

.17

كشوفات تصحيح أسماء في سجل المواليد .

40

.18

قرارات اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة * * .

55

.19

إعالنات عالمات تجارية رقم (.)11،10،9،8،7،6،5،4،3،2،1،70،66

86

تنويه :

•ورد خطأ في السطر الثاني من المادة ( )35من قانون رقم ( )1لسنة  1997بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية عبارة (هيئة الرقابة العامة) المنشور في العدد العشرين من الوقائع الفلسطينية الصادر بتاريخ
 29نوفمبر لسنة 1997م والصحيح هو عبارة “ ديوان الرقابة اإلدارية والمالية” ولذا تعين التنبيه.
•ورد خطأ مطبعي في إعالن الجمعية التعاونية المنزلية لمنطقة القرار محدودة المسؤولية وذلك صفحة رقم ( )64في العدد الحادي العشرين والصواب هو :الجمعية التعاونية المنزلية لمنطقة القرارة
محدودة المسؤولية.

**

قرارات اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة:

•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مخطط تنظيم شوارع المنشية في القطع ( ) 694 ،692 ،603في المنطقة المحصورة بين شارع بور سعيد وكراج
البلدية.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تنظيم شارع زمو بعرض  16متراً – داخل نفوذ بلدية بيت حانون.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تنظيم مدخل بيت حانون الجنوبي.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تنظيم شارع المدينة الرياضية – بيت حانون.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مخطط تنظيم الميدان المجاور لقصر الحاكم والواقع على شارع القدس – شارع شارل ديغول – شارع جمال عبد
الناصر.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مخطط تنظيم الشارع الواصل بين شارعي طارق بن زياد وعمر بن عبد العزيز.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع مدينة العودة السكنية على أرض القسيمة رقم ( )1372من القطعة رقم ( )978غزة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تنظيم الشارع الواصل بين شارعي الرياض وخليل الوزير داخل نفوذ بلدية غزة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع إفراز القسيمة رقم ( )1375من القطعة ( -) 978داخل نفوذ بلدية غزة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تنظيم شارع الواد الواصل بين شارع خليل الوزير وشارع صالح الدين – داخل نفوذ بلدية بيت حانون.
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العدد 23

رقم
مسلسل العدد الثالث والعشرون  8 /حزيران 1998م
الصفحة

.1

قانون رقم ( )1لسنة 1998م
بشأن تشجيع اإلستثمار .

5

.2

قانون رقم ( )2لسنة 1998م
بشأن األسلحة النارية والذخائر .

28

.3

قرار مجلس الوزراء رقم ( )1لسنة 1998م .

42

.4

قرار رقم ( )120لسنة 1997م
بتعديل فقرة في قرار رقم ( )78لسنة 1997م .

44

.5

قرار رقم ( )10لسنة 1998م
بشأن تعيين الدكتور  /إبراهيم عبد المجيد العبد .

45

.6

قرار رقم ( )11لسنة 1998م
بشأن تعيين السيد  /عفيف علي إسعيد .

46

.7

قرار رقم ( )12لسنة 1998م
بشأن تعيين السيد  /رفائيل فالح .

47

.8

قراررقم ( )13لسنة 1998م
بشأن تعيين السيد  /عقيل مصطفى خرزم .

48

.9

قرار رقم ( )14لسنة 1998م
بشأن تعيين السيد  /سعد وديع شحيبر .

49

.10

قرار رقم ( )15لسنة 1998م
بخصوص محكمة أمن الدولة .

50

.11

قرار رقم ( )16لسنة 1998م
بخصوص مختبرات الجامعات .

52
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العدد 23

.12

قرار رقم ( )17لسنة 1998م
بشأن استمالك أراضي للمنفعة العامة .

54

.13

قرار رقم ( )18لسنة 1998م
بشأن تعيين مراقباً لألوزان والمقاييس والمكاييل .

56

.14

قرار رقم ( )19لسنة 1998م
بشأن استمالك أراضي للمنفعة العامة .

58

.15

قرار رقم ( )20لسنة 1998م
بإلغاء بعض القرارات واألوامر العسكرية .

60

.16

قرار وزير العدل رقم ( )1لسنة 1998م
بشأن اختصاص محاكم الصلح .

67

.17

قرار وزير اإلسكان رقم ( )1لسنة 1998م
بتعديل بعض أحكام القرار رقم ( )2لسنة 1997م .

68

.18

إعالنات اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن * .

72

.19

إعالنات صادرة عن وزارة العمل – اإلدارة العامة للتعاون .

84

.20

كشوفات تصحيح في سجل المواليد صادر عن وزارة الداخلية – مديرية
األحوال المدنية .

114

.21

إعالن صادر عن هيئة الرقابة العامة .

128

*
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تنظيم الشارع رقم ( )9الواصل بين شارع القدس والشارع رقم ( -)4داخل نفوذ بلدية غزة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تنظيم شوارع المنشية في القطعة رقم ( -) 692داخل نفوذ بلدية رفح.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع شارع الشهيد صالح خلف رقم ( -)8داخل نفوذ بلدية الزوايدة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تنظيم شارع تونس -داخل نفوذ بلدية دير البلح.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع تنظيم شوارع المنشية في القطع ( ) 603 ،694 ،692ووضعه موضع التنفيذ.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تنظيم شارع صالح خلف -داخل نفوذ بلدية دير البلح.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تنظيم شارع إمتداد حماد أبو سمرة في القسائم ( )38 ،34 ،25 ،23 ،21من القطعة ( – )2337داخل
نفوذ بلدية دير البلح.
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مسلسل

العدد 24

رقم
العدد الرابع والعشرون  1 /تموز 1998م
الصفحة

.1

قانون رقم ( )3لسنة 1998م
بشأن الدفاع المدني .

5

.2

قانون رقم ( )4لسنة 1998م
بإصدار قانون الخدمة المدنية .

20

.3

قانون رقم ( )5لسنة 1998م
بشأن دمغ ومراقبة المعادن الثمينة .

72

.4

قانون رقم ( )6لسنة 1998م
بشأن مراكز اإلصالح والتأهيل .

87

.5

قرار رقم( )21لسنة 1998م
بشأن تعيين السيد  /يحيى محمد شامية .

112

.6

قرار رقم ( )22لسنة 1998م
بشأن تعيين الدكتور  /رؤوف نظمي ميخائيل .

113

.7

قرار رقم ( )23لسنة 1998م
بشأن المديرية العامة لمراكز اإلصالح والتأهيل .

114

.8

قرار رقم ( )24لسنة 1998م
بشأن تعيين الدكتور /خالد عريقات .

115

.9

قرار رقم( )25لسنة 1998م
بشأن تعيين المهندس  /حسام الخزندار .

116

.10

قرار رقم ( )26لسنة 1998م
بشأن اإلدارة العامة لترخيص األسلحة والذخائر .

117

.11

كشوفات تعديل وتصحيح أسماء صادرة عن وزارة الداخلية .

118
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العدد 24

.12

قرارات اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن * .

125

.13

إعالن صادر عن هيئة الرقابة العامة بشأن مزاولة مهنة تدقيق الحسابات.

134

*
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تنظيم شارع أبو رمضان المتفرع من شارع البطش  -داخل نفوذ بلدية الزوايدة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تنظيم الشارع رقم ( -)8داخل نفوذ بلدية النصيرات.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع تنظيم شارع زمو داخل نفوذ بلدية بيت حانون.
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العدد 25

رقم
مسلسل العدد الخامس والعشرون  24 /أيلول 1998م
الصفحة

.1

قانون رقم ( )7لسنة 1998م
بشأن تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية .

5

.2

قرار رقم ( )27لسنة 1998م
بشأن استمالك أراض للمنفعة العامة .

39

.3

قرار رقم ( )28لسنة 1998م
بشأن تعيين موظفين بديوان الفتوى والتشريع .

41

.4

قرار رقم ( )29لسنة 1998م
بشأن إنشاء المدرسة النموذجية للموهوبين .

43

.5

قرار رقم ( )30لسنة 1998م
بشأن تعديل اسم مدينة عبسان (الصغيرة ) إلى عبسان الجديدة .

52

.6

قرار رقم ( )31لسنة 1998م
بشأن إلغاء أمر استمالك أرض للمنفعة العامة .

54

.7

قرار رقم ( )32لسنة 1998م
بشأن تعيين السيد  /عبد هللا أحمد حسين السكافي .

56

.8

نظام التقاعد لمحامي فلسطين رقم ( )1لسنة 1998م .

58

.9

نظام التوكيل لمحامي فلسطين النظاميين رقم ( )2لسنة 1998م .

79

.10

كشوفات تصحيح في سجالت المواليد.

85

.11

إعالن تصفية جمعيات تعاونية صادرة عن وزارة العمل -اإلدارة العامة
للتعاون .

93
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.12

العدد

25

قرارات صادرة عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن – غزة * .

104

*
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع تنظيم شارع الديوان المتفرع من شارع الصحابة ووضعة موضع التنفيذ.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تنظيم شارع السكة الحديد -داخل نفوذ بلدية خان يونس.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تنظيم الطريق الدائري رقم ( - )17/5داخل نفوذ بلدية خان يونس.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع تنظيم الشارع الواصل بين شارعي رقمي ( )9/8بمنطقة السمنة.
ً
شماال وأبو بكر الصديق جنوباً.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تنظيم شارع الورود الواصل بين شارع طه حسين
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع تنظيم الشارع رقم ( )86بعرض  18متراً للجزء الواصل بين شارعي أبو بكر الصديق
وشارع موارج بعرض  12متراً للجزء الواصل من الحدود المصرية برفح الغربية حتى شارع أبو بكر الصديق.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع تنظيم الشارع رقم ( )78الواصل بين شارعي أبو بكر الصديق وطه حسين بعرض  15متراً.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع تنظيم الشارع رقم ( )33الواصل بين شارعي رقم ( )2غرباً ورقم ( )4شرقاً بعرض
 15متراً.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع تنظيم الشارع رقم ( )4الواصل بين شارع رقم ( )21لحي الجنينة وشارع طه حسين
بخربة العدس بعرض  20متراً.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تنظيم شارع طه حسين الواصل بين شارعي جعفر الطيار وعمر بن الخطاب.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع تنظيم شارع المنطار الواصل بين القسيمة رقم ( )46من القطعة رقم  732حتى الشارع
رقم ( )4بعرض  20متراً.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع تنظيم شارع بور سعيد ووضعه موضع التنفيذ.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تنظيم شارع خليل الوزير رقم ( - )4داخل نفوذ بلدية الزوايدة .
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تنظيم شارع مصر الواصل بين شارع أبو بكر الصديق وشارع الشهيد بعرض  15متراً.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تنظيم الشارع رقم ( )7الواصل بين شارع أبو بكر الصديق وشارع طه حسين.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع تنظيم شارع المغربي والمجمع.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع المشروع الهيكلي لبلدية بني سهيال.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تنظيم شارع الرشيد من تقاطع العطاطرة بيت الهيا – حتى معسكر الشاطيء – غزة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع تنظيم شارع الحاج فريح المصدر .
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تنظيم شارع الصفطاوي – داخل نفوذ بلدية جباليا.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تنظيم شارع فتوح – داخل نفوذ بلدية غزة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تنظيم الشارع الواصل بين شارعي الرياض وخليل الوزير.
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العدد 26

رقم
مسلسل العدد السادس والعشرون  26/تشرين ثاني1998م
الصفحة

.1

تنويه * .

4

.2

مرسوم بقانون رقم ( )1لسنة 1998م
بشأن سريان قانون السياحة رقم  45لسنة 1965م على جميع األراضي
الفلسطينية .

5

.3

مرسوم رقم ( )2لسنة 1998م
بتشكيل مجلس الوزراء .

8

.4

مرسوم رقم ( )3لسنة 1998م
بشأن تكريس الوحدة الوطنية ومنع التحريض.

11

.5

قانون رقم ( )8لسنة 1998م
بشأن حماية الثروة الحيوانية .

14

.6

قانون رقم ( )9لسنة 1998م
بشأن اللوازم العامة .

28

.7

قرار مجلس الوزراء رقم ( )2لسنة 1998م
بشأن استمالك أراض للمنفعة العامة .

56

.8

قرار رقم ( )205لسنة 1996م
بشأن تعيين السيد /أسامة أبو صفية.

59

.9

قرار رقم ( )121لسنة 1997م
بشأن الموافقة على استقالة السيد الوزير ياسر عمرو .

60

.10

قرار رقم ( )33لسنة 1998م
بشأن مأموري الضبط القضائي بوزارة التموين .

61

*
 1.1تنويه:
•ورد خطأ رقم المادة ( )24في المادة  27من قانون تشجيع االستثمار رقم ( )1لسنة 1998م بينما الصحيح هو رقم ( )23ولذا وجب التنويه.
•تسري ضريبة الدخل بمعدل اسمي قدره ( )%10على التوسعات في المشروعات القائمة حسب قيمة االستثمارات الرأسمالية المذكورة في المادة ( )23التي يوافق عليها مجلس اإلدارة .......إلخ.
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العدد 27

رقم
مسلسل العدد السابع والعشرون  8 /كانون أول 1998م
الصفحة

.1

قانون رقم ( )10لسنة 1998م
بشأن المدن والمناطق الصناعية الحرة .

5

.2

قانون رقم ( )11لسنة 1998م
بشأن التعليم العالي .

28

.3

قرار رقم ( )34لسنة 1998م
بشأن تعيين السيد  /نايف علي سويطات .

46

.4

قرار رقم ( )35لسنة 1998م
بشأن تعيين السيد  /ركاد محمود سالم .

47

.5

قرار رقم ( )36لسنة 1998م
بشأن تعيين السيد  /حسام الدين أبو شعبان .

48

.6

قرار رقم ( )37لسنة 1998م
بشأن حل الهيئة الخيرية لمساعدة أبناء القطاع .

49

.7

قرار رقم ( )38لسنة 1998م
بشأن إنشاء مؤسسة مياه عين السلطان  /أريحا .

51

.8

قرار رقم ( )39لسنة 1998م
بشأن تعديل رسوم إنتقال األراضي .

53

.9

كشوفات تصحيح أسماء في سجالت المواليد صادر عن وزارة الداخلية .

57

.10

إعالن صادر عن وزارة العمل – اإلدارة العامة للتعاون – بإلغاء
تسجيل جمعيات تعاونية .

95

.11

إعالن صادر عن سلطة النقد بأسماء المصارف التي حصلت على
ترخيص بمزاولة األعمال المصرفية في فلسطين .

160
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مسلسل

العدد 28

العدد الثامن والعشرون  13 /آذار 1999م

رقم
الصفحة

.1

تصويب * .

5

.2

قانون رقم ( )12لسنة 1998م
بشأن االجتماعات العامة .

6

.3

قانون رقم ( )1لسنة 1999م
بشأن المصادر الطبيعية .

10

.4

مرسوم رئاسي رقم ( )4لسنة 1998م
بشأن رسوم خدمات ورخص حفر آبار المياه في فلسطين .

29

.5

مرسوم رقم ( )5لسنة 1998م
بشأن تعيين مأمور التسوية ومساعديه .

31

.6

مرسوم رئاسي رقم ( )1لسنة 1999م
بشأن تشكيل المجلس األعلى للطفولة واألمومة .

33

.7

قرار رقم ( )40لسنة 1998م
بشأن تعيين السيد  /محمد يوسف أبو جراد .

35

.8

قرار رقم ( )41لسنة 1998م
بشأن استمالك أراض للمنفعة العامة (بلدية الخليل ) .

37

.9

قرار رقم ( )42لسنة 1998م
بشأن استمالك أراض للمنفعة العامة (إلنشاء موقف سيارات للمطار ) .

38

.10

قرار رقم ( )43لسنة 1998م
بشأن ترخيص استيراد التبغ ومشتقاته .

40

.11

قرار رقم ( )44لسنة 1998م
بشأن تحصيل الرسوم الجمركية عن استيراد التبغ .

42
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العدد 28

.12

قرار رقم ( )45لسنة 1998م
بشأن تعيين السيد  /أسعد األسعد .

44

.13

قرار رقم ( )46لسنة 1998م
بشأن تعيين العقيد  /سلمان محمود أبو حليب .

45

.14

قرار رقم ( )47لسنة 1998م
بشأن تعيين السيد  /أحمد عمران .

46

.15

قرار رقم ( )48لسنة 1998م
بشأن تعيين السيد  /باجس أمين العلي .

47

.16

قرار رقم ( )49لسنة 1998م
بشأن تعيين السيد  /محمد رشيد .

48

.17

قرار رقم ( )50لسنة 1998م
بشأن تعيين السيد  /واصل أبو يوسف .

49

.18

قرار رقم ( )51لسنة 1998م
بشأن تعيين السيد  /أحمد أبو ندى .

50

.19

قرار رقم ( )1لسنة 1999م
بشأن تعيين السيد  /إبراهيم قبعة .

51

.20

قرار رقم ( )2لسنة 1999م
بشأن تمديد مدة والية المجلس التأسيسي للنقابة ونفاذ قانون نقابة محامي
فلسطين .

52

.21

قرار رقم ( )3لسنة 1999م
بترقية بعض موظفي ديوان الفتوى والتشريع .

53

.22

قرار رقم ( )4لسنة 1999م
بشأن استمالك أراض للمنفعة العامة .

55

.23

قرار رقم ( )5لسنة 1999م
بشأن استمالك أرض للمنفعة العامة إلقامة مقبرة إسالمية

.24

قرار وزير اإلسكان رقم ( )2لسنة 1998م
بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم ( )1لسنة 1997م بشأن تنظيم
االنتفاع بالوحدات العقارية .
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العدد 28

.25

إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى وإعالنات صادرة عن
اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات رام هللا والبيرة ** .

63

.26

قرارت صادرة عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات
غزة .

91

.27

نظام المشروع الهيكلي لمدينة دير البلح ومدينة غزة .

120

.28

تصويب أسماء صادرة عن وزارة الداخلية .

187

.29

إعالن تصفية جمعيات تعاونية صادر عن وزارة العمل .

211

*
1.1تصويب  :ورود خطأ مطبعي في تعريف المدينة الصناعية الواردة في قانون رقم ( )10لسنة 1998م ،بشأن المدن الصناعية الحرة والذي تم نشره في العدد السابع والعشرين من الوقائع الفلسطينية
والصواب هو :المدينة الصناعية :منطقة محددة جغرافيا بموجب هذا القانون وتخصص لخدمة عدد من المستفيدين لتنفيذ نشاطات وخدمات صناعية ويكون لها امتيازات خاصة يكفلها هذا القانون.

**
•إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات رام هللا والبيرة:
•صادر عن المجلس األعلى بشأن تصديق مشروع تنظيم هيكلي تفصيلي رقم ( )98/24/1101لشارع إسكان استثماري في قباطية  /محافظة جنين.
•إعالن صادر عن وزير الحكم المحلي بشأن أمر بإعالن مناطق تنظيم في النويعمة  /محافظة أريحا.
•إعالن صادر عن وزير الحكم المحلي بشأن أمر بإعالن مناطق تنظيم في العوجا  /محافظة أريحا.
•إعالن صادر عن وزير الحكم المحلي بشأن تصديق مشروع هيكلي تفصيلي دير دبوان  /محافظة رام هللا والبيرة.
•إعالن صادر عن وزير الحكم المحلي بشأن تصديق مشروع هيكلي تفصيلي شارع اليرزة رقم (/5ت.خ )98/محافظة الخليل .
•إعالن صادرعن وزير الحكم المحلي بشأن تصديق مشروع هيكلي تفصيلي شارع الشعابة رقم (/7ت.خ )98/محافظة الخليل .
•إعالن صادر عن وزير الحكم المحلي بشأن تصديق مشروع هيكلي تفصيلي شارع المستشفى األهلي رقم (/4ت.خ )98/محافظة الخليل .
•إعالن صادر عن وزير الحكم المحلي بشأن أمر بإعالن مناطق تنظيم في بلدية طوباس  /منطقة طوباس.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بخصوص التجاوزات في األبنية التي أنشئت في ظل النظام.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن تصديق مشروع تعديل هيكلي تفصيلي لتقاطع جامعة بيرزيت /محافظة رام هللا والبيرة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لمحافظة رام هللا والبيرة /بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي و إضافي رقم  98/1537في القطعتين رقم  287-216من حوض رقم ( )4من أراضي قرية حملة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لمحافظة رام هللا والبيرة /بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيل لتعديل مسار طريق رقم (.)1528/56/97
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لمحافظة رام هللا والبيرة /بشأن إيداع مشروع تنظيم إضافي للهيكلي رقم (.)1500/13/98
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مسلسل

العدد

29

رقم
العدد التاسع والعشرون  17 /تموز 1999م
الصفحة

.1

تصويب * .

5

.2

قانون رقم ( )2لسنة 1999م
بشأن األحوال المدنية .

6

.3

قرار مجلس الوزراء رقم ( )1لسنة 1999م
بشأن رسوم فحص وتحليل ودمغ المعادن الثمينة والتراخيص المتعلقة
بها .

27

.4

قرار مجلس الوزراء رقم ( )2لسنة 1999م
بشأن استمالك أراض للمنفعة العامة .

33

.5

قرار مجلس الوزراء رقم ( )3لسنة 1999م
بشأن تحديد وزارة التموين كجهة مختصة في القانون رقم ( )5لسنة
1998م .

36

.6

قرار رقم ( )52لسنة 1998م
بشأن تعيين السيد /محمد يوسف أبو جراد .

38

.7

قرار رقم ( )53لسنة 1998م
بشأن تعيين السيد /هشام محمود كحيل .

39

.8

قرار رقم ( )54لسنة 1998م
بشأن تعيين السيد  /زياد عبد الرحمن جويلس .

40

.9

قرار رقم ( )55لسنة 1998م
بشأن تعيين السيد  /يونس نمر الخطيب .

41

.10

قرار رقم ( )56لسنة 1998م
بشأن تعيين السيدة  /هدال صبحي األيوبي .

42
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*

العدد 29

.11

قرار رقم ( )57لسنة 1998م
بشأن تعيين السيد  /محمد درويش العلمي .

43

.12

قرار رقم ( )58لسنة 1998م
بشأن تعيين السيد  /حكمت عزت العجوري .

44

.13

قرار رقم ( )59لسنة 1998م
بشأن تعيين السيدة  /رحاب العيساوي .

45

.14

قرار رقم ( )60لسنة 1998م
بشأن تعيين السيد  /وائل أمين القاضي .

46

.15

قرار رقم ( )6لسنة 1999م
بشأن إدارة مطار غزة الدولي .

47

.16

قرار رقم ( )7لسنة 1999م
بشأن تعيين السيد  /السيد حسين بركة .

50

.17

قرار رقم ( )8لسنة 1999م
بشأن تعيين السيدة  /لطفية إبراهيم الحواري .

51

.18

قرار رقم ( )9لسنة 1999م
بشأن استمالك أراض للمنفعة العامة .

52

.19

قرار رقم ( )10لسنة 1999م
بشأن رسوم دمغ األوزان والمقاييس والمكاييل والموازين .

56

.20

قرارات اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن غزة – الضفة ** .

60

.21

كشوفات تصحيح أسماء في سجالت المواليد .

164

.22

إعالنات صادرة عن وزارة العمل – اإلدارة العامة للتعاون بشأن تصفية
جمعيات تعاونية .

260

تصويب

ورد خطأ مطبعي في اإلعالن الصادر عن وزارة العمل – اإلدارة العامة للتعاون في اإلعالن الوارد في العدد  28من الوقائع الفلسطينية التالية :
•الجمعية التعاونية الزراعية لمنطقة جباليا ،الصواب هو :الجمعية التعاونية الزراعية لمنطقة جباليا البلد م.م.
•الجمعية التعاونية المنزلية لقرية محلة الرمال م.م ،الصواب هو :الجمعية التعاونية المنزلية لمحلة الرمال م.م.
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•جمعية األسرة اإلستهالكية م.م ،والصواب هو :جمعية األسرة التعاونية االستهالكية م.م.
•جمعية دير البلح الزراعية التعاونية م.م ورد في البند ( )4من اإلعالن رقم ( ،)53والصواب هو.52 - 4 :

**
إعالنات :
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع تنظيم شارع المقبرة الشرقية بعرض  8متر -داخل نفوذ بلدية رفح.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تنظيم الشارع رقم ( )2الواصل بين شارعي اليرموك وصالح الدين.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تغيير هدف استخدام أرض رقم ( )12من القطعة رقم ( )2337من االستخدام الزراعي إلى
االستخدام السكني.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع المشروع الهيكلي المعدل لمدينة البريج إيداعاً مجدداً استثنائياً لالعتراض لمدة خمسة عشريوماً.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع تنظيم الشارع المتفرع من الشارع رقم ( )10داخل نفوذ بلدية غزة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع تنظيم شارع السالم بعرض  18متراً – داخل نفوذ بلدية رفح.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن تصديق مشروع تنظيم هيكلي مدينة النصيرات  /محافظة غزة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيموالبناء بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تنظيم شارع المقبرة الشرقية داخل نفوذ بلدية رفح.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تنظيم شارع صمامه المار ضمن القسائم ذوات األرقام (،20 ،18 ،17 ،16 ،14 ،13 ،3 ،1
 )38 ،37 ،36 ،35 ،34 ،33 ،32 ،31 ،30 ،29 ،23 ،21من القطعة رقم ( )633والقسيمة رقم ( )1من القطعة رقم ( )639والقسائم ذوات األرقام ( )24 ،23 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2من
القطعة ( )640والقسائم ذوات األرقام ( )47 ،46 ،45 ،41 ،39 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،16 ،15 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،1من القطعة ( )641والقسائم ( )71 ،70 ،56من القطعة (.)741
•صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تنظيم شارع عمر بن الخطاب والمار ضمن القسائم ( )12 ،10من القطعة رقم ( )1786والقسائم (،1
 )37 ،29 ،28 ،27 ،15 ،14 ،12 ،11 ،10 ،9 ،5، 4 ،3 ،2من القطعة رقم ( )1787والقسائم ( )28 ،13 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ، ،5 ،4 ،3 ،2 ،1من القطعة ( )1788والقسائم (،4 ،1
 )41 ،40من القطعة (.)1790
•صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تقسيم جزء من أرض القسيمتين رقمي ( )16 ،15من القطعة ( )728من أراضي غزة .
•صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تنظيم الشارع المار بالقسيمة رقم ( )7من القطعة رقم ( – )1809داخل نفوذ بلدية جباليا.
•صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تقسيم أرض القسيمة رقم ( )3من القطعة رقم ( – )2326داخل نفوذ بلدية النصيرات المقدم من السيد
 /موسى البهنساوي.
•صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تنظيم الشارع رقم ( )12في الجزء الواصل من الشارع رقم ( )4غرباً حتى شارع السالم شرقاً -دخل
نفوذ بلدية رفح.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن تصديق مشروع تنظيم هيكلي مدينة الزوايدة  /محافظة غزة.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن تصديق مشروع تنظيم هيكلي مدينة العودة السكنية  /محافظة غزة.
•صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تنظيم الشارع رقم ( )4من تقاطع الشهداء (البوليس الحربي) حتى وا ِد غزة والمار ضمن القسائم من ()1
الى ( )23من القطعة ( )671والقسائم ( )39 ،38 ،37 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4من القطعة (.)659
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع تنظيم شارع رقم ( )9بعرض  20متراً وارتداد 3متر من كل جانب.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع تنظيم شارع المنطار بعرض  16متراً.
•صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن ايداع مشروع تنظيم شارع البراوي – داخل نفوذ بلدية بيت الهيا.
بأراض عنبتا إضافي لبلدية طولكرم  /محافظة طولكرم.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن تصديق مشروع تنظيم “هيكلي تفصيلي”
ِ
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن تصديق مشروع تنظيم “هيكلي تفصيلي” العوجا لالعتراض.
•إعالن صادر عن وزير الحكم المحلي  /بشأن أمر بتوسيع منطقة تنظيم في طمون  /منطقة طوباس.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن تصديق مشروع تنظيم “هيكلي تفصيلي” بيت إجزا  /محافظة القدس.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن إعادة إيداع مشروع هيكلي تفصيلي بير نباال لالعتراض.
•اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /قانون تنظيم المدن رقم ( )28لسنة 1936م ،نظام مؤقت بشأن ترخيص مزارع الدواجن.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع هيكلي عطارة تصديقاً مؤقتاً.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن إيداع مشروع هيكلي أبو قش لالعتراض.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع تنظيم هيكلي إضافي في كفر مالك.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن تصديق مشروع تعديل تنظيمي شارع البيرة – بيرزيت  /محافظة رام هللا والبيرة.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن تصديق مشروع تعديل تنظيمي لشارع في بيت سوريك  /محافظة القدس.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن تصديق مشروع هيكلي الشيوخ  /محافظة الخليل.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن تصديق مشروع تنظيم هيكلي تفصيلي لغايات منشار حجر في مسليه  /محافظة جنين.
•إعالن صادر عن وزير الحكم المحلي /بشأن أمر توسيع منطقة تنظيم البيرة /محافظة رام هللا والبيرة.
•إعالن صادر عن وزير الحكم المحلي  /بشأن أمر توسيع منطقة تنظيم الزبابدة  /محافظة جنين.
•إعالن صادر عن وزير الحكم المحلي  /بشأن أمر توسيع منطقة تنظيم الظاهرية  /محافظة الخليل.
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العدد 30

العدد الثالثون  10 /تشرين أول 1999م

رقم
الصفحة

.1

قانون رقم ( )3لسنة 1999م
بشأن تنظيم مهنة المحاماة .

5

.2

قانون رقم ( )4لسنة 1999م
بشأن حقوق المعوقين .

36

.3

مرسوم بقانون رقم ( )1لسنة 1999م بتعديل بعض أحكام القانون رقم
( )5لسنة 1998م بشأن دمغ ومراقبة المعادن الثمينة .

46

.4

مرسوم رئاسي رقم ( )2لسنة 1999م
بإنشاء المجلس األعلى للطفولة واألمومة .

52

.5

مرسوم رئاسي رقم ( )3لسنة 1999م
بشأن رسوم الخدمات والرخص الصادرة طبقا للقوانين الزراعية
المطبقة بوزارة الزراعة .

62

.6

قرار مجلس الوزراء رقم ( )4لسنة 1999م
بشأن تحصيل ضريبة القيمة المضافة على الذهب .

76

.7

قرار رقم ( )61لسنة 1998م
بشأن استمالك أراضي للمنفعة العامة .

79

.8

قرار رقم ( )11لسنة 1999م
بشأن تعيين السيد  /عادل ساق هللا .

82

.9

قرار رقم ( )12لسنة 1999م
بشأن تعيين السيدة  /هيفاء فهمي األغا .

83

.10

قرار رقم (  )13لسنة 1999م
بشأن تعيين الدكتور  /صبحي أبو شعيرة .

84

.11

قرار رقم ( )14لسنة 1999م
بشأن تعيين السيد  /معن رشيد عريقات .

85
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.12

قرار رقم ( )15لسنة 1999م
بشأن تعيين السيد  /سفيان أبو زايدة .

86

.13

قرار رقم ( )16لسنة 1999م
بشأن تعيين نائب لمحافظ سلطة النقد الفلسطينية .

87

.14

قرار رقم ( )17لسنة 1999م
بشأن تعيين مسجل أعلى للمحكمة العليا .

88

.15

قرار رقم ( )18لسنة 1999م
بشأن تعيين األستاذ  /رضوان محمد األغا .

90

.16

قرار رقم ( )19لسنة 1999م
بشأن تحويل دائرة اإلحصاء المركزية الفلسطينية لتكون الجهاز
المركزي لإلحصاء الفلسطيني .

91

.17

قرار رقم ( )20لسنة 1999م
بشأن تنفيذ تعداد زراعي .

93

.18

قرار رقم ( )21لسنة 1999م
بشأن تعيين السيد /معين فايق خيال .

95

.19

قرار رقم ( )22لسنة 1999م
بشأن تعيين السيد /طالب أحمد مسعود جالد.

96

.20

قرار رقم ( )23لسنة 1999م
بشأن تعيين السيد  /حسين شحادة الشيخ .

97

.21

قرار رقم ( )25لسنة 1999م
بشأن تعيين الدكتور  /محمد طارق سليمان الشرفا .

102

.22

قرار رقم ( )26لسنة 1999م
بشأن إختصاصات رئيس المحكمة العليا وقاضي القضاة.

103

.23

قرار رقم ( )27لسنة 1999م
بشأن تعيين الدكتور  /محمد عوني الناظر.

105

.24

قرار رقم ( )28لسنة 1999م
بشأن مأموري الضبط القضائي بوزارة الزراعة .

106
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.25

إعالن صادر عن وزارة العمل اإلدارة العامة للتعاون بشأن شطب أسم
جمعية .

110

.26

إعالنات صادرة عن وزارة العمل اإلدارة العامة للتعاون بشأن تصفية
جمعيات .

112

.27

إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى وزارة الحكم المحلي
وإعالنات صادرة عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن وزارة الحكم
المحلي * .

114

*
بأراض بيت كاحل  /محافظة الخليل.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن تصديق مشروع هيكلي تفصيلي لغايات مستودعات تبريد
ِ
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن تصديق مشروع هيكلي ترقوميا  /محافظة الخليل.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن تصديق مشروع هيكلي تفصيلي رقم ( )99/1/1153في عجة  /محافظة جنين.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن تصديق مشروع هيكلي تفصيلي رقم ( )99/4/1153في عجة  /محافظة جنين.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن تصديق مشروع تعديل تنظيمي لشارع تجاري في عرابة  /محافظة جنين.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن تصديق مشروع تعديل هيكلي تفصيلي في سيريس  /محافظة جنين.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن تصديق مشروع هيكلي تفصيلي رقم ( )99/5/13159نزلة عيسى  /محافظة طولكرم.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن تصديق مشروع هيكلي تفصيلي رقم( )99/3/1343نزلة عيسى  /محافظة طولكرم.
أراض قرية
•إعالن صادر عن وزير الحكم المحلي بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي رقم ( )12159/5/99والخاص بتغيير استعمال األرض الموجودة في قطع رقم ( )145من حوض رقم ( )2من
ِ
نزلة عيسى في محافظة طولكرم.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على المشروع الهيكلي لمدينة بني سهيال .
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع هيكلي بني سهيال  /محافظات غزة.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن تصديق مشروع هيكلي تفصيلي لغايات مباني عامة ومدرسة في خاراس /محافظة الخليل.
•إعالن صادر عن وزير الحكم المحلي  /بشأن أمر توسيع منطقة تنظيم دير استيا  /منطقة سلفيت.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن تصديق مشروع هيكلي بديا  /منطقة سلفيت.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع تنظيم شارع المنطار بعرض 16متراً .
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تنظيم شارع البراوي – داخل نفوذ بلدية بيت الهيا.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن تصديق مشروع تنظيم هيكلي تفصيلي بأراضي عنبتا إضافي لبلدية طولكرم  /محافظة طولكرم.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن تصديق مشروع هيكلي تفصيلي العوجا لإلعتراض.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن تصديق مشروع هيكلي تفصيلي بيت إجزا  /منطقة القدس.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن إعادة إيداع مشروع هيكلي تفصيلي بير نباال لإلعتراض.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن تصديق مشروع مدينة العودة السكنية /محافظات غزة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تنظيم شارع رقم ( )4من تقاطع الشهداء ( البوليس الحربي) حتى وادي غزة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع تنظيم الشارع رقم ( )9بعرض  20متراً وارتداد  3متر من كل جانب.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع تنظيم شارع المنطار .
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تقسيم الجزء ( )Bمن أرض القسيمة رقم ( )962من أراضي جباليا.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تقسيم لغايات السكن على أرض القسيمة رقم ( )2سبع من القطعة رقم ( )26سبع من أراضي المغازي.
•إعالن صادر عن وزير الحكم المحلي  /بشأن أمر توسيع منطقة تنظيم جماعين  /محافظة نابلس.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع تنظيم الشارع الواصل بين شارع الصناعة والوكالة -داخل نفوذ بلدية غزة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لمحافظة طوباس  /وزارة الحكم المحلي /بشأن إيداع مشروع تنظيم هيكلي رقم .99/4/3
أراض المغازي.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تقسيم لغايات السكن على أرض القسيمة رقم ( )2سبع من القطعة رقم ( )26سبع من
ِ
أراض قرية ياصيد  /محافظة نابلس.
•وزارة الحكم المحلي  /اللجنة المركزية لمحافظة نابلس  /بشأن إعالن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي رقم (ت )99/9من
ِ
أراض قرية دير الحطب  /محافظة نابلس.
•وزارة الحكم المحلي  /اللجنة المركزية لمحافظة نابلس  /بشأن إعالن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي رقم (ت )99/10من
ِ
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع المخطط التفصيلي لمنطقة الزرقاء والتفاح الغربي  88ب  -داخل نفوذ بلدية غزة.
•وزارة الحكم المحلي اللجنة المركزية لمحافظة طولكرم  /بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)12159/5/99
•اللجنة المركزية للتخطيط والبناء  /محافظة أريحا بشأن إيداع مشروع هيكلي تفصيلي خاص باستعمال مصنع تعبئة مياه معدنية رقم (.)99/2
•وزارة الحكم المحلي  /اللجنة المركزية لمحافظة نابلس  /بشأن إعالن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي رقم (ت.)99/11
•وزارة الحكم المحلي  /اللجنة المركزية لمحافظة طولكرم  /بشأن إعالن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)1294/3/99
•إعالن صادر عن وزارة الحكم المحلي  /بشأن أمر توسيع منطقة تنظيم في طمون  /منطقة طوباس.
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•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع المخطط التفصيلي لمنطقة الدرج -حي بني عامر -داخل نفوذ بلدية غزة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع تنظيم شارع النصر -داخل نفوذ بيت الهيا.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع الهيكلي لمدينة البريج.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع المشروع الهيكلي لمنطقة نفوذ المغراقة لسنة 1999م .
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تقسيم لغايات السكن في القطعة رقم ( )695قسيمة رقم ( )18 ،17 ،13باسم أنور العشي  -نفوذ بلدية غزة.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن إيداع مشروع هيكلي أبو قش.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن إيداع مشروع هيكلي إضافي في كفر مالك.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع تعديل تنظيمي شارع البيرة -بيرزيت /محافظة رام هللا والبيرة.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لشارع في بيت سوريك -محافظة القدس.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع هيكلي الشيوخ /محافظة الخليل.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن أمر توسيع منطقة تنظيم البيرة /محافظة رام هللا والبيرة.
• .إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن تصديق مشروع هيكلي تفصيلي لغايات منشارحجر في مسليه /محافظة جنين.
•إعالن صادر عن وزير الحكم المحلي  /بشأن أمر توسيع منطقة تنظيم الزبابدة  /محافظة جنين.
•إعالن صادر عن وزير الحكم المحلي  /بشأن أتنظيم الظاهرية  /محافظة الخليل.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم والبناء بمحافظات غزة/بشأن إيداع مشروع تقسيم لغايات السكن على أرض بقسيمة رقم ( )1من القطعة رقم ( )25من أرض المغازي.
ً
شماال وحتى نهاية نفوذ مدينة غزة جنوباً.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم والبناء بمحافظات غزة  /بشأن مشروع تنظيم الشارع رقم ( )25الواصل بين شارع جمال عبد الناصر
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رقم
مسلسل العدد الواحد والثالثون  13 /كانون أول 1999م
الصفحة

.1

مرسوم رئاسي رقم ( )4لسنة 1999م
بشأن تحديد اختصاصات وزارة شؤون المنظمات األهلية .

5

.2

مرسوم رئاسي رقم ( )5لسنة 1999م
بشأن تعديل تعيين السيد  /وليد أيوب .

8

.3

قرار مجلس الوزراء رقم ( )5لسنة 1999م
بشأن استمالك أراض للمنفعة العامة .

10

.4

قرار مجلس الوزراء رقم ( )6لسنة 1999م
بشأن تشكيل المجلس االستشاري لتعليم العالي .

12

.5

قرار مجلس الوزراء رقم ( )7لسنة 1999م
بإنشاء كلية طب (مقرها جامعة القدس) .

14

.6

قرار مجلس الوزراء رقم ( )8لسنة 1999م
بشأن استمالك أراض للمنفعة العامة .

16

.7

قرار مجلس الوزراء رقم ( )9لسنة 1999م
بشأن استمالك أراض للمنفعة العامة .

19

.8

قرار رقم ( )62لسنة 1998م
بشأن منصب رئيس هيئة الرقابة الرقابة العامة .

22

.9

قرار رقم ( )29لسنة 1999م
بشأن تعيين األستاذ  /زهير الصوراني .

23

.10

قرار رقم ( )30لسنة 1999م
بشأن تعيين السيد  /عبد السالم شلعب .

24

.11

قرار رقم ( )31لسنة 1999م
بشأن تعيين السيد  /خليل مسعود الراعي .

25
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.12

قرار رقم ( )32لسنة 1999م
تعيين المستشار  /خالد عبد الهادي القدرة .

26

.13

قرار رقم ( )33لسنة 1999م
بشأن تشكيل مجلس أمناء جامعة األزهر .

27

.14

قرار رقم ( )34لسنة 1999م
بشأن تشكيل اللجنة العلمية للمبيدات الزراعية .

29

.15

قرار رقم ( )35لسنة 1999م
بشأن استمالك أراض للمنفعة العامة .

32

.16

قرار رقم ( )36لسنة 1999م
بشأن لجنة اإلشراف على سلطة النقد الفلسطينية .

36

.17

قرار وزير التموين رقم ( )1لسنة 1999م
بشأن تعبئة إسطوانات الغاز المنزلية .

37

.18

قرار وزير التموين رقم ( )2لسنة 1999م
بشأن إجراءات الصيانة في محطات

.19

قرار وزير التموين رقم ( )3لسنة 1999م
بشأن اللحوم المجمدة .

41

.20

قرار وزير التموين رقم ( )4لسنة 1999م
بشأن عرض اللحوم المفرومة للبيع .

43

.21

قرار وزير التموين رقم ( )5لسنة 1999م
بشأن حظر تعبئة وتغليف المواد الغذائية بأكياس النايلون السوداء .

45

.22

إعالنات صادرة عن وزارة العمل -اإلدارة العامة للتعاون بخصوص
(جمعيات تعاونية ) .

47

.23

قرارات اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن * .

61

.24

إعالنات وزارة الداخلية تصحيح أسماء .

132

.25

إعالن صادر عن وزارة العمل – اإلدارة العامة للتعاون .

207

الوقود .
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*

•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تنظيم شارع طه حسين رقم ( )3الجزء الواصل من شارع عمر بن الخطاب غرباً ،حتى شارع صالح
الدين شرقاً بعرض  25متر بدون ارتداد.

شماال بعرض 18متراً
ً
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع تنظيم شارع رقم ( )15في الجزء الواصل بين شارع طه حسين جنوباً حتى شارع رقم 58
ً
شماال بعرض  8متر والشارع الواصل بينهما بعرض  8م.
بدون ارتداد ،وشارع خربة العدس من شارع طه حسين وحتى شارع رقم 58
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تنظيم شارع بعرض  9متر ممتد من شارع القلعة حتى شارع سوق الخميس -داخل نفوذ بلدية خانيونس.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع مخطط تفصيلي لمنطقتي اجديدة والتفاح الشرقي – داخل نفوذ بلدية غزة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع مخطط تفصيلي لجزء من منطقتي اجديدة والتركمان – داخل نفوذ مدينة غزة.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن مشروع هيكلي البريج  /محافظات غزة.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع هيكلي تفصيلي لغايات صناعات خفيفة (حرفية) في دير شرف  /محافظة نابلس.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن تصديق مشروع هيكلي تفصيلي لغايات إسكان في ياصيد  /محافظة نابلس.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع تعديل تنظيمي رقم ( )99/7/1502لشارع ضمن أراضي بيرزيت /محافظة رام هللا والبيرة.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع تعديل تنظيمي رقم ( )99/2/1502لشارع ضمن أراضي بيرزيت /محافظة رام هللا والبيرة.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع تعديل تنظيمي رقم ( )99/3/1502لشارع ضمن أراضي بيرزيت /محافظة رام هللا والبيرة.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة استعمال أرض من تجاري محلي إلى طولي /بيرزيت /محافظة رام هللا والبيرة.
•إعالن صادر عن وزير الحكم المحلي /بشأن أمر بتوسيع منطقة تنظيم لقرية الرامة /محافظة جنين.
•إعالن صادر عن وزير الحكم المحلي /بشأن أمر توسيع منطقة تنظيم صوريف /محافظة الخليل.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تقسيم لغايات السكن في القسائم ذوات األرقام ( )18-17-13من القطعة رقم ( )695باسم السيد /أنور
العشي ضمن أراضي غزة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع هيكلي مدينة خان يونس لسنة 1999م.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع المخطط التفصيلي لمركز المدينة المعروف بالمخطط الهيكلي لعام 1946م.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تقسيم لغايات تجارية في القسيمة رقم ( )20من القطعة ( )2343باسم ورثة إبراهيم أبو زايد وحسني
المصدر– داخل نفوذ بلدية المغازي.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع تعديل تنظيمي لغايات مصنع باطون في العيزرية /محافظة القدس.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع هيكلي تفصيلي لغايات فقاسات بيض في كفر صور /محافظة طولكرم.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع هيكلي المغازي /محافظات غزة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع تنظيم امتداد شارع المنطار.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع تنظيم شارع المدخل الرئيسي للمنطقة الصناعية بعرض  34متراً.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على تغيير هدف جزء من القسيمة رقم ( )54من القطعة ( )638من استعمال زراعي الى استعمال
صناعي.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع تقسيم لغايات السكن باسم ورثة المرحوم /خيري محمد النخالة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على تنظيم ممر مشاة في بلوك ( – )9داخل نفوذ مدينة البريج.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تقسيم أرض لغايات السكن ضمن نفوذ مدينة البريج – أراضي سبع باسم السيد/عبد اللطيف أبو مدين.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع المخطط التفصيلي لشارع رقم ( )28بعرض 16م وارتداد 5م من كال الجانبين والذي يمر في القسائم ذوات
األرقام ( )12-11-10من القطعة رقم ( -)579داخل نفوذ بيت حانون.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع المخطط الهيكلي لبلدية جباليا  -النزلة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع خط تنظيم شارع رقم ( )13بعرض 12م وإرتداد 3م من كال الجانبين والذي يمر في القسائم ذوات األرقام
( )17-22-26من القطعة رقم ( – )2342داخل نفوذ الزوايدة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تقسيم أرض لغايات السكن باسم السيدة  /عايدة مصطفى أبو غزالة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع تنظيم شارع عمر بن الخطاب بعرض 12م بدون ارتداد – داخل نفوذ جباليا.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تقسيم أرض لغايات السكن في القسيمة رقم ( )c/3من القطعة رقم ( )680باسم  /جالل نمر قزعاط –
داخل نفوذ مدينة غزة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع المخطط التفصيلي للمنطقة الساحلية – داخل نفوذ مدينة غزة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على إلغاء االرتدادت األمامية لشوارع المنطقة التجارية المحصورة بين شارع عمر المختار وشارع
جمال عبد الناصر وشارع القادسية وشارع نجم الدين العربي – داخل نفوذ مدينة غزة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع تنظيم شارع رقم ( )2الواصل بين شارع اليرموك وشارع صالح الدين.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع مخطط السكة الحديد.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع مخطط تفصيلي منطقة رقم ( )2الصبرة وجزء من النطقة الزيتون – داخل نفوذ مدينة غزة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع تنظيم شارع القدس الواصل بين شارع القاهرة وشارع رقم ( )10بعرض  30متر– داخل
نفوذ مدينة غزة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع خط تنظيم شارع رقم ( )36بعرض  12متر بدون ارتداد – داخل نفوذ مدينة دير البلح.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع خط تنظيم شارع رقم ( –)3داخل نفوذ مجلس قروي المصدر بعرض  24متر وارتداد  3متر من كال الجانبين .
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مسلسل

العدد

32

العدد الثاني والثالثون  29 /شباط 2000م

رقم
الصفحة

.1

قانون رقم ( )5لسنة 1999م
بشأن تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم ( )3لسنة  1999م .

5

.2

قانون رقم ( )6لسنة 1999م
بشأن العطاءات لألشغال الحكومية .

9

.3

قانون رقم ( )7لسنة 1999م
بشأن البيئة .

38

.4

قانون رقم ( )1لسنة 2000م
بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية .

71

.5

قانون رقم ( )2لسنة 2000م
بشأن تنظيم أعمال الوكالء التجاريين .

92

.6

قرارمجلس الوزراء رقم ( )10لسنة 1999م
بشأن إجراءات ترخيص المصانع والمنشأت الصناعية .

103

.7

قرار مجلس الوزراء رقم (1999 )11م
بشأن إنشاء شركة توزيع الكهرباء لمحافظات غزة .

109

.8

قرار مجلس الوزراء رقم ( )12لسنة 1999م
بشأن استمالك أرض للمنفعة العامة .

112

.9

قرار رقم ( )37لسنة 1999م
بشأن تعيين السيد  /ياسر عرفات الدويك .

115

10

قرار رقم ( )38لسنة 1999م
بشأن تعيين السيد  /راسم البياري .

116

.11

قرار رقم ( )39لسنة 1999م
بشأن تعيين المهندس  /سعد الدين عبد الرحمن خرما .

117
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العدد 32

.12

قرار رقم ( )40لسنة 1999م
بشأن تعديل رسوم إنتقال األراضي .

118

.13

قرار رقم ( )41لسنة 1999م
بشأن استمالك أراض للمنفعة العامة .

120

.14

قرار رقم ( )42لسنة 1999م
بشأن استمالك أراض للمنفعة العامة .

123

.15

قرار رقم ( )43لسنة 1999م
بشأن تعديل القرار رقم  82لسنة  1997م بشأن إستمالك أرض للمنفعة
العامة .

134

.16

قرار رقم ( )1لسنة 2000م
بشأن استمالك أرض للمنفعة العامة .

137

.17

قرار وزير التموين رقم ( )6لسنة 1999م
بشأن عالمات دمغ وترقيم المعادن الثمينة .

140

.18

قرار وزير التموين رقم ( )7لسنة 1999م
بشأن تحديد نفقات تحليل المواد الغذائية

156

.19

قرار وزير الحكم المحلي
بشأن توسيع نفوذ بلدية خزاعة .

160

.20

قرارات اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن * .

165

.21

إعالن صادر عن وزارة العمل – اإلدارة العامة للتعاون .

169

.22

إعالنات صادرة عن مسجل الشركات .

171

.23

عالمة تجارية رقم ( )54لسنة 1999م .

174

*
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على قرار اللجنة المحلية  98/62الصادر بتاريخ 1998/9/5م.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تقسيم أرض لغايات السكن في القسيمتين رقمي ( )139-140من القطعة رقم ( – )978داخل نفوذ بلدية
جباليا باسم السيد /سليمان الشرفا ،والسيدة /ليلى الشرفا.
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العدد

33

رقم
مسلسل العدد الثالث والثالثون  30 /حزيران 2000م
الصفحة

.1

قانون التحكيم رقم ( )3لسنة 2000م .

5

.2

مرسوم رقم ( )1لسنة 2000م
بشأن إنشاء ميناء غزة البحري .

30

.3

قرار مجلس الوزارء رقم ( )1لسنة 2000م
بشأن استمالك أرض للمنفعة العامة .

33

.4

قرار مجلس الوزراء رقم ( )2لسنة 2000م
بشأن استمالك أرض للمنفعة العامة .

35

.5

قرار مجلس الوزراء رقم ( )3لسنة 2000م
بشأن استمالك وتخصيص أرض للمنفعة العامة .

37

.6

قرار مجلس الوزراء رقم ( )4بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء
رقم ( )1لسنة 1997م
بشأن تنظيم أعمال الصرافة .

41

.7

قرار مجلس الوزراء رقم ( )5لسنة 2000م
بشأن استمالك أراضي للمنفعة العامة .

46

.8

قرار رقم ( )44لسنة 1999م
بشأن تعيين السيد  /زهير عبد الهادي .

49

.9

قرار رقم ( )45لسنة 1999م
بشأن تعيين السيد  /علي محمود جاد هللا .

50

.10

قرار رقم ( )2لسنة 2000م
بشأن تعيين السيد  /صالح الزرو .

51

.11

قرار رقم ( )3لسنة 2000م
بشأن تعيين السيد  /عزت نمر أيوب .

52
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.12

قرار رقم ( )4لسنة 2000م بشأن استمالك أرض للمنفعة العامة .

53

.13

قرار رقم ( )5لسنة 2000م بشأن استمالك أرض للمنفعة العامة .

55

.14

قرار رقم ( )6لسنة 2000م بشأن تعيين الشيخ  /تيسير التميمي .

57

.15

قرار رقم ( )7لسنة 2000م بشأن استمالك أرض للمنفعة العامة .

58

.16

قرار رقم ( )8لسنة 2000م بشأن تعيين السيدة  /منى ميسره بسيسو .

63

.17

قرار رقم ( )9لسنة 2000م بشأن تعيين الدكتور  /فتحي عرفات .

64

.18

قرار رقم ( )10لسنة 2000م بشأن تعيين السيد  /فتحي محمد درويش .

65

.19

قرار رقم ( )11لسنة 2000م بشأن تعيين الدكتور  /سليمان داوود
الشرفا .

66

.20

قرار رقم ( )12لسنة 2000م بشأن تعيين السيد  /مروان إميل طوباسي .

67

.21

قرار وزير الداخلية رقم ( )1لسنة 2000م بإصدار الالئحة التنفيذية
لقانون االجتماعات العامة رقم ( )12لسنة 1998م .

68

.22

نظام صادر من الجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بشأن إنشاء محطات
بيع المحروقات لسنة 2000م .

72

.23

قرارات مجلس التنظيم األعلى وقرارات اللجنة المركزية للتنظيم وبناء
المدن * .

85

.24

إعالنات صادرة عن وزارة العمل – اإلدارة العامة للتعاون .

173
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*
•مجلس التنظيم األعلى  /اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات الجنوبية /إعالن بشأن التصديق على المشروع الهيكلي لمدينة المغازي موضع التنفيذ.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن تصديق مشروع هيكلي تفصيلي لغايات مصنع أعالف في كفر صور /محافظة طولكرم.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن تصديق مشروع تنظيم إضافي للهيكلي في قرية الراس /محافظة طولكرم.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن تصديق مشروع هيكلي لقرية أبو قش /محافظة رام هللا والبيرة.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن إيداع مشروع هيكلي إضافي تعديلي في أبو شخيدم لالعتراض /محافظة رام هللا والبيرة.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن إيداع مشروع تعديل هيكلي تفصيلي لمسار طريق جمالة لإلعتراض /محافظة رام هللا والبيرة.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لهيكلي سردا /محافظة رام هللا والبيرة.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن تصديق مشروع هيكلي تفصيلي لغايات مصنع كراميكا في دير شرف  /محافظة نابلس.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن إيداع مشروع هيكلي سبسطية لإلعتراض /محافظة نابلس.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن إيداع مشروع مجمع حرفي رقم (ت )99/10في دير الحطب /محافظة نابلس.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن تصديق مشروع تعديل تنظيمي في ديرغزالة /محافظة جنين.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن تصديق مشروع هيكلي تفصيلي لتعديل طريق زراعي في سيلة الحارثية /محافظة جنين.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن تصديق مشروع هيكلي تفصيلي لغايات مصنع تعبئة مياه معدنية في العوجا /محافظة أريحا.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن تصديق مشروع هيكلي تفصيلي في عنزة /محافظة جنين.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن تصديق هيكلي تفصيلي لغايات منشار حجر في بني نعيم /محافظة الخليل.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن تصديق مشروع تعديل تنظيمي لهيكلي إضافي مؤقت في نزلة عيسى /محافظة طولكرم.
•إعالن صادر عن وزير الحكم المحلي  /بشأن أمر توسيع منطقة التنظيم المحلية لبلدية جبع  /محافظة جنين.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن تصديق مشروع تعديل تنظيمي هيكلي تفصيلي لمسار طريق في جمالة /محافظة رام هللا والبيرة.
•إعالن صادر عن وزير الحكم المحلي  /بشأن أمر توسيع منطقة التنظيم المحلية لبلدية اليامون /محافظة جنين.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن تصديق مشروع هيكلي تفصيلي لشارع إسكان الدوحة في جفنا /محافظة رام هللا والبيرة.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن تصديق مشروع تعديل هيكلي تفصيلي لغايات منشار حجر في بيت أمر /محافظة الخليل.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن تصديق مشروع تعديل هيكلي تفصيلي لغايات صناعات في الخليل /محافظة الخليل.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن تصديق مخطط هيكلي الرشايدة /محافظة بيت لحم.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع إلغاء الشارع المساحي رقم ( )12الذي يربط القسائم الزراعية ( )19-17-16من القطعة رقم ()2348
من أراضي البريج.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تقسيم أرض لغايات السكن باسم السيد  /فالح يوسف الحداد.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تنظيم شارع حمد رقم ( )48بعرض 9م بدون ارتداد – داخل نفوذ مدينة بيت حانون.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تنظيم شارع رقم ( )12بعرض 16م بدون ارتداد – داخل نفوذ مدينة عبسان الكبيرة.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن تصديق مشروع هيكلي سلفيت /محافظة سلفيت.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن تصديق مشروع هيكلي تفصيلي إضافي لقرية الجملة /محافظة جنين.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن تصديق مشروع تعديل هيكلي قباطية /محافظة جنين.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن تصديق مشروع تعديل تنظيمي لتغيير مسار شارع رقم ( )2في سلواد /محافظة رام هللا والبيرة.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن تصديق مشروع تعديل تنظيمي لمسار شارع في بيرزيت /محافظة رام هللا والبيرة.
•قرار وزير الحكم المحلي /بشأن توسيع نفوذ بلدية الزوايدة.
•قرار وزير الحكم المحلي /بشأن توسيع نفوذ بلدية رفح.
•قرار وزير الحكم المحلي /بشأن تعيين حدود ونفوذ الهيئة المحلية لمنطقة الفخاري.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع تنظيم شارع رقم ( )2بعرض 20م بدون ارتداد – داخل نفوذ النصيرات.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع مخطط تفصيلي للقسيمة رقم ( )8من القطعة رقم ( – )2325داخل نفوذ النصيرات.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع تقسيم أرض لغايات السكن باسم السيد /حسني فريح المصدر.
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مسلسل

العدد 34

العدد الرابع والثالثون  30 /أيلول 2000م

رقم
الصفحة

.1

قانون اإلحصاءات العامة رقم ( )4لسنة 2000م .

5

.2

نظام رقم ( )1لسنة 2000م صادر عن مجلس الطاقة الوطني
بشأن مشروع الطاقة الكهربائية لمحافظات غزة .

21

.3

قرار مجلس الوزراء رقم ( )6لسنة 2000م
بشأن تسجيل أرض .

30

.4

قرار مجلس الوزراء رقم ( )7لسنة 2000م
بشأن استمالك أرض لصالح سلطة المياه إلقامة خزان مياه عليها .

32

.5

قرار رقم ( )46لسنة 1999م
بشأن استمالك أرض لغايات المنفعة العامة .

35

.6

قرار رقم ( )47لسنة 1999م
بإنشاء سلطة الموانيء البحرية .

38

.7

قرار رقم ( )13لسنة 2000م
بشأن ترقية المهندس جبريل أبو علي .

40

.8

قرار رقم ( )14لسنة 2000م
بشأن تعيين صاحب السمو األمير طيار  /فواز بن ناصر بن فهد الفيصل
آل سعود.

41

.9

قرار رقم ( )15لسنة 2000م
بشأن استمالك أرض لغايات المنفعة العامة .

42

.10

قرار رقم ( )16لسنة 2000م
بشأن استمالك أرض لغايات للمنفعة العامة .

45

.11

قرار رقم ( )17لسنة 2000م
بتشكيل مجلس أمناء جامعة النجاح الوطنية .

49
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العدد 34

.12

قرار رقم ( )18لسنة 2000م
بشأن تعديل قرار إستمالك أرض لغايات المنفعة العامة .

51

.13

قرار رقم ( )19لسنة 2000م
بشأن منح صفة الضبط القضائي لمدير عام الدفاع المدني ولفئات من
موظفي المديرية العامة للدفاع المدني .

53

.14

قرار رقم ( )20لسنة 2000م
بشأن استمالك أرض للمنفعة العامة .

55

.15

قرار رقم ( )21لسنة 2000م
بشأن استمالك أرض للمنفعة العامة .

57

.16

قرار رقم ( )22لسنة 2000م
بشأن استمالك أرض للمنفعة العامة .

61

.17

قرار رقم ( )23لسنة 2000م
بشأن ترخيص محال بيع وتداول المبيدات الزراعية .

64

.18

قرار رقم ( )24لسنة 2000م
بشأن استمالك أراض لغايات المنفعة العامة .

66

.19

قرار رقم ( )25لسنة 2000م
بشأن تعديل أسم مجلس قروي البيوك إلى مجلس قروي النصر .

70

.20

قرار ات صادرة عن وزارة الداخلية بشأن تسجيل جمعيات خيرية .

72

.21

قرارات تنظيم – وزارة الحكم المحلي * .

74

.22

النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين في فلسطين .

117

.23

إعالنات تجارية .

140

*
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن تصديق مشروع تعديل هيكلي قباطية /محافظة جنين.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن تصديق مشروع تعديل تنظيمي لتغيير مسار شارع رقم ( )2في سلواد  /محافظة رام هللا والبيرة.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن تصديق مشروع تعديل تنظيمي لمسار شارع في بيرزيت /محافظة رام هللا والبيرة.
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العدد 34

•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع تعديل مشروع تخطيط هيكلي لمنطقة تنظيم المصدر.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع خط تنظيم شارع رقم ( )10للجزء الواصل من شارع صالح الدين وحتى شارع رقم ( )4الكرامة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع تنظيم شارع رقم ( )3بعرض 24م وارتداد 3م من كال الجانبين – داخل نفوذ مجلس
قروي المصدر.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن مخطط تنظيم مشروع بركة مياه األمطار – داخل نفوذ مدينة رفح.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن مشروع تنظيم شارع طه حسين رقم ( )3والواصل بين شارع عمر بن الخطاب وشارع رقم ( )4بعرض 25م بدون ارتداد.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تنظيم شارع حمد رقم ( )48بعرض 9م بدون ارتداد – داخل نفوذ مدينة بيت حانون.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تنظيم شارع رقم ( )12بعرض 16م بدون ارتداد – داخل نفوذ مدينة عبسان الكبيرة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تنظيم إلغاء الشارع المساحي رقم ( )12الذي يربط القسائم الزراعية ( )19-17-16من القطعة رقم
( -)2348من أراضي البريج.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تقسيم أرض لغايات السكن باسم السيد /فالح يوسف الحداد – داخل نفوذ مدينة البريج.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع تنظيم شارع رقم ( )2بعرض 20م بدون ارتداد– داخل نفوذ النصيرات.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع مخطط تفصيلي للقسيمة رقم ( )8من القطعة رقم ( -)2325اخل نفوذ النصيرات.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع تقسيم أرض لغايات السكن باسم السيد /حسني فريح – داخل نفوذ مدينة البريج.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع مخطط هيكلي قرية المغراقة الراعية ووضعه موضع التنفيذ.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع مخطط تنظيم شارع رقم ( )119المعروف باسم بخيت صافي بعرض 10م بدون ارتداد–
داخل نفوذ مدين خان يونس.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على تغيير هدف استعمال أرض القسائم ذوات األرقام ( )247-244-243من القطعة رقم ( )726من
مرافق عامة إلى استعمال تجاري – داخل نفوذ مدينة غزة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع مخطط تفصيلي لشارع رقم ( – )58داخل نفوذ مدينة خانيونس الواصل بين شارع رقم ( )45وشارع
رقم (.)83
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع تنظيم شارع رقم ( )23الواصل بين شارع رقم ( )12وشارع رقم ( )10بعرض 30م
بدون ارتداد – داخل نفوذ مدينة خانيونس.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع تنظيم شارع رقم ( )12بعرض 20م بدون ارتداد– داخل نفوذ مدين خانيونس.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع تنظيم شارع رقم ( )41الواصل بين شارع رقم ( )8وشارع رقم ( )10بعرض 30م
بدون ارتداد.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع هيكلي سلفيت /منطقة سلفيت.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع هيكلي تفصيلي إضافي لقرية الجلمة /محافظة جنين.
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العدد

35

رقم
مسلسل العدد الخامس والثالثون  20 /تشرين أول 2000م
الصفحة

.1

قرار مجلس الوزراء رقم ( )8لسنة 2000م
بشأن استمالك أرض للمنفعة العامة .

5

.2

قرار رقم ( )26لسنة 2000م
بشأن استمالك أراض للمنفعة العامة .

8

.3

قرار رقم ( )27لسنة 2000م
بشأن اعتماد لوائح شروط السالمة والوقاية من الحريق .

12

.4

اللوائح وشروط السالمة والوقاية من الحريق .

15

.5

قرار رقم ( )28لسنة 2000م
بشأن حظر استيراد السجائر وحظر الترخيص بها .

239

.6

إعالنات وزارة العمل – اإلدارة العامة للتعاون .

241

.7

نشر عالمات تجارية (إعالن رقم . )1999/72

266
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مسلسل

العدد 36

رقم
العدد السادس والثالثون  19 /آذار 2001م
الصفحة

.1

قانون المرور رقم ( )5لسنة 2000م .

5

.2

قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم ( )6لسنة 2000م .

63

.3

.4

مرسوم رئاسي معدل رقم ( )2لسنة 2000م بتعديل المرسوم رقم ()3
لسنة 1999م
بشأن رسوم الخدمات والرخص الصادرة طبقاً للقوانين الزراعية
المطبقة في فلسطين بوزارة الزراعة .
قرار مجلس الوزراء رقم ( )9لسنة 2000م بتعديل القرار رقم ()1
لسنة 1999م
بشأن رسوم فحص وتحليل دمغ المعادن الثمينة والتراخيص المتعلقة بها .

83

85

.5

قرار مجلس الوزراء رقم ( )10لسنة 2000م
بشأن استمالك أرض للمنفعة العامة .

87

.6

قرار مجلس الوزراء رقم ( )11لسنة 2000م
بشأن استمالك أرض للمنفعة العامة .

90

.7

قرار مجلس الوزراء رقم ( )12لسنة 2000م
بشأن تسجيل أرض باسم الخزينة العامة بالسلطة الوطنية الفلسطينية .

93

.8

قرار رقم ( )29لسنة 2000م
تشكيل مجلس القضاء األعلى .

95

.9

قرار رقم ( )30لسنة 2000م
بشأن تعيين السيدة فريال كامل سالم .

97

.10

قرار رقم ( )31لسنة 2000م
استمالك أرض لغايات المنفعة العامة .

98
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العدد 36

.11

قرار رقم ( )32لسنة 2000م
بترقية بعض موظفي ديوان الفتوى والتشريع .

102

.12

قرار رقم ( )33لسنة 2000م
بشأن تعيين السيد /نصار خليل الحناوي .

103

.13

قرار رقم ( )34لسنة 2000م
بشأن تعيين السيد  /فاروق ممتاز األفرنجي .

105

.14

قرار رقم ( )35لسنة 2000م
بشأن تعيين السيد  /محمد أحمد القصراوي .

106

.15

قرار رقم ( )1لسنة 2001م
بشأن تعيين السيد  /عماد العتيلي .

107

.16

قرار رقم ( )2لسنة 2001م
بشأن تعيين السيد  /وسيم رشيد أغا .

108

.17

قرار رقم ( )3لسنة 2001م
بشأن تعيين السيد  /مطلق حسان .

109

.18

قرار رقم ( )4لسنة 2001م
بشأن تعيين السيد  /فايق عبد حميد المصري .

110

.19

قرار وزير التموين رقم ( )1لسنة 2000م
بشأن تحديد أسعار بيع رغيف الخبز للمستهلك .

111

.20

قرار وزير التموين رقم ( )2لسنة 2000م
بشأن تعليمات وشروط مزاولة المهن والحرف الخاصة بالمعادن
الثمينة .

113
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مسلسل

العدد 37

العدد السابع والثالثون  31 /أيار 2001م

رقم
الصفحة

.1

قانون الرسوم القنصلية رقم ( )1لسنة  2001م .

5

.2

مرسوم رئاسي رقم ( )1لسنة 2001م
بشأن إعادة تسمية وزارة التعليم العالي .

9

.3

قرار رقم ( )36لسنة 2000م
بشأن تعيين الدكتور  /محمد طارق سليمان الشرفا .

10

.4

قرار مجلس الوزراء رقم ( )1لسنة 2001م
بشأن استمالك أرض لغايات المنفعة العامة .

11

.5

قرار مجلس الوزراء رقم ( )2لسنة 2001م
بشأن استمالك أرض لغايات المنفعة العامة .

13

.6

قرار مجلس الوزراء رقم ( )3لسنة 2001م
بشأن استمالك أرض لغايات المنفعة العامة .

15

.7

قرار مجلس الوزراء رقم ( )4لسنة 2001م
بشأن استمالك أرض لغايات المنفعة العامة .

18

.8

قرار مجلس الوزراء رقم ( )5لسنة 2001م
بشأن استمالك أرض لغايات المنفعة العامة .

20

.9

قرار مجلس الوزراء رقم ( )6لسنة 2001م
بشأن استمالك أرض لغايات المنفعة العامة .

23

.10

قرار وزير التموين رقم ( )1لسنة 2001م
بشأن إضافة اليود إلى ملح الطعام "ملح المائدة " .

26

.11

قرارات تسجيل جمعيات خيرية " وزارة الداخلية " .

29
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العدد 37

.12

إعالن صادر عن وزارة العمل – اإلدارة العامة للتعاون .

37

.13

قرارات اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن * .

45

*
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تقسيم أرض لغايات السكن باسم /محمد أحمد علي -داخل نفوذ مدينة جباليا.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على إلغاء الشارع رقم ( - )12داخل نفوذ مدينة البريج.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع تنظيم شارع السكة الحديد رقم ( )10والواقع بين شارع رقم ( )27شمال وشارع رقم
( )12جنوب بعرض 40م بدون ارتداد– داخل نفوذ مدينة خانيونس.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تقسيم أرض لغايات السكن “مشروع حي النزهة” – ضمن أراضي بيت الهيا.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن مخطط تفصيلي لشوارع المنطقة الجنوبية المحصورة بين شارع رقم  16غرباً وشارع رقم  53جنوباً وشارع رقم 30
ً
شماال .
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•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع مخطط تفصيلي لشارع رقم ( – )58داخل نفوذ مدينة خان يونس الواصل بين شارع رقم ( )45وشارع
رقم (.)83
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع تنظيم شارع رقم ( )23الواصل بين شارع رقم ( )12وشارع رقم ( )10بعرض 30م
بدون ارتداد –داخل نفوذ مدينة خانيونس.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع تنظيم شارع رقم ( )12بعرض 20م بدون ارتداد – داخل نفوذ مدينة خانيونس.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع تنظيم شارع رقم ( )41الواصل بين شارع رقم ( )8وشارع رقم ( )10بعرض 30م
بدون ارتداد.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع مخطط هيكلي قرية المغراقة الزراعية.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع تنظيم شارع رقم ( )119المعروف باسم “بخيث صافي” بعرض 10م بدون ارتداد –داخل
نفوذ مدينة خان يونس.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على تغيير هدف استعمال أرض القسائم ذوات األرقام ( )243-244-247من القطعة رقم ( )726من
مرافق عامة إلى استعمال تجاري – داخل نفوذ مدينة غزة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع تنظيم شارع رقم ( )23بعرض 15م بدون ارتداد وشارع رقم ( )88بعرض 14م بدون
ارتداد 3م من كل جانب وشوارع أخرى بمنطقة الوفية – داخل نفوذ مدينة خانيونس.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع المخطط الهيكلي لنفوذ قرية الفخاري.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع تنظيم مخطط تفصيلي لشارع رقم ( )19الواصل من شارع الرشيد حتى شارع رقم ()14
بعرض 20م وارتداد 3م من كال الجانبين ومن شارع رقم ( )14حتى شارع رقم ( )8بعرض 18م بدون راتداد – داخل نفوذ مدينة الزوايدة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع تنظيم الجزء الشرقي الهيكلي رقم ( )10الواصل بين شارع صالح الدين وشارع رقم
(( )4الكرامة) بعرض 30م بدون ارتداد.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع المخطط التفصيلي لمنطقة رقم ( )9تل الهوا – غزة والمحدد بالشوارع التالية:
•شرقاً :شارع الصناعة.
•غرباً :شارع عمان.
ً
شماال :شارع جمال عبد الناصر.
•
•جنوباً :نفوذ بلدية غزة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تقسيم أرض لغايات السكن باسم /أحمد حسن طه –داخل نفوذ جباليا.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع المخطط التفصيلي الهيكلي لمدنية بيت حانون.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع مخطط تفصيلي لشارع رقم ( )41بعرض 16م بدون ارتداد في الجزء المحصور بين شارع رقم ()50
وشارع رقم ( )51شارع السلطان عبد الحميد وبعرض 24م بدون ارتداد في الجزء المحصور بين شارع رقم ( )51وشارع رقم ( )4والذي يمر بالقسائم ذوات األرقام ( )24-23-22-29من القطعة
رقم ( )576والقسائم ( )2-8من القطعة رقم ( – 575داخل نفوذ مدينة بيت حانون.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تنظيم شارع رقم ( )70بعرض 12م بدون ارتداد.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع تنظيم مخطط تفصيلي لشارع رقم ( )56بعرض 12م وارتداد 3م من كال الجانبين – داخل
نفوذ مدينة دير البلح.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع تقسيم أرض لغايات السكن باسم /بشير كامل الحرثاني في جزء من القسيمة رقم ( )8من
القطعة رقم ( –)662داخل نفوذ مدينة النصيرات.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع مخطط تفصيلي لشارع بمنطقة الشوكة -رفح بعرض 10م3+م ارتداد من كال الجانبين والمار بملكيات
ورثة المرحوم /خليل حميدان الهسي ومحمود خليل برخ.
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•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع مخطط تفصيلي المنطقة الساحلية لمدينة غزة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تغيير هدف استعمال جزء من القسيمة رقم ( )8من القطعة رقم ( )662من منطقة خضراء إلى سكني
وتقسيمها إلى أرض لغايات السكن باسم /نادرة الحرثاني – داخل نفوذ النصيرات.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تعديل خط تنظيم شارع رقم ( )1بعرض 20م وارتداد 3م من كل جانب الواصل بين شارع رقم ( )2وشارع
رقم ( )4للجزء المحاذي لمحطة توليد الكهرباء والمار بالقسائم ( )62-61من القطعة رقم ( )661والقسيمة ( )40من القطعة ( – )666داخل نفوذ مدينة النصيرات.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تغيير هدف استعمال أرض من منطقة سياحية إلى سكنية وتقسيمها إلى أرض لغايات السكن في القسيمة
رقم ( )26من القطعة رقم ( )2337باسم /عبد هللا المصدر وعبد الحكيم المصدر.
•إعالن وزارة الحكم المحلي/اللجنة المركزية لمحافظة نابلس /بشأن تخصيص مواقف عامة الموجود في جزء من قطعة رقم ( )27من الحوض رقم ( )4من أراض قرية بالطة في محافظة نابلس.
•إعالن وزارة الحكم المحلي/اللجنة المركزية لمحافظة نابلس /بشأن تنظيم شارع دائري الموجود في أراضي بلدية نابلس يمر في ( )1حوض  1صرة والقطعة رقم (.1ب) حوض ( )24-63ويمر في
أجزاء من القطع المفرزة ( )20-22-17والقطعة (.)8
•إعالن وزارة الحكم المحلي/اللجنة المركزية لمحافظة نابلس /بشأن تنظيم درج الموجود في القطع رقم ( )12من حوض ( )8من أراضي قرية رفيديا في محافظة نابلس.
•إعالن وزارة الحكم المحلي/اللجنة المركزية لمحافظة نابلس /بشأن إلغاء طريق تسوية الموجودين بالقطع رقم ( )16/1,61من الحوض رقم ( )10من أراض قرية بالطة.
أراض قرية عسكر
•إعالن وزارة الحكم المحلي/اللجنة المركزية لمحافظة نابلس بشأن /دمج وإفراز القطع الموجودة في القطع رقم ( )13+12+10+9+8وطريق تسوية في الحوض ( )12عسكر
ِ
في محافظة نابلس.
•إعالن وزارة الحكم المحلي/اللجنة المركزية لمحافظة نابلس /بشأن تعديل شارع طريق الموجود في قطع رقم ( 34+53+2/52من حوض  )3من أراض قرية رفيديا في محافظة نابلس.
•إعالن وزارة الحكم المحلي/اللجنة المركزية لمحافظة نابلس /بشأن تعديل منعطف الموجود في قطع رقم ( )39-38من حوض رقم ( )2من أراضي قرية صرة.
•إعالن وزارة الحكم المحلي/اللجنة المركزية لمحافظة نابلس /بشأن تغيير استعمال من سكن إلى مرافق عامة.
•إعالن وزارة الحكم المحلي /اللجنة المركزية لمحافظة نابلس /بشأن توسيع وتعديل شوارع في الجبل الشمالي في محافظة نابلس.
•إعالن وزارة الحكم المحلي/اللجنة المركزية لمحافظة نابلس /بشأن بإلغاء درج الموجود بين قطع رقم ( )2,84/85من الحوض رقم ( )24064من أراضي مدينة نابلس في محافظة نابلس.
•إعالن وزارة الحكم المحلي/اللجنة المركزية لمحافظة نابلس /بشأن دمج طرق التسوية المحيطة وتحويلها الى مرافق عامة قطعة رقم ( )19/17من الحوض رقم ( )24006من أراضي مدينة نابلس
في محافظة نابلس.
•إعالن وزارة الحكم المحلي/اللجنة المركزية لمحافظة نابلس /بشأن تعديل منعطف الموجود في قطع رقم ( )39-36من الحوض رقم ( )2من أراض قرية صرة في محافظة نابلس.
•إعالن وزارة الحكم المحلي/اللجنة المركزية لمحافظة نابلس /بشأن تغيير استعمال من سكن إلى مرافق عامة الموجود في جزء من القطعة رقم ( )8من الحوض رقم ( )34076ومظلة شارع من القطعة
 24من حوض رقم ( )24058من أراض مدينة نابلس في محافظة نابلس.
•إعالن وزارة الحكم المحلي/اللجنة المركزية لمحافظة نابلس /بشأن توسيع وتعديل شوارع في الجبل شوارع في الجبل الشمالي من أراض مدينة نابلس في محافظة نابلس.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تقسيم أرض لغايات السكن باسم /أحمد حسن طه على أرض القسيمة رقم ( )1248من القطعة (–)978
داخل نفوذ جباليا.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع تقسيم أرض لغايات السكن باسم /محمد أحمد علي.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع مخطط تفصيلي لمنطقة التركمان – داخل نفوذ مدينة غزة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع مخطط تفصيلي لشارع رقم ( )125و شارع رقم ( )128داخل نفوذ مدينة خانيونس .
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع المخطط الهيكلي لمدينة القرارة ووضعه موضع التنفيذ.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع تقسيم أرض لغايات السكن باسم السيد /محسن فريح المصدرضمن نفوذ البريج.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع خط تنظيم شارع رقم ( )58وشوارع أخرى بمنطقة خربة العدس -داخل نفوذ مدينة رفح.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تنظيم جزء من شارع رقم ( )22وشارع رقم ( )35وحتى شارع رقم ()5وشارع رقم (.)120
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مجدد لمشروع المخطط الهيكلي لمدينة بيت حانون.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع تغيير هدف استعمال جزء من القسيمة رقم ( )8من القطعة رقم ( )662من منطقة خضراء إلى سكني وتقسيمها إلى
أرض لغايات السكن باسم /بشير كامل الحرثاني – داخل نفوذ مدينة النصيرات.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تنظيم مخطط تفصيلي لشارع رقم ( )56بعرض 12م وارتداد 3م من كال الجانبين – دير البلح.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تقسيم أرض لغايات السكن باسم /محسن فريح المصدر رقم القطعة ( )9أراض سبع قسيمة رقم ()31
أراضي سبع -ضمن أراضي مدينة البريج.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن تصديق مشروع هيكلي النويعمه والديوك الفوقا /محافظة أريحا.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن تصديق مشروع تعديل تنظيمي في مرج الغزال /محافظة أريحا.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن إعادة إيداع مشروع تعديل تنظيمي إللغاء شارع في العيزيرية العتراض /محافظة القدس.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن تصديق مشروع هيكلي تفصيلي رقم (/10ت خ )99/لطريق كريسه – دورا /محافظة الخليل.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن تصديق مشروع تنظيم شارع إلسكان في كفر صور رقم ( )99/5/12144ضمن الحوض ( )3محافظة طولكرم.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن تصديق مشروع تعديل تنظيمي لتغيير مسار شارع في أريحا /محافظة أريحا.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن تصديق مشروع تعديل تنظيمي لغايات مصنع طوب في اليامون /محافظة جنين .
•إعالن صادر عن وزير الحكم المحلي  /بشأن أمر توسيع منطقة التنظيم المحلية لبلدية دورا  /محافظة الخليل .
•إعالن صادر عن وزير الحكم المحلي  /بشأن أمر توسيع منطقة التنظيم المحلية لقرية قيرة  /منطقة سلفيت.
•إعالن صادر عن وزير الحكم المحلي  /بشأن أمر توسيع منطقة التنظيم المحلية لبلدية كفل حارس /منطقة سلفيت.
•إعالن صادر عن وزير الحكم المحلي  /بشأن أمر توسيع منطقة التنظيم المحلية لبلدية دير بلوط /منطقة سلفيت.
•إعالن صادر عن وزير الحكم المحلي  /بشأن أمر توسيع منطقة التنظيم المحلية لبلدية كفر الديك /منطقة سلفيت.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن إعادة إيداع مشروع شارع يؤدي إلسكان بأراض اجنسنيا لالعتراض /محافظة نابلس.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن تصديق مشروع تعديل تنظيمي لتوسيع شارع في البيرة /محافظة رام هللا والبيرة.
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•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن تصديق مشروع تنظيم هيكلي الفخاري /محافظات غزة.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن تصديق مشروع تعديل تنظيمي لتغيير مسار طريق في خلة العمياء -البيرة /محافظة رام هللا والبيرة.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن تصديق مشروع تعديل تنظيم شارع اربط إسكان كفر صور /محافظة طولكرم.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن تصديق مشروع تعديل شارع بأراض سردا وأبو قش يؤدي إلسكان سردا /محافظة رام هللا والبيرة.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن تصديق مشروع تعديل شارع بأراض عين يبرود يؤدي إلسكان في دير دبوان /محافظة رام هللا والبيرة.
•إعالن صادر عن وزير الحكم المحلي /بشأن أمر توسيع منطقة التنظيم المحلية لبلدية سعير /محافظة الخليل.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن تصديق مشروع هيكلي رام هللا /محافظة رام هللا والبيرة.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن تصديق مشروع هيكلي بيرنباال /محافظة القدس.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن تصديق مشروع هيكلي عنبتا /محافظة طولكرم.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن تصديق مشروع تعديل تنظيمي لطريق في سلواد /محافظة رام هللا والبيرة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع مخطط تفصيلي لجزء من شارع ( )2الواصل بين شارع رقم ( )95وحتى شارع رقم ( )4الطريق العام-
داخل نفوذ مدينة خانيونس.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع تقسيم أرض لغايات السكن باسم /فالح يوسف الحداد -داخل نفوذ بريج.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة /جلسة رقم ( )2000/10المنعقدة بتاريخ 2000/6/21م.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تقسيم أرض لغايات السكن باسم /إسماعيل عودة أبو مدين -البريج.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع خط تنظيم شارع وممر تصريف مياه األمطار  -داخل نفوذ خانيونس .
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع مخطط تفصيلي لشارع رقم ( – )9داخل نفوذ الزوايدة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تقسيم أرض لغايات السكن باسم /صالح حرز هللا – أراضي جباليا.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع تنظيم رقم (10أ) في الجزء الممتد من شارع البوليتكنك حتى تقاطعه مع شارع المواصي
البحر ( )7بعرض16م وارتداد 3م من كال الجانبين –داخل نفوذ الزوايدة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع تغيير هدف استعمال جزء من القسيمة رقم ( )8من القطعة رقم ( )662من منطقة خضراء إلى سكني وتقسيمها إلى
أرض لغايات السكن باسم /ورثة رفيق الحرثاني – داخل نفوذ مدينة النصيرات.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع تنظيم شارع رقم ( )1الواصل بين شارع الرشيد رقم ( )16وشارع رقم ( )10بعرض
24م وارتداد 3م من كال الجانبين.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي مشروع تقسيم أرض لغايات السكن باسم /اسماعيل عودة أبو ميدين في القسيمة رقم ( )29أراضي سبع
من القطعة رقم (.)2
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع تقسيم أرض لغايات السكن باسم /نادرة كامل الحرثاني– داخل نفوذ مدينة النصيرات.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تقسيم لغايات السكن في جزء من القسيمة رقم ( )17من القطعة رقم ( )89ضمن نفوذ مدينة خانيونس.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع خط تنظيم رقم ( )25إيداعاً مجدداً.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع المخطط الهيكلي لمدينة بيت الهيا.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع مخطط تفصيلي لمنطقتي اجديدة والتفاح الشرقي إيداعاً مجدداً -داخل نفوذ مدينة غزة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة /التصديق النهائي على مشروع تنظيم مخطط تفصيلي منطقة اجديدة والتركمان – دخل نفوذ مدينة غزة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تفصيلي شارع رقم ( )32داخل نفوذ مدينة خانيونس.
•إعالن صادر عن وزارة الحكم المحلي  /اللجنة المركزية لمحافظة نابلس تصديق مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2000/40
•إعالن صادر عن وزارة الحكم المحلي  /اللجنة المركزية لمحافظة نابلس تصديق مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2000/19
•إعالن صادر عن وزارة الحكم المحلي  /اللجنة المركزية لمحافظة نابلس تصديق مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2000/22
•إعالن صادر عن وزارة الحكم المحلي  /اللجنة المركزية لمحافظة نابلس تصديق مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2000/25
•إعالن صادر عن وزارة الحكم المحلي  /اللجنة المركزية لمحافظة نابلس تصديق مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2000/20
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع تعديل مشروع تخطيط هيكلي لمنطقة تنظيم المصدر.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع تقسيم أرض لغايات السكن باسم /ورثة شعبان أبو قاسم – داخل نفوذ مدينة الزوايدة التنظيمي.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع تنظيم تفصيلي لسارع رقم ( )4خليل الوزير بعرض 16م بدون ارتداد – داخل نفوذ مدينة
ً
شماال.
الزوايدة
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع المخطط التفصيلي للشارع المار بمنطقة أبو مطرود و الهسي بعرض 10م وارتداد من
كال الجانبين -داخب نفوذ مجلس قروي الشوكة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تفصيلي لشارع أبو جراد رقم ( )12وشارع الرضيع رقم ( )36بعرض 14م بدون ارتداد – داخل نفوذ
بيت الهيا.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تفصيلي لشارع رقم ( )A/Aبعرض 12م بدون ارتداد -داخل نفوذ مدينة الزوايدة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تقسيم أرض لغايات السكن باسم السيد /صالح حرز هللا وعبد العزيز الخالدي -داخل نفوذ مدينة جباليا.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع مخطط تفصيلي شارع رقم ( -)34داخل نفوذ مدينة دير البلح.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تغيير هدف استعمال أرض من منطقة خضراء إلى سكني وتقسيمها لغايات السكن باسم السيدة /فاطمة
الحرثاني – داخل نفوذ النصيرات.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع مخطط تفصيلي للشوارع المارة بالقطع ( )2337-144-143-142-141-140وذلك طبقاً لمخطط المودع
بمقر لجنة التنظيم المحلية بلدية دير البلح.
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•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع تنظيم امتداد شارع الشهيد صالح دردونة بعرض 10م بدون راتداد.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع تقسيم أرض لغايات السكن باسم السيد /أحمد حسن طه  -داخل نفوذ مدينة جباليا.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع مخطط تفصيلي شارع رقم ( )47وجزء من شارع رقم ( -)44دخل نفوذ مدينة جباليا.
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العدد الثامن والثالثون  5 /أيلول 2001م

رقم
الصفحة

.1

قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ( )2لسنة  2001م .

5

.2

قانون اإلجراءات الجزائية رقم ( )3لسنة  2001م .

94

.3

قانون البيّنات في المواد المدنية والتجارية رقم ( )4لسنة  2001م .

226

.4

قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ( )5لسنة  2001م .

279

الرقم المرجعي  :دليل رقم (Ref : G1-9-2013 -)1

mjr.lab.pna.ps

130

دليل الوقائع الفلسطينية األول

العدد 39

رقم
مسلسل العدد التاسع والثالثون  25 /تشرين ثاني 2001م
الصفحة

.1

تصويبات * .

5

.2

قانون العمل رقم ( )7لسنة 2000م .

7

.3

مرسوم رئاسي رقم ( )2لسنة 2001م .
بشأن المصادقة على نتيجة انتخاب صاحب الغبطة البطريرك كيريوس
إيرينيوس األول .

66

.4

قرار رقم ( )63لسنة 1998م
بشأن تعيين السيد  /هايل عادل الفاهوم .

68

.5

قرار رقم ( )37لسنة 2000م
ً
بشأن تعيين األستاذ  /محمد شحاده سدر قاضيا بالمحكمة العليا .

69

.6

قرار رقم ( )5لسنة 2001م
بشأن تعيين السيد  /عمرو عبد هللا الحوراني .

70

.7

قرار رقم ( )6لسنة 2001م
بشأن تعيين الدكتور  /معاوية سليم حسنين .

71

.8

قرار رقم ( )7لسنة 2001م
بشأن تعيين السيد  /ذياب عيوش .

72

.9

قرار رقم ( )8لسنة 2001م
بشأن تعيين السيد  /يونس عمرو.

73

.10

قرار رقم ( )9لسنة 2001م
بشأن تعيين السيد  /أحمد صخر خلوصي بسيسو .

74

.11

قرار رقم ( )10لسنة 2001م
بشأن تعيين السيد  /حسني سالم زعرب .

75
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.12

قرار رقم ( )11لسنة 2001م
بشأن تعيين السيد  /سفيان عبد هللا األغا .

76

.13

قرار رقم ( )12بشأن إيقاف العمل مؤقتاً بالقرار رقم ( )28لسنة 2000م
بشأن حظر استيراد السجائر وحظر الترخيص به .

77

.14

قرار رقم ( )13لسنة 2001م
بشأن استمالك أراض للمنفعة العامة .

79

.15

قرار رقم ( )14لسنة 2001
بشأن استمالك أراض للمنفعة العامة .

82

.16

قرار رقم ( )15لسنة 2001م
بشأن تعيين السيد  /حاتم عطا أبو شعبان .

85

.17

قرار مجلس الوزراء رقم ( )7لسنة 2001م
بشأن إستمالك أرض لغايات المنفعة العامة .

86

.18

قرار مجلس الوزراء رقم ( )8لسنة 2001م
بشأن إستمالك أرض لغايات المنفعة العامة .

91

.19

قرار وزير التموين رقم ( )2لسنة 2001م
بشأن صك عالمة مميزة على المصوغات .

93

.20

قرار وزير التموين رقم ( )3لسنة 2001م
بشأن ظهور وأجنحة الدجاج المجمد .

96

.21

إعالنات اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن ** .

98

.22

إعالنات صادرة عن وزارة العمل – اإلدارة العامة للتعاون .

210

.23

كشف تصحيح في سجل المواليد – صادر عن وزارة الداخلية .

222

*
•تصويبات :
• ً
أراض للمنفعة العامة والمنشور في العدد ( )34من الوقائع الفلسطينية الصادرة في سبتمبر 2000م ،على الصفحة
أوال :سقط سهواً من قرار مجلس الوزراء رقم ( )7لسنة 2000م ،بشأن استمالك
ِ
( )32منه ذكر اسم مالك القطعة خطأ /يوسف إلياس خميس والصحيح أن اسم مالك القطعة هو السيد /جبرا يوسف إلياس خميس.
أرض لغايات المنفعة العامة والمنشور في العدد السابع والثالثون من الوقائع الفلسطينية وعلى الصفحة ( )11في المادة
•ثانياً :ورد خطأ في قرار مجلس الوزراء رقم ( )1لسنة 2001م ،بشأن استمالك
ِ
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( )1السطر الثاني على النحو التالي:
1.1ورد خطأ في رقم الحوض ( )2405في حين أن الرقم الصحيح هو ( )24015وفق قرار مجلس الوزراء.
 2.2كما وردت مساحة االستمالك ( )23متراً مربعاً في حين أن المساحة الصحيحة هو ( )33متراً مربعاً وفق قرار مجلس الوزراء.
•وعليه تصبح المادة بعد التصحيح كما يلي:
مادة ()1
أراض نابلس والتي تعود إلى عثمان مصطفى بدران وشركاه لصالح بلدية
•تنزع مطلقاً ملكية القطعة رقم ( )119من الحوض رقم ( )24015والبالغ مساحتها (( )33ثالثة وثالثون) متراً مربعاً من
ِ
نابلس من أجل إنشاء دورات مياه عامة على أن يتم وضع يد البلدية عليها فوراً.

**
أراض بلدية بيت وزن في محافظة نابلس.
•إعالن صادر عن وزارة الحكم المحلي /اللجنة المركزية لمحافظة نابلس /بشأن تصديق مشروع تنظيم تفصيلي رقم ( )2001/3من
ِ
أراض بلدية بيت فوريك في محافظة نابلس.
•إعالن صادر عن وزارة الحكم المحلي /اللجنة المركزية لمحافظة نابلس /بشأن تصديق مشروع تنظيم تفصيلي رقم ( )2001/3من
ِ
أراض بلدية بيت فوريك في محافظة نابلس.
•إعالن صادر عن وزارة الحكم المحلي /اللجنة المركزية لمحافظة نابلس /بشأن تصديق مشروع تنظيم تفصيلي رقم ( )2001/4من
ِ
•إعالن صادر عن وزارة الحكم المحلي /اللجنة المركزية لمحافظة نابلس /بشأن تصديق مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2001/5
•إعالن صادر عن وزارة الحكم المحلي /اللجنة المركزية لمحافظة نابلس /بشأن تصديق مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2001/7
•إعالن صادر عن وزارة الحكم المحلي /اللجنة المركزية لمحافظة نابلس /بشأن تصديق مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2001/8
•إعالن صادر عن وزارة الحكم المحلي /اللجنة المركزية لمحافظة نابلس /بشأن تصديق مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2001/9
•إعالن صادر عن وزارة الحكم المحلي /اللجنة المركزية لمحافظة نابلس /بشأن تصديق مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2001/11
•إعالن صادر عن وزارة الحكم المحلي /اللجنة المركزية لمحافظة نابلس /بشأن تصديق مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2001/12
•إعالن صادر عن وزارة الحكم المحلي /اللجنة المركزية لمحافظة نابلس /بشأن تصديق مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2001/13
•إعالن صادر عن وزارة الحكم المحلي /اللجنة المركزية لمحافظة نابلس /بشأن تصديق مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2001/19
•إعالن صادر عن وزارة الحكم المحلي /اللجنة المركزية لمحافظة نابلس /بشأن تصديق مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2001/20
•إعالن صادر عن وزارة الحكم المحلي /اللجنة المركزية لمحافظة نابلس /بشأن تصديق مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2001/24
•إعالن صادر عن وزارة الحكم المحلي /اللجنة المركزية لمحافظة نابلس /بشأن تصديق مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2001/29
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم شارع إلسكان اجنسنيا /محافظة نابلس.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع هيكلي طوارئ عتيل /محافظة طولكرم.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع هيكلي طوارئ كفر صور /محافظة طولكرم.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع هيكلي طوارئ بلعا /محافظة طولكرم.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع هيكلي طوارئ قفين /محافظة طولكرم.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع هيكلي تفصيلي لغايات منشار حجر في مراح رباح /محافظة بيت لحم.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع هيكلي تفصيلي لتغيير صفة استعمال إلى سكن (أ) في عقابا /منطقة طوباس.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع تعديل لغايات تجاري في الطيرة– مدينة رام هللا /محافظة رام هللا والبيرة.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع تعديل تنظيمي لمسار شارع رقم ( )15في السالمية /محافظة رام هللا والبيرة.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع تعديل تنظيمي بجزء من مسار شارع في المزرعة الشرقية /محافظة رام هللا والبيرة.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع تعديل تنظيمي من سكن (ب) إلى تجاري في رام هللا للتنفيذ /محافظة رام هللا والبيرة.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع تعديل تنظيمي لتوسيع شارع في البيرة /محافظة رام هللا والبيرة.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع تعديل تنظيمي هيكلي تفصيلي سكن لشوارع في أبو قش /محافظة رام هللا والبيرة.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق أحكام خاصة لمخطط هيكلي برقين /محافظة جنين.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن إعادة إيداع مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم شارع الحرايق في مدينة الخليل لالعتراض /محافظة الخليل.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن إعادة إيداع مشروع هيكلي تفصيلي لشارع الشعابة -الرامة في مدينة الخليل لالعتراض /محافظة الخليل.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن إعادة إيداع مشروع هيكلي تفصيلي لشارع واد الحرية (الثغرة) في مدينة الخليل لالعتراض /محافظة الخليل.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن إعادة إيداع مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم شارع الحرايق في مدينة الخليل لالعتراض /محافظة الخليل.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع هيكلي طوارئ عتيل /محافظة طولكرم.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن تصديق مشروع تعديل تنظيمي لغايات شوارع في يعبد /محافظة جنين.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة/بشأن التصديق النهائي على المشروع الهيكلي لمدينة خانيونس ورفعه لمجلس التنظيم األعلى.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة/بشأن التصديق النهائي على مشروع المخطط التفصيلي لمركز مدينة خانيونس.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة/بشأن التصديق النهائي على مشروع تقسيم أرض لغايات السكن (مشروع إسكان حي األمل).
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة/بشأن التصديق النهائي على مشروع المخطط التفصيلي للشارع رقم ( )32بعرض 16م بدون ارتداد.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة/بشأن إيداع مشروع المخطط التفصيلي للشارع رقم ( )120المتفرع من الشارع رقم ( )22بعرض 8م بدون ارتداد -داخل
نفوذ خانيونس.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة/بشأن ايداع مشروع مخطط تفصيلي شارع رقم ( -)14داخل نفوذ مدينة خانيونس.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة/بشأن إيداع مشروع دمج وإفراز القسيمتين رقمي ( )64-63و أجزاء من القسائم ( )71-69-68-56من القطعة رقم ( )603مع
إلغاء وتبديل مسار الشارع المساحي الذي يحمل رقم ( )56المار بالقسائم المذكورة أعاله -داخل نفوذ مدينة غزة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة/بشأن إيداع مجدد لمشروع مخطط تفصيلي لمنطقة الصبرة وجزء من الزيتون.
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•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع مخطط تفصيلي منطقة اجديدة والتفاح الشرقي – داخل نفوذ مدينة غزة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع المخطط التفصيلي لقرية أم النصر.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على على إلغاء جزء من شارع رقم ( )41ابتدا ًء من شارع رقم ( )10حتى نفوذ بلدية غزة جنوباً.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن اعتماد مخطط الحديد الخاص بمشروع تقسيم أرض لغايات السكن باسم /صالح حرز هللا في القسيمة رقم ( )162من
القطعة رقم ( -)978داخل نفوذ مدينة جباليا.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع إسكان حي النزهة – داخل نفوذ مدينة بيت الهيا.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مجدد المخطط التفصيلي لشارع النصر.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تقسيم أرض لغايات السكن باسم /سليمان سالمة أبو حليمة على المقسم ( )Bجزء من القسيمة رقم ()15
من القطعة رقم ( - )1766داخل نفوذ مدينة بيت الهيا.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع تنظيم شارع أبو جراد – داخل نفوذ مدينة بيت الهيا.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة/بشأن التصديق النهائي على مشروع تنظيم شارع العطاطرة –داخل نفوذ مدينة بيت الهيا.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة/بشأن إعادة فترة إيداع مشروع المخطط الهيكلي لمدينة بيت الهيا.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة/بشأن إيداع مشروع تقسيم أرض لغايات السكن على أرض القسيمة رقم ( )24قطعة ( ) 978باسم السيد /مساعد عبد العال -بيت
الهيا.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع مخطط هيكلي جباليا /محافظات غزة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة/بشأن إيداع مشروع المخطط التفصيلي لمنطقة التفاح الغربي والزرقاء إيداعاً مجدداً.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة/بشأن إيداع مشروع المخطط التفصيلي للمنطقة رقم (“ )9تل الهوا”– غزة إيداعاً مجدداً.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة/بشأن إيداع المخطط التفصيلي لشارع بعرض 10م3+م وارتداد والمار بالقسيمة رقم ( )8من القطعة رقم ( -)651داخل نفوذ
مجلس وادي غزة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع تغيير هدف استعمال أرض من زراعي إلى سكني +إيداع مشروع تقسيم أرض لغايات السكن – داخل نفوذ الزوايدة
باسم /موسى أبو سليم.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة/بشأن التصديق النهائي على جزء حرم السكة الحديد المحصور بين حدود القطعة رقم ( )632الجنوبية وشارع رقم ( )8جنوباً.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تغيير هدف استعمال أرض من زراعي إلى سكني  +مشروع تقسيم أرض لغايات السكن باسم /زهير
الثالثيني و إخوانه -داخل نفوذ مدينة غزة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مجدد لمشروع المخطط التفصيلي بمنطقة التركمان  -داخل نفوذ غزة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع المخطط التفصيلي لشارع رقم ( –)34داخل نفوذ دير البلح.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة/بشأن التصديق النهائي على جزء من شارع رقم ( )38شارع المشاعلة – داخل نفوذ دير البلح.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لإلبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة/بشأن التصديق النهائي على جزء من حرم السكة الحديد -داخل نفوذ غزة .
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة/بشأن التصديق النهائي على مشروع المخطط التفصيلي لشارع رقم ( –)36وشوارع أخرى– حسب المخطط المعتمد في بلدية
دير البلح.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة/بشأن التصديق النهائي على مخطط تفصيلي شارع رقم ( – )41داخل نفوذ مدينة بيت حانون.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لإلبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة/بشأن إيداع مخطط هيكلي للشارع الممتد من وا ِد غزة حتى حدود مدينة القرارة الجنوبية وتقليص عرضه من 34م الى 20م.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة/بشأن إيداع تغيير هدف استعمال أرض من زراعي إلى سكني ومشروع تقسيم أرض لغايات السكن باسم /محمد أبو سليم -داخل
مدينة الزوايدة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة/بشأن التصديق النهائي على مشروع تغيير هدف استعمال أرض من زراعي إلى سكني وتقسيم أرض لغايات السكن باسم/
موسى محمد أبو سليم.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة/بشأن التصديق النهائي على مشروع تغيير هدف استعمال أرض من زراعي إلى سكني وتقسيم أرض لغايات السكن باسم/
لولو ومحمد شراب.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مخطط تفصيلي شارع الرشيد “البحر” – داخل نفوذ الزوايدة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مخطط تفصيلي شارع رقم ( )11بعرض 16م– داخل نفوذ مدينة النصيرات.
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مسلسل

العدد األربعون  18 /أيار 2002م

رقم
الصفحة

.1

قانون رقم ( )6لسنة 2001م
بشأن تعديل بعض أحكام قانون األحوال المدنية رقم  2لسنة 1999م .

6

.2

قانون السلطة القضائية رقم ( )1لسنة  2002م .

9

.3

مرسوم رئاسي رقم ( )1لسنة 2002م
بشأن تمديد فترة الدورة الحالية للمجلس التشريعي الفلسطيني .

44

.4

قرار رقم ( )48لسنة 1999م
بشأن تعيين السيد  /سمير صليبا سابا .

45

.5

قرار رقم ( )16لسنة 2001م
بشأن تعيين الدكتور  /جهاد خليل الوزير .

46

.6

قرار رقم ( )17لسنة 2001م
بشأن نقل السيد المحافظ محمد راشد الجعبري إلى وزارة الداخلية .

47

.7

قرار رقم ( )18لسنة 2001م
بشأن تعيين السيد  /مدني محمد المدني .

48

.8

قرار رقم ( )19لسنة 2001م
بشأن تشكيل مجلس أمناء جامعة األقصى .

49

.9

قرار رقم ( )1لسنة 2002م
بشأن تعيين قضاة للصلح في المحافظات الفلسطينية .

51

.10

قرار رقم ( )2لسنة 2002م
بشأن تعديل القرار رقم ( )1لسنة 2002م .

55

.11

قرار رقم ( )3لسنة 2002م
بشأن اعتماد الصحفي اإليطالي الكبير رفائيل شيريلو شهيداً للصحافة .

57
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.12

قرار مجلس الوزراء رقم ( )1لسنة 2001م
بشأن استمالك أراض لغايات المنفعة العامة .

58

.13

قرار مجلس الوزراء رقم ( )10لسنة 2001م
بشأن استمالك أراض للمنفعة العامة .

61

.14

قرار مجلس الوزراء رقم ( )1لسنة 2002م
بشأن استمالك أراض للمنفعة العامة .

64

.15

قرار مجلس الوزراء رقم ( )2لسنة 2002م
بشأن استمالك أراض للمنفعة العامة .

66

.16

قرار مجلس الوزراء رقم ( )3لسنة 2002م
بشأن استمالك أراض للمنفعة العامة .

69

.17

قرار مجلس الوزراء رقم ( )4لسنة 2002م
بشأن استمالك أراض للمنفعة العامة .

72

.18

قرار وزير الصناعة رقم ( )1لسنة 2000م
بشأن اإلجراءات والتعليمات والرسوم لترخيص المحاجر .

75

.19

قرار وزير الزراعة رقم ( )1لسنة 2002م
بشأن تداول وبيع مبيدات اآلفات الزراعية .

80

.20

قرار وزير الزراعة رقم ( )1لسنة 2002م
بشأن شروط الموافقة بترخيص محال بيع وتداول المبيدات الزراعية .

84

.21

قرارات تسجيل جمعيات خيرية .

92

.22

نظام (رسوم المالهي العمومية في بلدية جباليا النزلة ) .

97

.23

نظام ترخيص الدراجات ذات العجلتين والثالث عجالت في بلدية جباليا
النزلة .

103

.24

نظام الشوارع والطرق واألرصفة وصيانتها الصادرة عن بلدية جباليا
النزلة .

107
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.25

نظام بلدية جباليا النزلة
بشأن الشؤون الصحية وإزالة المكاره .

116

.26

نظام جباية ضرائب بلدية جباليا النزلة .

131

.27

نظام مسلخ بلدية جباليا النزلة .

133

.28

نظام بلدية جباليا النزلة بشأن األسواق .

142

.29

نظام هدم األبنية الخطرة في منطقة نفوذ بلدية جباليا النزلة .

147

.30

نظام بشأن فتح وإغالق المحالت التجارية الصادر عن بلدية جباليا
النزلة .

151

.31

نظام بشأن توريد المياه الصادرعن بلدية جباليا النزلة (تعديل).

155

.32

نظام بشأن رسوم النظافة صادر عن بلدية جباليا النزلة .

159

.33

نظام بشأن تلزيم األسواق الصادر عن مجلس بلدي بيت الهيا .

162
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العدد 41

العدد الحادي واألربعون  6 /حزيران 2002م

رقم
الصفحة

قانون المصارف رقم ( )2لسنة 2002م
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مسلسل

العدد 42

العدد الثاني واألربعون  29 /حزيران 2002م

رقم
الصفحة

.1

مرسوم رئاسي رقم ( )2لسنة 2002م
بشأن اإلنتخابات المحلية .

5

.2

مرسوم رئاسي رقم ( )3لسنة 2002م
بشأن تمديد فترة الدورة الحالية للمجلس التشريعي الفلسطيني .

7

.3

مرسوم رئاسي رقم ( )4لسنة 2002م
بتعديل تشكيل مجلس الوزراء .

8

.4

مرسوم رئاسي رقم ( )5لسنة 2002م
بإنشاء الهيئة العليا لشؤون القدس .

11

.5

مرسوم رئاسي رقم ( )6لسنة 2002م
بانشاء سلطة البيئة .

13

.6

مرسوم رئاسي رقم ( )7لسنة 2002م
بإنشاء الهيئة الوطنية لمقاومة اإلستيطان .

16

.7

مرسوم رئاسي رقم ( )8لسنة 2002م
بإنشاء هيئة شؤون المنظمات األهلية .

18

.8

مرسوم رئاسي رقم ( )9لسنة 2002م
بإنشاء هيئة عامة لشؤون األسرى والمحررين .

21

.9

قرار رقم ( )4لسنة 2002م
بنقل السيد  /زهير مناصرة .

23

.10

قرار رقم ( )5لسنة 2002م
بتعيين رئيس لسلطة البيئة .

24

.11

قرار رقم ( )6لسنة 2002م
بتعيين رئيس لهيئة شؤون المنظمات األهلية .

25
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.12

قرار رقم ( )7لسنة 2002م
بتعيين رئيس للهيئة الوطنية لمقاومة اإلستيطان .

.13

قرار رقم ( )8لسنة 2002م
بتعيين رئيس للهيئة العامة لشؤون األسرى والمحررين

.14

قرار رقم ( )9لسنة 2002م
بتعيين السيد  /طالل سدر .

29

.15

قرار رقم ( )10لسنة 2002م
بتعيين السيد  /سعدي الكرنز .

30

.16

قرار رقم ( )11لسنة 2002م
بتعيين رئيس لسلطة األراضي .

31

.17

قرار رقم ( )12لسنة 2002م
بتولي األستاذ  /سليمان محمد الدحدوح أعمال رئيس ديوان الفتوى
والتشريع .

32

.18

قرار رقم ( )13لسنة 2002م
بشأن استمالك أراض للمنفعة العامة .

34

.19

قرار رقم ( )14لسنة 2002م
بشأن استمالك أراض للمنفعة العامة .

38

.20

قرار رقم ( )15لسنة 2002م
بشأن تعيين السيد  /أحمد حسن صبح .

41

.21

قرارات اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن * .

42

.22

كشف تصحيح في سجل المواليد .

147

.23

إعالنات صادرة عن وزارة العمل – اإلدارة العامة للتعاون .

210
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*
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تقسيم أرض لغايات السكن في القسيمتين رقمي ( )31-4من القطعة رقم ( - )1742داخل نفوذ مدينة بيت
الهيا باسم /وزارة اإلسكان.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع تقسيم أرض لغايات السكن باسم /سليمان أبو حليمة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة /بشأن اعتماد مخطط الحديد الخاص بحي النزهة -داخل نفوذ مدينة بيت الهيا.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مخطط تفصيلي شارع رقم ( )18الواصل بين شارع رقم ( )1وشارع رقم ( –)23داخل نفوذ مدينة النصيرات.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع المخطط التفصيلي لمنطقة أبو سليم الغربية -داخل نفوذ النصيرات.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع مخطط هيكلي بيت حانون /محافظات غزة.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع هيكلي القراره /محافظات غزة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع مخطط تفصيلي شارع رقم ( )50بعرض 12م – داخل نفوذ مدينة خانيونس.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تقسيم أرض لغايات السكن باسم /سالمة فياض أبو مدين -داخل نفوذ بلدية البريج.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تقسيم أرض لغايات السكن باسم /اسماعيل المصدر -داخل نفوذ مدنية المغازي.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم والبناء المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع مخطط تفصيلي منطقة اجديدة والتفاح الشرقي– داخل نفوذ مدينة غزة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع تغيير هدف استعمال أرض من زراعي إلى سكني ومشروع تقسيم أرض لغايات السكن
باسم /زهير الثالثيني -داخل نفوذ مدينة غزة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع تغيير استعمال أرض من زراعي إلى سكني ومشروع تقسيم أرض لغايات السكن باسم
 /محمد أبو سليم.
ً
شماال إلى شارع رقم ()11
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع المخطط التفصيلي لشارع رقم ( )72في الجزء الواصل من شارع رقم ()9
جنوباً– داخل نفوذ مدينة خانيونس.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع المخطط التفصيلي للشارع الهيكلي رقم ( –)6داخل نفوذ الزوايدة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع المخطط التفصيلي لشارع رقم ( - )88 - 23داخل نفوذ خانيونس.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع المخطط التفصيلي لشارع رقم (“ )10السكة الحديد” بعرض 40م – داخل نفوذ خانيونس.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع المخطط التفصيلي لشارع رقم ( )128بعرض 14م في الجزء الواصل بين الشارع رقم
( )125وشارع رقم (.)12
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع المخطط التفصيلي لشارع رقم ( )72في الجزء الواصل من شارع المطار رقم ( )19جنوباً الى شارع رقم
ً
شماال وذلك بعرض 15+3م ارتداد من كال الجانبين.
()12
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع المخطط التفصيلي للشارع رقم ( )69في الجزء الواصل من شارع الغاز رقم ( )79جنوباً على شارع
ً
شماال بعرض 12م3+م ارتداد من كال الجانبين.
اإليمان رقم ()20
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع المخطط التفصيلي لشارع رقم (“ )14بئر اسكندر” في الجزء الواصل من شارع طه حسين رقم ( )3جنوباً
ً
شماال بعرض 18م3+م ارتداد.
الى شارع النصر رقم ()75
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مخطط تفصيلي شارع رقم ( “ )50شارع بالل بن رباح” .
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع اجنسنيا /محافظة نابلس.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع هيكلي رافات /محافظة القدس.
•إعالن صادر عن وزارة الحكم المحلي اللجنة المركزية لمحافظة نابلس /بشأن تصديق مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2001/9
•إعالن صادر عن وزارة الحكم المحلي اللجنة المركزية لمحافظة نابلس /بشأن تصديق مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2001/11
•إعالن صادر عن وزارة الحكم المحلي اللجنة المركزية لمحافظة نابلس /بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2001/15
•إعالن صادر عن وزارة الحكم المحلي اللجنة المركزية لمحافظة نابلس /بشأن تصديق مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2001/16
•إعالن صادر عن وزارة الحكم المحلي اللجنة المركزية لمحافظة نابلس /بشأن تصديق مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2001/19
•إعالن صادر عن وزارة الحكم المحلي اللجنة المركزية لمحافظة نابلس /بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2001/20
•إعالن صادر عن وزارة الحكم المحلي اللجنة المركزية لمحافظة نابلس /بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2001/21
•إعالن صادر عن وزارة الحكم المحلي اللجنة المركزية لمحافظة نابلس /بشأن تصديق مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2001/22
•إعالن صادر عن وزارة الحكم المحلي اللجنة المركزية لمحافظة نابلس /بشأن تصديق مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2001/23
•إعالن صادر عن وزارة الحكم المحلي اللجنة المركزية لمحافظة نابلس /بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2001/24
•إعالن صادر عن وزارة الحكم المحلي اللجنة المركزية لمحافظة نابلس /بشأن تصديق مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)99/31
•إعالن صادر عن وزارة الحكم المحلي اللجنة المركزية لمحافظة نابلس /بشأن تصديق مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2001/9
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن تصديق مشروع هيكلي إضافي لغايات سكن في بيت أمر /محافظة الخليل.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن تصديق مشروع تعديلي لمرج نعجة /محافظة أريحا.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن تصديق مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم شارع في أريحا /محافظة أريحا.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن تصديق مشروع هيكلي تفصيلي لتخطيط شوارع في بيت وزن /محافظة نابلس.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن تصديق مشروع هيكلي تفصيلي في دير شرف لغايات صناعات خفيفة وحرفية /محافظة نابلس.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن تصديق مشروع هيكلي تفصيلي لغايات صناعات خفيفة وحرفية (فقاسة) في عقربا /محافظة نابلس.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع هيكلي تفصيلي باستعمال صناعات لغايات منشار حجر في بني نعيم /محافظة الخليل.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع هيكلي تفصيلي باستعمال صناعات لغايات مصنع طوب في الظاهرية /محافظة الخليل.
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العدد 42

•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع هيكلي تفصيلي لغايات سياحي في الخليل /محافظة الخليل.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم شارع الحرايق في الخيل /محافظة الخليل.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع هيكلي تفصيلي لشارع الشعابة /محافظة الخليل.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع هيكلي تفصيلي إضافي في مدينة البيرة /محافظة رام هللا والبيرة.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع تعديل تنظيمي لشارع الفيحاء في أريحا /محافظة أريحا.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع تعديل تنظيمي لغايات صناعيّة في النويعمة /محافظة أريحا.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع تعديل تنظيمي لغايات شوارع في يعبد /محافظة جنين.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع تعديل تنظيمي لغايات تجاري طولي في العيزرية /محافظة القدس.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع تعديل تنظيمي إللغاء طريق في العيزرية /محافظة القدس.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع تعديل تنظيمي من منطقة خضراء إلى سكن (ج) في العيزرية /محافظة القدس.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع تعديل تنظيمي من سكن (ب) إلى تجاري بأحكام خاصة بموقع شارع المعاهد في رام هللا /محافظة رام هللا والبيرة.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع تعديل تنظيمي من سكن (ب) إلى تجاري بأحكام خاصة بموقع شارع اإلذاعة في رام هللا /محافظة رام هللا والبيرة.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع تعديل تنظيمي من سكن (ب) إلى مرافق سياحية في رام هللا /محافظة رام هللا والبيرة.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن تصديق مشروع تعديل تنظيمي من مباني عامة إلى سكن (ج) في بني زيد الشرقية  /محافظة رام هللا والبيرة.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع تعديل تنظيمي لمسار طريق في حوض ( )9السالمية في البيرة /محافظة رام هللا والبيرة.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع تعديل تنظيمي لغايات سكن (ج) في جبع /محافظة القدس.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع مخطط تفصيلي للقسيمة رقم ( )28من القطعة رقم ( )577باسم وزارة األوقاف -داخل نفوذ مدينة بيت
حانون.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع مخطط تفصيلي شارع رقم ( )65بعرض12م – داخل نفوذ مدينة جباليا.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع مخطط تفصيلي شارع رقم ( )27بعرض12م – داخل نفوذ مدينة جباليا.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع مخطط تفصيلي شارع رقم ( )52بعرض 16م وارتداد3م من كال الجانبين – داخل نفوذ مدينة جباليا.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع مخطط تفصيلي شارع رقم ( )32بعرض 10م – داخل نفوذ مدينة دير البلح.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مجدد لمشروع تقسيم أرض لغايات باسم /وزارة اإلسكان -داخل نفوذ مدينة بيت الهيا.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مخطط تفصيلي شارع رقم ( )53بعرض12م وارتداد3م من كال الجانبين.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشان تصديق مشروع تعديل تنظيمي من سكن (أ) غلى سكن (ج) لغايات إسكان في أبو قش /محافظة رام هللا والبيرة.
•إعالن عن إيداع مشروع هيكلي لبلدة ميثلون في محافظة جنين.
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مسلسل

العدد 43

العدد الثالث واألربعون  5 /أيلول 2002م

رقم
الصفحة

.1

قانون المياه رقم ( )3لسنة 2002م .

5

.2

مرسوم رئاسي رقم ( )10لسنة 2002م
بشأن سلطة األراضي .

29

.3

مرسوم رئاسي رقم ( )11لسنة 2002م
بشأن مجلس القضاء األعلى .

32

.4

مرسوم رئاسي رقم ( )12لسنة 2002م
بإلحاق قوات الشرطة وقوات األمن الوقائي والدفاع المدني بوزارة
الداخلية .

34

.5

قرار مجلس الوزراء رقم ( )5لسنة 2002م
بشأن استمالك أراض للمنفعة العامة.

36

.6

قرار رقم ( )16لسنة 2002م
بشأن تعيين السيد  /أمين عبد القادر صيام .

38

.7

قرار رقم ( )17لسنة 2002م
بشأن تعيين السيد  /طالل سدر .

39

.8

قرار رقم ( )18لسنة 2002م
بشأن تعيين السيد /زياد أبو زياد .

40

.9

قرار رقم ( )19لسنة 2002م
بشأن تعيين السيد  /ماهر غنيم .

41

.10

قرار رقم ( )20لسنة 2002م
بشأن تعيين السيد  /مروان عبد الحميد .

42

.11

قرار رقم ( )21لسنة 2002م
بشأن تشكيل مجلس إدارة صندوق التأمين والمعاشات .

43
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العدد 43

.12

قرار رقم ( )22لسنة 2002م
بشأن تعيين السيد /د .منذر صالح .

45

.13

قرار رقم ( )23لسنة 2002م
بشأن تعيين السيد  /يحيى يخلف .

46

.14

قرار رقم ( )24لسنة 2002م
بشأن ضم وزير الداخلية إلى عضوية مجلس األمن األعلى .

47

.15

قرار رقم ( )25لسنة 2002م
بشأن تعيين السيد  /زهير المناصرة .

48

.16

قرار رقم ( )26لسنة 2002م
بشأن تعيين السيد  /جبريل الرجوب .

49

.17

قرار رقم ( )27لسنة 2002م
بشأن تعيين السيد /غازي الجبالي .

50

.18

قرار رقم ( )28لسنة 2002م
بشأن تعيين العميد شرطة  /سليم علي البرديني .

51

.19

قرار رقم ( )29لسنة 2002م
بشأن النائب العام ألمن الدولة  /خالد القدره .

52

.20

قرار رقم ( )30لسنة 2002م
بشأن تعيين السيد  /د .إميل جرجوعي .

53

.21

قرار رقم ( )31لسنة 2002م
بشأن تعيين قضاة .

54

.22

قرار رقم ( )32لسنة 2002م
بشأن تعيين السيد  /عريف روبين الجعبري .

59

.23

قرار رقم ( )33لسنة 2002م
بتشكيل مجلس إدارة سلطة النقد الجديد .

60

.24

قرار رقم (  ) 34لسنة 2002م
بشأن تعيين السيدة  /عروبة علي البرغوثي .

62
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مسلسل

العدد 44

العدد الرابع واألربعون  31 /آذار 2003م

رقم
الصفحة

.1

تصويب * .

7

.2

قانون العاصمة رقم ( )4لسنة 2002م .

9

.3

مرسوم رئاسي رقم ( )13لسنة 2002م
بشأن استقالة أعضاء مجلس الوزراء .

11

.4

مرسوم رئاسي رقم ( )14لسنة 2002م
بشأن االنتخابات .

13

.5

مرسوم رئاسي رقم ( )15لسنة 2002م
بشأن تشكيل لجنة االنتخابات .

14

.6

مرسوم رئاسي رقم ( )16لسنة 2002م
بشأن إنشاء االتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية .

16

.7

مرسوم رئاسي رقم ( )1لسنة 2003م
بتعيين معاونين نيابة .

19

.8

قرار رقم ( )15لسنة 2002م
بشأن تعيين جهاد فوزي زكارنة .

22

.9

قرار رقم ( )16لسنة 2002م
بشأن تعيين عزام فوزي أبو بكر .

23

.10

قرار رقم ( )17لسنة 2002م
بشأن تعيين نصري أحمد عبد الوهاب سلمودي .

24

.11

قرار رقم ( )18لسنة 2002م
بشأن تعيين جميل محمد أبو سعدة .

25
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العدد 44

.12

قرار رقم ( )19لسنة 2002م
بشأن تعيين محمد موسى جبران ديوان .

26

.13

قرار رقم ( )20لسنة 2002م
بشأن تعيين ريما محمد كيالني .

27

.14

قرار رقم ( )21لسنة 2002م
بشأن تعيين منير فضل الخالدي .

28

.15

قرار رقم ( )22لسنة 2002م
بشأن تعيين فاهوم عيسى شلبي .

29

.16

قرار رقم ( )23لسنة 2002م
بشأن تعيين زينب إبراهيم الوزير .

30

.17

قرار رقم ( )24لسنة 2002م
بشأن تعيين محمد مصطفى ديوان .

31

.18

قرار رقم ( )25لسنة 2002م
بشأن تعيين محمود الفاغوري .

32

.19

قرار رقم ( )26لسنة 2002م
بشأن تعيين زهير اللحام .

33

.20

قرار رقم ( )27لسنة 2002م
بشأن تعيين عبد هللا عبد المنعم .

34

.21

قرار رقم ( )28لسنة 2002م
بشأن تعيين جعفر أحمد هديب .

35

.22

قرار رقم ( )29لسنة 2002م
بشأن تعيين مازن أحمد أبو السعود .

36

.23

قرار رقم ( )30لسنة 2002م
بشأن تعيين خليل عبد هللا نخلة .

37

.24

قرار رقم ( )31لسنة 2002م
بشأن تعيين سمير سليم أبو غزالة .

38
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العدد 44

.25

قرار رقم ( )32لسنة 2002م
بشأن تعيين عدنان وصفي المصري .

39

.26

قرار رقم ( )33لسنة 2002م
بشأن تعيين علي القواسمي .

40

.27

قرار رقم ( )34لسنة 2002م
بشأن تعيين جميل الطريفي .

41

.28

قرار رقم ( )35لسنة 2002م
بشأن تعيين عبد القادر محمد عيسى .

42

.29

قرار رقم ( )36لسنة 2002م
بشأن تعيين رندة يوسف مصطفى باميه .

43

.30

قرار رقم ( )37لسنة 2002م
بشأن تعيين محمد عيسى أبو الهيجا .

44

.31

قرار رقم ( )38لسنة 2002م
بشأن تعيين محمد صالح الخليلي .

45

.32

قرار رقم ( )39لسنة 2002م
بشأن تعيين يعقوب يوسف شاهين .

46

.33

قرار رقم ( )40لسنة2002م
بشأن تعيين فايق خالد عبد الهادي ديك .

47

.34

قراررقم ( )41لسنة 2002م
بشأن تعيين إبراهيم حسين أبو لحية .

48

.35

قرار رقم ( )42لسنة 2002م
بشأن تعيين سعد وديع شحيبر .

49

.36

قرار رقم ( )43لسنة 2002م
بشأن تعيين عدالة إبراهيم أبو ستة .

50

.37

قرار رقم ( )44لسنة 2002م
بشأن تعيين عبد الفتاح خليل مقداد .

51
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العدد 44

.38

قرار رقم ( )45لسنة 2002م
بشأن تعيين أحمد محمد بشير .

52

.39

قرار رقم ( )46لسنة 2002م
بشأن تعيين محمد عبد خليل أبو سعده .

53

.40

قرار رقم ( )47لسنة 2002م
بشأن تعيين مجدي عبد الرحمن الخالدي .

54

.41

قرار رقم ( )48لسنة 2002م
بشأن تعيين جنين رؤوف حنا البينا .

55

.42

قرار رقم ( )49لسنة 2002م
بشأن تعيين وليم نجيب نصار .

56

.43

قرار رقم ( )50لسنة 2002م
بشأن تعيين محمد سليم الوحيدي .

57

.44

قرار رقم ( )51لسنة 2002م
بشأن ترقية وكالء النيابة العامة .

58

.45

قرار رقم ( )52لسنة 2002م
بشأن تعيين حازم إسماعيل الشنار .

60

.46

قرار رقم ( )53لسنة 2002م
بشأن أسامة حفظي ملحيس .

61

.47

قرار رقم ( )54لسنة 2002م
بشأن تعيين حمدان محمد موسى طه .

62

.48

قرار رقم ( )55لسنة 2002م
بشأن تعيين هشام فارس مصطفى .

63

.49

قرار رقم ( )56لسنة 2002م
بشأن تعيين عدنان عبد الحليم عياش .

64

.50

قرار رقم ( )57لسنة 2002م
بشأن تعيين خالد عبد الهادي القدرة .

65
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العدد 44

.51

قرار رقم ( )1لسنة 2003م
بشأن تعيين محمد حسن عبد هللا عيده .

66

.52

قرار رقم ( )2لسنة 2003م
بشأن تعيين مي فرج الصراف .

67

.53

قرار رقم ( )3لسنة 2003م
بشأن ترقية يحيى عبد الرؤوف شرورو والدكتور حنا عبد هللا عيسى .

68

.54

قرار رقم ( )4لسنة 2003م
بشأن تعيين المتوكل بكر نزال .

69

.55

قرار رقم ( )5لسنة 2003م
بشأن تعيين باسل محمود جابر .

70

.56

قراررقم ( )6لسنة 2003م
بشأن تعيين انتصار وليد علي الحريري .

71

.57

قرار رقم ( )7لسنة 2003م
بشأن تعيين عزت محمد شحادة زيدان .

72

.58

قرار رقم ( )8لسنة 2003م
بشأن تعيين سلوى رشيد أبو خفره .

73

.59

قرار رقم ( )9لسنة 2003م
بشأن تعيين نجالء عادل محمد ياسين .

74

.60

قرار رقم ( )10لسنة 2003م
بشأن تعيين ياسر محمد يوسف النجار .

75

.61

قرار رقم ( )11لسنة 2003م
بتشكيل لجنة وزارية لإلشراف على مشروع قناة البحرين .

76

.62

قرار رقم ( )12لسنة 2003م
بتعيين السيدة  /إيفنجيليا أثاناسيوس عالونة .

78

.63

قرار رقم ( )13لسنة 2003م
بشأن تعيين السيدة  /رغدة هشام سليم فراح .

79
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العدد 44

.64

قراررقم ( )14لسنة 2003م
بشأن تعيين جبر محمد جبر عصفور .

80

.65

قرار رقم ( )15لسنة 2003م
بشأن تعيين هشام سليمان أبو مريم .

81

.66

قرار وزير التموين رقم ( )1لسنة 2002م
بشأن نفقات فحص وتحليل عينات المواد الغذائية والمنتوجات الكيميائية .

82

.67

قرارات اللجنة المركزية للألبنية وتنظيم المدن ** .

98

.68

نظام ترخيص إنشاءات محطات تعبئة الغاز المنزلي صادر عن مجلس
التنظيم األعلى .

217

.69

نظام ترخيص إنشاء حظائر الحيوانات .

225

.70

نظام ترخيص إنشاء صاالت المناسبات العامة .

232

.71

كشوفات تصحيح أسماء في سجالت المواليد .

247

.72

قرارات تسجيل جمعيات خيرية – وزارة الداخلية .

308

.73

إعالنات صادرة عن وزارة العمل – اإلدارة العامة للتعاون .

314

*
•تصويب (:)1
•سقط سهواً في قرار مجلس الوزراء رقم ( )1لسنة 2002م ،بشأن استمالك أرض لصالح بلدية الخليل والمنشور في العدد رقم ( )40رقم الحوض المراد استمالكه الذي تقع فيه قطعة األرض والصواب
أراض برقة ،وذلك ما مساحته ( )220متر مربع.
هو :قطعة األرض رقم ( )136من حوض رأس الطبيب رقم ( )36من
ِ
•تصويب (:)2
•وقع خطأ في بعض نصوص مواد قانون المصارف رقم ( )2المنشور في العدد الحادي واألربعون لسنة 2002م ،ويصبح التصويب لهذه األخطاء على النحو التالي:
1.1ورد خطأ في المادة رقم ( )16حيث سقط كلمة خاص من ما نشر في الوقائع من عبارة وحصوله على إذن بذلك من سلطة النقد والصحيح /وحصوله على إذن خاص بذلك من سلطة النقد.
2.2ورد خطأ في المادة ( )22البند ( )1حيث وردت عبارة موافقة سلطة النقد الفلسطينية والصحيح /موافقة سلطة النقد المسبقة.
3.3ورد خطأ في المادة ( )34حيث نشر وحسب تقدير السلطة للمخاطر الكاملة في عملياته المصرفية والصحيح /وحسب تقدير السلطة للمخاطر الكامنة.
4.4ورد خطأ في المادة ( )35حيث نشرت عبارة والشروط المرتبطة له والصحيح /والشروط المرتبطة به.
5.5ورد خطأ في المادة ( )42البند ( )5الفقرة (ب) حيث نشرت عبارة القيام بأي مهام والصحيح /بالقيام بأي مهام تراها ضرورية.
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6.6ورد خطأ فيما نشر في نص المادة ( )64حيث نشر ال يجوز صدور قرار من الجمعية العمومية بتصفية المصرف والصحيح /ال يجوز صدور قرار من الهيئة العامة بتصفية المصرف.
7.7ورد خطأ فيما نشر في المادة ( )81حيث جاء فيها صدر في مدينة رام هللا والصحيح /صدر في مدينة غزة.

**
•إعالنات :
•إعالن صادرعن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع تقسيم أرض القسيمة رقم ( )19من القطعة رقم ( )2348لغايات السكن باسم /منصورأبو
مراحيل و آخرون.
•إعالن صادرعن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع تعديل المخطط التفصيلي لشارع البلتاجي.
•إعالن صادرعن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع تقسيم أرض القسيمة رقم ( )19من القطعة رقم ( )728لغايات السكن باسم /انتصار
الريس وشركاها.
•إعالن صادرعن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تغيير هدف استعمال القسيمة رقم ( )78من القطعة رقم ( )729من منطقة خضراء إلى منطقة سكنية +
مرافق عامة ومشروع إفراز القسيمة المذكورة -داخل نفوذ بلدية غزة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تقسيم أرض لغايات السكن باسم  /حسن الخضري– داخل نفوذ بلدية جباليا.
•إعالن صادرعن اللجنة المركزية للألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تغيير هدف استعمال جزء من أرض من منطقة خضراء إلى مباني عامة ومشروع تقسيم باسم /وزارة
االوقاف -داخل نفوذ مدينة خانيونس.
•إعالن صادرعن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع تنظيم الشارع رقم ( )32بعرض 10متر دون ارتداد.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تنظيم شارع فندق األمل.
•إعالن صادرعن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع تنظيم الشارع رقم ( )65بعرض  12متر -داخل نفوذ بلدية جباليا.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع تنظيم شارع الواد رقم ( )31بعرض  16متر وارتداد3م من كل جانب.
•إعالن صادرعن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع تنظيم شارع حمد رقم ( )48بعرض  9متر دون ارتداد -داخل نفوذ بيت حانون.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع تنظيم شارع رقم ( )7بعرض  22متر دون ارتداد.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تقسيم أرض لغايات تجارية باسم  /منصور أبو المراحيل .
•إعالن صادرعن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع تنظيم الشارع رقم ( )18بعرض 22متر بدون ارتداد -داخل نفوذ بلدية النصيرات.
•إعالن صادرعن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مخطط إزالة الشيوع من أراضي الزهراء اإلقليمية.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع تنظيم الشارع المار في القسيمتين رقم ( )8من القطعة رقم ( )651بعرض 10متر
وارتداد3م من كل جانب.
•إعالن صادرعن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع دمج و إفراز القسيمتين رقمي ( ،)64 ، 63وأجزاء من القسائم ( )71 ،69 ،58 ،56من القطعة رقم ()603
مع إلغاء وتبديل مسار الشارع الذي يحمل رقم ( )56المار بالقسائم المذكورة أعاله.
•إعالن صادرعن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تقسيم لغايات السكن على أرض القسيمتين ( )20 ،19من القطعة رقم ( )583باسم  /فواز البطنيجي وشركاه.
•إعالن صادرعن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع المخطط التفصيلي للقسيمة رقم ( )22من القطعة رقم ( )627تغيير هدف استخدام جزء من القسيمة المذكورة من
سكني إلى تعليمي -داخل نفوذ بلدية غزة.
•إعالن صادرعن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تغيير هدف استخدام القسائم ( )83 ،78 ،77سبع من القطعة رقم “ ”14سبع من منتجع طبي خاص إلى
منطقة زراعية “أ”.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع تنظيم الشارع رقم ( )52بعرض 16متر دون ارتداد.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع المشروع التفصيلي لمنطقة تل الهوا -نفوذ بلدية غزة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع المخطط التفصيلي للشوارع في منطقة الشوكة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع تنظيم الشارع المار في القسيمتين رقمي ( )17،16من القطعة رقم ( )881بعرض
12متر و ارتداد 3متر من كل جانب.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مخطط الشوارع في منطقة الزهراء اإلقليمية .
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع تنظيم شارع الرشيد بعرض  40متر دون ارتداد -داخل نفوذ الزوايدة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تنظيم الشارعين الهيكليين رقمي ( )8،6بعرض 10متر وارتداد 3متر من كل جانب -من أراضي مجلس
قروي وادي غزة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تنظيم الشارع المتفرع من الطريق رقم ( )4بعرض 14متر وارتداد ثالثة أمتار من كل جانب.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تقسيم أرض لغايات السكن باسم /ورثة خليل سليم بحور.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على المشروع الهيكلي لمدينة بيت الهيا.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع تقسيم أرض لغايات السكن باسم /حسن شحادة الخضري.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع تنظيم الشارعين الهيكليين رقمي ( )8،6بعرض 10متر وارتداد3متر من كل جانب.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع تنظيم الشارع المتفرع من الطريق ( )4باتجاه الشرق والمؤدي لمجلس قروي وادي غزة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع تقسيم أرض لغايات السكن السياحي.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تعديل مسار شارع بعرض  8متر.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع هيكلي بدو /محافظة القدس.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع هيكلي بيت حنينا /محافظة القدس.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع هيكلي جبع /محافظة القدس.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع هيكلي القبيبة /محافظة القدس.
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•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع هيكلي الجديرة /محافظة القدس.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع هيكلي رفح /محافظات غزة.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع هيكلي خانيونس /محافظات غزة.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع هيكلي أم النصر /محافظات غزة.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع هيكلي بيت الهيا /محافظات غزة.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع هيكلي طوارئ طولكرم /محافظة طولكرم.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تمديد فترة التصديق المؤقت لمخطط هيكلي بلعا /محافظة طولكرم.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تمديد فترة التصديق المؤقت لمخطط هيكلي قفين /محافظة طولكرم.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تمديد فترة التصديق المؤقت لمخطط هيكلي عتيل /محافظة طولكرم.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع هيكلي مؤقت للشارع الرئيس في طوباس /منطقة طوباس .
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن إعادة إيداع مشروع هيكلي تفصيلي باستعمال صناعات لغايات مصنع طوب في الظاهرية  /محافظة الخليل.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن إعادة إيداع مشروع هيكلي تفصيلي باستعمال تجاري في الظاهرية /محافظة الخليل.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع هيكلي تفصيلي لغايات صناعي في الظاهرية /محافظة الخليل.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع هيكلي تفصيلي لغايات تجاري في الظاهرية /محافظة الخليل.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع هيكلي تفصيلي لغايات صناعي (منشار حجر) في الخليل /محافظة الخليل.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع هيكلي تفصيلي لغايات صناعات خفيفة في الشيوخ /محافظة الخليل.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع هيكلي تفصيلي لغايات صناعات خفيفة في الظاهرية /محافظة الخليل.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع هيكلي تفصيلي لتخطيط شارع في بيت أمر /محافظة الخليل.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع هيكلي تفصيلي لغايات فقاسة في الرامه /محافظة جنين.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع تنظيم إضافي قرطيس الغربي وتعديل تنظيمي في خلة العمياء في البيرة /محافظة رام هللا والبيرة.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع تعديل تنظيمي ( هيكلي تفصيلي) رقم ( )1504/17/2001في دير دبوان /محافظة رام هللا والبيرة.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع تعديل تنظيمي من سكن (ب) إلى سياحي في البيرة /محافظة رام هللا والبيرة.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع تعديل تنظيمي لغايات جمعية إسكان الوحدة التعاونية في أبو قش /محافظة رام هللا والبيرة.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع تعديل تنظيمي من تجاري إلى سكن في رام هللا  /محافظة رام هللا والبيرة.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع تعديل لشارع تسوية في سلواد /محافظة رام هللا والبيرة.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع تعديل تنظيمي في رافات /محافظة القدس.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع تعديل تنظيمي في بيت سوريك /محافظة القدس.
•إعالن صادر عن وزارة الحكم المحلي/بشأن أمر توسيع منطقة التنظيم المحلية بلدية بيت ليد /محافظة طولكرم.
•إعالن صادر عن وزارة الحكم المحلي/بشأن أمر توسيع منطقة التنظيم المحلية بلدية الظاهرية /محافظة الخليل.
•إعالن صادر عن وزارة الحكم المحلي/بشأن أمر توسيع منطقة التنظيم المحلية بلدية بيت أمر /محافظة الخليل.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن إعادة إيداع مشروع تعديل تنظيمي بأراضي جنين لالعتراض /محافظة جنين.
•إعالن صادر عن وزارة الحكم المحلي/بشأن أمر توسيع منطقة التنظيم المحلية بلدية زيتا /محافظة طولكرم.
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مسلسل

العدد 45

العدد الخامس واألربعون  24 /أيار 2003م

رقم
الصفحة

.1

تصويب * .

7

.2

مرسوم رئاسي رقم ( )17لسنة 2002م
بتشكيل مجلس الوزراء .

8

.3

مرسوم رئاسي رقم ( )2لسنة 2003م
بتعيين معاونين نيابة .

11

.4

مرسوم رئاسي رقم ( )3لسنة 2003م
بإنشاء مركز تحالف السالم الفلسطيني .

13

.5

مرسوم رئاسي رقم ( )4لسنة 2003م
بقبول استقالة أعضاء مجلس الوزراء .

15

.6

قرار مجلس الوزراء رقم ( )6لسنة2002م
بشأن استمالك أراض .

17

.7

قرار مجلس الوزراء رقم ( )1لسنة 2003م
بشأن استمالك أراض .

20

.8

قرار رقم ( )58لسنة 2002م
بشأن تعيين السيد  /د  .سامي فايز مسلم .

23

.9

قرار رقم ( )59لسنة 2002م
بشأن تعديل درجات موظفين في أمانة الرئاسة .

24

.10

قرار رقم ( )60لسنة 2002م
بشأن تعيين د  .سعيد عبد الرحمن أبو علي .

26

.11

قرار رقم ( )61لسنة 2002م
بشأن تعيين األستاذ  /طارق محمود البحيصي .

27
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العدد 45

.12

قرار رقم ( )16لسنة 2003م
بشأن تعديل درجة موظفين في أمانة الرئاسة .

28

.13

قرار رقم ( )17لسنة 2003م
بشأن تعديل درجة موظفين في أمانة الرئاسة .

30

.14

قرار رقم ( )18لسنة 2003م
بشأن تعديل درجة موظفين في أمانة الرئاسة .

32

.15

قرار رقم ( )19لسنة 2003م
بشأن تعديل درجة موظفين في أمانة الرئاسة .

34

.16

قرار رقم ( )20لسنة 2003م
بشأن تعيين السيد  /أيمن قنديل .

36

.17

قرار رقم ( )21لسنة 2003م
بشأن تعيين السيد  /صالح الزق .

37

.18

قرار رقم ( )22لسنة 2003م
بشأن تعيين األستاذ  /شاكر الوحيدي .

38

.19

قرار رقم ( )23لسنة 2003م
بشأن تعيين السيدة  /نهاية تقلة .

40

.20

قراررقم ( )24لسنة 2003م
بشأن ترقية موظفي ديوان الفتوى والتشريع .

41

.21

قراررقم ( )25لسنة 2003م
بشأن تعيين السيد  /إبراهيم محمد خريشة .

43

.22

قراررقم ( )26لسنة 2003م
بشأن تعيين السيد  /عصام عبد الرازق أبو بكر .

44

.23

قراررقم( )27لسنة 2003م
بشأن تعيين السيد  /حسن يوسف شريم .

45

.24

قرار رقم ( )28لسنة 2003م
بشأن تعيين السيد  /فائق فريد كنعان .

46
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العدد 45

.25

قرار رقم ( )29لسنة 2003م
بشأن تعيين السيد  /قدورة موسى قدورة .

47

.26

قرار رقم ( )30لسنة 2003م
بشأن تعديل درجة السيد  /محمد فياض صبح .

48

.27

قرار رقم ( )31لسنة 2003م
بشأن تعيين السيدة  /عنان خليل األتيرة .

49

.28

قرار رقم ( )32لسنة 2003م
بشأن تعيين السيد /صبحي محمود أبو شعيرة .

50

.29

قرار رقم ( )33لسنة 2003م
بشأن تعيين السيد /عبد السميع األفرنجي .

51

.30

قراررقم ( )34لسنة 2003م
بشأن تعيين السيد  /جمال محمد شديد .

52

.31

قرار رقم ( )35لسنة 2003م
بشأن تعيين السيد  /أحمد خضر دحبور .

53

.32

قراررقم ( )36لسنة 2003م
بشأن تعيين السيد  /مازن محمد غنيم .

54

.33

قرار رقم ( )37لسنة 2003م
بشأن ترفيع السيدة  /د .حنان خليل الوزير .

55

.34

قرار رقم ( )38لسنة 2003م
بشأن تعديل درجة د  .كمال عبد الكريم قبعة .

56

.35

قرار رقم ( )39لسنة 2003م
بشأن تعيين السيد  /يحيى محمد شامية .

57

.36

قرار رقم ( )40لسنة 2003م
بشأن تعيين السيد  /د .عمر عزت كتانة .

58

.37

قرار رقم ( )41لسنة 2003م
بشأن تعيين السيد  /بالل عبد الرحيم دويكات .

59
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العدد 45

.38

قرار رقم ( )42لسنة 2003م
بشأن تعيين السيد  /فتحي يوسف البرقاوي .

60

.39

قرار رقم ( )43لسنة 2003م
بشأن تعيين السيد /كايد خليل جرادات .

61

.40

قرار رقم ( )44لسنة 2003م
بشأن تعيين السيد  /علي إبراهيم محمد .

62

.41

قرار رقم ( )45لسنة 2003م
بشأن تعيين الدكتور  /حسام الدين أبو الرب .

63

.42

قرار رقم ( )46لسنة 2003م
بشأن تعيين السيد  /رشيد خالد منصور .

64

.43

قرار رقم ( )47لسنة 2003م
بشأن تعيين السيد  /زياد "الحاج أحمد " الرجوب .

65

.44

قرار رقم ( )48لسنة 2003م
بشأن تعيين د .عبد الرحمن حمد .

66

.45

قرار رقم ( )49لسنة 2003م
بشأن تعيين السيد  /زهير الصوراني .

67

.46

قرار رقم ( )50لسنة 2003م
بشأن تعيين الدكتور  /أحمد الشيبي .

68

.47

قرار رقم ( )51لسنة 2003م
بشأن تعيين السيد  /عبد العزيز شاهين .

69

.48

قرار رقم ( )52لسنة 2003م
بشأن تعيين السيد  /هاني الحسن .

70

.49

قرار رقم ( )53لسنة 2003م
بشأن تعيين د .محمد عبد العزيز أبو شريعة .

71

.50

قرار رقم ( )54لسنة 2003م
بشأن تعيين السيد  /أحمد عبد الرحمن .

72
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العدد 45

.51

قرار رقم ( )55لسنة 2003م
بشأن تعيين السيد  /هيثم رشيد محمود الحلبي .

73

.52

قرار رقم ( )56لسنة 2003م
بشأن تعيين األستاذ /أمين عبد السالم العزوني .

74

.53

قرار رقم ( )57لسنة 2003م
بشأن تعيين د  .معين إلياس خوري .

76

.54

قراررقم ( )58لسنة 2003م
بشأن تعيين السيد  /محمد لطفي ياسين .

77

.55

قرار وزير التموين رقم ( )2لسنة 2002م
بشأن تحديد أسعار بيع رغيف الخبز للمستهلك .

78

.56

قرار وزير التموين رقم ( )3لسنة 2002م
بشأن تحديد أسعار بيع الدقيق األبيض للمستهلك .

81

.57

قرار وزير التموين رقم ( )1لسنة 2003م
بشأن بطاقة البيان " وسم اإلنتاج " .

83

.58

تعليمات صادرة عن سلطة جودة البيئة
بشأن تدريع غرف األشعة .

87

.59

تعليمات صادرة عن سلطة جودة البيئة
بشأن الوقاية من التلوث اإلشعاعي للمواد الغذائية .

113

.60

النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين (تعديل. )1

123

.61

قرارات اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن ** .

126

*

• ً
أوال :تصويب :
•ورد بعض األخطاء في الكشف الملحق في قرار وزير التموين رقم ( )1لسنة 2002م ،بشأن نفقات فحص وتحليل عينات المواد الغذائية والمنتجات الكيماوية والمنشور في العدد الرابع واألربعون
مارس 2003م ،وعليه وجب التصويب على النحو التالي:
الخــــــطأ
•فحص البروتوزرا (وحدة الخلية)
• - 43الرقم الهيدروجينيPH
20

الصــــــواب
الرسوم بالشيكل
20
PH

فحص البروتوزوا( وحيدة الخلية)

الرسوم بالشيكل

الرقم الهيدروجينيPH
10

10
PH
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• - 44الحموضة
• - 55الدهون
• - 56الجوامد الصلبة الالدهنية
• - 57الكشف عن نوع الدهن

العدد 45

الحموضة
الدهون

100

20
100

الجوامد الصلبة الالدهنية

30

30

الكشف عن نوع الدهن

20

الدهون

• - 58محتوى المادة الجافة الخالية من الدهون
• - 61رقم البروكسيد

20

رقم البروكسيد

40

• - 63رقم ريخارت -مايسل

40

رقم ريخارت  -مايسل

30

• - 65رقم بولسينكي

رقم بولسينكي

• - 89التوصيل الكهربائي

التوصيل الكهربائي
الكثافة النوعية (للحليب)

• - 102الكثافة النوعية

ثاني أكسيد الكبريت

• - 118ثاني أكسيد الكربون
• - 145ستريبتوكوكس فيكالز

40

ستريبتوكوكس فيكالز

20

• - 146ستافيلوكوكس

50

ستافيلوكوكس

20

• - 148كولستريديوم

50

كولستريديوم

40

• - 149البروسيال

20

البروسيال

50

•- 150اللستيريا

20

اللستيريا

50

• - 154الفيبروباراهيموليتكس

20

الفيبروباراهيموليتكس

50

**
•إعالنات :
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تغيير هدف استعمال جزء من أرض القسيمة رقم (.)35
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تنظيم شارع فندق األمل.
•إعالن صادرعن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع تنظيم الشارع رقم ( )65بعرض 12متر -داخل نفوذ بلدية جباليا.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع تنظيم شارع الواد (رقم)  31بعرض 16متر وارتداد3م من كل جانب.
•إعالن صادرعن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع تنظيم شارع حمد (رقم)  48بعرض9متر بدون ارتداد -داخل نفوذ بيت حانون.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع تنظيم شارع رقم ( )7بعرض 22متر بدون ارتداد.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تقسيم أرض لغايات تجارية باسم /منصور أبو مراحيل وآخرين في القسيمة رقم ( )19من القطعة رقم
( – )2348داخل نفوذ بلدية البريج.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تنظيم الشارع رقم ( -)3Aضمن نفوذ بلدية النصيرات.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع تنظيم الشارع رقم ( )18بعرض 22م بدون ارتداد  -نفوذ بلدية النصيرات.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع إفراز القسيمة رقم ( )36من القطعة رقم ( )974باسم  /سلطة األراضي -داخل نفوذ بلدية بيت الهيا.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع المشروع التفصيلي لشوارع منطقة زعرب والواقعة في القسائم ذوات األرقام ( )18 ،17 ،16 ،15 ،14،13من
القطعة رقم ( - )63داخل نفوذ خانيونس.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع تنظيم شارع رقم ( )176بعرض 8م  -داخل نفوذ مجلس قروي المصدر .
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع تنظيم شارع رقم (. )176
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع تنظيم شارع الرشيد الساحلي .
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع تنظيم شارع أبو لولي بعرض  10متر داخل نفوذ بلدية رفح .
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تغيير هدف استخدام جزء من أرض القسيمة رقم ( )384من القطعة رقم ( )727من منطقة خضراء إلى
مرفق ديني لبناء مسجد .
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مسلسل

العدد 46

العدد السادس واألربعون  16 /آب 2003م

رقم
الصفحة

.1

تصويب * .

.2

مرسوم رئاسي رقم ( )5لسنة 2003م
بشأن تشكيل اللجنة الصحية العليا .

7

.3

مرسوم رئاسي رقم ( )6لسنة 2003م
بإختيار وتكليف رئيس الوزراء .

10

.4

مرسوم رئاسي رقم ( )7لسنة 2003م
بتشكيل مجلس الوزراء .

11

.5

مرسوم رئاسي رقم ( )8لسنة 2003م
بشأن مجلس القضاء األعلى .

15

.6

مرسوم رئاسي رقم ( )9لسنة 2003م
بإنشاء صندوق التشغيل والحماية اإلجتماعية للعمال .

17

.7

قرار مجلس الوزراء رقم ( )2لسنة 2003م
بصرف مخصص شهري لموظفين تنتهي خدماتهم .

21

.8

قرار رقم ( )20لسنة 2001م
بإنشاء الهيئة الوطنية لمسميات اإلنترنت .

23

.9

قرار رقم ( )62لسنة 2002م
بتعيين السيد  /سعيد قاسم القدرة .

25

.10

قرار رقم ( )63لسنة 2002م
بتعيين السيد  /ربيعة علي محمود عيوش .

26

.11

قرار رقم ( )59لسنة 2003م
بتعديل القرار رقم ( )20لسنة 2001م .

27
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العدد 46

.12

قرار رقم ( )60لسنة 2003م
بترفيع السيد /راسم محمود البياري .

29

.13

قرار رقم ( )61لسنة 2003م
بترفيع السيد  /علي صالح حماد الزغاري .

30

.14

قرار رقم ( )62لسنة 2003م
بتعيين األستاذين  /أمين وافي  ،وسامي سابا .

31

.15

قرار رقم ( )63لسنة 2003م
بتعيين األستاذ  /فريد عبد هللا الجالد.

32

.16

قرار رقم ( )64لسنة 2003م
بترفيع األستاذ  /عطا هللا خيري أحمد .

33

.17

قرار رقم ( )65لسنة 2003م
بتعيين األستاذ  /فوزي أبو وطفة .

34

.18

قرار رقم ( )66لسنة 2003م
بتعيين األستاذ  /أمين وافي .

35

.19

قرار رقم ( )67لسنة 2003م
بتعيين األستاذ خالد القدرة .

36

.20

قرار رقم ( )68لسنة 2003م
بتعيين األستاذ  /زهير الصوراني .

37

.21

قرار رقم ( )69لسنة 2003م
بتعيين المهندس  /نبيل فانوس .

38

.22

قرار رقم ( )70لسنة 2003م
بترفيع السيد  /مروان طوباسي .

39

.23

قرار رقم ( )71لسنة 2003م
بتعيين األستاذ  /حسين أبو عاصي .

40

.24

قرار رقم ( )72لسنة 2003م
بتعيين السيد  /أحمد محمد حلس .

41
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.25

قرار رقم ( )73لسنة 2003م
بتعيين السيد  /دياب نمر اللوح .

42

.26

قرار رقم ( )74لسنة 2003م
نقل دائرة المحافظين وأعمالهم ودوائرهم إلى مقر الرئاسة .

43

.27

قرار رقم ( )75لسنة 2003م
بترفيع السيد  /صالح الدين الزحيكة .

44

.28

قرار رقم ( )76لسنة 2003م
بترفيع السيد  /محمود رمضان النيرب .

45

.29

قرار رقم ( )77لسنة 2003م
بشأن ترقية السيد  /عمر أحمد شلبي .

46

.30

قرار رقم ( )78لسنة 2003م
بشأن ترقية السيد  /سعدي الوحيدي .

47

.31

قرار رقم ( )79لسنة 2003م
بشأن ترقية السيدة  /عيوش عبد المجيد عبد السالم .

48

.32

قرار رقم ( )80لسنة 2003م
بشأن نقل السيد  /جمال عوض زقوت .

49

.33

قرار رقم ( )81لسنة 2003م
بشأن تعيين السيد  /منصور سليمان أبو جزر .

50

.34

قرار رقم ( )82لسنة 2003م
بشأن نقل وترفيع د.أحمد حسن صبح .

51

.35

قراررقم ( )83لسنة 2003م
بشأن تعيين السيد  /خالد مسمار .

52

.36

قرار رقم ( )84لسنة 2003م
بشأن تعديل درجة موظفين أمانة الرئاسة .

53

.37

قرار رقم ( )85لسنة 2003م
بشأن تعيين األستاذ  /رضوان األغا .

55
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.38

قرار رقم ( )86لسنة 2003م
بشأن تعيين األستاذ  /كمال عايش .

56

.39

قرار رقم ( )87لسنة 2003م
بشأن تعيين السيد  /نظمي مهنا .

57

.40

قرار رقم ( )88لسنة 2003م
بشأن تعيين السيد  /سلطي ريموني .

58

.41

قرار رقم ( )89لسنة 2003م
بشأن تعيين السيد  /زكي خضر زعرب .

59

.42

قرار رقم ( )90لسنة 2003م
بشأن تعيين السيد  /أحمد حسني األمير .

60

.43

قرار رقم ( )91لسنة 2003م
بشأن تعيين السيد  /توفيق حيدر الشوا .

61

.44

قرار رقم ( )92لسنة 2003م
بترقية العميد طيار  /سلمان أبو حليب .

62

.45

قرار رقم ( )93لسنة 2003م
بشأن تعيين السيد  /أحمد دحبور .

63

.46

قرار رقم ( )94لسنة 2003م
بشأن ترفيع السيد  /عبد الحكيم عوض .

64

.47

قرار رقم ( )95لسنة 2003م
بنقل السيد  /زياد أبو عين .

65

.48

قرار رقم ( )96لسنة 2003م
بتعيين السيد  /عيسى أحمد قراقع .

66

.49

قرار رقم ( )97لسنة 2003م
بتعيين السيد  /راضي جميل الجراعي .

67

.50

قرار رقم ( )98لسنة 2003م
بتعيين السيد  /سعد شحيبر .

68
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.51

النظام الداخلي للمجلس التشريعي .

69

.52

إعالن صادر عن وزراة العمل – اإلدارة العامة للتعاون .

116

.53

كشوفات تصحيح أسماء في سجل المواليد .

118

*
•تصويب :
•وقع خطأ في الجدول المرفق في قرار مجلس الوزراء رقم  6لسنة 2002م /بشأن استمالك أراضي لغايات المنفعة العامة المنشور في العدد الخامس واألربعون من الوقائع الفلسطينية ص17
على النحو التالي:
الرقم

الحوض

القطعة

المساحة

1

3440

231

2890م

2

3440

160

1999م

3

3440

161

3475م

4

3440

162

380م

2
2
2

2

•والجدول الصحيح على النحو التالي:
الرقم

الحوض

القطعة

المساحة

1

34407

231

6891م

2

34407

160

1199م

3

34407

161

3475م

4

34407

162

380م

2

2
2

2

•وفي نفس القرار وردت بالخطأ كلمة أجزاء في سطر األول من المادة األولى والصواب هو على النحو التالي:
•تنزع مطلقاً ملكية قطع األراضي ذوات األرقام (...............162 ،161 ،160 ،231الخ) ،لذا وجب التصويب.
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رقم
مسلسل العدد السابع واألربعون  30 /تشرين أول 2003م
الصفحة

.1

قانون رسوم المحاكم النظامية رقم ( )1لسنة 2003م .

.2

قانون الزراعة رقم ( )2لسنة 2003م .

23

.3

مرسوم رئاسي رقم ( )10لسنة 2003م
بتعيين أمين عام لمجلس الوزراء .

72

.4

مرسوم رئاسي رقم ( )11لسنة 2003م
بترفيع وكالء نيابة .

73

.5

مرسوم رئاسي رقم ( )12لسنة 2003م
بترفيع وكالء نيابة .

75

.6

مرسوم رئاسي رقم ( )13لسنة 2003م
بترفيع وكالء نيابة .

77

.7

مرسوم رئاسي رقم ( )14لسنة 2003م
بتعيين السيد  /عاهد الشوا .

79

.8

مرسوم رئاسي رقم ( )15لسنة 2003م
بشأن إنشاء اللجنة الوطنية الفلسطينية للقانون الدولي اإلنساني .

80

.9

مرسوم رئاسي رقم ( )16لسنة 2003م
بشأن المجلس األعلى للقضاء الشرعي .

85

.10

قرار مجلس الوزراء رقم ( )7لسنة 2002م
بشأن استمالك أرض للمنفعة العامة .

87

.11

قرار رقم ( )99لسنة 2003م
بشأن سلطة الطيران المدني .

89
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.12

قرار رقم ( )100لسنة 2003م
بخصوص تشكيل المجلس األعلى إلدارة الخطوط الجوية الفلسطينية .

91

.13

قرار رقم ( )101لسنة 2003م
بنقل العميد زهير إبراهيم المناصرة .

93

.14

قرار رقم ( )102لسنة 2003م
بشأن ترفيع السيد د .مرعي حسن عبد الرحمن .

94

.15

قرار رقم ( )103لسنة 2003م
بشأن ترفيع السيد  /ساجي خليل سالمة .

95

.16

قرار رقم ( )104لسنة 2003م
بشأن تعيين السيد  /خازم نصري عودة .

96

.17

قرار رقم ( )105لسنة 2003م
بشأن ترفيع السيدة  /عبير محمد الوحيدي .

97

.18

قرار رقم ( )106لسنة 2003م
بشأن ترقيات في وزارة األوقاف والشؤون الدينية .

98

.19

قرار رقم ( )107لسنة 2003م
بشأن ترفيع في وكالة األنباء الفلسطينية وفا .

100

.20

قرار رقم ( )108لسنة 2003م
بشأن ترفيع السيد  /رياض خالد الحسن .

101

.21

قرار رقم ( )109لسنة 2003م
بشأن فرز أسماء إلى (بكدار ) .

102

.22

قرار رقم ( )110لسنة 2003م
بشأن ترفيع في وكالة األنباء الفلسطينية "وفا" .

104

.23

قرار رقم ( )111لسنة 2003م
بشأن تعيين السيد  /حسام شويكة بدرجة قاضي .

105

.24

قرار رقم ( )112لسنة 2003م
بشأن تعيين قضاة صلح بالمحاكم النظامية .

106
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.25

قرار رقم ( )113لسنة 2003م
بشأن تعيين المستشار  /سامي صرصور رئيس المحكمة العليا .

108

.26

قرار رقم ( )114لسنة 2003م
بشأن تعيين د  .محمد إشتية بدرجة وزير .

109

.27

قرار رقم ( )115لسنة 2003م
بشأن ترفيع السيدة  /هدى محمود حمودة .

108

.28

قرار رقم ( )116لسنة 2003م
بشأن تعيين العميد  /جبريل الرجوب .

110

.29

قرار رقم ( )117لسنة 2003م
بشأن ترفيع السيدة  /نبيلة أحمد عيسى .

112

.30

قرارات اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن * .

113

.31

قرارات صادرة عن وزارة العمل واإلدارة العامة للتعاون .

252

.32

كشوفات تصحيح أسماء في سجالت المواليد الصادرة عن وزارة
الداخلية .

265

*
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مخطط إزالة الشيوع ضمن القسيمتين رقم ( )6 ,4من القطعة رقم ( )2308والقسيمة رقم ( )4من القطعة رقم
( )2309من أراضي ( الزهراء اإلقليمية).
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع تنظيم الشارع المار في القسيمة رقم ( )8من القطعة رقم ( )651بعرض 10متر وارتداد
3متر من كل جانب.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيدع مشروع دمج و إفراز القسيمتين رقمي ( )64 ،63و أجزاء من القسائم ( )71 ،69 ،58 ،56من القطعة رقم ()603
مع إلغاء وتبديل مسار الشارع الذي يحمل رقم ( )56المار بالقسائم المذكورة أعاله.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تقسيم لغايات السكن على أرض القسيمتين ( )20 ،19من القطعة رقم ( )583باسم  /فواز البطنيجي وشركاه.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع المخطط التفصيلي للقسيمة رقم ( )22من القطعة رقم ( )627تغيير هدف استخدام جزء من القسيمة المذكوره من
سكني إلى تعليمي -داخل نفوذ بلدية غزة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تغيير هدف استخدام القسائم ( )83 ،78 ،77سبع من القطعة رقم ( )14سبع من منتجع طبي خاص إلى
منطقة زراعية “أ”.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع تنظيم شارع رقم ( )52بعرض 16متر بدون ارتداد.
ً
شماال:
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع المشروع التفصيلي لمنطقة تل الهوا المحددة بالشوارع التالية :شرقاً :شارع الصناعة ،غرباً :شارع عمان،
شارع جمال عبد الناصر ،جنوباً :نفوذ بلدية غزة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع المخطط التفصيلي للشوارع في منطقة الشوكة– داخل وخارج النفوذ.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع تنظيم الشارع المار في القسيمتين ( )17،16من القطعة رقم  881بعرض 12م وارتداد
3م من كل جانب .
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مخطط الشوارع في منطقة الزهراء اإلقليمية ضمن القطع التالية ،2309 ،2308 ،2307 ،2306 ،2305( :
.)665 ،2314، 2313 ،2312 ،2311 ،2310
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•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع تغيير هدف استخدام جزء من القسيمة رقم ( )30من القطعة رقم ( )244من مرافق عامة
إلى منطقة سكنية وإلغاء امتداد شارع رقم ( )37ضمن القسيمة المذكورة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تقسيم لغايات السكن على أرض القسيمة رقم ( )17من القطعة رقم  5باسم /رياض فهمي األغا  -رفح.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع مخطط تفصيلي للشارع رقم ( )12الفاصل بين بلدية المغازي ومجلس المصدر بعرض 20م3+م ارتداد
من كل جانب.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تقسيم أرض القسيمة رقم ( )35من القطعة ( )2337المصدق باسم /محمد محمد أبو سليم -الزوايدة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع المخطط التفصيلي للشارع الهيكلي رقم ( )5بعرض 12م بدون ارتداد والمار بالقسيمتين رقمي ()23-24
من القطعة ( - )2340الزوايدة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع المخطط التفصيلي لشارع األنصار بعرض 10م وارتداد 3م من كل جانب والمار بالقسائم ذوات األرقام
( )5-4-3من القطعة ( – )2340الزوايدة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تعديل مسار شارع رقم ( )1بعرض 24م وارتداد 3م من كل جانب -الزوايدة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع تغيير هدف استخدام أرض للقسيمة رقم ( )9من القطعة رقم ( )664من منطقة زراعية
إلى منطقة سكنية ومشروع تقسيم أرض القسيمة المذكورة لغايات السكن باسم /عدنان عجور وآخرين.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع تنظيم شارع رقم ( )27الواصل بين شارع النصر والصفطاوي بعرض 20م بدون ارتداد.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مخطط استقطاع الطرق الهيكلية المعتمدة لمنطقة مشروع عامر ( )3المحصورة بين شارع النصر
شرقاً وحتى شارع الرشيد غرباً -داخل نفوذ بلدية جباليا.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تنظيم الشارع الواصل من الشارعين الهيكليين رقمي ( )8،6بعرض 10متر وارتداد3م من كل جانب والمار
ضمن القسيمتين رقمي ( )4،3من القطعة رقم ( - )658من أراضي مجلس قروي وادي غزة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تنظيم الشارع المتفرع من الطريق رقم ( )4باتجاه الشرق والمؤدي لمجلس قروي وا ِد غزة والمار ضمن
القسائم ( )10 ،9 ،7من القطعة رقم (.)659
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تقسيم أرض القسيمة رقم ( )86تسوية من القطعة رقم ( )7تسوية لغايات السكن باسم /ورثة خليل سليم بحور.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع الهيكلي لمدينة بيت الهيا.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع تقسيم أرض القسيمة رقم ( )12تسوية من القطعة رقم ( )13تسوية باسم  /محسن فريح
المصدر -داخل نفوذ بلدية البريج.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع تغيير هدف استخدام جزء من أرض القسيمة رقم ( )78من القطعة رقم ( )729من منطقة
خضراء إلى منطقة سكنية  +مرافق عامة وعلى مشروع تقسيم القسيمة المذكورة– غزة -مشروع إسكان تل الهوا.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع المخطط المودع المعدل لمشروع تقسيم أرض القسيمتين رقمي ( )13+12من القطعة ( - )1809داخل نفوذ مدينة
جباليا باسم /محمد أحمد أبو حصيرة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع المخطط التفصيلي للشوارع ( ) 6/1،A3 -2 ، A3 -1بعرض 8م3+م ارتداد جانبي داخل نفوذ الزوايدة.
•إعالن صادر عن وزارة الحكم المحلي اللجنة المركزية لمحافظة نابلس /بشأن تصديق مشروع تفصيلي رقم (.)2002/3
•إعالن صادر عن وزارة الحكم المحلي اللجنة المركزية لمحافظة نابلس /بشأن تصديق مشروع تفصيلي رقم (.)2002/4
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع مخطط تفصيلي لجزء الغربي من شارع رقم ( )19بعرض 22م.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع تعديل مسار شارع في القسيمة رقم ( )5من المنطقة  715-غزة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع تقسيم أرض القسيمة رقم ( )89من القطعة رقم ( )978لغايات السكن داخل نفوذ بلدية
جباليا باسم  /محمد أبو عيدة وكامل الغفري وشركة الرباط وسلطة األراضي.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع دمج وإعادة إفراز القسيمة ( )63 ،64من القطعة رقم ( )603مع تعديل مسار الشارع
رقم (.)56
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع تنظيم شوارع منطقة تل الزهور.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع تقسيم أرض لغايات السكن على أرض القسيمة رقمي ( )580 ،79تسوية من القطعة رقم
( )17باسم /أحمد إبراهيم أبو زايد.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع تقسيم أرض لغايات تجارية على أرض القسيمة رقم ( )39من القطعة رقم ( )2340باسم
 /أحمد سالم أبو مزيد.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع مخطط تفصيلي شارع رقم ( )83بعرض 12م بدون ارتداد.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مخطط تفصيلي شارع رقم ( )15بعرض 18م3+م ارتداد من كل جانب.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مخطط تفصيلي شارع طارق بن زياد بعرض 8م دون ارتداد المار بالقسيمتين رقمي ( )11،10من القطعة رقم (.)12
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع تقسيم أرض لغايات السكن باسم /مقبل يوسف شراب – الفخاري.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تغيير هدف استخدام القسيمة رقم ( )30من القطعة رقم ( )244من منطقة مرافق عامة إلى منطقة سكنية
وإلغاء امتداد الشارع رقم ( )37ضمن القسيمة المذكورة – داخل نفوذ بلدية عبسان الكبيرة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على المشروع التفصيلي لمنطقة الصبرة وجزد من الزيتون.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تقسيم أرض القسيمة رقم( )36من القطعة رقم ( )128لغايات السكن – داخل نفوذ مدينة دير البلح باسم/
هاني هضر ترزي وشركاه.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تغيير هدف استخدام أرض القسيمة رقم ( )9من القطعة ( )664من زراعي إلى سكني باسم /عدنان عجوز
وآخرين – نفوذ النصيرات.
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•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع تغيير هدف استخدام القسيمة رقم ( )171من القطعة رقم ( )978من منطقة زراعية إلى
منطقة سكنية باسم /ورثة حلمي مراد.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مخطط تفصيلي المنطفة الغربية المحصورة بين شارع صالح الدين خلف جنوبا وشارع رقم ( )7وشارع رقم
( )12النصر شرقا  -جباليا .
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تغيير هدف استعمال أرض من سكن زراعي إلى منطقة سكن (ج) ومشروع تقسيم أرض لغايات السكن
على أرض القسيمة رقم ( )8من القطعة ( )684باسم  /سلطة األراضي -نفوذ غزة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع المخطط التفصيلي للشارع الهيكلي رقم ( )3وتقليص عرضه من  24متر الى 16متر وارتداد 3متر من كل جانب.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تقسيم أرض لغايات السكن على جزء من أرض القسيمة رقم ( )175تسوية من القطعة رقم ( )17تسوية
باسم /عواد سعد الدين بكر.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تقسيم لغايات السكن باسم /ورثة إبراهيم زمو -جباليا.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تعديل مخطط تفصيلي لشارع القدس.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع مخطط تفصيلي بعرض 8م المتفرع من شارع رقم ( )4جنوب سلطة الطاقة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع تفصيلي خربة العدس .
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع تقسيم أرض لغايات السكن على جزء من أرض القسيمة رقم  8من القطعة (-)662
النصيرات.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع تقسيم لغايات السكن باسم  /ورقة المرحوم كامل الحرثاني .
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مخطط تفصيلي حي الجنينة – نفوذ رفح.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع المخطط التفصيلي المعدل لشارع البلتاجي.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تقسيم لغايات السكن على جزء من أرض القسيمة رقم ( )22من القطعة ( )627باسم /ورثة عبد القادر
السمنة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع تقسيم أرض لغايات السكن باسم /عواد سعد الدين بكر .
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تقسيم لغايات السكن بسام /محمود سالم سلمان.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع التقسيم المعدل ألرض القسيمتين رقمي ( )13،12من القطعة ( )1809باسم /محمد أبو حصيرة ومحمود
أبو دان -داخل نفوذ بلدية جباليا.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع تقسيم لغايات السكن على أرض القسيمتين رقم ( )27،11من القطعة رقم ( )889باسم /عاهد فايق بسيسو وشركاه-
داخل نفوذ بلدية غزة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع التفصيلي للشارع رقم ( –)3داخل نفوذ بلدية خانيونس.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مجدد للمشروع التفصيلي للشارع رقم ( -)130داخل نفوذ مدينة خانيونس.
•وزارة الحكم المحلي /اللجنة المركزية لمحافظة نابلس/بشأن إيداع مشروع تفصيلي رقم (.)2003/2
• وزارة الحكم المحلي /اللجنة المركزية لمحافظة نابلس/بشأن إيداع مشروع تفصيلي رقم (.)2003/1
•وزارة الحكم المحلي /اللجنة المركزية لمحافظة نابلس/بشأن إيداع مشروع تفصيلي رقم (.)98/11
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رقم
مسلسل العدد الثامن واألربعون  29 /كانون ثاني 2004م
الصفحة

.1

قانون التأمينات اإلجتماعية رقم ( )3لسنة 2003م .

7

.2

مرسوم رئاسي رقم ( )17لسنة 2003م
بقبول استقالة رئيس الوزراء .

39

.3

مرسوم رئاسي رقم ( )18لسنة 2003م
إعالن حالة الطواريء .

41

.4

مرسوم رئاسي رقم ( )19لسنة 2003م
بشأن تعيين الدكتور  /حسن إبراهيم أبو لبدة .

44

.5

مرسوم رئاسي رقم ( )20لسنة 2003م
باختيار وتكليف رئيس الوزراء .

45

.6

مرسوم رئاسي رقم ( )21لسنة 2003م
بتشكيل مجلس الوزراء .

46

.7

قرار مجلس الوزراء رقم ( )3لسنة 2003م
بضم بعض المؤسسات إلى وزارة المالية .

50

.8

قرار مجلس الوزراء رقم ( )1لسنة 2004م
بتشكيل لجنة وزارية لمتابعة تنفيذ بناء مدينة خادم الحرمين الشريفين .

52

.9

قرار رقم ( )118لسنة 2003م
بشأن تعيين السيد  /أحمد إبراهيم جبارة .

55

.10

قرار رقم ( )119لسنة 2003م
بشأن تعيين السيد  /د  .محمد إبراهيم اشتيه .

56

.11

قرار رقم ( )120لسنة 2003م
بخصوص صندوق البلديات .

57
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.12

قرار رقم ( )121لسنة  2003م
بشأن صالحية إثبات أهلة الشهور القمرية واإلعالن عنها .

59

.13

قرار رقم ( )122لسنة 2003م
بشأن تعيين اللواء  /غازي عبد الرحمن الجبالي .

60

.14

قرار رقم ( )123لسنة 2003م
بشأن ترقية قضاة بالمحكمة العليا وندب قضاة وتعيين قاضي صلح .

61

.15

قرار رقم ( )124لسنة 2003م
بشأن ترفيع السيد  /جمال صالح حماد .

64

.16

قرار رقم ( )125لسنة 2003م
بشأن تعيين السيد  /قدورة موسى قدورة .

65

.17

قرار رقم ( )126لسنة 2003م
بشأن تعيين السيد  /جمال أحمد محيسن .

66

.18

قرار رقم ( )127لسنة 2003م
بشأن تعيني السيد  /جهاد رجب حمدان .

67

.19

قرار رقم ( )128لسنة 2003م
بشأن تعيين السيد  /عبد محمد موسى علوان .

68

.20

قرار رقم ( )129لسنة 2003م
بشأن تعيين السيد  /د .عمر فالح دقة .

69

.21

قرار رقم ( )130لسنة 2003م
بشأن تعيين السيد  /عبد الناصر رجب السراج .

70

.22

قرار رقم ( )131لسنة 2003م
بشأن تعيين السيد  /عزام عبد الكريم الشوا .

71

.23

قرار رقم ( )1لسنة  2004م
بترفيع موظفين في وزارة الشؤون المدنية.

72

.24

قرار رقم ( )2لسنة 2004م
بشأن تعيين السيد  /نبيل سليم الرمالوي .

73
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.25

قرارات اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن * .

74

.26

كشوفات تصحيح األسماء في سجل المواليد صادر عن وزارة الداخلية .

137

*
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع المشروع التفصيلي للمنطقة التجارية ضمن حي السالم –داخل نفوذ بلدية رفح.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع تنظيم شارع طارق بن زياد والشوارع الفرعية المؤدية إليه -داخل نفوذ بلدية رفح.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع تنظيم شارع األنصار المار ضمن القسائم ( )5 ،4 ،3من القطعة رقم ( -)2340داخل
نفوذ بلدية الزوايدة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تقسيم لغايات السكن ألرض القسيمة رقم ( ) 331تسوية من القطعة رقم ( )13تسوية باسم ورثة غفرة
المصدر.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تقسيم جزء من أرض القسيمة رقم ( )2من القطعة رقم ( )715لغايات السكن باسم ورثة سعدي حسين
خيال  -داخل نفوذ بلدية غزة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مخطط تنظيم الشوارع الواقعة جنوب معسكر الشاطئ.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع تعديل مسار الشارع رقم ( – )1داخل نفوذ بلدية الزوايدة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع تقسيم أرض القسيمة رقم ( )64من القطعة رقم ( )754لغايات السكن باسم /ورثة ابراهيم
زمو -داخل نفوذ بلدية جباليا.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تقسيم أرض القسيمة رقم ( )11من القطعة رقم ( )1742لغايات السكن -داخل نفوذ بلدية بيت الهيا.
•وزارة الحكم المحلي /اللجنة المركزية لمحافظة نابلس /بشأن تصديق مشروع تفصيلي رقم (.)2003/3
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع هيكلي تفصيلي للتنظيم شارع لغايات إسكان استثماري في تلفيت /محافظة جنين.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع هيكلي تفصيلي لغايات منشار حجر في دورا  /محافظة الخليل.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع تعديل شوارع في رافات /محافظة القدس.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع تعديل لغايات تجاري طولي في جنين /محافظة جنين.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن إعادة إيداع مشروع هيكلي تفصيلي لغايات صناعي في دير الغصون لالعتراض  /محافظة طولكرم.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن إعادة إيداع مشروع هيكلي طوباس لالعتراض /محافظة طوباس.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع هيكلي تفصيلي للتنظيم شارع الجامعة العربية االمريكية /محافظة جنين.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع هيكلي تفصيلي لتغيير استعمال من منطقة إقليمية غلى منطقة صناعات لغايات منشار حجر  /محافظة الخليل.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع هيكلي تفصيلي لتوسيع شارع في وادي الهريه في الخليل /محافظة الخليل.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع هيكلي تفصيلي لتوسيع شارع في منطقة ننقر في الخليل /محافظة الخليل.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع هيكلي تفصيلي لشارع المغاربة في الخليل /محافظة الخليل.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع هيكلي تعديلي إضافي في الديوك /محافظة أريحا.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع تعديل تنظيمي هيكلي تفصيلي من سكن (أ) إلى (ب) في النويعمة /محافظة أريحا.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع تعديل تنظيمي لتغيير استعمال من سكن (ب) إلى مكاتب لدى بلدية رام هللا /محافظة رام هللا والبيرة.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع تعديل تنظيمي لتخفيض سعة شارع من (10م) إلى (6م) في حوض رقم ( )10اإلذاعة /محافظة رام هللا والبيرة.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع تعديل تنظيمي مقدم من وزارة اإلسكان في النويعمة والديوك /محافظة أريحا.
•إعالن صادر عن وزارة الحكم المحلي /بشأن توسيع منطقة التنظيم المحلية بلدية دير الغصون /محافظة طولكرم.
•إعالن صادر عن وزارة الحكم المحلي /بشأن أمر توسيع منطقة التنظيم المحلية بلدية الشيوخ /محافظة الخليل.
•إعالن صادر عن وزارة الحكم المحلي /بشأن أمر توسيع منطقة التنظيم المحلية بلدية عقابا /منطقة طوباس.
•إعالن صادر عن وزارة الحكم المحلي /بشأن أمر توسيع منطقة التنظيم المحلية بلدية بني زيد الغربية /محافظة رام هللا والبيرة.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن إعادة إيداع مشروع هيكلي طوباس لإلعتراض /منطقة طوباس.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع مخطط دمج و إعادة إفراز القسائم ( )31 ،4 ،2من القطعة ( )2307أراضي أبو مدين باسم /سلطة
األراضي.
•إعالن صادر عن وزارة الحكم المحلي /اللجنة المركزية لمحافظة نابلس  /بشأن تصديق مشروع تنظيم تفصيلي رقم (ت.)2003/1
•إعالن صادر عن وزارة الحكم المحلي /اللجنة المركزية لمحافظة نابلس /بشأن إيدع مشروع تنظيم هيكلي دير شرف لالعتراض رقم (.)2003/1
•إعالن صادر عن وزارة الحكم المحلي اللجنة المركزية لمحافظة نابلس /بشأن مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2003/4
•إعالن صادر عن وزارة الحكم المحلي /مجلس قروي دير شرف (إعالن استمالك).
•إعالن صادر عن وزارة الحكم المحلي /بلدية سيلة الظهر(إعالن استمالك).
•إعالن صادر عن وزارة الحكم المحلي /بلدية البيرة (إعالن استمالك).
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•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع تعديل تنظيمي طرق في العيزرية  /محافظة القدس.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع تعديل تنظيمي من سكن (ب) الى مواقف سيارات لدى بلدية بيتونيا  /محافظة رام هللا والبيرة.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع تعديل تنظيمي من سكن (أ) إلى سكن (أ مرتفع) في رام هللا /محافظة رام هللا والبيرة.
•إعالن صادر عن وزارة الحكم المحلي/بشأن أمر توسيع حدود منطقة التنظيم المحلية بلدية رمون/محافظة رام هللا والبيرة.
•إعالن صادر عن وزارة الحكم المحلي/بشأن أمر تعديل حدود منطقة التنظيم المحلية بلدية خاراس/محافظة الخليل.
•إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن تصديق مشروع تعديل تنظيمي (هيكلي تفصيلي) لغايات منازل رفح المدمرة/محافظة غزة.
•إعالن صادر عن وزارة الحكم المحلي/بشأن أمر توسيع منطقة التنظيم المحلية لبلدية الجيب/محافظة القدس.
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مسلسل

.1
.2
.3

العدد 49

العدد التاسع واألربعون  17 /حزيران 2004م

قانون رقم ( )1لسنة 2004م
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )10لسنة 1998م بشأن المدن
والمناطق الصناعية .
قانون رقم ( )2لسنة 2004م
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )1لسنة 1998م بشأن تشجيع
االستثمار في فلسطين .
قانون رقم ( )3لسنة 2004م
بتعديل بعض أحكام قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم ()6
لسنة  2000م .

رقم
الصفحة

10
13
17

.4

مرسوم رئاسي رقم ( )1لسنة 2004م
بشأن تشكيل لجنة لرعاية مقابر المحافظات الجنوبية .

20

.5

مرسوم رئاسي رقم ( )2لسنة 2004م
بشأن تشكيل مجلس أمناء جامعة األزهر .

22

.6

مرسوم رئاسي رقم ( )3لسنة 2004م
بشأن تشكيل المجلس األعلى لرعاية المعاقين .

24

.7

قرار رقم ( )227لسنة 1994م
بشأن تعيين السيد  /جميل حسن شحادة .

26

.8

قرار رقم ( )132لسنة 2003م
بشأن ترفيع السيد  /محمد رشدي محمد عابد .

27

.9

قرار رقم ( )133لسنة 2003م
بشأن ترفيع السيدة  /أمال محمد الرشيدي .

28

.10

قرار رقم ( )3لسنة 2004م
بشأن نقل وترفيع السيد  /حسن عارف سليمان (الخطيب) .

29
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.11

قرار رقم ( )4لسنة 2004م
بشأن تعيين السيد  /فوز محمد خليفة .

30

.12

قرار رقم ( )5لسنة 2004م
بشأن ترفيع السادة  /د .جمال محمود حسين  /علي شحادة مناصرة .

31

.13

قرار رقم ( )6لسنة 2004م
بشأن تعيين السيد  /طالب محمد موسى البزور .

33

.14

قرار رقم ( )7لسنة 2004م
بشأن ترفيع السيد  /يونس نمر الخطيب .

34

.15

قرار رقم ( )8لسنة 2004م
بشأن تعيين السيد  /أحمد يوسف النجار .

35

.16

قرار رقم ( )9لسنة 2004م
بشأن تعديل درجة كل من السادة  .1 /محمد موسى البطل  .2جمال عبد
القادر الرجوب  .3.طه عدنان نوفل .

36

.17

قرار رقم ( )10لسنة 2004م
بشأن ترفيع السيد  /وليد حسين العوض .

38

.18

قرار رقم ( )11لسنة 2004م
بشأن ترفيع السيد  /جعفر أحمد هديب .

39

.19

قرار رقم ( )12لسنة 2004م
بشأن ترفيع السادة  .1/فريد حمودة المشهراوي  .2.محارب عبد حسين
وادي  .3.عبد العزيز عبد الرحمن األعرج  .4 .مازن سليمان أبو
شريعة  .5 .عماد خالد األغا .

40

.20

قرار رقم ( )13لسنة  2004م
بشأن ترفيع السيد /عبد هللا حجازي.

42

.21

قرار رقم ( )14لسنة 2004م
بشأن تعيين السسيد /أحمد هزاع شريم .

43

.22

قرار رقم ( )15لسنة 2004م
بشأن ترفيع السادة  .1 /عبد الحميد سالم المصري  .2.د .فتحي محمود
أبو السيد الحاج  .3.د  .نافذ سليمان شلح .

44
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.23

قرار رقم ( )16لسنة 2004م
بشأن تعيين السيد الدكتور  /محمد عبد العزيز جودة .

46

.24

قرار رقم ( )17لسنة 2004م بشأن تعيين السيد  /عدنان إبراهيم حسن
النجار .

47

.25

قرار رقم ( )18لسنة 2004م
بشأن تعيين فضيلة الشيخ  /عبد الكريم خليل الكحلوت .

48

.26

قرار رقم ( )19لسنة 2004م
بشأن ترفيع السيد  /فريد عبد يوسف قواس .

49

.27

قرار رقم ( )20لسنة 2004م
بشأن ترفيع السادة  .1 /أسامة جميل البسط  .2.بشير محمد أحمد زاهر .

50

.28

قرار رقم ( )21لسنة 2004م
بشأن ترفيع السادة  .1 /أحمد حسني األمير  .2.عبد الحي عبد الرحمن
اللحام  .3.طالل خليل الخزندار .

51

.29

قرار رقم ( )22لسنة 2004م
بشأن تخفيض عقوبة اإلعدام على المتهم  /أيمن محمد أبو سعدة .

53

.30

قرار رقم ( )23لسنة 2004م
بشأن ترفيع السيد  /د .عبد الرحمن محمد سليمان .

55

.31

قرار رقم ( )24لسنة 2004م
بشأن تعيين السيدة  /فدوى محمد البرغوثي .

56

.32

قرار رقم ( )25لسنة 2004م
بشأن تعيين السيد  /فاروق يونس أبو الرب .

57

.33

قرار رقم ( )26لسنة2004م
بشأن ترفيع السيد  /أحمد محمد علي الرفاعي .

58

.34

قرار رقم ( )27لسنة 2004م
بشأن تعيين األستاذ  /فايز إحميدان القدرة .

59

.35

قرار رقم ( )28لسنة 2004م
بشأن ترفيع السيد  /صائب فوزي بامية .

60

الرقم المرجعي  :دليل رقم (Ref : G1-9-2013-)1

mjr.lab.pna.ps

175

دليل الوقائع الفلسطينية األول

العدد

49

.36

قرار رقم ( )29لسنة 2004م
بشأن ترفيع السادة  .1 /خالد عبد القادر صيام  .2 .محمد جعفر الباز.
 .3عبد هللا جاد هللا إبراهيم ياغي  .4 .صالح صالح القدومي .

61

.37

قرار رقم ( )30لسنة 2004م
بشأن ترفيع السيد  /نعيم محمد عبد الرحمن أبو عنزة .

63

.38

قرار رقم ( )31لسنة 2004م
بشأن ترفيع السيد  /محمود خالد أحمد األغا.

64

.39

قرار رقم ( )32لسنة 2004م
بشأن نقل وترفيع السيد  /حافظ منصور البرغوثي .

65

.40

قرار رقم ( )33لسنة 2004م
بشأن ترفيع السيد  /محمد محمود صالح أبو سعدة .

66

.41

قرار رقم ( )34لسنة 2004م
بشأن ترفيع السيد السفير  /محمد أنيس القاق .

67

.42

قرار رقم ( )35لسنة 2004م
بشأن تعيين السيد  /سليم حسين سليم الزريعي .

68

.43

قرار رقم ( )36لسنة  2004م
بشأن تعيين السادة  .1 /رياض طالل علي  .2.إبراهيم سيف الدين
عباهرة  .3.وضاح مصطفى األسمر .4.إسماعيل خليل أسعد.

69

.44

قرار رقم ( )37لسنة 2004م
بشأن تعيين السيد  /حسام توفيق عرفات .

71

.45

قرار رقم ( )38لسنة 2004م
بشأن تعيين السيد  /تيسير علي الزبري .

72

.46

قرار رقم ( )39لسنة 2004م
بشأن تعيين األستاذ  /سليمان محمد الدحدوح .

73

.47

قرار رقم ( )40لسنة 2004م
بشأن ترفيع السيد  /زياد محمد عطية أبو هاشم .

74

.48

قرار رقم ( )41لسنة 2004م
بشأن ترفيع السادة  .1 /هناء عوني محمد أبو رمضان  .2.عماد سليمان
حسين شعث .

75
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.49

قرار رقم ( )42لسنة 2004م
بشأن ترفيع الدكتور  /عوض سليمان حجازي .

76

.50

قرار مجلس الوزراء رقم ( )4لسنة 2003م
بتشكيل لجنة السياسات العمالية .

77

.51

قرار مجلس الوزراء رقم ( )5لسنة 2003م
بشأن الالئحة الداخلية لمجلس الوزراء

83

.52

قرار مجلس الوزراء رقم ( )6لسنة 2003م
بشأن متابعة ملفات القدس و االستيطان وجدار الفصل العنصري .

97

.53

قرار مجلس الوزراء رقم ( )7لسنة 2003م
بشأن إنشاء وحدة متخصصة بملف القدس في رئاسة مجلس الوزراء .

99

.54

قرار مجلس الوزراء رقم ( )8لسنة 2003م
بشأن تشكيل لجنة إلدارة برنامج البطالة المؤقتة .

100

.55

قرار مجلس الوزراء رقم ( )9لسنة 2003م
بشأن الالئحة التنفيذية لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية رقم
( )1لسنة 2000م .

102

.56

قرار مجلس الوزراء رقم ( )10لسنة 2003م
بشأن رواتب القضاة الشرعيين .

146

.57

قرار مجلس الوزراء رقم ( )11لسنة 2003م
بشأن تشكيل لجنة مديري الشؤون اإلدارية في الوزارات والمؤسسات
العامة .

147

.58

قرار مجلس الوزراء رقم ( )12لسنة 2003م
بشأن بناء وحدات سكنية في رفح .

149

.59

قرار مجلس الوزراء رقم ( )13لسنة 2003م
بشأن مرجعية وزارة الشؤون المدنية .

151

.60

قرار مجلس الوزراء رقم ( )14لسنة 2003م
بنظام عمل النساء ً
ليال.

152

.61

قرار مجلس الوزراء رقم ( )15لسنة 2003م
بنظام الشروط الصحية الالزمة في أماكن العمل .

155
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العدد

49

.62

قرار مجلس الوزراء رقم ( )16لسنة 2003م
بنظام تحديد األعياد الدينية والرسمية مدفوعة األجر .

161

.63

قرار مجلس الوزراء رقم ( )17لسنة 2003م
بنظام وسائل اإلسعاف الطبي في المنشآت .

163

.64

قرار مجلس الوزراء رقم ( )18لسنة 2003م
بشأن صالحيات وزارتي التخطيط والشؤون الخارجية .

168

.65

قرار مجلس الوزراء رقم ( )19لسنة 2003م
بشأن المهمات الخارجية للوزارء.

170

.66

قرار مجلس الوزراء رقم ( )20لسنة 2003م
بشأن تشكيل اللجان الوزارية الدائمة .

172

.67

قرار مجلس الوزراء رقم ( )21لسنة 2003م
بنظام اشتراطات السالمة في مباني المنشآت .

174

.68

قرار مجلس الوزراء رقم ( )22لسنة 2003م
بنظام الفحص الطبي االبتدائي .

184

.69

قرار مجلس الوزراء رقم ( )23لسنة 2003م
بنظام تحديد المهن التي يجوز تشغيل العمال فيها في األعياد الدينية
والرسمية .

188

.70

قرار مجلس الوزراء رقم ( )24لسنة 2003م
بنظام الفحص الطبي الدوري .

191

.71

.72

قرار مجلس الوزراء رقم ( )2لسنة 2004م
بشأن مسؤولية مجلس الوزراء الحصرية عن إصدار القرارات المتعلقة
بالموظفين .
قرار مجلس الوزراء رقم ( )3لسنة 2004م
بشأن منع بيع وتسويق خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات والبريد
السريع .

196
197

.73

قرار مجلس الوزراء رقم ( )4لسنة 2004م
بشأن المصادقة على خطة عمل لجنة إدارة برنامج البطاقة المؤقتة .

199

.74

قرار مجلس الوزراء رقم ( )5لسنة 2004م
بشأن نقل المركز الجغرافي إلى مالك وزارة التخطيط .

203
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العدد 49

.75

قرار مجلس الوزراء رقم ( )6لسنة 2004م
بشأن األوضاع األمنية في محافظات الضفة والقطاع .

205

.76

قرار مجلس الوزراء رقم ( )7لسنة 2004م
بشأن نقل ملكية كلية أبو جهاد للسياقة .

207

.77

قرار مجلس الوزراء رقم ( )8لسنة 2004م
بشأن وضع مقام النبي موسى تحت اإلشراف المشترك لوزارتي
األوقاف والسياحة .

209

.78

قرار مجلس الوزراء رقم ( )9لسنة 2004م
بشأن ترقية السيد  /محمد أمين جرادات .

210

.79

قرار مجلس الوزراء رقم ( )10لسنة 2004م
بشأن ترقية السيد  /علي سليمان الجعبري .

211

.80

قرار مجلس الوزراء رقم ( )11لسنة 2004م
بشأن تعيين السيد  /محمد محمود محمد خضور .

212

.81

قرار مجلس الوزراء رقم ( )12لسنة 2004م
بشأن إلحاق دوائر الرقابة والتدقيق الداخلي في الوزرات بوزارة المالية .

213

.82

قرار مجلس الوزراء رقم ( )13لسنة 2004م
بشأن بيع وتوزيع الشقق في مدينة سمو الشيخ زايد .

215

.83

قرا رمجلس الوزراء رقم ( )14لسنة 2004م
بشأن تشكيل لجنة وزارية خاصة لمعالجة التعيينات والترقيات في
الدوائر الحكومية .

217

.84

قرار مجلس الوزراء رقم ( )15لسنة 2004م
بشأن إحالة موظف بوزارة العمل إلى التقاعد .

219

.85

قرار مجلس الوزراء رقم ( )16لسنة 2004م
بشأن معايير عمل لجنة إدارة البطالة المؤقتة .

220

.86

قرار وزير األشغال العامة واإلسكان رقم ( )1لسنة 2004م
بشأن تنظيم بيع وتاجير الوحدات العقارية المملوكة للوزارة .

223

.87

قرارات اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن * .

237
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العدد

49

.88

كشوفات تصحيح األسماء في سجل المواليد صادرة عن وزارة الداخلية .

242

.89

تصويب الخطأ الوارد في التعليمات الخاصة
بشأن تدريع غرف األشعة .

252

.90

تصويب الخطأ الوارد في التعليمات الخاصة
بشأن الوقاية من الثلوث اإلشعاعي للمواد الغذائية وتشعيعها .

259

*
•إعالن صادر عن وزارة الحكم المحلي  /اللجنة المركزية لمحافظة نابلس /بشأن تصديق مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2003/7
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تقسيم أرض لغايات السكن على أرض المقاسم ( )7-6-5من القسيمة رقم ( )64من القطعة رقم (،)577
باسم /معين اليازجي -بيت حانون.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع مخطط تفصيلي حي الجنينة والتنور.
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مسلسل

العدد 50

العدد الخمسون  29 /آب 2004م

رقم
الصفحة

.1

مرسوم رئاسي رقم ( )4لسنة 2004م
بإنشاء محكمة صلح في مدينة طوباس .

13

.2

مرسوم رئاسي رقم ( )5لسنة 2004م
بإنشاء محكمة بداية في دير البلح .

15

.3

مرسوم رئاسي رقم ( )6لسنة 2004م
بإنشاء محكمة صلح في مدينة حلحول .

17

.4

مرسوم رئاسي رقم ( )7لسنة 2004م
بإنشاء محكمة صلح في مدينة عنبتا .

19

.5

مرسوم رئاسي رقم ( )8لسنة 2004م
بشأن انتخاب مجالس الهيئات المحلية .

21

.6

مرسوم رئاسي رقم ( )9لسنة 2004م
بشأن الدعوة لالنتخابات العامة .

22

.7

قرار رقم ( )313لسنة 1995م
بتشكيل سلطة المياه وتعيين المهندس نبيل محمد الشريف .

25

.8

قرار رقم ( )64لسنة 1998م
بشأن تعيين السيد /ركاد محمود سالم .

26

.9

قرار رقم ( )134لسنة 2003م
سعيد مصطفى حسن أبو جالله .

27

.10

قرار رقم ( )135لسنة 2003م
بشأن تعيين السيد  /أحمد إبراهيم جبارة .

28

.11

قرار رقم ( )136لسنة 2003م
بشأن تعيين السيد  /عبد هللا محمد إبراهيم عبد هللا .

29
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العدد 50

.12

قرار رقم ( )43لسنة 2004م
بشأن تعيين السيدة  /سلوى كايد قنام.

30

.13

قرار رقم ( )44لسنة 2004م
بشأن إستمرار العمل بالقرار رقم  106لسنة1997م المتعلق بتشكيل
محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل .

31

.14

قرار رقم ( )45لسنة 2004م
بتشكيل محكمة جمارك بدائية .

33

.15

قرار رقم ( )46لسنة 2004م
بشأن ترفيع موظفين إلى درجة رؤساء نيابة في النيابة العامة

35

.16

قرار رقم ( )47لسنة 2004م
بشأن ترفيع موظفين إلى درجة وكالء نيابة في النيابة العامة .

37

.17

قرار رقم ( )48لسنة 2004م
بشأن ترفيع السيد  /سعد توفيق بسيسو .

39

.18

قرار رقم ( )49لسنة 2004م
بشأن ترفيع السيد  /محمد باسل إبراهيم سليمان .

40

.19

قرار رقم ( )50لسنة 2004م
بشأن تعيين الدكتور  /فؤاد حمدي بسيسو .

41

.20

قرار رقم ( )51لسنة 2004م
بشأن ترفيع السيد /عصام توفيق محمد مصالحة .

42

.21

قرار رقم ( )52لسنة 2004م
بشأن ترفيع السيد /عادل جميل ساق هللا .

43

.22

قرار رقم ( )53لسنة 2004م
بشأن ترفيع السيد /عبد هللا أحمد السكافي .

44

.23

قرار رقم (  )54لسنة 2004م
بشأن ترفيع السيد  /هاني صالح صالح أبو حشيش .

45

.24

قرار رقم ( )55لسنة 2004م
بشأن ترفيع السيد /مروان نايف سماره .

46
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العدد 50

.25

قرار رقم ( )56لسنة 2004م
بشأن ترفيع السيد /حسن عبد الفتاح عبد هللا .

47

.26

قرار رقم ( )57لسنة 2004م
بشأن ترفيع السيدة  /ربيحة ذياب حسين حمدان .

48

.27

قرار رقم ( )58لسنة 2004م
بشأن ترفيع السيد /فواز ياسين عبد الرحمن حسين .

49

.28

قرار رقم ( )59لسنة 2004م
بشأن ترفيع السيد /وائل وليد يوسف شراب .

50

.29

قرار رقم ( )60لسنة 2004م
بشأن ترفيع أطباء إلى درجة  A4في وزارة الصحة .

51

.30

قرار رقم ( )61لسنة 2004م
بشأن ترفيع السيد  /جهاد إسماعيل قرشولي .

53

.31

قرار رقم ( )62لسنة 2004م
بشأن ترفيع السيد  /إبراهيم شحادة المصري .

54

.32

قرار رقم ( )63لسنة 2004م
بشأن ترفيع السيد  /أنور حمتو قاسم األغا .

55

.33

قرار رقم ( )64لسنة 2004م
بشأن ترفيع السيد  /حسام ياسين طبيل .

56

.34

قرار رقم ( )65لسنة 2004م
بشأن ترفيع السيدة /هند علي أحمد الخالدي .

57

.35

قرار رقم ( )66لسنة 2004م
بشأن تعيين موظفين بدرجة مدير عام في ديوان الموظفين العام .

58

.36

قرار رقم ( )67لسنة 2004م
بشأن تعيين السيد  /هاني خليل الحصري .

59

.37

قرار رقم ( )68لسنة 2004م
بشأن ترفيع السيد  /معن رشيد عريقات .

60
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العدد

50

.38

قرار رقم ( )69لسنة 2004م
بشأن تعيين السيد  /باسم راجح الجاغوب .

61

.39

قرار رقم ( )70لسنة 2004م
بشأن تعيين السيد  /أحمد عبد السالم مجدالني .

62

.40

قرار رقم ( )71لسنة 2004م
بشأن ترفيع السيد  /توفيق حامد البديري .

63

.41

قرار رقم ( )72لسنة 2004م
بشأن تعيين السيد  /جميل جمعة عبد الهادي سالمة .

64

.42

قرار رقم ( )73لسنة 2004م
بشأن ترفيع السيد /طاهر عبد هللا القواسمي .

65

.43

قرار رقم ( )74لسنة 2004م
بشأن تعيين موظفين رؤساء لمحاكم البداية .

66

.44

قرار رقم ( )75لسنة 2004م
بشأن تعيين السيد  /نهرو مصطفى يوسف الحداد .

68

.45

قرار رقم ( )76لسنة 2004م
بشأن تعيين السيد /علي عبد الحميد شعث .

69

.46

قرار رقم ( )77لسنة 2004م
بشأن تعيين السيد /مفلح نادي األقرع .

70

.47

قرار رقم ( )78لسنة 2004م
بشأن ترفيع السيد /فايز شحدة شراب .

71

.48

قرار رقم ( )79لسنة 2004م
بشأن ترفيع السيد /علي عبد العزيز علي عامر .

72

.49

قرار رقم ( )80لسنة 2004م
بشأن تعيين السادة  .1 /محمود محمود حسين .
.2يزيد عبد الرحمن الحويحي .

73

.50

قرار رقم ( )81لسنة 2004م
بشأن ترفيع السيدة  /نجاة مصطفى رفاعي العريضي .

74
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العدد 50

.51

قرار رقم ( )82لسنة 2004م
بشأن ترفيع موظفين إلى درجة  A4في وزارة الثقافة .

75

.52

قرار رقم ( )83لسنة 2004م
بشأن ترفيع السيد /علي فتح هللا حسن الخليلي .

76

.53

قرار رقم ( )84لسنة 2004م
بشأن ترفيع السيد  /عبد الفتاح حمد الحاج صالح

.54

قرار رقم ( )85لسنة 2004م
بشأن ترفيع السيد /ناجي خميس الهندي .

78

.55

قرار رقم ( )86لسنة 2004م
بشأن ترفيع موظفين إلى درجة  A4في أمانة الرئاسة .

79

.56

قرار رقم ( )87لسنة 2004م
بشأن ترفيع السيد /عمر بكر الخزندار .

80

.57

قرار رقم ( )88لسنة 2004م
بشأن ترفيع السيد /عبد الحفيظ شعبان مصطفى نوفل .

81

.58

قرار رقم ( )89لسنة 2004م
بشأن ترفيع السيد /فضل سعيد كعوش .

82

.59

قرار رقم ( )90لسنة 2004م
بشأن  /عبد الحفيظ محمد محارب السواركة .

83

.60

قرار رقم ( )91لسنة 2004م
بشأن تعيين السيدة  /هناء عون الشوا .

84

.61

قرار رقم ( )92لسنة2004م
بشأن تعيين السيد" /أحمد جواد" أمين ربعي .

85

.62

قرار رقم ( )93لسنة 2004م
بشأن ترفيع موظفين إلى درجة ( )A2في وزارة المالية .

86

.63

قرار رقم ( )94لسنة 2004م
بشأن ترفيع السادة  -1 /إبراهيم أبو حميد  -2 /بسام أبو غربية

88
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العدد

50

.64

قرار رقم ( )95لسنة 2004م
بشأن تعيين السيد /يحيى جودت حافظ الشنار .

89

.65

قرار رقم ( )96لسنة 2004م
بشأن تعيين السيد  /باسم حسني محمد حمودي .

90

.66

قرار رقم ( )97لسنة 2004م
بشأن تعيين السيد  /نصر حمدان خضير .

91

.67

قرار رقم ( )98لسنة 2004م
بشأن ترفيع السيد /عاطف محمد الخضري .

92

.68

قرار رقم ( )99لسنة 2004م
بشأن ترفيع السادة  -1 /حسين محمد حجازي -2 /محمود عبد ربه
العجرمي .

93

.69

قرار رقم ( )100لسنة 2004م
بشأن ترفيع السادة  .1/حسين رجا العابد  .2/رياض بدوي جبران .

94

.70

قرار رقم ( )101لسنة 2004م
بشأن ترفيع موظفين إلى درجة ( )A4في وزارة المالية .

95

.71

قرار رقم ( )102لسنة 2004م
بشأن ترفيع السادة  .1/وجيه خليل حميدة .2/وليد عرفات الشريف .

96

.72

قرار رقم ( )103لسنة 2004م
بشأن ترفيع موظفين الى درجة ( )A4في وزارة االقتصاد الوطني .

97

.73

قرار رقم ( )104لسنة 2004م
بشأن ترفيع موظفين إلى درجة ( )A4في الجهاز المركزي لإلحصاء .

98

.74

قرار رقم ( )105لسنة 2004م
بشأن تعيين السيد /سعيد قاسم القدرة .

100

.75

قرار رقم ( )106لسنة 2004م
بشأن ترفيع السيدة  /ناديا أحمد رشيد الخياط .

101

.76

قرار رقم ( )107لسنة 2004م
بشأن ترفيع السيد /ناصر سعد الدين علي إبراهيم .

102
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العدد 50

.77

قرار رقم ( )108لسنة 2004م
بشأن ترفيع السيد /أحمد حسين خالد عباس .

103

.78

قرار رقم ( )109لسنة 2004م
بشأن ترفيع السيد  /محمود توفيق سليمان جرادات .

104

.79

قرار رقم ( )110لسنة 2004م
بشأن تعيين موظفين بدرجة ( )A3في الجهاز المركزي لإلحصاء .

105

.80

قرار رقم ( )111لسنة 2004م
بشأن ترفيع السادة  .1/تيسير محمود أبو سنينه .2/فؤاد إسحق صيام .

106

.81

قرار رقم ( )112لسنة 2004م بشأن ترفيع السيدتين  .1 /نعمه عبد
الرحمن عوض  .2 / .أمل محمود صالح .

107

.82

قرار رقم ( )113لسنة 2004م
بشأن ترفيع السيدة  /أسماء محمود األفغاني .

108

.83

قرار رقم ( )114لسنة 2004م
بشأن ترفيع السيد /محمد عوده الدباري .

100

.84

قرار رقم ( )115لسنة 2004م
بشأن ترفيع موظفين إلى درجة وكالء نيابة في النيابة العامة .

110

.85

قرار رقم ( )116لسنة 2004م
بشأن ترفيع السيد /عالء أحمد علي القدوة .

111

.86

قرار رقم ( )117لسنة 2004م
بشأن ترفيع السيد /محمد سميح أمين النصر .

112

.87

قرار رقم ( )118لسنة 2004م
بشأن تعيين السيد /نبهان عبد الرحمن أسعد عثمان .

113

.88

قرار رقم ( )119لسنة 2004م
بشأن نقل السيد /منذر الشريف إلى ديوان الموظفين العام .

114

.89

قرار رقم ( )120لسنة 2004م
بشأن ترفيع السيد /إبراهيم سليم األخرس .

115
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.90

قرار رقم ( )121لسنة 2004م
بشأن ترفيع موظفين إلى درجة ( )A3في وزارة الزراعة .

116

.91

قرار رقم ( )122لسنة 2004م
بشأن ترفيع السيد /بسام محمد الخطيب .

118

.92

قرار رقم ( )123لسنة 2004م
بشأن ترفيع السيد /جمال محمود أحمد برغوثي .

119

.93

قرار رقم ( )124لسنة 2004م
بشأن تعيين موظفين بدرجة  A4في ديوان الموظفين العام .

120

.94

قرار رقم ( )125لسنة 2004م
بشأن ترفيع السيد /صالح محمد محمد نعراني .

122

.95

قرار رقم ( )126لسنة 2004م
بشأن ترفيع السيد /زياد جميل عبد الفتاح .

123

.96

قرار رقم ( )127لسنة 2004م
بشأن ترفيع السيد /إبراهيم سليمان أبو دقة .

124

.97

قرار رقم ( )128لسنة 2004م
بشأن ترفيع غيث سالمة أبو غيث .

125

.98

قرار رقم ( )129لسنة 2004م
بشأن ترفيع السيد /رسمي حسن محمد علي .

126

.99

قرار مجلس الوزراء رقم ( )25لسنة 2003م
بشأن تنسيق سفر الموظفين بعد تنسيب الوزراء .

127

.100

قرار مجلس الوزراء رقم ( )17لسنة 2004م
بتشكيل لجنة لوضع برنامج عمل خاص بمحافظة القدس .

129

.101

قرار مجلس الوزراء رقم ( )18لسنة 2004م
بتنظيم مراجعة مهام وهيكليات الوزرات .

131

.102

قرار مجلس الوزراء رقم ( )19لسنة 2004م
بنقل دائرة المواصفات والمقاييس .

133
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.103

قرار مجلس الوزراء رقم ( )20لسنة 2004م
بشأن تشكيل لجنة وزارية لمتابعة قرار مجلس الوزراء الخاص بإيواء
العائالت المتضررة برفح .

134

.104

قرار مجلس الوزراء رقم ( )21لسنة 2004م
بتنفيذ شارع في غزة .

136

.105

قرار مجلس الوزراء رقم ( )22لسنة 2004م
بشأن اإلشراف على المركبات الحكومية .

138

.106

قرار مجلس الوزراء رقم ( )23لسنة 2004م
بشأن قبول استقالة وزير الزراعة .

140

.107

قرار مجلس الوزراء رقم ( )24لسنة 2004م
بتشكيل لجنة لدراسة أوضاع المركز الجغرافي .

141

.108

قرار مجلس الوزراء رقم ( )25لسنة 2004م
بإحالة ملف الفساد في وزارة الشباب والرياضة إلى النائب العام .

143

.109

قرار مجلس الوزراء رقم ( )26لسنة 2004م
بمنع استيراد األلعاب النارية والمفرقعات أو اإلتجار بها .

145

.110

قرار مجلس الوزراء رقم ( )27لسنة 2004م
بتخصيص مساعدة مالية لألسرى الفلسطينيين المحررين .

147

.111

قرار مجلس الوزراء رقم ( )28لسنة 2004م
بتحديد عنوان رسمي للمتابعة من قبل المواطنين بخصوص جدار الضم .

149

.112

قرارمجلس الوزراء رقم ( )29لسنة 2004م
بدعم صمود المواطنين في مناطق بناء جدار الضم .

150

.113

قرار مجلس الوزراء رقم ( )30لسنة 2004م
بمنع المساومة أوالتفاوض على مسار جدار الضم .

152

.114

قرار مجلس الوزراء رقم ( )31لسنة 2004م
بشأن القرض اإلسباني.

153

.115

قرار مجلس الوزراء رقم ( )32لسنة 2004م
بدراسة أوضاع محطات اإلرسال اإلذاعي والتلفزيوني .

155
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.116

قرار مجلس الوزراء رقم ( )33لسنة 2004م
ببناء مقر لمركز الحاسوب الحكومي .

157

.117

قرار مجلس الوزراء رقم ( )34لسنة 2004م
بشأن إنشاء الشبكة الحكومية المستقلة لإلتصاالت .

159

.118

قرار مجلس الوزراء رقم ( )35لسنة 2004م
بشأن النفاذ إلى الشبكة العالمية (اإلنترنت ) .

160

.119

قرار مجلس الوزراء رقم ( )36لسنة 2004م
بشأن إفتتاح مكتب للخدمات البريدية في مقرات المجالس المحلية .

162

.120

قرار مجلس الوزراء رقم ( )37لسنة 2004م
بشأن منح معهد أبحاث السياسات االقتصادية أولوية التعاقد لتنفيذ أبحاث
لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية .

164

.121

قرار مجلس الوزراء رقم ( )38لسنة 2004م
بتشكيل لجنة عطاءات خاصة لطرح العطاء رقم (. )2004/1

166

.122

قرار مجلس الوزراء رقم ( )39لسنة 2004م
بالالئحة التنفيذية لقانون التحكيم رقم ( )3لسنة 2000م .

168

.123

قرار مجلس الوزراء رقم ( )40لسنة 2004م
بالالئحة التنفيذية للقانون رقم ( )4لسنة 1999م بشأن حقوق المعاقين .

200

.124

قرار مجلس الوزراء رقم ( )41لسنة 2004م
بإصدار الئحة بدالت ومصاريف مهمات العمل الرسمية .

219

.125

قرار وزير اإلقتصاد الوطني رقم ( )1لسنة 2003م
بشأن حظر إدخال بعض السلع .

255

.126

قرار وزير اإلقتصاد الوطني رقم ( )1لسنة 2004م
بشأن استيراد معجون رب الطماطم .

257

.127

قرار وزير اإلقتصاد الوطني رقم ( )2لسنة 2004م
بشأن تمديد فترة االعتراض على العالمات التجارية .

259

.128

قرار وزير اإلتصاالت و تكنولوجيا المعلومات رقم ( )1لسنة 2004م
بشأن استيراد األجهزة المعدة لالتصاالت الالسلكية أو صنعها أو
االتجار بها .

261
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قرارات اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن * .

263

*
•تصويب :
•إعالن صادر عن وزارة الحكم المحلي/بشأن أمر إلغاء جزء من منطقة التنظيم المحلية في بلدية دير الغصون/طولكرم.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع تقليص عرض الشارع المار بالقسائم ( )245-243-242-241-208من 18م الى 16م دون ارتداد ضمن المخطط
التفصيلي للشوارع المنطقة التجارية المحصورة بين شوارع (عمر المختار -جمال عبد الناصر -القادسية -نجم الدين العربي) – داخل نفوذ غزة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع المشروع التفصيلي لمنطقة التفاح الغربي والزرقاء -داخل نفوذ مدينة غزة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع المخطط التفصيلي (للشارع المحصور بين شارع رقم ( )20شرقاً وشارع رقم ( )30غرباً) بعرض
20م بدون ارتداد -داخل نفوذ دير البلح.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مخطط تفصيلي شارع رقم ( )2في الجزء المحصور بين شارع رقم ( )1غرباً وشارع رقم ( )36شرقاً بعرض
20م3+م ارتداد.
ً
شماال والمار بالقسائم
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع المخطط التفصيلي لشارع الفاليتة الواصل بين شارع رقم ( )27جنوباً والقسيمة ()23
ذوات األرقام ( )29-26-25من القطعة رقم ( – )142داخل نفوذ مدينة دير البلح.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع مخطط تفصيلي شارع رقم ( )14بعرض 12م دون ارتداد.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع مخطط تفصيلي شارع الفاخورة بعرض 8م دون ارتداد.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع المخطط التفصيلي لشارع رقم ( )82بعرض 15م دون ارتداد -خانيونس.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع مخطط تفصيلي المتداد شارع رقم ( )37بعرض 12م 3+م ارتداد جانبي.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مخطط تفصيلي شارع رقم ( )35بعرض12م 3+م ارتداد جانبي.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مخطط تفصيلي شارع رقم ( )29بعرض 24م دون ارتداد.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تقسيم أرض لغايات السكن على جزء من أرض القسيمة رقم ( )6من القطعة ( )142باسم /محمود
العزايزة -دير البلح.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع مخطط تفصيلي امتداد شارع النصر رقم ( )23المرحلة الثانية بعرض 32م دون ارتداد.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع المخطط التفصيلي للشارع رقم ( )41المحصور بين شارع رقم ( )4شرقاً وشارع رقم ( )20غرباً،
بعرض 20م دون ارتداد.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع المخطط التفصيلي المعدل لمدينة العودة والنظام الخاص به على أرض القسيمة رقم ( )1372من القطعة
( -)978غزة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مخطط تفصيلي لتقاطع شارع رقم ( )2بعرض 20م مع شارع رقم ( )5بعرض 25م -داخل نفوذ القرارة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع مخطط تفصيلي شارع رقم ( )9الشارع العام في الجزء المحصور بين شارع ()38
شرقاً ودوار بلدية بيت الهيا غرباً.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع مخطط تفصيلي شارع البراوي بعرض 14م دون ارتداد.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع تقسيم أرض لغايات السكن باسم /معين بدوي اليازجي.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع مخطط تفصيلي للشارع الواصل بين شارع رقم ( )20وشارع الجدبة بعرض 10م دون ارتداد – دير البلح.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مخطط تفصيلي معدل شارع رقم ( )38في الجزء المحصور بين شارعي ( )31-19بعرض 16م دون ارتداد.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تقسيم أرض لغايات السكن باسم /آمنة ورحمة ومريم علي فياض -أراضي النصيرات.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تقسيم أرض لغايات السكن باسم /كامل أحمد أبو ستة -أراضي النصيرات.
•إعالن صادر عن وزارة الحكم المحلي /اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة نابلس /بشأن تصديق مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2004/2
ً
شماال وشارع ()12
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مجدد للمخطط التفصيلي للمنطقة الغربية المحصورة بين شارع رقم ( )16غرباً وشارع ()7
شرقاً وشارع صالح خلف جنوباً.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع المخطط التفصيلي المعدل لمنطقة اجديدة والتركمان.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع المخطط التفصيلي لمنطقة التفاح الغربي والزرقاء – داخل نفوذ مدينة غزة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع المخطط التفصيلي تل الهوا – داخل نفوذ مدينة غزة.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع المخطط التفصيلي لشارع الصفطاوي رقم ( )20امتداد شارع الجالء.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مخطط تفصيلي شارع رقم ( )40بعرض 16م بدون ارتداد .
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع تعديل المخطط التفصيلي المعتمد لشارع الرشيد رقم ( )16بعرض 40م دون ارتداد.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تغيير هدف استخدام أرض من زراعي إلى سكني ومشروع تقسيم لغايات السكن باسم /أبناء محمد
حمادة -بيت الهيا.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع تغيير هدف استخدام أرض من زراعي إلى صناعي” ورشة خفيفة” باسم /جمعية فلسطين
للصناعات المعدنية.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع تقسيم أرض لغايات السكن باسم /سهيل هاشم السقا وشركاه.
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ً
شماال وشارع عون
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع المخطط التفصيلي لمنطقة الصبرة وجزء من الزيتون المحصور بين شارع جمال عبد الناصر
الشوا جنوباً وشارع األقصى غرباً وشارع صالح الدين شرقاً.
شماال وشارع صالح الدين غرباً
ً
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع المخطط التفصيلي لمنطقة اجديدة والتركمان المحصور بين شارع الشغف
وشارع السوق شرقاً وشارع المنصور جنوباً.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع مخطط تفصيلي لشارع رقم ( )8بعرض 20م دون ارتداد.
ً
شماال وشارع رقم ( )8جنوباً وشارع صالح الدين
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن إيداع المخطط التفصيلي لمنطقة التركمان المحصور بين شارع بغداد
غرباً وشارع رقم ( )4الكرامة شرقاً.
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع مخطط تفصيلي شارع رقم ( )58بعرض 20م بدون ارتداد في الجزء المحصور بين
شارعي ( )27-45بعرض 18م دون ارتداد في الجزء المحصور بين شارعي (.)83-17
•إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع مخطط تفصيلي شارع رقم ( )12الفاصل بين بلدية المصدر وبلدية المغازي بعرض
20م3+م ارتداد جانبي.
•إعالن صادر عن وزارة الحكم المحلي /اللجنة المركزية لمحافظة نابلس /بشأن تصديق مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2004/1
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األول
الفلسطينية
رقمالوقائع
دليل
دليل الوقائع العدد
الفلسطينية
محتويات
الصفحة
المقدمة

1

العدد األول  20 /تشرين الثاني 1994م.

6

العدد الثاني  8 /كانون الثاني 1995م.

14

العدد الثالث  20 /ىشباط 1995م.

22

العدد الرابع  6 /أيار 1995م.

28

العدد الخامس  5 /حزيران 1995م.

30

العدد السادس  29 /آب 1995م.

36

العدد السابع  25 /تشرين أول 1995م.

42

العدد الثامن  11 /كانون أول 1995م.

43

العدد التاسع  31 /كانون أول 1995م.

49

العدد العاشر  31 /كانون أول 1995م.

50

العدد الحادي عشر  11 /شباط 1996م.

55

العدد الثاني عشر  23 /نيسان 1996م.

59

العدد الثالث عشر  22 /تموز 1996م.

62

العدد الرابع عشر  27 /آب 1996م.

65

العدد الخامس عشر  28 /تشرين الثاني 1996م.

72

العدد السادس عشر  30 /كانون الثاني 1997م.

76

العدد السابع عشر  30 /نيسان 1997م.

81

العدد الثامن عشر  4 /آب 1997م.
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دليل الوقائع العدد
األول
الفلسطينية
رقمالوقائع
دليل
الفلسطينية
محتويات
الصفحة

84

العدد التاسع عشر  15 /تشرين أول 1997م.

87

العدد عشرون  29 /تشرين الثاني 1997م.

89

العدد الواحد والعشرون  31 /كانون ثاني 1998م.

91

العدد الثاني والعشرون  26 /نيسان 1998م.

93

العدد الثالث والعشرون  8 /حزيران 1998م.

95

العدد الرابع والعشرون  1 /تموز 1998م.

97

العدد الخامس والعشرون  24 /أيلول 1998م.

99

العدد السادس والعشرون  26 /تشرين ثاني 1998م.

100

العدد السابع والعشرون  8 /كانون أول 1998م.

101

العدد الثامن والعشرون  13 /آذار 1999م.

104

العدد التاسع والعشرون  17 /تموز 1999م.

107

العدد الثالثون 10 /تشرين أول 1999م.

111

العدد الواحد والثالثون  13 /كانون أول 1999م.

114

العدد الثاني والثالثون  29 /شباط 2000م.

116

العدد الثالث والثالثون  30 /حزيران 2000م.

119

العدد الرابع والثالثون  30 /أيلول 2000م.

122

العدد الخامس والثالثون 20 /تشرين أول 2000م.

123

العدد السادس والثالثون  19 /آذار 2001م.

125

العدد السابع والثالثون  31 /أيار 2001م.
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األول
الفلسطينية
الوقائع
دليل
دليل الوقائع العدد
الفلسطينية
محتويات
الصفحة
رقم
130

العدد الثامن والثالثون  5 /أيلول 2001م.

131

العدد التاسع والثالثون  25 /تشرين ثاني 2001م.

135

العدد األربعون  18 /أيار 2002م.

138

العدد الحادي واألربعون  6 /حزيران 2002م.

139

العدد الثاني واألربعون  29 /حزيران 2002م.

143

العدد الثالث واألربعون  5 /أيلول 2002م.

145

العدد الرابع واألربعون  31 /آذار 2003م.

153

العدد الخامس واألربعون  24 /أيار 2003م.

159

العدد السادس واألربعون  16 /آب 2003م.

164

العدد السابع واألربعون  30 /تشرين أول 2003م.

169

العدد الثامن واألربعون  29 /كانون ثاني 2004م.

173

العدد التاسع واألربعون  17 /حزيران 2004م.

181

العدد خمسون  24 /آب 2004م.
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دليل الوقائع الفلسطينية األول
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