دليل الوقائع الفلسطينية األول

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

العدد
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دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد

مقدمة
ّ
نضع في متناول يد المواطن الفلسطيني والعربي ،الدليل الثاني للوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية)
لنكمل بذلك إنجاز هام ،دأب طاقم ديوان الفتوى والتشريع على إعداده خالل األشهر القليلة الماضية ،إذ
قمنا في أيلول من العام الماضي (2013/9/10م) بإنجاز الدليل األول ليشمل أعداد الوقائع الفلسطينية
ً
واستكماال لذلك
من العدد رقم ( )1حتى العدد رقم ( )50الصادرة بين العامين (1994م– 2004م)،
الجهد نق ّدم لكم الدليل الثاني للوقائع الفلسطينية ليشمل ما تبقى من أعداد [العدد رقم ( )51من العام
2005م حتى العدد رقم ( )103من العام2013م].
ّ
وإننا إذ نفخر بهذا العمل الهام ،لما له من أثر كبير يمكن المشتغلين في العمل القانوني من الرجوع
إلى كامل محتويات الوقائع الفلسطينية منذ صدورها وحتى آخر عدد تم إصداره من العام 2013م
(العدد  ،)103وسيكون هناك أدلة أخرى سيعمل الديوان على إصدارها مع نهاية كل عام.
وبهذا يكون ديوان الفتوى والتشريع قد مأسس جانباً حيويّاً من أعماله في ضبط مدخالت ومخرجات
الوقائع الفلسطينية ،وسينبني على ذلك إعداد جملة من التقارير الفنية واإلحصائية ،وإعداد الدراسات
التراكمية التي من شأنها تمكين المشرع الفلسطيني من إجراء مراجعة شاملة لما يصدر عنه من
تشريعات وخاصة الصادرة منها في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية والدولة الفلسطينية.
وإذ نؤمن بحق المواطن في الحصول على المعلومات واالطالع على التشريعات ،فاننا سنعكف في
المرحلة المقبلة على إخضاع أدلة ديوان الفتوى والتشريع إلى المعالجة اإللكترونية وربطها بما تحتويه
خاصاً سيبذله الديوان من أجل إعداد ملخصات
من وثائق طبق األصل و/أو ممنتجة ،وسيكون هناك جهداً ّ
فاعلة وحيوية تمكن الباحثين من التوصل إلى أهدافهم بسهولة ويسر ،إذ سيتم إعداد قائمة بالكلمات
المفتاحية حسب التصنيف المتعلق بالتشريع ذات دالالت هامة ،وسيعمل الديوان مع شركائه المعنيين
على إخراج هذه األعمال بأفضل صورها ،بعد أن تم عقد لقاءات مختلفة ومميزة مع الجهات ذات العالقة
لصياغة مذكرات تفاهم إستراتيجية ترمي إلى إحداث نقلة نوعية فيما يق ّدمه الديوان من أعمال ومهام،
خاصة بعد أن أصبح للديوان آفاق أوسع وأرحب في أداء تلك األعمال والمهام إثر تعليمات سيادة
الرئيس محمود عباس (أبو مازن) رئيس دولة فلسطين بالمصادقة على توصية دولة رئيس الوزراء
(د .رامي الحمد هللا) باعتماد ديوان الفتوى والتشريع هيئة مستقلة مالياً وإدارياً تتبع مجلس الوزراء.
آملين من هللا العلي القدير أن يوفقنا جميعاً لما فيه مصلحة الوطن.
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دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد 51

رقم
مسلسل العدد الحادي والخمسون  05 /كانون األول 2004م
الصفحة

.2

قانون رقم ( )5لسنة 2004م
بتعديل بعض أحكام قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية
رقم ( )5لسنة 1996م.

7

.3

مرسوم رئاسي رقم ( )10لسنة 2004م
بشأن الدعوة النتخابات رئاسية.

20

.4

مرسوم رئاسي رقم ( )11لسنة 2004م
بشأن االنتخابات.

22

.5

مرسوم رئاسي رقم ( )12لسنة 2004م
بشأن االنتخابات.

24

العدد الواحد والخمسون /

.1

قانون رقم ( )4لسنة 2004م
بتعديل بعض أحكام قانون االنتخابات رقم ( )13لسنة 1995م.

5

05

كانون األول 2004م
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العدد

52

رقم
مسلسل العدد الثاني والخمسون  18 /كانون الثاني 2005م
الصفحة

العدد الثاني والخمسون /
18

كانون الثاني 2005م

.1

قانون رقم ( )6لسنة 2004م
بتعديل بعض أحكام قانون اللوازم العامة رقم ( )9لسنة 1998م.

11

.2

قانون الطفل الفلسطيني رقم ( )7لسنة 2004م.

13

.3

قانون رقم ( )8لسنة 2004م
بإنشاء صندوق تعويضات إلزالة آثار العدوان اإلسرائيلي.

34

.4

قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم ( )9لسنة 2004م.

38

.5

قانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي رقم ( )10لسنة
2004م.

50

.6

قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة
والمحافظين رقم ( )11لسنة 2004م.

58

.7

مرسوم رقم ( )13لسنة 2004م
بشأن أكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا.

64

.8

مرسوم رقم ( )14لسنة 2004م
بشأن انتخاب مجالس الهيئات المحلية.

66

.9

مرسوم رقم ( )15لسنة 2004م
بإنشاء المؤسسة االقتصادية االستهالكية ( الصخرة).

68

.10

مرسوم رقم ( )16لسنة2004م
بتغييرتسمية مطار غزة الدولي.

69

.11

مرسوم رقم ( )17لسنة 2004م
بتعديل المرسوم رقم( )10لسنة 2004م بشأن الدعوة النتخابات الرئاسة.

70
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العدد

52

.15

قرار رقم ( )132لسنة 2004م
بترفيع السيد  /طالل عبد الجبار أبو عفيفة.

76

.16

قرار رقم( )133لسنة 2004م
بترفيع السيد /جمال وصفي النجار.

77

.17

قرار رقم( )134لسنة 2004م
بترفيع السيد  /خالد محمد النجار.

78

.18

قرار رقم ( )135لسنة 2004م
بترفيع السيد  /نبيل محمد قليالت.

79

.19

قرار رقم( )136لسنة 2004م
بتعيين اللواء  /خالد يوسف سلطان.

80

.20

قرار رقم ( )137لسنة 2004م
بترفيع السيد /سعيد مصباح كنعان.

81

.21

قرار رقم( )138لسنة 2004م
بنقل السيد /منذر الشريف.

82

.22

قرار رقم ( )139لسنة 2004م
بترفيع العميد الركن  /حسن أحمد النجار.

83

.23

قرار رقم (  )140لسنة 2004م
بتعيين السيد /يوسف النجار.

84

.24

قرار رقم( )141لسنة 2004م
بترفيع السيد  /طه محمد عبد الحليم.

85
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العدد الثاني والخمسون /

.14

قرار رقم ( )131لسنة 2004م
بترفيع السيد  /حنا عبد هللا عيسى.

75

18

.13

قرار رقم( )130لسنة 2004م
بتعيين السيد /د.تيسير علي جرادات.

74

كانون الثاني 2005م

.12

مرسوم رقم ( )18لسنة 2004م بتعديل المرسوم رقم ( )11لسنة
2004م تشكيل محكمة االنتخابات.

72

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد

52

العدد الثاني والخمسون /
18

كانون الثاني 2005م

.25

قرار رقم ( )142لسنة 2004م
بترفيع السيد  /صفوت إبراهيم ابريغيث.

86

.26

قرار رقم ( )143لسنة 2004م
بتعيين اللواء الركن  /ربحي أحمد عرفات.

87

.27

قرار رقم ( )144لسنة 2004م
بترفيع السيد /بيان سليم األغا.

88

.28

قرار رقم ( )145لسنة 2004م
بنقل العميد  /توفيق عبد هللا.

89

.29

قرار رقم (  )146لسنة 2004م
بتعيين السيد  /عيسى جميل قسيسية.

90

.30

قرار رقم ( )147لسنة 2004م
بترفيع السيد  /نافذ عبد السميع الرفاعي.

91

.31

قرار رقم ( )148لسنة 2004م
بتعيين السيد  /غطاس جميل صويص.

92

.32

قرار رقم ( )149لسنة 2004م
بتعيين السيد /محمد إدريس السلقان.

93

.33

قرار رقم ( )150لسنة 2004م
بترفيع السيد  /طه عبد هللا الخطيب.

94

.34

قرار رقم ( )151لسنة 2004م
بترفيع السيد /مصطفى حسن أبو علي.

95

.35

قرار رقم ( )152لسنة 2004م
بتعيين السيد /نايف إبراهيم خمايسة.

96

.36

قرار رقم ( )153لسنة 2004م
بتعيين السيد  /عبد الرازق مرعي أبو الهيجا.

97

.37

قرار رقم ( )154لسنة 2004م
بترفيع السيد /حسن مصباح البطل.

98
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العدد 52

.41

قرار رقم ( )158لسنة 2004م
بتعيين السيد اللواء  /خالد يوسف سلطان.

102

.42

قرار رقم ( )159لسنة 2004م
بنقل السيد  /مرعي حسني عبد الرحمن.

103

.43

قرار رقم ( )160لسنة 2004م
بتعيين السيد /عنان وصفي المصري.

104

.44

قرار رقم ( )161لسنة 2004م
بتعيين السيد /فاروق يونس أبو الرب.

105

.45

قرار رقم ( )162لسنة 2004م
بنقل السيد /فريد عبد هللا الجالد.

106

.46

قرار مجلس الوزراء رقم ( )26لسنة 2003م
بتحديد آلية تنفيذ القرار رقم ( )2لسنة 2003م بصرف مخصص شهري
لموظفين تنتهي خدماتهم.

107

.47

قرار مجلس الوزراء رقم ( )42لسنة 2004م
بالشروع في مشروع بناء مدينة الملك فهد في رفح.

109

.48

قرار مجلس الوزراء رقم( )43لسنة 2004م
بنظام تمليك الشقق بمدينة الشيخ زايد بقطاع غزة.

111

.49

قرار مجلس الوزراء رقم ( )44لسنة 2004م
بشأن الترتيبات الخاصة باألمن الفلسطيني.

116

.50

قرار مجلس الوزراء رقم ( )45لسنة 2004م
بالئحة شروط منح تراخيص عمل للعمال غير الفلسطينيين.

118
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.40

قرار رقم ( )157لسنة 2004م
بتعيين السيد /فاروق مصطفى أبو الرب.

101

18

.39

قرار رقم ( )156لسنة 2004م
بترفيع السيد /جهاد محمد خميلة .

100

كانون الثاني 2005م

.38

قرار رقم ( )155لسنة 2004م
بنقل السيد  /كمال محمد أبو الرب.

99

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد

52

العدد الثاني والخمسون /

.51

قرار مجلس الوزراء رقم ( )46لسنة 2004م
بالئحة تشكيل لجنة األجور.

120

.52

قرار مجلس الوزراء رقم ( )47لسنة 2004م
بالئحة األخطار بإصابات العمل واألمراض المهنية والحوادث الجسيمة
ونماذج اإلحصائيات.

123

.53

قرار مجلس الوزراء رقم ( )48لسنة 2004م
بالئحة العمل الزراعي الموسمي.

142

.54

قرار مجلس الوزراء رقم ( )49لسنة 2004م
بالئحة الوقاية للعاملين من أخطار العمل وأمراض المهنة.

144

.55

قرار مجلس الوزراء رقم ( )50لسنة 2004م
بتمديد اإلعفاءات للمشاريع المستفيدة من قانون تشجيع االستثمار.

170

.56

قرار مجلس الوزراء رقم( )51لسنة 2004م
بشأن توقيع االتفاقيات الثنائية.

172

.57

قرار مجلس الوزراء رقم ( )52لسنة 2004م
بشأن إحياء يوم األسير الفلسطيني.

173

18

كانون الثاني 2005م

.58
.59

قرار مجلس الوزراء رقم ( )53لسنة 2004م
بالمصادقة على اتفاقية القرض اإلسباني لشراء سلع وخدمات خاصة
بالمشروعات المنفذة من شركات إسبانية.
قرار مجلس الوزراء رقم ( )54لسنة 2004م
بالمصادقة على اتفاقية القرض المقدم من البنك اإلسالمي للتنمية لدعم
المواطنين المتأثرين من بناء جدار الضم والتوسع.

174
176

.60

قرار مجلس الوزراء رقم ( )55لسنة 2004م
بشأن إنشاء وحدة ترجمة فورية مركزية خاصة بالسلطة.

177

.61

قرار مجلس الوزراء رقم ( )56لسنة 2004م
بشأن نقل موظفي هيئة استصالح األراضي وتطوير األغوار.

180

.62

قرار مجلس الوزراء رقم ( )57لسنة 2004م
بشأن إعادة تشكيل لجنة العطاءات المركزية.

181

.63

قرار مجلس الوزراء رقم ( )58لسنة 2004م
بشأن المصادقة على اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي .

183
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العدد 52

.65

قرار مجلس الوزراء رقم ( )60لسنة 2004م
بمعالجة االعتمادات اإلحداثات المالية لوظائف القطاع العام.

185

.66

قرار مجلس الوزراء رقم ( )61لسنة 2004م
بإزالة تعديات الهيئات المحلية على األمالك الوقفية.

186

.67

قرار مجلس الوزراء رقم ( )62لسنة 2004م
بتخصيص مائة دونم لنقل محطة عسكر الزراعية بمحافظة نابلس.

187

.68

قرار مجلس الوزراء رقم ( )63لسنة 2004م
بتنظيم تسجيل األراضي الوقفية.

188

.69

قرار مجلس الوزراء رقم ( )64لسنة 2004م
بإنشاء مجلس قروي بمنطقة المواصي – خانيونس.

189

.70

.73
.74
.75

قرار مجلس الوزراء رقم ( )68لسنة 2004م
بإشراف وزارة المالية على استئجار األمالك الوقفية للوزارات
والمؤسسات الحكومية.
قرار مجلس الوزراء رقم ( )69لسنة 2004م
بدعم العاطلين عن العمل من جرحى المواجهات في مناطق جدار الضم
والتوسع.
قرار مجلس الوزراء رقم ( )70لسنة 2004م
برصد اعتماد مالي لشراء قطعة أرض إلعادة بناء مساكن مدمرة في رفح.
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191
192
193
194
195

7

18

.72

قرار مجلس الوزراء رقم ( )67لسنة 2004م
بتشكيل مجلس أعلى لألراضي الوقفية.

190

كانون الثاني 2005م

.71

قرار مجلس الوزراء رقم ( )65لسنة 2004م
برصد اعتماد مالي إلنشاء مستوصف صحي حكومي بمنطقة المواصي
– خانيونس.
قرار مجلس الوزراء رقم ( )66لسنة 2004م
برصد اعتماد مالي إلنشاء مدرسة وتوفير الكهرباء لمدرستين بمنطقة
المواصي – خانيونس.

العدد الثاني والخمسون /

.64

قرار مجلس الوزراء رقم ( )59لسنة 2004م
بشأن المصادقة على اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي.

184

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد 52

العدد الثاني والخمسون /
18

كانون الثاني 2005م

.76

قرار مجلس الوزراء رقم ( )71لسنة 2004م
بإنشاء صندوق الطوارئ.

196

.77

قرار مجلس الوزراء رقم ( )72لسنة 2004م
باقتطاع بدل يوم عمل واحد من رواتب موظفي القطاع العام.

198

.78

قرار مجلس الوزراء رقم ( )73لسنة 2004م
بالشروع في إجراءات استمالك أرض.

199

.79

قرار مجلس الوزراء رقم ( )74لسنة 2004م
بشأن يوم السياحة الفلسطينية في الدول العربية.

200

.80

قرار مجلس الوزراء رقم ( )75لسنة 2004م
بتعديل رسوم فحص المركبات في مؤسسة الفحص (الدنيموميترات).

201

.81

قرار مجلس الوزراء رقم ( )76لسنة 2004م
بسد العجز المالي للبلديات.

203

.82

قرار مجلس الوزراء رقم ( )77لسنة 2004م
بشأن األراضي الحكومية.

204

.83

قرار مجلس الوزراء رقم ( )78لسنة 2004م
بشأن شقق مدينة سمو الشيخ زايد.

205

.84

قرار مجلس الوزراء رقم ( )79لسنة 2004م
بتشكيل لجنة التقاعد لمنتسبي ( م  .ت  .ف).

206

.85

قرار مجلس الوزراء رقم ( )80لسنة 2004م
بإنشاء مستشفى في محافظة القدس.

208

.86

قرار مجلس الوزراء رقم ( )81لسنة 2004م
بشأن اتفاقية الجوار األوروبية .

209

.87

قرار مجلس الوزراء رقم ( )82لسنة 2004م
بتخصيص مساعدة مالية لبلدة بدو.

210

.88

قرار مجلس الوزراء رقم ( )83لسنة 2004م
بتخصيص مساعدة مالية لبلدة بيت حانون.

211
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.90

قرار مجلس الوزراء رقم ( )85لسنة 2004م
بشأن دعم منطقة الزاوية.

213

.91

قرار مجلس الوزراء رقم ( )86لسنة 2004م
بمالحقة المركبات غير القانونية.

214

.92

قرار مجلس الوزراء رقم ( )87لسنة 2004م
بشأن مخصصات األسرى.

215

.93

قرار مجلس الوزراء رقم ( )88لسنة 2004م
بشأن مستشفى قلقيلية.

216

.94

قرا مجلس الوزراء رقم ( )89لسنة 2004م
بإنشاء المعهد القضائي الفلسطيني.

217

.95

قرار مجلس الوزراء رقم ( )90لسنة 2004م
بشأن اللجنة الوزارية للشؤون اإلدارية.

218

العدد الثاني والخمسون /

.96

قرار مجلس الوزراء رقم ( )91لسنة 2004م
بشأن إنشاء وحدات شؤون مجلس الوزراء في كافة الوزرات .

219

18

.97

قرار مجلس الوزراء رقم ( )92لسنة 2004م
بتخصيص مالي إلغاثة بلدية نابلس.

222

.98

قرار مجلس الوزراء رقم ( )93لسنة 2004م
بتخصيص مالي إلغاثة بلدية غزة.

223

.99

قرار مجلس الوزراء رقم ( )94لسنة 2004م
بتخصيص مالي إلغاثة بلدية جنين.

224

.100

قرار مجلس الوزراء رقم ( )95لسنة 2004م
باستيفاء الرسوم المستحقة للهيئات المحلية.

225

.101

قرار مجلس الوزراء رقم ( )96لسنة 2004م
بإعالن بيت حانون منطقة منكوبة.

227
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.89

قرار مجلس الوزراء رقم ( )84لسنة 2004م
بدعم الجهد الشعبي لمقاومة جدار الضم والتوسع.

212

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد 52

العدد الثاني والخمسون /
18

كانون الثاني 2005م

.102

قرار مجلس الوزراء رقم ( )97لسنة 2004م
بتخصيص موارد لالتحاد العام للمعاقين – فرع القدس.

228

.103

قرار مجلس الوزراء رقم ( )98لسنة 2004م
بإقرار الخطة األمنية الفلسطينية لجهاز الشرطة.

230

.104

قرار مجلس الوزراء رقم ( )99لسنة 2004م
بالتخفيض المشروط لثمن الشقق السكنية المملوكة لوزارة األشغال
العامة واإلسكان.

232

.105

قرار مجلس الوزراء رقم ( )100لسنة 2004م
بتشكيل لجنة وزارية دائمة للشؤون األمنية.

234

.106

قرار مجلس الوزراء رقم ( )101لسنة 2004م
باستكمال مشروع الكهرباء في حي المشاميس  /قطنة – القدس.

235

.107

قرار مجلس الوزراء رقم ( )102لسنة 2004م
بشأن برنامج البطالة المؤقت للعاطلين عن العمل.

236

.108

قرار مجلس الوزراء رقم ( )103لسنة 2004م
بشأن وقف استيراد الدراجات النارية.

238

.109

قرار مجلس الوزراء رقم ( )104لسنة 2004م
بالمصادقة على الدورة السادسة لمعرض فلسطين الدولي للكتاب.

239

.110

قرار مجلس الوزراء رقم ( )105لسنة 2004م
بتخصيص اعتماد مالي لوزارة النقل والمواصالت للتعاقد مع حقوقيين
خبراء.

240

.111

قرار مجلس الوزراء رقم ( )106لسنة 2004م
بشأن استمالك وتخصيص أرض لغايات المنفعة العامة.

242

.112

قرار مجلس الوزراء رقم ( )107لسنة 2004م
بانضمام فلسطين إلى النظام العام لنشر البيانات (.)GDDs

245

.113

قرار مجلس الوزراء رقم ( )108لسنة 2004م
بشأن اللجنة الطبية العليا للتحويالت.

247

.114

قرار مجلس الوزراء رقم ( )109لسنة 2004م
بتشكيل لجنة عطاءات خاصة لطرح عطاء شراء مركبات حكومية.

250
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.117

قرار مجلس الوزراء رقم ( )112لسنة 2004م
بشأن استمالك أرض لغايات المنفعة العامة.

260

.118

قرار مجلس الوزراء رقم ( )113لسنة 2004م
بنظام التأمين الصحي الحكومي.

263

.119

قرار مجلس الوزراء رقم ( )114لسنة 2004م
بشراء جهازلحل مشاكل التجار في معبر المنطار بغزة.

277

.120

قرار مجلس الوزراء رقم ( )115لسنة 2004م
بترقية موظفين في وزارة النقل والمواصالت.

278

.121

قرار مجلس الوزراء رقم ( )116لسنة 2004م
بترقية موظفين في وزارة العمل.

280

.122

قرار مجلس الوزراء رقم ( )117لسنة 2004م
بترقية موظفين في وزارة االقتصاد الوطني.

282

.123

قرار مجلس الوزراء رقم ( )118لسنة 2004م
بتعيين موظفين في وزارة التخطيط.

283

.124

قرار مجلس الوزراء رقم ( )119لسنة 2004م
بتجهيز مستشفى تابع لجامعة القدس في بلدة أبوديس.

284

.125

قرار مجلس الوزراء رقم ( )120لسنة 2004م
بقبول استقالة وزير التخطيط.

285

.126

قرار مجلس الوزراء رقم ( )121لسنة 2004م
بتشكيل لجنة عطاءات خاصة لطرح عطاء مشروع الالصق المحوسب
للمركبات.

286

.127

قرار مجلس الوزراء رقم ( )122لسنة 2004م
بإحالة ملف إسكان االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين إلى النائب العام.

288
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.116

قرار مجلس الوزراء رقم ( )111لسنة 2004م
بإصدار نظام المركز الوطني الفلسطيني للبحوث الزراعية.

254

18

252

كانون الثاني 2005م

.115

قرار مجلس الوزراء رقم ( )110لسنة 2004م
بتشكيل لجنة عطاءات خاصة لطرح عطاء حوسبة وزارة النقل
والمواصالت.

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني
.128
.129
.130
.131
.132
العدد الثاني والخمسون /

.133

العدد 52

قرار مجلس الوزراء رقم ( )123لسنة 2004م
بدعم صمود المزارعين ومربي المواشي في منطقة البقيعة الشرقية
طوباس.
قرار مجلس الوزراء رقم ( )124لسنة 2004م
بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 1999/9م بشأن استمالك أرض
للمنفعة العامة.
قرار مجلس الوزراء رقم ( )125لسنة 2004م
بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (2004 /19م) بشأن نقل دائرة
المواصفات والمقاييس من وزارة النق والمواصالت.
قرار مجلس الوزراء رقم ( )126لسنة 2004م
بإغالق مكاتب الوزارات التي يتم االعتداء عليها.
قرار مجلس الوزراء رقم ( )127لسنة 2004م
أراض منطقة تقوع (الفاثورة)
بتخصيص موارد لتمويل مشروع حماية
ِ
في بيت لحم.
قرار مجلس الوزراء رقم ( )128لسنة 2004م
بتشكيل لجنة تقصي حقائق مفوضة لمتابعة الملف الطبي للرئيس الشهيد
ياسر عرفات.

289
290
292
293
294
295

.135

قرار وزير النقل والمواصالت رقم ( )2لسنة 2004م
بتنظيم عمل المركبات العمومية ورخص التشغيل المستأجرة.

299

.136

قرار وزير النقل و المواصالت رقم ( )3لسنة 2004م
باإلجراءات المتعلقة بالرقابة الفنية.

301

.137

قرار وزير الزراعة رقم ( )1لسنة 2004م
بشأن تحديد أنواع مبيدات اآلفات الزراعية المسموح تداولها وتسجيلها.

302

18

.134

قرار وزير النقل والمواصالت رقم ( )1لسنة 2004م
بشأن المركبات العمومية غير المرخصة والمستأجرة لرخص التشغيل.

297

كانون الثاني 2005م
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رقم
مسلسل العدد الثالث والخمسون  28 /شباط 2005م
الصفحة

.4

قانون ديوان الرقابة المالية واإلدارية رقم ( )15لسنة 2004م

75

.5

قانون التأمين والمعاشات لقوى األمن الفلسطيني رقم ( )16لسنة
2004م.

94

.6

قانون ضريبة الدخل رقم ( )17لسنة 2004م.

122

.7

قانون الكسب غير المشروع رقم ( )1لسنة 2005م.

154

.8

مرسوم رئاسي رقم ( )19لسنة 2004م.

165

.9

قرار رقم ( )163لسنة 2004م بشأن ترفيع السيد /سعادة راغب أحمد
الخطيب.

166

.10

قرار رقم ( )164لسنة 2004م بشأن ترفيع السيد /يونس حسين هاشم
أبو ندا.

167

.11

قرار رقم ( )165بشأن ترفيع السيد /المستشار عصام عبد اللطيف
الصالحي.

168
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.3

قانون دعم األسرى في السجون اإلسرائيلية رقم ( )14لسنة 2004م.

73

28

.2

قانون هيئة سوق رأس المال رقم ( )13لسنة 2004م.

60

شباط 2005م

.1

قانون األوراق المالية رقم ( )12لسنة 2004م.

10

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد

53

العدد الثالث والخمسون /
28

شباط 2005م

.12

قرار رقم ( )166لسنة 2004م
بشأن ترفيع موظفين في ديوان الموظفين العام على درجة مدير عام
(.)A4

169

.13

قرار رقم ( )167لسنة 2004م
بشأن ترفيع موظفين في أمانة الرئاسة إلى درجة (.)A4

170

.14

قرار رقم ( )168لسنة 2004م
بشأن ترفيع السيد" /محمد نجيب" العبد الشرافي.

171

.15

قرار رقم ( )169لسنة 2004م
بشأن ترفيع السيد /جمال محمد سعيد حسن.

172

.16

قرار رقم ( )170لسنة 2004م
بشأن تعيين السيد /محمد إبراهيم العواودة.

173

.17

قرار رقم ( )171لسنة 2004م
بشأن ترفيع السادة  1- /محمد عبد اللطيف أبو حجة
 2-حسين شحادة حسين عاصي.

174

.18

قرار رقم ( )172لسنة 2004م
بشأن ترفيع السيد /سليمان عبد الكريم النجوم.

175

.19

قرار رقم ( )173لسنة 2004م
بشأن ترفيع السيد  /إلياس نقوال نصراوي.

176

.20

قرار رقم ( )174لسنة 2004م
بشأن ترفيع السيد /ضيف هللا نصر هللا األخرس.

177

.21

قرار رقم (  )175لسنة 2004م
بشأن فرز األخ  /مروان رضاطه عبد الحميد.

178

.22

قرار رقم ( )176لسنة 2004م
بشأن ترفيع السيدة /رسمية يوسف مصطفى عودة.

179

.23

قرار رقم ( )177لسنة 2004م
بشأن تعيين السيد  /عمر عبد الرحيم نوفل.

180

.24

قرار رقم ( )178لسنة 2004م
بشأن ترفيع السيد /حمدان عثمان حمدان يعقوب.

181
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.28

قرار رقم ( )182لسنة 2004م
بشأن تعيين السيد /نعمان محمود جبر عويني.

185

.29

قرار رقم ( )183لسنة 2004م
بشأن ترفيع السيد /راسم محمود البياري.

186

.30

قرار رقم ( )184لسنة 2004م
بشأن ترفيع السيد /محمد عليان أحمد صوان.

187

.31

قرار رقم ( )185لسنة 2004م
بشأن ترفيع السيد /عصام عبد الرحمن محمد الحويحي.

188

.32

قرار قم ( )186لسنة 2004م
بشأن تعيين السيد  /كمال عبد المجيد حسين حصان.

189

.33

قرار رقم ( )187لسنة 2004م
بشأن ترفيع السيد /محمد أمين جرادات.

190

.34

قرار رقم ( )188لسنة 2004م
بشأن تعيين السيد /زكي حسن محمد الكيالني.

191

.35

قرار رقم ( )189لسنة 2004م
بشأن تعيين السيد /محمود حسن ناجي ابحيص.

192

.36

قرار رقم ( )190لسنة2004م
بشأن استمرار العمل بالقرارين ( )104لسنة 1997م ،و( )39لسنة
1998م ،المتعلق بتعديل رسوم انتقال األراضي.

193

.37

قرار رقم ( )191لسنة 2004م
بشأن ترفيع السيد /نصر محمود جبر ريان.

195
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.27

قرار رقم ( )181لسنة 2004م
بشأن تعيين السيد  /مفيد محمد الشامي.

184

28

.26

قرار رقم ( )180لسنة 2004م
بشأن ترفيع السيد  /عوض هللا أحمد البرغوثي.

183

شباط 2005م

.25

قرار رقم ( )179لسنة 2004م
بشأن ترفيع السيد /يوسف جميل الطريفي.

182

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد 53

العدد الثالث والخمسون /
28

شباط 2005م

.38

قرار رقم ( )192لسنة 2004م
بشأن ترفيع السيد /أمين عبد القادر صيام.

196

.39

قرار رقم ( )193لسنة 2004م
بشأن ترفيع السيد /رضا عطا رضا عباس.

197

.40

قرار رقم ( )194لسنة 2004م
بشأن تعيين السيد /نضال محمد رمضان المسلمي.

198

.41

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( )1لسنة 2004م
بشأن منتسبي األجهزة األمنية.

199

.42

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( )2لسنة 2004م
بشأن إنشاء غرفة عمليات مشتركة لألجهزة األمنية.

200

.43

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( )3لسنة 2004م
بشأن إنشاء وحدة خاصة لحماية الشخصيات.

201

.44

قرار مجلس الوزراء رقم ( )27لسنة 2003م
بإقرار إجراء االنتخابات المحلية.

202

.45

قرار مجلس الوزراء رقم ( )129لسنة 2004م
بتشكيل لجنة وزارية دائمة لمتابعة اآلثار الناجمة عن جدار الضم
والتوسع.

203

.46

قرار مجلس الوزراء رقم ( )130لسنة 2004م
بشأن الترتيبات األمنية.

204

.47

قرار مجلس الوزراء رقم ( )131لسنة 2004م
بإجراء االنتخابات المحلية.

207

.48

قرار مجلس الوزراء رقم ( )132لسنة 2004م
بشأن إعداد سجل الناجبين لالنتخابات العامة.

209

.49

قرار مجلس الوزراء رقم ( )133لسنة 2004م
بشأن دعم العمل الجماهيري ولجان مناهضة استمرار بناء جدار الضم
والتوسع.

210

.50

قرار مجلس الوزراء رقم ( )134لسنة 2004م
بشأن المشاريع في المناطق المتأثرة بجدار الضم والتوسع.

211
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.52

قرار مجلس الوزراء رقم ( )136لسنة 2004م
بشأن استيراد وبيع التجهيزات العسكرية.

215

.53

قرار مجلس الوزراء رقم ( )137لسنة 2004م
بشأن اغتيال الشيخ أحمد ياسين.

217

.54

قرار مجلس الوزراء رقم ( )138لسنة 2004م
بمعالجة التعيينات والترقيات في الدوائر الحكومية.

219

.55

قرار مجلس الوزراء رقم ( )139لسنة 2004م
بإرساء عطاء ( )20وحدة سكنية في رفح.

221

.56

قرار مجلس الوزراء رقم ( )140لسنة 2004م
بتخصيص أيام وطنية لمناهضة جدار الضم والتوسع.

222

.57

قرار مجلس الوزراء رقم ( )141لسنة 2004م
بتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في الترويج لمناهضة جدار
الضم والتوسع.

223

العدد الثالث والخمسون /

.58

قرار مجلس الوزراء رقم ( )142لسنة 2004م
بدعم المناطق المتضررة من جدار الضم والتوسع.

224

28

.59

قرار مجلس الوزراء رقم ( )143لسنة 2004م
بإجراء انتخابات في مجالس الهيئات المحلية.

226

.60

قرار مجلس الوزراء رقم ( )144لسنة 2004م
بشأن الوصف الوظيفي للمناصب العليا في الوزارات.

227

.61

قرار مجلس الوزراء رقم ( )145لسنة 2004م
بشأن خطة تطبيق نظام التعليم والتدريب المهني والتقني.

235

.62

قرار مجلس الوزراء رقم ( )146لسنة 2004م
بشأن تشغيل المعوقين في الوزارات والمؤسسات الحكومية.

253

.63

قرار مجلس الوزراء رقم ( )147لسنة 2004م
بالمصادقة على اتفاقيات عمل عربية.

254

الرقم المرجعي  :دليل رقم (Ref : G15-1-2014 -)2
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شباط 2005م

.51

قرار مجلس الوزراء رقم ( )135لسنة 2004م
بشأن آلية التوقيع على اتفاقيات التعاون مع الدول المانحة.

213

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد

53

.64

قرار مجلس الوزراء رقم ( )148لسنة 2004م
باستمالك أرض في بلدة بيرزيت لغايات المنفعة العامة.

255

.65

قرار مجلس الوزراء رقم ( )149لسنة 2004م
بتغيير اسم هيئة شؤون المنظمات األهلية.

258

.66
.67

قرار مجلس الوزراء رقم ( )150لسنة 2004م
بتخصيص مالي من صندوق ( )KR2لبناء مختبر التكاثر باألنسجة،
ودعم مشاريع وزارة الزراعة.
قرار مجلس الوزراء رقم ( )151لسنة 2004م
بالمصادقة على اتفاقية القرض المقدم من البنك اإلسالمي للتنمية لطباعة
الكتب المدرسية.

259
260

العدد الثالث والخمسون /

.69

قرار مجلس الوزراء رقم ( )153لسنة 2004م
بتعيين السيد /محمد محمود محمد عرامين.

262

.70

قرار مجلس الوزراء رقم ( )154لسنة 2004م
بالمصادقة على اتفاقية التعاون التقني والرياضي.

263

.71

قرار مجلس الوزراء رقم ( )155لسنة 2004م
بإشراف وزارة الشؤون االجتماعية على دور الحضانة.

264

.72

قرار مجلس الوزراء رقم ( )156لسنة 2004م
بشأن تخصيص اعتمادات مالية لتجديد مقرات وزارة الزراعة.

265

.73

قرار مجلس الوزراء رقم ( )157لسنة 2004م
بتخصيص مبلغ مالي إلزالة أنقاض آثار العدوان على قطاع غزة.

266

.74

قرار مجلس الوزراء رقم ( )158لسنة 2004م
بشأن ترخيص مكاتب خدمات الحج والعمرة.

267

.75

قرار مجلس الوزراء رقم ( )159لسنة 2004م
باختصاصات هيئة حقوق اإلنسان وشؤون المنظمات األهلية.

268

.76

قرار مجلس الوزراء رقم ( )160لسنة 2004م
بشأن شروط وإحالة العطاءات العامة لنقل الحجاج وإسكانهم.

270

28

.68

قرار مجلس الوزراء رقم ( )152لسنة 2004م
بإنشاء مركز األرشيف الوطني.

261

شباط 2005م

الرقم المرجعي  :دليل رقم (Ref : G15-1-2014 -)2
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العدد 53

.80

قرار مجلس الوزراء رقم ( )164لسنة 2004م
بتعديل رسوم فحص المركبات في مؤسسة الفحص (الدينوميترات).

275

.81

قرار مجلس الوزراء رقم ( )165لسنة 2004م
بتشكيل لجنة وزارية لإلشراف على توزيع شقق مدينة سمو الشيخ زايد.

277

.82

قرار مجلس الوزراء رقم ( )166لسنة 2004م
بنظام ساعات العمل والعمل اإلضافي طبقاً لقانون العمل رقم ()7
لسنة 2000م.

279

.83

قرار مجلس الوزراء رقم ( )167لسنة 2004م
بنظام عمل األحداث طبقاً لقانون العمل رقم ( )7لسنة 2000م.

281

.84

قرار مجلس الوزراء رقم ( )168لسنة 2004م
بنظام شروط وإجراءات ترخيص مؤسسات التدريب المهني الخاصة
طبقاً لقانون العمل رقم ( )7لسنة 2000م.

283

.85

قرار مجلس الوزراء رقم ( )169لسنة 2004م
بنظام التوجيه والتدريب المهني طبقاً لقانون العمل رقم ( )7لسنة 2000م.

286

.86

تعليمات صادرة عن سلطة جودة البيئة لعام 2003م
بشأن الوقاية من اإلشعاع غير المؤين.

291

.87

لألراض الواقعة في بلوكي ()20 ،19
إعالن بشأن نشر جداول الحقوق
ِ
من منطقة المصدر  /أراضي قضاء السبع.

312

.88

إعالنات صادرة عن وزارة العمل بشأن تسجيل وتصفية وإلغاء
جمعيات.

313

.89

قرارات إمهال صادرة عن محاكم البداية في الضفة والقطاع.

343
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العدد الثالث والخمسون /

.79

قرار مجلس الوزراء رقم ( )163لسنة 2004م بدعم المزارعين
المتضررين خاصة قطاع الدواجن.

274

28

.78

قرار مجلس الوزراء رقم ( )162لسنة 2004م
بدعم أسر الشهداء والجرحى.

273

شباط 2005م

.77

قرار مجلس الوزراء رقم ( )161لسنة 2004م
بشأن اإلشراف على شؤون الحج والعمرة.

272

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني
.90

العدد 53

قرارات اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن.

*

تجدها في الملحق رقم ( )2صفحة (.)352

367

.91

كشوفات تصحيح األسماء في سجل المواليد الصادرة عن وزارة
الداخلية.

386

.92

تصويب األخطاء الواردة في العدد ( )52من الوقائع الفلسطينية.

396

العدد الثالث والخمسون /
28

شباط 2005م
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مسلسل

العدد 54

رقم
العدد الرابع والخمسون  23 /نيسان 2005م
الصفحة

.1

قانون رقم ( )18لسنة 2004م
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )2لسنة 1997م بشأن سلطة النقد
الفلسطينية.

8

.2

قانون األسرى والمحررين رقم ( )19لسنة 2004م.

10

.3

قانون الصحة العامة رقم ( )20لسنة 2004م.

14

.5

37

23

.7

مرسوم رئاسي رقم ( )1لسنة 2005م
بشأن تنفيذ الوقفية الشرعية الخاصة بمجمع ( أبو خضرة).

48

.8

مرسوم رئاسي رقم ( )2لسنة 2005م
بشأن تعيين اللواء  /جمعة مصباح غالي.

50

.9

مرسوم رئاسي رقم ( )3لسنة 2005م
بشأن تشكيل مجلس الوزراء.

51

.10

مرسوم رئاسي رقم ( )4لسنة 2005م
بشأن تعيين السيد  /سمير عثمان حليلة.

53

الرقم المرجعي  :دليل رقم (Ref : G15-1-2014 -)2

21

نيسان 2005م

.6

قانون رقم ( )4لسنة 2005م
بتعديل قانون الخدمة المدنية رقم ( )4لسنة 1998م.

39

mjr.lab.pna.ps

العدد الرابع والخمسون /

.4

قانون رقم ( )2لسنة 2005م
بتعديل بعض أحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ( )5لسنة
2001م.
قانون رقم ( )3لسنة 2005م
بتعديل بعض أحكام قانون مراكز اإلصالح والتأهيل (السجون) رقم
( )6لسنة 1998م.

35

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد 54

العدد الرابع والخمسون /
23

نيسان 2005م

.11

قرار رقم ( )195لسنة 2004م
بشأن تعيين السيد  /بركات أحمد الفرا.

54

.12

قرار رقم ( )196لسنة 2004م
بشأن ترفيع السيد  /فاروق ممتاز االفرنجي.

55

.13

قرار رقم ( )197لسنة 2004م
بشأن ترفيع السيدة /رئيسة خليل الطيبي.

56

.14

قرار رقم ( )198لسنة 2004م
بشأن ترفيع السيد /أحمد محمد خليل أبو شاويش.

57

.15

قرار رقم ( )1لسنة 2005م
بشأن إسناد دائرة التربية والتعليم إلى الدكتور  /رياض الخضري.

58

.16

قرار رقم ( )2لسنة 2005م
بشأن تعيين السيد /مقداد محمد رضا عبد الرحيم.

59

.17

قرار رقم ( )3لسنة 2005م
بشأن تعيين السيد  /سامي فايز مسلم.

60

.18

قرار رقم ( )4لسنة 2005م
بشأن نقل مكتب البعثات والمنح إلى دائرة التربية والتعليم العالي.

61

.19

قرار رئيس الوزراء رقم ( )4لسنة 2004م
بشأن ترفيع السيد /مصطفى أبو الرب.

62

.20

قرار مجلس الوزراء رقم ( )170لسنة 2004م
بإلحاق دوائر الرقابة المالية والتدقيق المالي في الوزارات والمؤسسات
العامة بوزارة المالية.

63

.21

قرار مجلس الوزراء رقم ( )171لسنة 2004م
بوقف التشكيالت الجديدة للمجالس البلدية.

64

.22

قرار مجلس الوزراء رقم ( )172لسنة 2004م
بالمبالغ المستحقة للبلديات.

65

.23

قرار مجلس الوزراء رقم ( )173لسنة 2004م
بالمصادقة على اإلطار العام لخطة اإلصالح في مجال اإلدارة العامة
والخدمة المدنية.

67

الرقم المرجعي  :دليل رقم (Ref : G15-1-2014 -)2
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العدد 54

.26

قرار مجلس الوزراء رقم ( )176لسنة 2004م
باقتطاع بدل يوم عمل من الموظفين العموميين والعسكريين.

82

.27

قرار مجلس الوزراء رقم ( )177لسنة 2004م
بشأن أسس الترفيعات المالية للموظفين العموميين.

83

.28

قرار مجلس الوزراء رقم ( )178لسنة 2004م
بإنشاء مديرية لوزارة النقل والمواصالت في منطقة شرق القدس.

85

.29

قرار مجلس الوزراء رقم ( )179لسنة 2004م
بتسجيل الناخبين لالنتخابات المحلية.

86

.30

قرار مجلس الوزراء رقم ( )180لسنة 2004م
بتنظيم عملية التسجيل لالنتخابات المحلية.

88

.31

قرار مجلس الوزراء رقم ( )181لسنة 2004م
بإجراء االنتخابات في المنظمات غير الحكومية.

89

.32

قرار مجلس الوزراء رقم ( )182لسنة 2004م
بشأن نظام ترخيص المحطات اإلذاعية والتلفزيونية والفضائية
والالسلكية.

90

.33

قرار مجلس الوزراء رقم ( )183لسنة 2004م
بتكليف وزير الشؤون المفاوضات بمتابعة شؤون وزارة اإلعالم.

98

.34

قرار مجلس الوزراء رقم ( )184لسنة 2004م
بإلغاء قرار إنشاء مجلس قروي في منطقة المواصي.

99

.35

قرار مجلس الوزراء رقم ( )185لسنة 2004م
بتشكيل لجنة وطنية لمقاومة جدار الضم والتوسع.

100

.36

قرار مجلس الوزراء رقم ( )186لسنة 2004م
بإغاثة المواطنين في المناطق المنكوبة في شمال قطاع غزة.

101

الرقم المرجعي  :دليل رقم (Ref : G15-1-2014 -)2
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23

العدد الرابع والخمسون /

81

23

.25

قرار مجلس الوزارء رقم ( )175لسنة 2004م
بتجميد قرار مجلس الوزراء رقم ( )64لسنة 2004م الخاص بإنشاء
مجلس قروي بمنطقة المواصي.

نيسان 2005م

.24

قرار مجلس الوزراء رقم ( )174لسنة 2004م
بتسجيل الناخبين لالنتخابات المحلية.

79

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد 54

.37

قرار مجلس الوزراء رقم ( )187لسنة 2004م
بإعالن حالة االستعداد في الوزارات والمؤسسات الرسمية لمواجهة
االعتداءات اإلسرائيلية.

103

.38

قرار مجلس الوزراء رقم ( )188لسنة 2004م
بالمصادقة على اتفاقية التعاون الثقافي مع الصين.

104

.39

قرار مجلس الوزراء رقم ( )189لسنة 2004م
بدعم تسويق زيت الزيتون المحلي.

105

.40

قرار مجلس الوزراء رقم ( )190لسنة 2004م
بدعم صمود المواطنين المتضررين في شمال قطاع غزة .

106

.41
العدد الرابع والخمسون /

.42

.43

23

نيسان 2005م

قرار مجلس الوزراء رقم ( )191لسنة 2004م
بتعديل البند ( )7الوارد في قرار مجلس الوزراء رقم ( )115لسنة
2004م.
قرار مجلس الوزراء رقم ( )192لسنة 2004م
بتخصيص مبلغ مالي لتجهيز وتشغيل مشفى بيت حانون في شمال
قطاع غزة.
قرار مجلس الوزراء رقم ( )193لسنة 2004م
أراض مهددة بالمصادرة واالستيطان في منطقة بيت
بتأهيل وحماية
ٍ
سوريك.

107
108
109

.44

قرار مجلس الوزراء رقم ( )194لسنة 2004م
بالترفيع المالي للسيد /عبد الكريم محمد أبو عودة وإحالته للتقاعد.

110

.45

قرار مجلس الوزراء رقم ( )195لسنة 2004م
بالترفيع المالي لموظفين في وزارة العمل.

112

.46

قرار مجلس الوزراء رقم ( )196لسنة 2004م
بضم مجلس قروي نزلة أبو نار إلى بلدية باقة الشرقية.

114

.47

قرار مجلس الوزراء رقم ( )197لسنة 2004م
بإنشاء مركز صحي حكومي في منطقة األغوار الوسطى.

115

.48

قرار مجلس الوزراء رقم ( )198لسنة 2004م
بتشكيل المجلس االستشاري لإلحصاءات الرسمية.

116

.49

قرار مجلس الوزراء رقم ( )199لسنة 2004م
بالترفيع المالي لموظفين في وزارة االقتصاد الوطني.

121
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العدد 54

124

.52

قرار مجلس الوزراء رقم ( )202لسنة 2004م
بترقية السيد /سليمان مصطفى سليمان زهيري.

133

.53

قرار مجلس الوزراء رقم ( )203لسنة 2004م
بإعادة تشكيل الهيئة الوطنية الفلسطينية لمسميات اإلنترنت (بنينا).

134

.54

قرار مجلس الوزراء رقم ( )204لسنة 2004م
باستخدام المدارس الحكومية كمراكز اقتراع في االنتخابات المحلية.

136

.55

قرار مجلس الوزراء رقم ( )205لسنة 2004م
بإقامة صرح تذكاري للشهيد ياسر عرفات (أبو عمار).

137

.56

قرار مجلس الوزراء رقم ( )206لسنة 2004م
بتشكيل لجنة إلدارة المساعدات المقدمة للمواطنين المحتاجين.

138

.57

قرار مجلس الوزراء رقم ( )207لسنة 2004م
بصرف مبلغ لتوفير احتياجات إجراء االنتخابات المحلية.

139

.58

قرار مجلس الوزراء رقم ( )208لسنة 2004م
بتنظيم إصدار الدوائر الحكومية للمطبوعات.

140

.59

قرار وزير االقتصاد الوطني رقم ( )2لسنة 2003م
بشأن حظر استيراد بعض السلع الخاصة بألعاب األطفال.

141

.60

قرار وزير العمل رقم ( )1لسنة 2004م
باألعمال والصناعات الخطرة أو الضارة بالصحة التي ال يجوز تشغيل
األحداث فيها.

142

.61

قرار وزير العمل رقم ( )2لسنة 2004م
باألعمال الخطرة أو الشاقة التي يحظر تشغيل النساء فيها.

145

.62

قرار وزير العمل رقم ( )3لسنة 2004م
باألعمال التي تخفض فيها ساعات العمل اليومي.

147

25

نيسان 2005م

الرقم المرجعي  :دليل رقم (Ref : G15-1-2014 -)2
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العدد الرابع والخمسون /

.51

قرار مجلس الوزراء رقم ( )201لسنة 2004م
بالنظام اإلداري لدائرة العطاءات المركزية بوزارة األشغال العامة
واإلسكان.

23

.50

قرار مجلس الوزراء رقم ( )200لسنة 2004م
بترقية السيد /أحمد محمد أبو عيشة.

123

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد

54

.63

تعليمات وزير العمل رقم ( )1لسنة 2004م
بشأن تنفيذ اتفاق العمل الجماعي.

150

.64

إعالنات صادرة عن وزارة العمل بشأن تسجيل وتصفية وإلغاء جمعيات
تعاونية.

152

.65

قرارات تسجيل جمعيات خيرية صادرة عن وزارة الداخلية.

165

.66

قرارات إمهال صادرة عن محاكم البداية في الضفة والقطاع.

193

.67
العدد الرابع والخمسون /

.68

قرارات اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن.

*

تجدها في الملحق رقم ( )2صفحة (.)353

كشوفات تصحيح األسماء في سجل المواليد الصادرة عن وزارة
الداخلية.

227
275

23

نيسان 2005م
الرقم المرجعي  :دليل رقم (Ref : G15-1-2014 -)2

mjr.lab.pna.ps
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دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد 55

رقم
مسلسل العدد الخامس والخمسون  27 /حزيران 2005م
الصفحة

.4

مرسوم رئاسي رقم ( )5لسنة 2005م
بالدعوة لالنتخابات التشريعية.

67

.5

مرسوم رئاسي رقم ( )6لسنة 2005م بتشكيل لجنة المفاوضات.

69

.6

مرسوم رئاسي رقم ( )7لسنة 2005م
بتشكيل مجلس األيتام الفلسطيني.

72

.7

مرسوم رئاسي رقم ( )8لسنة 2005م
بمعايير التعيين في كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات المحلية.

73

.8

مرسوم رئاسي رقم ( )9لسنة 2005م
باعتماد أعضاء مجلس بلدية بيت لحم والمدن المشابهة لها.

74

.9

مرسوم رئاسي رقم ( )10لسنة 2005م
بعدد أعضاء المجلس البلدي لبيت لحم والمدن المشابهة لها.

75

.10

مرسوم رئاسي رقم ( )11لسنة 2005م
بتأجيل موعد إجراء االنتخابات التشريعية العامة.

76

.11

قرار رقم ( )5لسنة 2005م
بتعيين الدكتور  /صائب عريقات.

78

الرقم المرجعي  :دليل رقم (Ref : G15-1-2014 -)2

mjr.lab.pna.ps

27

العدد الخامس والخمسون /

.3

قانون التقاعد العام رقم ( )7لسنة 2005م.

16

27

.2

قانون صندوق النفقة رقم ( )6لسنة 2005م.

10

حزيران 2005م

.1

قانون رقم ( )5لسنة 2005م
بتعديل قانون أصول المحاكمات لمدنية والتجارية رقم ( )2لسنة 2001م.

8

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد 55

العدد الخامس والخمسون /
27

حزيران 2005م

.12

قرار رقم ( )6لسنة 2005م
بترفيع السيد  /عاطف مصطفى عودة.

79

.13

قرار رقم ( )7لسنة 2005م
بترفيع السيد  /سعيد عيسى أبو عمارة.

80

.14

قرار رقم ( )8لسنة 2005م
بتعيين الدكتور  /جواد ناجي عوض حرز هللا.

81

.15

قرار رقم ( )9لسنة 2005م
بنقل وتعيين الدكتور  /جهاد خليل إبراهيم الوزير.

82

.16

قرار رقم ( )10لسنة 2005م
بترفيع السيد  /مصطفى فايز أبو الرب.

83

.17

قرار رقم ( )11لسنة 2005م
بإلحاق اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم بدائرة التربية
والتعليم العالي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

84

.18

قرار رقم ( )12لسنة 2005م
بإنشاء محكمة بداية بمدينة قلقيلية.

85

.19

قرار رقم ( )13لسنة 2005م
بترفيع السيد  /تركي حماد أبو الحصين.

86

.20

قرار مجلس الوزراء رقم ( )209لسنة 2004م
بالئحة الرسوم المالية لمؤسسة المواصفات والمقاييس.

87

.21

قرار مجلس الوزراء رقم ( )210لسنة 2004م
بالتنظيم الهيكلي والوظيفي لوزارة الشؤون المدنية.

97

.22

قرار مجلس الوزراء رقم ( )211لسنة 2004م
بتحديد عدد أعضاء مجالس الهيئات المحلية.

128

.23

قرار مجلس الوزراء رقم ( )212لسنة 2004م
باإلدراج المشترك بين سوقي فلسطين واألردن لألوراق المالية.

130

الرقم المرجعي  :دليل رقم (Ref : G15-1-2014 -)2

mjr.lab.pna.ps
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دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد 55

.24

قرار مجلس الوزراء رقم ( )213لسنة 2004م
بالتنظيم الهيكلي والوظيفي لوزارة اإلعالم.

131

.25

قرار مجلس الوزراء رقم ( )214لسنة 2004م
بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم ( )57لسنة 2004م.

149

.26

.27

قرار مجلس الوزراء رقم ( )215لسنة 2004م
بالمصادقة على اتفاق آلية التفاوض الجماعي مع التكتالت اإلقليمية
ودون اإلقليمية.
قرار مجلس الوزراء رقم ( )216لسنة 2004م
بتخصيص مبلغ مالي لشراء قطعة أرض في مدينة رفح إلنشاء مدارس
حكومية عليها.

150
151

.30

قرار مجلس الوزراء رقم ( )219لسنة 2004م
باعتبار يوم المرأة العالمي عيداً وطنياً.

156

.31

قرار مجلس الوزراء رقم ( )220لسنة 2004م
باستبدال اسم المدرسة النموذجية للطالب الموهوبين باسم مدرسة
عرفات للموهوبين.

157

.32

قرار مجلس الوزراء رقم ( )221لسنة 2004م
بتأسيس مركز لتكنولوجيا المعلومات.

158

.34

.35

الرقم المرجعي  :دليل رقم (Ref : G15-1-2014 -)2

mjr.lab.pna.ps

159
160
188

29

حزيران 2005م

.33

قرار مجلس الوزراء رقم ( )222لسنة 2004م
باعتبار يوم األحد الموافق 2005/1/9م عطلة رسمية بمناسبة
االنتخابات الرئاسية.
قرار مجلس الوزراء رقم ( )223لسنة 2004م
بتعرفة عوائد وأجور الترددات وحرف ومهن االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات.
قرار مجلس الوزراء رقم ( )224لسنة 2004م
بتخصيص مبلغ مالي الستكمال المرحلة الثانية من انتخاب مجالس
الهيئات المحلية.

العدد الخامس والخمسون /

.29

قرار مجلس الوزراء رقم ( )218لسنة 2004م
بتخصيص مبلغ مالي لتلبية االحتياجات الطارئة لمشفى تل السلطان
برفح.

155

27

.28

قرار مجلس الوزراء رقم ( )217لسنة 2004م
بالعطل الرسيمة والدينية لموظفي الحكومة لسنة 2005م.

152

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد 55

.36

قرار مجلس الوزراء رقم ( )225لسنة 2004م
بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم ( )49/5لسنة 2004م بتشكيل المجلس
االستشاري لإلحصاءات الرسمية.

189

.37

قرار مجلس الوزراء رقم ( )1لسنة 2005م
بتأمين احتياجات قطاع التربية والتعليم الحكومي من األبنية المدرسية.

190

.38

قرار مجلس الوزراء رقم ( )2لسنة 2005م
بإحداث بلدية الزيتونة.

192

.39

قرار مجلس الوزراء رقم ( )3لسنة 2005م
بتخصيص اعتماد مالي إلعادة بناء شارع جنين – حيفا بمحافظة جنين.

193

.40

قرار مجلس الوزراء رقم ( )4لسنة 2005م
بالمصادقة المبدئية على اعتماد مركز التجارة الفلسطينية (بال تريد).

194

العدد الخامس والخمسون /

.41

.42

27

حزيران 2005م

.43

.44

قرار مجلس الوزراء رقم ( )5لسنة 2005م
باعتبار يوم الخميس 2005/1/6م يوماً للتضامن مع الشعوب المنكوبة
في جنوب شرق آسيا.
قرار مجلس الوزراء رقم ( )6لسنة 2005م
بتخصيص مبلغ مالي لتغطية نفقات نقل الحجاج من معبر بيت حانون
إلى معبر رفح ذهاباً وإياباً.
قرار مجلس الوزراء رقم ( )7لسنة 2005م
باستبدال اسم شارع الرشيد الواقع على ساحل محافظات غزة باسم
شارع الشهيد ياسر عرفات.
قرار مجلس الوزراء رقم ( )8لسنة 2005م
بإعفاء المشفى التعليمي التابع لجامعة القدس من رسوم التسجيل الخاصة
باألرض والعقارات.

195
196
197
198

.45

قرار مجلس الوزراء رقم ( )9لسنة 2005م
باعتبار السادس من نيسان من كل عام اليوم الرياضي الفلسطيني.

199

.46

قرار مجلس الوزراء رقم ( )10لسنة 2005م
بإطالق تسمية (تلة عرفات) على منطقة اإلرسال بمدينة البيرة.

200

.47

قرار مجلس الوزراء رقم ( )11لسنة 2005م
بتشكيل لجنة تصنيف المقاولين.

201

.48

قرار مجلس الوزراء رقم ( )12لسنة 2005م
بالئحة نقل الموظفين الموجودين في الخدمة المدنية.

204

الرقم المرجعي  :دليل رقم (Ref : G15-1-2014 -)2

mjr.lab.pna.ps
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دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد 55

.49

قرار مجلس الوزراء رقم ( )13لسنة 2005م
بالئحة عالوة طبيعة العمل والعالوة اإلدارية.

207

.50

قرار مجلس الوزراء رقم ( )14لسنة 2005م
بالئحة العالوة االجتماعية.

212

.51

.52

.53

214
231
244

.55

تعليمات وزير العمل رقم ( )5لسنة 2005م
بالمستويات اآلمنة لشدة اإلضاءة في أماكن العمل.

249

.56

تعليمات وزير العمل رقم ( )6لسنة 2005م
بالمستويات اآلمنة لدرجات الحرارة.

251

.57

تعليمات وزير العمل رقم ( )7لسنة 2005م
بوقاية العاملين في أعمال الغاز والمواد البترولية.

254

.58

إعالن صادر عن وزارة العمل بتسجيل جمعية تعاونية.

258

.59

قرارات إهمال صادرة عن محاكم البداية بالضفة الغربية.

259

.61

*

تجدها في الملحق رقم ( )2صفحة (.)355

كشوفات تصحيح األسماء في سجل المواليد الصادرة عن وزارة
الداخلية.

الرقم المرجعي  :دليل رقم (Ref : G15-1-2014 -)2

mjr.lab.pna.ps

292
322
31

حزيران 2005م

.60

قرارات و إعالنات اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن.

27

.54

تعليمات وزير العمل رقم ( )4لسنة 2005م
بالمستويات اآلمنة لشدة الضوضاء في أماكن العمل.

247

العدد الخامس والخمسون /

تعليمات وزير العمل رقم ( )1لسنة 2005م
بتحديد االحتياطات الالزمة لحماية العمال في أعمال البناء واإلنشاءات
الهندسية.
تعليمات وزير العمل رقم ( )2لسنة 2005م
بمعايير ومستويات األمان للمواد الكيماوية واألغبرة الخطرة والضارة
بالصحة.
تعليمات وزير العمل رقم ( )3لسنة 2005م
بحدود الجرعة السنوية القصوى المسموح التعرض لها للعاملين في
مجال األشعة المؤينة.

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

مسلسل

.1

العدد

56

رقم
العدد السادس والخمسون  /حزيران 2005م
الصفحة

قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم ( )8لسنة 2005م.

4

العدد السادس والخمسون  /حزيران 2005م
الرقم المرجعي  :دليل رقم (Ref : G15-1-2014 -)2

mjr.lab.pna.ps
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دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

مسلسل

العدد 57

رقم
العدد السابع والخمسون  18 /آب 2005م
الصفحة

.1

القانون األساسي لسنة 2005م
بتعديل بعض أحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م.

5

.2

قانون رقم ( )9لسنة 2005م
بشأن االنتخابات.

8

.3

قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم ( )10لسنة 2005م.

79
العدد السابع والخمسون /
18

آب 2005م

الرقم المرجعي  :دليل رقم (Ref : G15-1-2014 -)2
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العدد 58

رقم
مسلسل العدد الثامن واخلمسون  08 /أيلول 2005م
الصفحة

العدد الثامن والخمسون /

.2

قانون رقم ( )12لسنة 2005م
بتعديل بعض أحكام قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم ()10
لسنة 2005م.

10

.3

مرسوم رئاسي رقم ( )12لسنة 2005م
باستغالل مقالع الرمال.

13

.4

مرسوم رئاسي رقم ( )13لسنة 2005م
بشأن لجنة االنتخابات المركزية .

15

.5

قرار رقم ( )199لسنة 2004م
بتعيين موظفين في ديوان الفتوى والتشريع.

17

.6

قرار رقم ( )14لسنة 2005م
بترقية السيد /أحمد عباس محفوظ رمضان.

18

.7

قرار رقم ( )15لسنة 2005م
بترفيع السيد /خيري ناجي عبد الفتاح العريدي.

19

.8

قرار رقم ( )16لسنة 2005م
بإعادة وترفيع األخ الدكتور /عماد سعيد طراوية.

20

.9

قرار رقم ( )17لسنة 2005م
بترقية السيد /فايز محمد آمين.

21

.10

قرار رقم ( )18لسنة 2005م
بتعيين السيد /إسماعيل محمد ياسين أبو شمالة.

22

.11

قرار رقم ( )19لسنة 2005م
بترقية السيد /بشير سليم سالمة أبو حطب.

23

08

.1

قانون رقم ( )11لسنة 2005م
بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم ( )2لسنة 2003م.

8

أيلول 2005م

الرقم المرجعي  :دليل رقم (Ref : G15-1-2014 -)2
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العدد 58

.14

قرار رقم ( )22لسنة 2005م
بنقل تبعية الهيئة العامة لالستعالمات إلى وزارة اإلعالم.

26

.15

قرار رقم ( )23لسنة 2005م
بترقية موظفين في أمانة الرئاسة.

27

.16

قرار رقم ( )24لسنة 2005م
بترقية السيدة /مريم حسن علي عويتي.

28

.17

قرار رقم ( )25لسنة 2005م
بترفيع السيد /ثائر توفيق أبو بكر.

29

.18

قرار رقم ( )26لسنة 2005م
بنقل السيد /عبد الكريم موسى حسني عويضة.

30

.19

قرار رقم ( )27لسنة 2005م
بنقل السيد /جمال محمد علي مغربي.

31

.20

قرار رقم ( )28لسنة 2005م
بتعيين السيد /سليمان محمد إبراهيم الوعري.

32

.21

قرار رقم ( )29لسنة 2005م
بتعيين السيد /سعيد عبد الرحمن أبو علي.

33

.22

قرار رقم ( )30لسنة 2005م
بتعيين العميد  /إبراهيم يوسف صالح عيطاني.

34

.23

قرار رقم ( )31لسنة 2005م
بتعيين المدير العام لجهاز األمن الوقائي ونائبيه.

35

.24

قرار رقم ( )32لسنة 2005م
بتعيين الدكتور /رفيق حيدر الحسيني.

36

35

أيلول 2005م

الرقم المرجعي  :دليل رقم (Ref : G15-1-2014 -)2
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العدد الثامن والخمسون /

.13

قرار رقم ( )21لسنة 2005م
بنقل تبعية وكالة األنباء الفلسطينية وفا إلى وزير اإلعالم.

25

08

.12

قرار رقم ( )20لسنة 2005م
بترقية السيد /أحمد كايد محمود موسى.

24

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد

58

العدد الثامن والخمسون /
08

أيلول 2005م

.25

قرار رقم ( )33لسنة 2005م
بنقل تبعية هيئة اإلذاعة والتلفزين االفسطينية إلى وزارة اإلعالم.

37

.26

قرار رقم ( )34لسنة 2005م
بندب األخ الدكتور  /رمزي خوري.

38

.27

قرار رقم ( )35لسنة 2005م
بتكليف األخ  /شريف مشعل " عباس زكي" لإلشراف على متابعة
الملف الفلسطيني في الساحة اللبنانية.

39

.28

قرار رقم ( )36لسنة 2005م
بشأن تشكيل اللجنة العليا لشؤون القدس.

40

.29

قرار رقم ( )37لسنة 2005م
بتخصيص قطعتي أرض مناسبتين لمشروع إسكان الدبلوماسيين.

42

.30

قرار رقم ( )38لسنة 2005م
بترفيع الشيخ /جمال محمد أحمد بواطنة.

43

.31

قرار رقم ( )39لسنة 2005م
بنقل السيد /سعيد عبد الرحمن أبو علي.

44

.32

قرار رقم ( )40لسنة 2005م
بتعيين السيد /هشام فارس حسين مصطفى.

45

.33

قرار رقم ( )41لسنة 2005م
بإلحاق الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية بصندوق االستثمار
الفلسطيني.

46

.34

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( )1لسنة 2005م
بإعادة تشكيل لجنة البنية التحتية الوزارية الدائمة.

47

.35

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( )2لسنة 2005م
بإعادة تشكيل لجنة الشؤون االقتصادية الوزارية الدائمة .

48

.36

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( )3لسنة 2005م
بإعادة تشكيل لجنة الشؤون السياسية الوزارية الدائمة .

49

.37

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( )4لسنة 2005م
بإعادة تشكيل لجنة اإلصالح والتطوير الوزارية الدائمة .

50

الرقم المرجعي  :دليل رقم (Ref : G15-1-2014 -)2
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.38

.39

.40

.41

.42

العدد 58

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( )5لسنة 2005م
بإعادة تشكيل لجنة الشؤون االجتماعية الوزارية الدائمة .

52
53
54
55

.43

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( )10لسنة 2005م
بإعادة تشكيل لجنة الشؤون اإلدارية الوزارية الدائمة .

56

.44

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( )11لسنة 2005م
بتشكيل لجنة دائمة للمنح الدراسية.

57

08

.45

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( )12لسنة 2005م
بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية الدائمة لمتابعة اآلثار الناجمة عن بناء
جدار الضم والوسع.

59

أيلول 2005م

العدد الثامن والخمسون /

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( )6لسنة 2005م
بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية الخاصة بإدارة المساعدات المقدمة
للمواطنين المحتاجين .
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( )7لسنة 2005م
بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية الخاصة بالتعامل مع المؤسسات الحكومية
غير الوزارية.
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( )8لسنة 2005م
بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية الخاصة بتنظيم إصدار الدوائر الحكومية
للمطبوعات .
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( )9لسنة 2005م
بإضافة وزير الشؤون االجتماعية والعمل لعضوية اللجنة االقتصادية
الوزارية الدائمة.

51

.46

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( )13لسنة 2005م
بإعادة تشكيل لجنة القدس الوزارية الدائمة .

60

.47

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( )14لسنة 2005م
بإضافة أعضاء إلى عضوية لجان وزارية.

61

.48

قرار مجلس الوزراء رقم ( )226لسنة 2004م
بالتنظيم الهيكلي والوظيفي لوزارة النقل والمواصالت.

63

.49

قرار مجلس الوزراء رقم ( )227لسنة 2004م
بالتنظيم الهيكلي والوظيفي لوزارة الثقافة.

103
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العدد

58

العدد الثامن والخمسون /
08

أيلول 2005م

.50

قرار مجلس الوزراء رقم ( )15لسنة 2005م
بالئحة اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب وما حكمها.

121

.51

قرار مجلس الوزراء رقم ( )16لسنة 2005م
بالئحة االستهالك لغايات ضريبة الدخل.

125

.52

قرار مجلس الوزراء رقم ( )17لسنة 2005م
بضبط التحويالت المالية الخارجية.

131

.53

قرار مجلس الوزراء رقم ( )18لسنة 2005م
بتشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفقر.

132

.54

قرار مجلس الوزراء رقم ( )19لسنة 2005م
بانضمام فلسطين إلى مبادرة اإلدارة الرشيدة.

134

.55

قرار مجلس الوزراء رقم ( )20لسنة 2005م
بشأن زيادة رواتب العسكريين.

135

.56

قرار مجلس الوزراء رقم ( )21لسنة 2005م
بالمصادقة على االتفاقية التركية الفلسطينية.

136

.57

قرار مجلس الوزراء رقم ( )22لسنة 2005م
بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم ( )118لسنة 2004م.

137

.58

قرار مجلس الوزراء رقم ( )23لسنة 2005م
باستحداث وحدات للشكاوى العامة في الوزارات وتفعيل دائرة الشكاوى
في رئاسة مجلس الوزراء.

138

.59

قرار مجلس الوزراء رقم ( )24لسنة 2005م
بدعم األسرى المحررين من السجون اإلسرائيلية.

139

.60

قرار مجلس الوزراء رقم ( )25لسنة 2005م
بالمبالغ المستحقة على المواطنين المستفيدين من مشاريع الدول المانحة.

140

.61

قرار مجلس الوزراء رقم ( )26لسنة 2005م
بتقديم دعم مالي رمزي للمساهمة في بناء مجمع سكني باسم الشهيد
ياسر عرفات.

141

.62

قرار مجلس الوزراء رقم ( )27لسنة 2005م
بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم ( )135لسنة 2004م.

142
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العدد 58

.64

قرار مجلس الوزراء رقم ( )29لسنة 2005م
بتعديل الهيكل التنظيمي لوزارة شؤون األسرى.

145

.65

قرار مجلس الوزراء رقم ( )30لسنة 2005م
بتعيين السيد /لؤي عبد الحافظ عبد الودود شبانة رئيساً للجهاز المركزي
لإلحصاء الفلسطيني.

146

.66

قرار مجلس الوزراء رقم ( )31لسنة 2005م
بالمصادقة على توصيات اللجنة الوزارية الدائمة للمنح الدراسية.

147

.67

قرار مجلس الوزراء رقم ( )32لسنة 2005م
بشأن إحداث بلدية االتحاد.

149

.68

قرار مجلس الوزراء رقم ( )33لسنة 2005م
بضم مجلس قروي سوبا إلى بلدية إذنا.

150

.69

قرار مجلس الوزراء رقم ( )34لسنة 2005م
بضم مجلس قروي رأس الواد إلى بلدية زعترة.

151

.70

قرار مجلس الوزراء رقم ( )35لسنة 2005م
بضم هيئات محلية إلى بلدية سعير.

152

.71

قرار مجلس الوزراء رقم ( )36لسنة 2005م
ببدء العمل بالتوقيت الصيفي.

153

.72

قرار مجلس الوزراء رقم ( )37لسنة 2005م
بضم لجنة مشاريع عزبة أبو خميش إلى بلدية كفر اللبد بمحافظة
طولكرم.

154

.73

قرار مجلس الوزراء رقم ( )38لسنة 2005م
بالمصادقة على اتفاقية إنشاء المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص.

155

.74

قرار مجلس الوزراء رقم ( )39لسنة 2005م
بالمصادقة على اتفاقية إنشاء المؤسسة االسالمية لتأمين االستثمار
وائتمان الصادرات.

156

العدد الثامن والخمسون /

143

08

.63

قرار مجلس الوزراء رقم ( )28لسنة 2005م
بالمصادقة على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بالتعامل مع
المؤسسات الحكومية وغير الوزارية التابعة ألمانة الرئاسة.

أيلول 2005م
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العدد 58

العدد الثامن والخمسون /

.75

قرار مجلس الوزراء رقم ( )40لسنة 2005م
باستخدام مسمى السلطة الوطنية الفلسطينية ،واعتماد اسم فلسطين داخل
شعار السلطة الوطنية الفلسطينية (النسر الفلسطيني).

157

.76

قرار مجلس الوزراء رقم ( )41لسنة 2005م
بتأهيل مؤسسة دار األمل للمالحظة والرعاية االجتماعية.

158

.77

قرار مجلس الوزراء رقم ( )42لسنة 2005م
بإحالة رئيس ديوان الموظفين العام على التقاعد.

159

.78

أنظمة صادرة عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن.

160

.79

إعالنات صادرة عن وزارة العمل بتسجيل وتصفية وإلغاء جمعيات
تعاونية.

182

.80

قرارات إمهال صادرة عن محاكم البداية بالضفة الغربية.

188

.81

08

أيلول 2005م

.82

قرارات و إعالنات صادرة عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن.

*

تجدها في الملحق رقم ( )2صفحة (.)356

كشوفات تصحيح األسماء في سجل المواليد الصادرة عن وزارة
الداخلية.
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العدد 59

رقم
مسلسل العدد التاسع واخلمسون  27 /أيلول 2005م
الصفحة

.2

قرار مجلس الوزراء رقم ( )43لسنة 2005م
بالنظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة.

7

.3

قرار مجلس الوزراء رقم ( )44لسنة 2005م
بإصدار نظام إجراءات انتخاب مجالس الهيئات المحلية.

124

العدد التاسع والخمسون /

.1

مرسوم رئاسي رقم ( )14لسنة 2005م
بشأن تحديد عدد النواب في الدوائر االنتخابية.

5

27

أيلول 2005م
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مسلسل

العدد

60

رقم
العدد الستون  09 /تشرين الثاني 2005م
الصفحة

العدد الستون /
09

تشرين الثاني 2005م

.1

قانون السلك الدبلوماسي رقم ( )13لسنة 2005م.

5

.2

قانون مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى رقم ( )14لسنة 2005م.

22

.3

قانون السلطة القضائية رقم ( )15لسنة 2005م.

33

.4

قانون رقم ( )16لسنة 2005م
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين والمعاشات لقوى األمن الفلسطيني
رقم ( )16لسنة 2004م.

82

.5

قانون المخابرات العامة رقم ( )17لسنة 2005م.

84

.6

قرار مجلس الوزراء رقم ( )45لسنة 2005م
بالالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم ( )4لسنة 1998م المعدل
بالقانون رقم ( )4لسنة 2005م.

97
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العدد 61

.2

قانون رقم (  ) 19لسنة 2005م
بتعديل المادة (  ) 73من قانون االنتخابات رقم (  ) 9لسنة 2005م.

12

.3

قرار بقانون رقم (  ) 1لسنة 2006م
بشأن موعد اقتراع أفراد الشرطة وقوى األمن.

14

.4

مرسوم رئاسي رقم (  ) 15لسنة 2005م
بشأن اجتماعات المحافظين.

16

.5

مرسوم رئاسي رقم (  ) 16لسنة 2005م
بإلحاق اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم بمجلس
الوزراء .

18

.6

مرسوم رئاسي رقم (  ) 17لسنة 2005م
بشأن ديوان الرقابة المالية واإلدراية.

20

.7

مرسوم رئاسي رقم (  ) 18لسنة 2005م
بشأن التخصيصات الواقعة على األراضي والعقارات الحكومية
وتصويب أوضاعها .

22

.8

مرسوم رئاسي رقم (  ) 19لسنة 2005م
بتحديد موعد إلجراء االنتخابات التشريعية .

25

.9

مرسوم رئاسي رقم (  ) 20لسنة 2005م
بشأن المناطق التي تنسحب منها قوات االحتالل اإلسرائيلي .

27

.10

مرسوم رئاسي رقم (  ) 21لسنة 2005م
بشأن تشكيل محكمة قضايا االنتخابات .

30

.11

مرسوم رئاسي رقم (  ) 22لسنة 2005م
بشأن فتح باب الترشيح إلجراء االنتخابات التشريعية .

32
43

آذار 2006م
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العدد الواحد والستون /

.1

قانون مخصصات وتعويضات رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
رقم ( )18لسنة 2005م .

9

18

مسلسل

العدد الواحد والستون  18 /آذار 2006م

رقم
الصفحة

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني
.12

.13

.14

العدد

61

قرار رقم (  ) 42لسنة 2005م
بنقل األخ  /عبد الكريم موسى حسني عويضة.
قرار رقم (  ) 43لسنة 2005م
ً
بتعيين اللواء  /موسى علي عرفات القدوة مستشارا للرئيس للشؤون
العسكرية بدرجة وزير .
قرار رقم (  ) 44لسنة 2005م
بتشكيل لجنة من أجل حصر مقتنيات األخ الرئيس الشهيد الخالد ياسر
عرفات وأغراضه الخاصة .

34
35
36

العدد الواحد والستون /

.16

قرار رقم (  ) 46لسنة 2005م
بتعيين السيد د / .عدنان سليمان أحمد عمرو .

39

.17

قرار رقم (  ) 47لسنة 2005م
بنقل السيد  /حسين يوسف أبو العال .

40

.18

قرار رقم (  ) 48لسنة 2005م
بإحالة األخ العميد  /إبراهيم أحمد الداوودي إلى التقاعد.

41

.19

قرار رقم (  ) 49لسنة  2005م
بتعيين األخ  /إبراهيم موسى أبو النجا .

42

.20

قرار رقم (  ) 50لسنة 2005م
بترفيع األخ  /عميد ركن جمال أبو زايد .

43

.21

قرار رقم (  ) 51لسنة 2005م
بتعيين السيد  /وليم نجيب نصار .

44

.22

قرار رقم (  ) 52لسنة 2005م
بإحالة ضباط على التقاعد.

45

.23

قرار رقم (  ) 53لسنة 2005م
بإحالة ضباط على التقاعد.

48

.24

قرار رقم (  ) 54لسنة 2005م
بتعيين الدكتور  /جورج توفيق العبد داود .

51

18

.15

قرار رقم (  ) 45لسنة 2005م
بتعيين المحامي  /طارق إبراهيم الديسي .

38

آذار 2006م
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العدد 61

.27

قرار رقم (  ) 57لسنة 2005م
بمنح السيد  /إبراهيم محمد محمود خريشة مرتبة سفير .

55

.28

قرار رقم (  ) 58لسنة 2005م
بمنح السيد  /معين برهان أحمد شريم مرتبة سفير .

56

.29

قرار رقم (  ) 59لسنة 2005م
بمنح السيد  /مجدي عبد الرحمن محمد الخالدي مرتبة سفير .

57

.30

قرار رقم (  ) 60لسنة 2005م
بمنح السيد  /مروان عبد اللطيف الجيالني مرتبة سفير .

58

.31

قرار رقم (  ) 61لسنة 2005م
بمنح السيد  /عبد الرحمن الشيخ محمد خلوصي عمر بسيسو مرتبة
سفير .

59

.32

قرار رقم (  ) 62لسنة 2005م
بتشكيل لجنة إعداد مشروع تعديل مواد القانون األساسي .

60

.33

قرار رقم (  ) 63لسنة 2005م
بندب السيد  /حسين محمد علي حسين إلى وزارة االعالم .

62

.34

قرار رقم (  ) 64لسنة 2005م
بتحديد وظيفة المحافظ  /أحمد محمد الفرا بدرجة (  ) A1وإبقائه في
نفس عمله الحالي.

63

.35

قرار رقم (  ) 65لسنة 2005م
بترفيع السيد  /مازن أحمد حسني أبو السعود .

64

.36

قرار رقم (  ) 66لسنة 2005م
بتعيين السيدة  /انتصار وليد علي أبو عمارة .

65

.37

قرار رقم (  ) 67لسنة 2005م
بترفيع السيد  /أسامة علي محمد شراب .

66

45

آذار 2006م
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العدد الواحد والستون /

.26

قرار رقم (  ) 56لسنة 2005م
بمنح السيد  /سعيد قاسم القدرة مرتبة سفير .

54

18

.25

قرار رقم (  ) 55لسنة 2005م
بندب اللواء الركن  /جمعة مصباح غالي .

53

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد

61

العدد الواحد والستون /
18

آذار 2006م

.38

قرار رقم (  ) 68لسنة 2005م
بتعيين السيد  /راشد عبد الرحيم راشد عرفه .

67

.39

قرار رقم (  ) 69لسنة 2005م
بتعيين السيد  /ثائر محمد علي العمري .

68

.40

قرار رقم (  ) 70لسنة 2005م
بتعيين السيدة  /أمنة علي محمد حمارشة .

69

.41

قرار رقم (  ) 71لسنة 2005م
بتعيين السيد  /رائد عبد المنعم أمين عصفور .

70

.42

قرار رقم (  ) 72لسنة 2005م
بتعيين السيد  /خليل محمد رشيد الصياد .

71

.43

قرار رقم (  ) 73لسنة 2005م
بترقية القاضي  /عبد هللا موسى غزالن .

72

.44

قرار رقم (  ) 74لسنة 2005م
بتعيين السيد  /مأمون عبد الجبار ذياب كلش .

73

.45

قرار رقم (  ) 75لسنة 2005م
بتعيين السيد  /كمال حسين حسن جبر .

74

.46

قرار رقم (  ) 76لسنة 2005م
بتعيين السيد  /نور الدين إبراهيم محمود أبو ميزر .

75

.47

قرار رقم (  ) 77لسنة 2005م
بتعيين السيد  /موسى محمد موسى شكارنة .

76

.48

قرار رقم (  ) 78لسنة 2005م
بترفيع السيد  /مروان محمد جميل حسن جاموس.

77

.49

قرار رقم (  ) 79لسنة 2005م
بإعفاء السيد  /رضوان أبو عياش من مهامه .

78

.50

قرار رقم (  ) 80لسنة 2005م
بتعيين السيد  /أمين رمزي درويش مقبول .

79
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46

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد 61

.54

قرار رقم (  ) 84لسنة 2005م
بإحالة العميد  /صالح الديري للتقاعد .

83

.55

قرار رقم (  ) 85لسنة 2005م
بترفيع السيد  /ملهم سيف الدين المأمون .

84

.56

قرار رقم (  ) 86لسنة 2005م
بإشراف وزارة اإلعالم على تلفزيون " ينابيع ".

85

.57

قرار رقم (  ) 87لسنة 2005م
بتوسيم اللواء  /محمود محمد األطرش

86

.58

قرار رقم (  ) 88لسنة 2005م
بترقية السيد  /أحمد محمد عبد الفتاح داود .

87

.59

قرار رقم (  ) 89لسنة 2005م
بتمديد خدمة السيد  /مروان محمد جميل حسن جاموس .

88

.60

قرار رقم (  ) 90لسنة 2005م
بتعيين السيد  /محمود علي حسن الحاج .

89

.61

قرار رقم (  ) 91لسنة 2005م
بتعيين العميد  /أحمد عبد الكريم عبد ربه موسى .

90

.62

قرار رقم (  ) 92لسنة 2005م
باستمالك أرض لغايات المنفعة العامة.

91

.63

قرار رقم (  ) 93لسنة 2005م
باستمالك أرض لغايات المنفعة العامة.

94
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العدد الواحد والستون /

.53

قرار رقم (  ) 83لسنة 2005م
بتعيين السيد  /سميح اسماعيل عبد الفتاح حسن.

82

18

.52

قرار رقم (  ) 82لسنة 2005م
بتعيين القاضي  /عيسى عبد الكريم إبراهيم أبو شرار.

81

آذار 2006م

.51

قرار رقم (  ) 81لسنة 2005م
بنقل السيد  /أحمد سعيد بيوض التميمي .

80

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد

61

العدد الواحد والستون /

.64

قرار رقم (  ) 1لسنة 2006م
بشأن منع الترقيات االستثنائية في الوظائف العسكرية .

97

.65

قرار رقم (  ) 2لسنة 2006م
بشأن منع االستبدال في التعيينات العسكرية .

98

.66

قرار رقم (  ) 3لسنة 2006م
بشأن منع انتقال الموظفين بين الخدمة المدنية والعسكرية .

99

.67

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (  ) 15لسنة 2005م
بإضافة الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني لعضوية اللجنة الوزارية
الخاصة بتنظيم وإصدار الدوائر الحكومية للمطبوعات.

100

.68

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (  ) 16لسنة 2005م
بإضافة وزير التخطيط لعضوية لجنة البنية التحتية.

101

.69

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (  ) 17لسنة 2005م
بإعادة تشكيل لجنة تقصي الحقائق المفوضة بمتابعة الملف الطبي
للرئيس الشهيد  /ياسر عرفات .

102

.70

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (  ) 18لسنة 2005م
بإضافة وزيرة شؤون المرأة إلى عضوية لجنة القدس الوزارية الدائمة .

103

18

آذار 2006م

.71
.72
.73

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (  ) 19لسنة 2005م
بتشكيل لجنة وزارية خاصة لدراسة خطة التنمية متوسطة المدى
( 2007 - 2005م ) .
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (  ) 20لسنة 2005م
بإضافة وزير األشغال العامة واإلسكان إلى عضوية اللجنة الوزارية
الخاصة إلنشاء مؤسسة غير ربحية .
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (  ) 21لسنة 2005م
بإضافة وزير التخطيط إلى عضوية اللجنة الوزارية الدائمة لشؤون
االستيطان ومتابعة اآلثار الناجمة عن بناء جدار الضم والتوسع.

104
106
107

.74

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 228لسنة 2004م
بالتنظيم الهيكلي والوظيفي لوزارة التخطيط .

108

.75

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 46لسنة 2005م
بالمصادقة على توصيات لجنة البنية التحتية الوزارية الدائمة .

145
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دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد 61

.76

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 47لسنة 2005م
بإعداد اللوائح التنفيذية للقانون المعدل لقانون الخدمة المدنية .

147

.77

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 48لسنة 2005م
بالمصادقة على توصيات لجنة القدس الوزارية الدائمة .

148

.78
.79
.80

150
152
154

.81

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 52لسنة 2005م
بشأن قناة البحرين (األحمر -الميت ) .

156

.82

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 53لسنة 2005م
بتخصيص مبلغ لشراء قطعة أرض .

157

18

.84

158
159

.85

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 56لسنة 2005م
بإصدار لوائح قانون االحصاءات العامة رقم (  ) 4لسنة 2000م .

160

.86

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 57لسنة 2005م
بشأن االنتخابات المحلية المزمع إجراءها يوم الخميس الموافق
 2005/ 5/5م .

175

.87

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 58لسنة 2005م
بإتباع ديوان الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء .

177
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49

آذار 2006م

.83

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 54لسنة 2005م
بالمصادقة على بروتوكول التعاون الثقافي بين وزارة الثقافة ووزارة
التراث الوطني في جمهورية المجر .
قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 55لسنة 2005م
باستكمال المبلغ الالزم لشراء قطعة أرض إلقامة مقبرة عليها في مخيم
بالطة بمحافظة نابلس .

العدد الواحد والستون /

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 49لسنة 2005م
بالمصادقة على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بالتعامل مع
المؤسسات الحكومية غير الوزارية .
قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 50لسنة 2005م
بالمصادقة على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة إلدارة المساعدات
المقدمة للمواطنين المحتاجين وتنظيم عملها .
قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 51لسنة 2005م
بالمصادقة على توصيات اللجنة الوزارية الدائمة لمتابعة اآلثار الناجمة
عن بناء جدار الضم والتوسع .

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني
.88
.89

العدد

61

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 59لسنة 2005م
بحظر دخول السلع المنتجة أو المصنعة أو المعبأة داخل المستوطنات
إلى السوق الفلسطيني .
قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 60لسنة 2005م
بتنظيم عمل دائرة الشكاوى في رئاسة مجلس الوزراء ووحدات
الشكاوى في الوزارات.

179
180

.90

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 61لسنة 2005م
بتوحيد التلفزيون الفلسطيني واإلذاعة الفلسطينية .

186

.91

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 62لسنة 2005م
بتغطية نفقات أعداد مخططات مسح األراضي المهددة بالمصادرة في
واد فوعين والمنازل المهددة بالهدم في قرية الخضر بمحافظة بيت لحم .

187

.92

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 63لسنة 2005م
برصد دعم مالي للمخيمات الصيفية للشباب .

189

العدد الواحد والستون /

.93
.94

18

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 64لسنة 2005م
با لمصا د قة على مشر و ع ا لر بط في ا لشر ا كة ا ليو ر و متو سطية
( .) EUMED CONIVECT
قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 65لسنة 2005م
بالمصادقة على اعتماد مبادرة فلسطين اإللكترونية  ( �E-PALES
 ) TINEبجميع مكوناتها .

190
191

آذار 2006م

.95

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 66لسنة 2005م
بالمصادقة على توصيات لجنة اإلصالح والتطوير الوزارية الدائمة .

193

.96

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 67لسنة 2005م
بتخصيص مبلغ مالي لصالح مجلس قروي ظهر العبد بمحافظة جنين .

196

.97

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 68لسنة 2005م
بتعزيز صمود المواطنين في مدينة الخليل .

197

.98

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 69لسنة 2005م
بالمصادقة على توصيات لجنة القدس الوزارية الدائمة .

199

.99

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 70لسنة 2005م
بالمصادقة على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بإدارة المساعدات
المقدمة للمواطنين المحتاجين

201
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دليل الوقائع الفلسطينية الثاني
.100
.101
.102

العدد 61

قرار مجلس الوزراء رقم ( )71لسنة 2005م
بإعادة تسمية اللجنة الوزارية الدائمة لمتابعة اآلثار الناجمة عن بناء
جدار الضم والتوسع.
قرار مجلس الوزراء رقم ( )72لسنة 2005م
بالمصادقة على توصيات لجنة البنية التحتية الوزارية الدائمة بخصوص
استراحة المسافرين بأريحا .
قرار مجلس الوزراء رقم ( )73لسنة 2005م
أراض المقاطة بمدينة الخليل إلنشاء صالة
بتخصيص قطعة أرض من
ِ
ألعاب رياضية مغلقة .

203
205
208

211

.105

قرار مجلس الوزراء رقم ( )76لسنة 2005م
بترقية السيد  /محمود منذر محمود خلفاوي .

212

.106

قرار مجلس الوزراء رقم ( )77لسنة 2005م
بإصدار الالئحة التفيذية بشأن شراء سنوات الخدمة ألغراض التقاعد .

213

.107

قرار وزير المالية رقم ( )1لسنة 2005م
بشأن تقسيط الضريبة .

217

.108

قرار وزير المالية رقم (  ) 2لسنة 2005م
بشأن تعليمات قانون ضريبة الدخل رقم ( )17لسنة 2004م .

219

.109

إعالنات صادرة عن وزارة العمل بتسجيل وتصفية وشطب وإلغاء
جمعيات تعاونية .

240

*

تجدها في الملحق رقم ( )2صفحة (.)357

250

.111

كشوفات تصحيح األسماء في سجل المواليد الصادرة عن وزارة
الداخلية .

291

.112

قرار محكمة في الطعن الدستوري رقم ( . ) 2005/5

303
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51

آذار 2006م

.110

قرارات وإعالنات صادرة عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن.

العدد الواحد والستون /

.104

قرار مجلس الوزراء رقم ( )75لسنة 2005م
أراض قرية دير قديس بمحافظة رام هللا
بتخصيص قطعة أرض من
ِ
لصالح وزارة الشباب والرياضة إلقامة مركز شبابي عليها .

18

.103

قرار مجلس الوزراء رقم ( )74لسنة 2005م
بشأن اإلستراجية الوطنية لإلتصاالت وتكنولجيا المعلومات .

209

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

مسلسل

العدد 62

العدد الثاني والستون  25 /آذار 2006م

رقم
الصفحة

.1

قانون التأمين رقم ( )20لسنة 2005م .

5

.2

قانون المحكمة الدستورية العليا رقم ( )3لسنة 2006م .

93

.3
العدد الثاني والستون /

.4

قرار بقانون رقم ( )5لسنة 2006م
بشأن قانون معدل ألحكام في قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة
2001م .
مرسوم رئاسي رقم ( )3لسنة 1999م
بشأن إنشاء اللجنة الوطنية العليا للوقاية من المخدرات والمؤثرات
العقلية .

113
119

.6

قرار رقم ( )5لسنة 2006م
بشأن وجوب استعادة السيارات الحكومية من الموظفين المدنيين
المتقاعدين والمستقبليين .

127

.7

قرار رقم ( )6لسنة 2006م
بإحالة المستشار  /إبراهيم الدغمة على التقاعد.

129

.8

قرار رقم ( )7لسنة 2006م
بشأن تعيين رئيس ديوان الفتوى والتشريع .

131

.9

قرار مجلس الوزراء رقم ( )78لسنة 2005م
بإصدار نظام عالوة المخاطرة .

133

25

.5

قرار رقم ( )4لسنة 2006م
بتقنين امتيازات المتقاعدين العسكريين .

125

آذار 2006م
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دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

مسلسل

العدد 63

رقم
العدد الثالث والستون  27 /نيسان 2006م
الصفحة

.3

قانون التنفيذ رقم ( )23لسنة 2005م .

46

.4

قانون رقم ( )4لسنة 2006م
بتعديل بعض أحكام قانون االنتخابات رقم ( )9لسنة 2005م .

101

.5

قرار بقانون رقم ( )6لسنة 2006م
بتعديل المادة ( )1من قانون حرمة العلم الفلسطيني لسنة 2005م .

103

.6

مرسوم رئاسي رقم ( )23لسنة 2005م
بالمصادقة على نتيجة االنتخابات والموافقة على تعيين البطريرك
ثيوفيلوس الثالث .

105

.7

مرسوم رئاسي رقم ( )24لسنة 2005م
بشأن دعم مؤسسات السلطة مشاركة المرأة في حفظ السالم واالمن .

107

.8

مرسوم رئاسي رقم ( )25لسنة 2005م
بتعيين أعضاء مجلس إدارة سلطة النقد .

108

.9

مرسوم رئاسي رقم ( )26لسنة 2005م
بشأن إعادة تشكيل مجلس األمن القومي .

110

.10

مرسوم رئاسي رقم ( )27لسنة 2005م
بشأن توزيع أعضاء مجلس بلدية رام هللا .

113

.11

مرسوم رئاسي رقم ( )28لسنة 2005م
بإعادة تشكيل المجلس األعلى للطفولة واألمومة .

114
53

نيسان 2006م
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العدد الثالث والستون /

.2

قانون حرمة العلم الفلسطيني رقم ( )22لسنة 2005م .

43

27

.1

قانون حماية المستهلك رقم ( )21لسنة 2005م .

29

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد

63

العدد الثالث والستون /

.13

مرسوم رئاسي رقم (  ) 30لسنة 2005م
بتشكيل محكمة قضايا االنتخابات .

118

.14

مرسوم رئاسي رقم (  ) 31لسنة 2005م
بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية العليا للوقاية من المخدرات والمؤثرات
العقلية .

119

.15

مرسوم رئاسي رقم (  ) 32لسنة 2005م
بشأن تغيير في عضوية محكمة قضايا االنتخابات .

121

.16

مرسوم رئاسي رقم (  ) 1لسنة 2006م
بشأن رئاسة المحافظ للجنة التنظيم والتخطيط .

123

.17

مرسوم رئاسي رقم (  ) 2لسنة 2006م
بشأن لجنة أمن المحافظة .

124

.18

مرسوم رئاسي رقم ( ) 3لسنة 2006م
بشأن تغيير في رئاسة محكمة قضايا االنتخابات .

126

.19

مرسوم رئاسي رقم (  ) 4لسنة 2006م
بشأن تشكيل مجلس إدارة شركة صندوق االستثمار الفلسطيني .

128

.20

مرسوم رئاسي رقم (  ) 5لسنة 2006م
بشأن دعوة المجلس التشريعي لالنعقاد .

131

27

.12

مرسوم رئاسي رقم (  ) 29لسنة 2005م
بشأن تحديد أبعاد العلم الفلسطيني .

116

نيسان 2006م

.21
.22

مرسوم رئاسي رقم (  ) 6لسنة 2006م
بشأن المصادقة على النظام األساسي لجامعة القدس المفتوحة لسنة
2006م.
مرسوم رئاسي رقم (  ) 7لسنة 2006م
بشأن منع قبول تعديل أو تغيير قيود األراضي المملوكة للحكومة
واالشخاص االعتبارية العامة في المحافظات الجنوبية .

133
155

.23

قرار رقم (  ) 94لسنة 2005م
بتعيين الدكتور  /عيسى سليم اسكندر طرزي .

157

.24

قرار رقم (  ) 95لسنة 2005م
بتبعية دار الفتوى والبحوث اإلسالمية لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية .

159
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دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد 63

.27

قرار رقم (  ) 98لسنة 2005م
بترقية السيد  /رياض خالد الحسن .

164

.28

قرار رقم (  ) 99لسنة 2005م
بشأن منطقة المقاطعة بمدينة البيرة .

165

.29

قرار رقم (  ) 100لسنة 2005م
ً
بتعيين القاضي  /محمد محمود صبح نائبا لرئيس المحكمة العليا .

167

.30

قرار رقم (  ) 101لسنة 2005م
بترفيع السيد  /موفق محمود ياسين إلى درجة وكيل مساعد.

169

.31

قرار رقم (  ) 102لسنة 2005م
بتعيين الدكتور  /محمد عبدهللا محمد مصطفى .

171

.32

قرار رقم (  ) 103لسنة 2005م
بترخيص لحزب العدالة والسالم المشاركة في الحياة السياسة الفلسطينية .

173

.33

قرار رقم (  ) 104لسنة 2005م
بترقية السيد  /إبراهيم صالح مصطفى حافي.

175

.34

قرار رقم (  ) 105لسنة 2005م
بترقية السيد  /محمد فاضل هاشم سكيك .

176

.35

قرار رقم (  ) 106لسنة 2005م
بترقية السيد  /فواز ياسين .

178

.36

قرار رقم (  ) 107لسنة 2005م
بترقية السيد  /نبيل جورج عودة أبو ردينة .

180

.37

قرار رقم (  ) 108لسنة 2005م
ً
بمنح المستشار أول  /أنور حمتو اآلغا سفيرا في وزارة الشؤون
الخارجية .

181

55

نيسان 2006م

الرقم المرجعي  :دليل رقم (Ref : G15-1-2014 -)2

mjr.lab.pna.ps

العدد الثالث والستون /

.26

قرار رقم (  ) 97لسنة 2005م
بترقية السيد  /باسم خالد محمد أبو سمية .

163

27

.25

قرار رقم (  ) 96لسنة 2005م
بترقية السيد  /عبد المنعم محمد عبد القادر حمدان .

161

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد

63

.38

قرار رقم (  ) 109لسنة 2005م
بتعيين السيد  /هايل عادل الفاهوم سفيراً في وزارة الشؤون الخارجية.

183

.39

قرار رقم (  ) 110لسنة 2005م
بتعيين السيد  /إسماعيل أحمد حسن سفيراً .

185

.40

قرار رقم (  ) 111لسنة 2005م
بتعيين السيد  /حكمت عزت العجوري سفيراً.

187

.41

قرار رقم (  ) 112لسنة 2005م
بتعيين السيد  /لؤي محمود عيسى سفيراً.

189

.42

قرار رقم (  ) 113لسنة 2005م
بتعيين السيد /مانويل سركيس حساسيان سفيراً.

191

العدد الثالث والستون /

.43
.44

27

نيسان 2006م

.45

قرار رقم (  ) 114لسنة 2005م
ً
بمنح المستشار أول  /وليد إبراهيم المؤقت سفيرا في وزارة الشؤون
الخارجية .
قرار رقم (  ) 115لسنة 2005م
بمنح المستشار أول  /وليد سليم عبد الرحيم سفيراً في وزارة الشؤون
الخارجية .
قرار رقم (  ) 116لسنة 2005م
بمنح المستشار أول  /عمرو عبد هللا الحوراني سفيراً في وزارة الشؤون
الخارجية .

193
195
197

.46

قرار رقم (  ) 117لسنة 2005م
بتشكيل مجلس أمناء " مشفى أبو خضرة الخيري اإلسالمي " .

199

.47

قرار رقم (  ) 118لسنة 2005م
بتعيين السيد  /ذياب نمر اللوح سفيراً.

201

.48

قرار رقم (  ) 119لسنة 2005م
بترقية المستشار أول  /أحمد عباس رمضان إلى مرتبة سفير .

203

.49

قرار رقم (  ) 120لسنة 2005م
بمنح المستشار أول  /سعيد موسى حمد لقب سفير .

205

.50

قرار رقم (  ) 121لسنة 2005م
بمنح المستشار أول  /جبر موسى أبو النجا لقب درجة سفير .

207

الرقم المرجعي  :دليل رقم (Ref : G15-1-2014 -)2
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56

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني
.51
.52
.53

العدد 63

قرار رقم (  ) 122لسنة 2005م
بتعيين السيد  /رياض منصور سفيراً.
قرار رقم (  ) 123لسنة 2005م
بمنح المستشار أول  /خالد أحمد عريقات لقب سفير في وزارة الشؤون
الخارجية .
قرار رقم (  ) 124لسنة 2005م
بمنح المستشار أول  /وليد إسماعيل حسن لقب سفير في وزارة الشؤون
الخارجية.

209
211
213

.56

قرار رقم (  ) 127لسنة 2005م
بتعيين السيد  /سعيد عيسى أبو عمارة سفيراً.

219

.57

قرار رقم ( )128لسنة 2005م
بتعيين السيد /أسعد عبد المنعم سعيد األسعد سفيراً.

221

.58

قرار رقم (  ) 129لسنة 2005م
بتعيين السيد /عزت صالح عبد الهادي سفيراً.

223

.59

قرار رقم (  ) 130لسنة 2005م
بتعيين السيدة  /مي سالم كيلة سفيرة.

225

.60

قرار رقم (  ) 131لسنة 2005م
بنقل السفير  /يوسف رجب الرضيع.

227

.61

قرار رقم (  ) 132لسنة 2005م
بنقل السفير  /سيد خليل المصري.

229

.62

قرار رقم (  ) 133لسنة 2005م
بنقل السفير  /حسن عبد القادرعبد الرحمن.

231

.63

قرار رقم (  ) 134لسنة 2005م
بترقية السيد  /عبد هللا رمضان أبو هنود.

233

57

نيسان 2006م
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العدد الثالث والستون /

.55

قرار رقم (  ) 126لسنة 2005م
بنقل السفير  /محمد عبد هللا ترشحاني.

217

27

.54

قرار رقم (  ) 125لسنة 2005م
ً
بتعيين السيد /صالح حيدر عبد الشافي سفيرا لفلسطين في السويد.

215

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد

63

العدد الثالث والستون /

.65

قرار رقم (  ) 136لسنة 2005م
بنقل السفير  /علي أحمد حليمة.

236

.66

قرار رقم (  ) 137لسنة 2005م
بنقل السفير  /عطا هللا صبحي قبيعة.

238

.67

قرار رقم (  ) 138لسنة 2005م
بنقل السفيرة  /ميادة يوسف بامية.

240

.68

قرار رقم (  ) 139لسنة 2005م
بتعيين السيدة  /سمية عثمان البرغوثي سفيرة.

242

.69

قرار رقم (  ) 140لسنة 2005م
بنقل السفير  /إبراهيم محمد خليل الزبن.

244

.70

قرار رقم (  ) 141لسنة 2005م
بنقل السفير  /عماد نبيل الجدع.

246

.71

قرار رقم (  ) 142لسنة 2005م
بنقل السفير  /نبيل ابراهيم الوزير.

248

.72

قرار رقم (  ) 143لسنة 2005م
بتعيين السيد  /عبد العزيز عبد الرحمن األعرج سفيراً.

250

.73

قرار رقم (  ) 144لسنة 2005م
بتعيين السيد  /سعدي محمد الطميزي سفيراً.

252

.74

قرار رقم (  ) 145لسنة 2005م
بتعيين السيد  /محمد خليل نبهان سفيراً.

254

.75

قرار رقم (  ) 146لسنة 2005م
بنقل السفير  /يوسف طالل هباب.

256

.76

قرار رقم (  ) 147لسنة 2005م
بنقل السفير  /عفيف اميل صافية.

258

27

.64

قرار رقم (  ) 135لسنة 2005م
بنقل السفير  /خالد نايف غزال.

234

نيسان 2006م
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دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد 63

.80

قرار رقم (  ) 151لسنة 2005م
ً
بإعادة المستشار  /حسين أبو عاصي إلى عمله قاضيا في المحكمة العليا.

266

.81

قرار رقم (  ) 152لسنة 2005م
بنقل السفير  /نمر محمد حماد.

268

.82

قرار رقم (  ) 153لسنة 2005م
بترقية السيد  /كايد شحادة كايد الغول.

270

.83

قرار رقم (  ) 154لسنة 2005م
بترقية السيد  /أحمد خضر مصطفى دحبور.

272

.84

قرار رقم (  ) 155لسنة 2005م
بترقية السيد  /سعيد عبد الفتاح خضر عساف.

274

.85

قرار رقم (  ) 156لسنة 2005م
بترقية السيد  /صالح يوسف عليان حجازي.

276

.86

قرار رقم (  ) 157لسنة 2005م
بترقية السيد /عصام عبد اللطيف إبراهيم الصالح.

278

.87

قرار رقم (  ) 158لسنة 2005م
بنقل السيد  /إبراهيم مصطفى البشتاوي.

280

.88

قرار رقم (  ) 159لسنة 2005م
بتشكيل لجنة لتدقيق طلبات التعويض عن األرض المستملكة لغايات
المطار.

282

.89

قرار رقم (  ) 160لسنة 2005م
ً
بتعيين السيد /فاروق ممتاز هاشم اإلفرنجي رئيسا لهيئة التقاعد العام.

284
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59

العدد الثالث والستون /

.79

قرار رقم (  ) 150لسنة 2005م
بإنشاء "نوط الجالء" لتخليد جالء قوات االحتالل اإلسرائيلي عن قطاع
غزة.

264

27

.78

قرار رقم (  ) 149لسنة 2005م
بتعيين السيد /عدلي شعبان صادق سفيراً.

262

نيسان 2006م

.77

قرار رقم (  ) 148لسنة 2005م
بتعيين السيد  /إلياس وديع صنبر سفيراً.

260

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد

63

العدد الثالث والستون /
27

نيسان 2006م

.90

قرار رقم (  ) 161لسنة 2005م
ً
كامال.
باستمرار صرف راتب الشهيد/موسى علي عرفات القدوة

286

.91

قرار رقم (  ) 162لسنة 2005م
بنقل السفير /أحمد مصطفى عبد الرازق.

287

.92

قرار رقم (  ) 163لسنة 2005م
بنقل السفير /بكر محمد أمين عبد المنعم.

289

.93

قرار رقم (  ) 164لسنة 2005م
بنقل السفير /موسى عامر عودة.

291

.94

قرار رقم (  ) 165لسنة 2005م
بنقل السفير /عبد العزيز عبد الرحمن أبو غوش.

293

.95

قرار رقم (  ) 166لسنة 2005م
بنقل السفير /منذر عز الدين الدجاني.

295

.96

قرار رقم (  ) 167لسنة 2005م
بنقل السفير /سمير سليم أبو غزالة.

297

.97

قرار رقم (  ) 168لسنة 2005م
بنقل السفير /محمد محمود الساليمة.

299

.98

قرار رقم (  ) 169لسنة 2005م
بنقل السفير /فريز نافع مهداوي.

301

.99

قرار رقم (  ) 170لسنة 2005م
بنقل السفير /أمين أحمد أبو حصيرة.

303

.100

قرار رقم (  ) 171لسنة 2005م
بنقل السفيرة /ليلى منيب شهيد.

305

.101

قرار رقم (  ) 172لسنة 2005م
بنقل السفير /حافظ فتحي النمر.

307

.102

قرار رقم (  ) 173لسنة 2005م
بنقل السفير /خيري عبد الفتاح العريدي.

309
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دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد 63

.104

قرار رقم (  ) 175لسنة 2005م
بنقل السفير  /سلمان محمد الهرفي.

313

.105

قرار رقم (  ) 176لسنة 2005م
بنقل السفير  /حسين مصطفى عبد الخالق.

315

.106

قرار رقم (  ) 177لسنة 2005م
بترقية القاضي  /إيمان كاظم ناصر الدين.

317

.107

قرار رقم (  ) 178لسنة 2005م
بترقية القاضي  /زكريا محمد كحيل.

319

.108

قرار رقم ( )179لسنة 2005م
بترقية القاضي  /عماد سعيد سليم.

321

.109

قرار رقم ( )180لسنة 2005م
بترقية القاضي  /فريد عيسى مصلح.

323

27

.110

قرار رقم ( )181لسنة 2005م
بترقية القاضي  /وليد حلمي الحايك.

325

نيسان 2006م

.111

قرار رقم (  )182لسنة 2005م
بترقية القاضي  /إسماعيل محمد الجرو.

327

.112

قرار رقم (  )183لسنة 2005م
بترقية القاضي  /خالد حسن أبو جبر.

329

.113

قرار رقم (  )184لسنة 2005م
بترقية القاضي  /سلوى كمال الصايغ.

331

.114

قرار رقم (  )185لسنة 2005م
بترقية القاضي  /صالح محمد صالح مناع.

333

.115

قرار رقم (  )186لسنة 2005م
بترقية القاضي  /عبد الرحيم عبد الكريم أبو هاشم .

335
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61

العدد الثالث والستون /

.103

قرار رقم (  ) 174لسنة 2005م
بنقل السفير  /شاهر محمد عبد هللا.

311

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد 63

العدد الثالث والستون /

.117

قرار رقم (  )188لسنة 2005م
بترقية القاضي /هاني بولص الناطور.

339

.118

قرار رقم (  )189لسنة 2005م
بترقية القاضي /أسامة عبد هللا الكيالني.

341

.119

قرار رقم (  )190لسنة 2005م
بترقية القاضي /بسام كمال حجاوي.

343

.120

قرار رقم ( )191لسنة 2005م
بترقية القاضي /عبد الكريم محمد حالوة.

345

.121

قرار رقم ( )192لسنة 2005م
بترقية القاضي /سميح عيد محمد جعرور.

347

.122

قرار رقم (  )193لسنة 2005م
بترقية القاضي /محمد يوسف اللداوي.

349

.123

قرار رقم (  )194لسنة 2005م
بترقية القاضي /محمد مسلم مصطفى.

351

.124

قرار رقم (  )195لسنة 2005م
بترقية القاضي /محمد شعبان الحاج ياسين.

353

.125

قرار رقم (  )196لسنة 2005م
بترقية القاضي /محمود نمر أبو حصيرة.

355

.126

قرار رقم (  )197لسنة 2005م
بترقية القاضي  /وليد إسماعيل العاجز.

357

.127

قرار رقم (  )198لسنة 2005م
بترقية القاضي /عبد الرحيم رباح نصر.

359

.128

قرار رقم (  )199لسنة 2005م
بإنشاء محافظة سلفيت.

361

27

.116

قرار رقم (  )187لسنة 2005م
بترقية القاضي /علي كامل الفرا.

337

نيسان 2006م
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دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد 63

.131

قرار رقم (  )202لسنة 2005م
بنقل السفير  /أحمد عبد الرازق سلمان السلمان.

368

.132

قرار رقم (  )203لسنة 2005م
بنقل السفير  /نبيل طالب معروف.

370

.133

قرار رقم (  )204لسنة 2005م
بمنح المستشار أول  /ياسر يوسف النجار وزيراً.

372

.134

قرار رقم (  )205لسنة 2005م
بنقل السفير  /صبري حج أسعد عطية.

374

.135

قرار رقم (  )206لسنة 2005م
بترقية العميد أمني  /جبريل محمود محمد الرجوب.

376

.136

قرار رقم (  )207لسنة 2005م
بتعيين السيدة  /هند خوري سفيراً.

378

.137

قرار رقم (  )208لسنة 2005م
بترقية العقيد أمني /عدنان أحمد مصطفى حماد.

380

.138

قرار رقم (  )209لسنة 2005م
ً
بتعيين المستشار أول /جمال محمد الجمل قنصال عاما.

382

.139

قرار رقم (  )210لسنة 2005م
بتعيين السيد  /زهير صالح الشن سفيراً.

384

.140

قرار رقم (  )211لسنة 2005م
ً
ً
بتعيين السفير /بدر عقل سليمان قنصال عاما لفلسطين في دبي.

386

.141

قرار رقم (  )212لسنة 2005م
بترقية القاضي  /نعيم يوسف األغا.

388

العدد الثالث والستون /

.130

قرار رقم (  )201لسنة 2005م
بنقل السفير  /سمير بكر ذيب إلى منظمة المؤتمر اإلسالمي.

366

27

.129

قرار رقم (  )200لسنة 2005م
بترقية القاضي  /ثريا جودي الوزير.

364

نيسان 2006م
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دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد

63

العدد الثالث والستون /
27

نيسان 2006م

.142

قرار رقم (  )213لسنة 2005م
بترقية وكالء نيابة إلى درجة رؤساء نيابة.

390

.143

قرار رقم (  )214لسنة 2005م
بترقية القاضي  /حسن إبراهيم الجدبة.

392

.144

قرار رقم (  )215لسنة 2005م
بترقية السيد  /منصور سليمان حامد أبو جزر.

394

.145

قرار رقم (  )216لسنة 2005م
بترقية رئيس النيابة /منير سعيد إبراهيم العقبي إلى مساعدالنائب العام.

396

.146

قرار رقم (  )217لسنة 2005م
بندب القاضي /محمد عبد الغني عبد الرزاق العويوي.

398

.147

قرار رقم (  )218لسنة 2005م
بندب القاضي /صالح محمد صالح مناع.

400

.148

قرار رقم (  )219لسنة 2005م
بترقية السيد /محمد سميح أمين إبراهيم النصر.

402

.149

قرار رقم (  )220لسنة 2005م
بتمديد خدمة السفير/سمير سليم أبو غزالة.

404

.150

قرار رقم (  )221لسنة 2005م
بترقية تسعة قضاة إلى قضاة في محكمة بداية.

406

.151

قرار رقم (  )222لسنة 2005م
بتعيين السيد/عدنان أبو الهيجاء سفيراً.

408

.152

قرار رقم (  )223لسنة 2005م
بتعيين السيد /عوض يخلف سفيراً.

410

.153

قرار رقم (  )224لسنة 2005م
بتعيين السيدة /رندة النابلسي سفيرة.

412

.154

قرار رقم (  )225لسنة 2005م
بشأن العفو عن عدد من المحكومين بمناسبة عيد الفطر السعيد.

414
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دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد

63

.157

قرار رقم ( )228لسنة 2005م
بإحالة األخ/خضر حسن اللحام على التقاعد.

421

.158

قرار رقم ( )229لسنة 2005م
بإحالة األخ /الشيخ كمال سعيد األغا على التقاعد.

423

.159

قرار رقم ( )230لسنة 2005م
بإحالة األخ /عز الدين شريف حسن مصطفى على التقاعد.

424

.160

قرار رقم ( )231لسنة 2005م
ً
بتعيين األخ/اللواء أسعد سليمان حسن عبد القادر محافظا بدرجة وزير.

426

.161

قرار رقم ( )232لسنة 2005م
بإحالة األخ /تيسير علي الزبري على التقاعد.

428

.162

قرار رقم ( )233لسنة 2005م
بترقية السيدة /نادرة راغب عبد الحي الشخشير إلى درجة ()A3
وإحالتها إلى التقاعد.

430

.163

قرار رقم ( )234لسنة 2005م
بإعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة األزهر.

432

.164

قرار رقم ( )235لسنة 2005م
بتعيين السيد /حسين يوسف أبو العال سفيراً.

434

.165

قرار رقم ( )236لسنة 2005م
بتعيين السيد/فريد صوان سفيراً.

436

.166

قرار رقم ( )237لسنة 2005م
بمنح المستشار أول/هاني الريماوي رتبة سفير.

438

.167

قرار رقم ( )238لسنة 2005م
بنقل السفير/ماجد كايد وادي.

440

65
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العدد الثالث والستون /

.156

قرار رقم ( )227لسنة 2005م
بترقية العميد أمني /زهير إبراهيم موسى مناصرة و إحالته على التقاعد.

419

27

.155

قرار رقم ( )226لسنة 2005م
بإحالة األخ /حسني سالم درغام زعرب على التقاعد.

417

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني
.168
.169
.170
.171
.172
العدد الثالث والستون /

.173
.174

العدد

63

قرار رقم (  )239لسنة 2005م
بتمديد خدمة المفتي/أحمد عبد القادر أبو زنيد.
قرار رقم (  )240لسنة 2005م
بترقية السيد /محمود حسن ناجي بحيص إلى درجة (  )A2وإحالته إلى
التقاعد.
قرار رقم (  )241لسنة 2005م
بترقية العقيد أمني /هشام رمضان محمود أبو ريا إلى رتبة عميد أمني
وإحالته على التقاعد.
قرار رقم (  )242لسنة 2005م
بترقية السيد /زكي محمود الحموي إلى رتبة عقيد وإحالته على التقاعد.

27

نيسان 2006م

قرار رقم (  )243لسنة 2005م
بترقية السيد/واصل عطا أحمد أبو يوسف إلى درجة ( )A3وإحالته
على التقاعد.
قرار رقم (  )244لسنة 2005م
بترقية السيد/يوسف عبد الرحمن القطناني إلى درجة ( )A4وإحالته
على التقاعد.
قرار رقم (  )245لسنة 2005م
بتجديد فترة رئاسة األستاذ الدكتور /يونس مرشد عمرو لجامعة القدس
المفتوحة.

442
443
445
447
449
451
453

.175

قرار رقم (  )246لسنة 2005م
بترقية السيد /عمر أحمد شبلي إلى درجة وكيل وإحالته على التقاعد.

455

.176

قرار رقم (  )247لسنة 2005م
بترقية األخ  /نبيل محمد علي قليالت إلى درجة وكيل ( )A1وإحالته
إلى التقاعد.

457

.177

قرار رقم (  )248لسنة 2005م
ً
بتعيين السيد /أسامة عبد الستار الفرا محافظا لمحافظة خانيونس.

459

.178

قرار رقم (  )249لسنة 2005م
بإحالة المستشار /زهير الصوراني على التقاعد.

461

.179

قرار رقم (  )250لسنة 2005م
أراض لغايات المنفعة العامة.
بالموافقة على استمالك
ٍ

463
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دليل الوقائع الفلسطينية الثاني
.180

.181
.182

العدد 63

قرار رقم (  )251لسنة 2005م
ً
بتعيين القاضي /فتحي أبو سرور رئيسا لمحكمة االستئناف في المحافظات
الشمالية.
قرار رقم (  )252لسنة 2005م
ً
بتعيين القاضي/علي الفرا رئيسا لمحكمة االستئناف في المحافظات
الجنوبية.
قرار رقم (  )253لسنة 2005م
بترقية السيد /خليل عبد الرحمن صافي إلى مدير عام ( )A3وإحالته
على التقاعد.

466

468
470

.185

قرار رقم (  )256لسنة 2005م
ً
بتعيين المستشار/عيسى أبو شرار رئيسا للمحكمة العليا.

476

.186

قرار رقم (  )257لسنة 2005م
ً
بندب األخ /سعيد عبد الرحمن أبو علي للعمل محافظا لمحافظة نابلس.

478

.187

قرار رقم (  )258لسنة 2005م
بتعيين العميد حقوقي /رسمي شحدة عبد الرحمن رئيساً للمحكمة
العسكرية العليا.

480

.188

قرار رقم (  )259لسنة 2005م
ً
ً
بتعيين العميد حقوقي /حمودة محمد جروان نائبا عاما للقضاء العسكري.

482

.189

قرار رقم (  )260لسنة 2005م
بنقل سفراء إلى وزارة الشؤون الخارجية وإحالتهم إلى التقاعد.

484

.190

قرار رقم (  )8لسنة 2006م
بترقية السيد/عطا هللا خيري محمود أحمد.

487

.191

قرار رقم (  )9لسنة 2006م
بنقل السيد /وليم نجيب جورج نصار وتمديد خدمته وإحالته على التقاعد.

489

67
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العدد الثالث والستون /

.184

قرار رقم (  )255لسنة 2005م
ً
بندب القاضي /خالد حسن إبراهيم أبو جبر للعمل وكيال لوزارة العدل.

474

27

.183

قرار رقم (  )254لسنة 2005م
بتعيين السيدة /ندى يوسف الناشف سفيرة.

472

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني
.192
.193

العدد

63

قرار رقم (  )10لسنة 2006م
بتشكيل لجنة عليا لضبط ومراجعة التعيينات في األجهزة األمنية خالل
سنة 2005م.
قرار رقم (  )11لسنة 2006م
بنقل األخت /نجاة محمد أحمد بريكي للنيابة العامة وتعيينها بدرجة
وكيل نيابة.

491
493

العدد الثالث والستون /

.195

قرار رقم (  )13لسنة 2006م
ً
بتعيين األخ الدكتور /جهاد رجب أحمد حمدان رئيسا لديوان الموظفين
برتبة وزير.

497

.196

قرار رقم (  )14لسنة 2006م
بترقية السيد/مصطفى فؤاد عبد السالم حرارة إلى درجة (.)A2

499

.197

قرار رقم (  )15لسنة 2006م
ً
بتعيين السيد الدكتور/عثمان صالح عثمان التكروري قاضيا في المحكمة
العليا.

501

.198

قرار رقم (  )16لسنة 2006م
بتعيين األخ المحامي/عزمي حسين طنجير قاضياً في المحكمة العليا.

503

.199

قرار رقم (  )17لسنة 2006م
بتعيين األخ المحامي /محمود محمد أبو حماد قاضياً في المحكمة العليا.

505

.200

قرار رقم (  )18لسنة 2006م
بترقية السيد /حجازي محمد محمود القرشلي إلى درجة (.)A2

507

.201

قرار رقم (  )19لسنة 2006م
بترقية السيد /واصف أحمد عريقات إلى درجة (.)A2

509

.202

قرار رقم (  )20لسنة 2006م
بترقية السيد /محمد تيسير منير الرفاعي إلى درجة (.)A2

511

.203

قرار رقم (  )21لسنة 2006م
بترقية السيد /محمد أحمد عودة القصراوي إلى درجة (.)A2

513

.204

قرار رقم (  )22لسنة 2006م
بتعيين السيد /محمود فريد أبو الرب رئيساً لديوان الرقابة المالية واإلدارية.

515

27

.194

قرار رقم (  )12لسنة 2006م
ً
بندب السفير /نمر محمد نمر حماد للعمل مستشارا لرئيس السلطة.

495

نيسان 2006م
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دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد

63

.206

قرار رقم (  )24لسنة 2006م
بتعيين اللواء الركن /جمعة مصباح غالي.

519

.207

قرار رقم (  )25لسنة 2006م
بشأن إنهاء ندب مدير عام وكالة بيت مال القدس الشريف.

521

.208

قرار رقم (  )26لسنة 2006م
بإحالة القاضي /أسامة حمزة الطاهر على التقاعد.

523

.209

قرار رقم (  )27لسنة 2006م
بقبول إعارة الدكتور/علي جميل مهنا وتعيينه عميداً للمعاهد األزهرية.

525

.210

قرار رقم (  )28لسنة 2006م
بترقية السيد/حسين شحادة محمد الشيخ.

527

.211

529

27

530

.213

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( )22لسنة 2005م
بتشكيل لجنة خاصة لحل مطالب العاملين في النقابات المهنية.

531

.214

قرار مجلس الوزراء رقم ( )79لسنة 2005م
بإعادة تأهيل مكاتب البريد في المحافظات.

533

.215

قرار مجلس الوزراء رقم ( )80لسنة 2005م
بدعم األسرى المحررين المفرج عنهم بتاريخ 2005/6/2م.

535

.216

قرار مجلس الوزراء رقم ( )81لسنة 2005م
بشأن توقيع االتفاقيات مع الدول والؤسسات الدولية.

536
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نيسان 2006م

.212

قرار رقم (  )29لسنة 2006م
بإلغاء القرار رقم ( )21لسنة 2005م بنقل تبعية وكالة األنباء
الفلسطينية ،وإلغاء القرار رقم ( )22لسنة2005م بنقل تبعية الهيئة
العامة لالستعالمات.
قرار رقم (  )30لسنة 2006م
بإلغاء القرار رقم ( )33لسنة 2005م بنقل تبعية هيئة اإلذاعة والتلفزيون
الفلسطينية وقناة فلسطين الفضائية.

العدد الثالث والستون /

.205

قرار رقم (  )23لسنة 2006م
بإحالة السيد /جرار نعمان القدوة على التقاعد.

517

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد

63

العدد الثالث والستون /

.218

قرار مجلس الوزراء رقم ( )83لسنة 2005م
بالمصادقة على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بإدارة المساعدات.

541

.219

قرار مجلس الوزراء رقم ( )84لسنة 2005م
بتعزيز صمود أهالي حي البستان في بلدة سلوان في منطقة القدس.

543

.220

قرار مجلس الوزراء رقم ( )85لسنة 2005م
بالمصادقة على توصيات لجنة القدس الوزارية الدائمة.

545

.221

قرار مجلس الوزراء رقم ( )86لسنة 2005م
بالئحة تنظيم دور الحضانة.

547

.222

قرار مجلس الوزراء رقم ( )87لسنة 2005م
بالمصادقة على خطة التنمية متوسطة المدى (2005م 2007 -م).

566

.223

قرار مجلس الوزراء رقم ( )88لسنة 2005م
بإضافة االتحاد العام للمرأة الفلسطينية لعضوية الهيئة الوطنية لمكافحة
الفقر.

568

.224

قرار مجلس الوزراء رقم ( )89لسنة 2005م
بشأن دعم المؤسسات األهلية لمخيم بالطة.

569

27

.217

قرار مجلس الوزراء رقم ( )82لسنة 2005م
بالمصادقة على توصيات اللجنة االقتصادية الوزارية الدائمة.

537

نيسان 2006م

.225
.226

قرار مجلس الوزراء رقم ( )90لسنة 2005م
بدعم المؤسسات األهلية لمخيمات الوسط (قلنديا  -األمعري  -شعفاط)
في المحافظات الشمالية.
قرار مجلس الوزراء رقم ( )91لسنة 2005م
بالمساهمة في تسديد االلتزامات المترتبة على مشفى جمعية الهالل
األحمر في القدس.

571
573

.227

قرار مجلس الوزراء رقم ( )92لسنة 2005م
بشأن استمالك قطع أراض في الخليل للمنفعة العامة.

574

.228

قرار مجلس الوزراء رقم ( )93لسنة 2005م
بالمصادقة على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بإدارة المساعدات
المقدمة للمواطنين المحتاجين.

576
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دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد

63

.231

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( )96لسنة 2005م
بتغطية احتياجات مشفى الشهيد/أبو علي إياد (في بيت حانون) من
الكوادر البشرية.

581

.232

قرار مجلس الوزراء رقم ( )97لسنة 2005م
بإنشاء سجل عدلي وطني.

582

.233

قرار مجلس الوزراء رقم ( )98لسنة 2005م
بإنشاء معملين جنائيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

584

.234

قرار مجلس الوزراء رقم ( )99لسنة 2005م
بشأن إنشاء قوة شرطة قضائية.

585

.235

قرار مجلس الوزراء رقم ( )100لسنة 2005م
بشأن إدخال المركبات العمومية من إسرائيل.

587

.236

قرار مجلس الوزراء رقم ( )101لسنة 2005م
بشأن إنشاء مدرسة أبو ديس الثانوية للبنين ً
بدال من القديمة.

589

.237

قرار مجلس الوزراء رقم ( )102لسنة 2005م
بالمصادقة على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بإدارة المساعدات
المقدمة للمواطنين المحتاجين.

590

.238

قرار مجلس الوزراء رقم ( )103لسنة 2005م
بشأن تعيين قائم مقام لكنيسة الروم األرثوذكس في مدينة القدس.

592

.239

قرار مجلس الوزراء رقم ( )104لسنة 2005م
بإزالة الشعارات واألعالم في محافظات قطاع غزة استعداداً لالنسحاب
اإلسرائيلي.

593

.240

قرار مجلس الوزراء رقم ( )105لسنة 2005م
بالمصادقة على توصيات اللجنة العليا للبعثات والمنح الدراسية.

595

.241

قرار مجلس الوزراء رقم ()106لسنة 2005م
بتجهيز مقر مجمع الخدمات في قرية عابا الشرقية بمحافظة جنين.

597
71
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العدد الثالث والستون /

.230

قرار مجلس الوزراء رقم ( )95لسنة 2005م
بإلحاق هيئة مسرح الطفل الفلسطيني في مدينة غزة بوزارة الثقافة.

580

27

.229

قرار مجلس الوزراء رقم ( )94لسنة 2005م
برفد وتجهيز جهاز الشرطة.

579

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد

63

.242

قرار مجلس الوزراء رقم ( )107لسنة 2005م
بتغيير محول الكهرباء المغذي لمبنى الرئاسة والفضائية بمدينة غزة.

598

.243

قرار مجلس الوزراء رقم ( )108لسنة 2005م
بتغطية تكاليف المخطط الهيكلي لمنطقة البستان في سلوان بمحافظة
القدس.

599

.244

قرار مجلس الوزراء رقم ( )109لسنة 2005م
بتثبيت وتمويل ميناء غزة البحري.

600

.245

العدد الثالث والستون /

.246
.247

27

نيسان 2006م

.248
.249

قرار مجلس الوزراء رقم ( )110لسنة 2005م
بتأهيل البنية التحتية وتوفير الخدمات العامة في المناطق التي ستنسحب
منها قوات االحتالل اإلسرائيلي.
قرار مجلس الوزراء رقم ()111لسنة 2005م
بإدارة وتطوير القطاع الزراعي في المناطق التي ستنسحب منها قوات
االحتالل االسرائيلي في قطاع غزة.
قرار مجلس الوزراء رقم ( )112لسنة 2005م
بتخصيص مبلغ إلقامة مهرجان المتوسط غداة االنسحاب اإلسرائيلي
من قطاع غزة.
قرار مجلس الوزراء رقم ( )113لسنة 2005م
بشأن المصادقة على الالئحة التنفيذية بحفظ وتخزين وإتالف االستمارات
اإلحصائية.
قرار مجلس الوزراء رقم ( )114لسنة 2005م
بشأن المصادقة على توصيات اللجنة الفنية المنبثقة عن لجنة القدس
الوزارية الدائمة.

601
603
605
606
607

.250

قرار مجلس الوزراء رقم ( )115لسنة 2005م
بشأن تأسيس مركز ثقافي في قرية جفنا.

609

.251

قرار مجلس الوزراء رقم ( )116لسنة 2005م
بشأن بناء مدرسة في قرية المغير.

610

.252

قرار مجلس الوزراء رقم ( )117لسنة 2005م
بالئحة حفظ وتخزين وإتالف االستمارات اإلحصائية لقانون
اإلحصاءات العامة رقم ( )4لسنة 2000م.

611

.253

قرار مجلس الوزراء رقم ( )118لسنة 2005م
بشأن االتفاقيات مع المؤسسة العربية لالتصاالت الفضائية (عربسات).

614
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.254
.255
.256
.257

.259

.262
.263

قرار مجلس الوزراء رقم ( )124لسنة 2005م
بتخصيص منح دراسية جامعية للمتفوقين من خريجي الثانوية العامة
للعام الحالي(2005م – 2006م).
قرار مجلس الوزراء رقم ( )125لسنة 2005م
بتخصيص مبلغ مالي سنوي لصالح مجلس البحث العلمي لدعم األبحاث
العلمية في فلسطين.
قرار مجلس الوزراء رقم ( )126لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي لألسرى المحررين الطالب في الجامعات المحلية.
قرار مجلس الوزراء رقم ( )127لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي السنوي لتغطية تكاليف استئجار وشراء وإعادة
مبان في بعض المدارس في مدينة القدس.
تأهيل ٍ
قرار مجلس الوزراء رقم ( )128لسنة 2005م
بالمصادقة على توصيات لجنة البنية التحتية الوزارية الدائمة.

618
620
631
633
634
635
636
637
638

.264

قرار مجلس الوزراء رقم ( )129لسنة 2005م
بالمصادقة على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بإدارة المساعدات
المقدمة للمواطنين المحتاجين.

640

.265

قرار مجلس الوزراء رقم ( )130لسنة 2005م
بالمصادقة على توصيات اللجنة الفنية لدعم المؤسسات المقدسية.

642
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27

.261

قرار مجلس الوزراء رقم ( )123لسنة 2005م
بتشكيل لجنة العطاءات المركزية.

616

نيسان 2006م

.260

قرار مجلس الوزراء رقم ()119
لسنة 2005م بالمصادقة على توصيات اللجنة الوزارية العليا للبعثات
والمنح.
قرار مجلس الوزراء رقم ( )120لسنة 2005م
بالمصادقة على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بإدارة المساعدات
المقدمة للمواطنين المحتاجين.
قرار مجلس الوزراء رقم ( )121لسنة 2005م
بالئحة القواعد المنظمة للجزاءات طبقاً لقانون العمل رقم ( )7لسنة
2000م.
قرار مجلس الوزراء رقم ( )122لسنة 2005م
بالمصادقة على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بإدارة المساعدات
المقدمة للمواطنين المحتاجين.

العدد الثالث والستون /

.258

العدد

63

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد

63

.266

قرار مجلس الوزراء رقم ( )131لسنة 2005م
بتشكيل لجنة تحقيق مع الموظف جالل الجابري.

644

.267

قرار مجلس الوزراء رقم ( )132لسنة 2005م
بالمصادقة على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بإدارة المساعدات
المقدمة للمواطنين المحتاجين.

646

.268

إعالنات صادرة عن وزارة العمل بتسجيل جمعيات تعاونية.

648

.269
.270

قرارات وإعالنات صادرة عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن.

*

تجدها في الملحق رقم ( )2صفحة (.)358

كشوفات تصحيح األسماء في سجل المواليد الصادرة عن وزارة
الداخلية.

654
716

العدد الثالث والستون /
27

نيسان 2006م
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العدد 64

مسلسل

العدد الرابع والستون  31 /آيار 2006م

رقم
الصفحة

.1

قانون رقم (  ) 5لسنة 2006م
بتعديل بعض أحكام قانون حرمة العلم الفلسطيني رقم (  ) 22لسنة
2005م .

27

.2

قرار بقانون رقم (  ) 7لسنة 2006م
بشأن محكمة الجنايات الكبرى.

29

.3

قرار بقانون رقم (  ) 8لسنة 2006م
معدل لقانون اإلجراءات الجزائية .

35

.5

41
53

31

.7

مرسوم رئاسي رقم (  ) 10لسنة 2006م
بإلغاء المرسوم رقم (  ) 1لسنة 1998م بشأن منع تصدير المعادن الخردة.

55

.8

مرسوم رئاسي رقم (  ) 11لسنة 2006م
بشأن تشكيل مجلس إدارة هيئة التقاعد العام .

56

.9

مرسوم رئاسي رقم (  ) 12لسنة 2006م
باعتماد جمعية الهالل االحمر الفلسطيني جمعية غوث تطوعية وحيدة
في فلسطين .

58

مرسوم رئاسي رقم (  ) 13لسنة 2006م
بإعالن يوم الثامن من آذار عطلة للنساء مدفوعة األجر.

60
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أيار 2006م

.6

مرسوم رئاسي رقم (  ) 9لسنة 2006م
باختيار وتكليف رئيس الوزراء .

54

.10

العدد الرابع والستون /

.4

قرار بقانون رقم (  ) 9لسنة 2006م
معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ( )2لسنة
2001م .
مرسوم رئاسي رقم (  ) 8لسنة 2006م
بإلغاء المرسوم الرئاسي رقم (  ) 16لسنة 2005م بشأن اللجنة الوطنية
للتربية والثقافة والعلوم.

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد 64

العدد الرابع والستون /
31

أيار 2006م

.11

مرسوم رئاسي رقم (  ) 14لسنة 2006م
بشأن تشكيل مجلس الوزراء .

61

.12

مرسوم رئاسي رقم (  ) 15لسنة 2006م
بتعيين السيد  /محمد أحمد محمد عوض أميناً عاماً لمجلس الوزراء.

64

.13

قرار رقم (  ) 261لسنة 2005م
بنقل السيد  /رضا عطا رضا عباس.

65

.14

قرار رقم (  ) 262لسنة 2005م
بتعيين السيد  /أحمد سلمان حسين المغني في منصب النائب العام .

66

.15

قرار رقم (  ) 31لسنة 2006م
بترقية السيد  /خليل عبد الرحمن صافي .

67

.16

قرار رقم (  ) 32لسنة 2006م
بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية إلقامة المنتزه الوطني على أرض
اإلذاعة .

68

.17

قرار رقم (  ) 33لسنة 2006م
بترقية السيد  /معروف محمد زهران .

70

.18

قرار رقم (  ) 34لسنة 2006م
بترقية السيدة  /هدى محمود حمودة.

71

.19

قرار رقم (  ) 35لسنة 2006م
بترقية السيد  /جمال عوض زقوت.

72

.20

قرار رقم (  ) 36لسنة 2006م
بترقية السيد  /علي إبراهيم عريقات.

73

.21

قرار رقم (  ) 37لسنة 2006م
بترقية السيد  /مفيد محمد الشامي.

74

.22

قرار رقم (  ) 38لسنة 2006م
بترقية السيد  /محمود رمضان النيرب.

75

.23

قرار رقم (  ) 39لسنة 2006م
بترقية السيد  /خليل منير محمد كراجه.

76
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العدد 64

.27

قرار رقم (  ) 43لسنة 2006م
بتعيين االخ  /د .محمد إبراهيم اشتية .

80

.28

قرار رقم (  ) 44لسنة 2006م
بتمديد خدمة السفير  /منذر الدجاني.

81

.29

قرار رقم (  ) 45لسنة 2006م
بتمديد خدمة السفير  /عمر شاليل.

82

.30

قرار رقم (  ) 46لسنة 2006م
بتمديد خدمة السفير  /يوسف الرضيع.

83

.31

قرار رقم (  ) 47لسنة 2006م
بتمديد خدمة السفير  /بدر سليمان.

84

.32

قرار رقم (  ) 48لسنة 2006م
بتمديد خدمة السفير  /سعيد أبو عمارة.

85

.33

قرار رقم (  ) 49لسنة 2006م
بتمديد خدمة السفير  /محمد أبو كوش.

86

.34

قرار رقم (  ) 50لسنة 2006م
بتمديد خدمة السفير  /محمد زعرب.

87

.35

قرار رقم (  ) 51لسنة 2006م
بتمديد خدمة السفير  /حسن عبد الرحمن .

88

.36

قرار رقم (  ) 52لسنة 2006م
بتمديد خدمة السفير  /نبيل معروف.

89
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العدد الرابع والستون /

.26

قرار رقم (  ) 42لسنة 2006م
بنقل السفير  /إبراهيم خليل عمر.

79

31

.25

قرار رقم (  ) 41لسنة 2006م
بنقل السفير  /عمر محمود شاليل.

78

أيار 2006م

.24

قرار رقم (  ) 40لسنة 2006م
بترقية السيد  /علي إبراهيم القزق .

77
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العدد 64

العدد الرابع والستون /
31

أيار 2006م

.37

قرار رقم (  ) 53لسنة 2006م
بتمديد خدمة السفير  /سمير أبو غزالة .

90

.38

قرار رقم (  ) 54لسنة 2006م
بتمديد خدمة السفير  /محمد الساليمة .

91

.39

قرار رقم (  ) 55لسنة 2006م
بتمديد خدمة السفير  /خالد الشيخ .

92

.40

قرار رقم (  ) 56لسنة 2006م
بتمديد خدمة السفير  /أحمد الفرا.

93

.41

قرار رقم (  ) 57لسنة 2006م
بتمديد خدمة السفير  /مدحت صيدم.

94

.42

قرار رقم (  ) 58لسنة 2006م
بتمديد خدمة السفيره  /سمية البرغوثي .

95

.43

قرار رقم (  ) 59لسنة 2006م
بتمديد خدمة السفيره  /ميادة بامية .

96

.44

قرار رقم (  ) 60لسنة 2006م
بتعيين السيد  /بركات أحمد الفرا .

97

.45

قرار رقم (  ) 61لسنة 2006م
بتعيين السيد  /عزمي الدقة .

98

.46

قرار رقم (  ) 62لسنة 2006م
بتمديد خدمة السفير  /زيد أبو العال .

99

.47

قرار رقم (  ) 63لسنة 2006م
بنقل السفير  /أحمد عبد الرحيم حسن.

100

.48

قرار رقم (  ) 64لسنة 2006م
بتعيين السيد /إبراهيم شاكر خريشي.

101

.49

قرار رقم (  ) 65لسنة 2006م
بترقية السيد  /محمد تيسير الرفاعي.

102
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العدد 64

.51

قرار رقم (  ) 67لسنة 2006م
بإنهاء عمل السيد  /أحمد اليازجي .

104

.52

قرار رقم (  ) 68لسنة 2006م
بتعيين السيد  /محمود فريد أبو الرب.

105

.53

قرار رقم (  ) 69لسنة 2006م
بتعيين السيد  /جمال الشوبكي .

106

.54

قرار رقم (  ) 70لسنة 2006م
بترقية السيدة  /منيرة عبدالكريم مبروك .

107

.55

قرار رقم (  ) 71لسنة 2006م
بترقية السيد  /أحمد حسن مقدادي .

108

.56

قرار رقم (  ) 72لسنة 2006م
بترقية السيد  /هاني موسى خليل عوده .

109

العدد الرابع والستون /

.57

قرار رقم (  ) 73لسنة 2006م
بترقية السيد  /صقر سعيد الحاج المغني .

110

31

.58

قرار رقم (  ) 74لسنة 2006م
بترقية السيد  /كمال بولص خضر.

111

.59

قرار رقم (  ) 75لسنة 2006م
بترقية السيد  /وفيق محمد أبو العطا.

112

.60

قرار رقم (  ) 76لسنة 2006م
بترقية السيد  /رسمي محمد الخالدي.

113

.61

قرار رقم (  ) 77لسنة 2006م
بترقية السيد  /حجازي محمد القرشلي .

114

.62

قرار رقم (  ) 78لسنة 2006م
بترقية السيدة  /نادية عصام السرطاوي.

115
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79

أيار 2006م

.50

قرار رقم (  ) 66لسنة 2006م
بنقل السيد  /جمال أحمد المحيسن .

103
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العدد

64

العدد الرابع والستون /
31

أيار 2006م

.63

قرار رقم (  ) 79لسنة 2006م
بترقية السيد  /أحمد صالح أبو حشيش .

116

.64

قرار رقم (  ) 80لسنة 2006م
بترقية السيد  /عز الدين أبو صفية .

117

.65

قرار رقم (  ) 81لسنة 2006م
بترقية السيد  /بسام طه برهوم عثمان .

118

.66

قرار رقم (  ) 82لسنة 2006م
بترفيع السيدة  /حسنية سليمان اسماعيل .

119

.67

قرار رقم (  ) 83لسنة 2006م
بترفيع السيد  /محمد صالح الخليلي .

120

.68

قرار رقم (  ) 84لسنة 2006م
بنقل السيدة  /فاتنة مصباح فوزي الوظائفي .

121

.69

قرار رقم (  ) 85لسنة 2006م
بترقية السيد  /يوسف عزات مكي .

122

.70

قرار رقم (  ) 86لسنة 2006م
بتعيين الشيخ /يوسف ادعيس الشيخ.

123

.71

قرار رقم (  ) 87لسنة 2006م
بترقية السيد  /محمد عبد اللطيف أبو شمالة .

124

.72

قرار رقم (  ) 88لسنة 2006م
بترقية السيد  /خميس محمد المحالوي .

125

.73

قرار رقم (  ) 89لسنة 2006م
بترقية السيد  /خالد أحمد رجب قحمان.

126

.74

قرار رقم (  ) 90لسنة 2006م
بترقية السيد  /عماد محمود علي الحاج .

127

.75

قرار رقم (  ) 91لسنة 2006م
بترقية السيد  /عودة عيادة أبو سمهدانة .

128

الرقم المرجعي  :دليل رقم (Ref : G15-1-2014 -)2

mjr.lab.pna.ps

80
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العدد

64

.77

قرار رقم (  ) 93لسنة 2006م
بترقية السيد  /زياد الحاج أحمد الرجوب.

130

.78

قرار رقم (  ) 94لسنة 2006م
بترقية السيد  /محمد أمير قيطة .

131

.79

قرار رقم (  ) 95لسنة 2006م
بنقل السفير  /زهير صالح الشن .

132

.80

قرار رقم (  ) 96لسنة 2006م
بترقية السيد  /زياد محمد احمد ابو عين .

133

.81

قرار رقم (  ) 97لسنة 2006م
بترقية السيد  /حسين شحادة الشيخ

134

.82

قرار رقم (  ) 98لسنة 2006م
بنقل السيد  /أحمد سعيد احمد التميمي .

135

العدد الرابع والستون /

.83

قرار رقم (  ) 99لسنة 2006م
بترقية السيد  /سعدي فندي الوحيدي.

136

31

.84

قرار رقم (  ) 100لسنة 2006م
بنفل األخ المحافظ  /زهدي قاسم القدرة .

137

.85

قرار رقم (  ) 101لسنة 2006م
بإحالة القاضي  /حسين أبو عاصي على التقاعد.

138

.86

قرار رقم (  ) 102لسنة 2006م
ً
ً
بنقل األخ العميد  /رشيد علي أبو شباك ويعين مديرا عاما لألمن الداخلي .

139

.87

قرار رقم (  ) 103لسنة 2006م
بترقية العميد  /صائب علي القدوة.

140

.88

قرار رقم (  ) 104لسنة 2006م
بترقية العميد أمني  /بشير محمود حماد إلى رتبة لواء.

141
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81

أيار 2006م

.76

قرار رقم (  ) 92لسنة 2006م
بترقية السيد  /بشير محمود سعد الدين

129
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العدد

64

العدد الرابع والستون /
31

أيار 2006م

.89

قرار رقم (  ) 105لسنة 2006م
بإلغاء القرار الرئاسي الخاص بإنهاء عمل السيد  /احمد توفيق اليازجي.

142

.90

قرار رقم (  ) 106لسنة 2006م
بإحالة القاضي  /محمد نور الدين أبو غوش على التقاعد .

143

.91

قرار رقم (  ) 107لسنة 2006م
ً
بتعيين المستشار القاضي  /سامي طه صرصور رئيسا لدائرة التفتيش
القضائي.

144

.92

قرار رقم (  ) 108لسنة 2006م
بتعيين العميد  /عدنان أحمد حماد.

145

.93

قرار رقم (  ) 109لسنة 2006م
بترقية السيد  /سامي محمد حرب.

146

.94

قرار رقم (  ) 110لسنة 2006م
بترقية السيد  /هيثم سميح دراغمة.

147

.95

قرار رقم (  ) 111لسنة 2006م
أراض لصالح المخابرات العامة بمحافظة أريحا
بشأن استمالك قطع
ِ
واألغوار.

148

.96

قرار رقم (  ) 112لسنة 2006م
بقبول استقالة الوزير  /سمير حليلة.

150

.97

قرار رقم (  ) 113لسنة 2006م
بقبول استقالة الوزير  /د .حسن أبو لبدة.

151

.98

قرار رقم (  ) 114لسنة 2006م
بقبول استقالة الوزير  /د.سالم فياض.

152

.99

قرار رقم (  ) 115لسنة 2006م
بقبول استقالة الوزير  /د.أحمد مجدالني.

153

.100

قرار رقم (  ) 116لسنة 2006م
بقبول استقالة الوزير  /نبيل شعث.

154

.101

قرار رقم (  ) 117لسنة 2006م
بقبول استقالة الوزيرة  /هند خوري.

155
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دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد

64

.102

قرار رقم (  ) 118لسنة 2006م
بتعيين معاوني نيابة في وظيفة وكيل نيابة.

156

.103

قرار رقم (  ) 119لسنة 2006م
بشأن استمالك أرض لغايات المنفعة العامة إلقامة أبراج النقل الكهربائي.

158

.104
.105

قرار رقم (  ) 120لسنة 2006م
بشأن تخصيص أرض للمنفعة العامة لتشييد مدينة سمو الشيخ خليفة
بن زايد.
قرار رقم (  ) 121لسنة 2006م
بتعيين األخ اللواء  /مازن عز الدين مفوضاً سياسياً عاماً للتوجيه
السياسي والوطني.

165
168

.108

قرار رقم (  ) 124لسنة 2006م
بترقية قضاة شرعيين.

171

.109

قرار رقم (  ) 125لسنة 2006م
بترقية السيد  /فهد عمر القواسمة .

173

.110

قرار رقم (  ) 126لسنة 2006م
بشأن سحب القرار رقم (  ) 125والمتعلق بترقية السيد  /فهد القواسمة .

174

.111

قرار رقم (  ) 127لسنة 2006م
بترقية السيد  /حنا عبدهللا عيسى هيالنه.

175

.112

قرار رقم (  ) 128لسنة 2006م
بترقية السيد  /عيد العبد يوسف ذيب .

176

.113

قرار رقم (  ) 129لسنة 2006م
بترقية السيد  /اسماعيل أحمد مطر.

177

.114

قرار رقم (  ) 130لسنة 2006م
بترقية السيد  /عبد الفتاح بدر .

178

83

أيار 2006م

الرقم المرجعي  :دليل رقم (Ref : G15-1-2014 -)2
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العدد الرابع والستون /

.107

قرار رقم (  ) 123لسنة 2006م
بتعيين السيد  /هشام علي عبد الرازق .

170

31

.106

قرار رقم ( ) 122لسنة 2006م
بترقية السيد  /اسماعيل محمد خضر .

169

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد

64

العدد الرابع والستون /
31

أيار 2006م

.115

قرار رقم (  ) 131لسنة 2006م
بترقية السيد  /ممدوح جريس قمصية .

179

.116

قرار رقم (  ) 132لسنة 2006م
بترقية السيد  /صالح محمد البحيصي .

180

.117

قرار رقم (  ) 133لسنة 2006م
بترقية السيد  /رائد نبيه الشمالوي.

181

.118

قرار رقم (  ) 134لسنة 2006م
بترقية السيد  /عماد الدين حمدان .

182

.119

قرار رقم (  ) 135لسنة 2006م
بترقية السيد  /أحمد محمود القاسم.

183

.120

قرار رقم (  ) 136لسنة 2006م
بترقية السيد  /محمد صالح جاد هللا .

184

.121

قرار رقم (  ) 137لسنة 2006م
بترفيع السيد  /حاتم يوسف يوسف.

185

.122

قرار رقم (  ) 138لسنة 2006م
بترفيع السيدة  /فريال كامل سالم .

186

.123

قرار رقم (  ) 139لسنة 2006م
بترفيع السيد  /حافظ عمر البرغوثي .

187

.124

قرار رقم (  ) 140لسنة 2006م
بترفيع درجة السيد  /فتحي أحمد حسنين .

188

.125

قرار رقم (  ) 141لسنة 2006م
بترفيع السيد  /بشارة فؤاد الخوري .

189

.126

قرار رقم (  ) 142لسنة 2006م
بترقية السيد  /حسام فتحي العالول.

190

.127

قرار رقم (  ) 143لسنة 2006م
بترقية السيد  /صالح عبد السالم هنية .

191
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دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد

64

194

.131

قرار رقم (  ) 147لسنة 2006م
بتعيين األخ  /أحمد محمد عبد الرحمن .

196

.132

قرار رقم (  ) 148لسنة 2006م
بتعيين األخ  /حكمت هاشم زيد.

197

.133

قرار رقم (  ) 149لسنة 2006م
بتعيين االخ  /د.سعيد ابو علي.

198

.134

قرار رقم (  ) 150لسنة 2006م
بترفيع السيد  /زهير جميل دويكات .

199

.135

قرار رقم (  ) 151لسنة 2006م
بترفيع السيد  /فؤاد اسحاق صيام.

200

.136

قرار رقم (  ) 152لسنة 2006م
بترفيع السيد  /عمر خضر كمال .

201

.137

قرار رقم (  ) 153لسنة 2006م
بترفيع السيدة  /عريفة عباس ملحم .

202

.138

قرار رقم (  ) 154لسنة 2006م
بترفيع السيد  /أحمد عبد هللا شنارة.

203

.139

قرار رقم (  ) 155لسنة 2006م
بإحالة السفير  /جمال غنيم على التقاعد .

204

.140

قرار رقم (  ) 156لسنة 2006م
بشأن تشكيل لجنة عليا لمتابعة معاناة الالجئين الفلسطينيين في العراق .

205
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العدد الرابع والستون /

.130

قرار رقم (  ) 146لسنة 2006م
بشأن المصادقة على حكم المحكمة الدائمة لقضاء األمن العام في قضية
الجندي  /يوسف خاليلة .

31

.129

قرار رقم (  ) 145لسنة 2006م
بترفيع السيد  /صائب فوزي باميه.

193

أيار 2006م

.128

قرار رقم (  ) 144لسنة 2006م
بترفيع السيد  /عفيف علي اسعيد .

192

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد

64

العدد الرابع والستون /

.141

قرار رقم (  ) 157لسنة 2006م
بتعيين المستشار  /سليمان الدحدوح .

207

.142

قرار رقم (  ) 158لسنة 2006م
بإنهاء ندب القاضي  /خالد أبو جبر.

208

.143

قرار رقم (  ) 159لسنة 2006م
بترفيع القاضي  /محمد أبو غوش.

209

.144

قرار رقم (  ) 160لسنة 2006م
بترفيع السيد  /باجس أمين العلي .

210

.145

قرار رقم (  ) 161لسنة 2006م
بترفيع السيد  /جمال محمد شديد .

211

.146

قرار رقم (  ) 162لسنة 2006م
بترفيع السيد  /ناصر عبد المجيد طهبوب .

212

.147

قرار رقم (  ) 163لسنة 2006م
بترفيع السيد  /محمد عبد الرحيم عبيسان

213

31

أيار 2006م

.148
.149

قرار رقم (  ) 164لسنة 2006م
ً
ً
بترقية العميد  /سليمان محمد حلس وتعيينه قائدا عاما بالوكالة لقوات
األمن الوطني .
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (  ) 23لسنة 2005م
بإضافة وزير الحكم المحلي إلى عضوية اللجنة الوزارية الخاصة
بإدارة المساعدات المقدمة للمواطنين المحتاجين .

214
215

.150

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (  ) 24لسنة 2005م
بتقديم المساعدات الحكومية للمؤسسات غير الحكومية .

216

.151

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (  ) 25لسنة 2005م
بتشكيل لجنة خاصة القتراح مسميات وطنية للمناطق المخالة .

218

.152

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (  ) 26لسنة 2005م
بتشكيل لجنة وزارية خاصة لتخصيص األراضي الحكومية .

219

.153

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (  ) 27لسنة 2005م
بإضافة د .العقيد فارس أحمد فارس ناجي إلى عضوية اللجنة الوزارية
للمساعدات.

220
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دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد 64

.155

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 229لسنة 2004م
بالتنظيم الهيكلي والوظيفي لوزارة االقتصاد الوطني .

224

.156

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 133لسنة 2005م
بالمصادقة على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بالتعامل مع
المؤسسات غير الحكومية .

261

.157

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 134لسنة 2005م
بشأن اتمام بناء مسجد الرباط للتشريعات الرئاسية في مدينة بيت لحم .

263

.158

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 135لسنة 2005م
بشأن حقوق العاملين على بند البطالة الدائمة في المؤسسات الحكومية .

264

.159

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 136لسنة 2005م
بإدارة وتطوير منطقة بيت حانون الصناعية " إيرز " .

265

.160

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 137لسنة 2005م
بالئحة تحصيل الضرائب ومواعيد دفعها.

267

.161

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 138لسنة 2005م
بالئحة مسك الحسابات .

270

.162

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 139لسنة 2005م
بالئحة مكافآت موظفي ضريبة الدخل .

276

.163

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 140لسنة 2005م
بالئحة أصول المحاكمات الضريبية .

278

.164

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 141لسنة 2005م
بالالئحة التنفيذية لقانون التقاعد العام رقم (  ) 7لسنة 2005م .

284

.165

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 142لسنة 2005م
بشأن وضع لوحات إرشادية على جانبي طرق المناطق المقام عليها
المستوطنات المنوي االنسحاب منها .

288

87

أيار 2006م
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222

31

.154

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (  ) 28لسنة 2005م
بإعادة تشكيل اللجنة التوجيهية الوطنية إلصالح وتطوير قطاع الصحة
ونظام الرعاية الصحية .

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد

64

العدد الرابع والستون /

289

.167

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 144لسنة 2005م
بدعم الهيئات المحلية في المحافظات الجنوبية ومنطقة جنين .

291

.168

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 145لسنة 2005م
مبان مكاتب البريد إلمكان استخدامها من قبل ذوي
بإعادة تأهيل
ِ
االحتياجات الخاصة .

293

.169

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 146لسنة 2005م
بصرف مكافأة مالية شهرية لحراس الحرم اإلبراهيمي في مدينة الخليل .

295

.170

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 147لسنة 2005م
بتخصيص مبلغ مالي لصالح قرية نحالين لتمديد شبكة كهرباء .

296

.171

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 148لسنة 2005م
بإنشاء مبنى مجمع الطلبة في جامعة القدس المفتوحة ببلدة أبو ديس .

297

.172

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 149لسنة 2005م
بتخصيص مبلغ مالي لتنفيذ مشروع شارع عمان في مدينة غزة .

298

.173

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 150لسنة 2005م
بالمصادقة على كودة المباني الموفرة للطاقة في فلسطين .

299

.174

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 151لسنة 2005م
بتخفيض نسبة ضريبة القيمة المضافة .

300

31

.166

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 143لسنة 2005م
بالمصادقة على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بإدارة المساعدات
المقدمة للمواطنين المحتاجين .

أيار 2006م

.175
.176
.177

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 152لسنة 2005م
بتخصيص مبلغ مالي سنوي لتغطية تكاليف أجرة المقرات الثالث
لالتحاد العام لنقابات العمال في مدينة القدس .
قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 153لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي لتغطية تكاليف مشروع توسيع المخطط الهيكلي
لصور باهر في القدس .
قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 154لسنة 2005م
بدعم تطبيق الخطة الوطنية لوزارة التربية والتعليم العالي المتعلقة
بالمختبرات المدرسية.
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302
303
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دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد

64

.178

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 155لسنة 2005م
بتخصيص مائة اعتماد مالي جديد لوزارة التربية والتعليم العالي للعام
الدراسي ( 2005م  2006 /م ).

304

.179

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 156لسنة 2005م
بدعم مبادرة التعليم اإللكتروني في المدارس الفلسطينية .

305

.180

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 157لسنة 2005م
بتعديل سلم المكافآت لبرنامج مساعدات البطالة والتشغيل المؤقت.

306

.181

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 158لسنة 2005م
بشأن إذاعة محطة الحب والسالم.

308

.182

.184

312
313

31

.186

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 163لسنة 2005م
بدعم منطقة المواصي في جنوب قطاع غزة .

316

.187

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 164لسنة 2005م
بشأن إقرار اتفاقية قرض البنك اإلسالمي الستكمال بناء المكتبة الوطنية .

317

.188

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 165لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي للمساهمة في بناء ضريح للشهداء في بلدية سلواد .

319

.189

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 166لسنة 2005م
بشأن إنشاء مكتب المواصالت المشتركة في إطار المبادرة األوروبية .

320
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.185

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 162لسنة 2005م
بصرف مبلغ مالي لتشغيل المنطقة الصناعية في منطقة بيت الهيا .

315
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العدد الرابع والستون /

.183

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 159لسنة 2005م
بالمصادقة على توصيات اللجنة الوزارية الدائمة لشؤون االستيطان
ومتابعة اآلثار الناجمة عن بناء جدار الضم والتوسع .
قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 160لسنة 2005م
بتخصيص مبلغ مالي لتغطية نفقات تأثيث وتجهيز مبنى بلدية يعبد
الجديدة .
قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 161لسنة 2005م
بشأن المستحقات المالية المترتبة في ذمة الموظفين المستفيدين من
المشاريع اإلسكانية.

310

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد

64

العدد الرابع والستون /

.190

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 167لسنة 2005م
بنظام رسوم تسجيل الوكالء التجاريين .

321

.191

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 168لسنة 2005م
بالمصادقة على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بإدارة المساعدات
المقدمة للمواطنين.

323

.192

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 169لسنة 2005م
بدعم أهالي الطلبة العاطلين عن العمل في المدارس الحكومية .

326

.193

قرار مجلس الوزراء رقم ( ) 170لسنة 2005م
بتلبية احتياجات دائرة المساحة في سلطة األراضي .

327

.194

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 171لسنة 2005م
بتغطية نفقات النشاط النسوي الخاص بمسيرة اتبعوا النساء .

329

.195

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 172لسنة 2005م
بتغطية تكاليف أتعاب التصميم الهندسي لبناء مدرسة في الجفتلك .

330

.196

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 173لسنة 2005م
بصرف مبلغ مالي للسيد علي أسعد أمين دمج للمساهمة في دفع الدية .

331

31

أيار 2006م

.197
.198
.199
.200
.201

قرار مجلس الوزراء رقم ( ) 174لسنة 2005م
بتخصيص مبلغ مالي لتغطية تكاليف تجهيز مختبر لمدرسة قرية قراوة
بني زيد
قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 175لسنة 2005م
بتخصيص مبلغ مالي لتشطيب أربع غرف صفية وتوفير مختبر حاسوب
لمدرسة بنات سيريس .
قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 176لسنة 2005م
بتخصيص مبلغ مالي للمساهمة في بناء أربع غرف صفية لمدرسة بنات
عقابا األساسية .
قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 177لسنة 2005م
بتخصيص مبلغ مالي لتزويد أهالي قرية تياسير بخمسمائة صهريج ماء
صالح للشرب .
قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 178لسنة 2005م
بتقديم منح مالية لألسرى في السجون اإلسرائيلية بمناسبة حلول شهر
رمضان .
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العدد

64

338

.204

قرارمجلس الوزراء رقم (  ) 181لسنة 2005م
بالمصادقة على النشيد الوطني الفلسطيني .

339

.205

قرارمجلس الوزراء رقم (  ) 182لسنة 2005م
بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة صندوق االستثمار الفلسطيني .

341

.206

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 183لسنة 2005م
بإنشاء الهيئة الوطنية لشؤون الصناديق والهيئات المالية .

343

.207

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 184لسنة 2005م
بالمصادقة على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بإدارة المساعدات
المقدمة للمواطنين المحتاجين .

346

.208

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 185لسنة 2005م
بتخصيص قطعة أرض إلقامة مكتب صحي عليها لمخيم نورشمس.

349

.209

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 186لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي للمخابز في البلدة القديمة بالخليل .

350

.211
.212
.213

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 190لسنة 2005م
بإنشاء مركز إسعاف ومركز دفاع مدني لبلدة الرام بمحافظة القدس .
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351
352
353
354

91

أيار 2006م

.210

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 187لسنة 2005م
بتقديم الدعم لمدارس ( السيدة سارة للبنات  ،ترقومية الثانوية للبنين ،
بيت أمر الثانوية للبنات  ،إذنا الثانوية ) بمحافظة الخليل .
قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 188لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي لجمعيتي شباب العودة والكشاف والمرشدات في
الخليل .
قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 189لسنة 2005م
بتأهيل المقر الجديد لوزارة الزراعة وإعادة تأهيل مقر وزارة االقتصاد
الوطني في البلدة القديمة بمدينة الخليل .

العدد الرابع والستون /

.203

قرارمجلس الوزراء رقم (  ) 180لسنة 2005م
باعتبار يوم الخميس الموافق 2005 / 9 / 29م عطلة رسمية في مناطق
انتخابات مجالس الهيئات المحلية للمرحلة الثالثة .

31

.202

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 179لسنة 2005م
بتبني أهداف ومؤشرات التنمية األلفية المعتمدة من األمم المتحدة .

337

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني
.214
.215
.216

العدد

64

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 191لسنة 2005م
بإنشاء صندوق تطوير وإقراض البلديات .
قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 192لسنة 2005م
بالمصادقة على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بإدارة المساعدات
المقدمة للمواطنين المحتاجين .
قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 193لسنة 2005م
بشأن دوام الموظفين الحكوميين خالل شهر رمضان المبارك وبدأ
العمل بالتوقيت الشتوي .

355
356
359

العدد الرابع والستون /

.218

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 195لسنة 2005م
بشراء مائتي نسخة من كتاب التراث الفلسطيني للكاتب عبد السميع أبو
عمر .

361

.219

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 196لسنة 2005م
بشراء سبعمائة نسخة من كتاب المطبخ الفلسطيني والعالم .

362

.220

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 197لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي لصالح نادي كفر جمال الرياضي بطولكرم .

363

.221

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 198لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي الستكمال تشطيب المدرسة األساسية في خربة
سكاريا .

364

.222

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 199لسنة 2005م
بتوفير مولدات كهربائية لثالثة مدارس بمحافظة بيت لحم .

365

.223

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 200لسنة 2005م
بتغطية مصاريف تذاكر السفر لفرقة سرية رام هللا إلى تونس وفرنسا .

366

.224

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 201لسنة 2005م
بتغطية اتعاب المحامي الموكل من قبل أهالي قرية بردلة .

367

.225

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 202لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي لجامعة القدس في بلدة أبو ديس .

368

31

.217

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 194لسنة 2005م
بتعيين  /د .جواد ناجي عوض حرزهللا .

360

أيار 2006م
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العدد

64

.229

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 206لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي لصيانة قاعة االجتماعات في جمعية عنزة الخيرية .

372

.230

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 207لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي ألهالي بلدة طمون بمحافظة جنين .

373

.231

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 208لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي لمحافظة جنين لشراء ثالثة صهاريج ( تنكات جر
للماء ).

374

.232

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 209لسنة 2005م
بتغطية تكاليف إعادة بناء جدار مدرسة قرية مثلث الشهداء بجنين .

375

.233

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 210لسنة 2005م
بتقديم سلة غذائية ألسر الشهداء في المحافظات الشمالية .

376

.234

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 211لسنة 2005م
بالتنظيم الهيكلي والوظيفي لمكتب نائب رئيس الوزراء .

378

.235

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 212لسنة 2005م
بالمصادقة على توصيات اللجنة الفنية لدعم المؤسسات المقدسية .

381

.236

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 213لسنة 2005م
باستمالك التصرف في قطعة أرض لغايات المنفعة العامة لصالح بلدية
بيت لحم .

283

.237

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 214لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي إلنشاء جدران استنادية لملعب السالم في العيسوية .

385

.238

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 215لسنة 2005م
بإنهاء مهام الوزراء المفوضين في المناطق التي انسحب منها الجانب
االسرائيلي.

386
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العدد الرابع والستون /

.228

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 205لسنة 2005م
بتغطية تكلفة رفع جدار حماية مبنى الدراسات في أبو ديس .

371

31

.227

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 204لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي لجمعية الرازي للثقافة والمجتمع في مدينة القدس .

370

أيار 2006م

.226

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 203لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي لمشروع مجمع خدمات في مجلس محلي بير نباال.

369

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد 64

.239

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 216لسنة 2005م
باعتماد موازنة لوزارة الثقافة لتغطية نفقات نسخ وتوزيع النشيد الوطني.

388

.240

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 217لسنة 2005م
باعتماد المباديء األساسية العشر لإلحصاءات الرسمية .

389

.241

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 218لسنة 2005م
بتخصيص مبلغ مالي للبدء بتشغيل صندوق تطوير وإقراض البلديات .

390

.242

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 219لسنة 2005م
بشأن آليات تنفيذ مشروع حاسوب لكل بيت .

391

.243
العدد الرابع والستون /

.244

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 220لسنة 2005م
بشأن موعد إجراء المرحلة الرابعة من انتخابات مجالس الهيئات
المحلية .
قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 221لسنة 2005م
بالمصادقة على توصيات اللجنة الوزارية الثالث الخاصة بتصويب
أوضاع المحطات اإلذاعية والتلفزيونية .

393
395

.246

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 223لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي لتنفيذ مشروع بناء جدران استنادية لمقبرة أبو ديس .

399

.247

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 224لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي لتسديد احتياجات عيادة قرية أبو شخيدم .

400

.248

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 225لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي الستكمال تركيب عمودين لشبكة الكهرباء في قرية
دير أبو مشعل.

401

.249

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 226لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي لتعويض قطاع الكهرباء في غزة .

402

.250

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 227لسنة 2005م
بتغطية أتعاب المساح السيد  /وجيه عمارنه .

403

.251

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 228لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي إلعادة ترميم مقر نادي عتيل الرياضي الثقافي .

404

31

.245

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 222لسنة 2005م
بدعم برامج المركز الوطني الفلسطيني لتأهيل وتعليم الكبار .

398

أيار 2006م
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العدد 64

.253

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 230لسنة 2005م
بتغطية تكاليف رسوم ربط خط كهربائي في قرية فصايل .

406

.254

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 231لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي لمجلس قروي عين البيضا .

407

.255

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 232لسنة 2005م
بتغطية نفقات مرافق صحية في مدرسة برقين األساسية .

408

.256

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 233لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي لمركز أجيال الشبابي والطفولي في قرية برقين .

409

.257

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 234لسنة 2005م
بتغطية نفقات تشطيب غرفتين صفيتين بمدرسة بنات تياسير األساسية .

410

.258

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 235لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي ألهالي قرية العقبة لحل مشكلة المياه .

411

العدد الرابع والستون /

.259

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 236لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي لتغطية احتياجات مدارس طمون .

412

31

.260

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 237لسنة 2005م
بالمصادقة على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بإدارة المساعدات
المقدمة للمواطنين المحتاجين .

414

.261

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 238لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي لبلدية الشيوخ بمحافظة الخليل .

417

.262

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 239لسنة 2005م
بنظام احتساب مدة الخدمة السابقة لموظفي ( م.ت.ف ) وفصائلها
المعتمدة ومدة األسر لألسرى .

418

.263

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 240لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي لصالح جمعية باقة الشرقية للخدمات الزراعية .

422

.264

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 241لسنة 2005م
بتغطية نفقات تأهيل وتعبيد مدخل قرية العقبة .

423
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.252

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 229لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي لنادي النويعمة الرياضي .

405

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد

64

العدد الرابع والستون /

.265

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 242لسنة 2005م
بتغطية نفقات اإلفطارالجماعي ألسر الشهداء والمعتقلين بجنين .

424

.266

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 243لسنة 2005م
بنظام حماية الثروة السميكة.

425

.267

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 244لسنة 2005م
بشأن نظام منح جواز السفر الدبلوماسي ( .) V.I.P

455

.268

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 1لسنة 2006م
بتعديل الالئحة التنفيذية رقم (  ) 141لقانون التقاعد العام رقم ( ) 7
لسنة 2005م.

459

.269

نظام صادر من بلدية غزة بشأن رسوم النظافة .

461

.270

أمر تسوية صادر من رئيس سلطة األراضي .

465

.271

قرارات إمهال صادرة من محاكم البداية في الضفة الغربية .

466

31

أيار 2006م

قرارات وإعالنات صادرة عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن.

469

.272

*

.273

قرارات تسجيل جمعيات خيرية .

542

.274

كشوفات تصحيح األسماء في سجالت المواليد .

547

تجدها في الملحق رقم ( )2صفحة (.)360
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العدد 65

رقم
مسلسل العدد الخامس والستون  14 /حزيران 2006م
الصفحة

.3

مرسوم رئاسي رقم (  ) 17لسنة 2006م
بتشكيل لجنة طوارئ وطنية لمواجهة انتشار أنفلونزا الطيور.

30

.4

مرسوم رئاسي رقم (  ) 18لسنة 2006م
بشأن إنشاء متحف غزة لآلثار.

33

.5

مرسوم رئاسي رقم ( )19لسنة 2006م
بشأن االستفتاء على وثيقة الوفاق الوطني"وثيقة األسرى" .

35

.6

قرار رقم (  ) 165لسنة 2006م
بترقية السيد  /صالح الزرو التميمي.

44

.7

قرار رقم (  ) 166لسنة 2006م
بترفيع السيد  /محمود سعيد دواس.

45

.8

قرار رقم (  ) 167لسنة 2006م
بترقية السيد  /د .نصر محمود جبر.

46

.9

قرار رقم (  ) 168لسنة 2006م
بتعيين األخ العقيد /مصباح محمد جاد هللا البحيصي.

47

.10

قرار رقم (  ) 169لسنة 2006م
بترقية السيد  /فهد محمد مصطفى السيد.

48

.11

قرار رقم (  ) 170لسنة 2006م
بترفيع السيد  /زعل عبد الرحمن خضر أبو رقطي.

49
97

حزيران 2006م
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العدد الخامس والستون /

.2

مرسوم رئاسي رقم (  ) 16لسنة 2006م
بشأن تنظيم اإلدارة العامة للمعابر والحدود.

27

14

.1

قانون رقم (  ) 6لسنة 2006م
بشأن تقديم مشروع قانون الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية
لسنة 2006م.

25

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد 65

العدد الخامس والستون /
14

حزيران 2006م

.12

قرار رقم (  ) 171لسنة 2006م
بترقية السيد  /فكري حمد سعيد حمودة.

50

.13

قرار رقم (  ) 172لسنة 2006م
بترقية السيد  /فايز مطيع حسين عنان.

51

.14

قرار رقم (  ) 173لسنة 2006م
بترقية السيد  /سعدو حسني أحمد السبعاوي.

52

.15

قرار رقم ( )174لسنة 2006م
بترقية السيد  /عاطف محمود عيسي.

53

.16

قرار رقم (  ) 175لسنة 2006م
بترفيع السيد  /عبد الرحمن محمد البرقاوي.

54

.17

قرار رقم (  ) 176لسنة 2006م
بترقية السيد  /باسل فريد مطلق قطب.

55

.18

قرار رقم (  ) 177لسنة 2006م
بترفيع السيد  /مازن محمد راتب غنيم.

56

.19

قرار رقم (  ) 178لسنة 2006م
بترفيع السيد  /جمال عبد الفتاح حسن.

57

.20

قرار رقم (  ) 179لسنة 2006م
بترفيع السيدة  /عبير محمد سليم الوحيدي.

58

.21

قرار رقم (  ) 180لسنة 2006م
بترفيع السيد  /محمد عبد القادر عيسى األسمر.

59

.22

قرار رقم (  ) 181لسنة 2006م
بترقية السيد  /نزيه مصطفى أحمد قاسم.

60

.23

قرار رقم (  ) 182لسنة 2006م
بترقية السيد  /عودة هللا بدوي أبو عريضة.

61

.24

قرار رقم (  ) 183لسنة 2006م
بترقية السيد  /أكرم محمود عبد هللا العجلة.

62
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دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد 65

.28

قرار رقم (  ) 187لسنة 2006م
بترقية السيد  /عزام مصطفى أحمد العموري.

66

.29

قرار رقم ( )188لسنة 2006م
بترقية السيد  /عادل إسماعيل الهباش.

67

.30

قرار رقم (  ) 189لسنة 2006م
بترفيع السيد  /محمد عبد الرزاق وهبي.

68

.31

قرار رقم (  ) 190لسنة 2006م
بترقية السيد  /حمدان محمد موسى طه.

69

.32

قرار رقم (  ) 191لسنة 2006م
بترقية السيد  /مهند سليمان صايل سليمان.

70

.33

قرار رقم (  ) 192لسنة 2006م
بترفيع السيد  /سليمان عيادة أبو سمهدانة.

71

.34

قرار رقم (  ) 193لسنة 2006م
بترفيع السيد /يوسف عبد ربه عبد الهادي.

72

.35

قرار رقم (  ) 194لسنة 2006م
بترقية السيد  /ماهر غنيم.

73

.36

قرار رقم (  ) 195لسنة 2006م
بشأن إعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة القدس المفتوحة.

74

.37

قرار رقم (  ) 196لسنة 2006م
بترفيع السيد  /عارف سليم خضر عبد هللا.

76
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العدد الخامس والستون /

.27

قرار رقم (  ) 186لسنة 2006م
بترقية السيد  /نايف عبد الحليم محمود عبد الحليم.

65

14

.26

قرار رقم (  ) 185لسنة 2006م
بتعيين السيد  /ظافر محمد ملحم.

64

حزيران 2006م

.25

قرار رقم (  ) 184لسنة 2006م
بترفيع السيد  /إسماعيل حسن إبراهيم المسحال.

63

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد

65

العدد الخامس والستون /
14

حزيران 2006م

.38

قرار رقم (  ) 197لسنة 2006م
بترفيع السيد  /غانم محمد نعمات األسطل .

77

.39

قرار رقم (  ) 198لسنة 2006م
بترفيع السيد  /إبراهيم محمد إبراهيم مصلح.

78

.40

قرار رقم (  ) 199لسنة 2006م
بترفيع السيدة  /بهادر إبراهيم اآلغا.

79

.41

قرار رقم (  ) 200لسنة 2006م
بترفيع السيد  /هاشم كامل أبو كشك.

80

.42

قرار رقم (  ) 201لسنة 2006م
بترفيع السيد  /يسري جميل الهدمي.

81

.43

قرار رقم (  ) 202لسنة 2006م
بترفيع السيد  /محمد معين شعبان صادق.

82

.44

قرار رقم (  ) 203لسنة 2006م
بترفيع السيد  /ماجد فايز أبو الرب.

83

.45

قرار رقم (  ) 204لسنة 2006م
بترفيع السيدة  /سونيا فتحي سعيد نمر.

84

.46

قرار رقم (  ) 205لسنة 2006م
بترفيع السيد  /فوزي محمد تايه خنافسة.

85

.47

قرار رقم (  ) 206لسنة 2006م
بترفيع السيد  /عبد الناصر علي التايه.

86

.48

قرار رقم (  ) 207لسنة 2006م
بترقية السيد  /محمد عبد الرحمن جودة.

87

.49

قرار رقم (  ) 208لسنة 2006م
بترفيع السيد  /محمد أحمد نافع أحمد.

88

.50

قرار رقم (  ) 209لسنة 2006م
بترفيع السيد  /علي عبد الهادي مهنا.

89
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دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد 65

.54

قرار رقم (  ) 213لسنة 2006م
بترفيع السيد  /ناهض سليمان قديح.

93

.55

قرار رقم (  ) 214لسنة 2006م
بترفيع السيد  /راضي صبح عيسى جابر.

94

.56

قرار رقم (  ) 215لسنة 2006م
بترفيع السيد  /بالل خميس يوسف اصفيرة.

95

.57

قرار رقم (  ) 216لسنة 2006م
بترقية السيد  /أحمد طه أحمد الغندور.

96

.58

قرار رقم ( )217لسنة 2006م
بترقية السيد  /عمر مصطفى أبو سمحة.

97

.59

قرار رقم (  ) 218لسنة 2006م
بترقية السيد  /علي شريف علي مشعل.

98

.60

قرار رقم (  ) 219لسنة 2006م
بترقية السيد  /سليمان مصطفى زهيري.

99

.61

قرار رقم ( ) 220لسنة 2006م
بترقية السيد  /موسى عبد هللا أبو غربية.

100

.62

قرار رقم (  ) 221لسنة 2006م
بشأن تعديل رسوم انتقال األراضي في محافظات قطاع غزة.

101

.63

قرار رقم (  ) 222لسنة 2006م
بترفيع السيد /عبد الرحيم حسين قعدان.

103
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العدد الخامس والستون /

.53

قرار رقم (  ) 212لسنة 2006م
بترقية السيد  /هاني طلب القواسمي.

92

14

.52

قرار رقم (  ) 211لسنة 2006م
بترفيع السيد  /خالد عبد الرازق حبيب.

91

حزيران 2006م

.51

قرار رقم (  ) 210لسنة 2006م
بترقية السيد  /سليمان خليل محمد القرا.

90

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد

65

العدد الخامس والستون /
14

حزيران 2006م

.64

قرار رقم (  ) 223لسنة 2006م
بترفيع السيد  /يحيى محمد موسى بركات.

104

.65

قرار رقم (  ) 224لسنة 2006م
بترفيع السيد  /إبراهيم راغب ملحم.

105

.66

قرار رقم (  ) 225لسنة 2006م
بترفيع السيد  /عيسى صالح عبد الحفيظ.

106

.67

قرار رقم (  ) 226لسنة 2006م
بترفيع السيد  /علي أحمد يوسف ريان.

107

.68

قرار رقم (  ) 227لسنة 2006م
بترفيع السيدة  /جميلة حسني البطش.

108

.69

قرار رقم (  ) 228لسنة 2006م
بنقل السيد  /سمير محمود صبيحات.

109

.70

قرار رقم (  ) 229لسنة 2006م
بتعيين السيدة  /وفاء عيسى محمد حمايل.

110

.71

قرار رقم (  ) 230لسنة 2006م
بترقية السيد  /محمد مصطفى محمد جعفر.

111

.72

قرار رقم (  ) 231لسنة 2006م
بترفيع السيد  /نبيل خالد مصطفى فانوس.

112

.73

قرار رقم (  ) 232لسنة 2006م
بترفيع السيد  /عماد موسى أبوطبيخ.

113

.74

قرار رقم (  ) 233لسنة 2006م
بتعيين السيدة  /زينة جعفر عبد الهادي.

114

.75

قرار رقم (  ) 234لسنة 2006م
ً
ً
باستمرار السيد/نظمي عبد القادر أحمد مهنا مديرا عاما لإلدارة العامة
للمعابر والحدود.

115

.76

قرار رقم (  ) 235لسنة 2006م
بتعيين المحامي  /محمود شفيق جاموس.

116
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العدد 65

.80

قرار رقم (  ) 239لسنة 2006م
بتعيين القاضي  /رسالن عرفات عبد هللا حمدان.

120

.81

قرار رقم (  ) 240لسنة 2006م
بتعيين القاضي  " /محمد حيدر " طهبوب.

121

.82

قرار رقم (  ) 241لسنة 2006م
بتعيين القاضي  /فريد جميل عقل.

122

.83

قرار رقم (  ) 242لسنة 2006م
بتعيين القاضي  /عماد عوني رباح مسودة.

123

.84

قرار رقم (  ) 243لسنة 2006م
بتعيين القاضي  /حسين أحمد عبيدات .

124

.85

قرار رقم (  ) 244لسنة 2006م
بتعيين القاضي  /عبد الكريم أحمد حنون.

125

.86

قرار رقم (  ) 245لسنة 2006م
بتعيين القاضي  /حازم يعقوب خليل إدكيدك.

126

.87

قرار رقم ( )246لسنة 2006م
بتعيين القاضية  /رشا إبراهيم حماد.

127

.88

قرار رقم (  ) 247لسنة 2006م
بإحالة القاضي /رسمي محمد الساعد على التقاعد.

128

.89

قرار رقم (  ) 248لسنة 2006م
بإحالة القاضي  /إلياس الجالد على التقاعد.

129
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103

العدد الخامس والستون /

.79

قرار رقم (  ) 238لسنة 2006م
بتعيين القاضي  /رائد مصطفى عبد الحميد.

119

14

.78

قرار رقم (  ) 237لسنة 2006م
بتعيين المحامي  /فواز إبراهيم نزار عطيه.

118

حزيران 2006م

.77

قرار رقم (  ) 236لسنة 2006م
بتعيين المحامي  /محمد يوسف إحشيش.

117

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد

65

العدد الخامس والستون /
14

حزيران 2006م

.90

قرار رقم (  ) 249لسنة 2006م
بإحالة القاضي  /خيري زلوم على التقاعد.

130

.91

قرار رقم (  ) 250لسنة 2006م
بإحالة القاضي  /سميح جعرور على التقاعد.

131

.92

قرار رقم (  ) 251لسنة 2006م
بترفيع السيد /فهد حسين أحمد أبو الحاج.

132

.93

قرار رقم (  ) 252لسنة 2006م
بترفيع السيدة  /مها فريد حافظ غنام.

133

.94

قرار رقم (  ) 253لسنة 2006م
بترفيع السيد  /يوسف أحمد عطية جبران.

134

.95

قرار رقم (  ) 254لسنة 2006م
بترفيع السيد  /عبد الرؤوف شقليه.

135

.96

قرار رقم (  ) 255لسنة 2006م
بترفيع السيدة  /رويدة مصطفى الصالحي.

136

.97

قرار رقم (  ) 256لسنة 2006م
بترفيع السيد  /بهجت شافع يوسف الخالدي.

137

.98

قرار رقم (  ) 257لسنة 2006م
بتعديل المسمى الوظيفي للسيد  /أمين عبد القادر محمد صيام.

138

.99

قرار رقم (  ) 258لسنة 2006م
بترقية العميد  /عز الدين الشريف.

139

.100

قرار رقم (  ) 259لسنة 2006م
بتعيين األخ  /سعيد فتحي زعرب.

140

.101

قرار رقم (  ) 260لسنة 2006م
بنقل الموظفين  /أحمد حسني األمير  /توفيق حيدر الشوا.

141

.102

قرار رقم (  ) 261لسنة 2006م
بترقية السيد  /عبد الناصر حسين عطا األعرج.

142
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العدد 65

.106

قرار رقم (  ) 265لسنة 2006م
بترفيع السيد/فريد أحمد عبد الحافظ غنام.

146

.107

قرار رقم (  ) 266لسنة 2006م
بترفيع السيد  /مازن مصطفى جاد هللا .

147

.108

قرار رقم (  ) 267لسنة 2006م
بترفيع السيد  /جميل محمد يونس حراره.

148

.109

قرار رقم (  ) 268لسنة 2006م
بترفيع السيد  /محمد خليل محمد الحلبي.

149

.110

قرار رقم (  ) 269لسنة 2006م
بترفيع السيد  /زياد فايز هاشم البنا.

150

.111

قرار رقم (  ) 270لسنة 2006م
بترفيع السيد  /محمد عبد الرحمن أبو الرب.

151

.112

قرار رقم (  ) 271لسنة 2006م
بترفيع السيد  /محمود حسين الوالي.

152

.113

قرار رقم (  ) 272لسنة 2006م
بترفيع السيد  /يوسف رمضان عوض هللا.

153

.114

قرار رقم (  ) 273لسنة 2006م
بترفيع السيد  /رضوان حسن الخضري.

154

.115

قرار رقم (  ) 274لسنة 2006م
بترفيع السيد  /وائل محمود طه عيسى.

155
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105

العدد الخامس والستون /

.105

قرار رقم (  ) 264لسنة 2006م
بترفيع السيد  /عبد القادر محمد عثمان عيسى.

145

14

.104

قرار رقم (  ) 263لسنة 2006م
بتعيين األخ العقيد  /منير الزعبي.

144

حزيران 2006م

.103

قرار رقم (  ) 262لسنة 2006م
بترقيه السيد  /مجاهد مصطفى سالمة.

143

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد

65

العدد الخامس والستون /
14

حزيران 2006م

.116

قرار رقم (  ) 275لسنة 2006م
بترفيع السيد  /عطا أحمد سالم حسن سالم.

156

.117

قرار رقم (  ) 276لسنة 2006م
بترفيع السيد  /عبد الحميد سالم حمد المصري.

157

.118

قرار رقم (  ) 277لسنة 2006م
بنقل السيد  /مروان ايميل طوباسي.

158

.119

قرار رقم (  ) 278لسنة 2006م
بنقل السيد  /المتوكل سعيد بكر نزال.

159

.120

قرار رقم (  ) 279لسنة 2006م
بنقل السيد  /د .أحمد صبح.

160

.121

قرار رقم (  ) 280لسنة 2006م
بترفيع السيد  /نايف علي ( سويطات ).

161

.122

قرار رقم (  ) 281لسنة 2006م
بترفيع السيد  /عوض عيسى محمد العيسوي.

162

.123

قرار رقم (  ) 282لسنة 2006م
باستمرار ندب السيد  /يحيى يخلف.

163

.124

قرار رقم (  ) 283لسنة 2006م
بتجديد ندب الدكتور  /رمزي خوري.

164

.125

قرار رقم (  ) 284لسنة 2006م
بتكليف مفوض الملف الفلسطيني في لبنان األخ /شريف مشعل (عباس
زكي).

165

.126

قرار رقم (  ) 285لسنة 2006م
بشأن تشكيل لجنة ضباط قوى األمن الفلسطينية.

167

.127

قرار رقم (  ) 286لسنة 2006م
باعتماد المواطن األردني /خالد حسن فالح الردايدة شهيداً لفلسطين.

169

.128

قرار رقم (  ) 287لسنة 2006م
بشأن إعادة تبعية برنامج خلق فرص عمل في غزة لديوان رئاسة
السلطة الوطنية الفلسطينية.

170
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173

.132

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 248لسنة 2005م
بتعزيز صمود األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية.

176

.133

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 249لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي لمساعدة جمعية اتحاد شباب النضال الفلسطيني.

177

.134

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 250لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي لمساعدة الجمعية التعاونية للحاصالت الزراعية في
محافظة أريحا واألغوار.

178

.135

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 251لسنة 2005م
بشراء مضخة مياه عامودية .

179

.136

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 252لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي لنادي عقابا والمركز النسوي .

180

.137

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 253لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي لبلدة برطعة لشراء قطعة أرض.

181

.138

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 254لسنة 2005م
بتقديم دعم مالي إلقامة جدار حول مدرسة برطعة الثانوية.

182

.139

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 255لسنة 2005م
بتقديم دعم مالي لبناء مدرسة ثانوية للبنات في قرية رمانة.

183

.140

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 256لسنة 2005م
بتقديم دعم مالي لتغطية تكاليف التحضير لخوض انتخابات النادي
الرياضي ببلدة سيلة الظهر.

184

.141

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 257لسنة 2005م
بتغطية تكاليف أتعاب مسح األراضي في منطقة السواحرة وأبو ديس.

185
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.131

قرار مجلس الوزراء رقم ( )247لسنة 2005م
بالمصادقة على توصيات اللجنة التوجيهية للمؤتمر االستثماري المزمع
عقده في مدينة بيت لحم.

14

.130

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 246لسنة 2005م
بشأن التضامن مع الشعب الباكستاني جراء الزلزال.

172

حزيران 2006م

.129

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 245لسنة 2005م
بتغطية مبلغ الدية للمواطن عبد المطلب موسى القريوتي.

171
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.142
.143
.144

العدد 65

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 258لسنة 2005م
بتمويل بناء الطابق الثاني لمعهد الطفل بجامعة القدس.
قرار مجلس الوزراء رقم ( )259لسنة 2005م
بالمصادقة علي توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بإدارة المساعدات
المقدمة للمواطنين المحتاجين.
قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 260لسنة 2005م
بتوفير األموال الالزمة لتدعيم دور المؤسسة األمنية وإعادة بناء
مقراتها.

186
187
189

.145

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 261لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي لصالح جمعية بدو للتنمية والتطوير قضاء القدس.

191

.146

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 262لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي ألبناء عشيرة الهذالين بمحافظة الخليل.

192
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.147
.148

14

حزيران 2006م

.149
.150
.151
.152
.153

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 263لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي لتغطية تكاليف تجهيز مركز حاسوب في مدرسة
إناث قرية صفا.
قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 264لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي لفرقة مسرحية الجدار لتغطية تكاليف تمثيل فلسطين
في مهرجان قرطاج الدولي.
قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 265لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي لتأثيث مجلس قروي اللبن الغربي بمحافظة رام هللا
والبيرة.
قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 266لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي لصالح مدرسة سانت جورج التابعة لبطريركية
الروم األرثوذكس المقدسية لشراء خمس أجهزة حاسوب .
قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 267لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي لصيانة وترميم وشراء أجهزة ومعدات خاصة لقاعة
الشهداء بمركز شباب األمعري.
قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 268لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي لصالح روضة خالد بن الوليد اإلسالمية في شمال
غزة.
قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 269لسنة 2005م
بالمصادقة على السياسات العامة الستخدام الحاسوب وشبكة اإلنترنت
في المؤسسات العامة.
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194
195
196
197
198
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.157

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 273لسنة 2005م
بإضافة وزارة السياحة واآلثار إلى عضوية مجلس إدارة سلطة جودة
البيئة .

213

.158

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 274لسنة 2005م
بشأن قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالدعم والتعويض.

214

.159

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 275لسنة 2005م
بشأن اتفاقية القرض المقدم من البنك اإلسالمي.

215

.160

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 276لسنة 2005م
بشأن تفعيل مركزالحاسوب الحكومي.

216

.161

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 277لسنة 2005م
بإنشاء مركز لالعتماد في فلسطين.

217

.162
.163
.164
.165

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 278لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي لمساعدة جمعية الشمال للتنمية والتطوير المجتمعي
بغزة.
قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 279لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي إلقامة خمس إفطارات جماعية في المحافظات
الشمالية.
قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 280لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي لتغطية تكاليف مشاركة وفد فلسطين للكراتيه
وتصنيف الحكام في بطولة العالم بقبرص.
قرار مجلس الوزراء رقم ( )281لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي لجمعية رافات للتعاون.
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219
220
221
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.156

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 272لسنة 2005م
بشأن عطلة عيد الفطر السعيد.

212

14

.155

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 271لسنة 2005م
بإنشاء المجلس األعلى للمرور وتنظيمه .

204

حزيران 2006م

.154

قرار مجلس الوزراء رقم ( )270لسنة 2005م
بشأن حدود (1967م) في قطاع غزة.

201
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.166

قرار مجلس الوزراء رقم ( ) 282لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي الستكمال سقف الطابق الثالث لجمعية األقصى
للمعاقين.

222

.167

قرار مجلس الوزراء رقم ( )283لسنة 2005م
بشأن تعزيز صمود أهالي حي البشير بمنطقة السواحرة بمحافظة القدس.

223

.168

قرار مجلس الوزراء رقم ( ) 284لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي لرابطة جرحى فلسطين (فجر).

224

.169

قرار مجلس الوزراء رقم ( ) 285لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي لمساعدة جمعية الصمود الخيرية في غزة.

225

.170
العدد الخامس والستون /

.171
.172

14

حزيران 2006م

.173
.174
.175
.176
.177

قرار مجلس الوزراء رقم ( ) 286لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي لسداد الديون المتراكمة على جمعية أصدقاء المريض
في مدينة جنين.
قرار مجلس الوزراء رقم ( )287لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي لشراء قطعة أرض في بلدة دورا بمحافظة الخليل
إلنشاء مدرسة عليها .
قرار مجلس الوزراء رقم ( ) 288لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي لدعم مشروع البساط البلدي في جمعية السموع
الخيرية بمحافظة الخليل.
قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 289لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي لدعم نادي شباب السموع بمحافظة الخليل.
قرار مجلس الوزراء رقم ( ) 290لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي إلكمال تشطيب القسم السفلي لمدرسة الصم والبكم
وذوي االحتياجات الخاصة من جمعية الهالل األحمر ببلدة بني نعيم.
قرار مجلس الوزراء رقم ( ) 291لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي إلعادة تأهيل طريق عين قينيا في محافظة رام هللا
والبيرة.
قرار مجلس الوزراء رقم ( ) 292لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي إلقامة حفل تكريم لمجموعة من الطلبة المتفوقين في
مخيم الجلزون.
قرار مجلس الوزراء رقم ( )293لسنة 2005م
بإعادة تأهيل البيوت المحروقة في قرية الطيبة بمحافظة رام هللا والبيرة.
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228
229
230
231
232
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.179
.180
.181
.182

.184

.187

236
238
239
240
241
242

14

.186

قرار مجلس الوزراء رقم ( )295لسنة 2005م
بالمصادقة علي توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بإدارة المساعدات
المقدمة للمواطنين المحتاجين.
قرار مجلس الوزراء رقم ( ) 296لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي الستكمال بناء وتجهيز ملعب كرة القدم في قرية
كفر نعمة .
قرار مجلس الوزراء رقم ( ) 297لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي ألهالي قرية كفر نعمة بمحافظة رام هللا لتنفيذ
مشروع الطرق الداخلية في القرية.
قرار مجلس الوزراء رقم ( ) 298لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي لسداد عجز وتغطية التزامات جمعية الحياة واألمل
في محافظة شمال غزة.
قرار مجلس الوزراء رقم ( ) 299لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي إلصالح مبنى مقر قيادة إقليم الشمال – فتح في مدينة
بيت الهيا.
قرار مجلس الوزراء رقم ( ) 300لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي الستكمال إنشاء المبنى الخاص بمركز شباب بيت
الهيا .
قرار مجلس الوزراء رقم ( ) 301لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي لتجهيز مقر رابطة الخريجين الجامعيين في محافظة
رفح.
قرار مجلس الوزراء رقم ( ) 302لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي ألهالي منطقة المغراقة  -وادي غزة لتغطية تكاليف
أجرة حافلة نقل الطالب.
قرار مجلس الوزراء رقم ( ) 303لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي لتكملة بناء مئذنة وشبابيك مسجد األبرار في بلدة
العبيدية بمحافظة بيت لحم.

243
244
245

.188

قرار مجلس الوزراء رقم ( ) 304لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي لترميم مدرسة العقربانية األساسية بنابلس.

246

.189

قرار مجلس الوزراء رقم ( ) 305لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي لبناء أربع غرف صفية لمدرسة صيد في قرية صيد
بمحافظة جنين.

247
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.185

قرار مجلس الوزراء رقم ( ) 294لسنة  2005م بالمصادقة على
توصيات اللجنة الفنية لدعم المؤسسات المقدسية.
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.190

قرار مجلس الوزراء رقم ( ) 306لسنة 2005م
بالالئحة التنفيذية إلعداد مخططات التنظيم اإلقليمية.

248

.191

قرار مجلس الوزراء رقم ( ) 307لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي لمساعدة نادي عيبال الرياضي.

251

.192

قرار مجلس الوزراء رقم ( ) 308لسنة 2005م
بشأن البضائع الواردة بحوزة المسافرين.

252

.193

قرار مجلس الوزراء رقم ( ) 309لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي لصالح نادي اتحاد بيت لقيا بمحافظة رام هللا والبيرة.

255

.194

قرار مجلس الوزراء رقم ( ) 310لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي لنادي قرية بلعين بمحافظة رام هللا والبيرة.

256
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.195
.196

14

حزيران 2006م

.197

قرار مجلس الوزراء رقم ( ) 311لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي لتجهيز جمعية بيت السالم لألمومة والطفولة في
قرية خربثا بمحافظة رام هللا والبيرة.
قرار مجلس الوزراء رقم ( ) 312لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي لتغطية تكاليف مشروع إنشاء مركز حاسوب في
قرية بدرس.
قرار مجلس الوزراء رقم ( ) 313لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي لصالح جمعية بيت السالم لألمومة والطفولة في
قرية خربثا بمحافظة رام هللا والبيرة.

257
258
259

.198

قرار مجلس الوزراء رقم ( ) 314لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي ألهالي بلدة الطور في محافظة القدس.

260

.199

قرار مجلس الوزراء رقم ( ) 315لسنة 2005م
بالمصادقة على توصيات لجنة الشؤون اإلدارية الوزارية الدائمة.

261

.200
.201

قرار مجلس الوزراء رقم ( )316لسنة  2005م بالمصادقة على
توصيات اللجنة التوجيهية الوطنية إلصالح وتطوير قطاع الصحة
ونظام الرعاية الصحية .
قرار مجلس الوزراء رقم ( ) 317لسنة 2005م
بالمصادقة على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بإدارة المساعدات
المقدمة للمواطنين المحتاجين.
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.202

قرار مجلس الوزراء رقم ( )318لسنة 2005م
بتفويض وزير المالية إبرام اتفاقيات مع البنوك التجارية نيابة عن
السلطة الوطنية الفلسطينية .

266

.203

قرار مجلس الوزراء رقم ( ) 319لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي لنادي أريحا للفروسية بمحافظة أريحا واألغوار.

267

.204
.205

قرار مجلس الوزراء رقم ( ) 320لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي لمساعدة سكان المناطق الريفية في محافظة بيت
لحم.
قرار مجلس الوزراء رقم ( ) 321لسنة 2005م
بإضافة وزارة االقتصاد الوطني إلى عضوية مجلس إدارة سلطة جودة
البيئة.

268
269

.208

قرار مجلس الوزراء رقم ( )324لسنة 2005م
بتقديم دعم مالي لمساعدة نادي شباب نابلس.

272

.209

قرار مجلس الوزراء رقم ( )325لسنة 2005م
بتقديم دعم مالي لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني لشراء قطعة أرض.

273

.210

قرار مجلس الوزراء رقم ( )326لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي لجمعية نزلة عيسى التعاونية الزراعية بمحافظة
طولكرم.

274

.211

قرار مجلس الوزراء رقم ( )327لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي لمنتدى شباب جباليا في قطاع غزة.

275

.212

قرار مجلس الوزراء رقم ( )328لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي لتأثيث مبنى بلدية دير البلح الجديد.

276

.213

قرار مجلس الوزراء رقم ( )329لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي لجمعية شاهد لتنمية المجتمع في بيت الهيا كمساعدة
طارئة.

277

113

حزيران 2006م
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.207

قرار مجلس الوزراء رقم ( )323لسنة 2005م
بتقديم دعم مالي لمساعدة جمعية المنبر الشبابي للتنمية البشرية.

271

14

.206

قرار مجلس الوزراء رقم ( )322لسنة 2005م
بشأن عطلة عيد االستقالل.

270
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.214

قرار مجلس الوزراء رقم ( )330لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي لتغطية تكاليف مركز وطننا للشباب بمخيم جباليا
في قطاع غزة.

278

.215

قرار مجلس الوزراء رقم ( ) 331لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي لجمعية ابن خلدون للتنمية المجتمعية في قطاع غزة.

279

.216

قرار مجلس الوزراء رقم ( ) 332لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي لهيئة طالئع األقصى بمخيم جباليا في قطاع غزة.

280

.217

قرار مجلس الوزراء رقم ( )333لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي لجمعية األمل التنموية في بيت حانون بقطاع غزة.

281

.218
العدد الخامس والستون /

.219
.220

14
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.221
.222

قرار مجلس الوزراء رقم ( )334لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي لتشغيل مدرسة الصالحين ببلدة اليامون بمحافظة
جنين.
قرار مجلس الوزراء رقم ( )335لسنة 2005م
بنظام توظيف الخبراء وشغل الوظائف للقيام بأعمال بصفة مؤقتة أو
عارضة أو موسمية.
قرار مجلس الوزراء رقم ( )336لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي لتمويل مشروع جمعية ياسر عرفات لصحة المرأة.
قرار مجلس الوزراء رقم ( )337لسنة 2005م
بتأجير مساحة ( )4000أربعة آالف دونم من األراضي المقام عليها
الدفيئات الزراعية.
قرار مجلس الوزراء رقم ( )338لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي للمساهمة في سقف الطابق الثالث لعيادة ومسجد
جعفر بن أبي طالب في السواحرة الشرقية بمنطقة القدس.

282
283
288
289
290

.223

قرار مجلس الوزراء رقم ( ) 339لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي لجمعية حوسان الخيرية بمحافظة بيت لحم.

291

.224

قرار مجلس الوزراء رقم ( )340لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي لجمعية األقصى للمعاقين الخيرية ببلدة السموع
بمحافظة الخليل.

292

.225

قرار مجلس الوزراء رقم ( )341لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي لجمعية األمل الخيرية للصم.

293
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.226

قرار مجلس الوزراء رقم ( )342لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي لمدرسة بلعين الثانوية المختلطة بمحافظة رام هللا.

294

.227

قرار مجلس الوزراء ( )343لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي لمركز فيصل الحسيني الطبي العالجي اإلرشادي
بمنطقة القدس.

295

.228

قرار مجلس الوزراء رقم ( )344لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي لرابطة أندية القدس بمحافظة القدس.

296

.229

قرار مجلس الوزراء رقم ( )345لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي لالتحاد الفلسطيني للجودو بمحافظة القدس.

297

.230

.232

299
300

14

.234

قرار مجلس الوزراء رقم ( )350لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي لمجلس قروي شوفة بمحافظة طولكرم .

302

.235

قرار مجلس الوزراء رقم ( )351لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي لمجلس قروي كفر الديك بمحافظة رام هللا والبيرة.

303

.236

قرار مجلس الوزراء رقم ( )352لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي لبلدية كفر الديك بمحافظة رام هللا والبيرة.

304

.237

قرار مجلس الوزراء رقم ( )353لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي لتمديد التيار الكهربائي لمنازل مواطنين في منطقة
السماقة – وواد رقم ببلدة بيت فجار بمحافظة بيت لحم.

305
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.233

قرار مجلس الوزراء رقم ( )349لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي لبلدة الرماضين الحدودية بمحافظة الخليل.

301

mjr.lab.pna.ps

العدد الخامس والستون /

.231

قرار مجلس الوزراء رقم ( )346لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي لالتحاد العام للفالحين التعاونيين الزراعيين بمحافظة
القدس.
قرار مجلس الوزراء رقم ( )347لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي للشبيبة الطالبية في جامعة القدس المفتوحة في مدينة
جنين.
قرار مجلس الوزراء رقم ( )348لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي للمساهمة في إقامة مبنى للهالل األحمر الفلسطيني
في بلدة بني نعيم بمحافظة الخليل.

298

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد 65

.238

قرار مجلس الوزراء رقم ( )354لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي لصالح قرية خربة جبارة بمحافظة طولكرم.

306

.239

قرار مجلس الوزراء رقم ( )355لسنة 2005م
بالمصادقة على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بإدارة المساعدات
المقدمة للمواطنين المحتاجين.

307

.240

قرار مجلس الوزراء رقم ( )356لسنة 2005م
بنظام تعيين حدود الدوائر االنتخابية والتجمعات السكانية التابعة لها.

309

.241
.242
العدد الخامس والستون /

قرار مجلس الوزراء رقم ( )357لسنة 2005م
بالمصادقة على توصيات اللجنة التوجيهية الوطنية إلصالح وتطوير
قطاع الصحة ونظام الرعاية الصحية.
قرار مجلس الوزراء رقم ( )358لسنة 2005م
بالمصادقة على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بإدارة المساعدات
المقدمة للمواطنين المحتاجين.

342
346

.243

قرار مجلس الوزراء رقم ( )359لسنة 2005م
بالمصادقة على توصيات اللجنة الفنية لدعم المؤسسات المقدسية .

348

.244

قرار مجلس الوزراء رقم ( )360لسنة 2005م
بشأن المشاريع الحكومية الطارئة.

350

14

حزيران 2006م

.245
.246

قرار مجلس الوزراء رقم ( )361لسنة 2005م
بتقديم الدعم المالي لبعض المدارس والجمعيات والنوادي والهيئات
المحلية.
قرار مجلس الوزراء رقم ( )362لسنة 2005م
بشأن اتفاقية المخدرات بين السلطة الوطنية الفلسطينية ومكتب األمم
المتحدة للمخدرات والجريمة لسنة 2005م.

354
361

.247

قرار مجلس الوزراء رقم ( )363لسنة 2005م
بزيادة المبلغ الشهري المخصص للمعتقلين في السجون اإلسرائيلية.

362

.248

قرار مجلس الوزراء رقم ( )364لسنة 2005م
بشأن موعد إجراء االنتخابات لمجالس الهيئات المحلية.

363

.249

قرار مجلس الوزراء رقم ( )365لسنة 2005م
بشأن عهدة موظفي القطاع الحكومي المتقاعدين.

364
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.251

قرار مجلس الوزراء رقم ( )367لسنة 2005م
بإنشاء صندوق التنمية الثقافية.

367

.252

قرار مجلس الوزراء رقم ( )368لسنة 2005م
بالمصادقة على اإلكتتاب في الزيادة العامة الثالثة في رأسمال البنك
اإلسالمي للتنمية.

368

.253

قرار مجلس الوزراء رقم ( )369لسنة 2005م
بتعديل الهيكل التنظيمي والخطة التطويرية لوزارة الشؤون المدنية.

369

.254

قرار مجلس الوزراء رقم ( )370لسنة 2005م
باستحداث وحدة الرقابة والتدقيق لخطة التنمية متوسطة المدى في
وزارة التخطيط .

372

.255

قرار مجلس الوزراء رقم ( )371لسنة 2005م
بشأن صيانة ورصف معبر رفح في قطاع غزة.

373

.256

.259
.260
.261

قرار مجلس الوزراء رقم ( )375لسنة 2005م
بالمصادقة على توجيهات اللجنة الوزارية الخاصة بإدارة المساعدات
المقدمة للمواطنين المحتاجين.
قرار مجلس الوزراء رقم ( )376لسنة 2005م
بالمصادقة على وثيقة التكامل واإلندماج حول التخطيط المتوسط المدى
وإجراءات إعداد الموازنة للسلطة الوطنية الفلسطينية.
قرار مجلس الوزراء رقم ( )377لسنة 2005م
بالمصادقة علي توجيهات اللجنة الفنية لدراسة الطلبات المتعلقة بالدعم
والتعويض ومشاريع المحافظات.
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14

.258

قرار مجلس الوزراء رقم ( )374لسنة 2005م
بالالئحة التنفيذية لقانون السلك الدبلوماسي رقم ( )13لسنة 2005م.

376
380
417
419
421

117

حزيران 2006م

.257

قرار مجلس الوزراء رقم ( )372لسنة 2005م
بالمصادقة على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بإدارة المساعدات
المقدمة للمواطنين المحتاجين.
قرار مجلس الوزراء رقم ( )373لسنة 2005م
بالمصادقة على توصيات اللجنة الفنية لدراسة الطلبات المتعلقة بالدعم
والتعويض ومشاريع المحافظات.

374

العدد الخامس والستون /

.250

قرار مجلس الوزراء رقم ( )366لسنة 2005م
بتعزيز حماية المرأة المعنفة .

365
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العدد 65

العدد الخامس والستون /
14

حزيران 2006م

.262

قرار مجلس الوزراء رقم ( )378لسنة 2005م
بالمصادقة على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بإدارة المساعدات
المقدمة للمواطنين المحتاجين.

425

.263

قرار مجلس الوزراء رقم ( )379لسنة 2005م
باعتبار يومي 2005/12/25م و 2006/1/1م يومي عطلة رسمية.

427

.264

قرار مجلس الوزراء رقم ( )380لسنة 2005م
بنظام مفرخات الدواجن.

428

.265

قرار مجلس الوزراء رقم ( )381لسنة 2005م
بنظام حماية المراعي وتطويرها.

433

.266

قرار مجلس الوزراء رقم ( )382لسنة 2005م
بنظام المشاتل الزراعية.

437

.267

قرار مجلس الوزراء رقم ( )383لسنة 2005م
بنظام مزارع الحيوانات.

462

.268

قرار مجلس الوزراء رقم ( )384لسنة 2005م
بنظام الحراج والغابات.

470

.269

قرار مجلس الوزراء رقم ( )385لسنة 2005م
بنظام إنتاج التقاوي والبذور ومواد اإلكثار النباتية.

480

.270
.271
.272
.273

قرار مجلس الوزراء رقم ( )386لسنة 2005م
بنظام مشاريع الحصاد المائي من خالل السدود والحواجز الصغيرة
وتجميع المياه.
قرار مجلس الوزراء رقم ( )387لسنة 2005م
بتعديل اسم الهيئة الوطنية لشؤون الصناديق والهيئات المالية واإلنمائية
العربية واإلسالمية.
قرار مجلس الوزراء رقم ( )388لسنة 2005م
بالمصادقة على توصيات اللجنة الفنية الخاصة بطلبات الدعم والتعويض
ومشاريع المحافظات.
قرار مجلس الوزراء رقم ( )389لسنة 2005م
بالمصادقة على توصيات اللجنة الفنية لدعم المؤسسات المقدسية.
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493
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.274

قرار مجلس الوزراء رقم ( )390لسنة 2005م
بإعالن عام ( 2006م ) عام إنعاش الحياة السينمائية الفلسطينية.

500

.275

قرار مجلس الوزراء رقم ( )391لسنة 2005م
بشأن فتح الدرجات في المديريات والوحدات في الوزارات.

501

.276
.277
.278

.280

515
517
520

14

قرار مجلس الوزراء رقم ( )4لسنة 2006م
بالمصادقة على توصيات اللجنة الفنية الخاصة بطلبات الدعم والتعويض
ومشاريع المحافظات.
قرار مجلس الوزراء رقم ( )5لسنة 2006م
بالمصادقة على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بإدارة المساعدات
المقدمة للمواطنين المحتاجين.
قرار مجلس الوزراء رقم ( )6لسنة 2006م
بالمصادقة على خطة عمل اللجنة التوجيهية الوطنية إلصالح وتطوير
قطاع الصحة ونظام الرعاية الصحية.

514

522

.282

قرار مجلس الوزراء رقم ( )7لسنة 2006م بتخصيص قطعة أرض
إلقامة منطقة صناعية في طوباس لغايات الصناعات الزراعية.

524

.283

قرار مجلس الوزراء رقم ( )8لسنة 2006م
بشأن عطلة عيد الميالد المجيد للطائفة الشرقية.

525

.284

قرار مجلس الوزراء رقم ( )9لسنة 2006م
بشأن عطلة عيد األضحى المبارك.

526

.285

قرار مجلس الوزراء رقم ( )10لسنة 2006م
بالمصادقة على االتفاق المالي حول مشاريع الطاقة اإلسرائيلية
الفلسطينية بتمويل أوروبي.

527
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.281

قرار مجلس الوزراء رقم ( )3لسنة 2006م
بتفويض حق االقتراض واالستدانة نيابة عن السلطة الوطنية الفلسطينية.

502

العدد الخامس والستون /

.279

قرار مجلس الوزراء رقم ( )392لسنة 2005م
بالمصادقة على أسس عمل اللجنة الوزارية الخاصة بإدارة المساعدات
المقدمة للمواطنين المحتاجين.
قرار مجلس الوزراء رقم ( )2لسنة 2006م
بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم ( )77لسنة 2005م بشأن الالئحة
التنفيذية الخاصة بشراء سنوات الخدمة ألغراض التقاعد .

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد 65

.286

قرار مجلس الوزراء رقم ( )11لسنة 2006م
بتشكيل لجنة عطاءات خاصة لمشروع النقل الكهربائي " المرحلة
الثانية "

528

.287

قرار مجلس الوزراء رقم ( )12لسنة 2006م
بنظام مزارع الدواجن.

529

.288

قرار مجلس الوزراء رقم ( )13لسنة 2006م
بشأن إلغاء هيئة حقوق اإلنسان وشؤون المنظمات األهلية .

534

.289
.290
العدد الخامس والستون /

.291
.292

14

قرار مجلس الوزراء رقم ( )14لسنة 2006م
بالمصادقة على توصيات اللجنة الفنية الخاصة بطلبات الدعم والتعويض
ومشاريع المحافظات.
قرار مجلس الوزراء رقم ( )15لسنة 2006م
بالمصادقة على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بإدارة المساعدات
المقدمة للمواطنين المحتاجين.
قرار مجلس الوزراء رقم ( )16لسنة 2006م
بالمصادقة على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بإدارة المساعدات
المقدمة للمواطنين المحتاجين.
قرار مجلس الوزراء رقم ( )17لسنة 2006م
بالمصادقة على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بإدارة المساعدات
المتعلقة بالمنظمات األهلية.

535
537
539
541

حزيران 2006م

.293

قرار مجلس الوزراء رقم ( )18لسنة 2006م
بالعطلة الرسمية بمناسبة يوم االقتراع لالنتخابات التشريعية.

543

.294

قرار مجلس الوزراء رقم ( )19لسنة 2006م
باختيار ممثلي السلطة الوطنية في اللجنة التوجيهية لدراسة جدوى
مشروع قناة البحرين ( البحر األحمر – البحر الميت ).

544

.295

قرار مجلس الوزراء رقم ( )20لسنة 2006م
بتقديم الدعم المالي لألندية واالتحادات الرياضية.

545

.296

قرار مجلس الوزراء رقم ( )21لسنة 2006م
بالمصادقة على توصيات اللجنة الفنية الخاصة بطلبات الدعم والتعويض
ومشاريع المحافظات.

546

.297

قرار مجلس الوزراء رقم ( )22لسنة 2006م
بتشكيل اللجنة الوطنية للسكان.

550
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.298
.299

العدد 65

قرار مجلس الوزراء رقم ( )23لسنة 2006م
بتعديل القرار رقم ( )244لسنة 2005م بشأن نظام منح جواز السفر
الدبلوماسي (.)VIP
قرار مجلس الوزراء رقم ( )24لسنة 2006م
بالالئحة التنفذية بشأن إعفاء سيارات خاصة بالمعوقين الستعمالهم
الشخصي من الرسوم الجمركية والضرائب.

554
556

.300

نظام معدل ألحكام النظام الداخلي للمجلس التشريعي لسنة 2006م.

559

.301

قرارات إمهال صادرة عن محاكم البداية في الضفة الغربية.

562

قرارات وإعالنات صادرة عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن.

567

.303

إعالنات تسجيل وإلغاء وتصفية جمعيات تعاونية .

633

.304

كشوفات تصحيح األسماء في سجالت المواليد .

646

العدد الخامس والستون /

.302

*

تجدها في الملحق رقم ( )2صفحة (.)362

14

حزيران 2006م
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العدد

66

رقم
مسلسل العدد السادس والستون  22 /تموز 2006م
الصفحة

العدد السادس والستون /
22

تموز 2006م

.1

قانون الدين العام رقم (  ) 24لسنة 2005م.

5

.2

قانون رقم (  ) 7لسنة  2006م بتعديل القانون رقم (  ) 6لسنة 2006م
بشأن تقديم مشروع قانون الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية.

13

.3

مرسوم رئاسي رقم (  ) 20لسنة 2006م
بتعديل المرسوم الرئاسي رقم ( )4لسنة 2006م بشأن تشكيل مجلس
إدارة شركة صندوق االستثمار الفلسطيني.

15

.4

مرسوم رئاسي رقم (  ) 21لسنة 2006م
بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة التقاعد العام.

17

.5

قرار رقم ( )288لسنة 2006م
بنقل السيد /راضي جميل ناصر الجراعي.

19

.6

قرار رقم ( )289لسنة 2006م
بترفيع السيد /عبد المعطي محمد نظمي الصادق.

20

.7

قرار رقم ( )290لسنة 2006م
باستمرار عمل السيد  /عبد الرحيم الفرا في بعثة فلسطين لدى اليونسكو

21

.8

قرار رقم ( )291لسنة 2006م
بنقل السفير  /هاني سهيل ضاهر عقل وإحالته إلى التقاعد.

22

.9

قرار رقم ( )292لسنة  2006م
بترقية المستشار أول  /سامية بامية.

23

.10

قرار رقم ( )293لسنة 2006م
بنقل و تعيين السفير  /بدر سليمان عقل.

24

.11

قرار رقم ( )294لسنة 2006م
بتعيين السفير  /علي القزق وإحالته إلى التقاعد.

25
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.12
.13
.14
.15

العدد 66

قرار رقم ( )295لسنة 2006م
بتعيين السفير  /شوقي أرملي.
قرار رقم ( )296لسنة 2006م
بسحب القرار الرئاسي رقم ( )154لسنة 2006م
المتعلق بترفيع السيد /أحمد عبد هللا عمران شنارة.
قرار رقم ( )297لسنة 2006م
بسحب القرار الرئاسي رقم ( )151لسنة 2006م
المتعلق بترفيع السيد /فؤاد اسحاق سعيد صيام.
قرار رقم ( )298لسنة 2006م
بإلحاق القوة البحرية في المحافظات الشمالية بكافة ضباطها و أفرادها
و إمكانياتها و تجهيزاتها بجهاز المخابرات العامة .

26
27
28
29

.19

قرار رقم ( )302لسنة 2006م
بتعيين األخ  /د .جهاد خليل الوزير.

34

.20

قرار رقم ( )303لسنة 2006م
باستمرار تعيين األخت  /انتصار الوزير.

35

.21

قرار رقم ( )304لسنة 2006م
باعتبار ضحايا المجزرة اإلسرائيلية التي وقعت يوم الجمعة 2006/6/9م
بشاطئ السودانية في قطاع غزة شهداء معركة الحرية واالستقالل
الوطني الفلسطيني.

36

.22

قرار رقم (  ) 305لسنة 2006م
التكفل برعاية الطفلة هدى علي غالية على نفقة الرئيس الخاصة.

37

.23

قرار رقم ( )306لسنة 2006م
بتعيين السيد  /د .كمال الشرافي.

38
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العدد السادس والستون /

.18

قرار رقم ( )301لسنة 2006م
بتعيين السيد  /إسماعيل محمد علي محفوظ.

33

22

.17

قرار رقم ( )300لسنة 2006م
بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لإلغاثة.

31

تموز 2006م

.16

قرار رقم ( )299لسنة 2006م
بنقل السفير /معين برهان شريم.

30

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد

66

العدد السادس والستون /
22

تموز 2006م

.24

قرار رقم ( )307لسنة 2006م
بتعيين العقيد  /فايز عايش الحاج أحمد سالم.

39

.25

قرار رقم ( )308لسنة 2006م
بتعيين معاوني نيابة عامة.

40

.26

قرار رقم ( )309لسنة 2006م
بتعيين األخ الفريق  /عبد الرزاق المجايدة.

42

.27

قرار رقم ( )310لسنة 2006م
بإحالة الدكتور الشيخ  /عكرمة صبري على التقاعد.

43

.28

قرار رقم ( )311لسنة 2006م
بتكليف الشيخ  /محمد أحمد حسين بمهام المفتي العام و مفتي القدس.

44

.29

قرار مجلس الوزراء رقم ( )393لسنة 2005م
بالالئحة التنفيذية لقانون المرور رقم ( )5لسنة 2000م.

45

.30

قرار مجلس الوزراء رقم ( )25لسنة 2006م
بنظام معادلة الشهادات غير الفلسطينية.

197

.31

قرار مجلس الوزراء رقم ( )26لسنة 2006م
بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم ( )43لسنة 2005م بالنظام المالي
للوزارات و المؤسسات العامة.

206

.32

قرارات إمهال صادرة عن محاكم البداية في الضفة الغربية وقطاع
غزة.

208

.33

نظام وقرارات وإعالنات صادرة عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم
المدن * .تجدها في الملحق رقم ( )2صفحة (.)364

275

.34

كشوفات تصحيح األسماء في سجالت المواليد.

406
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العدد 67

رقم
مسلسل العدد السابع والستون  19 /تشرين األول 2006م
الصفحة

.3

قرار رقم ( )314لسنة 2006م
بنقل الموظف /موفق توفيق عطية دراغمة.

8

.4

قرار رقم ( )315لسنة 2006م
بنقل الموظف /نبيل خالد مصطفى فانوس.

9

.5

قرار رقم ( )316لسنة 2006م
بنقل الموظف /محمد نائل محمود محمد الفي.

10

.6

قرار رقم ( )317لسنة 2006م
بنقل الموظف /محمد أحمد عودة القصرواي.

11

.7

قرار رقم ( )318لسنة 2006م
بنقل الموظف/إبراهيم علي محمد األعرج.

12

.8

قرار رقم ( )319لسنة 2006م
بترقية السيد /فواز محمد يوسف ربايعة.

13

.9

قرار رقم ( )320لسنة 2006م
بتعيين السيد /عمر أحمد عطية البرش.

14

.10

قرار رقم ( )321لسنة 2006م
بتعيين السيد /ضياء الدين سعيد سليم المدهون.

15

.11

قرار رقم ( )322لسنة 2006م
بتعيين السيد /يوسف محمود محمد صالح.

16

125

تشرين األول 2006م
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.2

قرار رقم ( )313لسنة 2006م
بنقل الموظفة /أمل عزمي صالح جادو.

7

19

.1

قرار رقم ( )312لسنة 2006م
بنقل الموظف /أسامة جميل محمد البسط.

6

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد 67

العدد السابع والستون /
19

تشرين األول 2006م

.12

قرار رقم ( )323لسنة 2006م
بتعيين السيد/زيد نعيم عبد الرحمن قمحية.

17

.13

قرار رقم ( )324لسنة 2006م
بتعيين السيد/غازي أحمد محمد حمد.

18

.14

قرار رقم ( )325لسنة 2006م
بترقية السيد /محمود حسين جبارين.

19

.15

قرار رقم ( )326لسنة 2006م
بترقية السيد /حمزة عبد الحميد محمود الصمادي.

20

.16

قرار رقم ( )327لسنة 2006م
بنقل الموظف /غسان محمود إسماعيل الهموز.

21

.17

قرار رقم ( )328لسنة 2006م
بنقل الموظف /سمير فايز أبو طيبة.

22

.18

قرار رقم ( )329لسنة 2006م
بتعيين القاضي /هشام روبين الحتو.

23

.19

قرار رقم ( )330لسنة 2006م
بترقية القاضي /فتحي حمودة أبو سرور.

24

.20

قرار رقم ( )331لسنة 2006م
بتعيين السيد /محمد إبراهيم عبد هللا المدهون.

25

.21

قرار رقم ( )332لسنة 2006م
بترقية السيد /محمد حسين خليل الدواهيدي.

26

.22

قرار رقم ( )333لسنة 2006م
بتعيين محامين قضاة صلح في المحافظات الشمالية.

27

.23

قرار رقم ( )334لسنة 2006م
بتعيين السيد /صبحي عبد الفتاح أبو رضوان.

29

.24

قرار رقم ( )335لسنة 2006م
بتعيين السيد /ماجد عبد المجيد عبد القادر الدويك.

30
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العدد 67

.27

قرار رقم ( )338لسنة 2006م
بتعيين السيد /إبراهيم عيسى محمود صالح.

33

.28

قرار رقم ( )339لسنة 2006م
بترفيع السيد /عبد الفتاح محمد عبد القادر عبدهللا.

34

.29

قرار رقم ( )340لسنة 2006م
بتعيين الشيخ /جمال محمد بواطنه.

35

.30

قرار رقم ( )341لسنة 2006م
بتعيين السيد /سعيد طالل سعيد الدهشان.

36

.31

قرار رقم ( )342لسنة 2006م
بتعيين السيد /محمد طاهر محمد إسماعيل النونو.

37

.32

قرار رقم ( )343لسنة 2006م
بتعيين السيد /حسن محمد عبد الرحمن أبو حشيش.

38

.33

قرار رقم ( )344لسنة 2006م
بتعيين السيد /علي أحمد غياضة.

39

.34

قرار رقم ( )345لسنة 2006م
بتعين السيد /إبراهيم عبد الحميد ثابت القدرة.

40

.35

قرار رقم ( )346لسنة 2006م
بتعيين السيد /عدنان علي إبراهيم أبو عودة.

41

.36

قرار رقم ( )347لسنة 2006م
بترقية السيد /إسماعيل أحمد علي أبو العال.

42

.37

قرار رقم ( )348لسنة 2006م
بتعيين السيد /موسى جمعة السماك.

43
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العدد السابع والستون /

.26

قرار رقم ( )337لسنة 2006م
بتعيين السيد /حمدي محمد عبد السالم الشريف.

32

19

31

تشرين األول 2006م

.25

قرار رقم ( )336لسنة 2006م
بسحب القرار رقم ( )335لسنة 2006م المتعلق بتعيين السيد /ماجد عبد
المجيد عبد القادر الدويك.

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد 67

العدد السابع والستون /
19

تشرين األول 2006م

.38

قرار رقم ( )349لسنة 2006م
بتعيين السيد /فيضي محمود شبانة التميمي.

44

.39

قرار رقم ( )350لسنة 2006م
بتعيين األخ /سعدي الكرنز.

45

.40

قرار رقم ( )351لسنة 2006م
بتعيين السيد /وائل بكر خليل عبد العال.

46

.41

قرار رقم ( )352لسنة 2006م
بتعيين السيد /سليمان صالح الغلبان.

47

.42

قرار رقم ( )353لسنة 2006م
بنقل السيد /رضوان إبراهيم عبد هللا أبو عياش.

48

.43

قرار رقم ( )354لسنة 2006م
بنقل ضباط في األجهزة األمنية.

49

.44

قرار رقم ( )355لسنة 2006م
بترفيع السيدة /سنية فيصل حمدي الحسيني.

50

.45

قرار رقم ( )356لسنة 2006م
بترقية السيد /خميس محمود سليم عابدة.

51

.46

قرار رقم ( )357لسنة 2006م
بتعيين معاوني نيابة عامة.

52

.47

قرار رقم ( )358لسنة 2006م
بتعيين الشيخ /محمد أحمد حسين.

54

.48

قرار رقم ( )359لسنة 2006م
بتعيين الشيخ /محمد مصطفى محمد نجم.

55

.49

قرار رقم ( )360لسنة 2006م
بنقل العميد /طالل عثمان جبر دويكات.

56

.50

قرار رقم ( )361لسنة 2006م
بنقل العميد /منير محمود عبد الرحمن العبوشي.

57
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دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد 67

.52

قرار رقم ( )363لسنة 2006م
بإعادة تشكيل لجنة إدارة في بلدية غزة.

59

.53

قرار وزير الحكم المحلي رقم ( )1لسنة 2006م
بشأن تقليص نفوذ بلدية خان يونس.

61

.54

قرار وزير الحكم المحلي رقم ( )2لسنة 2006م
بشأن توسيع نفوذ بلدية القرارة.

63

.55

قرار مجلس القضاء األعلى رقم ( )1لسنة 2006م
بالالئحة التنفيذية للمكتب الفني.

65

.56

قرار مجلس القضاء األعلى رقم ( )2لسنة 2006م
بشأن قواعد مباشرة مجلس القضاء األعلى الختصاصاته.

69

.57

قرار مجلس القضاء األعلى رقم ( )3لسنة 2006م
بشأن مدونة السلوك القضائي.

75

العدد السابع والستون /

.58

قرار مجلس القضاء األعلى رقم ( )4لسنة 2006م
بالئحة التفتيش القضائي.

83

19

.59

قرارت إمهال صادرة عن محاكم البداية في الضفة الغربية.

111

قرارات وإعالنات صادرة عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن.

174

.60

*

.61

إعالنات تسجيل وتصفية وإلغاء جمعيات تعاونية.

221

.62

قرارات تسجيل جمعيات خيرية.

227

.63

كشوفات تصحيح األسماء في سجالت المواليد.

241

تجدها في الملحق رقم ( )2صفحة (.)367
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تشرين األول 2006م

.51

قرار رقم ( )362لسنة 2006م
بنقل العميد /ربيح مصطفى توفيق خندقجي.

58

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

مسلسل

العدد 68

العدد الثامن والستون  07 /آذار 2007م

رقم
الصفحة

العدد الثامن والستون /

.2

مرسوم رئاسي رقم ( )22لسنة 2003م
بشأن اختصاصات المحافظين.

13

.3

مرسوم رئاسي رقم ( )22لسنة 2006م
بشأن إنشاء أكاديمية العلوم األمنية.

15

.4

مرسوم رئاسي رقم ( )23لسنة 2006م
بشأن صرف سلف على حساب المستحقات التقاعدية.

16

.5

مرسوم رئاسي رقم ( )24لسنة 2006م
بشأن تكليف الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بتنفيذ أحكام المرسوم
الرئاسي رقم ()23لسنة 2006م.

18

.6

مرسوم رئاسي رقم ( )1لسنة 2007م
بشأن قبول استقالة رئيس الوزراء وتكليفه تشكيل حكومة وحدة وطنية.

19

.7

مرسوم رئاسي رقم ( )2لسنة 2006م
بشأن تمديد الدورة األولى للمجلس التشريعي الثاني.

20

.8

قرار رقم ( )364لسنة 2006م
بشأن إلغاء قرارات بقوانين.

21

.9

قرار رقم ( )365لسنة 2006م
بنقل األخ/د.سعيد أبو علي.

22

.10

قرار رقم ( )366لسنة 2006م
بتعيين السيد /محمد الشرافي.

23

.11

قرار رقم ( )367لسنة 2006م
بترقية قضاة شرعيين.

24

07

.1

قانون مكافحة التدخين رقم ( )25لسنة 2005م.

10

آذار 2007م
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العدد 68

.13

قرار رقم ( )369لسنة 2006م
بإعارة السيد/ماجد عوني أبو رمضان.

27

.14

قرار رقم ( )370لسنة 2006م
بتحديد درجة المحافظين.

28

.15

قرار رقم ( )371لسنة 2006م
بنقل العميد/فيصل محمد الشيخ يوسف.

29

.16

قرار رقم ( )372لسنة 2006م
بنقل السيدة/سنية فيصل حمدي الحسيني.

30

.17

قرار رقم ( )373لسنة 2006م
بنقل العميد/فيصل محمد الشيخ يوسف.

31

.18

قرار رقم ( )374لسنة 2006م
بنقل العميد/منير محمود العبوشي.

32

العدد الثامن والستون /

.19

قرار رقم ( )375لسنة 2006م
بنقل العميد /ريح مصطفى توفيق خندقجي.

33

07

.20

قرار رقم ( )376لسنة 2006م
بنقل العميد /طالل عثمان جبر دويكات.

34

.21

قرار رقم ( )377لسنة 2006م
بتعيين السيد/سامر إبراهيم شحادة المصري.

35

.22

قرار رقم ( )378لسنة 2006م
بتعيين السيد /ماهر أحمد محمد حلس.

36

.23

قرار رقم ( )379لسنة 2006م
بنقل العميد /حمودة جروان.

37

.24

قرار رقم ( )380لسنة 2006م
بتشكيل لجنة خاصة لحصر عقارات القدس وتوثيقها والدفاع عنها.

38
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آذار 2007م

.12

قرار رقم ( )368لسنة 2006م
بتعيين قضاة شرعيين.

25

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني
.25
.26
.27

العدد

68

قرار رقم ( )381لسنة 2006م
بشأن تشكيل لجنة لإلشراف على إعادة بناء مسجد النصر في بيت
حانون.
قرار رقم ( )382لسنة 2006م
بإلغاء تعديل مسمى نائب القائد األعلى لشؤون التوجيه السياسي والوطني
واعتماده مسمى المفوض السياسي العام للتوجيه السياسي الوطني.
قرار رقم ( )383لسنة 2006م
بتعيين العقيد حقوقي /صالح الدين اآلغا وتعيين العقيد حقوقي/وليد
الحاج حسن الحلو.

40
42
43

العدد الثامن والستون /

.29

قرار رقم ( )385لسنة 2006م
بتعيين القاضي/محمد عبد الغني العويوي.

46

.30

قرار رقم ( )386لسنة 2006م
بتعديل قرار تعيين القاضي/عزمي حسين طنجير.

47

.31

قرار رقم ( )1لسنة 2007م
بنقل السيد/عبد هللا توفيق صيام.

48

.32

قرار رقم ( )2لسنة 2007م
بترقية موظفين في وزارة الصحة.

49

.33

قرار رقم ( )3لسنة 2007م
بترفيع السيد/سعيد رشيد عبد الرحمن حنون.

50

.34

قرار رقم ( )4لسنة 2007م
بشأن إصدار نظام اللوازم والمشتريات للمخابرات العامة الفلسطينية.

51

.35

قرار رقم ( )5لسنة 2007م
بشأن إصدار النظام المالي للمخابرات العامة الفلسطينية.

58

.36

قرار رقم ( )6لسنة 2007م
بشأن ضحايا األحداث الداخلية.

72

07

.28

قرار رقم ( )384لسنة 2006م
بشأن إنشاء المنتزه الوطني بمدينة غزة.

44

آذار 2007م
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.37
.38
.39

العدد 68

قرار رقم ( )27لسنة 2006م
بتجميد العمل بالقرارات اإلدارية الصادرة في عهد الحكومة التاسعة من
2005/11/20م ولغاية 2006/3/29م.
قرار رقم ( )28لسنة 2006م
بتشكيل لجنة وزارية خاصة لمراجعة القرارات التي اتخذتها الحكومة
التاسعة من 2005/11/20م إلى 2006/3/29م.
قرار رقم ( )29لسنة 2006م
بشأن آلية استالم وتسلم وزراء الحكومة العاشرة لمهامهم من األخوة
وزراء الحكومة التاسعة.

73
74
75

.42

قرار رقم ( )32لسنة 2006م
بشأن استكمال إجراء االنتخابات المحلية للمرحلة الخامسة.

78

.43

قرار رقم ( )33لسنة 2006م
بتشكيل المجلس الوزاري المصغر.

79

.44

قرار رقم ( )34لسنة 2006م
بشأن أرقام المركبات العمومية.

80

.45

قرار رقم ( )35لسنة 2006م
بإلغاء السالمة األمنية لشغل الوظائف الحكومية.

81

.46

قرار رقم ( )36لسنة 2006م
بشأن المركبات الحكومية.

82

.47

قرار رقم ( )37لسنة 2006م
بشأن مستحقات األسرى في سجون االحتالل.

83

.48

قرار رقم ( )38لسنة 2006م
بشأن مركز التخطيط الفلسطيني.

84

133

آذار 2007م
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العدد الثامن والستون /

.41

قرار رقم ( )31لسنة 2006م
بإلغاء اللجنة الوزارية الدائمة للمنح الدراسية.

77

07

.40

قرار رقم ( )30لسنة 2006م
بتنظيم مواعيد جلسات مجلس الوزراء األسبوعية.

76

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد 68

العدد الثامن والستون /
07

آذار 2007م

.49

قرار رقم ( )39لسنة 2006م
بشأن تأمين االحتياجات المالية لالجئين الفلسطينين القادمين إلى
الجمهورية العربية السورية.

85

.50

قرار رقم ( )40لسنة 2006م
بشأن آلية إصدار القرارات االستثنائية.

86

.51

قرار رقم ( )41لسنة 2006م
بالمصادقة على توصيات اللجنة الوزارية االقتصادية.

87

.52

قرار رقم ( )42لسنة 2006م
بشأن المشغل الخلوي الجديد.

88

.53

قرار رقم ( )43لسنة 2006م
بشأن استيعاب األسرى المحررين في الوظائف الحكومية.

89

.54

قرار رقم ( )44لسنة 2006م
بشأن آلية التعيينات الجديدة الخاصة بالوزراء من مرافقين أو مستشارين.

90

.55

قرار رقم ( )45لسنة 2006م
بشأن استحداث مديرية أوقاف طوباس.

91

.56

قرار رقم ( )46لسنة 2006م
بإعادة ضم سلطتي الطيران المدني والموانيء البحرية لوزارة النقل
والمواصالت.

92

.57

قرار رقم ( )47لسنة 2006م
بشأن شطب الحافالت التي تجاوزت المدة القانونية.

93

.58
.59
.60

قرار رقم ( )48لسنة 2006م
بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم(/9/50/29م.و/أ.ق) لسنة 2006م
بشأن تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق النفقة.
قرار رقم ( )49لسنة 2006م
بشأن اإلجراءات التقشفية الواجب اتخاذها في الوزارات والمؤسسات
الحكومية.
قرار رقم ( )50لسنة 2006م
بشأن إنشاء صندوق إقراض وتشغيل المعاقين بوزارة الشؤون
االجتماعية.
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95
97

134

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني
.61
.62
.63
.64

العدد 68

قرار رقم ( )51لسنة 2006م
بشأن استغالل بركة المياه الواقعة بمحررات خانيونس لالستزراع
السمكي من قبل وزارة الزراعة.
قرار رقم ( )52لسنة 2006م
باستحداث مكتب فرعي للشؤون االجتماعية في بلدة بديا بمحافظة
سلفيت.
قرار رقم ( )53لسنة 2006م
بالمصادقة على اتفاقية قرض"البنك االسالمي للتنمية"لتأسيس وتطوير
المدارس.
قرار رقم ( )54لسنة 2006م
بشأن احتياجات اللجنة الوطنية العليا للوقاية من المخدرات والمؤثرات
العقلية.

98
99
100
101

.67

قرار رقم ( )57لسنة 2006م
بشأن تعديل الهيكل التنظيمي والخطة التطويرية لوزارة الصحة.

104

.68

قرار رقم ( )58لسنة 2006م
بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (/31/19م.و/إ.ق) لسنة 2004م
بشأن إحالة طلبات الترقيات إلى اللجنة اإلدارية.

105

.69

قرار رقم ( )59لسنة 2006م
بشأن هيكليات الوزارات.

106

.70

قرار رقم ( )60لسنة 2006م
بشأن درجة مدير ديوان الوزير الوظيفية.

107

.71

قرار رقم ( )61لسنة 2006م
بشأن آلية التعاقد مع الموردين للوزارات والمؤسسات الحكومية
الرسمية.

108

.72

قرار رقم ( )62لسنة 2006م
بشأن عالج عدد من األطفال المرضى.

109

135

آذار 2007م
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العدد الثامن والستون /

.66

قرار رقم ( )56لسنة 2006م
بشأن التنافس على الوظائف الشاغرة لموظفي البطالة.

103

07

.65

قرار رقم ( )55لسنة 2006م
بشأن المصادقة على اتفاقية تحرير النقل الجوي.

102

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد

68

العدد الثامن والستون /
07

آذار 2007م

.73

قرار رقم ( )63لسنة 2006م
بشأن المساعدات المالية غير المنفذة الصادرة عن الحكومة التاسعة.

110

.74

قرار رقم ( )64لسنة 2006م
بشأن مستحقات األسرى.

111

.75

قرار رقم ( )65لسنة 2006م
بشأن المصادقة على اعتماد خطة طواريء.

112

.76

قرار رقم ( )66لسنة 2006م
بشأن االستفادة من الشواغر المالية 2005م.

113

.77

قرار رقم ( )67لسنة 2006م
بشأن تعديل هيكلية وزارة التربية والتعليم.

114

.78

قرار رقم ( )68لسنة 2006م
بشأن اجتماعات اللجان الوزارية لمجلس الوزراء.

115

.79

قرار رقم ( )69لسنة 2006م
بشأن المصادقة على آلية المنح الدراسية.

116

.80

قرار رقم ( )70لسنة 2006م
بشأن هيكلية األمانة العامة لمجلس الوزراء.

117

.81

قرار رقم ( )71لسنة 2006م
بشأن تعديل هيكلية وزارة المالية.

118

.82

قرار رقم ( )72لسنة 2006م
بشأن دراسة إنشاء شركتي تأمين مساهمة عامة.

119

.83

.84
.85

قرار رقم ( )73لسنة 2006م
بالموافقة المبدئية على إنشاء كلية طب في الجامعة اإلسالمية  -المحافظات
الجنوبية.
قرار رقم ( )74لسنة 2006م
بشأن اعتماد ()50.000خمسين ألف شيكل كقسط شهري من شركة
حمادة للبترول.
قرار رقم ( )75لسنة 2006م
بشأن تركيب عدادات الوقود على المعابر الفلسطينية.
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121
122
136
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العدد 68

.87

قرار رقم ( )77لسنة 2006م
باعتماد الغاز الطبيعي كوقود بديل للمركبات .

124

.88

قرار رقم ( )78لسنة 2006م
بشأن برنامج الحكومة.

125

.89

قرار رقم ( )79لسنة 2006م
ببيع التبغ المصادر في المعابر .

126

.90

قرار رقم ( )80لسنة 2006م
بتخفيض األقساط المدرسية في المدارس الحكومية .

127

.91

قرار رقم ( )81لسنة 2006م
بشأن مستحقات الجامعات الفلسطينية .

128

.92

129

07

130

.94

قرار رقم ( )84لسنة 2006م
بشأن أضرار القطاع التجاري .

131

.95

قرار رقم ( )85لسنة 2006م
بشأن تقديم مساعدات إلى أهالي أبراج الندى والشوكة .

132

.96

قرار رقم ( )86لسنة 2006م
بنظام عمل المركبات الحكومية .

133

.97

قرار رقم ( )87لسنة 2006م
بتمديد العقود الخاصة للموظفين في الوزارات والمؤسسات الحكومية .

139

.98

قرار رقم ( )88لسنة 2006م
بإضافة الجامعة اإلسالمية إلى اللجنة الوطنية لكود البناء الفلسطيني
الموحد .

140
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آذار 2007م

.93

قرار رقم ( )82لسنة 2006م
بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 124لسنة 2005م بشأن تخصيص
منحة دراسية للمتفوقين.
قرار رقم ( )83لسنة 2006م
بتخصيص منح دراسية جامعية للطلبة المتفوقين الحاصلين على معدل
( )%96فأعلى من خريجي الثانوية العامة للعام الحالي 2006م.

العدد الثامن والستون /

.86

قرار رقم ( )76لسنة 2006م
بشأن هيئة التقاعد العامة للعسكريين.

123

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد 68

العدد الثامن والستون /

.99

قرار رقم ( )89لسنة 2006م
بفتح باب قبول طلبات إقامة محطات إذاعية وتلفزيونية خاصة وجديدة.

141

.100

قرار رقم ( )90لسنة 2006م
بتعديل قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2005/3/15م والخاص
بتطبيق المواصفات الفلسطينية .

142

.100

قرار رقم ( )92لسنة 2006م
بشأن تشكيل لجنة وطنية لكود البناء الفلسطيني الموحد .

142

.101

قرار رقم ( )91لسنة 2006م
بشأن المصاعد .

143

.102

قرار رقم ( )92لسنة 2006م
بشأن تشكيل لجنة وطنية لكود البناء الفلسطيني الموحد .

144

.103

قرار رقم ( )93لسنة 2006م
بشأن ربط الخدمات اإلدارية بالتحديث على سجل السكان.

145

.104

07

آذار 2007م

.105
.106
.107

قرار رقم ( )94لسنة 2006م
بالمصادقة على تعديل الهيكل التنظيمي والوظيفي لوزارة الشؤون
االجتماعية.
قرار رقم ( )95لسنة 2006م
بالمصادقة على توصيات اللجنة الوزارية لمتابعة شؤون االستيطان
والجدار.
قرار رقم ( )96لسنة 2006م
بالمصادقة على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بالتعامل مع
المؤسسات الحكومية غير الوزارية.
قرار رقم ( )97لسنة 2006م
باعتماد المهام المقترحة لعمل اللجنة الوزارية الخاصة بوضع وتنفيذ
خطة لإلصالح في مجال إدارة األراضي واألراضي العامة.

146
147
149
151

.108

قرار رقم ( )98لسنة 2006م
بشأن التعامل بنظام (.)mailing group

153

.109

قرار رقم ( )99لسنة 2006م
بشأن تخصيص مبالغ ألعمال طارئة في مطار غزة الدولي.

154
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العدد 68

.110

قرار رقم ( )100لسنة 2006م
بشأن عدم صرف مستحقات أجرة الباصات المستخدمة وقت االنسحاب.

155

.111

قرار رقم ( )101لسنة 2006م
بشأن موضوع الحواسيب االلكترونية.

156

.112

قرار رقم ( )102لسنة 2006م
بشأن التحضير لعقد مؤتمر القانون والعدالة في الشرق األوسط.

157

.113

.114

158

160

.115

تعليمات مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال رقم ( )1لسنة 2006م
بشأن ترخيص شركات األوراق المالية.

161

.116

قرار مجلس القضاء األعلى رقم ( )5لسنة 2006م
بالئحة تحديد أقدمية القضاة.

179

07

181

.118

قرار رقم ( )1لسنة 2006م
بنظام واختصاص المكتب الفني للنائب العام.

238

.119

قرار رقم ( )2لسنة 2006م
بشأن النظام األساسي إلدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة.

240

.120

قرار رقم ( )3لسنة 2006م
بشأن قواعد مباشرة العمل بإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة.

242

.121

قرار رقم ( )4لسنة 2006م
بشأن إجراءات تعيين وكالء ومعاوني النيابة العامة .

248

.122

قرار رقم ( )5لسنة 2006م
بشأن تشكيل لجنة تعيين وكالء ومعاوني النيابة العامة بالمحافظات
الشمالية.

251
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139

آذار 2007م

.117

قرارات إمهال صادرة عن محاكم البداية في محافظات الضفة وغزة.

العدد الثامن والستون /

قرار رقم ( )103لسنة 2006م
بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم ( )25لسنة 2006م ،بنظام معادلة
الشهادات غير الفلسطينية.
قرار رقم ( )104لسنة 2006م
بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم ()4
لسنة 1998م.

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني
.123

العدد 68

قرار رقم ( )6لسنة 2006م
بنظام واختصاص إدارة تنفيذ األحكام الجزائية.
قرارات وإعالنات اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن.

.124

*

.125

كشوفات تصحيح األسماء في سجالت المواليد.

تجدها في الملحق رقم ( )2صفحة (.)369

252
255
283

العدد الثامن والستون /
07

آذار 2007م
الرقم المرجعي  :دليل رقم (Ref : G15-1-2014 -)2

mjr.lab.pna.ps

140

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد 69

رقم
مسلسل العدد التاسع والستون  27 /نيسان 2007م
الصفحة

.3

مرسوم رئاسي رقم ( )4لسنة 2007م
بشأن تشكيل لجنة رئاسية عليا لمتابعة الشؤون المسيحية.

15

.4

مرسوم رئاسي رقم ( )5لسنة 2007م
بشأن إنشاء مؤسسة ياسر عرفات.

16

.5

قرار رقم ( )387لسنة 2006م
بتعيين د /.عمر عزت شريف كتانه.

18

.6

قرار رقم ( )388لسنة 2006م
بتعيين محامين قضاة صلح في المحافظات الشمالية.

19

.7

قرار رقم ( )7لسنة 2007م
بترقية العقيد جمال كايد.

21

.8

قرار رقم ( )8لسنة 2007م
بتعيين السيد /محمد أبو صفية.

22

.9

قرار رقم ( )9لسنة 2007م
بترفيع درجة السيدة /جنين البينا.

23

.10

قرار رقم ( )10لسنة 2007م
بعفو خاص عن سجين.

24

.11

قرار رقم ( )11لسنة 2007م
بنقل السيد /سعد جمال المجالي.

25
141

نيسان 2007م
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العدد التاسع والستون /

.2

مرسوم رئاسي رقم ( )3لسنة 2007م
باستمالك أرض لغايات المنفعة العامة.

11

27

.1

مرسوم رئاسي رقم ( )25لسنة 2006م
بتعيين األخ العميد /أحمد موسى.

10

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد

69

العدد التاسع والستون /
27

نيسان 2007م

.12

قرار رقم ( )12لسنة 2007م
بنقل األخت /فايزة أبو الهيجاء.

26

.13

قرار رقم ( )13لسنة 2007م
بنقل السيد /حسن محمد فهيد.

27

.14

قرار رقم ( )14لسنة 2007م
بترفيع السيدة /عديلة فضل الخالدي.

28

.15

قرار رقم ( )15لسنة 2007م
بترقية السيد /مصطفى برغوثي.

29

.16

قرار رقم ( )16لسنة 2007م
بترقية السيد /فايق خالد الديك.

30

.17

قرار رقم ( )17لسنة 2007م
بترقية السيد /علي محمود أبو دياك.

31

.18

قرار رقم ( )18لسنة 2007م
بترفيع السيد /مجد مهنا.

32

.19

قرار رقم ( )19لسنة 2007م
بترقية السيد /هيثم أبو حجلة.

33

.20

قرار رقم ( )20لسنة 2007م
بنقل السيد /محمود النيرب.

34

.21

قرار رقم ( )21لسنة 2007م
بتعيين السيد /إسماعيل جبر.

35

.22

قرار رقم ( )22لسنة 2007م
بترفيع موظفين بوزارة الصحة.

36

.23

قرار رقم ( )23لسنة 2007م
بتعيين السيد /أسعد محمد سوالمة.

37

.24

قرار رقم ( )24لسنة 2007م
بترفيع السيد  /آصف سعيد أسعد.

38
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العدد 69

.26

قرار رقم ( )26لسنة 2007م
بترقية السيد /جميل شفيق مطور.

40

.27

قرار رقم ( )27لسنة 2007م
بترقية السيد /أحمد كمال الحجة.

41

.28

قرار رقم ( )28لسنة 2007م
بترقية السيد /كمال محمد راضي.

42

.29

قرار رقم ( )29لسنة 2007م
بترقية السيد /حسن أحمد صباح.

43

.30

قرار رقم ( )30لسنة 2007م
بترقية السيد /تيسير علي الحساينة.

44

.31

قرار رقم ( )31لسنة 2007م
بترقية السيد /لؤي علي عمر عمر .

45

العدد التاسع والستون /

.32

قرار رقم ( )32لسنة 2007م
بترقية السيد /نعمان علي الشريف.

46

27

.33

قرار رقم ( )33لسنة 2007م
بترقية السيد/علي خالد قويدر.

47

.34

قرار رقم ( )34لسنة 2007م
بترقية السيد /عمر حسن شحادة.

48

.35

قرار رقم ( )35لسنة 2007م
بترقية السيد /سعيد فايق الحسيني.

49

.36

قرار رقم ( )36لسنة 2007م
بترفيع السيد /محمد حسان بسيوني.

50

.37

قرار رقم ( )37لسنة 2007م
بتعيين السيد /محمد سليمان أبو شقير.

51

الرقم المرجعي  :دليل رقم (Ref : G15-1-2014 -)2

mjr.lab.pna.ps

143

نيسان 2007م

.25

قرار رقم ( )25لسنة 2007م
بترقية السيد /عبد الكريم القططي.

39

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد

69

العدد التاسع والستون /
27

نيسان 2007م

.38

قرار رقم ( )38لسنة 2007م
بتعيين السيد /محمد أحمد عابد.

52

.39

قرار رقم ( )39لسنة 2007م
بتعيين السيد /كنعان سعيد عبيد.

53

.40

قرار رقم ( )40لسنة 2007م
بترقية السيد /جهاد سالم أبو عيدة.

54

.41

قرار رقم ( )41لسنة 2007م
بترقية السيد /عمر عرفات الخواجة.

55

.42

قرار رقم ( )42لسنة 2007م
بترقية السيد /إبراهيم فوزي الكرد.

56

.43

قرار رقم ( )43لسنة 2007م
بترقية السيد /طالل محمد خلف.

57

.44

قرار رقم ( )44لسنة 2007م
بتعيين السيد /محمد موسى جاد هللا.

58

.45

قرار رقم ( )45لسنة 2007م
بتعيين السيد /بشار عدنان الكرمي.

59

.46

قرار رقم ( )46لسنة 2007م
بترقية السيد /عوني راغب الباشا.

60

.47

قرار رقم ( )47لسنة 2007م
بترقية السيد /فتحي أبو عرام.

61

.48

قرار رقم ( )48لسنة 2007م
بترقية السيد /هشام محمد الدسوقي.

62

.49

قرار رقم ( )49لسنة 2007م
بتعيين السيد /إبراهيم رضوان.

63

.50

قرار رقم ( )50لسنة 2007م
بتعيين السيد /صالح حسين الرقب.

64
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العدد 69

.52

قرار رقم ( )52لسنة 2007م
بترقية السيد /معروف حسن ناصر.

66

.53

قرار رقم ( )53لسنة 2007م
بتعيين السيدة /أميرة هارون.

67

.54

قرار رقم ( )54لسنة 2007م
بتعيين السيد /ياسر الشنطي.

68

.55

قرار رقم ( )55لسنة 2007م
بتعيين السيد /سعيد محمد عمار.

69

.56

قرار رقم ( )56لسنة 2007م
بتعيين السيد /سامر البيراوي.

70

.57

قرار رقم ( )57لسنة 2007م
بترقية السيد /تيسير شيخ عامر.

71

العدد التاسع والستون /

.58

قرار رقم ( )58لسنة 2007م
بترقية السيد /نظام عمر صالح.

72

27

.59

قرار رقم ( )59لسنة 2007م
بتعيين السيد /جمال أحمد العقيلي.

73

.60

قرار رقم ( )60لسنة 2007م
بترقية السيد /حسام محمد أبو الرب.

74

.61

قرار رقم ( )61لسنة 2007م
بشأن إعادة تشكيل مجلس وكالء كنيسة الروم األرثوذوكس في مدينة
غزة.

75

.62

قرار رقم ( )62لسنة 2007م
بتعيين السيد /موسى محمد السماك.

77

.63

قرار رقم ( )63لسنة 2007م
بترقية السيد /حسن بكر قنيطة.

78
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نيسان 2007م

.51

قرار رقم ( )51لسنة 2007م
بترقية السيد /منذر نصر هللا.

65

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد

69

العدد التاسع والستون /
27

نيسان 2007م

.64

قرار رقم ( )64لسنة 2007م
بترقية السيد /أسعد محمد الرمالوي.

79

.65

قرار رقم ( )65لسنة 2007م
بترقية السيد /عماد سمير القطناني

80

.66

قرار رقم ( )66لسنة 2007م
بترفيع السيد /جمال شكوكاني.

81

.67

قرار رقم ( )67لسنة 2007م
بترفيع السيد /نصر محمد نصر.

82

.68

قرار رقم ( )68لسنة 2007م
بترفيع السيد /أحمد عبد هللا شنارة.

83

.69

قرار رقم ( )69لسنة 2007م
بنقل السيد /محمد أمين جرادات.

84

.70

قرار رقم ( )70لسنة 2007م
بترقية السيد /خلدان رضوان.

85

.71

قرار رقم ( )71لسنة 2007م
بترفيع السيد /عبد المعطي الصادق.

86

.72

قرار رقم ( )72لسنة 2007م
بترفيع السيد /كمال كامل ياسين.

87

.73

قرار رقم ( )73لسنة 2007م
بترفيع السيد /ساجي سالمة خليل.

88

.74

قرار رقم ( )74لسنة 2007م
بترفيع السيد /فؤاد البلبيسي.

89

.75

قرار رقم ( )75لسنة 2007م
بترفيع السيد /محمد حسن جبارين.

90

.76

قرار رقم ( )76لسنة 2007م
بترقية السيد /ممدوح جريس حنا قمصية.

91
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العدد 69

.80

قرار رقم ( )80لسنة 2007م
بترفيع السيد /ماجد أبو رمضان.

95

.81

قرار رقم ( )81لسنة 2007م
بترفيع السيدة /أسماء األفغاني.

96

.82

قرار رقم ( )82لسنة 2007م
بترقية السيد /زكي حسن الكيالني.

97

.83

قرار رقم ( )83لسنة 2007م
بترقية السيد /سعيد زعرب.

98

.84

قرار رقم ( )84لسنة 2007م
بترقية السيد /سليمان عمارنة.

99

.85

قرار رقم ( )85لسنة 2007م
بتعيين السيدة /فدوى الشاعر.

100

.86

قرار رقم ( )86لسنة 2007م
بترقية السيد /محمد حسن النجار.

101

.87

قرار رقم ( )87لسنة 2007م
بترقية السيد /نظام أبو شعبان.

102

.88

قرار رقم ( )88لسنة 2007م
بترقية السيد /محمد بحيص (عرامين).

103

.89

قرار رقم ( )89لسنة 2007م
بترقية السيد  /رمضان حميدات.

104
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العدد التاسع والستون /

.79

قرار رقم ( )79لسنة 2007م
بترفيع السيد /إحسان البرناوي.

94

27

.78

قرار رقم ( )78لسنة 2007م
بترفيع السيد /ذيب فضل أحمد.

93

نيسان 2007م

.77

قرار رقم ( )77لسنة 2007م
بترفيع السيد /عبد الكريم سدر.

92

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد

69

العدد التاسع والستون /
27

نيسان 2007م

.90

قرار رقم ( )90لسنة 2007م
بتعيين السيد /أحمد إسماعيل دولة.

105

.91

قرار رقم ( )91لسنة 2007م
بتعيين السيد /يوسف صبحي الغريز.

106

.92

قرار رقم ( )92لسنة 2007م
بترقية السيد /معروف حسن ناصر.

107

.93

قرار رقم ( )93لسنة 2007م
بتعيين السيد /سهيل شحادة خلف.

108

.94

قرار رقم ( )94لسنة 2007م
بتعيين السيد /هاني أبو عودة.

109

.95

قرار رقم ( )95لسنة 2007م
بترقية السيد /عز الدين عطية المصري.

110

.96

قرار رقم ( )96لسنة 2007م
بتعيين السيد /علي عبد هللا زامل.

111

.97

قرار رقم ( )97لسنة 2007م
بنقل وتعيين النقيب /أحمد عطا هللا.

112

.98

قرار رقم ( )98لسنة 2007م
بتعيين السيد /عز الدين زبيدية.

113

.99

قرار رقم ( )99لسنة 2007م
بترقية السيد /حاتم محمود شحادة.

114

.100

قرار رقم ( )100لسنة 2007م
بترقية السيد /فتح هللا زهدي خريم.

115

.101

قرار رقم ( )101لسنة 2007م
بترقية السيد /محمد عبيسان.

116

.102

قرار رقم ( )102لسنة 2007م
بنقل وترقية السيد /عبد القادر سرور.

117
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العدد 69

.104

قرار رقم ( )104لسنة 2007م
بتعيين السيد /أسامة محمد قاسم.

119

.105

قرار رقم ( )105لسنة 2007م
بتعيين السيد /فتحي الحايك.

120

.106

قرار رقم ( )106لسنة 2007م
بترقية السيد /فؤاد محمد عودة.

121

.107

قرار رقم ( )107لسنة 2007م
بتعيين السيد /حسن خلف.

122

.108

قرار رقم ( )108لسنة 2007م
بإلغاء قرار تعيين السيد /بشار الكرمي.

123

.109

قرار رقم ( )109لسنة 2007م
بتعيين السيد /كامل أحمد أبو ماضي.

124

العدد التاسع والستون /

.110

قرار رقم ( )110لسنة 2007م
بترقية السيد /رياض يوسف سمور.

125

27

.111

قرار رقم ( )111لسنة 2007م
بتعيين السيد /مدحت محيسن.

126

.112

قرار رقم ( )112لسنة 2007م
بترقية السيد /جمال أبو هاشم.

127

.113

قرار رقم ( )113لسنة 2007م
بترقية السيد /أحمد مصطفى زيد.

128

.114

قرار رقم ( )114لسنة 2007م
بترفيع السيد /أحمد جميل الهدمي.

129

.115

قرار رقم ( )115لسنة 2007م
بترفيع السيد /حافظ عمر البرغوثي.

130
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نيسان 2007م

.103

قرار رقم ( )103لسنة 2007م
بترقية السيد /صفوت الشنطي.

118

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد

69

العدد التاسع والستون /
27

نيسان 2007م

.116

قرار رقم ( )116لسنة 2007م
بترقية السيد /توفيق أبو شومر.

131

.117

قرار رقم ( )117لسنة 2007م
بترفيع السيد /سمير صليبا سابا.

132

.118

قرار رقم ( )118لسنة 2007م
بترفيع السيد /ماهر الكركي.

133

.119

قرار رقم ( )119لسنة 2007م
بترقية السيد /جمال محمد مرزوق.

134

.120

قرار رقم ( )120لسنة 2007م
بترفيع السيد /بهجت شافع الخالدي.

135

.121

قرار رقم ( )121لسنة 2007م
بترفيع السيد /نضال محمد عمرو.

136

.122

قرار رقم ( )122لسنة 2007م
بترفيع السيد /خالد جاسر عارف.

137

.123

قرار رقم ( )123لسنة 2007م
بترقية السيد /عادل إبراهيم سمارة.

138

.124

قرار رقم ( )124لسنة 2007م
بترقية السيد /عز الدين صالح.

139

.125

قرار رقم ( )125لسنة 2007م
بإلغاء قراري السيد /عادل سمارة.
والسيد/عز الدين صالح.

140

.126

قرار رقم ( )126لسنة 2007م
بتعيين السيد /حسن شعبان.

141

.127

قرار رقم ( )127لسنة 2007م
بترقية السيد /محمد أبو القمصان.

142

.128

قرار رقم ( )128لسنة 2007م
بتعيين السيد /مهند شوقي عمرية.

143
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العدد 69

.130

قرار رقم ( )130لسنة 2007م
بترقية السيد /أحمد عياد محيسن.

145

.131

قرار رقم ( )131لسنة 2007م
بتعيين السيد /عبد الباسط معطان.

146

.132

قرار رقم ( )132لسنة 2007م
بنقل السيد /أحمد حسني األمير.

147

.133

قرار رقم ( )133لسنة 2007م
بنقل السيد /توفيق حيدر الشوا.

148

.134

قرار رقم ( )134لسنة 2007م
بإلغاء مسميات وظيفية لموظفين في وزارة الصحة.

149

.135

قرار رقم ( )135لسنة 2007م
بتعيين السيد /علي الطرشاوي.

150

العدد التاسع والستون /

.136

قرار رقم ( )136لسنة 2007م
بتعيين السيد /عائد محمد عبد العزيز.

151

27

.137

قرار رقم ( )137لسنة 2007م
بترقية السيد /موفق محمد الخطيب.

152

.138

قرار رقم ( )138لسنة 2007م
بتعيين السيد /رائد زكي الجزار.

153

.139

قرار رقم ( )139لسنة 2007م
بترقية السيد /يوسف عصيدة.

154

.140

قرار رقم ( )140لسنة 2007م
بترقية السيد /سعيد أبو سلطان.

155

.141

قرار رقم ( )141لسنة 2007م
بترقية السيد /جالل إسماعيل.

156
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.129

قرار رقم ( )129لسنة 2007م
بترقية السيد /عامر أبو رمضان.

144

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد

69

العدد التاسع والستون /
27

نيسان 2007م

.142

قرار رقم ( )142لسنة 2007م
بتعيين السيد /مهند ولد علي.

157

.143

قرار رقم ( )143لسنة 2007م
بترقية السيد /بشير البردويل.

158

.144

قرار رقم ( )144لسنة 2007م
بتعيين السيد /سهيل محمد مدوخ.

159

.145

قرار رقم ( )145لسنة 2007م
بتعيين السيد /أحمد علي بن سعيد.

160

.146

قرار رقم ( )146لسنة 2007م
بتعيين السيد /فواز خالد العلمي.

161

.147

قرار رقم ( )147لسنة 2007م
بترقية السيد /فتحي عمرو.

162

.148

قرار رقم ( )148لسنة 2007م
بنقل السيد /باسم راجح الجاغوب.

163

.149

قرار رقم ( )149لسنة 2007م
بنقل السيد /عمار عكرمة صبري.

164

.150

قرار رقم ( )150لسنة 2007م
بتشكيل اللجنة الوطنية العليا للوفاق الوطني.

165

.151

قرار رقم ( )151لسنة 2007م
بتشكيل لجنة مؤقتة لتنفيذ أحكام مرسوم مؤسسة ياسر عرفات.

166

.152

قرار رقم ( )152لسنة 2007م
بشأن إلغاء قرارات رئاسية

167

.153
.154

قرار رقم ( )105لسنة 2006م
بإنهاء العمل بقرار مجلس الوزراء رقم ( )2لسنة 2003م بشأن
المخصصات الشهرية للموظفين اللذين انتهت خدماتهم.
قرار رقم ( )106لسنة 2006م
بشأن اقتصار الدوام الرسمي في الوزارات والمؤسسات العامة على
خمسة أيام.
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.156

قرار رقم ( )108لسنة 2006م
بصرف سبعة ماليين شيقل للبلديات.

172

.157

قرار رقم ( )109لسنة 2006م
بشأن تعديل الهيكل التنظيمي والوظيفي لوزارة الشؤون االجتماعية.

173

.158

قرار رقم ( )110لسنة 2006م
بتخصيص اعتمادات مالية لوزارة الشؤون االجتماعية.

174

.159

قرار رقم ( )111لسنة 2006م
بتمديد عقود الباحثين االجتماعيين ومدخلي البيانات بوزارة الشؤون
االجتماعية.

175

.160

قرار رقم ( )112لسنة 2006م
بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم ( )223لسنة 2004م.

176

.161

قرار رقم ( )113لسنة 2006م
بشأن موظفي شركة البحر.

178

.162

قرار رقم ( )114لسنة 2006م
بشأن التبرعات المدرسية.

179

.163

قرار رقم ( )115لسنة 2006م
بشأن الموظفين في وزارة الصحة المحالين للعمل في جمعية الهالل
األحمر الفلسطيني.

180

.164

قرار رقم ( )116لسنة 2006م
بشأن تعديل الهيكل التنظيمي والوظيفي بوزارة الشؤون االجتماعية.

181

.165

قرار رقم ( )117لسنة 2006م
بشأن موظفي وزارة الصحة المنتدبين للعمل في جمعية الهالل األحمر
الفلسطيني.

182

.166

قرار رقم ( )118لسنة 2006م
بتولي اإلدارة العامة للمصادر الطبيعية مسؤولية استغالل المقالع.

183

153

نيسان 2007م

الرقم المرجعي  :دليل رقم (Ref : G15-1-2014 -)2
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العدد التاسع والستون /

171

27

.155

قرار رقم ( )107لسنة 2006م
بصرف مبلغ خمسة ماليين دوالر أمريكي لخمسين ألف شخص من
العاطلين عن العمل.

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني
.167
.168

العدد

69

قرار رقم ( )119لسنة 2006م
بالموافقة على عملية البث اإلذاعي والتلفزيوني لعدد من المحطات
اإلذاعية والتلفزيونية.
قرار رقم ( )120لسنة 2006م
بتعديل المادة ( )17من قرار مجلس الوزراء رقم ( )182لسنة 2004م
بشأن نظام ترخيص المحطات اإلذاعية والتلفزيونية.

184
185

العدد التاسع والستون /

.170

قرار رقم ( )122لسنة 2006م
بشأن الموظفين في الوزارات والمؤسسات الحكومية الذين لم تستكمل
إجراءات تعيينهم.

187

.171

قرار رقم ( )123لسنة 2006م
بشأن استيراد الدرجات النارية.

188

.172

قرار رقم ( )124لسنة 2006م
بشأن تبعية مؤسسات أدبية وفنية لوزارة الثقافة.

189

.173

قرار رقم ( )125لسنة 2006م
بشأن عطلة المدارس األهلية المسيحية.

190

.174

قرار رقم ( )126لسنة 2006م
بشأن بدء العمل بالتوقيت الشتوي.

191

.175

قرار رقم ( )127لسنة 2006م
بتعويض البيوت المهدمة.

192

.176

قرار رقم ( )128لسنة 2006م
باعتماد مواطنين شهداء.

193

.177

قرار رقم ( )129لسنة 2006م
بشأن المشاركة في معرض لندن.

194

.178

قرار رقم ( )130لسنة 2006م
باستحداث وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات.

195

.179

قرار رقم ( )131لسنة 2006م
بشأن عقد المقاولة الموحد.

196

27

.169

قرار رقم ( )121لسنة 2006م
بشأن تبعية مجمع اللغة العربية الفلسطيني.

186

نيسان 2007م
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.180
.181
.182

العدد 69

قرار رقم ( )132لسنة 2006م
بشأن تبعية مركز بحوث الطاقة واإلدارة العامة للموارد الطبيعية.
قرار رقم ( )133لسنة 2006م
بشأن وقف صرف عالوة بدل التنقل ومخصصات الوقود والجواالت
للموظفين المضربين عن العمل.
قرار رقم ( )134لسنة 2006م
بشأن المصادقة على إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة
في دول منطقة األسكوا.

197
198
199

.185

تعليمات رقم (  ) 1لسنة 2006م.
لتحديد قيمة هامش المالءة واإلجراءات والشروط والنماذج المطلوبة
إلصدار شهادة المالءة.

203

.186

قرارات إمهال صادرة عن محاكم البداية في محافظات الضفة وغزة.

216

.187

إعالنات تسجيل وتصفية وإلغاء جمعيات تعاونية صادرة عن وزارة
العمل.

281
284

.188

*

.189

كشوفات تصحيح األسماء في سجالت المواليد.

314

.190

تصويب األخطاء المطبعية.

315

تجدها في الملحق رقم ( )2صفحة (.)370
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نيسان 2007م

إعالنات اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن.

العدد التاسع والستون /

.184

قرار رقم ( )136لسنة 2006م
بشأن تبعية مؤسسة بيت الشعر الفلسطيني.

202

27

.183

قرار رقم ( )135لسنة 2006م
بالموافقة على عملية البث اإلذاعي إلذاعة صوت األقصى.

201

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

مسلسل

العدد

70

العدد السبعون  31 /آيار 2007م

رقم
الصفحة

العدد السبعون /
31

أيار 2007م

.1

مرسوم رقم ( )6لسنة 2007م
بشأن تشكيل مجلس الوزراء.

8

.2

قرار رقم ( )200لسنة 2004م
بتعيين السيد /محمد خالد فانوس.

10

.3

قرار رقم ( )201لسنة 2004م
بتعيين السيد /أيمن عبد الرحمن المصدر.

11

.4

قرار رقم ( )202لسنة 2004م
بتعيين السيد /محمد خضر قرش.

12

.5

قرار رقم ( )203لسنة 2004م
بترقية السيد /زياد المشهراوي.

13

.6

قرار رقم ( )204لسنة 2004م
بترقية السيد /راجي عبد الشيبي.

14

.7

قرار رقم ( )205لسنة 2004م
بتعيين السيد /جمعة أبو عنزة.

15

.8

قرار رقم ( )206لسنة 2004م
بتعيين السيد /حسنين حسن زنون.

16

.9

قرار رقم ( )207لسنة 2004م
بترقية السيد /فتحي أبو شاويش.

17

.10

قرار رقم ( )208لسنة 2004م
بترقية السيد /تيسير أحمد فتوح.

18

.11

قرار رقم ( )209لسنة 2004م
بترقية السيد /رفيق حلمي عارضة.

19
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العدد 70

.15

قرار رقم ( )213لسنة 2004م
بترقية السيد /أحمد عمر عثمان.

23

.16

قرار رقم ( )214لسنة 2004م
بترقية السيد /راضي أبو ريدة.

24

.17

قرار رقم ( )215لسنة 2004م
بترقية السيد /محمود الهبيل.

25

.18

قرار رقم ()216لسنة 2004م
بترقية السيد /نصر عبد هللا المبيض.

26

.19

قرار رقم ( )217لسنة 2004م
بترقية السيد /كامل عبد القادر.

27

.20

قرار رقم ( )218لسنة 2004م
بترقية السيد /سمير فايز أبو طيبة.

28

.21

قرار رقم ( )219لسنة 2004م
بتعيين السيد /محمد أبو حميد.

29

.22

قرار رقم ( )220لسنة 2004م
بترقية السيد /ماهر يوسف مقداد.

30

.23

قرار رقم ( )221لسنة 2004م
بترقية السيد /محمود أسعد رحمي.

31

.24

قرار رقم ( )222لسنة 2004م
بترقية السيد /منصور ناصر حسين.

32
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العدد السبعون /

.14

قرار رقم ( )212لسنة 2004م
بترقية السيد /نبيل عبد الوهاب الكتري.

22

31

.13

قرار رقم ( )211لسنة 2004م
بترقية السيد /فهمي سالم الزعارير.

21

أيار 2007م

.12

قرار رقم ( )210لسنة 2004م
بترقية السيد /محمود توفيق مصلح.

20

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد

70

العدد السبعون /
31

أيار 2007م

.25

قرار رقم ( )223لسنة 2004م
بترقية السيد /جمال الفي أبو لطيفة.

33

.26

قرار رقم ( )224لسنة 2004م
بترقية السيد /وليد عبد اللطيف وهدان.

34

.27

قرار رقم ( )225لسنة 2004م
بترقية السيد /جهاد حسين.

35

.28

قرار رقم ( )226لسنة 2004م
بترقية السيد /فاروق خالد الديك.

36

.29

قرار رقم ( )227لسنة 2004م
بترقية السيد /أحمد خالد حمارشة.

37

.30

قرار رقم ( )228لسنة 2004م
بتعيين السيد /نظمي عرسان الحزوري.

38

.31

قرار رقم ( )229لسنة 2004م
بترقية السيد /خالد عبد الجبار عوض.

39

.32

قرار رقم ( )230لسنة 2004م
بترقية السيد /حربي محمد طملية

40

.33

قرار رقم ( )231لسنة 2004م
بترقية السيد /سمير مصطفى راضي.

41

.34

قرار رقم ( )232لسنة 2004م
بترقية السيد /إبراهيم شحادة.

42

.35

قرار رقم ( )263لسنة 2005م
بترقية السيد /إياد أحمد أبو الرب.

43

.36

قرار رقم ( )264لسنة 2005م
بترقية السيد /علي أحمد منصور.

44

.37

قرار رقم ( )265لسنة 2005م
بترقية السيد /عبد الناصر عبد العزيز.

45

الرقم المرجعي  :دليل رقم (Ref : G15-1-2014 -)2

mjr.lab.pna.ps

158

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد 70

.41

قرار رقم ( )269لسنة 2005م
بترقية السيد /مجاهد نمر نبهان.

49

.42

قرار رقم ( )270لسنة 2005م
بترقية السيد /عبد الهادي الزواوي

50

.43

قرار رقم ( )271لسنة 2005م
بترقية السيد /إياد محمد عثمان

51

.44

قرار رقم ( )272لسنة 2005م
بترقية السيد /عبد المنعم وحيد وهدان.

52

.45

قرار رقم ( )153لسنة 2007م
بتعيين السيدة /نور جميل مرسي.

53

.46

قرار رقم ( )154لسنة 2007م
بتعيين الدكتور /رمزي خوري.

54

.47

قرار رقم ( )155لسنة 2007م
بندب السفير /مجدي الخالدي.

55

.48

قرار رقم ( )156لسنة 2007م
بتعيين العقيد القاضي /أحمد المبيض.

56

.49

قرار رقم ( )157لسنة 2007م
بتعيين الشيخ /محمد ماهر مسودة.

57

.50

قرار رقم ( )158لسنة 2007م
بنقل السيد /علي محمد زامل.

58
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العدد السبعون /

.40

قرار رقم ( )268لسنة 2005م
بترقية السيد /غازي لطفي أبو ارشيد.

48

31

.39

قرار رقم ( )267لسنة 2005م
بترقية السيد /جمال ربيع أبو نحل.

47

أيار 2007م

.38

قرار رقم ( )266لسنة 2005م
بترقية السيد /هشام محمد حسين.

46

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد

70

العدد السبعون /
31

أيار 2007م

.51

قرار رقم ( )159لسنة 2007م
بترفيع السيد /خالد جاسر سليم.

59

.52

قرار رقم ( )160لسنة 2007م
بترقية السيد /رياض الزيتونية.

60

.53

قرار رقم ( )161لسنة 2007م
بترقية السيد /محمد خليل مصلح.

61

.54

قرار رقم ( )162لسنة 2007م
بترقية السيد /ثروت محمد البيك.

62

.55

قرار رقم ( )163لسنة 2007م
بترقية السيد /محمد هارون أبو خلف.

63

.56

قرار رقم ( )164لسنة 2007م
بتعيين السيد /حماد محمود الرقب.

64

.57

قرار رقم ( )165لسنة 2007م
بترقية السيد /نبيل سليمان قبها.

65

.58

قرار رقم ( )166لسنة 2007م
بترفيع السيدة /رحاب العيساوي.

66

.59

قرار رقم ( )167لسنة 2007م
بترقية السيدة /هناء سليم القيمري.

67

.60

قرار رقم ( )168لسنة 2007م
بترقية السيد /إياد محمد عماوي.

68

.61

قرار رقم ( )169لسنة 2007م
بترقية السيد /عمر مصلح الدربي.

69

.62

قرار رقم ( )170لسنة 2007م
بترقية السيد /إبراهيم سالم جابر.

70

.63

قرار رقم ( )171لسنة 2007م
بتعيين السيد /يوسف عزات مدلل.

71
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العدد 70

.67

قرار رقم ( )175لسنة 2007م
بتعيين السيد /بهاء الدين المدهون.

75

.68

قرار رقم ( )176لسنة 2007م
بتعيين السيد /محمد الكثري.

76

.69

قرار رقم ( )177لسنة 2007م
بتعيين السيد /محمد عبد الحميد.

77

.70

قرار رقم ( )178لسنة 2007م
بترقية السيد /غازي إبراهيم مزيد.

78

.71

قرار رقم ( )179لسنة 2007م
بتعيين السيد /موسى إبراهيم زهران.

79

.72

قرار رقم ( )180لسنة 2007م
بتعيين السيدة /ريما رياض بدير.

80

.73

قرار رقم ( )181لسنة 2007م
بتعيين السيد /محمد خليل عدوان.

81

.74

قرار رقم ( )182لسنة 2007م
بتعيين السيد /محمد عادل المصري.

82

.75

قرار رقم ( )183لسنة 2007م
بترفيع درجة السيد /أمين عبد الكريم.

83

.76

قرار رقم ( )184لسنة 2007م
بترفيع درجة السيدة /فاطمة شناعة.

84
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العدد السبعون /

.66

قرار رقم ( )174لسنة 2007م
بترقية السيد /جهاد حسني حمدان.

74

31

.65

قرار رقم ( )173لسنة 2007م
بتعيين السيد /إيهاب سعدي اكحيل.

73

أيار 2007م

.64

قرار رقم ( )172لسنة 2007م
بتعيين السيد /بالل جمال العبوشي.

72

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد

70

العدد السبعون /
31

أيار 2007م

.77

قرار رقم ( )185لسنة 2007م
بترقية السيد /عبد الكريم محمد نجم.

85

.78

قرار رقم ( )186لسنة 2007م
بترقية السيد /إبراهيم محمد محمود.

86

.79

قرار رقم ( )187لسنة 2007م
بترقية السيد /موسى محمود أبو زيد.

87

.80

قرار رقم ( )188لسنة 2007م
بترقية السيدة /إلهام أحمد عبد القادر.

88

.81

قرار رقم ( )189لسنة 2007م
بترقية السيد /سمير سعيد اسدودي.

89

.82

قرار رقم ( )190لسنة 2007م
بترقية السيد /ياسر خليل الخطيب.

90

.83

قرار رقم ( )191لسنة 2007م
بترفيع درجة السيدة /سوسن غوشة.

91

.84

قرار رقم ( )192لسنة 2007م
بترفيع درجة السيد /محمد النوباني.

92

.85

قرار رقم ( )193لسنة 2007م
بترقية السيدة /كائنات جرادات.

93

.86

قرار رقم ( )194لسنة 2007م
بتعيين السيد /زياد عبد هللا دية.

94

.87

قرار رقم ( )195لسنة 2007م
بترقية السيد /محمد فياض صالحات.

95

.88

قرار رقم ( )196لسنة 2007م
بتعيين السيد /خالد محمد الحج.

96

.89

قرار رقم ( )197لسنة 2007م
بترفيع درجة السيد /أيمن أحمد عابد.

97
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العدد 70

.93

قرار رقم ( )201لسنة 2007م
بترقية السيد /محمد فتح هللا صعيدي.

101

.94

قرار رقم ( )202لسنة 2007م
بترقية السيد /سفيان أبو سمرة.

102

.95

قرار رقم ( )203لسنة 2007م
بتعيين السيد /عقيل سليمان ربيع.

103

.96

قرار رقم ( )204لسنة 2007م
بتعيين السيد /بسام أحمد مناصرة.

104

.97

قرار رقم ( )205لسنة 2007م
بترقية السيد /عز الدين إبراهيم.

105

.98

قرار رقم ( )206لسنة 2007م
بتعيين السيد /توفيق طاهر ديب.

106

.99

قرار رقم ( )207لسنة 2007م
بتعيين السيد /أحمد مصطفى زيد.

107

.100

قرار رقم ( )208لسنة 2007م
بترقية السيد /توفيق جمعة أبو شومر.

108

.101

قرار رقم ( )209لسنة 2007م
بتعيين السيد /رمضان محمد حميدات.

109

.102

قرار رقم ( )210لسنة 2007م
بترفيع السيدة /أسماء محمود األفغاني.

110
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العدد السبعون /

.92

قرار رقم ( )200لسنة 2007م
بتعيين السيد /أحمد عبد هللا عطاونة.

100

31

.91

قرار رقم ( )199لسنة 2007م
بتعيين السيد /عماد عبد هللا جاغوب .

99

أيار 2007م

.90

قرار رقم ( )198لسنة 2007م
بتعيين السيد /ميثم محمد سالودة.

98

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد

70

العدد السبعون /
31

أيار 2007م

.103

قرار رقم ( )211لسنة 2007م
بنقل السيد /أحمد حسني األمير.

111

.104

قرار رقم ( )212لسنة 2007م
بترقية السيد /زياد محمد دهمان.

112

.105

قرار رقم ( )213لسنة 2007م
بتعيين السيد /عماد إبراهيم الباز.

113

.106

قرار رقم ( )214لسنة 2007م
بترقية السيد /حاتم جهاد عويضة.

114

.107

قرار رقم ( )215لسنة 2007م
بتعيين السيد /مؤمن محمد بسيسو.

115

.108

قرار رقم ( )216لسنة 2007م
بتعيين السيد /أحمد صبرة النويري.

116

.109

قرار رقم ( )217لسنة 2007م
بتعيين السيد /إيهاب ربحي الغصين.

117

.110

قرار رقم ( )218لسنة 2007م
بتعيين السيد /خالد محمود سالمة.

118

.111

قرار رقم ( )219لسنة 2007م
بتعيين السيد /فريد محمد زيادة.

119

.112

قرار رقم ( )220لسنة 2007م
بتعيين السيد /مروان محمد رضوان.

120

.113

قرار رقم ( )221لسنة 2007م
بترقية السيدة /رنا حكم بلعاوي.

121

.114

قرار رقم ( )222لسنة 2007م
بإلغاء قرار ترفيع السيد /أحمد شنارة.

122

.115

قرار رقم ( )223لسنة 2007م
بترفيع درجة السيد /باسم الريماوي.

123
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العدد 70

.119

قرار رقم ( )227لسنة 2007م
بترفيع السيدة /غيداء محمود الخالدي.

127

.120

قرار رقم ( )228لسنة 2007م
بترفيع درجة السيد /ناصر قطامي.

128

.121

قرار رقم ( )229لسنة 2007م
بترفيع درجة السيد /جمال أبو يوسف.

129

.122

قرار رقم ( )230لسنة 2007م
بترقية السيد /مروان عيسى وشاحي.

130

.123

قرار رقم ( )231لسنة 2007م
بترقية السيد /فؤاد ناظم خفش.

131

.124

قرار رقم ( )232لسنة 2007م
بتعيين السيد /يحيى محمد شامية.

132

.125

قرار رقم ( )233لسنة 2007م
بتعيين العميد طبيب  /د.علي الشحام.

133

.126

قرار رقم ( )234لسنة 2007م
بإحالة السيد /مصطفى النتشة على التقاعد.

134

.127

قرار رقم ( )235لسنة 2007م
بتعيين السيد /خالد زهير عسيلي.

135

.128

قرار رقم ( )236لسنة 2007م
بشأن المصادقة على حكم المحكمة العسكرية.

136
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.118

قرار رقم ( )226لسنة 2007م
بترقية السيد /يوسف أحمد أبو أسعد.

126

31

.117

قرار رقم ( )225لسنة 2007م
بترقية السيد /حسين عمر أبو حاشية.

125

أيار 2007م

.116

قرار رقم ( )224لسنة 2007م
بترقية السيد /علي عبد العزيز شاهين.

124

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد

70

العدد السبعون /
31

أيار 2007م

.129

قرار رقم ( )237لسنة 2007م
بالمصادقة على الهيكل التنظيمي لإلدارة المالية المركزية.

138

.130

قرار رقم ( )238لسنة 2007م
بترقية السيدة /رنا حكم بلعاوي ونقلها.

140

.131

قرار رقم ( )239لسنة 2007م
بتعيين األخ الدكتور /أحمـــد العــبد الشيبي.

141

.132

قرار رقم ( )240لسنة 2007م
بشأن المصادقة على حكم المحكمة العسكرية.

142

.133

قرار رقم ( )241لسنة 2007م
بترفيع درجة السيد /طه عدنان نوفل.

144

.134

قرار رقم ( )242لسنة 2007م
بترقية السيد /محمد أبو محسن.

145

.135

قرار رقم ( )243لسنة 2007م
بتعيين السيد /حاتم محمود شحادة.

146

.136

قرار رقم ( )244لسنة 2007م
بترقية السيد /عبد القاهر الحيازي.

147

.137

قرار رقم ( )245لسنة 2007م
بإقامة متنزة وطني بمدينة رام هللا.

148

.138

قرار رقم ( )246لسنة 2007م
بقبول استقالة وزير الداخلية  /هاني القواسمي.

150

.139

قرار قم ( )247لسنة 2007م
بتعديل قرار تعيين السيد/محمد الرقب.

151

.140

تعليمات رقم ( )2لسنة 2006م
بشأن ترخيص صناديق االستثمار.

152

.141

الهيكل الوظيفي للسلطة القضائية لسنة 2006م.

195

الرقم المرجعي  :دليل رقم (Ref : G15-1-2014 -)2

mjr.lab.pna.ps

166

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني
.142

العدد 70

قرارات إمهال صادرة عن محاكم البداية في محافظات الضفة وغزة.
إعالنات اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن.

.143

*

.144

كشوفات تصحيح األسماء في سجالت المواليد.

تجدها في الملحق رقم ( )2صفحة (.)371

283
311
318

العدد السبعون /
31

أيار 2007م
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مسلسل

العدد

71

العدد الواحد والسبعون  09 /آب 2007م

رقم
الصفحة

العدد الواحد والسبعون /
09

آب 2007م

.1

مرسوم رقم (  ) 7لسنة 2007م
بشأن إنشاء الهيئة العامة للشئون المدنية.

4

.2

مرسوم رقم (  ) 8لسنة 2007م
بشأن اختيار وتكليف رئيس الوزراء.

5

.3

مرسوم رقم (  ) 9لسنة 2007م
بشأن إعالن حالة الطوارئ.

6

.4

مرسوم رقم (  ) 10لسنة 2007م
بشأن تشكيل الحكومة المكلفة.

7

.5

مرسوم رقم ( )11لسنة 2007م
بشأن تعليق العمل بأحكام المواد ( ) 67،66،65من القانون األساسي.

8

.6

مرسوم رقم (  ) 12لسنة 2007م
بشأن تعليق العمل بأحكام المـــادة ( )79من القانون األساسي.

9

.7

رسوم رقم (  ) 13لسنة 2007م
بشأن تشكيل مجلس الوزراء.

10

.8

مرسوم رقم (  ) 14لسنة 2007م
بشأن تعـيين الوزير /د.سعدي الكرنز أميناً عاماً لمجلس الوزراء
ورئيساً لديوان رئيس الوزراء.

12

.9

مرسوم رقم (  ) 15لسنة 2007م
بشأن تعديل مرسوم تشكيل مجلس الوزراء.

13

.10

مرسوم رقم (  ) 16لسنة 2007م
بشأن منح وزير الداخلية سلطة مراجعة جميع تراخيص الجمعيات.

15

.11

مرسوم رقم (  ) 17لسنة 2007م
بشأن اعتبار كافة الميليشيات المسلحة محظورة.

16
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العدد 71

.15

قرار رقم ( )249لسنة2007م
بشأن المصادقة على حكم المحكمة العسكرية.

22

.16

قـــرار رقم (  ) 250لسنة 2007م
بشأن إعادة المحاكمة في القضية الجزائية.

24

.17

قرار رقم (  )251لسنة2007م
بشأن المصادقة على قرار حكم المحكمة العسكرية.

25

.18

قـــرار رقم (  ) 252لسنة 2007م
بتفويض األخ /سالم فياض وزير المالية باإلشراف على عمل اإلدارة
المالية والعسكرية.

27

.19

قرار رقم ( )253لسنة2007م
بشأن المصادقة على حكم المحكمة العسكرية.

28

.20

قرار رقم ( )254لسنة2007م
بشأن إعادة العميد/فيصل محمد الشيخ محمد يوسف إلى الخدمة.

30

.21

قـــرار رقم (  ) 255لسنة 2007م
بترقية السيدة /سناء عمر عبد هللا أبو زيد.

31

.22

قـــرار رقم (  ) 256لسنة 2007م
بتعيين السيد /حسين شحادة محمد الشيخ.

32

.23

قـــرار رقم (  ) 257لسنة 2007م
بشأن اعتبار القوة التنفيذية ومليشيات حماس خارجة عن القانون.

33

.24

قـــرار رقم (  ) 258لسنة 2007م
بشأن حل مجلس األمن القومي.

34

الرقم المرجعي  :دليل رقم (Ref : G15-1-2014 -)2

mjr.lab.pna.ps

169

العدد الواحد والسبعون /

.14

قـــرار رقم ( )248لسنة2007م
بتبعية مؤسسة فلسطين المستقبل بفروعها الثالث إلى رئيس السلطة.

20

09

.13

مرسوم رقم (  ) 19لسنة 2007م
بشأن منح الرائد الشهيد /منذر أحمد كالب نوط القدس.

19

آب 2007م

.12

مرسوم رقم (  ) 18لسنة 2007م
بشأن إعفاء المواطنين في المحافظات الجنوبية من الضرائب والرسوم.

17

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد

71

العدد الواحد والسبعون /
09

آب 2007م

.25

قـــرار رقم (  ) 259لسنة 2007م
بإعفاء العميد /رشيد أبو شباك من مهام وظيفته.

35

.26

قـــرار رقم (  ) 260لسنة 2007م
بنقل الموظف  /مفيد محمد أحمد الشامي.

36

.27

قـــرار رقم (  ) 261لسنة 2007م
بإقالة العميد /مصباح جاد هللا البحيصي.

37

.28

قـــرار رقم (  ) 262لسنة 2007م
بإقالة العميد /أحمد محمود سعيد موسى.

38

.29

قرار رقم ( )1لسنة 2007م
بشأن تنظيم مواعيد جلسات مجلس الوزراء األسبوعية.

39

.30

قرار رقم (  ) 2لسنة 2007م
بشأن تخفيض رسوم المركبات والخدمات.

40

.31

قرار رقم ( )3لسنة 2007م
بشأن الوظيفة العمومية.

42

.32

قرار رقم (  ) 4لسنة 2007
بشأن دعوة موظفي السلطة لالنتظام في أعمالهم.

43

.33

قرار رقم (  ) 5لسنة2007م
بشأن إلغاء كافة قرارات تعيين القوة التنفيذية.

44

.34

قرار رقم ( ) 6لسنة 2007م
بشأن إلغاء قرار تشكيل لجنة تحقيق رقــم (/10 ،18 ،4م.و/إهـ).

45

.35

قرار رقم (  ) 7لسنة 2007م
بشأن إلغــاء قرار تشكيل لجنة تحقيق رقـم (/10 ،3 ،11م.و/إ.هـ)
لسنة 2006م.

46

.36

قرار رقم (  ) 8لسنة 2007م
بشأن الجمعيات والهيئات.

47

.37

قرار رقم (  ) 9لسنة 2007م
بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (/10 ،21 ،16م.و/إهـ)
لسنة 2006م بشأن أيام الدوام الرسمي.

48
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.38

.39

.40

العدد 71

قرار رقم (  ) 10لسنة 2007م
بشأن تعليق العمل بنص المادة ( )88من القانون األساسي وإعفاء
المواطنين في المحافظات الجنوبية من الضرائب والرسوم.
قرار رقم (  ) 11لسنــة 2007م
بشأن وقـف سريان ترخيص وتأمين مركبات مؤسسات السلطة في
المحافظات الجنوبية.
تعليمات رقم (  ) 1لسنة 2007م
بشأن ترتيبات إعادة التامين.
إعالنات اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن .

.41

*

.42

كشـــف تصحــيح األسماء في سجــالت المواليد.

تجدها في الملحق رقم ( )2صفحة (.)372

49
51
52
59
66
العدد الواحد والسبعون /
09

آب 2007م
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العدد

72

رقم
مسلسل العدد الثاني والسبعون  09 /أيلول 2007م
الصفحة

.1

قرار بقانون رقم ( )1لسنة 2007م
بشأن االنتخابات العامة.

2

العدد الثاني والسبعون /
09

أيلول 2007م
الرقم المرجعي  :دليل رقم (Ref : G15-1-2014 -)2

mjr.lab.pna.ps

172

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد 73

رقم
مسلسل العدد الثالث والسبعون  13 /أيلول 2007م
الصفحة

.2

قرار بقانون رقم ( )3لسنة 2007م
بشأن قانون رسوم طوابع الواردات وقانون طوابع اإليرادات.

8

.3

قرار بقانون رقم ( )4لسـنة 2007م
بشأن حـظر القـوة التنفيـذيـة وميليشيات حركة حماس الخارجة على
القانون.

10

.4

قرار بقانون رقم ( )5لسنة 2007م
بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم ( )07لسنة 2005م.

12

.5

قرار بقانون رقم( )6لسنة 2007م
بشأن إلـغاء قـــانـون الــتأميـنات االجتماعية.

21

.6

قرار بقانون رقم( )7لسنة 2007م
بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2007م.

22

.7

مرسوم رقم ( )20لسنة 2007م
بشأن إلغاء قرارات بقانون.

28

.8

مرسوم رقم ( )21لسنة 2007م
بمنح الشهـيد نصر عبد الرحمن أبو شاور نوط القدس.

29

.9

مرسوم رقم ( )22لسنة2007م
بمنح الشهيد محمود داوود مقداد نوط القدس.

30

.10

مرسوم رقم ( )23لسنة 2007م
بمنح الشهيد محمد ذياب غريب نوط القدس.

31

.11

مرسوم رقم ( )24لسنة 2007م
بمنح العميد جهاد عبد الرؤوف سرحان نوط القدس.

32
173

أيلول 2007م
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7

13

.1

قرار بقانون رقم ( )2لسنة 2007م
بشأن المصادقة على اتفاقية قرض لدعم التجمعات السكانية الفلسطينية
المحاصرة.
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العدد

73

العدد الثالث والسبعون /
13

أيلول 2007م

.12

مرسوم رقم ( )25لسنة 2007م
بمنح الشهيد سامي محمود عمران نوط القدس.

33

.13

مرسوم رقم ( )26لسنة 2007م
بمنح الشهيد هاني محمد النحال نوط القدس.

34

.14

مرسوم رقم ( )27لسنة 2007م
بشأن دعوة المجلس التشريعي الثاني لالنعقاد.

35

.15

مرسوم رقم ( )28لسنة 2007م
بشأن اختصاص القضاء العسكري في حالة الطوارئ.

36

.16

مرسوم رقم ( )29لسنة 2007م
بشأن تعديل مرسوم تشكيل مجـلس الوزراء.

38

.17

مرسوم رقم ( )30لسنة 2007م
بشأن تشكيل اللجنة الوطنية للتحضير الحتفالية القدس.

40

.18

مرسوم رقم ( )31لسنة 2007م
بمنح الشهيد صالح محمد العامودي نوط القدس.

44

.19

مرسوم رقم ( )32لسنة 2007م
بمنح المناضل سعيد العتبة نوط القدس.

45

.20

مرسوم رقم ( )33لسنة 2007م
بـشأن إعادة تنظـيم مالـية ورواتب العاملين في قوى األمن.

46

.21

مرسوم رقم ( )34لسنة 2007م
بشأن شراء السيارات الحكومية من قبل المتقاعدين الحائزين لها.

48

.22

قرار رقم ( )263لسنة 2007م
بشأن تشكيل لجـنة تأسيسـية لغـرفة التحكيم الفلسطينية.

51

.23

قرار رقم ( )264لسنة 2007م
بشأن حل مجلس األمن القومي.

53

.24

قرار رقم ( )265لسنة 2007م
بإقالة العميد الركن منار شحادة.

54
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العدد 73

.28

قرار رقم ( )269لسنة 2007م
بشأن تشكيل لجنة وطنية لحصر األضرار الناجمة عن جدار الفصل
العنصري.

58

.29

قرار رقم ( )270لسنة 2007م
بشـأن تكليف مـساعد النـائب الـعام العسكري للمحافظات الشمالية.

61

.30

قرار رقم ( )271لسنة2007م
بشأن تكليف رئيس المحكمة العسكرية العليا.

62

.31

قرار رقم ( )272لسنة 2007م
بتعيين السيد مروان محمد أبو خضر.

63

.32

قرار رقم ( )273لسنة 2007م
بـشأن اعـتماد أقدمـيات القـضاة في المراسيم الرئاسية.

64

.33

قرار رقم ( )274لسنة 2007م
بشأن ترقية قضاة الصلح.

65

.34

قرار رقم ( )275لسنة 2007م
بشأن ترقية القاضي يحيى أبو شهال.

66

.35

قرار رقم ( )276لسنة 2007م
بشأن ترقية القاضية سعادة الدجاني.

67

.36

قرار رقم ( )277لسنة 2007م
بشأن ترقية القاضي هشام الحتو.

68

.37

قرار رقم ( )278لسنة 2007م
بشأن ترقية القاضي رفيق زهد.

69
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.27

قرار رقم ( )268لسنة 2007م
بشأن ترقية الشهيد سامي عمران.

57

13

.26

قرار رقم ( )267لسنة 2007م
بشأن إعادة السيد ناصر عبد المجيد طهبوب إلى وظيفته.

56

أيلول 2007م

.25

قرار رقم ( )266لسنة 2007م
بإقالة العقيد ركن حسين أبو عاذرة.

55

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد

73

العدد الثالث والسبعون /
13

أيلول 2007م

.38

قرار رقم ( )279لسنة 2007م
بشأن نقل السيد جمال محيسن.

70

.39

قرار رقم ( )280لسنة 2007م
بتعيين السيد حسين األعرج.

71

.40

قرار رقم ( )281لسنة 2007م بشأن نقل السيد سامي مسلم.

72

.41

قرار رقم ( )282لسنة 2007م
بشأن نقل السيد عريف الجعبري.

73

.42

قرار رقم ( )283لسنة 2007م
بشـأن تشـكيل لجـنة لإلشـراف على المساعدات العينية.

74

.43

قرار رقم ( )284لسنة 2007م
بشأن تشـكيل لجنة خاصة لمتابعة المنح الدراسية الخارجية.

75

.44

قرار رقم ( )285لسنة 2007م
بشأن فصل السيد محمد أبو شقير.

76

.45

قرار رقم ( )286لسنة 2007م
بإلغاء القرار رقم ( )271لسنة 2007م بشأن تكليف رئيس المحكمة
العسكرية العليا.

77

.46

قرار رقم ( )287لسنة 2007م
بشأن فصل السيد صالح الرقب.

78

.47

قرار رقم ( )288لسنة 2007م
بشأن تشكيل لجان لمالءمة منتسبي قوى األمن الفلسطينية لشروط
التأهيل.

79

.48

قرار رقم ( )289لسنة 2007م
بشأن نقل السيد حازم شنار.

81

.49

قرار رقم ( )290لسنة 2007م
بشأن تعيين اللواء توفيق الطيرواي.

82
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العدد 73

.51

قرار رقم ( )292لسنة 2007م
بشأن فصل موظفين.

85

.52

قرار رقم ( )293لسنة 2007م
بشأن قبول استقالة الشيخ محمد نجم.

87

.53

قرار رقم ( )294لسنة2007م
بشأن تعيين الشيخ إبراهيم عوض هللا.

88

.54

قرار رقم ( )295لسنة 2007م
بشأن فصل السيد إيهاب كحيل.

89

.55

قرار رقم ( )296لسنة 2007م
بشأن فصل السيد حسن أبو حشيش.

90

.56

قرار رقم ( )297لسنة 2007م
بشأن فصل السيد عمر أحمد البرش.

91

العدد الثالث والسبعون /

.57

قرار رقم ( )298لسنة 2007م
بشأن فصل السيد موسى السماك.

92

13

.58

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( )12لسنة 2007م
بشأن إعادة تشكيل لجنة لشؤون اإلدارية الوزارية الدائمة.

93

.59

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( )13لسنة 2007م
بشأن إعادة تشكيل لجنة الشؤون االقتصادية الوزارية الدائمة.

94

.60

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( )14لسنة 2007م
بشأن إعادة تشكيل لجنة الشؤون االجتماعية الوزارية الدائمة.

95

.61

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( )15لسنة 2007م
بشأن إعادة تشكيل لجنة البنية التحتية الوزارية الدائمة.

96

.62

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( )16لسنة 2007م
بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوزارية الخاصة للتعامل مع المؤسسات
الحكومية غير الوزارية.

97
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أيلول 2007م

.50

قرار رقم ( )291لسنة 2007م
بشأن سحب قرارات رئاسية.

83

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد

73

العدد الثالث والسبعون /

99

.64

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( )18لسـنة 2007م
بشـأن إعــادة تشكيل لجـنة اإلصالح والتطوير الوزارية الدائمة.

101

.65

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( )19لسنة 2007م
بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق بقضية تسريب أسئلة امتحانات الثانوية
العامة.

102

.66

قرار مجلس الوزراء رقم ( )20لسنة 2007م
بوقف كافة عقود العمل المعقودة بعد 2005/12/31م.

103

.67

قرار مجلس الوزراء رقم ( )21لسنة 2007م
بإنهاء عقود موظفي العقود العاملين في وزارة العمل ضمن برامج
التشغيل المؤقتة.

104

.68

قرار مجلس الوزراء رقم ( )22لسنة 2007م
بصرف سلف شهرية للمتقاعدين والذين سيتقاعدون.

105

.69

قرار مجلس الوزراء رقم ( )23لسنة 2007م
بصرف مساعدة مالية طارئة لبلديات المحافظات الجنوبية.

107

.70

قرار مجلس الوزراء رقم ( )24لسنة 2007م
بتشكيل لجنة عطاءات خاصة لمشروع التعداد العام للسكان والمساكن
والمنشآت لعام 2007م.

108

.71

قرار مجلس الوزراء رقم ( )25لسنة 2007م
بصرف مبلغ  35000يورو لمشروع الشبكة اليورو متوسطية.

110

.72

قرار مجلس الوزراء رقم ( )26لسنة 2007م
بإقرار اتفاقية مشروع الدعم الطارئ للتجمعات السكانية المحاصرة.

111

.73

قرار مجلس الوزراء رقم ( )27لسنة2007م
بشأن هيئة الحج والعمرة.

112

.74

قرار مجلس الوزراء رقم ( )28لسنة 2007م
بالمصـادقة عـلى طلـب االعتماد المالي لعالج حاالت زراعة نخاع
عظم متراكمة.

119

13

.63

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( )17لسنة 2007م
بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوزارية الخاصة بإدارة المساعدات المقدمة
للمواطنين المحتاجين.

أيلول 2007م
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العدد 73

.76

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( )30لـسنة 2007م
بتكـليف الـسيد صائب نظيف قائماً بأعمال رئيس سلطة األراضي.

121

.77

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( )31لسنة 2007م
بتعليق العمل في سلطة األراضي في المحافظات الجنوبية.

122

.78

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( )32لسنة 2007م
بتشكيل لجنة خاصة لتوثيق الجرائم واالنتهاكات الماسة بحقوق اإلنسان.

123

.79

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( )33لسنة 2007م
بإضافة وزير النقل والمواصالت إلى عضوية لجنة الشؤون االقتصادية.

124

.80

قرار مجلس الوزراء رقم ( )34لسنة 2007م
بشأن تقديم معونة نقدية لمؤسسة دار العجزة والمسنين في أريحا.

125

.81

قرار مجلس الوزراء رقم ( )35لسنة 2007م
بتخفيض رسوم ترخيص المؤسسات الفندقية.

126

العدد الثالث والسبعون /

.82

قرار مجلس الوزراء رقم ( )36لسنة 2007م
بتشكـيل لجـنة لدراسـة طلبات تصنيف المقاولين.

127

13

.83

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( )37لسنة 2007م
بتشكيل لجنة خاصة لتقديم مشروع قانون لمكافحة غسيل وتهريب
األموال.

129

.84

قرار مجلس الوزراء رقم ( )38لسنة 2007م
بالمصادقة على توصيات لجنة البنية التحتية.

130

.85

قرار مجلس الوزراء رقم ( )39لسنة 2007م
بتعويض مزارعي العنب.

132

.86

قرار مجلس الوزراء رقم( )40لسنة 2007م
بشأن رئاسة لجان العطاءات.

133

.87

قرار مجلس الوزراء رقم ( )41لسنة 2007م
بربط الحاسوب المركزي الخاص بوزارة النقل والمواصالت مع
مديرية الشرطة.

134
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.75

قرار مجلس الوزراء رقم ( )29لسنة 2007م
بالمصادقـة على إطـار الخطة العاجلة إلنهاء الركود االقتصادي.

120

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد

73

العدد الثالث والسبعون /

135

.89

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( )43لسنة 2007م
بشأن الـوزير المختص باإلنفاق من موازنة مجلس الوزراء.

136

.90

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( )44لسنة 2007م
بتشكيل لجنة خاصة إلعداد كتاب من المختارات األدبية للشاعر محمود
درويش.

137

.91

قرار مجلس الوزراء رقم ( )45لسنة 2007م
بدعم المحالت التجارية بالبلدة القديمة في مدينة الخليل.

138

.92

قرار مجلس الوزراء رقم ( )46لسنة 2007م
بتخفيض رسوم ترخيص المؤسسات الصحية.

139

.93

قرار مجلس الوزراء رقم ( )47لسنة 2007م
بإصدار طابع تذكاري تكريماً لشاعر فلسطين الكبير محمود درويش.

140

.94

قرار مجلس الوزراء رقم ( )48لسنة 2007م
بصرف موازنة طارئة للدفاع المدني في المحافظات الجنوبية.

141

.95

قرار مجلس الوزراء رقم ( )49لسنة 2007م
بالتخلص من قطيع األغنام المصاب بمرض " السكريبيا " في منطقة
بيت لحم.

142

.96

قرار مجلس الوزراء رقم ( )50لسنة 2007م
بإحالة موظفين في القطاع الحكومي على التقاعد.

143

.97

قرار مجلس الوزراء رقم ( )51لسنة 2007م
بإحالة موظفين بمجلس القضاء األعلى على التقاعد المبكر.

144

13

.88

قرار مجلس الوزراء رقم ( )42لسنة 2007م
بربط المديرية العامة للشرطة ومديرية المعابر بالحاسوب المركزي
بوزارة الداخلية.

أيلول 2007م

.98
.99

قرار مجلس الوزراء رقم ( )52لسنة 2007م
بتكـليف وزير الحـكم المحلي برئاسة مجلس إدارة صندوق تطوير
وإقراض البلديات.
قرار مجلس الوزراء رقم ( )53لسنة 2007م
بإلغاء قرار رقم ( /10/31/08م.و /إ.هـ) لسنة  2006الخاص بالموافقة
على عملية البث اإلذاعي إلذاعة صوت األقصى.
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العدد 73

.100

قرار مجلس الوزراء رقم ( )54لسنة 2007م
بإلغاء القرار الخاص بترخيص محطة األقصى الفضائية.

147

.101

قرار مجلس الوزراء رقم ( )55لسنة 2007م
بشأن عمل صندوق تطوير وإقراض البلديات.

148

.102

قرار مجلس الوزراء رقم ( )56لسنة 2007م
بتجديد عقود الباحثين االجتماعيين ومدخلي البيانات لبرنامج الحماية
االجتماعية.

153

.103

قرار مجلس الوزراء رقم ( )57لسنة 2007م
بإضافة وزير العمل لعضوية لجنة الشؤون االجتماعية الوزارية الدائمة.

154

.104

.106

تعليمات رقم ( )2لسنة 2007م
بشأن ترخيص شركات التأجير التمويلي.

156
157

العدد الثالث والسبعون /

.105

قرار مجلس الوزراء رقم ( )58لسنة 2007م
بتخصيـص مــبلغ مالي إلعادة ترميم المدرسة األمريكية في المحافظات
الجنوبية.
قرار مجلس الوزراء رقم ( )59لسنة 2007م
بإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم ( /10/40/03م.و /إ.هـ) لعام 2007م
الخاص بإنشاء اإلدارة العامة للمحررات الوطنية.

155

13

أيلول 2007م
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العدد

74

رقم
مسلسل العدد الرابع والسبعون  09 /حزيران 2008م
الصفحة

العدد الرابع والسبعون /

.2

قرار بقانون رقم ( )10لسنة 2007م
بشأن المصادقة على اتفاقية القرض المقدم من الحكومة األلمانية.

5

.3

قرار بقانون رقم ( )11لسنة 2007م
بشأن األمن الوقائي.

6

.4

قرار بقانون رقم (  ) 12لسنة 2007م
بشأن المصادقة على الهيكل التنظيمي وجــدول تشكيالت الوظائف
لديوان الرقابة المالية واإلدارية.

10

.5

قرار بقانون رقم ( ) 13لسنة 2007م
بشأن اإلعفاء الضريبي.

27

.6

مرسوم رقم ( )35لسنة 2007م
بشأن التدريب العسكري واألمني.

28

.7

مرسوم رقم ( )36لسنة2007م
بشأن تعيين عضوين في لجنة االنتخابات المركزية.

30

.8

مرسوم رقم ( )37لسنة 2007م
بشأن منح وسام نجمة الشرف الفلسطينية لألخ  /طيب عبد الرحيم.

31

.9

مرسوم رقم ( )38لسنة 2007م
بشأن المصادقة النهائية على الميثاق العربي لحقوق اإلنسان.

32

.10

مرسوم رقم ( )39لسنة 2007م
بشأن منح غبطة البطريرك ميشيل صباح وسام نجمة الشرف الفلسطينية.

33

.11

مرسوم رقم (  ) 40لسنة 2007م
بشأن إنهاء العمل بالمرسوم الرئاسي رقم ( )34لسنة 2007م.

34

09

.1

قرار بقانون رقم (  ) 8لسنة 2007م
بشأن تعديل قانون التأمين رقم ( )20لسنة 2005م.

4

حزيران 2008م
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.12

.13

العدد 74

مرسوم رقم ( )41لسنة 2007م
بشأن منح وسام نجمة الشرف الفلسطينية لألخ  /سليم الزعنون " أبو
األديب ".
مرسوم رقم (  ) 42لسنة 2007م
بشأن منح وسام نجمة الشرف الفلسطينية للرفيق  /جورج حبش "
الحكيم".

35
36

.16

قرار رقم ( )301لسنة2007م
بشأن فصل السيد /إبراهيم عيسى صالح.

39

.17

قرار رقم ( )302لسنة 2007م
بشأن نقل الموظفين  . 1 :مالك سالم محمد تيم.
 .2علي شريف علي مشعل.

40

.18

قرار رقم ( )303لسنة 2007م
بشأن نقل السيد /حيدر عوض هللا.

41

.19

قرار رقم ( )304لسنة 2007م
بشأن إضافة أعضاء إلى اللجنة الوطنية لحصر األضرار الناجمة عن
جدار الفصل العنصري في المحافظات الشمالية.

42

.20

قرار رقم ( )305لسنة 2007م
بشأن تشكيل المحكمة العسكرية العليا.

43

.21

قرار رقم ( )306لسنة 2007م
بشأن تمديد عمل اللجنة التأسيسية المؤقتة لمؤسسة ياسر عرفات.

44

.22

قرار رقم ( )307لسنة 2007م
بشأن إعادة السيد /سمير المشهراوي.

45

.23

قرار رقم ( )308لسنة 2007م
بشأن تشكيل لجنة مؤقتة لإلشراف على مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى.

46

183

حزيران 2008م
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العدد الرابع والسبعون /

.15

قرار رقم ( )300لسنة 2007م
بشأن فصل السيد /محمد طاهر النونو.

38

09

.14

قرار رقم ( )299لسنة 2007م
بشأن نقل السيدة /نبيلة أحمد الشنار.

37
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العدد

74

العدد الرابع والسبعون /
09

حزيران 2008م

.24

قرار رقم ( )309لسنة 2007م
بشأن إعادة السيد/حمادة الفراعنة.

48

.25

قرار رقم ( )310لسنة 2007م
بشأن ترفيع األخ /سيف الدين المسلمي.

49

.26

قرار رقم ( )311لسنة 2007م
بشأن تخصيص منفعة قطعة األرض.

50

.27

قرار رقم( )312لسنة 2007م
بشأن تعيين السيد /مهند محمد جرادات.

51

.28

قرار رقم ( )313لسنة 2007م
بشأن تعيين األخ /ركاد سالم مستشارا للرئيس.

52

.29

قرار رقم( )314لسنة2007م
بشأن نقل السيدة /حسنية محمد إسماعيل.

53

.30

قرار رقم ( )315لسنة 2007م
بشأن تعيين األخ /سلطان أبو العنيين.

54

.31

قرار رقم( )316لسنة2007م
بشأن كلية د.حيدرعبد الشافي لطب األسنان.

55

.32

قرار رقم ( )317لسنة 2007م
بشأن إعادة تشكيل اللجنة األولمبية.

56

.33

قرار رقم ( )318لسنة 2007م
بشأن إحالة الوزير  /فريح أبو مدين على التقاعد.

58

.34

قرار رقم( )319لسنة 2007م
ً
بشأن نقل السيد  /نديم عارف البراهمة وتعيينه رئيسا لسلطة األراضي.

59

.35

قرار رقم ( )320لسنة 2007م
بشأن إحداث محافظة طوباس.

60

.36

قرار رقم( )321لسنة 2007م
بشأن منح المحافظ/جمال أحمد المحيسن درجة وزير.

62
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العدد 74

.37

قرار رقم ( )322لسنة 2007م
ً
بشأن تعيين السيد  /سامي فايز مسلم محافظا لمحافظة طوباس.

63

.38

قرار رقم ( )323لسنة 2007م
بشأن االستمرار في تكليف وزير الداخلية باإلشراف على قوات األمن
الوطني.

64

.39

قرار رقم( )324لسنة2007م
بشأن دمج قوات أمن الرئاسة (قوات ال.)17

65

.41

قرار رقم ( )325لسنة 2007م
بشأن المصادقة على حكم المحكمة العسكرية العليا في القضية رقم
(م ع2007/10/م) محاكم.
قرار رقم ( )326لسنة 2007م
بشأن المصادقة على حكم المحكمة العسكرية العليا في القضية رقم
(م ع2007/11/م) محاكم.
قرار رقم ( )327لسنة 2007م
بشأن ترؤس وزير األوقاف والشؤون الدينية الشيخ جمال بواطنة لبعثات
الحج.

.43

قرار رقم ( )328لسنة 2007م
بشأن تشكيل هيئة العمل الوطني.

71

.44

قرار رقم ( )329لسنة 2007م
بشأن ترقية السيدة /انتصار أبو عمارة.

73

.45

قرار رقم ( )330لسنة 2007م
بشأن ترفيع السيد /محمد رشدي عابد.

74

.46

قرار رقم ( )331لسنة 2007م
بشأن ترفيع السيد /رضوان نواف أحمد.

75

.47

قرار رقم ( )332لسنة 2007م
بشأن ترفيع السيد /أشرف عاطف دبور.

76

.48

قرار رقم ( )333لسنة 2007م
بشأن ترفيع السيد /ماهر عبد هللا مشيعل.

77

.49

قرار رقم ( )334لسنة 2007م
بشأن ترفيع السيد /محمد مشرف القدوة.

78

.40

70

09

185

حزيران 2008م
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.42

66

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد

74

العدد الرابع والسبعون /
09

حزيران 2008م

.50

قرار رقم ( )335لسنة 2007م
بشأن ترفيع السيد /غسان فؤاد كمال.

79

.51

قرار رقم ( )336لسنة 2007م
بشأن ترفيع السيد /عوني محمد إبراهيم.

80

.52

قرار رقم ( )337لسنة 2007م
بشأن ترفيع السيد /عمر لطفي الرشيدي.

81

.53

قرار رقم ( )338لسنة 2007م
بشأن ترفيع السيد/عماد سيف النحاس.

82

.54

قرار رقم ( )339لسنة2007م
بشأن ترفيع السيد /غسان محمد عبد الغني.

83

.55

قرار رقم ( )340لسنة 2007م
بشأن ترقية السيد /محمد داود محمد الزق.

84

.56

قرار رقم ( )341لسنة 2007م
بشأن ترفيع المحافظ  /سعد جمال المجالي.

85

.57

قرار رقم ( )342لسنة 2007م
ً
بشأن تعيين األخ /نبيل قدومي محافظا لفلسطين لدى الصندوق العربي
لإلنماء.

86

.58

قرار رقم ( )343لسنة 2007م
بشأن قبول استقالة األخ/عبد المحسن القطان.

87

.59

قرار رقم ( )344لسنة 2007م
بشأن تعيين األخ /إسماعيل الزبري.

88

.60

قرار رقم ( )345لسنة 2007م
بشأن تعيين جهاد خليل الوزير محافظاً لسلطة النقد.

89

.61

تصويب األخطاء.

90

التـنويه.
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رقم
مسلسل العدد الخامس والسبعون  15 /حزيران 2008م
الصفحة

.3

قرار بقانون رقم ( )3لسنة 2008م
بشأن تعديل قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية رقم ()7
لسنة 1998م.

17

.4

قرار بقانون رقم ( )4لسنة 2008م
بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2008م.

21

.5

مرسوم رئاسي رقم ( )43لسنة 2007م
بشأن منح المرحوم /صبري ديب بدر وسام فلسطين.

27

.6

مرسوم رقم ( )1لسنة 2008م
بشأن تغيير مسمى "دار الفتوى والبحوث اإلسالمية".

28

.7

مرسوم رقم ( )2لسنة 2008م
بشأن تعديل تشكيل اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة الشؤون المسيحية.

29

.8

مرسوم رقم ( )3لسنة 2008م
بشأن المصادقة على تعديل الفقرة الثالثة من المادة األولى من االتفاقية
العربية لمكافحة اإلرهاب.

31

.9

مرسوم رقم ( )4لسنة 2008م
بشأن العفو عما تبقى من عقوبة السجن عن الجندي زيد محمد سمار.

32

قرار رقم ( )346لسنة 2007م
بشأن ترفيع درجة السيد /ناصر صالح محمد النعراني.

33
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حزيران 2008م

.10

العدد الخامس والسبعون /

.2

قرار بقانون رقم ( )2لسنة 2008م
بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ( )17لسنة 2004م.

7

15

.1

قرار بقانون رقم ( )1لسنة 2008م
بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم ( )7لسنة 2005م.

5

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني
.11

.12

.13

.14

.15
العدد الخامس والسبعون /

.16

.17

العدد

75

قرار رقم ( )347لسنة 2007م
بشأن نقل السيد/عريف روبين عبد الحليم الجعبري.
قرار رقم ( )348لسنة 2007م
بشأن إلغاء القرار الصــادر بتاريخ 2007/07/05م القاضي بتكليف
رئيس المحكمة العسكرية العليا األخ /فوزي داوود عودة حليسي.
قرار رقم ( )349لسنة 2007م
بشأن تعيين السيد/عمر حلمي الغول مستشارا ً لرئيس الوزراء بدرجة
وزير.
قرار رقم ( )350لسنة 2007م
بشأن نقل السيد /بسام محمد حسين الخطيب.

15

قرار رقم ( )351لسنة 2007م
ً
بشأن تعيين السيد /عــدنان غالب الحسيني مستشارا لرئيس اللجنة
التنفيذية لمنظمة التحرير.
قرار رقم ( )352لسنة 2007م
بشأن المصادقة على حكم المحكـمة العسكرية العليا الصادر بحق
المدان /الجندي واصف زهير.
قرار رقم ( )353لسنة 2007م
بشأن المصادقة على حكم المحكمة العسكرية العليا الصادر بحق /
الجندي محمد خالد يوسف.

34
35
36
37
38
39
41

حزيران 2008م

.18

قرار رقم ( )354لسنة 2007م
بشأن التمديد للجنة بلدية غزة.

43

.19

قرار رقم ( )355لسنة 2007م
بشأن تعيين العميد أمني /بالل هاشم صادق النتشة نائباً للمفوض
السياسي العام.

44

.20

قرار رقم ( )1لسنة 2008م
بشأن نقل السيد /منصور ناصر يعقوب اليوسف من المنظمات الشعبية.

45

.21

قرار رقم ( )2لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /موسى محمود أبو زيد.

46

.22

قرار رقم ( )3لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /حسام محمد أبو الرب.

47
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العدد 75

.26

قرار رقم ( )7لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /إبراهيم محمد محمود.

51

.27

قرار رقم ( )8لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /مروان عيسى وشاحي.

52

.28

قرار رقم ( )9لسنة2008م
بشأن ترقية السيد /محمد عبد العاطي التلولي.

53

.29

قرار رقم ( )10لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /مصطفى طلب البرغوثي.

54

.30

قرار رقم ( )11لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /حسن بكر قنيطة.

55

.31

قرار رقم ( )12لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /زكي حسن الكيالني.

56

.32

قرار رقم ( )13لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /يوسف أحمد أبو أسعد.

57

.33

قرار رقم ( )14لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /سمير سعيد أسدودي.

58

.34

قرار رقم ( )15لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /حسين عمر أبو حاشية.

59

.35

قرار رقم ( )16لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /ياسر خليل الخطيب.

60
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العدد الخامس والسبعون /

.25

قرار رقم ( )6لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /حسن أحمد الصباح.

50

15

.24

قرار رقم ( )5لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /كمال محمد راضي.

49

حزيران 2008م

.23

قرار رقم ( )4لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /زكريا طالب عمار العبد.

48

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد

75

العدد الخامس والسبعون /
15

حزيران 2008م

.36

قرار رقم ( )17لسنة 2008م
بشأن ترقية السيدة /مها وليد صبيح.

61

.37

قراررقم ( )18لسنة 2008م
بشأن ترقيةالسيد/عبد المحسن رضوان.

62

.38

قرار رقم ( )19لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /نظام صالح عبد أيوب.

63

.39

قرار رقم ( )20لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /عبد الناصر محمد مطر.

64

.40

قرار رقم ( )21لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /فتحي أبو عرام.

65

.41

قرار رقم ( )22لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /أسعد محمد رمالوي.

66

.42

قرار رقم ( )23لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /نصر محمد نصر.

67

.43

قرار رقم ( )24لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /عمر حسن شحادة.

68

.44

قرار رقم ( )25لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /علي خالد قويدر.

69

.45

قرار رقم ( )26لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /باسم عطا الريماوي.

70

.46

قرار رقم ( )27لسنة 2008م
بشأن ترقية السيدة /غيداء محمود الخالدي.

71

.47

قرار رقم ( )28لسنة 2008م
بشأن تعيين السيد /محمد عوض أبو زيد.

72

.48

قرار رقم ( )29لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /فاهوم عيسى شلبي.

73
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العدد 75

.52

قرار رقم ( )33لسنة 2008م
بشأن ترقية السيدة /سلوى كايد قنام.

77

.53

قرار رقم ( )34لسنة 2008م
بشأن ترفيع السيدة /شادية نصري الحلو.

78

.54

قرار رقم ( )35لسنة 2008م
بشأن ترفيع السيد /أحمد محمد الرفاعي.

79

.55

قرار رقم ( )36لسنة 2008م
بشأن ترفيع السيد /أسامة جميل "محمد عوض".

80

.56

قرار رقم ( )37لسنة 2008م
بشأن ترفيع السيد /خميس خليل أبو الندا.

81

.57

قرار رقم ( )38لسنة 2008م
بشأن ترفيع السيد/يوسف محمود إسماعيل.

82

.58

قرار رقم ( )39لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /بشير سليم أبو حطب.

83

.59

قرار رقم ( )40لسنة 2008م
بشأن ترفيع السيد /محمد موسى البطل.

84

.60

قرار رقم ( )41لسنة 2008م
بشأن تعيين العميد قاضي/عبد الكريم سلمان.

85

.61

قرار رقم ( )42لسنة 2008م
بشأن تفويض األخ /شريف مشعل.

86
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.51

قرار رقم ( )32لسنة 2008م
بشأن نقل السيد /مازن محمد راتب غنيم.

76

15

.50

قرار رقم ( )31لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /بصري أحمد سلمودي.

75

حزيران 2008م

.49

قرار رقم ( )30لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /صبحي خليل حسين.

74

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد

75

العدد الخامس والسبعون /
15

حزيران 2008م

.62

قرار رقم ( )43لسنة 2008م
بشأن تعيين السيد /جمال قاسم يوسف.

87

.63

قرار رقم ( )44لسنة 2008م
بشأن فصل السيد /عدنان علي أبو عودة.

88

.64

قرار رقم ( )45لسنة 2008م
بشأن نقل السيد /حنا عبد هللا أبو هيالنة.

89

.65

قرار رقم ( )46لسنة 2008م
بشأن ترقية السيدة /ثناء هاشم الخزندار.

90

.66

قرار رقم ( )47لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /علي محمود أبو دياك.

91

.67

قرار رقم ( )48لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /رائد محمود الكرنز.

92

.68

قرار رقم ( )49لسنة 2008م
بشأن ترقية السيدة /بسمة خضر أبو صوي.

93

.69

قرار رقم( )50لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /عبد العزيز محمد حلس.

94

.70

قرار رقم ( )51لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /جميل شفيق مطور.

95

.71

قرار رقم ( ) 52لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /احمد حامد الحساسنة.

96

.72

قرار رقم ( )53لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /فتحي محمد علي.

97

.73

قرار رقم ( )45لسنة 2008م
بشأن إعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة النجاح.

98

.74

قرار رقم ( )55لسنة 2008م
بشأن ترقية السيدة /وجيهة جودة خليل.

100
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العدد 75

.78

قرار رقم ( )59لسنة 2008م
بشأن تعيين السيدة /ريم عباس النجار.

104

.79

قرار رقم ( )60لسنة 2008م
بشأن عزل السيد /حسن علي الجوجو.

105

.80

قراررقم ( )61لسنة 2008م
بشأن ترفيع المحافظ /عبد هللا أبو سمهدانه.

106

.81

قرار رقم ( )62لسنة 2008م
بشأن إلحاق جهاز الضابطة الجمركية بوزارة المالية.

107

.82

قرار رقم ( )63لسنة 2008م بشأن ترقية كل من :
 -1القاضي /فهمي أسعد جرادات
 -2القاضي /حاتم محمد حلمي عبد السميع البكري
 -3القاضي /عيسى محمد صالح أبو عصبة

108

.83

قرار رقم ( )64لسنة 2008م
بشأن تعيين السيد /وليد موسى أبو مويس.

109

.84

قرار رقم ( )65لسنة 2008م
بشأن نقل السيد /طلعت عوض هللا عبد الحميد.

110

.85
.86

قرار رقم ( )66لسنة 2008م
بشأن إعادة جميع الموظفين العسكريين المفروزين ســابقا ً للعـمل في
الخطـوط الجـوية الفلسطيــنية إلـى قــوات األمــن الوطــني.
قرار رقم ( )67لسنة 2008م
بشأن المصادقة عـلى حكـم المحكـمة العسكرية العليا رقم
(م ع )2007/12/محاكم.
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.77

قرار رقم ( )58لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /نمر محمد خلوف.

103

15

.76

قرار رقم ( )57لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /منذر عبد هللا مسالمة.

102

حزيران 2008م

.75

قرار رقم ( )56لسنة2008م
بشأن ترقية السيد/ناصر سعد الدين" قطامي".

101

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد

75

.87

قرار رقم ( )68لسنة 2008م
بشأن فصل السيد /إسماعيل محفوظ.

114

.88

قرار رقم ( )69لسنة 2008م
بشأن فصل السيد /وائل عـبد العال.

115

.89

قرار رقم ( )70لسنة 2008م
بشأن نقل السيد /حسن عارف الخطيب.

116

.90

إعـالن.

117

العدد الخامس والسبعون /
15

حزيران 2008م
الرقم المرجعي  :دليل رقم (Ref : G15-1-2014 -)2
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دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد 76

رقم
مسلسل العدد السادس والسبعون  20 /حزيران 2008م
الصفحة

.1

.2

قرار بقانون رقم ( )7لسنة 2008م
بشأن المصادقة عــلى اتفاقـيتي القرض المـبرمتين مع البنك اإلسالمي
للتنمية بـشأن مشروع الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربـية
وقـطاع غـزة.
مرسوم رقم ( )5لسنة 2008م
بشأن  /قبول استقالة األستاذ المحامي  /حسـين شبانة من عضـوية
لجنة االنتخابات المركزية وتعيين السيد /محمد نصر عضواً في لجنة
االنتخابات المركزية.

11

13

.5

مرسوم رقم ( )7لسنة2008م
بشأن دمج الهيئة العامة لالستعالمات بوكالة (وفـــا).

20

.6

مرسوم رقم ( )8لسنة 2008م
بشأن تقليد السيد  /عبد المحسن القطان وسام نجمة الشرف الفلسطينية.

21

.7

مرسوم رقم ( )9لسنة 2008م
بشأن تعديل مرسوم إنشاء مؤسسة ياسر عرفات.

22

.8

قرار رقم ( )71لسنة 2008م
بشأن بشأن تعيين السيدة /ليلى داوود غنام.

25

.9

قرار رقم ( )72لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /علي إبراهيم أحمد الصاوي.

26

.10

قرار رقم ( )73لسنة 2008م
بشأن ترقية السيدة /فاطمة علي محمود شناعة.

27
195

حزيران 2008م

الرقم المرجعي  :دليل رقم (Ref : G15-1-2014 -)2
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20

.4

مرسوم رقم ( )6لسنة 2008م
بشأن المعهد القـضائي.

14

العدد السادس والسبعون /

.3

قرار بقانون رقم ( )6لسنة 2008م
بشأن تعديل قانون الشركات.

6

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد

76

العدد السادس والسبعون /
20

حزيران 2008م

.11

قرار رقم ( )74لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /سـامر أنطـوان سالمـة.

28

.12

قرار رقم ( )75لسنة 2008م
بشأن نقل /السيد جواد ناجي عوض حـرز هللا.

29

.13

قرار رقم ( )76لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /مروان محمد طه امغامس.

30

.14

قرار رقم ( )77لسنة 2008م
بشأن تعيين السيد /محمد يحيى محمد شامية.

31

.15

قرار رقم ( )78لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /هيثم عبد الرحيم أبو حجلة.

32

.16

قرار رقم ( )79لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /أحمد علي أحمد (حنون).

33

.17

قرار رقم ( )80لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /جودات سعيد جودة.

34

.18

قرار رقم ( )81لسنة 2008م
بشأن ترفيع السيد /آصف سعيد أسعد.

35

.19

قرار رقم ( )82لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /أمين حسين عبد الكريم.

36

.20

قرار رقم ( )83لسنة 2008م
بشأن ترقية السيدة /زهارعلي عطا هللا.

37

.21

قرار رقم ( )84لسنة 2008م
بشأن نقل السيد /محمد حسين عبد هللا.

38

.22

قرار رقم ( )85لسنة 2008م
بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة التقاعد العام.

39

.23

قرار رقم ( )86لسنة 2008م
بشأن تعيين السيد /غازي محمود عيد.

41
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دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد 76

.24

قرار رقم ( )87لسنة 2008م
بشأن تخصيص منفعة قطعة أرض لصالح قوات األمن الوطني.

42

.25

قرار رقم ( )88لسنة 2008م
بشـأن تعيــين كل مـن :
 - 1السيد /رياض خالد عبد الحليم الحسن
 - 2السيد /محمد نجيب العبد الشــرافي
 - 3السيدة /هدى محمود محمد حــسن

43

.26

قرار رقم ( )89لسنة 2008م
بشأن فصل السيد /زيد نعيم قمحية.

44

.27

قرار رقم ( )90لسنة 2008م
بشأن إعادة تبعية مركز التخطيط الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية.

45
العدد السادس والسبعون /

.31

قرار رقم ( )94لسنة 2008م
بشأن ترفيع األخ /ظافر عفيف النوباني.

49

.32

قرار رقم ( )95لسنة 2008م
بشأن ترفيع السيد /معن رشيد عريقات.

50

.33

قرار رقم ( )96لسنة 2008م
بشأن نقل السيد /عزام مصطفى عموري.

51

.34

قرار رقم ( )97لسنة 2008م
بشأن نقل السيدة /سلمى محمد البزري.

52

.35

قرار رقم ( )98لسنة 2008م
بشأن ترقية العميد /أحمد عطا هللا عطا هللا.

53

.29

الرقم المرجعي  :دليل رقم (Ref : G15-1-2014 -)2
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47

197

حزيران 2008م

.30

قرار رقم ( )93لسنة2008م
بشأن ترفيع األخ /حسام عبد العزيز الدباس.

48

20

.28

قرار رقم ( )91لسنة 2008م
بشأن منح المحافظ  /د .حسين عبد هللا ربايعة محافظ محافظة الخليل
درجة وزير.
قرار رقم ( )92لسنة 2008م
بشأن منح المحافظ  /محمد سالم عرفات القدوة محافظ محافظة غزة
درجة وزير.

46

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد

76

العدد السادس والسبعون /
20

حزيران 2008م

.36

قرار رقم ( )99لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /ياسر محمد جرادات.

54

.37

قرار رقم ( )100لسنة2008م
بشأن ترقية السيد /تيسير محمد نصر هللا.

55

.38

قرار رقم ( )101لسنة2008م
بشأن ترقية السيدة  /ميسون عزت العطاونة.

56

.39

قرار رقم ( )102لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /شكري علي ردايدة.

57

.40

قرار رقم ( )103لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد  /عمر عزت كتانة.

58

.41

قرار رقم ( )104لسنة 2008م
بشأن نقل السيد /عبد هللا محمود بركات.

59

.42

قرار رقم ( )105لسنة 2008م
بشأن تمديد والية اللجنة اإلدارية لمؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى.

60

.43

قرار رقم ( )106لسنة 2008م
بشأن منح اللواء /إسماعيل أبو جبر رتبة وزير.

61

.44

قرار رقم ( )107لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /محمود يوسف شاهين.

62

.45

قرار رقم ( )108لسنة2008م
ً
بشأن تعيين السيد /شداد" أحمد رشاد " محمد بكر رئيسا لسلطة المياه.

63

.46

قرار رقم ( )109لسنة 2008م
بشأن ترفيع درجة السيد /نبيل بدر ترزي.

64

.47

قرار رقم ( )110لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /فايق خالد الديك.

65

.48

قرار رقم ( )111لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /علي شاهين.

66
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دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد 76

.52

قرار رقم ( )115لسنة 2008م
بشأن ترقية السيدة /إلهام أحمد عبد القادر.

70

.53

قرار رقم ( )116لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /سليمان خالد الحاج.

71

.54

قرار رقم ( )117لسنة 2008م
بشأن تشكيل المحاكم العسكرية.

72

.55

قرار رقم ( )118لسنة 2008م
بشأن نقل السيد /ياسر خليل الخطيب.

74

.56

قرار رقم ( )119لسنة 2008م
بشأن المؤتمر الوطنـي الشعبي للقدس.

75

.57

قرار رقم ( )120لسنة 2008م
بشأن فصل السيد /زكي خضر زعرب.

76

.58

قرار رقم( )121لسنة 2008م
بشأن ترفيع السيد /إبراهيم علي األعرج.

77

.59

قرار رقم ( )122لسنة 2008م
بشأن ترفيع السيد /عبد هللا علي النجار.

78

.60

قرار رقم ( )123لسنة 2008م
بشأن ترفيع السيد /زكريا عطية عطون.

79

.61

قرار رقم ( )124لسنة 2008م
بشأن ترفيع السيد /إبراهيم صبحي إدريس.

80
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العدد السادس والسبعون /

.51

قرار رقم ( )114لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /فارس أحمد محمود.

69

20

.50

قرار رقم ( )113لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /جهاد فؤاد شعت.

68

حزيران 2008م

.49

قرار رقم ( )112لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /محمد يوسف الشوبكي.

67

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد

76

العدد السادس والسبعون /
20

حزيران 2008م

.62

قرار رقم ( )125لسنة 2008م
بشأن ترفيع السيد/وفيق شحادة أبو سيدو.

81

.63

قرار رقم ( )126لسنة 2008م
بشأن ترفيع السيدة /نيفين كمال السراج.

82

.64

قرار رقم ( )127لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /سمير عبد هللا يوسف.

83

.65

قرار رقم ( )128لسنة 2008م
بشأن ترقية السيدة /منى معروف المصري.

84

.66

قرار رقم ( )129لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /عماد عبد هللا موسى.

85

.67

قرار رقم ( )130لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /هيثم عبد السالم عمرو.

86

.68

قرار رقم ( )131لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /زياد الحاج الرجوب.

87

.69

قرار رقم ( )132لسنة 2008م
بشأن نقل السيد /محمد خليل أبو حميد.

88

.70

قرار رقم ( )133لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /يوسف أمين الزمر.

89

.71

.72

قرار رقم ( )134لسنة 2008م
بشأن تعديل تاريخ صدورالقرارات التالية :
 .1القرار رقم ( )221لسنة2005م
 .2القرار رقم ( )386لسنة 2006م
قرار رقم ( )135لسنة 2008م
بشأن تعديل تاريخ صدور القرارات التالية:
 .1القرار رقم ( )177لسنة 2005م
 .2القرار رقم ( )178لسنة 2005م
 .3القرار رقم ( )179لسنة 2005م
 .4القرار رقم ( )180لسنة 2005م
 .5القرار رقم ( )181لسنة 2005م
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دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد 76

.76

قرار رقم ( )139لسنة 2008م
بشأن ترفيع السيد /خالد جاسر سليم.

96

.77

قرار رقم ( )140لسنة 2008م
بشأن ترفيع السيد /نضال محمد عمرو.

97

.78

قرار رقم ( )141لسنة 2008م
بشأن ترقية السيدة /فاطمة أنور الغوانمة.

98

.79

قرار رقم ( )142لسنة 2008م
بشأن ترفيع السيد /مهدي نجيب األحمد.

99

.80

قرار رقم ( )143لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /عبد الحكيم أحمد صالح.

100

.81

قرار رقم ( )144لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /نواف نايف حامد.

101

.82

قرار رقم ( )145لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /جهاد فؤاد شعث.

102

.83

قراررقم ( )146لسنة 2008م
بشأن تعيين قضاة صلح بالمحافظات الشمالية.

103

.84

قرار رقم ( )147لسنة 2008م
بشأن تعيين القاضي/عزت أحمد محمود موسى.

105

.85

قرار رقم ( )148لسنة 2008م
بشأن تعيين القاضي /عدنان عبد الكريم شعيبي.

106

الرقم المرجعي  :دليل رقم (Ref : G15-1-2014 -)2
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العدد السادس والسبعون /

.75

قرار رقم ( )138لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد/أحمد موسى عبد السالم.

95

20

.74

قرار رقم ( )137لسنة 2008م
بشأن إعادة السيد /زياد عبد جويلس إلى الخدمة المدنية.

94

حزيران 2008م

.73

قرار رقم ( )136لسنة 2008م
بشأن تعيين معاونين في النيابة العامة.

92

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد 76

العدد السادس والسبعون /

107

.87

قرار رقم ( )150لسنة 2008م
بشأن ترقية السيدة /سوسن سيف علي غوشة.

108

.88

قرار رقم ( )151لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /زياد الكرابليه.

109

.89

قرار رقم ( )152لسنة 2008م
بشأن تعيين السيدة /منى أبو غوش.

110

.90

قرار رقم ( )153لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /ماجد عطا الريماوي.

111

.91

قرار رقم ( )154لسنة 2008م
بشأن ترقية العقيد ركن /محمد جيوسي.

112

.92

قرار رقم ( )155لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /زياد حسن عليان.

113

.93

قرار رقم ( )156لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /معن بشير فريحات.

114

.94

قرار رقم ( )157لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /يوسف حرب عودة.

115

.95

قرار رقم ( )158لسنة 2008م
بشأن ترفيع السيد /مروان عمر شاهين.

116

.96

قرار رقم ( )159لسنة 2008م
بشأن ترفيع السيد /موسى أحمد.

117

.97

قرار رقم ( )160لسنة 2008م
بشأن ترفيع السيد /غسان الهموز.

118

20

.86

قرار رقم ( )149لسنة 2008م
بشأن تعيين قضاة محكمة البداية في المحافظات الشمالية:
 .1ممدوح محمود موسى عليان.
 .2محمود خيري محمود الجبشة.

حزيران 2008م
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العدد 76

.101

قرار رقم ( )164لسنة 2008م
بشأن ترفيع السيد/عبد الناصر األعرج.

122

.102

قرار رقم ( )165لسنة 2008م
بشأن ترفيع السيد /جهاد أسعد زماري.

123

.103

قرار رقم ( )166لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /محمد عبد الفتاح كامل.

124

.104

قرار رقم ( )167لسنة 2008م
بشأن ترقية السيدة /نبيلة أحمد أبو عيسى.

125

.105

قرار رقم ( )168لسنة 2008م
بشأن ترفيع درجة المحافظ  /سعد المجالي.

126

.106

قرار رقم ( )169لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /سـمير عــبد القادر.

127
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العدد السادس والسبعون /

.100

قرار رقم ( )163لسنة 2008م
بشأن ترفيع السيد /راسم سليم عبد الجواد.

121

20

.99

قرار رقم ( )162لسنة 2008م
بشأن ترفيع السيد /محمد هارون أبو خلف.

120

حزيران 2008م

.98

قرار رقم ( )161لسنة 2008م
بشأن ترفيع السيد /باسل عطية الرمحي.

119

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد

77

رقم
مسلسل العدد السابع والسبعون  09 /تشرين األول 2008م
الصفحة

.1

قرار بقانون رقم ( )8لسنة 2008م
بشأن تعديل قانون المرور رقم ( )5لسنة 2000م

11

.2

مرسوم رقم ( )10لسنة 2008م
بشأن تقليد السيد /محمد محمد مظهر عيسى نوط القدس الشريف.

13

.3

مرسوم رقم ( )11لسنة 2008م
بشـأن إنشـاء مـؤســسة محـمود درويـش .

14

العدد السابع والسبعون /

.4
.5

09

تشرين األول 2008م

.6

قرار رقم ( )170لسنة 2008م
ً
بشأن تعيين السيد  "/محمد سامح" سالم مرتضى الدويك قاضيا في
المحكمة العليا.
قرار رقم ( )171لسنة 2008م
بشأن تخصيـص منـفعة قطـعة أرض لصـالح إنـشاء منطقـة صناعية
زراعية في أريحا.
قرار رقم ( )172لسنة 2008م
بشأن بتعديل قرار المصادقة على حكم المحكمة العسكرية العليا رقم
(م ع )2007/12/محاكم.

17
18
19

.7

قرار رقم (  ) 173لسنة 2008م
بشأن إعادة تشكيل مجلس أمناء مـدرسة عرفـــات الثانويـة للموهـوبين .

21

.8

قرار رقم ( )174لسنة 2008م
بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال .

23

.9

قرار رقم ( )175لسـنة 2008م
ً
بشـأن تعيـين السـيد /عبد هللا أبو سمهدانة رئيسا لمجلس أمـناء جامـعة
األقصــى.

25

.10

قرار رقم (  ) 176لسنة 2008م
ترقية قضاة محكمة بداية إلى درجة قضاة في محكمة االستئناف .

26
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.11
.12

العدد 77

قرار رقم ( )177لسنة 2008م
بشأن إعـادة تشـكيل المحكــمة العسكرية الدائـمة /وسـط المحافظـات
الشمالـية.
قرار رقم ( )178لسنة 2008م
بشأن إلغاء القرار ( )175لسنة 2008م
وتعيين السيد /كمال شرافي رئيسا لمجلـس أمـناء جامعة األقصـى.

28
29

.16

قرار رقم ( )182لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد  /وليد الحمدان .

33

.17

قرار رقم ( )183لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /وليد الشريف .

34

.18

قرار رقم ( )184لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /عبد الناصر الشريف

35

.19

قرار رقم ( )185لسنة 2008م
بشأن ترقية القاضي  /محمد عبد الحروب .

36

.20

قرار رقم ( )186لسنة 2008م
بشأن ترقية رؤساء محـاكم بداية إلى قضاة في محكمة االستئناف .

37

.21

قرار رقم ( )187لسنة 2008م
بشأن ترقية قضاة صلح إلي قضاة بداية.

38

.22

قرار رقم ( )188لسنة 2008م
بشأن تعيين قضاة في محكمة البداية .

40

.23

قرار رقم ( )189لسنة2008م
بشأن ترقية السيد /مراد رزق هللا ضحى.

41
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.15

قرار رقم ( )181لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /محمد أبو القمصان .

32

09

.14

قرار رقم ( )180لسنة 2008م
بشأن ترفيع السيد /جعفر هديب .

31

تشرين األول 2008م

.13

قرار رقم ( )179لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /خالد جبرين .

30

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد 77

العدد السابع والسبعون /
09

تشرين األول 2008م

.24

قرار رقم ( )190لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /جاد عزات زيدان.

42

.25

قرار رقم ( )191لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /محمود أحمد الفراحنة

43

.26

قرار رقم ( )192لسنة 2008م
بشأن ترفيع السيد /وليد حسين العوض.

44

.27

قرار رقم ( )193لسنة 2008م
بشأن ترفيع السـيد /مـازن أبو شريعة.

45

.28

قرار رقم ( )194لسنة 2008م
بشأن ترقية السيدة /بشائر نظمي الرشق

46

.29

قرار رقم ( )195لسنة 2008م
بشأن ترفيع السيدة /نجاة العريضي.

47

.30

قرار رقم ( )196لسنة 2008م
بشأن ترقية معاوني نيابة العامة.

48

.31

قرار رقم ( )197لسنة 2008م
بشأن ترقية وكالء نيابة العامة.

49

.32

قرار رقم ( ) 198لسنة 2008م
بشأن ترقية القاضي /إبراهيم عمرو.

50

.33

قرار رقم ( )199لسنة 2008م
بشأن تعيين  /داود الزعتري.

51

.34

قرار رقم ( )200لسنة 2008م
بشأن تعيين معاوني نيابة.

52

.35

قرار رقم( )201لسنة 2008م
أراض في بير زيت .
بشأن استمالك قطع
ِ

54

.36

قرار رقم ( )202لسنة 2008م
بشأن ترقية القاضي /فواز عادل مفضي .

57
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العدد 77

.37

قرار رقم ( )203لسنة 2008م
بشأن ترقية القاضي /سعيد الشيخ .

58

.38

قرار رقم ( )204لسنة 2008م
بشأن ترقية القاضي /مازن الشعار.

59

.39

قرار رقم ( )205لسنة 2008م
بشأن ترفيع السيد /أحمد محمد داود .

60

.40

.42

63

65

09

67

.44

قرار رقم ( )210لسنة 2008م
بشأن تخصيص منفعة قطعة األرض رقم ( )31من الحوض رقم (. )21

69

.45

قرار رقم ( )211لسنة 2008م
بشأن تخصيص منفعة ( )200مائتي دونم من قطعة األرض الحكومية
أراض قرية النويعمة .
ذات الرقم ( )01من الحوض رقم ( )01من
ِ

70

.46

قرار رقم ( )212لسنة 2008م
بشأن العفو عن /رائد حجازي أبو حديد.

71

.47

قرار رقم ( )213لسنة 2008م
بشأن ندب السيد /لؤي عثمان غشاش .

72
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.43

61

العدد السابع والسبعون /

.41

قرار رقم ( )206لسنة 2008م
بشأن المصادقة على حكم المحكمة العسكرية الدائمة لجنوب المحافظات
الشمالية الصادر بحق المدان /العريف محمد محمود محمد هوارين -
مرتب قوات الـ (.)17
قرار رقم ( )207لسنة 2008م
بشأن المصادقة على قرار حكم المحكمة العسكرية الدائمة لجنوب
المحافظات الشمالية الصادر بحق المدان /الرقيب محمد جواد حسن
أبو غوش  -مرتب المخابرات العامة.
قرار رقم ( )208لسنة 2008م
بشأن المصادقة على حكم المحكمة العسكرية الخاصة /رام هللا الصادر
بحق المدان /الرقيب شادي عبد اللطيف محمد جمعة  -مرتب قوات
األمن الوطنـي.
قرار رقم ( )209لسنة 2008م
بشأن المصادقة على حكم المحكمة العسكرية الخاصة /جنين الصادر
بحق المدان /الشرطي هاني حالوة  -مرتب الشرطة.

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد 77

العدد السابع والسبعون /

.48

قرار رقم ( )214لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /أحمد محمد دحبور.

73

.49

قرار رقم ( ) 215لسنة 2008م
بشأن تكليف السيد /ماجد أبو رمضان.

74

.50

قرار رقم ( )216لسنة 2008م
بشأن ترفيع السيد /زهير إبراهيم الزهيري.

75

.51

قرار رقم ( )217لسنة 2008م
بشأن فصل السيد /ناجي خميس الهندي.

76

.52

قرار رقم ( )218لسنة 2008م
بشأن تشكيل لجنة إلعادة هيكلة إدارة التوجيه السياسي والوطني .

77

.53

قرار رقم ( )219لسنة 2008م
بشأن تشكيل لجنة من النيابة العامة للتفتيش على السجون األمنية .

79

.54

09

تشرين األول 2008م

.55
.56
.57
.58
.59

قرار رقم ( )220لسنة 2008م
بشأن تشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية للتضامن مع الشعوب اآلسيوية
واإلفريقية .
قرار رقم ( )221لسنة 2008م
بشأن تشكيل لجنة لدراسة الخطة األمنية المقدمة من فريق اإلصالح
األمني .
قرار رقم ( )222لسنة 2008م
بشأن استمرار عمل اللجنة المكلفة بإدارة بلدية غزة لمدة سنة أخرى .
قرار رقم ( )223لسنة 2008م
بشأن تعيين السيد /كامل أحمد حسـن حميد محافظا لمحافظة أريحا
واألغوار بدرجة (.)A1
قرار رقم ( )224لسنة 2008م
ً
بشأن تعيين األخ /عدنان غالب الحسيني محافظا لمحافظة القدس بدرجة
وزير.
قرار رقم ( )225لسنة 2008م
بشأن ترفيع األخ  /جميل عبد هللا عثمان ناصر محافظ محافظة القدس
إلى درجة وزير وإحالته على التقاعد.
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82
84
85
86
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.62

قرار رقم ( )228لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /صالح يوسف حجازي.

90

.63

قرار رقم ( )229لسنة 2008م
بشأن تخفيض عقوبة الرقيب /نشأت جمال فريتخ.

91

.64

قرار رقم ( )230لسنة 2008م
بشأن سحب القرار الرئاسي رقم ( )193لسنة2008م المتعلق بترفيع
السيد /مازن سليمان إبراهيم أبو شريعة.

92

.65

قرار رقم ( )231لسنة 2008م
بشأن تعيين معاوني نيابة.

93

.66

قرار رقم ( )232لسـنة 2008م
بشــأن تعيــين قـضاة صلـح في المحافظات الشمالية.

94

.67

قرار رقم ( )233لسنة 2008م
بشأن تعديل المسمى الوظيفي للسيد/عمر مصطفى أبو سمحة .

96

.68

قرار رقم ( )234لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /صائب نظيف نائباً لرئيس سلطة األراضي بدرجة
( )A1استثناءً.

97

.69

قرار رقم ( )235لسنة 2008م
ً
بشأن تعيين السيد /سمير أبو زنيد نائبا لمحافظ الخليل بدرجة (. )A2

98

.70

قرار رقم ( )236لسنة 2008م
بشأن ترفيع السيد /جمال الديك.

99

.71

قرار رقم ( )237لسنة 2008م
بشأن ترفيع السيد /يونس نمر الخطيب رئيس جمعية الهالل األحمر
الفلسطيني إلى درجة (. )A1

100
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.61

قرار رقم ( )227لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /فايز ماجد أبو الرب.

89

09

88

تشرين األول 2008م

.60

قرار رقم ( )226لسنة 2008م
ترفيع األخ /عريف روبين عبد الحليم الجعبري محافظ محافظة أريحا
واألغوار لدرجة وزير وإحالته على التقاعد.

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني
.72

.73

.74

.75
العدد السابع والسبعون /

.76
.77

09

تشرين األول 2008م

.78
.79

العدد 77

قرار رقم ( )238لسنة 2008م
تخصيص منفعة قطعة األرض الحكومية رقم ( )07من الحوض رقم
أراض بيت إيبا في محافظة نابلس .
( )12من
ِ
قرار رقم ( )239لسنة 2008م
بشأن تخصيص منفعة دونمين من قطعة األرض الحكومية رقم ()43
من الحوض رقم ( )03والمعروفة باســم ( وعرة المدارس) في محافظة
جنين.
قرار رقم ( )240لسنة 2008م
بشأن تخصيص منفعة (1200م )2ألف ومائتي متر مربع من قطعة
أراض قرية
األرض الحكومية رقم ( )246من الحوض رقم ( )2من
ِ
دير قديس في محافظة رام هللا .
قرار رقم ( )241لسنة 2008م
2
بشأن تخصيص منفعة (3958م ) من قطعة األرض الحكومية رقم
( )10مؤقت من القطعة األصلية رقم ( )01من الحوض رقم ( )01من
أراض قرية النويعمة في محافظة أريحا واألغوار .
ِ
قرار مجلـس الـوزراء رقم ( )60لسنة2007م
بشأن حسن سير التعداد العام.
قرار مجلـس الـوزراء رقم ( )61لسنة2007م
بشأن تشكيل لجنة مؤقـتة لدراسـة ووضـع تصـوّر إلستراتيجية تعامل
الحكومة مع قطاع غزة بعد االنقالب.
قرار مجلس الوزراء رقم ( )62لسنة2007م
بشأن ربط ثالثة وسبعين قرية بالشبكة الكهربائية فـي المحافظات
الشمالية.
قرار مجلس الوزراء رقم ( )63لسنة2007م
بشأن صرف مبلغ مالي لدعم معرض فلسطين الدولي األول لكتاب
الطفل الفلسطيـنـي .

101

102

103

104

105
107
108
113

.80

قرار مجلس الوزراء رقم ( )64لسنة2007م
بشأن شراء كتب أطفال معرض فلسطين الدولي .

114

.81

قرار مجلس الوزراء رقم ( )65لسنة2007م
بشأن إحالة موظفين في وزارة التربية والتعليم العالي على التقاعد
المبكر .

115

.82

قرار مجلس الوزراء رقم ( )66لسنة2007م
بشأن إحالة السيدة حنان مصطفى أسعد فراح على التقاعد المبكر .

118
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العدد 77

.84

قرار مجلس الوزراء رقم ( )68لسنة2007م
بشأن تمديد الخدمة المدنية للسيد  /كايد أحمد عبد الرحمن سعادة
الموظف بوزارة الصحة.

120

.85

قرار مجلس الوزراء رقم ( )69لسنة2007م
بشأن تمديد الخدمة المدنية للسيد  /محمد جعفر .

121

.86

قرار مجلس الوزراء رقم ( )70لسنة2007م
بشأن هيكليات الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة المقرة في
الحكومة التاسعة.

122

.87

قرار مجلس الوزراء رقم ( )71لسنة2007م
بشأن اإلعفاءات الضريبية.

124

.88

قرار مجلس الوزراء رقم ( )72لسنة2007م
بشأن فحوصات التشغيل والفحوصات الدورية للمصاعد.

126

.89

.92

09

.91

128
129
130
132

.93

قرار مجلس الوزراء رقم ( )77لسنة2007م
بشأن إحياء اليوم العالمي لكبار السن.

133

.94

قرار مجلس الوزراء رقم ( )78لسنة2007م
بشأن إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (/9/55/11م.و/أ.ق) لسنة 2006م
بشأن مركز مسؤولية جمعية الهالل األحمر الفلسطيني.

134
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.90

قرار مجلـس الـوزراء رقم ( )73لسنة2007م
بشأن تشكيل لجنة لدراسة ملف موظفي التربية والتعليم الخاص باإلحالة
على التقاعد والتقاعد المبكر.
قرار مجلـس الـوزراء رقم ( )74لسنة2007م
بشأن تشكيل لجنة لدراسة وضع قرية الديوك في محافظة أريحا
واألغوار.
قرار مجلس الوزراء رقم ( )75لسنة2007م
بشأن االتفاقية الموقعة ما بين شركة سوق فلسطين لألوراق المالية
ووزارة المالية .
قرار مجلس الوزراء رقم ( )76لسنة2007م
بشأن المصادقة على توصيات اللجنة الخاصة لوضع تصوّر استراتيجي
للوضع في قطاع ّ
غزة حول دوائر الجباية.

العدد السابع والسبعون /

.83

قرار مجلس الوزراء رقم ( )67لسنة2007م
بشأن إحالة السيدة  /نعمه الشنطي على التقاعد المبكر.

119
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العدد

77

العدد السابع والسبعون /

.95

قرار مجلس الوزراء رقم ( )79لسنة2007م
بشأن منح الموافقة األولية بترخيص قناة الراية الفضائية.

135

.96

قرار مجلس الوزراء رقم ( )80لسنة2007م
بشأن الموظفين غير الملتزمين بالشرعية.

137

.97

قرار مجلس الوزراء رقم ( )81لسنة2007م
بشأن المصادقة على تعليمات الربط البينـي.

139

.98

قرار مجلس الوزراء رقم ( )82لسنة2007م
بشأن مساعدة الطلبة المتفوقين المسجلين في الجامعات المحلية .

140

.99

قرار مجلس الوزراء رقم ( )83لسنة2007م
بشأن تشكيل لجنة لوضع تصور حول اعتبار القدس عاصمة للثقافة
العربية.

141

.100

قرار مجلس الوزراء رقم ( )84لسنة2007م
بشأن توريد المواد الغذائية لمراكز الشؤون االجتماعية.

142

.101

09

تشرين األول 2008م

.102

قرار مجلس الوزراء رقم ( )85لسنة2007م
بشأن إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (/10/42/13م.و/إ.هـ) لسنة
2007م بشأن جمعية اسكان الدبلوماسيين.
قرار مجلس الوزراء رقم ( )86لسنة2007م
بشأن صرف مساعدة لألسرى الذين أمضوا عشرين عاماً فأكثر في
السجون اإلسرائيلية.

143
144

.103

قرار مجلس الوزراء رقم ( )87لسنة2007م
بشأن حملة بسمة لطالب المحافظات الجنوبية.

145

.104

قرار مجلس الوزراء رقم ( )88لسنة2007م
بشأن تفعيل الدور الرقابي لديوان الموظفين العام على المعامالت
والقرارات ذات الطابع اإلداري للوزارات والمؤسسات الحكومية.

146

.105

قرار مجلس الوزراء رقم ( )89لسنة2007م
بشأن تغطية حاالت مرضية غير مشمولة بنظام التأمين الصحي.

148

.106

قرار مجلس الوزراء رقم ( )90لسنة2007م
بشأن تشكيل فريق وطني دائم لبناء قواعد بيانات للربط بين قواعد
بيانات المؤسسات.

149
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.107
.108

العدد 77

قرار مجلس الوزراء رقم ( )91لسنة2007م
بشأن تشكيل لجنة وزارية خاصة بوضع وتنفيذ خطة اإلصالح والتنمية
في مجال إدارة األراضي.
قرار مجلس الوزراء رقم ( )92لسنة2007م
بشأن تخصيص مساعدة نقدية طارئة لألسر الفقيرة بمناسبة شهر
رمضان المبارك .

150
151

.109

قرار مجلس الوزراء رقم ( )93لسنة2007م
بشأن اعتماد مشاريع مقترحة من اللجنة الشعبية لقرية بلعين .

152

.110

قرار مجلس الوزراء رقم ( )94لسنة2007م
بشأن تكليف المفوضية العليا للكشاف في القدس بمهمة حفظ األمن
والنظام العام داخل ساحات وأروقة المسجد األقصى.

153

.111

قرار مجلس الوزراء رقم ( )95لسنة2007م
بشأن جدار الضم والتوسع في منطقة جنوب شرق القدس.

155

.113

156
157

09

.115

قرار مجلس الوزراء رقم ( )99لسنة2007م
بشأن إحالة موظفين في القطاع الحكومي على التقاعد المبكر.

161

.116
.117
.118

قرار مجلس الوزراء رقم ( )102لسنة2007م
بشأن تمديد الخدمة المدنية للسيد نافذ بركات.
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164
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.114

قرار مجلس الوزراء رقم ( )98لسنة2007م
بشأن إحالة موظفين بمجلس القضاء األعلى على التقاعد المبكر.

160

قرار مجلس الوزراء رقم ( )100لسنة2007م
بشأن تمديد الخدمة المدنية للسيد عبد الرازق مرعي أبو الهيجا الموظف
بمحافظة جنين .
قرار مجلس الوزراء رقم ( )101لسنة2007م
بشأن تمديد الخدمة المدنية للسيد حمودة سالم مصطفى شعث الموظف
بوزارة الصحة .

العدد السابع والسبعون /

.112

قرار مجلس الوزراء رقم ( )96لسنة2007م
بشأن إعفاء أبناء األسر الفقيرة وأبناء العمال العاطلين عن العمل من
الرسوم المدرسية.
قرار مجلس الوزراء رقم ( )97لسنة2007م
بشأن إحالة موظفين في وزارة التربية والتعليم العالي على التقاعد
المبكر.

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد 77

.119

قرار مجلس الوزراء رقم ( )103لسنة2007م
بشأن تخصيص اعتماد مالي للسيد مهند جرادات بدرجة مدير (.)A

165

.120

قرار مجلس الوزراء رقم ( )104لسنة2007م
بشأن تشكيل لجنة فنية للتحضير النضمام فلسطين إلى المعيار الخاص
لنشر البيانات (.)SDDS

166

.121

قرار مجلس الوزراء رقم ( )105لسنة2007م
بشأن حل مشكلة المياه في قرى مجموعة عقربا بمحافظة نابلس.

168

.122

قرار مجلس الوزراء رقم ( )106لسنة2007م
بشأن إعادة تشكيل لجنة القدس الوزارية.

169

.123

قرار مجلس الوزراء رقم ( )107لسنة2007م
بشأن مساعدة المواطن هاشم خميس التميمي.

170

العدد السابع والسبعون /

.124
.125

09

تشرين األول 2008م

.126

قرار مجلس الوزراء رقم ( )108لسنة2007م
بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (/12/13/05م.و/س.ف) لسنة
2007م بشأن عمل صندوق تطوير وإقراض البلديات.
قرار مجلس الوزراء رقم ( )109لسنة2007م
بشأن تخصيص مبلغ ( )50خمسين ألف دوالر لدعم نشاطات وزارة
الثقافة في شهر رمضان المبارك .
قرار مجلس الوزراء رقم ( )110لسنة2007م
بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (/12/16/08م.و/س.ف) لسنة
2007م بشأن تمديد خدمة موظف.

171
172
173

.127

قرار مجلس الوزراء رقم ( )111لسنة2007م
بشأن شركة الشرق األوسط لألنابيب (.)MEPCO

174

.128

قرار مجلس الوزراء رقم ( )112لسنة2007م
بشأن تشكيل لجنة عطاءات مركزية.

175

.129

قرار مجلس الوزراء رقم ( )113لسنة2007م
بشأن تأهيل مرافق البريد.

176

.130

قرار مجلس الوزراء رقم ( )114لسنة2007م
بشأن االحتياجات البشرية والمادية واللوجستية المطلوبة للبدء في عملية
تسوية شاملة ألراضي محافظة بيت لحم.

177
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.131
.132
.133

العدد 77

قرار مجلس الوزراء رقم ( )115لسنة2007م
بشأن إضافة ديوان رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية إلى عضوية
الفريق الوطني الدائم لبناء قواعد بيانات المؤسسات المختلفة.
قرارمجلس الوزراء رقم ( )116لسنة2007م
بشأن فسخ عقود إيجار المباني التي تم اإلستيالء عليها في المحافظات
الجنوبية من قبل اإلنقالبين.
قرار مجلس الوزراء رقم ( )117لسنة2007م
بشأن تخصيص مبلغ مالي للجنة الوطنية للمقاومة الشعبية حتى نهاية
2007م.

179
180
181

184

.136

قرار مجلس الوزراء رقم ( )120لسنة2007م
بشأن تفعيل وحدة الجدار واالستيطان في األمانة العامة لمجلس الوزراء.

185

.137

قرار مجلس الوزراء رقم ( )121لسنة2007م
بشأن تخصيص مبلغ مالي لدعم الحملة الوطنية لدعم أبناء مخيم نهر
البارد .

187

.138

قرار مجلس الوزراء رقم ( )122لسنة2007م
بشأن تخصيص أجرة يومي عمل من موظفي القطاع العام.

188

.139

قرار مجلس الوزراء رقم ( )123لسنة2007م
بشأن إحالة السيد فريح مصطفى أبو مدين على التقاعد .

189

.140

قرار مجلس الوزراء رقم ( )124لسنة2007م
بشأن تخصيص مبلغ مالي لمساعدة ست عشرة هيئة محلية محاذية
لجدار الفصل العنصري في محافظة جنين لتغطية أثمان سوالر
المولدات الكهربائية المحلية.

190

.141

قرار مجلس الوزراء رقم ( )125لسنة2007م
بشأن التعاقد مع السيد زياد سليمان شعث .

191

.142

قرار مجلس الوزراء رقم ( )126لسنة2007م
بشأن تشكيل لجنة عطاء خاصة لشراء أنابيب لشبكات المياه.

192

215

تشرين األول 2008م
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.135

قرار مجلس الوزراء رقم ( )119لسنة2007م
بشأن تخصيص مبلغ مالي لوزارة الثقافة للتحضير ألسبوع ثقافي
فلسطينـي في الجزائر.

09

.134

قرار مجلس الوزراء رقم ( )118لسنة2007م
بشأن تشكيل لجنة تحقيق لموظف في هيئة التوجيه السياسي والوطنـي.

182
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العدد

77

العدد السابع والسبعون /
09

تشرين األول 2008م

.143

قرار مجلس الوزراء رقم ( )127لسنة2007م
بشأن المصادقة على الميثاق العربي لحقوق اإلنسان.

193

.144

قرار مجلس الوزراء رقم ( )128لسنة2007م
بشأن تغطية حاالت مرضية باهظة الثمن ال يغطيها نظام التأمين
الصحي.

194

.145

قرار مجلس الوزراء رقم ( )129لسنة2007م
بشأن تشكيل لجنة توجيهية لمشروع ممر السالم واالزدهار.

195

.146

قرار مجلس الوزراء رقم ( )130لسنة 2007م
بنظام منح اإلجازة لشركات التأمين.

197

.147

ملحق ( )1نموذج طلب الموافقة على إجازة ممارسة أعمال التأمين
لشركة تأمين جديدة.

203

.148

ملحق ( )2هيئة سوق رأس المال الفلسطينية إدارة الرقابة على التأمين.

207

.149

ملحق ( )3طلب تجديد إجازة ممارسة أعمال التأمين لسنة.

209

.150

قرار مجلس الوزراء رقم ( )131لسنة 2007م
بنظام طرق احتساب االحتياطيات الفنية والحسابية.

213

.151
.152

قرار مجلس الوزراء رقم ( )1لسنة 2008م
بنظام بشأن الغرامات واإلجراءات الجزائية المترتبة على مخالفات
التعرفة اإللزامية ألسعار التأمين.
قرار مجلس الوزراء رقم ( )2لسنة 2008م
بنظام بشأن تحديد مستوى األسعار أو التعرفة الخاصة بتأمين المركبات
وتأمين العمال .

217
220

.153

ملحق ( )1الحد األدنى لتعريفة تأمين المركبات اآللية في فلسطين.

223

.154

جدول تعريفة أقساط تأمين جسم المركبة ( التأمين التكميلي ).

229

.155

ملحق ( )2الحد األدنى لتعريفة تأمين العمال في فلسطين.

230
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.156
.157
.158
.159

العدد 77

إعالن إلى رئيس قروي ومخاتير وسكان قرية قراوة بني زيد – محافظة
رام هللا والبيرة صادر بموجب المـــادة ( )7من نظام تسجيل األراضي
والمياه في مناطق التسوية رقم ( )1لسنة 1952م.
أراض واقعة ضمن محافظة بيت لحم
أمر تسوية بشأن اعتبار أحواض
ٍ
منطقة تسوية بموجب الصالحيات المخولة لي في المـــادة رقم ( )5من
قانون تسوية األراضي والمياه /نديم البراهمة– رئيس سلطة األراضي.
أراض واقعة ضمن محافظة بيت لحم
أمر تسوية بشأن اعتبار أحواض
ٍ
منطقة تسوية بموجب الصالحيات المخولة لي في المـــادة رقم ( )5من
قانون تسوية األراضي والمياه /نديم البراهمة– رئيس سلطة األراضي.
أراض واقعة ضمن محافظة بيت لحم
أمر تسـوية بشأن اعتبار أحواض
ٍ
منطقة تسوية بموجب الصالحيات المخولة لي في المـــادة رقم ( )5من
قانون تسوية األراضي والمياه /نديم البراهمة– رئيس سلطة األراضي.

236
237
238
239

العدد السابع والسبعون /
09

تشرين األول 2008م
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العدد 78

رقم
مسلسل العدد الثامن والسبعون  09 /كانون األول 2008م
الصفحة

العدد الثامن والسبعون /
09

كانون األول 2008م

.1

قرار بقانون رقم (  ) 9لسنة 2008م
بشأن تعديل قانون الهيئات المحلية رقم ( )1لسنة 1997م.

6

.2

قرار رقم ( )12لسنة 2008م بشأن إنشاء الهيئة اإلسالمية المسيحية
لنصرة القدس والمقدسات.

9

.3

قرار رقم (  ) 242لسنة 2008م
بشأن تعيين السيد /سعيد وجيه العتبة بدرجة ( )A1استثنائياً.

13

.4

قرار رقم ( ) 243لسنة 2008م
بشأن تعيين السيد /نادر " محمد عاشور" بدرجة ( )A4استثنائياً.

14

.5

قرار رقم (  )244لسنة 2008م
بشأن ترفيع السيد /إياد أحمد يوسف أبو الرب إلى درجة (.)A3

15

.6

قرار رقم (  ) 245لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /أحمد محمود أبو دية إلى مدير عام بدرجة (.)A4

16

.7

قرار رقم ( )246لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /عبد الرحيم طه إلى مدير عام بدرجة (.)A4

17

.8

قرار رقم ( )247لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /طارق محمد محمود الديراوي إلى درجة (.)A3

18

.9

قرار رقم ( )248لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /نهاد حسن عليان إلى مدير عام بدرجة (.)A4

19

.10

قرار رقم ( )249لسنة 2008م
بشأن ترقية السيدة /رائدة محمود قنديل إلى مدير عام بدرجة (.)A4

20

.11

قرار رقم ( )250لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /جمال إبراهيم الخطيب إلى درجة (.)A3

21
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.13

قرار رقم ( )252لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /فراس مخيمر ياغي إلى مدير عام بدرجة (.)A4

23

.14

قرار رقم (  ) 253لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /أحمد صالح أبو حشيش إلى درجة (.)A2

24

.15

قرار رقم (  ) 254لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /نشأت محمد حمد الموظف إلى درجة (.)A3

25

.16

قرار رقم ( )255لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /بسام طه عثمان إلى درجة (.)A2

26

.17

قرار رقم ( )256لسنة 2008م
بشأن ترفيع درجة السيد /لؤي عبد الحافظ شبانة – إلى درجة (.)A1

27

.18

قرار رقم ( )257لسنة 2008م
بشأن ترفيع السيد /بالل عز الدين الشخشير إلى درجة (.)A3

28

.19

قرار رقم ( )258لسنة 2008م
بشأن ترقية السيدة /عبير محمد الوحيدي إلى درجة وكيل مساعد (.)A2

29

09

.20

قرار رقم ( ) 259لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /عبد العال خالد العناني إلى درجة مدير عام (.)A4

30

كانون األول 2008م

.21

قرار رقم ( )260لسنة 2008م
بشأن نقل السيدة /وداد سعيد عابد بدرجتها الحالية (.)A3

31

.22

قرار رقم ( ) 261لسنة 2008م
بشأن ترقية السيدة /نهاد محمد أبو غزالة إلى مدير عام بدرجة (.)A4

32

.23

قرار رقم ( )262لسنة 2008م
ً
بشأن تعيين القاضي /أسعد مبارك مديرا للمعهد القضائي الفلسطيني
بنفس درجته وامتيازاته.

33

.24

قرار رقم ( )263لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /سعيد عبد الحافظ سالمة إلى مدير عام بدرجة (.)A4

34

الرقم المرجعي  :دليل رقم (Ref : G15-1-2014 -)2

mjr.lab.pna.ps

219

العدد الثامن والسبعون /

.12

قرار رقم (  ) 251لسنة 2008م
بشأن ترقية السيدة /أمينة محمد زهران إلى مدير عام بدرجة (.)A4

22
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العدد 78

العدد الثامن والسبعون /
09

كانون األول 2008م

.25

قرار رقم ( )264لسنة 2008م
بشأن ترفيع السيد /عبد هللا توفيق صيام إلى درجة (.)A3

35

.26

قرار رقم (  ) 265لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /عقاب عبد القادر عبد الصمد إلى درجة وكيل (.)A1

36

.27

قرار رقم (  ) 266لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /أحمد عطا الحلو إلى مدير عام بدرجة (.)A4

37

.28

قرار رقم ( ) 267لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /بشير مصباح البردويل إلى مدير عام بدرجة (.)A4

38

.29

قرار رقم (  ) 268لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /محمد خليل أبو حميد إلى درجة وكيل (.)A1

39

.30

قرار رقم ( ) 269لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /موفق محمد الخطيب إلى مدير عام بدرجة (.)A4

40

.31

قرار رقم (  ) 270لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /خالد رشدي الزغل إلى مدير عام بدرجة (.)A4

41

.32

قرار رقم ( )271لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد  /سعيد محمود الهموز إلى مدير عام بدرجة (.)A4

42

.33

قرار رقم ( )272لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد/كمال محمد الهباش إلى وكيل مساعد بدرجة (.)A2

43

.34

قرار رقم ( )273لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /يوسف حرب عودة الى درجة وكيل مساعد (.)A2

44

.35

قرار رقم ( ) 274لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /نايف علي الحسن إلى درجة وكيل مساعد (.)A2

45

.36

قرار رقم (  ) 275لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /أسامة فايز القواسمي إلى مدير عام بدرجة (.)A4

46

.37

قرار رقم (  ) 276لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /دواس تيسير دواس إلى مدير عام بدرجة (.)A4

47
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العدد 78

.41

قرار رقم (  ) 280لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /ناهض خميس زقوت إلى مدير عام بدرجة (.)A4

53

.42

قرار رقم ( )281لسنة 2008م
بشأن ترفيع درجة السيد /مازن سليم إلى درجة (.)A2

54

.43

قرار رقم ( ) 282لسنة 2008م
بشأن نقل السيد  " /محمد صالح" عبد الرحيم الخليلي بدرجته الحالية
(.)A3

55

.44

قرار رقم ( ) 283لسنة 2008م
بشأن ترفيع درجة السيد /يونس محمد عمر القواسمة إلى (. )A3

56

.45

قرار رقم ( )284لسنة 2008م
بشأن ترفيع درجة السيد /شاهر عبد القادر اشتيه إلى (.)A3

57

.46

قرار رقم ( )285لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /رأفت محمد سعد هللا إلى درجة مدير عام (.)A4

58

.47

قرار رقم ( ) 286لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /محي الدين العارضة إلى درجة مدير عام (.)A4

59

.48

قرار رقم ( )287لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /تميم حسين عقل إلى مدير عام بدرجة (.)A4

60

.49

قرار رقم ( ) 288لسنة 2008م
بشأن ترفيع السيد /أيمن محمود قنديل إلى درجة (.)A3

61

.50

قرار رقم ( )289لسنة 2008م
بشأن ترفيع السيد /هشام سليمان حسين إلى درجة (.)A3

62
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.40

قرار رقم ( ) 279لسنة 2008م
بشأن تعيين السيد /حسن مصطفى شراكة بدرجة (.)A2

52

09

.39

قرار رقم ( )278لسنة 2008م
بشأن استمالك قطعة أرض في مدينة رام هللا لمؤسسة محمود درويش.

50

كانون األول 2008م

.38

قرار رقم ( )277لسنة 2008م
بشأن االعتراف وتفعيل االعتراف الرسمي بالكنائس المعتمدة .

48

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد 78

العدد الثامن والسبعون /
09

كانون األول 2008م

.51

قرار مجلس الوزراء رقم ( )3لسنة 2008م
بشأن العمل بنظام العقوبات والغرامات على المتعاملين باألوراق
المالية.

63

.52

قرار مجلس الوزراء رقم ( )4لعام 2008م
بشأن الئحة استنفاذ الزيادة في الراتب.

72

.53

قرار رقم ( )1لسنة 2007م
بشأن تحديد قيمة الوديعة المطلوبة من شركات التأمين .

74

.54

قرار رقم ( )2لسنة 2007م
بشأن البيانات المالية والتقارير اإلحصائية التي على شركة التأمين
تقديمها للهيئة.

76

.55

تعليمات رقم ( )3لسنة 2007م
بشأن تنظيم سجل عقود التأجير التمويلي .

81

.56

تعليمات رقم ( )4لسنة 2007م
بشأن قواعد السلوك المهنية الخاصة بشركات التأمين.

84

.57

تعليمات رقم ( )5لسنة 2007م
بشأن معايير المالءة المالية لشركات األوراق المالية.

90

.58

تعليمات رقم ( )6لسنة 2007م
بشأن كفاية رأس المال لشركات تمويل الرهن العقاري.

100

.59

تعليمات رقم ( )7لسنة 2007م
بشأن مخصصات القروض لشركات تمويل الرهن العقاري.

112

.60

تعليمات رقم ( )1لسنة 2008م
بشأن المحافظة على سرية المعلومات.

119

.61

تعليمات رقم ( )2لسنة 2008م
بشأن اإلفصاح.

133

.62

تعليمات رقم ( )3لسنة 2008م
بشأن شروط وأحكام منح الترخيص المهني للمستشار المالي ومستشار
االستثمار.

151

.63

إلى رئيس مجلس قروي وسكان بلدة بير نباال /محافظة رام هللا.

159
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.64

العدد 78

إلى رئيس بلدية بيتونيا وسكان مدينة بيتونيا  /محافظة رام هللا.

160

العدد الثامن والسبعون /
09

كانون األول 2008م
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مسلسل

العدد 79

رقم
العدد التاسع والسبعون  09 /شباط 2009م
الصفحة

العدد التاسع والسبعون /

.1

قرار بقانون رقم ( )10لسنة 2008م
بشأن تعديل قانون مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى.

7

.2

قرار بقانون رقم ( )11لسنة 2008م
بشأن قانون الرياضة.

10

.3

مرسوم رقم ( )13لسنة 2008م
بشأن نظام ترخيص ورقابة مهنة الصرافة.

19

.4

مرسوم رقم ( )14لسنة 2008م
بشأن العفو عما تبقى من عقوبات الحبس.

30

.5

09

شباط 2009م

.6
.7
.8
.9
.10

قرار رقم ( )290لسنة 2008م
بشأن المصادقة على قرار حكم المحكمة العسكرية الخاصة  /جنين
الصادر بحق المدانين وائل سعيد سعد سعد و محمد سعد محمود سعد.
قرار رقم ( )291لسنة 2008م
بشأن المصادقة على قرار حكم المحكمة العسكرية الخاصة /الخليل
الصادر بحق المدان سائد أحمد عبد العزيز غنيمات.
قرار رقم ( )292لسنة 2008م
بشأن المصادقة على قرار حكم المحكمة العسكرية الخاصة /الخليل
الصادر بحق المدان أحمد حسن محمد الشوامرة.
قرار رقم ( )293لسنة 2008م
بشأن المصادقة على قرار حكم المحكمة العسكرية الخاصة /الخليل
الصادر بحق المدان خضر علي خضر أبو فارة.
قرار رقم ( )294لسنة 2008م
بشأن المصادقة على قرار حكم المحكمة العسكرية الدائمة  /المركزية
الصادر بحق المدان أيمن احمد عواد دغاغمة.
قرار رقم ( )295لسنة 2008م
بشأن تخصيص منفعة قطع األراضي ذوات األرقام (.)17،14،13
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33
35
37
39
41
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.11
.12
.13
.14

العدد 79

قرار رقم ( )296لسنة 2008م
بشأن نقل السيدة /آمال محمد إبراهيم الرشيدي.
قرار رقم ( ) 297لسنة 2008م
بشأن المصادقة على قرار حكم المحكمة العسكرية الدائمة /الصادر
بحق المدان عماد محمود سعد سعد.
قرار رقم ( )298لسنة 2008م
بشأن المصادقة على قرار حكم المحكمة العسكرية الدائمة /الوسط في
القضية رقم (32م.د .)2007/
قرار رقم ( )299لسنة 2008م
بشأن المصادقة على قرار حكم المحكمة العسكرية الدائمة /في القضية
رقم (/27م د.)2008/

42
43
45
47

.17

قرار رقم ( )302لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /فؤاد سليمان سالم إلى مدير عام بدرجة (.)A4

51

.18

قرار رقم ( )303لسنة 2008م
بشأن ترقية السيدة /وداد رشيد اشتيوي إلى درجة مدير عام (.)A4

52

.19

قرار رقم ( )304لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /محمد عبد المجيد البطة بدرجة مديرعام (.)A4

53

.20

قرار رقم ( )305لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /نضال محمد عمرو إلى درجة (.)A2

54

.21

قرار رقم ( )306لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /سعيد راسم صيام إلى مدير عام بدرجة (.)A4

55

.22

قرار رقم ( )307لسنة 2008م
بشأن ترقية السيدة /سوزان أحمد عبده إلى مدير عام بدرجة (.)A4

56

.23

قرار رقم ( )308لسنة 2008م
بشأن ترقية السيدة /ختام داوود طه إلى مدير عام بدرجة (.)A4

57
225

شباط 2009م
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.16

قرار رقم ( )301لسنة 2008م
بشأن ترقية السيدة  /رندة نعيم صوصو إلى مدير عام بدرجة (. )A4

50

09

.15

قرار رقم ( )300لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /علي بدوي عبد الهادي إلى مدير عام بدرجة (.)A4

49

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد

79

العدد التاسع والسبعون /
09

شباط 2009م

.24

قرار رقم ( ) 309لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /راسم عبد مسلم إلى مدير عام بدرجة (.)A4

58

.25

قرار رقم ( )310لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /أكرم خليل عواودة إلى وكيل مساعد بدرجة (.)A2

59

.26

قرار رقم ( )311لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /محمد عطا الحلو إلى درجة وكيل مساعد (.)A2

60

.27

قرار رقم ( )312لسنة 2008م
بشأن ترقية السيدة /عبير فائق شريف أبو كشك الموظفة بوزارة الشؤون
االجتماعية إلى درجة مدير عام (.)A4

61

.28

قرار رقم ( ) 313لسنة 2008م
بشأن نقل السيد /علي أحمد منصور من كادر المؤسسات الوطنية .

62

.29

قرار رقم ( )314لسنة 2008م
بشأن تعيين السيد /رامي مرعب عيسى مديراً عاماً بدرجة (.)A4

63

.30

قرار رقم ( )315لسنة 2008م
بشأن استمالك أرض في مدينة الخليل لصالح وزارة الصحة.

64

.31

قرار رقم ( )316لسنة 2008م
بشأن ترفيع السيد /هشام سليمان حسين إلى درجة (.)A3

66

.32

قرار رقم ( )317لسنة 2008م
بشأن ترفيع السيد /أيمن محمود أحمد قنديل إلى درجة (.)A3

67

.33

قرار رقم ( )318لسنة 2008م
بشأن ترفيع السيد /صابر أحمد عارف إلى درجة (.)A3

68

.34

قرار رقم ( )319لسنة 2008م
بشأن ترفيع السيد /صالح جودة أحمد الزق إلى درجة (.)A3

69

.35

قرار رقم ( )320لسنة 2008م
بشأن منح السيد/سامي فايز مسلم محافظ محافظة طوباس درجة وزير.

70

.36

قرار رقم ( )321لسنة 2008م
بشأن ترفيع السيد /زهير محمد عبد الهادي إلى درجة (.)A3

71
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العدد 79

.40

قرار رقم ( )325لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /رأفت محمد سعد هللا إلى درجة مدير عام (.)A4

75

.41

قرار رقم ( )326لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /محي الدين العارضة إلى درجة مدير عام (.)A4

76

.42

قرار رقم ( )327لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /أسعد صادق صادق إلى درجة مدير عام (.)A4

77

.43

قرار رقم ( )328لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد/باسم سعيد حدايدة إلى درجة مدير عام (.)A4

78

.44

قرار رقم ( )329لسنه 2008م
بشأن إصـالح سقـف كنيسـة المهـد .

79

.45

قرار رقم ( )330لسنة 2008م
بشأن منح السيد /إسماعيل أبو شمالة محافظ محافظة شمال غزة درجة
وزير.

81

.46

قرار رقم ( )331لسنة 2008م
بشأن ندب السيد/عبد المنعم وهدان إلى ديوان الرئاسة لمدة سنة .

82

.47

قرار رقم ( )332لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /محمد طه أبو عليا إلى مدير عام بدرجة (.)A4

83

.48

قرار رقم ( )333لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /ماهر فتحي زهذ إلى مدير عام بدرجة (.)A4

84

.49

قرار رقم ( )334لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /عفيف علي إسعيد إلى درجة وكيل مساعد (.)A2

85
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.39

قرار رقم ( )324لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /هاني محمود النجوم إلى درجة مدير عام (.)A4

74

09

.38

قرار رقم ( )323لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /عبد الرحيم أبو ريا إلى مدير عام بدرجة (.)A4

73

شباط 2009م

.37

قرار رقم ( )322لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /تميم عبد الرحيم إلى مدير عام بدرجة (.)A4

72
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العدد

79

العدد التاسع والسبعون /
09

شباط 2009م

.50

قرار رقم ( )335لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /علي أحمد الذويب إلى مدير عام بدرجة (.)A4

86

.51

قرار رقم ( )336لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /فؤاد محمد عودة إلى مدير عام بدرجة (.)A4

87

.52

قرار رقم ( )337لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /عبد السالم أبو ندى إلى مدير عام بدرجة (.)A4

88

.53

قرار رقم ( )338لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /محمد حسن حمدان إلى مدير عام بدرجة (.)A4

89

.54

قرار رقم ( )339لسنة 2008م
بشأن ترقية السيد /صالح هنية إلى مدير عام بدرجة (.)A4

90

.55

قرار رقم ( ) 340لسنة 2008م
بشأن نقل السيد /زياد فايز هاشم البنا بدرجته الحالية (.)A4

91

.56

قرار رقم ( )341لسنة 2008م
بشأن تخصيص قطعة أرض لصالح قوى األمن الفلسطينية.

92

.57

قرار رقم ( )342لسنة 2008م
بشأن استمالك قطعتي أرض لصالح بلدية رام هللا .

93

.58

قرار رقم ( )343لسنة 2008م
بشأن اعتماد الشهيد المقدم /ياسر فريج العيسوي شهيداً فلسطينياً.

95

.59

قرار رقم ( )1لسنة 2009م
بشأن ترفيع السيدة /سميرة خميس محمود أبو لبن إلى درجة (.)A4

96

.60

قرار رقم ( )2لسنة 2009م
بشأن تعيين السيد /عبد المغني (محمد شكري) نوفل بدرجة (.)A4

97

.61

قرار رقم ( )3لسنة 2009م
ً
بشأن تعيين السيد /رفيق النتشة بدرجة وزير رئيسا لمجلس إدارة
مؤسسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى.

98

.62

قرار مجلس الوزراء رقم ( )5لعام 2008م
بشأن نظام الفحص الدوري للمصاعد الكهربائية والهيدروليكية .

99
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العدد 79

.66

قرار مجلس الوزراء رقم ( )9لعام 2008م
بشأن حقوق من يعين بدرجة وزير.

118

.67

قرار مجلس الوزراء رقم ( )10لعام 2008م
بشأن نظام الغرامات واإلجراءات الجزائية ألسعار التأمين .

120

.68

قرار مجلس الوزراء رقم ( )11لعام 2008م
بشأن تحديد مستوى األسعار بتأمين المركبات وتأمين العمال .

123

.69

قرار مجلس الوزراء رقم ( )12لعام 2008م
بشأن نظام العقوبات والغرامات للمتعاملين في قطاع األوراق المالية .

133

.70

قرار مجلس الوزراء رقم ( )13لعام 2008م
بشأن نظام تنظيم أعمال تربية نحل العسل .

142

.71

قرار مجلس الوزراء رقم ( )14لعام 2008م
بشأن الالئحة التنفيذية المعدلة لالئحة التنفيذية لقانون المرور .

149

.72

قرار مجلس الوزراء رقم ( )15لعام 2008م
بشأن الالئحة التنفيذية المعدلة لالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية .

151

.73

تعليمات رقم ( )8لسنة 2007م
بشأن ترخيص شركات تمويل الرهن العقاري وأصحاب المهن العقارية.

153

.74
.75

إعالن صادر عن مجلس القضاء األعلى .

*

تجدها في الملحق رقم ( )2صفحة (.)372

إعالن صادر عن شركة بيتي لالستثمار العقاري .

*

تجدها في الملحق رقم ( )2صفحة (.)372
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.65

قرار مجلس الوزراء رقم ( )8لعام 2008م
بشأن الئحة عالوة طبيعة العمل الخاصة بالقانونيين.

114

09

.64

قرار مجلس الوزراء رقم ( )7لعام 2008م
بشأن نظام المعهد القضائي الفلسطيني.

106

شباط 2009م

.63

قرار مجلس الوزراء رقم ( )6لعام 2008م
بشأن نظام المركز الوطني الفلسطيني للبحوث الزراعية لسنة 2004م .

104

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني
.76
.77
.78

العدد 79

إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة قلقيلية .

*

تجدها في الملحق رقم ( )2صفحة (.)372

إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة قلقيلية .

*

تجدها في الملحق رقم ( )2صفحة (.)372

إعالن صادر عن مجلس بلدي يطا .

*

تجدها في الملحق رقم ( )2صفحة (.)372

179
180
181

العدد التاسع والسبعون /
09

شباط 2009م
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دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

مسلسل

العدد 80

العدد الثمانون  27 /نيسان 2009م

رقم
الصفحة

.1

مرسوم رقم ( )15لسنة 2008م
بشأن العفو عن عقوبة الحبس بحق المدان محمد قاسم حبش.

7

.2

مرسوم رقم ( )16لسنة 2009م
بشأن مجمع فلسطين الطبي.

8

.3

مرسوم رقم ( )17لسنة 2009م
بشأن العفو عما تبقى من عقوبة الحبس في القضية رقم (1996/41م).

17

.7

مرسوم رقم ( )21لسنة 2009م
بشأن تقليد الشهيد الشيخ /فهد األحمد الجابر الصباح وسام نجمة القدس.

22

.8

قرار رقم ( )4لسنة 2009م
بشأن المصادقة على حكم المحكمة (ع) بحق المدان /المالزم وائل
خضر.

23

.9

قرار رقم ( )5لسنة 2009م
بشأن المصادقة على حكم المحكمة (ع) للمدان /الشرطي عبد هللا محاربة.

25

.10

قرار رقم ( )6لسنة 2009م
بشأن المصادقة على حكم المحكمة (ع) للمدان /المواطن أحمد أبو العدل.

27
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27

.6

مرسوم رقم ( )20لسنة 2009م
بشأن ما تبقى من عقوبة السجن عن الجندي /يوسف عبد الدايم.

21

نيسان 2009م

.5

20

العدد الثمانون /

.4

مرسوم رقم ( )18لسنة 2009م
بشأن تسمية أعضاء مجلس رؤساء الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة
القدس والمقدسات.
مرسوم رقم ( )19لسنة 2009م
بشأن المصـادقة على اتفاقية القضـاء على جمـيع أشكال التمييز ضد
المرأة “سيداو”.

18

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد

80

العدد الثمانون /
27

نيسان 2009م

.11

قرار رقم ( )7لسنة 2009م
بشأن المصادقة على حكم المحكمة (ع) الخاصة/أريحا في القضية
الجزائية رقم (. )08/215

29

.12

قرار رقم ( )8لسنة 2009م
بشأن المصادقة على حكم المحكمة (ع) للمدان /الجندي محمد جبارين .

31

.13

قرار رقم ( )9لسنة 2009م
ندب السيدة  /أمل جادو -الموظفة بالرئاسة إلى بعثة فلسطين في
واشنطن.

33

.14

قرار رقم ( )10لسنة 2009م
بشأن ترفيع السيد /عبد الفتاح محمد عبد القادر عبد هللا إلى درجة (. )A2

34

.15

قرار رقم ( )11لسنة 2009م
بشأن نقل السيد /عبد الناصر محمد هيشان مطر .

35

.16

قرار رقم ( )12لسنة 2009م
بشأن ترفيع السيدة /خولة خلف الموظفة بديوان الرئاسة إلى درجة (.)A4

36

.17

قرار رقم ( )13لسنة 2009م
بشأن تخصيص أرض حكومية من أراضي مدينة طوباس لوزارة
الداخلية.

37

.18

قرار رقم ( )14لسنة 2009م
بشأن ترقية السيد /رائد حسن زيادة إلى درجة مدير عام (.)A4

38

.19

قرار رقم ( )15لسنة 2009م
بشأن ترفيع السيد /أكرم سعيد حسني السقا إلى درجة (.)A4

39

.20

قرار رقم ( )16لسنة 2009م
بشأن ترفيع السيد /محمود زهدي عبد الرحمن سالمة إلى درجة(. )A3

40

.21

قرار رقم ( )17لسنة 2009م
بشأن ترفيع السيد /غسان خليل محمد زقطان إلى درجة (. )A3

41

.22

قرار رقم ( )18لسنة 2009م
بشأن تخصيص قطع أراضي حكومية لصالح بلدية رام هللا.

42

.23

قرار رقم ( )19لسنة 2009م
بشأن ترفيع السيدة /فادية أحمد المصري إلى درجة (. )A3

43
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العدد 80

.26

قرار رقم ( )22لسنة 2009م
بشأن ترقية السيد /محمد أحمد عودة قصراوي إلى درجة وكيل (.)A1

46

.27

قرار رقم ( )23لسنة 2009م
بشأن تعيين قضاة شرعيين .

47

.28

قرار رقم ( )24لسنة 2009م
بشأن ترفيع السيد /رضا عطا رضا عباس إلى درجة (.)A3

49

.29

قرار رقم ( )25لسنة 2009م
بشأن ترفيع السيد /عماد محمد فهمي زكي ندى إلى درجة (.)A3

50

.30

قرار رقم ( )26لسنة 2009م
بشأن نقل السيد /ناصر عبد المجيد طهبوب وترقيته إلى درجة وكيل (.)A1

51

.31

قرار رقم ( )27لسنة 2009م
بشأن تعديل قرار استمالك قطعة أرض في مدينة رام هللا .

52

.32

قرار رقم ( )28لسنة 2009م
بشأن نقل السيد /محمد عطا ذياب الحلو بدرجته الحالية وكيل مساعد
(.)A2

53

.33

قرار رقم ( ) 29لسنة 2009م
بشأن ترقية معاوني نيابة إلى وكالء نيابة.

54

.34

قرار رقم ( )30لسنة 2009م
بشأن ترقية وكالء في النيابة العامة.

55

.35

قرار رقم ( )31لسنة 2009م
بشأن سحب قرار ترفيع السيد /جمال صالح حماد علي محمد ( الديك)
إلى درجة ( )A2وإحالته على التقاعد.

57

.36

قرار رقم ( )32لسنة 2009م
بشأن نقل السيد /محمود مزهر وترقيته إلى مدير عام بدرجة (.)A4

58
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العدد الثمانون /

.25

قرار رقم ( )21لسنة 2009م
بشأن ترفيع السيد /محمد محمود محمد إسماعيل إلى درجة (.)A4

45

27

44

نيسان 2009م

.24

قرار رقم ( )20لسنة 2009م
بشأن نقل مركز اإلعالم للمخابرات  -المشروع الماليزي – لديوان
الرئاسة.

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد

80

العدد الثمانون /
27

نيسان 2009م

.37

قرار رقم ( )33لسنة 2009م
ً
بشأن تعيين األخ /ركاد سالم مستشارا لرئيس السلطة الوطنية بدرجة
(.)A1

59

.38

قرار رقم ( )34لسنة 2009م
بشأن ترفيع السيد /فريد أحمد غنام إلى درجة (.)A2

60

.39

قرار رقم ( )35لسنة 2009م
بشأن ترفيع السيد /محمود شعبان نوفل إلى درجة (.)A3

61

.40

قرار رقم ( )36لسنة 2009م
بشأن ترفيع السيد /حاتم يوسف أحمد يوسف إلى درجة (.)A2

62

.41

قرار رقم ( )37لسنة 2009م
بشأن استمالك قطعة أرض لصالح مجلس قروي كفر اللبد لبناء مدرسة.

63

.42

قرار رقم ( )38لسنة 2009م
بشأن ترفيع السيد /غازي وديع ياسين محمد إلى درجة (.)A3

65

.43

قرار رقم ( )39لسنة 2009م
بشأن ترفيع السيد/حسان ديب درويش ششنية إلى درجة (.)A3

66

.44

قرار رقم ( )40لسنة 2009م
بشأن ترفيع السيد /يحيى محمد عبد القادر عمورة إلى درجة (.)A3

67

.45

قرار رقم ( )41لسنة 2009م
بشأن ندب السيد /راسم عبد الجواد إلى ديوان الرئاسة.

68

.46

قرار رقم ( )42لسنة 2009م
بشأن منح السيد /حسين شحادة الشيخ درجة وزير.

69

.47

قرار رقم ( )43لسنة 2009م
بشأن تعديل المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 2008/06/16م بترفيع
درجة المحافظ سعد عطيوي المجالي.

70

.48

قرار رقم ( )44لسنة 2009م
بشأن ترفيع السيد /سعيد عبد الهادي شحادة إلى درجة ( )A4استثنائياً.

71

.49

قرار رقم ( )45لسنة 2009م
بشأن ترقية السيدة /ريما عزت شريف نزال إلى مدير عام بدرجة (.)A4

72
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العدد 80

.53

قرار رقم ( )49لسنة 2009م
بشأن ترقية السيد /محمد سامي محمد أبو ناعمة إلى درجة مدير عام (.)A4

76

.54

قرار رقم ( )50لسنة 2009م
بشأن ترفيع السيد/جميل محمد حافظ أبو سعدة إلى درجة (.)A3

77

.55

قرار رقم ( )51لسنة 2009م
بشأن ترفيع السيدة /عنان خليل عبد الرحمن األتيرة إلى درجة (.)A3

78

.56

قرار رقم ( )52لسنة 2009م
بشأن ترفيع السيد /جمال محمد سعيد حسن إلى(.)A3

79

.57

قرار رقم ( )53لسنة 2009م
أراض قرية مركة.
بشأن تخصيص منفعة قطعة أرض حكومية من
ِ

80

.58

قرار رقم ( )54لسنة 2009م
بشأن تخصيص منفعة قطعة أرض حكومية في محافظة نابلس.

81

.59

قرار رقم ( )55لسنة 2009م
بشأن المصادقة على الحكم الصادر بحق المدان /الرقيب ماهر كوارع.

82

.60

قرار رقم ( )56لسنة 2009م
أراض قرية الفندقومية.
بشأن تخصيص منفعة قطعة أرض من
ِ

84

.61

قرار رقم ( )57لسنة 2009م
بشأن ترفيع السيدة /ميسر محمد حسين أبو شاويش إلى درجة (. )A4

85

.62

قرار رقم ( )58لسنة 2009م
بشأن ترقية السيد /عامر محمد عبد الرحمن نور إلى درجة مدير عام
(.)A4

86
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العدد الثمانون /

.52

قرار رقم ( )48لسنة 2009م
بشأن ترقية السيدة /تغريد محمود صالح حثناوي إلى درجة مدير عام (.)A4

75

27

.51

قرار رقم ( )47لسنة 2009م
بشأن ترقية السيد/أحمد عبد الرحيم حسن صافي إلى درجة مدير عام (.)A4

74

نيسان 2009م

.50

قرار رقم ( )46لسنة 2009م
بشأن ترقية السيد /عناد محمد أحمد قاسم إلى مدير عام بدرجة (.)A4

73

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد

80

العدد الثمانون /
27

نيسان 2009م

.63

قرار رقم ( )59لسنة 2009م
بشأن ترفيع السيدة /زاهرة مفيد شفيق عبده استثنائياً إلى درجة (.)A2

87

.64

قرار رقم ( )60لسنة 2009م
بشأن ترقية السيد /جمال محمد محمود (مرزوق) إلى درجة مدير عام
(.)A4

88

.65

قرار رقم ( )61لسنة 2009م
ً
بشأن تعيين السيدة /عنان خليل األتيرة نائبا لمحافظ محافظة نابلس.

89

.66

قرار رقم ( )62لسنة 2009م
بشأن تعيين السيد /جمال محمد حسن نائباً لمحافظ محافظة طولكرم .

90

.67

قرار رقم ( )63لسنة 2009م
بشأن ترفيع السيد /سامر كمال البرغوثي استثنائياً إلى درجة (.)A4

91

.68

قرار رقم ( )64لسنة 2009م
بشأن نقل السيد /بسام محمد حسين دار أبو ربيع وترفيعه إلى درجة (.)A3

92

.69

قرار رقم ( )65لسنة 2009م
بشأن ترقية السيد /عبد الكريم عابدين إلى درجة وكيل مساعد (.)A2

93

.70

قرار رقم ( )66لسنة 2009م
بشأن ترفيع السيد /بسام حسين الحلو إلى درجة ( )A2وإحالته على
التقاعد.

94

.71

قرار رقم ( )67لسنة 2009م
بشأن ترفيع السيد /موفق توفيق عطية دراغمه إلى درجة (.)A3

95

.72

قرار رقم ( )68لسنة 2009م
ً
بشأن ترفيع السيد /نبيل حلمي كامل النحال استثنائيا إلى درجة (.)A4

96

.73

قرار رقم ( )69لسنة 2009م
بشأن تخصيص منفعة قطعة أرض في محافظة أريحا واألغوار .

97

.74

قرار رقم ( )70لسنة 2009م
بشأن ترقية السيد /محمود مصطفى رضوان ديوان إلى درجة (.)A2

98

.75

قرار رقم ( )71لسنة 2009م
بشأن ترقية السيد /عوني عبد القادر محمد عبد إلى مدير عام بدرجة
(.)A4

99
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.76
.77

العدد 80

قرار رقم ( )72لسنة 2009م
بشأن ترقية السيد /صدقي أحمد عبد هللا محمد إلى مدير عام بدرجة
(.)A4
قرار رقم ( )73لسنة 2009م
بشأن ترقية السيدة /فاتن "محمود وليد" محمد قصص إلى مدير عام
بدرجة (.)A4

100
101

.81

قرار رقم ( )77لسنة 2009م
بشأن تشكيل اللجنة اإلدارية للهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين.

107

.82

قرار رقم ( )78لسنة 2009م
بشأن ترفيع السيد /يعقوب يوسف عبد العزيز شاهين إلى درجة (.)A3

109

.83
.84
.85
.86
.87

قرار رقم ( )79لسنة 2009م
بشأن ترقية السيدة /شذى جهاد إسماعيل قرشولي إلى درجة مدير عام
(.)A4
قرار رقم ( )80لسنة 2009م
بشأن ترقية السيدة /رولى نبيل جبران معايعة إلى درجة مدير عام
(.)A4
قرار مجلس الوزراء رقم ()16
بشأن الئحة اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب واألجور وما في حكمها.
تعليمات رقم ( )4لسنة 2008م
بشأن إلزام الشركات المساهمة العامة على اإلدراج  -صادرة عن هيئة
سوق رأس المال الفلسطينية .
تعليمات رقم ( )5لسنة 2008م
بشأن إصدار األوراق المالية  -صادرة عن مجلس إدارة هيئة سوق
رأس المال الفلسطينية .
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112
117
120
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العدد الثمانون /

.80

قرار رقم ( )76لسنة 2009م
بشأن تعيين قضاة صلح في المحافظات الشمالية .

105

27

.79

قرار رقم ( )75لسنة 2009م
بشأن ترقية قضاة استئناف إلى قضاة محكمة عليا.

103

نيسان 2009م

.78

قرار رقم ( )74لسنة 2009م
بشأن ترقية السيد /وليد مصطفى حاليقة إلى مدير عام بدرجة (.)A4

102

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني
.88
.89

العدد

80

تعليمات رقم ( )6لسنة 2008م
بشأن اعتماد مزاولة إدارة محافظ العمالء لدى شركات األوراق المالية
 صادرة عن مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال.إعــالن صــادر عن مجلــس القضـاء األعـلى.

*

تجدها في الملحق رقم ( )2صفحة (.)373

مجموعة إعــالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى.

141
148
149

.90

*

.91

إعــالن صادر عن صنـدوق اإلستثمار الفلسطــيني.

216

.92

تنـــويـه .

217

تجدها في الملحق رقم ( )2صفحة (.)373

العدد الثمانون /
27

نيسان 2009م
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مسلسل

العدد 81

العدد الواحد والثمانون  09 /آيار 2009م

رقم
الصفحة

.4

مرسوم رقم ( )23لسنة 2009م
بشأن تقليد السفير /أشرف عبد الوهاب محمد عقل وسام نجمة القدس.

41

.5

مرسوم رقم ( )24لسنة 2009م
بشأن منح شهادة حق المواطنة للسيد /أنجلو فراغمنتيني.

42

.6

قرار رقم ( )81لسنة 2009م
بشأن ترفيع السيد /عبد الحفيظ نوفل إلى درجة (.)A1

43

.7
.8
.9
.10

قرار رقم ( )82لسنة 2009م
بشأن المصادقة على حكم المحكمة العسكرية الدائمة /جنوب المحافظات
الشمالية بحق المدان رقيب /عاطف مجدالوي  -مرتب الدفاع المدني .
قرار رقم ( )83لسنة 2009م
بشأن المصادقة على حكم المحكمة العسكرية الدائمة /وسط المحافظات
الشمالية بحق المدان رقيب /هاني قنديل  -مرتب االرتباط العسكري .
قرار رقم ( )84لسنة 2009م
بشأن المصادقة على حكم المحكمة العسكرية الخاصة /رام هللا رقم
(15/03م د 2008/الخاصة) .
قرار رقم ( )85لسنة 2009م
بشأن تخصيص منفعة قطعة أرض في بيت كاحل لصالح هيئة المدن
الصناعية.
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44
46
48
50

239

العدد الواحد والثمانون /

.3

مرسوم رقم ( )22لسنة 2009م
بشأن مرسوم مجمع فلسطين الطبي المعدل.

32

09

.2

قرار بقانون رقم ( )13لسنة 2009م
بشأن قانون الكهرباء العام .

13

أيار 2009م

.1

قرار بقانون رقم ( )12لسنة 2009م
بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2009م .

3

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد 81

.11

قرار رقم ( )86لسنة 2009م
أراض في مدينة طوباس لوزارة التربية والتعليم العالي.
بشأن استمالك
ِ

51

.12

قرار رقم ( )87لسنة 2009م
أراض لصالح قوات األمن الوطني بمحافظة
بشأن تخصيص منفعة قطع
ِ
جنين .

53

.13

قرار رقم ( )88لسنة 2009م
بشأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة وتنمية أموال اليتامى .

55

.14

قرار مجلس الوزراء رقم ( )17لعام 2008م
بشأن نظام التراخيص الصادرة عن الهيئة العامة للبترول .

57

.15

قرار مجلس الوزراء رقم ( )18لعام 2008م
بشأن نظام الحجر الزراعي .

67

العدد الواحد والثمانون /

.16
.17

09

أيار 2009م

.18

قرار مجلس الوزراء رقم ( )19لعام 2008م
بشأن نظام إجراء تقييم المطابقة وفحص التشغيل للمصاعد الكهربائية
والهيدروليكية .
قرار وزاري رقم ( )1لسنة 2008م
بشأن اعتماد مكب زهرة الفنجان مكباً رسمـياً للنفايات - .صادر عن
رئيس سلطة جودة البيئة .
قرار وزاري رقم ( )1لسنة 2009م
بشأن إجراءات منح الموافقة البيئية إلنشاء وتشغيل محطات البث الخلوي
 -صادر عن رئيس سلطة جودة البيئة .
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83
100
102

240

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

مسلسل

العدد 82

العدد الثاني والثمانون  22 /آب 2009م

رقم
الصفحة

.4

مرسوم رقم ( )25لسنة 2009م
بشأن العفوعما تبقى من عقوبة السجن عن المدان  /عميد محمد منصور.

43

.5

مرسوم رقم ( )26لسنة 2009م
بشأن العفو عما تبقى من عقوبة السجن عن العريف  /مأمون شريم.

44

.6

مرسوم رقم ( )27لسنة 2009م
بشأن تشكيل مجلس الوزراء.

45

.7

مرسوم رقم ( )28لسنة 2009م
بشأن تقليد السيدة /يسرى البربري وسام نجمة القدس الشريف .

47

.8

مرسوم رقم ( )29لسنة 2009م
بشأن تقليد السيدة/فاطمة عصام "عبد الغني"عبد الهادي وسام نجمة
القدس الشريف.

48

.9

مرسوم رقم ( )30لسنة 2009م
بشأن تقليد السيدة  /نجالء عادل ياسين وسام نجمة القدس الشريف .

49

.10

مرسوم رقم ( )31لسنة 2009م
بشأن تقليد السيدة /سلوى حلمي رشيد أبو خضرا وسام نجمة الشرف.

50

.11

مرسوم رقم ( )32لسنة 2009م
بشأن تقليد السيدة /مي ميخائيل الصايغ وسام نجمة القدس الشريف.

51
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العدد الثاني والثمانون /

.3

قرار بقانون رقم ( )16لسنة 2009م
بشأن المصادقة على تعديل تشكيل مجلس الوزراء.

42

22

.2

قرار بقانون رقم ( )15لسنة 2009م
بشأن الهيئة الفلسطينية لتنظيم قطاع االتصاالت.

6

آب 2009م

.1

قرار بقانون رقم ( )14لسنة 2009م
بشأن المصادقة على الحكومة.

5

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد

82

.12

مرسوم رقم ( )33لسنة 2009م
بشأن تعديل تشكيل مجلس الوزراء.

52

.13

قرار رقم ( )89لسنة 2009م
بشأن ترقية السيد /أمين موسى ذيب بشير إلى درجة مدير عام (.)A4

53

.14
.15
.16
العدد الثاني والثمانون /

.17

.18

22

قرار رقم ( )90لسنة 2009م
بشأن تمديد انتداب السيدة /أمل عزمي صالح جادو الموظفة بديوان
الرئاسة إلى بعثة فلسطين في واشنطن لمدة ستة شهور.
قرار رقم ( )91لسنة 2009م
بشأن نقل السيدة /عبلة زهدي النشاشيبي الموظفة في وزارة المالية إلى
الصندوق القومي الفلسطيني بنفس درجتها الوظيفية.
قرار رقم ( )92لسنة 2009م
بشأن إلغاء القرار الرئاسي رقم ( )272لسنة 2007م المتعلق بتعيين
السيد  /مروان محــمد غازي رضا زيد ( أبو خضر).
قرار رقم ( )93لسنة 2009م
ً
بشأن تعيين السيد /عبد الفتاح محمد إبراهيم حمايل محافظا لمحافظة
بيت لحم بدرجة وزير .
قرار رقم ( )94لسنة 2009م
ً
بشأن تعيين السيد /أسعد سليمان حسن عبد القادر مستشارا لرئيس
السلطة الوطنية الفلسطينية لشؤون مقاومة االستيطان والجدار.

54
55
56
57
58

آب 2009م

.19

قرار رقم ( )95لسنة 2009م
بشأن تخصيص قطعة أرض حكومية لنقل أبراج األجهزة األمنية إليها.

59

.20

قرار رقم ( )96لسنة 2009م
بشأن تخصيص قطعة أرض لصالح المعهد الدبلوماسي .

60

.21

قرار رقم ( )97لسنة 2009م
بشأن استمالك كامل مساحة قطعتي أرض في مدينة رام هللا .

61

.22

قرار رقم ( )98لسنة 2009م
بشأن استمالك منفعة قطعة أرض لصالح بلدية قلقيلية لبناء مدرسة.

63

.23

قرار رقم ( )99لسنة 2009م
بشأن المصادقة على قرار حكم المحكمة العسكرية الدائمة /الوسط في
القضية رقم (3م د. )2009/

65
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.24

.25

.26

العدد 82

قرار رقم ( )100لسنة 2009م
بشأن تشكيل اللجنة الرئاسية لإلشراف على المساعدات العينية.
قرار رقم ( )101لسنة 2009م
بشأن المصادقة على حكم المحكمة العسكرية الدائمة /جنوب المحافظات
الشمالية الصادر بحق المدان مصطفى يوسف إبراهيم أبو فارة .
قرار رقم ( )102لسنة 2009م
بشأن نقل السيدة /ليلى داود محمد غنام من وظيفتها في وزارة الشؤون
االجتماعية وتعيينها نائباً لمحافظ محافظة رام هللا والبيرة بنفس درجتها
الوظيفية الحالية.

67
69

71

.29

قرار رقم ( )105لسنة 2009م
بشأن ترقية السيد /غسان أحمد محمود إلى درجة مدير عام (.)A4

76

.30

قرار رقم ( )106لسنة 2009م
بشأن ترقية السيد/علي محمود عودة الحساسنة إلى مدير عام بدرجة
(.)A4

77

.31

قرار رقم ( )107لسنة 2009م
بشأن ترقية السيد /علي محمد عثمان الحلو إلى مدير عام بدرجة (.)A4

78

.32

قرار رقم ( )108لسنة 2009م
بشأن ترقية السيدة /صباح سليم مصطفى الطيبي إلى مدير عام
بدرجة (.)A4

79

.33

قرار رقم ( )109لسنة 2009م
بشأن ترفيع السيد /محمد حسن عبد هللا عيده إلى درجة (.)A3

80

.34

قرار رقم ( )110لسنة 2009م
بشأن تعديل القرار الصادر بتاريخ 2008/09/14م بتعيين السيد /كامل
أحمد حسن حميد بدرجة (. )A1

81

.35

قرار رقم ( )111لسنة 2009م
بشأن تشكيل مجلس أمناء منتخب محافظة القدس.

82
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العدد الثاني والثمانون /

75

22

.28

قرار رقم ( )104لسنة 2009م
بشأن ترقية السيد /سفيان صالح حسن أبو حرب الموظف في الجهاز
المركزي لإلحصاء المركزي الفلسطيني إلى درجة مدير عام (.)A4

آب 2009م

.27

قرار رقم ( )103لسنة 2009م
بشأن منتخب محافظة القدس .

72

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد 82

.36

قرار مجلس الوزراء رقم ( )1لسنة 2009م
بشأن نظام موظفي الهيئات المحلية.

83

.37

إعالن صادر بموجب المادة ( )7من نظام تسجيل األراضـي والمـياه في
مناطق التسوية رقم ( )1لسنة 1952م.

101

.38

إعالنات صادرة عن مدير عام اإلدارة العامة للتعاون بوزارة العمل
"مسجل الجمعيات التعاونية ".

102

.39

إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليميه لمحافظة رام هللا والبيرة .

*

تجدها في الملحق رقم ( )2صفحة (.)376

117

العدد الثاني والثمانون /
22

آب 2009م

.40

إعالن صادرعن اللجنة اإلقليميه للتخطيط والتنظيم /محافظة طولكرم
بشأن إيداع مشروع هيكلي اضافي لمخطط هيكلي فرعون .

123

.41

إعالن صادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة أريحا و األغوار  /بشأن
إيداع مشروع تعديل تنظيمي .

124

.42

إعــالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع هيكلي
باقة الشرقية ونزلة عيسى /محافظة طولكرم.

125

.43

إعـالن صـادر عن بلدية رام هللا.

146

.44

إعـالن بلدية طولكرم مجلس الخدمات المشترك لمشروع الصرف
الصحي في محافظة طولكرم (وادي الزومر).

147

.45

إعالن صـادر عن بلدية بيت ساحور.

149

.46

إعالن صادر عن شركة صندوق االستثمار الفلسطيني.

150
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العدد 83

رقم
مسلسل العدد الثالث والثمانون  01/تشرين الثاني2009م
الصفحة

.3

قرار بقانون رقم (  ) 19لسنة 2009م
بشأن تعديل القرار بقانون رقم ( )2لسنة 2008م المعدل لقانون ضريبة
الدخل.

10

.4

قرار بقانون رقم ( )20لسنة 2009م
بشأن المصادقة على تعديل تشكيل مجلس الوزراء.

12

.5

مرسوم رقم ( ) 34لسنة 2009م
بشأن المصادقة على النظام األساسي لمجلس السلم واألمن العربي.

13

.6

مرسوم رقم ( )35لسنة 2009م
بشأن الدعوة إلى االنتخابات الرئاسية والتشريعية.

14

.7

مرسوم رقم ( )36لسنة 2009م
بشأن تعديل تشكيل مجلس الوزراء .

15

.8

مرسوم رقم ( )37لسنة 2009م
بشأن تعيين أمين عام مجلس الوزراء .

16

.9

مرسوم رقم ( )38لسنة 2009م
بشأن إعادة تشكيل لجنة االنتخابات المركزية.

17

.10

قرار رقم ( )112لسنة 2009م
بشأن ترقية السيد /منير سالمة إلى وكيل مساعد بدرجة (.)A2

19

.11

قرار رقم ( )113لسنة 2009م
بشأن ترقية القاضي /مصطفى أحمد جمعة القاق .

20
245

تشرين الثاني 2009م
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العدد الثالث والثمانون /

.2

قرار بقانون رقم (  )18لسنة 2009م
بشأن ملحق قانون الموازنة العامة رقم ( )12لسنة 2009م.

8

01

.1

قرار بقانون رقم (  ) 17لسنة 2009م
بشأن التعامل في البورصات األجنبية.

4

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني
.12
.13

.14

.15

العدد الثالث والثمانون /

.16
.17

01

تشرين الثاني 2009م

.18

العدد

83

قرار رقم ( )114لسنة 2009م
بشأن تخفيض العقوبة الصادرة بحق المدان هاني مصطفى قنديل .
قرار رقم ( )115لسنة 2009م
بشأن المصادقة على قرار حكم المحكمة العسكرية الدائمة لجنوب
المحافظات الشمالية الصادر بحق المدان عبد الفتاح محمود جوابرة.
قرار رقم ( )116لسنة 2009م
بشأن المصادقة على قرار حكم المحكمة العسكرية الدائمة /جنوب
المحافظات الشمالية الصادر بحق المدانين فادي جوابرة ،ومحمد
جوابرة ،وتيسير الطيطي.
قرار رقم ( )117لسنة 2009م
بشأن المصادقة على قرار حكم المحكمة العسكرية الدائمة لجنوب
المحافظات الشمالية الصادر بحق المدان طارق نعمان عمر مطاوع.
قرار رقم ( )118لسنة 2009م
بشأن المصادقة على قرار حكم المحكمة العسكرية الدائمة /شمال
المحافظات الشمالية الصادر بحق المدان شرطي /صبري كردي.
قرار رقم ( )119لسنة 2009م
بشأن إلغاء القرار الرئاسي رقم ( )283لسـنة  2008م بتـرفيع السيد/
يونس محمد القواسمة وإحالته على التقاعد.
قرار رقم ( )120لسنة 2009م
ً
ً
بشأن تعيين السيد فريد الجالد مستشارا قانونيا لرئيس السلطة الوطنية
الفلسطينية بدرجة وزير .

21
22

24

26
28
30
31

.19

قرار رقم ( )121لسنة 2009م
بشأن ترقية القاضي /إسماعيل الجرو إلى درجة قاضي محكمة عليا.

32

.20

قرار رقم ( )122لسنة 2009م
بشأن ترقية القاضي /طلعت الطويل إلى درجة قاضي محكمة استئناف.

33

.21

قرار رقم ( ) 123لسنة 2009م
بشأن ترقية القاضي /عدنان شعيبي إلى درجة قاضي محكمة عليا.

34

.22

قرار مجلس الوزراء رقم ( )2لسنة 2009م
بشأن الالئحة التنفيذية المعدلة لالئحة التنفيذية لقانون المرور لعام 2005م.

35

.23

قرار مجلس الوزراء رقم ( )3لسنة 2009م
بشأن الئحة غرامات المخالفات المرورية .

42
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العدد 83

.25

قرار مجلس الوزراء رقم ( )5لسنة 2009م
بشأن نظام المعايير الخاصة بالفئة العليا لألسرى المحررين .

102

.26

قرار مجلس الوزراء رقم ( )6لسنة 2009م
بشأن نظام معدل لنظام ترخيص المحطات اإلذاعية والتلفزيونية
والفضائية والالسلكية لسنة 2004م.

105

.27

قرار وزاري رقم ( )2لسنة 2009م
بشأن تفويض موظفي اإلدارة العامة للتراخيص.

109

.28

تعليمات رقم ( )1لسنة 2009م
بشأن تسجيل بيانات المشتركين في خدمات االتصاالت الخلوية.

111

.29

إعالنات صادرة عن مأمور تسجيل أراضي رام هللا .

115

.30

إعالن صادر عن سلطة النقد بشأن قرار تصفية البنك الرئيسي للتنمية
واالئتمان الزراعي .

119
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01

*

تجدها في الملحق رقم ( )2صفحة (.)377

تشرين الثاني 2009م

.31

إعالنات صادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة .

120

العدد الثالث والثمانون /

.24

قرار مجلس الوزراء رقم ( )4لسنة 2009م
بشأن النظام األساسي للجامعات الفلسطينية الحكومية .

75

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد 84

رقم
مسلسل العدد الرابع والثمانون  27 /كانون األول 2009م
الصفحة

العدد الرابع والثمانون  27 /كانون األول 2009م

.1

مرسوم رقم ( )39لسنة 2009م
بشأن تشكيل محكمة قضايا االنتخابات.

4

.2

قرار رقم ( )124لسنة 2009م
بشأن ترقية السيد /معز يوسف أبو جيش إلى درجة مدير عام (.)A4

6

.3

قرار رقم ( )125لسنة 2009م
بشأن نقل السيد/مصطفى طلب البرغوثي إلى وزارة الشؤون الخارجية.

7

.4

قرار رقم ( )126لسنة 2009م
بشأن نقل السيد /عودة هللا بدوي أبو عريضة إلى وزارة العدل.

8

.5

قرار رقم ( )127لسنة 2009م
بشأن نقل السيد /لؤي غشاش إلى المؤتمر الوطني الشعبي للقدس.

9

.6

قرار رقم ( )128لسنة 2009م
بشأن نقل السيدة  /نجوى عودة إلى المؤتمر الوطني الشعبي للقدس .

10

.7

قرار رقم ( )129لسنة 2009م
بشأن نقل السيدة  /حنان أحمد عواد إلى محافظة القدس .

11

.8

قرار رقم ( )130لسنة 2009م
بشأن العفو عن المدان عريف  /رياض سالمة بحيص.

12

.9

قرار رقم ( )131لسنة 2009م بشأن العفو عن المدان الجندي /باسل
عبد الكريم السبوع.

13

.10

قرار رقم ( )132لسنة 2009م
بشأن تعيين السيد  /حسن علي خاطر مديراً عاماً بدرجة (. )A3

14

.11

قرار رقم ( )133لسنة 2009م
بشأن العفو عن المدان الجندي /محمد عبد الرحيم إبراهيم ياسين.

15
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.12

.13
.14
.15
.16

العدد 84

قرار رقم ( )134لسنة 2009م
بشأن تعيين السيد /أحمد محمود رويضي مديراً عاماً بدرجة (.)A3

17
18
21
22

.17

قرار رقم ( )139لسنة 2009م
بشأن العفو عن المدان /أحمد مصطفى أبو العدل.

23

.18

قرار رقم ( )140لسنة 2009م
بشأن تعيين السيد /جبرين إلياس البكري محافظاً لمحافظة نابلس.

24

.19

قرار رقم ( )141لسنة 2009م
بشأن ترقية السيد /فهد محمد مصطفى السيد الموظف بوزارة الصحة
إلى درجة (. )A1

25

.20

قرار رقم ( )142لسنة 2009م
بشأن نقل السيد /أكرم سعيد السقا إلى وزارة الشؤون الخارجية.

26

.21

.22

.23

قرار رقم ( )143لسنة 2009م
بشأن نقل السيدة /ختام أحمد كايد إلى مالك االتحاد العام للمرأة
الفلسطينية.
قرار رقم ( )144لسنة 2009م
بشأن المصادقة على قرار مجلس الوزراء بشأن استمالك قطعتي أرض
لغايات المنفعة العامة مع الحيازة الفورية.
قرار رقم ( )145لسنة 2009م
ً
ً
بشأن تعيين السيد /سامح عزمي محمد حجة مديرا عاما بالمفوضية
العامة للمنظمات الشعبية بمنظمة التحرير الفلسطينية بدرجة (.)A4

الرقم المرجعي  :دليل رقم (Ref : G15-1-2014 -)2

mjr.lab.pna.ps

27
28
30
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العدد الرابع والثمانون  27 /كانون األول 2009م

قرار رقم ( )135لسنة 2009م
بشأن ترقية السيد /طه عدنان نوفل الموظف بديوان الموظفين إلى درجة
(.)A2
قرار رقم ( )136لسنة 2009م
أراض
قطع
استمالك
بشأن
الوزراء
مجلس
بشأن المصادقة على قرار
ِ
لغايات المنفعة العامة .
قرار رقم ( )137لسنة 2009م
بشأن إحالة األستاذ  /عيسى عبد الكريم إبراهيم أبو شرار رئيس المحكمة
العليا ورئيس مجلس القضاء األعلى إلى التقاعد.
قرار رقم ( )138لسنة 2009م
بشأن تعيين السيد  /فريد عبد هللا جالد رئيساً للمحكمة العليا ،ورئيساً
لمجلس القضاء األعلى.

16

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد 84

العدد الرابع والثمانون  27 /كانون األول 2009م

.24

قرار رقم ( )146لسنة 2009م
بشأن تخصيص قطعتي أرض لصالح مؤسسة اإلسكان العسكرية.

31

.25

قرار رقم ( )147لسنة 2009م
بشأن تجدد فترة رئاسة األستاذ الدكتور /يونس مرشد عمرو لجامعة
القدس المفتوحة لمدة أربع سنوات أخرى.

32

.26

قرار مجلس الوزراء رقم ( )7لسنة 2009م
بشأن نظام مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال.

33

.27

قرار مجلس الوزراء رقم ( )8لسنة 2009م
بشأن نظام المجلس األعلى للمرور.

38

.28

الئحة تنظيمية رقم ( )1لسنة 2009م
بشأن تنظيم السندات العدلية والشركات والعقود التي تنظم من قبل
المحامين .

48

.29

نظام رقم ( )2لسنة 2009م بشأن التأمين الصحي اإللزامي .

52

.30

نظام معدل رقم ( )3لسنة 2009م بشأن الصندوق التعاوني رقم ()1
لسنة  2000م.

55

.31

نظام معدل رقم ( )4لسنة 2009م بشأن نظام صندوق الزمالة رقم ()1
لسنة  2005م.

60

.32

إعـــــالن استمالك صادر عن وزارة الداخلية .

64

.33

إعــالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مخطط هيكلي روابي/
محافظة رام هللا و البيرة * .تجدها في الملحق رقم ( )2صفحة (.)378

66

.34

إعـــالن استمالك صادر عن مجلس الخدمات المشترك إلدارة النفايات
الصلبة.

67

إعــالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية لمحافظتي رام هللا و البيرة.

.35

*

.36

تنويه.

تجدها في الملحق رقم ( )2صفحة (.)378
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العدد 85

رقم
مسلسل العدد الخامس والثمانون  06 /آيار 2010م
الصفحة

.3

قرار بقانون رقم ( )3لسنة 2010م
بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2010م.

15

.4

قرار بقانون رقم ( )4لسنة 2010م
بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات.

26

.5

قرار بقانون رقم ( )5لسنة 2010م
بشأن المصادقة على تعيين رئيس ديوان الموظفين العام .

34

.6

مرسوم رقم ( )1لسنة 2010م
بشأن تأجيل موعد االنتخابات الرئاسية والتشريعية.

35

.7

مرسوم رقم ( )2لسنة 2010م
بشأن الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون الفلسطينية.

37

.8

مرسوم رقم ( )3لسنة 2010م
بشأن تقليد السيد  /سامي مسلم وسام القدس الشريف.

43

.9

قرار رقم ( )148لسنة 2009م
بشأن ترقية السيدة  /وداد سعيد عابد إلى درجة وكيل مساعد (.)A2

44

.10

قرار رقم ( )149لسنة 2009م
بشأن العفو عن المحكوم عليه  /فتحي عمر عبد الرحمن شقير.

45
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العدد الخامس والثمانون /

13

06

.2

قرار بقانون رقم ( )2لسنة 2010م
بشأن المصادقة على قرار تحديد الراتب والحقوق المالية لرئيس ديوان
الرقابة المالية واإلدارية.

أيار 2010م

.1

قرار بقانون رقم ( )1لسنة 2010م
بشأن المصادقة على تعيين رئيس هيئة مكافحة الكسب غير المشروع.

11

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد 85

العدد الخامس والثمانون /
06

أيار 2010م

.11

قرار رقم ( )150لسنة 2009م
ً
بشأن تعيين السفير /خالد األطرش سفيرا لدولة فلسطين لدى جمهورية
البوسنة والهرسك.

46

.12

قرار رقم ( )1لسنة 2010م
بشأن ترقية السيد /نواف نايف صوف إلى درجة مدير عام (.)A4

47

.13

قرار رقم ( )2لسنة 2010م
بشأن ترقية السيد  /أسامة جميل البسط إلى درجة وكيل مساعد (.)A2

48

.14

قرار رقم ( )3لسنة 2010م
بشأن ترقية السيد  /عماد النحاس إلى درجة وكيل مساعد (.)A2

49

.15

قرار رقم ( )4لسنة 2010م
بشأن ترقية السيدة  /انتصار وليد أبو عمارة إلى درجة وكيل (.)A1

50

.16

قرار رقم ( )5لسنة 2010م
بشأن منح السيد  /نديم عارف عبد البراهمة درجة وزير.

51

.17

قرار رقم ( )6لسنة 2010م
بشأن المصادقة على قرار حكم المحكة العسكرية الدائمة لجنوب
المحافظات الشمالية في القضية رقم (/118م د.)2009/

52

.18

قرار رقم ( )7لسنة 2010م
بشأن ترفيع السيد  /هاني إبراهيم يحيى عياد إلى درجة ( )A2استثناءً.

54

.19

قرار رقم ( )8لسنة 2010م
ً
بشأن تعيين األخ  /رفيق النتشة ممثال للرئيس اعتبارا من تاريخه.

55

.20

قرار رقم ( )9لسنة 2010م
بشأن تعيين السيد  /حسن فهد حسن سليمان (العوري) ،مستشاراً قانونياً
لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بدرجة وزير.

56

.21

قرار رقم ( )10لسنة 2010م
بشأن ترفيع السيد  /حافظ عمر البرغوثي إلى درجة (.)A1

57

.22

قرار رقم ( )11لسنة 2010م
بشأن ترقية السيد  /علي أحمد عبد هللا عبد هللا إلى درجة ( )A4ونقله
إلى وزارة الشؤون الخارجية.

58
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العدد 85

.25

قرار رقم ( )14لسنة 2010م
بشأن ترقية السيد  /ماهر إبراهيم أبو ريدة إلى مدير عام بدرجة (.)A4

61

.26

قرار رقم ( )15لسنة 2010م
بشأن نقل السيد  /عقيل خرزم إلى دائرة شئون الالجئين.

62

.27

قرار رقم ( )16لسنة 2010م
بشأن نقل السيد  /ياسر خليل الخطيب إلى وزارة النقل والمواصالت.

63

.28

قرار رقم ( )17لسنة 2010م
بشأن نقل السيد  /مجدي إبراهيم عالونة إلى وزارة الداخلية.

64

.29

قرار رقم ( )18لسنة 2010م
بشأن نقل السيدة  /سوسن غوشة إلى مكتب السيد أحمد مجدالني.

65

.30

قرار رقم ( )19لسنة 2010م
بشأن تعيين الدكتور  /حازم إسماعيل الشنار مديراً عاماً لمؤسسة
المواصفات والمقاييس الفلسطينية.

66

.31

قرار رقم ( )20لسنة 2010م
بشأن ترقية السيد  /أيمن محمود قنديل إلى وكيل مساعد بدرجة (.)A2

67

.32

قرار رقم ( )21لسنة 2010م
ً
وكيال لوزارة االقتصاد بدرجة
بشأن تسكين السيد  /عبد الحفيظ نوفل
(.)A1

68

.33

قرار رقم ( )22لسنة 2010م
بشأن ترقية السيد  /معروف محمد زهران إلى وكيل بدرجة (.)A1

69

.34

قرار رقم ( )23لسنة 2010م
ً
بشأن تعيين السيد  /خليل منير قراجة وكيال لوزارة العدل بدرجة (.)A1

70

.35

قرار رقم ( )24لسنة 2010م
بشأن تمتع المؤتمر الوطني الشعبي للقدس بالشخصية االعتبارية.

71
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العدد الخامس والثمانون /

.24

قرار رقم ( )13لسنة 2010م
بشأن ترقية السيد  /حسان فتحي البلعاوي إلى مدير عام بدرجة (.)A4

60

06

59

أيار 2010م

.23

قرار رقم ( )12لسنة 2010م
بشأن ترقية السيد /غسان محمد محمود جاد هللا إلى مدير عام بدرجة
(.)A4

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد 85

العدد الخامس والثمانون /
06

أيار 2010م

.36

قرار رقم ( )25لسنة 2010م
بشأن ترقية السيد  /أحمد فواز جمال حزوري إلى درجة (.)A4

72

.37

قرار رقم ( )26لسنة 2010م
بشأن ترقية السيد  /عماد سمير أحمد األصفر إلى درجة (.)A4

73

.38

قرار رقم ( )27لسنة 2010م
بشأن تعيين السيدة  /ليلى داود غنام محافظاً لمحافظة رام هللا والبيرة.

74

.39

قرار رقم ( )28لسنة 2010م
بشأن تشكيل لجنة مستقلة لمتابعة توصيات تقرير جولدستون.

75

.40

قرار رقم ( )29لسنة 2010م
بشأن ترقية العميد /أحمد محمد أحمد المبيض إلى رتبة لواء وتعيينه
رئيساً لهيئة القضاء العسكري.

77

.41

قرار رقم ( )30لسنة 2010م
بشأن ترقية السيدة  /فريال عبد الرحمن إلى درجة وكيل مساعد (.)A2

78

.42

قرار رقم ( )31لسنة 2010م
بشأن إعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة القدس المفتوحة.

79

.43

قرار رقم ( )32لسنة 2010م
بشأن تعيين أعضاء مجلس تنظيم قطاع الكهرباء.

81

.44

قرار رقم ( )33لسنة 2010م
بشأن تعيين قضاة صلح.

83

.45

قرار رقم ( )34لسنة 2010م
بشأن ترقية السيد  /نبيل خالد فانوس إلى درجة وكيل مساعد (.)A2

85

.46

قرار رقم ( )35لسنة 2010م
بشأن ترقية السيد  /حسن عبد الفتاح علوي إلى درجة (.)A1

86

.47

قرار رقم ( )36لسنة 2010م
بشأن ترفيع السيدة  /خولة شريف علي شحرور إلى درجة (.)A3

87

.48

قرار رقم ( )37لسنة 2010م
بشأن ترفيع السيد  /أحمد سعيد يوسف علي إلى درجة (.)A3

88
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العدد 85

.50

قرار رقم ( )39لسنة 2010م
بشأن ترفيع السيد  /يوسف أحمد عوض قداح إلى درجة (.)A3

90

.51

قرار رقم ( )40لسنة 2010م
بشأن ترفيع السيد  /حمزة محمد إبراهيم زلوم إلى درجة (.)A4

91

.52

قرار رقم ( )41لسنة 2010م
بشأن ترقية السيد  /بسام فهمي جابر إلى مدير عام بدرجة (.)A4

92

.53

قرار رقم ( )42لسنة 2010م
بشأن ترقية السيد  /جمال توفيق حمادنة إلى مدير عام بدرجة (.)A4

93

.54

قرار رقم ( )43لسنة 2010م
بشأن ترقية السيد  /بالل أحمد ذوابة إلى مدير عام بدرجة (.)A4

94

.55

قرار رقم ( )44لسنة 2010م
بشأن ترقية السيد /أحمد محمد الخطيب إلى مدير عام بدرجة (.)A4

95

.56

قرار رقم ( )45لسنة 2009م
بشأن ترقية السيد /حسين محمد النبيه إلى مدير عام بدرجة (.)A4

96

06

.57

قرار رقم ( )46لسنة 2010م
بشأن ترقية السيد /مجدي هاني الحسن إلى مدير عام بدرجة (.)A4

97

أيار 2010م

.58

قرار رقم ( )47لسنة 2010م
بشأن ترقية السيد /هيثم رشيد محمود رشيد إلى درجة (.)A3

98

.59
.60
.61

قرار رقم ( )48لسنة 2010م
بشأن ترقية القاضي فريد جميل محمود عقل من درجة رئيس محكمة
بداية إلى درجة قاضي محكمة استئناف.
قرار رقم ( )49لسنة 2010م
بشأن ترقية قضاة من درجة قاضي محكمة صلح إلى درجة قاضي
محكمة بداية.
قرار رقم ( )50لسنة 2010م
بشأن ترقية قضاة من درجة قاضي محكمة بداية إلى درجة رئيس
محكمة بداية.
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.49

قرار رقم ( )38لسنة 2010م
بشأن ترفيع السيد  /بشار غازي عبد هللا جمعة إلى درجة (.)A2

89

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني
.62
.63
.64

.65

العدد الخامس والثمانون /

.66
.67

العدد 85

قرار رقم ( )51لسنة 2010م
بشأن ترقية قضاة من درجة قاضي محكمة بداية إلى درجة قاضي
محكمة استئناف.
قرار رقم ( )52لسنة 2010م
بشأن ترقية القاضي  /طلعت محمود حمد هللا الطويل من رئيس محكمة
بداية إلى درجة قاضي محكمة استئناف.
قرار رقم ( )53لسنة 2010م
بشأن ترقية قضاة من درجة قاضي محكمة صلح إلى درجة قاضي
محكمة بداية.
قرار رقم ( )54لسنة 2010م
بشأن تعيين السيد  /حسن أحمد محمد العينين (سلطان أبو العينين)
مستشاراً لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية لشؤون الالجئين بدرجة
وزير.
قرار رقم ( )55لسنة 2010م
بشأن نقل السيد  /أمين رمزي درويش مقبول إلى مؤسسة الرئاسة
وتعيينه مستشاراً بدرجة وزير.
قرار رقم ( )56لسنة 2010م
بشأن تعيين السيد  /رفيق شاكر درويش النتشة رئيساً لهيئة مكافحة
الكسب غير المشروع بدرجة وزير.

103
105
106

107

108
109

06

أيار 2010م

.68

قرار رقم ( )57لسنة 2010م
بشأن ترقية السيد  /عبد الجبار سالم إلى مدير عام بدرجة (.)A4

110

.69

قرار رقم ( )58لسنة 2010م
بشأن إحالة السيد  /سامي مسلم محافظ محافظة طوباس على التقاعد.

111

.70

قرار رقم ( )59لسنة 2010م
بشأن إحالة العميد  /منير العبوشي محافظ محافظة سلفيت على التقاعد.

112

.71

قرار رقم ( )60لسنة 2010م
بشأن العفو عن المدان  /هاني عزت حالوة عما تبقى من محكوميته.

113

.72
.73

قرار رقم ( )61لسنة 2010م
بشأن تحديد الراتب والحقوق المالية لرئيس ديوان الرقابة المالية
واإلدارية.
قرار رقم ( )62لسنة 2010م
ً
بشأن تعيين األخ /عوض زعول ممثال للسيد الرئيس في جمهورية
الشيشان.
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116
256

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد 85

.75

قرار رقم ( )64لسنة 2010م
بشأن ترقية السيد  /عاطف يوسف أحمد إلى مدير عام بدرجة (.)A4

118

.76

قرار رقم ( )65لسنة 2010م
بشأن ترقية السيد  /خالد جاسر سليم إلى درجة وكيل مساعد (.)A2

119

.77

قرار رقم ( )66لسنة 2010م
بشأن ترقية السيد  /غسان توفيق قاسم إلى مدير عام بدرجة (.)A4

120

.78

قرار رقم ( )67لسنة 2010م
بشأن ترقية السيد  /خلدون أحمد مصلح إلى مدير عام بدرجة (.)A4

121

.79

قرار رقم ( )68لسنة 2010م
بشأن ترقية السيد  /جمال حسين ياسين إلى مدير عام بدرجة (.)A4

122

.80

قرار رقم ( )69لسنة 2010م
بشأن ترقية السيد  /موسى علي داود إلى مدير عام بدرجة (.)A4

123

العدد الخامس والثمانون /

.81

قرار رقم ( )70لسنة 2010م
بشأن تعديل المـــادة األولى من الـــــــقرار الرئاسي رقم ( )53لسنة
2010م بشأن ترقية القاضيين  /منال رشاد صالح المصري وشاهر
ناجي حسن نزال.

124

06

.82

قرار رقم ( )71لسنة 2010م
بشأن منح السيد  /يونس الخطيب رئيس جمعية الهالل درجة وزير.

126

.83
.84
.85

قرار رقم ( )72لسنة 2010م
بشأن نقل ملكية جميع األسهم التي تملكها مؤسسة البحر إلى شركة
صندوق االستثمار الفلسطيني بالقيمة االسمية للسهم.
قرار رقم ( )73لسنة 2010م
بشأن ترقية السيد  /صالح طاهر علي إلى درجة مدير عام ()A4
استثناءً.
قرار رقم ( )74لسنة 2010م
بشأن ترقية قضاة من درجة قاضي محكمة بداية إلى درجة قاضي
محكمة استئناف.
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127
128
129

257

أيار 2010م

.74

قرار رقم ( )63لسنة 2010م
بشأن نقل األخ /حسان ششنية إلى وزارة الشؤون الخارجية.

117

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد 85

.86

قرار رقم ( )75لسنة 2010م
بشأن منح السيد  /فاروق ممتاز اإلفرنجي رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية
درجة وزير.

131

.87

قرار رقم ( )76لسنة 2010م
بشأن تشكيل لجنة لمتابعة قرار القمة العربية المتعلق بدعم القدس.

132

.88
.89
.90
العدد الخامس والثمانون /

.91
.92

06

أيار 2010م

.93

قرار رقم ( )77لسنة 2010م
بشأن نقل السيد  /جهاد رجب أحمد حمدان من وظيفته الحالية وتعيينه
محافظاَ بديوان الرئاسة بنفس درجته وامتيازاته.
قرار رقم ( )78لسنة 2010م
بشأن نقل السيد  /ثائر توفيق طاهر أبو بكر إلى وزارة الشؤون
الخارجية-سفارة فلسطين بالمملكة المغربية.
قرار رقم ( )79لسنة 2010م
بشأن منح السيد  /شداد "أحمد رشاد" العتيلي رئيس سلطة المياه
الفلسطينية درجة وزير.
قرار رقم ( )80لسنة 2010م
بشأن تعيين السيد  /عصام عبد الرازق رشيد محافظاً لمحافظة سلفيت.
قرار رقم ( )81لسنة 2010م
ً
بشأن تعيين السيد  /مروان إميل ميخائيل طوباسي محافظا لمحافظة
طوباس.
قرار رقم ( )82لسنة 2010م
بشأن نقل السيد  /بشير سليم سالمة أبو حطب الى وزارة الشؤون
الخارجية بدرجة مستشار أول لدى السفارة الفلسطينية بجمهورية مصر
ً
مسؤوال للقسم القنصلي.
العربية

134
135
136
137
138

139

.94

قرار رقم ( )83لسنة 2010م
بشأن ترقية السيد  /محمود أحمد زعرور إلى درجة مدير عام (.)A4

140

.95

قرار رقم ( )84لسنة 2010م
بشأن ترقية السيد  /عبد موسى أبو ريدي إلى درجة مدير عام (.)A4

141

.96

قرار رقم ( )85لسنة 2010م
بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة فلسطين المستقبل.

142

.97

قرار رقم ( )86لسنة 2010م
بشأن ترفيع السيد  /محمد عاطف ذيب الخطيب إلى درجة (.)A4

144
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العدد 85

.101

قرار رقم ( )90لسنة 2010م
بشأن نقل السيدة  /ريما عزت نزال إلى االتحاد العام للمرأة الفلسطينية.

148

.102

قرار رقم ( )91لسنة 2010م
ً
ً
بشأن تعيين السيد  /معين الكوع وكيال مساعدا ( )A2في ديوان الرئاسة.

149

.103

قرار رقم ( )92لسنة 2010م
بشأن ترفيع السيد  /جابر عبد هللا بطة إلى مدير عام بدرجة (.)A4

150

.104

قرار رقم ( )93لسنة 2010م
بشأن نقل السيد  /أحمد محمد الرفاعي إلى أمانة سر اللجنة التنفيذية لــ
(م.ت.ف) ،وتعيينه منسقاً عاماً ألمانة السر بدرجة وكيل (.)A1

151

.105

قرار رقم ( )94لسنة 2010م
بشأن تعيين السيد  /شادي نمر ذيب عياد بدرجة (.)A4

152

.106

قرار رقم ( )95لسنة 2010م
بشأن ترقية السيد  /فيصل عثمان إلى مدير عام بدرجة (.)A4

153

.107

قرار رقم ( )96لسنة 2010م
بشأن ترقية السيد  /جمال فوزي حاج إلى مدير عام بدرجة (.)A4

154

.108

قرار رقم ( )97لسنة 2010م
بشأن نقل السيد  /علي محمود عبد هللا أبو دياك الى الكادر الفني لديوان
الفتوى والتشريع بدرجة مستشار ،وتعيينه نائباً لرئيس الديوان.

155

.109

قرار رقم ( )98لسنة 2010م
بشأن ترقية السيد  /نادر يوسف صالحات إلى درجة مدير عام (.)A4

156

.110

قرار رقم ( )99لسنة 2010م
بشأن ترقية السيد  /فؤاد الشوبكي إلى مدير عام بدرجة (.)A4

157
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العدد الخامس والثمانون /

.100

قرار رقم ( )89لسنة 2010م
بشأن ترفيع السيد  /مسلم خميس عوض قويدر إلى درجة (.)A4

147

06

.99

قرار رقم ( )88لسنة 2010م
بشأن ترقية السيد  /عدنان قباجة الموظف إلى مدير عام بدرجة (.)A4

146

أيار 2010م

.98

قرار رقم ( )87لسنة 2010م
بشأن نقل السيد  /فيصل حسني النجار إلى جهاز المخابرات العامة.

145

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني
.111
.112

العدد

85

قرار رقم ( )100لسنة 2010م
بشأن تعيين السيد  /عبد هللا حسن جمعة اإلفرنجي مستشاراً لرئيس
السلطة الوطنية الفلسطينية للشؤون الدولية بدرجة وزير.
قرار رقم ( )101لسنة 2010م
بشأن نقل السيد  /ياسر محمد موسى أبو خاطر إلى الكادر الفني لديوان
الفتوى والتشريع وترقيته إلى درجة مستشار.

158
159

العدد الخامس والثمانون /

.113

قرار مجلس الوزراء رقم ( )1لعام 2010م
بشأن نظام السجل العدلي الوطني الفلسطيني.

160

.114

قرار مجلس الوزراء رقم ( )2لعام 2010م
بشأن نظام الشركات المدنية.

166

.115

قرار مجلس الوزراء رقم ( )3لعام 2010م
بشأن نظام الشركات غير الربحية.

171

.116

قرار وزاري رقم ( )1لعام 2010م
بشأن إشهار األسعار على السلع والخدمات في السوق الفلسطيني.

177

.117

06

أيار 2010م

.118

تعليمات رقم ( )1لعام 2010م
ً
بشأن تصويب شركات الكهرباء ألوضاعها وفقا ألحكام القرار بقانون
رقم ( )13لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام.
تعليمات رقم ( )2لسنة 2008م
بشأن تصويب الهيئات المحلية ألوضاعها وفقاً ألحكام القرار بقانون
رقم ( )13لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام.

178
181

.119

إعــالنات صادرة عن مدير عام اإلدارة العامة للتعاون بـوزارة العمل
"مسجل الجمعيات التعاونية".

184

.120

إعالن استمالك صادر عن سلطة الطاقة الفلسطينية.

189

.121

أمر تسوية صادر عن سلطة األراضي.

190

.122

إعالنات صادرة عن سلطة األراضي.

192
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دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد 85

.123

إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء في محافظة
رام هللا والبيرة * .تجدها في الملحق رقم ( )2صفحة (.)378

196

.124

إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء في محافظة
طولكرم * .تجدها في الملحق رقم ( )2صفحة (.)378

210

.125
.126

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي
لتنظيم شارع بعرض (6م)  /محافظة رام هللا والبيرة.

*

219

تجدها في الملحق رقم ( )2صفحة (.)378

220

تـنـــويـــه.

العدد الخامس والثمانون /
06

أيار 2010م
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العدد 86

رقم
مسلسل العدد السادس والثمانون  09 /حزيران 2010م
الصفحة

العدد السادس والثمانون /
09

حزيران 2010م

.1

قرار بقانون رقم ( )6لسنة 2010م
بشأن سلطة األراضي.

5

.2

مرسوم رقم ( )4لسنة 2010م
بشأن تخصيص عدد المقاعد في بعض مجالس الهيئات المحلية.

11

.3

مرسوم رقم ( )5لسنة 2010م
بشأن إنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية للمخيمات الصيفية.

13

.4

قرار رقم ( )102لسنة 2010م
بشأن نقل السيد  /فايز عبد الحميد الحاج.

19

.5

قرار رقم ( )103لسنة 2010م
بشأن تعيين السيد  /محمد علي أبو بكر نائباً لرئيس دائرة شؤون الالجئين
بدرجة (.)A1

20

.6

قرار رقم ( )104لسنة 2010م
بشأن تمديد انتداب السيد  /راسم سليم عبد الجواد.

21

.7

قرار رقم ( )105لسنة 2010م
بشأن تمديد انتداب السيد  /عبد المنعم وهدان.

22

.8

قرار رقم ( )106لسنة 2010م
بشأن تغيير تاريخ نفاذ القرار الرئاسي رقم ( )74لسنة 2010م
بخصوص ترقية تسعة قضاة.

23

.9

قرار رقم ( )107لسنة 2010م
بشأن تعيين قضاة محكمة بداية.

24

.10

قرار رقم ( )108لسنة 2010م
بشأن تشكيل اللجنة الطبية العسكرية العليا.

25
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.11
.12
.13
.14
.15

.17

.20
.21
.22
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27
28
30
31
32
34

09

.19

قرار رقم ( )110لسنة 2010م
بشأن العفو عن المحكوم عليه  /الرقيب معتز نايف عامر -مرتب
الشرطة.
قرار رقم ( )111لسنة 2010م
بشأن المصادقة على قرار مجلس الوزراء بشأن استمالك قطعة أرض
لصالح سلطة المياه الفلسطينية.
قرار رقم ( )112لسنة 2010م
أراض من الذرعان بقرية جلقموس بمحافظة جنين،
بشأن تخصيص
ِ
لصالح وزارة الداخلية لغايات إقامة مركز شرطة عليها.
قرار رقم ( )113لسنة 2010م
أراض من زر العبد في قرية اليامون بمحافظة جنين
بشأن تخصيص
ِ
لصالح وزارة الداخلية لغايات إقامة مركز شرطة عليها.
قرار رقم ( )114لسنة 2010م
أراض من عرب الرشايدة بمحافظة بيت لحم ،لصالح
بشأن تخصيص
ِ
سلطة المياه الفلسطينية لغايات إقامة آبار مياه عليها.
قرار رقم ( )115لسنة 2010م
أراض من مخيم عسكر بمحافظة نابلس ،لصالح وزارة
بشأن تخصيص
ِ
الداخلية لغايات اقامة بركسات صيانة لمركبات الشرطة.
قرار رقم ( )116لسنة 2010م
أراض من عرابة بمحافظة جنين ،لصالح وزارة
بشأن تخصيص
ِ
الداخلية لغايات إقامة مركز شرطة عليها.
قرار رقم ( )117لسنة 2010م
أراض من نصف جبيل بمحافظة نابلس ،لصالح مجلس
بشأن تخصيص
ِ
قروي نصف جبيل لغايات إقامة مجمع خدمات عليها.
قرار رقم ( )118لسنة 2010م
بشأن ترقية السيد  /موفق توفيق عطية دراغمة إلى نائب محافظ بديوان
الرئاسة بدرجة (.)A1
قرار رقم ( )119لسنة 2010م
بشأن تعيين السيد  /صخر مدحت ناصر أبو العون مديراً عاماً “بوكالة
األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بدرجة ( )A4استثناء”.
قرار رقم ( )120لسنة 2010م
بشأن ترقية السيد  /حمدان عثمان حمدان البرغوثي إلى درجة ()A3
وتعيينه نائبا لمحافظ محافظة رام هللا والبيرة.

35
36
37
38
39
263

حزيران 2010م

.18

قرار رقم ( )109لسنة 2010م
بشأن العفو عن المحكوم عليه  /رامي السيد الفالح.

26

العدد السادس والثمانون /

.16

العدد 86

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني
.23
.24
.25

.26

العدد السادس والثمانون /

.27
.28

العدد

86

قرار رقم ( )121لسنة 2010م
بشأن ترقية السيد  /محمد طه حسن أبو عليا إلى درجة ( )A3وتعيينه
نائباً لمحافظ محافظة بيت لحم.
قرار مجلس الوزراء رقم ( )132لسنة 2007م
بشأن نظام صرف دفعة عاجلة تعويضاً عن أعمال الهدم واإلتالف التي
يقوم بها االحتالل.
قرار مجلس الوزراء رقم ( )133لسنة 2007م
بشأن الالئحة التنفيذة لقانون صندوق النفقة.
قرار مجلس الوزراء رقم ( )134لسنة 2007م
بشأن الالئحة التنفيذية لموظفي القطاع العام الذين انتهت أو تنتهي
خدماتهم بسبب بلوغهم سن الستين عاماً ولم يكملوا خدمة وظيفة
عشر سنة).
محسوبة ألغراض التقاعد (خمسة
َ
قرار مجلس الوزراء رقم ( )135لسنة 2007م
بشأن الالئحة التنفيذية المعدلة لالئحة التنفيذية بشأن شراء سنوات
الخدمة ألغراض التقاعد.
قرار مجلس الوزراء رقم ( )136لسنة 2007م
بشأن الالئحة التنفيذة الحتساب المستحقات التقاعدية ألعضاء المجلس
التشريعي والوزراء والمحافظين ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

40
41
43

51

53
55

09

حزيران 2010م

.29

قرار مجلس الوزراء رقم ( )137لسنة 2007م
بشأن نظام معدل لنظام رسوم تسجيل األراضي والمياه.

59

.30

قرار مجلس الوزراء رقم ( )20لعام 2008م
بشأن نظام احتساب مدة الخدمة السابقة لموظفي منظمة التحرير
الفلسطينية وفصائلها المعتمدة ومدة األسر لألسرى.

60

.31

قرار مجلس الوزراء رقم ( )9لعام 2009م
بشأن نظام مكاتب التشغيل الخاصة.

65

.32

قرار مجلس الوزراء رقم ( )10لعام 2009م
بشأن نظام الرسوم والغرامات.

69

.33

قرار مجلس الوزراء رقم ( )11لعام 2009م
بشأن نظام تسوية أوضاع الموظفين الحاصلين على مؤهل علمي أقل
من جامعي.

72

.34

قرار مجلس الوزراء رقم ( )12لعام 2009م
بشأن نظام استيراد أجهزة االتصاالت الخلوية والالسلكية.

76

الرقم المرجعي  :دليل رقم (Ref : G15-1-2014 -)2

mjr.lab.pna.ps

264

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد 86

.38

قرار مجلس الوزراء رقم ( )4لعام 2010م
بشأن نظام تمليك رخص تشغيل األرقام العمومي.

112

.39

قرار مجلس الوزراء رقم ( )5لعام 2010م
بشأن احتساب سنوات خدمة موظفي الجهاز المركزي لإلحصاء
الفلسطيني لغايات التقاعد.

122

.40

قرار مجلس الوزراء رقم ( )6لعام 2010م
بشأن نظام الحجر البيطري.

125

.41

قرار مجلس الوزراء رقم ( )7لعام 2010م
بشأن الالئحة التنفيذية المعدلة لالئحة التنفيذية بشأن إعفاء سيارات خاصة
بالمعوقين الستعمالهم الشخصي من الرسوم الجمركية والضرائب.

137

.42

إعالن استمالك صادر عن مجلس الوزراء .

140

.43

إعالن صادر عن مأمور تسجيل أراضي رام هللا .

144

.44
.45

إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة.

*

تجدها في الملحق رقم ( )2صفحة (.)379

إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء محافظة طولكرم.

*

تجدها في الملحق رقم ( )2صفحة (.)379
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.37

قرار مجلس الوزراء رقم ( )15لعام 2009م
بشأن الالئحة التنفيذية للمجلس الفلسطيني لحماية المستهلك.

105

09

.36

قرار مجلس الوزراء رقم ( )14لعام 2009م
بشأن نظام المحافظة على سرية المعلومات في قطاع األوراق المالية.

96

حزيران 2010م

.35

قرار مجلس الوزراء رقم ( )13لعام 2009م
بشأن الالئحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك.

80

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد

87

رقم
مسلسل العدد السابع والثمانون  26 /حزيران 2010م
الصفحة

.1

قرار بقانون رقم ( )7لسنة 2010م
بشأن تعديل قانون الكسب غير المشروع رقم ( )1لسنة 2005م.

2

العدد السابع والثمانون /
26

حزيران 2010م
الرقم المرجعي  :دليل رقم (Ref : G15-1-2014 -)2
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العدد 88

رقم
مسلسل العدد الثامن والثمانون  15 /كانون األول 2010م
الصفحة

.2

مرسوم رقم ( )6لسنة 2010م
بشأن منح المتضامنين ضمن أسطول الحرية ،الجنسية الفلسطينية.

12

.3

مرسوم رقم ( )7لسنة 2010م
بشأن إنشاء صندوق الرئيس محمود عباس لمساعدة الطلبة الفلسطينيين
في لبنان.

13

.4

قرار رقم ( )151لسنة 2009م
بشأن استمالك قطع أرض في طولكرم لبناء مجمع محاكم عليها.

17

.5

قرار رقم ( )122لسنة 2010م
بشأن تعيين السيدة /فريال كامل عبد الرحمن مستشاراً في الرئاسة.

18

.7

قرار رقم ( )123لسنة 2010م
بشأن إحالة الشيخ /تيسير رجب بيوض التميمي قاضي القضاة إلى
التقاعد.
قرار رقم ( )124لسنة 2010م
بشأن موعد اقتراع أفراد الشرطة وقوى األمن في انتخابات مجالس
الهيئات المحلية.
قرار رقم ( )125لسنة 2010م
بشأن ترقية السيد /حازم نصري عودة قمصية الموظف بديوان
الموظفين العام.

.9

قرار رقم ( )126لسنة 2010م
بشأن ترقية السيد  /محمد صالح عبد الرحيم الخليلي.

22

.10

قرار رقم ( )127لسنة 2010م
بشأن تخصيص منفعة جزء من قطعة أرض لصالح وزارة الداخلية
إلقامة مشاريع أمنية في محافظة طوباس.

23

.6

.8
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العدد الثامن والثمانون  15 /كانون األول 2010م

.1

قرار بقانون رقم ( )8لسنة 2010م
بشأن تعديل قانون المحامين النظاميين.

11

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد

88

العدد الثامن والثمانون  15 /كانون األول 2010م

.11

قرار رقم ( )128لسنة 2010م
بشأن ترقية السيدة  /ربيعة مصطفى خضر الصالحي.

24

.12

قرار رقم ( )129لسنة 2010م
بشأن ترقية السيد  /فهد عمر سليمان القواسمي.

25

.13

قرار رقم ( )130لسنة 2010م
بشأن ترقية السيد  /خالد إبراهيم محمد اشتية.

26

.14

قرار رقم ( )131لسنة 2010م
بشأن ترقية السيد  /عبد الكريم عطية عبد الرحمن القططي.

27

.15

قرار رقم ( )132لسنة 2010م
بشأن ترقية السيد  /محمود أحمد محمود صالح.

28

.16

قرار رقم ( )133لسنة 2010م
بشأن ترقية السيد  /لؤي علي عمر الشيخ عمر.

29

.17

قرار رقم ( )134لسنة 2010م
بشأن ترفيع السيد  /محمود موسى علي عبود.

30

.18

قرار رقم ( )135لسنة 2010م
بشأن تشكيل لجنة للحوار مع حاضرة الفاتيكان.

31

.19

قرار رقم ( )136لسنة 2010م
بشأن تعيين نائباً لمحافظ سلطة النقد الفلسطينية.

32

.20

قرار رقم ( )137لسنة 2010م
بشأن تشكيل المحكمة العسكرية المركزية /شمال المحافظات الشمالية.

33

.21

قرار رقم ( )138لسنة 2010م
بشأن تشكيل المحكمة العسكرية المركزية /جنوب المحافظات الشمالية.

34

.22

قرار رقم ( )139لسنة 2010م
بشأن تشكيل المحكمة العسكرية المركزية /وسط المحافظات الشمالية.

35

.23

قرار رقم ( )140لسنة 2010م
بشأن تشكيل المحكمة العسكرية العليا.

36
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العدد 88

.25

قرار رقم ( )142لسنة 2010م
بشأن تشكيل المحكمة العسكرية الدائمة /شمال المحافظات الشمالية.

38

.26

قرار رقم ( )143لسنة 2010م
بشأن تشكيل المحكمة العسكرية الدائمة /وسط المحافظات الشمالية.

39

.27

قرار رقم ( )144لسنة 2010م
بشأن تشكيل المحكمة العسكرية الخاصة.

40

.28

قرار رقم ( )145لسنة 2010م
بشأن ترقية السيد /خالد يونس حرب خالف.

41

.29

قرار رقم ( )146لسنة 2010م
بشأن ترقية السيد /فايق خالد عبد الهادي سليمان.

42

.30

قرار رقم ( )147لسنة 2010م
بشأن ترقية السيد /عودة هللا بدوي عودة هللا أبو عريضة.

43

.31

قرار رقم ( )148لسنة 2010م
بشأن ترقية السيد /محمد حسن عبد الحميد أحمد.

44

.32

قرار رقم ( )149لسنة 2010م
بشأن ترقية السيد /وجدي زياد فائق عبد الحليم.

45

.33

قرار رقم ( )150لسنة 2010م
بشأن ترقية السيد /غسان علي عزت المصري.

46

.34

قرار رقم ( )151لسنة 2010م
بشأن نقل السيد /محمد حسين أحمد داهودي.

47

.35

قرار رقم ( )152لسنة 2010م
بشأن سحب القرار الرئاسي الصادر بتاريخ 2010/07/10م المتعلق
بترقية السيد /خالد يونس حرب خالف.

48

.36

قرار رقم ( )153لسنة 2010م
بشأن ترفيع السيد /محمد مشرف نعمان القدوة.

49
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.24

قرار رقم ( )141لسنة 2010م
بشأن تشكيل المحكمة العسكرية الدائمة /جنوب المحافظات الشمالية.

37

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد 88

العدد الثامن والثمانون  15 /كانون األول 2010م

.37

قرار رقم ( )154لسنة 2010م
بشأن ترقية القاضي طلعت محمود حمد هللا زايد الطويل.

50

.38

قرار رقم ( )155لسنة 2010م
بشأن ترقية القاضي حلمي فارس حلمي الكخن.

51

.39

قرار رقم ( )156لسنة 2010م
بشأن ترقية عدد من معاوني النيابة العامة إلى درجة وكيل نيابة.

52

.40

قرار رقم ( )157لسنة 2010م
بشأن العفو عن المحكوم عليه أيوب يوسف سليمان ضميدي.

53

.41

قرار رقم ( )158لسنة 2010م
بشأن العفو عن عدد من الحكومين عما تبقى من مدة محكوميتهم.

54

.42

قرار رقم ( )159لسنة 2010م
بشأن العفو عن المحكوم عليه فادي نايف فتحي أبو شرخ.

55

.43

قرار رقم ( )160لسنة 2010م
بشأن العفو عن عدد من الحكومين عما تبقى من مدة محكوميتهم.

56

.44

قرار رقم ( )161لسنة 2010م
بشأن ندب السيدة /رنا حكم عمر بلعاوي.

57

.45

قرار رقم ( )162لسنة 2010م
بشأن تشكيل اللجنة الخاصة لمتابعة المنح والبعثات الدراسية.

58

.46

قرار رقم ( )163لسنة 2010م
بشأن إعادة محاكمة المتهمين رقيب أول شاهر القاضي والجندي عالء
الهوارين والمدني شهاب نصيف.

60

.47

قرار رقم ( )164لسنة 2010م
بشأن تشكيل النيابة العسكرية.

61

.48

قرار رقم ( )165لسنة 2010م
بشأن تشكيل مجلس إدارة صندوق الرئيس محمود عباس لمساعدة
الطلبة الفلسطينيين في لبنان.

63

.49

قرار رقم ( )166لسنة 2010م
بشأن ترقية عدد من معاوني النيابة العامة إلى درجة وكيل نيابة.

64
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.50

قرار رقم ( )167لسنة 2010م
بشأن تعيين السيد /حسين عبد هللا حسين ربايعة (األعرج).

66

.51

قرار مجلس الوزراء رقم ( )8لعام 2010م
بنظام مراقبة صحة الحيوان.

67

.52

قرار مجلس الوزراء رقم ( )9لعام 2010م بنظام أسس الترخيص
لشركات الكهرباء.

86

.53
.54

.56
.57
.58
.59
.60

.61

قرار مجلس الوزراء رقم ( )13لعام 2010م
بنظام عمل وحدات شؤون مجلس الوزراء.
قرار مجلس الوزراء رقم ( )14لعام 2010م
بالالئحة المعدلة لالئحة طبيعة العمل الخاصة بالقانونيين الخاضعين
لقانون الخدمة المدنية رقم ( )5لسنة 2008م.
قرار مجلس الوزراء رقم ( )15لعام 2010م
بنظام رسوم الخدمات المستحقة عن معامالت األراضي لدى دوائر
ضريبة األمالك.
قرار وزاري رقم ( )1لسنة 2009م
بشأن االلتزام بمدونة قواعد الحكومة للشركات المساهمة العامة في
فلسطين صادر عن وزير االقتصاد الوطني.
قرار وزاري رقم ( )2لسنة 2009م
بشأن تشكيل فريق وطني إلعداد مشروع قانون الغرف التجارية
والصناعية والزراعية الفلسطينية  /صادر عن وزير االقتصاد الوطني.
قرار وزاري رقم ( )2لسنة 2010م
بشأن تحويل شركة سوق فلسطين لألوراق المساهمة الخصوصية
المحدودة الى شركة مساهمة عامة / .صادر عن وزير اإلقتصاد
الوطني.
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120
126
133
135
136

138
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.55

قرار مجلس الوزراء رقم ( )10لعام 2010م
بالالئحة التنفيذية المعدلة لالئحة التنفيذية لقانون المرور رقم ( )5لسنة
2000م.
قرار مجلس الوزراء رقم ( )11لعام 2010م
بنظام المكافآت والحقوق المالية لرئيس وأعضاء مجلس إدارة هيئة
التقاعد الفلسطينية.
قرار مجلس الوزراء رقم ( )12لعام 2010م
بنظام المكافآت والحقوق المالية لرئيس وأعضاء مجلس إدارة مجلس
تنظيم قطاع الكهرباء.

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني
.62

.63

.64
.65
العدد الثامن والثمانون  15 /كانون األول 2010م

.66
.67
.68
.69
.70

.71

.72

العدد

88

قرار وزاري رقم ( )3لسنة 2010م
بشأن تمديد فترة عمل لجنة إدارة شركة المؤسسة العربية للتأمين
( م.ع.م)  /صادر عن وزير االقتصاد الوطني.
قرار وزاري رقم ( )4لسنة 2010م
بشأن تشكيل فريق وطني لإلشراف على إعداد مشروع قانون الصناعة
وقانون اإلتحاد العام للصناعات الفلسطينية  /صادر عن وزير االقتصاد
الوطني.
قرار وزاري رقم ( )5لسنة 2010م
بشأن ضبط المخالفين ألحكام قانون حماية المستهلك ،ال سيما إشهار
األسعار  /صادر عن وزير اإلقتصاد الوطني.
قرار وزاري رقم ( )6لسنة 2010م
بشأن تحديد سقف سعر بيع كيلو غرام الخبز المنتج من دقيق القمح
األبيض (أول باب) للمستهلك  /صادر عن وزير االقتصاد الوطني.
قرار وزاري رقم ( )7لسنة 2010م
بشأن تصدير الحجر والرخام إلى المملكة األردنية الهاشمية  /صادر
عن وزير االقتصاد الوطني.
قرار وزاري رقم ( )8لسنة 2010م
بشأن موظفي الضبطية القضائية في مديرية دمغ ومراقبة المعادن
الثمينة  /صادر عن وزير االقتصاد الوطني.
قرار وزاري رقم ( )1لسنة 2010م
بشأن وضع شروط إضافية لمنح رخصة لمكاتب خدمات النقل السياحي
 /صادر عن وزير السياحة واآلثار.
قرار وزاري رقم ( )2لسنة 2010م
باعتبار المنتزهات إحدى الصناعات السياحية  /صادر عن وزير
السياحة واآلثار.
قرار رقم ( )1لسنة 2007م
بشأن الوثيقة الموحدة لتأمينات العمال  /صادر عن هيئة سوق رأس
المال.
قرار رقم ( )1لسنة 2009م
بشأن البيانات المالية المرحلية والختامية والتقارير اإلحصائية الدورية
الواجب على شركات التأمين تقديمها للهيئة  /صادر عن هيئة سوق
رأس المال.
قرار رقم ( )2لسنة 2009م
بشأن منح اإلجازة لوكالء التأمين  /صادر عن هيئة سوق رأس المال.

الرقم المرجعي  :دليل رقم (Ref : G15-1-2014 -)2

mjr.lab.pna.ps

139

140

142
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149
151
152
153

161

165
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.73

.74

العدد 88

قرار رقم ( )1لسنة 2010م
بشأن تشكيل اللجنة االستشارية لشؤون التأمين  /صادر عن هيئة سوق
رأس المال.
تعليمات رقم ( )1لسنة 2009م
بشأن تحديد قيمة هامش المالءة وتعديالتها واإلجراءات والشروط
والنماذج المطلوبة إلصدار شهادة المالءة  /صادر عن هيئة سوق رأس
المال.

185

187

.76

إعالن استمالك صادر عن مجلس القضاء األعلى.

206

.77

إعالن استمالك صادر عن سلطة الطاقة الفلسطينية.

207

.78

إعالنات استمالك صادرة عن وزارة الصحة.

208

.79

أوامر تسوية صادرة عن سلطة االراضي.

210

.80

تنويه.

213
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.75

إعالن استمالك صادر عن مجلس الوزراء.

204

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد 89

رقم
مسلسل العدد التاسع والثمانون  01 /كانون الثاني 2011م
الصفحة

العدد التاسع والثمانون /

.2

قرار رقم ( )168لسنة 2010م
بشأن المصادقة على قرار مجلس الوزراء بشأن استمالك قطع أراضي
في بلدة رمون إلنشاء مكب للنفايات الصلبة لوسط المحافظات الشمالية
مع الحيازة الفورية.

13

.3

قرار رقم ( )169لسنة 2010م
بشأن العفو عن عدد من المحكومين عما تبقى من مدة محكوميتهم.

17

.4

قرار رقم ( )170لسنة 2010م
بشأن المصادقة الخاصة في القضية رقم ( )18/09محاكم.

19

.5

قرار رقم ( )171لسنة 2010م
بشأن تمديد خدمة المقدم حقوقي /محمد شحادة حسين األمير.

21

.6

قرار رقم ( )172لسنة 2010م
بشأن نقل السيد /عبد المنعم وحيد عبد المنعم وهدان.

22

.7

قرار رقم ( )173لسنة 2010م
بشأن تعيين السيد /سمير محي الدين طه الخطيب مستشاراً.

23

.8

قرار رقم ( )174لسنة 2010م
أراض
بشأن المصادقة على قرار مجلس الوزراء بشأن استمالك قطع
ِ
لصالح الخزينة العامة.

24

.9

قرار رقم ( )175لسنة 2010م
بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لمهرجان الشباب العالمي في جنوب أفريقيا.

29

.10

قرار رقم ( )176لسنة 2010م
بشأن نقل سيدة /سلوى كايد موسى قنام "هديب".

31

01

.1

مرسوم رقم ( )8لسنة 2010م
بشأن إنشاء الهيئة الخيرية الفلسطينية للتكافل األسري.

9

كانون الثاني 2011م
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العدد 89
32

.12

قرار رقم ( )178لسنة 2010م
بشأن ترقية السيد /عيسى موسى محمد البرادعية.

33

.13

قرار رقم ( )179لسنة 2010م
بشأن ترقية السيد /بسام محمد حسن المجدالوي.

34

.14

قرار رقم ( )180لسنة 2010م
بشأن تعيين السيد /بشار أديب زكي أباظة.

35

.15

قرار رقم ( )181لسنة 2010م
بشأن ترقية السيد /رياض خالد عبد الحليم الحسن.

36

.16

قرار رقم ( )182لسنة 2010م
بشأن تعيين السيد /أسامة أحمد مصطفى النجار

37

.17

38

01

39

.19

قرار رقم ( )185لسنة 2010م
بشأن ترفيع السيد  /عزام فوزي عبد الفتاح الحاج يوسف.

40

.20

قرار رقم ( )186لسنة 2010م
بشأن ترفيع السيد  /معين عمر يوسف عنساوي.

41

.21

قرار رقم ( )187لسنة 2010م
بشأن ترفيع السيد  /باسم حسين عبد الرحيم قدورة.

42

.22

قرار رقم ( )188لسنة 2010م
بشأن ترفيع السيد  /عبد المجيد علي عوض سويلم.

43

.23

قرار رقم ( )189لسنة 2010م
بشأن ترفيع السيدة  /ريما محمد حسن الكيالني.

44
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.18

قرار رقم ( )183لسنة 2010م
بشأن بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الخيرية الفلسطيني للتكافل
االسري.
قرار رقم ( )184لسنة 2010م
بشأن إعادة المحاكمة في القضية الجزائرية رقم ( / 6 / 117محاكم
عسكرية).

العدد التاسع والثمانون /

.11

قرار رقم ( )177لسنة 2010م
بشأن تعديل القرار الرئاسي رقم ( )123لسنة 2010م بشأن إحالة الشيخ
تيسير رجب بيوض التميمي قاضي القضاة إلى التقاعد.

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد

89

العدد التاسع والثمانون /
01

كانون الثاني 2011م

.24

قرار رقم ( )190لسنة 2010م
بشأن ترقية السيد  /فؤاد على أحمد العملة.

45

.25

قرار رقم ( )191لسنة 2010م
بشأن ترفيع السيد " /محمد خيري" حسن حمدات البريمي.

46

.26

قرار رقم ( )192لسنة 2010م
بشأن بنقل السيد  /كامل احمد حسن حميد.

47

.27

قرار رقم ( )193لسنة 2010م
بشأن ترقية عدد من معاوني النيابة العامة إلى درجة وكيل نيابة.

48

.28

قرار رقم ( )194لسنة 2010م
بشأن ترقية السيدة  /خولة داود االزرق.

48

.29

قرار رقم ( )195لسنة 2010م
بشأن ترقية السيد  /عاطف محمود أحمد أبو مرعي.

50

.30

قرار رقم ( )196لسنة 2010م
بشأن ترقية السيد  /رائد محمد جميل سمارة.

51

.31

قرار رقم ( )197لسنة 2010م
بشأن ترقية السيد  /لؤي سليمان ناجي غنيم.

52

.32

قرار رقم ( )198لسنة 2010م
بشأن ترقية السيد  /محمد راسم خضر جراد.

53

.33

قرار رقم ( )199لسنة 2010م
بشأن ترقية السيدة  /ريم عبد الكريم محمود كرزون.

54

.34

قرار رقم ( )200لسنة 2010م
بشأن ترقية السيد  /عبد هللا أحمد بركات.

55

.35

قرار رقم ( )201لسنة 2010م
بشأن ترقية كل من:
 .1ترقية السيد  /حمدي فوزي حسن رجبي.
 .2ترقية السيد  /حسام محمد سعيد دراغمة.

56
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العدد 89

57

.37

قرار رقم ( )203لسنة 2010م
بشأن ترفيع السيد  /رضا عطا رضا عباس وإحالته الى التقاعد.

58

.38

قرار رقم ( )204لسنة 2010م
بشأن ترفيع ترقية معاوني النيابة العامة إلى درجة وكيل نيابة.

59

.39

قرار رقم ( )205لسنة 2010م
بشأن إحالة السيد /عبد الكريم محمود مسلم أبو صالح رئيس ديوان
الفتوى والتشريع إلى التقاعد.

60

.40

قرار رقم ( )206لسنة 2010م
بشأن العفو عن عدد من المحكومين عما تبقى من مدة محكوميتهم.

61

.41

.44
.45
.46

قرار وزاري رقم ( )1لسنة 2010م
بشأن منح الترخيص لوكالة الخدمات البريدية  /صادر عن وزير
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.
قرار وزاري رقم ( )2لسنة 2010م
بشأن ترخيص شركات تمويل الرهن العقاري وأصحاب المهن العقارية
صادرة عن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
تعليمات رقم ( )3لسنة 2009م
بشأن ترتيبات إعادة التامين  /صادرة عن هيئة سوق رأس المال.
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01

.43

قرار مجلس الوزراء رقم ( )18لعام 2010م
بالئحة بدالت ومصاريف مهمات العمل الرسمية.

63

68
86
99
105
123

277

كانون الثاني 2011م

.42

قرار مجلس الوزراء رقم ( )16لعام 2010م
بالالئحة التنفيذية بشأن تنظيم انتفاع موظفي الهيئات المحلية والمؤسسات
العامة وموظفي مؤسسات العمل األهلي والمجتمع المدني والقطاع
الخاص وموظفي وأعضاء النقابات المهنية ومنتسبوها بأحكام قانون
التقاعد العام.
قرار مجلس الوزراء رقم ( )17لعام 2010م
بالالئحة التنفيذية بشأن بدالت ومصاريف مهمات الهمل الرسمية
والدورات الخارجية لقوى األمن الفلسطينية.

العدد التاسع والثمانون /

.36

قرار رقم ( )202لسنة 2010م
بشأن ترقية كل من:
 .1ترقية السيد  /صالح خالد أسد جبر.
 .2ترقية السيدة  /يسرى جودة عوض هللا.

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني
.47
.48
.49
.50
.51
العدد التاسع والثمانون /

.52

01

.53

العدد

89

تعليمات رقم ( )1لسنة 2010م
بشأن منح إجازة لخبراء التأمين االستشاريين  /صادرة عن هيئة سوق
رأس المال.
تعليمات رقم ( )2لسنة 2010م
بشأن منح إجازة للخبراء االكتواريين /صادرة عن هيئة سوق رأس
المال.
تعليمات رقم ( )3لسنة 2010م
بشأن منح إجازة لخبراء المعاينة لتقدير األضرار  /صادرة عن هيئة
سوق رأس المال.
تعليمات رقم ( )4لسنة 2010م
بشأن منح إجازة لشركات إدارة النفقات الطبية والخدمات التأمينية
وأسس تنظيم أعمالها  /صادرة عن هيئة سوق رأس المال.
تعليمات رقم ( )5لسنة 2010م
بشأن منح إجازة لمحققي التأمين  /صادرة عن هيئة سوق رأس المال.

كانون الثاني 2011م

تعليمات رقم ( )6لسنة 2010م
بشأن منح إجازة لوسطاء التأمين وإعادة التأمين  /صادرة عن هيئة
سوق رأس المال.
تعليمات رقم ( )7لسنة 2010م
بشأن ترخيص األسواق المالية  /صادرة عن هيئة سوق رأس المال
الفلسطينية.

129
135
141
148
156
163
172

.54

إعالنات تصفية بنك فلسطين الدولي  /صادرة عن سلطة النقد.

176

.55

أوامر تصفية عن سلطة األراضي.

179

.56
.57
.58

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى.

*

تجدها في الملحق رقم ( )2صفحة (.)380

إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة.

*

تجدها في الملحق رقم ( )2صفحة (.)380

إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة طولكرم.

*

تجدها في الملحق رقم ( )2صفحة (.)380
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192
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العدد 89

إعالنات صادرة عن اللجنة التنظيمية لمحافظة أريحا واألغوار.

.59

*

.60

إعالنات صادرة عن بلدية رام هللا .

196

.61

إعالن صادر عن بلدية طولكرم.

199

تجدها في الملحق رقم ( )2صفحة (.)380

193

العدد التاسع والثمانون /
01

كانون الثاني 2011م
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مسلسل

العدد 90

العدد التسعون  30 /آذار 2011م

رقم
الصفحة

العدد التسعون /
30

آذار 2011م

.1

قرار بقانون رقم ( )9لسنة 2010م
بشأن إلغاء االمر العسكري رقم ( )353بشأن لجان االعتراض .

11

.2

قرار بقانون رقم ( )1لسنة 2011م
بشأن القضاء الشرعي .

12

.3

قرار بقانون رقم ( )2تعديل قانون تشجيع االستثمار في فلسطين رقم
( )1لسنة 1998م .

14

.4

قرار بقانون رقم ( )3لسنة 2011م
بشأن تعديل قانون االستمالك رقم ( )2لسنة 1953م.

22

.5

قرار بقانون رقم ( )4لسنة 2011م
بشأن المصادقة على تعيين رئيس لديوان الموظفين العام .

23

.6

مرسوم رقم ( )9لسنة 2010م
بشأن ضم وحدة القدس في ديوان الرئاسة والهيئة االسالمية المسيحية
لنصرة القدس إلى المؤتمر الوطني الشعبي للقدس.

24

.7

مرسوم رقم ( )1لسنة 2011م
بشان تشكيل اللجنة الوطنية العليا للقدس .

25

.8

مرسوم رقم ( )2لسنة 2011م
بشأن تشكيل المجلس األعلى االنتقالي للقضاء الشرعي .

26

.9
.10

مرسوم رقم ( )3لسنة 2011م
بشأن تعديل المرسوم الرئاسي بانشاء صندوق الرئيس محمود عباس
لمساعدة الطلبة الفلسطينين في لبنان .
مرسوم رقم ( )4لسنة 2011م
استبدال عضوية الشخصيتين الوطنيتين لمجلس ادارة " صندوق
التشغيل والحماية االجتماعية للعمال " .
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العدد 90

.14

قرار رقم ( )210لسنة 2010م
بشأن ترقية السيدة  /نهاية سليم علي السقا.

34

.15

قرار رقم ( )211لسنة 2010م
بشأن ترقية السيد /محمد حسن محمد حسن (أبو رحمة ).

35

.16

قرار رقم ( )212لسنة 2010م
بشأن ترقية موظفين في منظمة التحرير.

36

.17

قرار رقم ( )213لسنة 2010م
بشأن تعيين السيد /محمد يعقوب عبد القادر النوباني.

37

.18

قرار رقم ( )214لسنة 2010م
بشأن تعيين السيد /سمير محمود عبد القادر صبيحات .

38

.19

قرار رقم ( )215لسنة 2010م
بشأن إنشاء محكمة الجمارك االستئنافية للمحافظات الشمالية .

39

.20

قرار رقم ( )216لسنة 2010م
بشأن تعيين السيدة  /صمود عدنان الضميري .

40

.21

قرار رقم ( )217لسنة 2010م
بشأن تعيين السيد /عبد الكريم موسى حسني عويضة .

41

.22

قرار رقم ( )218لسنة 2010م
بشأن إعادة تشكيل لجنة الحوار مع حاضرة الفاتيكان .

42

.23

قرار رقم (  )219لسنة 2010م
بشأن العفو عن المحكوم عليه أيسر سهيل عبد الرؤوف أزعر .

43
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العدد التسعون /

.13

قرار رقم ( )209لسنة 2010م
ترقية السيدة  /فداء موسى منصور ابو حميد .

33

30

.12

قرار قم ( )208لسنة 2010م
ترقية السيد  /لطفي خالد مصطفى سمحان.

32

آذار 2011م

.11

قرار رقم ( )207لسنة 2010م
ترقية السيدة  /بثينة عبد الرحيم احمد سالم.

31

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد

90

العدد التسعون /
30

آذار 2011م

.24

قرار رقم ( )220لسنة 2010م
بشأن ترقية السيد  /نواف نايف عبد الرحيم صوف.

44

.25

قرار رقم ( )221لسنة 2010م
بشأن نقل السيد /جمال توفيق سليم حمادنة .

45

.26

قرار رقم ( )222لسنة 2010م
تعيين السيد /محمد رشيد محمود مصطفى .

46

.27

قرار رقم ( )223لسنة 2010م
بشأن تعيين السيد /محمود كامل محمد رزق .

47

.28

قرار رقم ( )224لسنة 2010م
بشأن تعيين السيد /رأفت اسماعيل حسن ابو جبر.

48

.29

قرار رقم ( )225لسنة 2010م
بشأن ترقية العميد  /احمد اسماعيل عبد العزيز رزق.

49

.30

قرار رقم ( )226لسنة 2010م
بشأن ندب السيد  /فراس مخيمر محمد ياغي.

50

.31

قرار رقم ( )227لسنة 2010م
بشأن ترقية السيد  /صالح " محمد لطفي" صالح الكفري.

51

.32

قرار رقم ( )228لسنة 2010م
بشأن ترقية السيد  /حسين محمود يوسف منصور.

52

.33

قرار رقم ( )229لسنة 2010م
بشأن ترقية السيد /فالح رسمي عبد الرحيم محمد.

53

.34

قرار رقم ( )230لسنة 2010م
بشأن ترقية السيدة  /شهناز ابراهيم خليل الفار.

54

.35

قرار رقم ( )231لسنة 2010م
بشأن ترقية السيد /مصطفى محمد مصطفى العودة.

55

.36

قرار رقم ( )232لسنة 2010م
بشأن ترقية السيد /ماجد عطا ذياب ابو الحلو .

56
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العدد 90
57

.38

قرار رقم ( )234لسنة 2010م
بشأن نقل السيد /أحمد نجيب محمد عساف .

58

.39

قرار رقم ( )235لسنة 2010م
بشأن تعيين السيد /ماجد عبد المجيد رشيد الفتياني .

59

.40

قرار رقم ( )1لسنة 2011م
بشأن تعيين السيدة  /عال فرح محمد عوض.

60

.41

قرار رقم ( )2لسنة 2011م
بشأن تعيين قضاه صلح .

61

.42

قرار رقم ( )3لسنة 2011م
بشأن تعيين السفير  /سعيد عيسى ابو عمارة.

62

.43

قرار قم ( )4لسنة 2011م
بشأن نقل السيدة  /هالة محمد العروسي عبد الجليل أبو غربية.

63

30

.44

قرار رقم ( )5لسنة 2011م
بشأن ترقية السيد /جمال محمد علي جواريش .

64

آذار 2011م

.45

قرار رقم ( )6لسنة 2011م
بشأن ترقية السيد /اياد اسعد حسن الصفدي .

65

.46

قرار رقم ( )7لسنة 2011م
بشأن ترقية السيد /سامر محمد احمد شرقاوي .

66

.47

قرار رقم ( )8لسنة 2011م
بشأن ترقية السيد /ابراهيم محمد ابراهيم الفتياني .

67

.48

قرار رقم ( )9لسنة 2011م
بشأن ترقية السيدة /وجيهة احمد خميس قرابصة .

68

.49

قرار رقم ( )10لسنة 2011م
بشأن تعيين السيد /مصطفى احمد فضل الديراوية .

69
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.37

قرار رقم ( )233لسنة 2010م
بشأن تكليف السيد /كمال الشرافي بمهام رئيس المركز القومي للدراسات
والتوثيق .

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد

90

العدد التسعون /
30

آذار 2011م

.50

قرار رقم ( )11لسنة 2011م
بشأن تعديل القرار الرئاسي بشأن تعيين السيد  /حسين عبد هللا حسين
ربايعة (األعرج ).

70

.51

قرار رقم ( )12لسنة 2011م
بشأن ترقية السيد /غسان محمد يوسف عبد الغني.

71

.52

قرار رقم ( )13لسنة 2011م
بشأن ترقية موظفين في المجلس التشريعي.

72

.53

قرار رقم ( )14لسنة 2011م
بشأن ترفيع السيد  /كمال عبد الكريم يوسف قبعة.

73

.54

قرار رقم ( )15لسنة 2011م
بشأن ترقية السيد  /عبد الرحيم عبد الحفيظ نمر سدر.

74

.55

قرار رقم ( )16لسنة 2011م
بشأن ترقية السيد  /محمد علي محمد العايدي .

75

.56

قرار رقم ( )17لسنة 2011م
بشأن ترفيع السيد /جمال صالح حماد " علي احمد".

76

.57

قرار رقم ( )18لسنة 2011م
بشأن المصادقة على قرار حكم المحكمة العسكرية الخاصة  /رام هللا
والبيرة في القضية رقم ( )86/09محاكم .

77

.58

قرار رقم ( )19لسنة 2011م
بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال .

79

.59

قرار رقم ( )20لسنة 2011م
بشأن ترفيع السيد /محمود زهدي عبد الرحمن سالمة.

80

.60

قرار رقم ( )21لسنة 2011م
بشأن ترقية السيد  /محمود يوسف عبد العزيز شاهين.

81

.61

قرار رقم ( )22لسنة 2011م
بشأن ترقية السيد /محمد خليل سليمان جاد هللا.

82

.62

قرار رقم ( )23لسنة 2011م
بشأن ترقية السيدة  /كوثر عبد هللا حسن المغربي.

83
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العدد 90

.64

قرار رقم ( )25لسنة 2011م
بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الرئيس محمود عباس لمساعدة
الطلبة الفلسطينيين في لبنان .

85

.65

قرار رقم ( )26لسنة 2011م
بشأن ترفيع السيد /محمود إبراهيم محمود نوفل .

87

.66

قرار رقم ( )27لسنة 2011م
بشأن ترقية السيد  /نائل محمد اسماعيل خليل .

88

.67

قرار رقم ( )28لسنة 2011م
بشأن إعادة تشكيل اللجنة الطبية العسكرية العليا .

89

.68

قرار رقم ( )29لسنة 2011م
بشأن تعيين السيد " /محمد رسول " احمد محمد مبيض .

90

.69

قرار رقم ( )30لسنة 2011م
بشأن ترقية السيد  /عباس نمر عبد هللا حمد هللا .

91

30

.70

قرار رقم ( )31لسنة 2011م
بشأن ترقية السيد  /سمير احمد باير هالل.

92

آذار 2011م

.71

قرار مجلس الوزراء رقم ( )19لسنة 2010م
بنظام إعفاء األسرى المحررين من رسوم التعليم المدرسي والجامعي
والتامين الصحي والدورات التاهيلية .

93

.72

قرار مجلس الوزراء رقم ( )20لعام 2010م
بنظام معدل لنظام موظفي الهيئات المحلية رقم ( )7لسنة 2009م .

97

.73

قرار مجلس الوزراء رقم ( )21لسنة 2010م
بنظام تأمين احتياجات األسرى داخل السجون اإلسرائيلية .

98

.74

قرار مجلس الوزراء رقم ( )22لسنة 2010م
بنظام تأمين المتطلبات القانونية لألسرى .

100

.75

قرار مجلس الوزراء رقم ( )23لسنة 2010م
بنظام صرف راتب شهري لألسير .

103
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.63

قرار رقم ( )24لسنة 2011م
بشأن ترقية السيد /داوود فوزي خالد الديك.

84
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العدد

90

العدد التسعون /
30

آذار 2011م

.76

قرار مجلس الوزراء رقم ( )24لعام 2010م
بشأن الالئحة التنفيذية لقانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات .

108

.77

قرار مجلس الوزراء رقم ( )25لسنة 2010م
بنظام الشروط البيئية لمناشير الحجر ومصانع البالط والباطون الجاهز .

136

.78

قرار مجلس الوزراء رقم ( )26لسنة 2010م
بنظام جمعيات حماية المستهلك.

143

.79

قرار وزاري رقم ( )1لسنة 2011م
بشأن تعرفة عوائد وأجور ترخيص وكاالت الخدمات البريدية  /صادر
عن وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات .

148

.80

قرار مجلس القضاء األعلى رقم ( )1لسنة 2010م
بشأن مركز األبحاث والدراسات القضائية .

149

.81

إعالن استمالك صادر عن مجلس الوزراء .

151

.82

إعالن استمالك صادر عن وزارة الداخلية .

152

.83

إعالن استمالك صادر عن سلطة المياه الفلسطينية .

154

.84

إعالن صادر عن مأمور تسجيل األراضي بيت لحم .

158

.85
.86
.87
.88

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى.

*

تجدها في الملحق رقم ( )2صفحة (.)381

إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة.

*

تجدها في الملحق رقم ( )2صفحة (.)381

إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة طولكرم.

*

تجدها في الملحق رقم ( )2صفحة (.)381

إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة أريحا واألغوار.

*

تجدها في الملحق رقم ( )2صفحة (.)381
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.89

العدد 90

إعالن استمالك صادر عن مجلس أمناء جامعة بيرزيت.

*

تجدها في الملحق رقم ( )2صفحة (.)381

166

العدد التسعون /
30

آذار 2011م
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العدد

91

رقم
مسلسل عدد الواحد والتسعون  10 /تشرين األول 2011م
الصفحة

.1
.2
.3

قرار بقانون رقم (  ) 5لسنة 2010م
بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2011م.

العدد الواحد والتسعون /

قرار بقانون رقم ( )6لسنة 2011م
بشأن تعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية رقم ( )1لسنة
2000م.
قرار بقانون رقم ( )7لسنة 2011م
بشأن تعديل قانون العقوبات النافذ في المحافظات الشمالية وقانون
العقوبات النافذ في المحافظات الجنوبية.

10
15
17

.5

مرسوم رقم ( )6لسنة 2011م
بشأن تنظيم عمل وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

23

.6

مرسوم رقم ( )7لسنة 2011م
بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لبرنامج القدس عاصمة دائمة للثقافة العربية.

29

.7

مرسوم رقم ( )8لسنة 2011م
بشأن تشكيل مجلس إدارة اللجنة الوطنية للمخيمات الصيفية.

31

10

.4

مرسوم رقم ( )5لسنة 2011م
بشأن إنشاء مؤسسة العاشقين للثقافة والفنون.

19

تشرين األول 2011م

.8
.9
.10

مرسوم رقم ( )9لسنة 2011م
بشأن المصادقة على تعديل االتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية
المعلومات.
مرسوم رقم ( )10لسنة 2011م
بشأن المصادقة على تعديل االتفاقية العربية لمكافحة غسل األموال
وتمويل اإلرهاب.
مرسوم رقم ( )11لسنة 2011م
بشأن المصادقة على تعديل االتفاقية العربية لنقل نزالء المؤسسات
العقابية واإلصالحية.
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37
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العدد 91

.11

مرسوم رقم ( )12لسنة 2011م
بشأن المصادقة على تعديل االتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة
عبر الحدود الوطنية.

39

.12

مرسوم رقم ( )13لسنة 2011م
بشأن مجمع فلسطين الطبي.

41

.13
.14
.15

.17

.20
.21
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46
47

10

.19

45

48
49
50
51
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تشرين األول 2011م

.18

44

العدد الواحد والتسعون /

.16

قرار رقم ( )32لسنة 2011م
بشأن تخصيص منفعة جزء من قطعة أرض لصالح وزارة الصحة في
قرية عنزة بمحافظة جنين إلقامة عيادة صحية.
قرار رقم ( )33لسنة 2011م
بشأن تخصيص منفعة جزء من قطعة أرض لصالح بلدية عنبتا إلقامة
مبنى شبابي ثقافي في بلدة عنبتا بمحافظة طولكرم.
قرار رقم ( )34لسنة 2011م
بشأن تخصيص منفعة قطعة أرض لصالح بلدية عزون إلقامة مرافق
عامّة بمحافظة قلقيلية.
قرار رقم ( )35لسنة 2011م
بشأن تخصيص منفعة جزء من قطعة أرض لصالح جمعية األمهات
إلقامة مدرسة جمعية األمهات بمحافظة نابلس.
قرار رقم ( )36لسنة 2011م
بشأن تخصيص منفعة جزء من قطعة أرض لصالح وزارة الصحة في
بلدة عناتا بمحافظة القدس إلقامة مركز صحي.
قرار رقم ( )37لسنة 2011م
بشأن تخصيص منفعة جزء من قطعة أرض لصالح وزارة الداخلية
إلقامة مبنى دفاع مدني بمحافظة طوباس.
قرار رقم ( )38لسنة 2011م بشأن تخصيص منفعة جزء من قطعة
أرض لصالح مجلس قروي سيريس إلقامة حديقة عامة في قرية
سيريس بمحافظة جنين.
قرار رقم ( )39لسنة 2011م
أراض لصالح الهيئة الوطنية للمتقاعدين
بشأن تخصيص منفعة قطع
ِ
العسكريين إلقامة مبنى للهيئة بمحافظة رام هللا والبيرة.
قرار رقم ( )40لسنة 2011م
بشأن تخصيص منفعة قطعتي أرض لصالح وزارة الداخلية إلقامة
مركز دفاع مدني بمحافظة رام هللا والبيرة.

43

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

.22

.23
.24
.25

العدد الواحد والتسعون /

.26

.27

10

تشرين األول 2011م

.28
.29
.30

.31

العدد

91

قرار رقم ( )41لسنة 2011م
بشأن تخصيص منفعة قطعة أرض لصالح وزارة االقتصاد الوطني
إلقامة مبنى لمديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة بمحافظة رام هللا
والبيرة.
قرار رقم ( )42لسنة 2011م
بشأن تخصيص منفعة جزء من قطعة أرض لصالح وزارة الداخلية
إلقامة مبنى لهيئة اإلمداد والتجهيز بمحافظة رام هللا والبيرة.
قرار رقم ( )43لسنة 2011م
بشأن تخصيص منفعة جزء من قطعة أرض لصالح مجلس الخدمات
المشترك لقرى شمال شرق محافظة جنين إلقامة صالة رياضية مغلقة.
قرار رقم ( )44لسنة 2011م
بشأن تخصيص منفعة جزء من قطعة أرض لصالح وزارة الشؤون
االجتماعية إلقامة مركز للمرضى شديدي اإلعاقة بمحافظة نابلس.
قرار رقم ( )45لسنة 2011م
بشأن تخصيص منفعة جزء من قطعة أرض لصالح وزارة الداخلية
إلقامة مقر دفاع مدني بمحافظة نابلس.
قرار رقم ( )46لسنة 2011م
بشأن تخصيص منفعة جزء من قطعة أرض لصالح وزارة العمل
إلقامة مركز تدريب مهني ومقر مديرية وزارة العمل بمحافظة أريحا
واألغوار.
قرار رقم ( )47لسنة 2011م
بشأن تخصيص منفعة جزء من قطعة أرض لصالح وزارة الداخلية
إلقامة مديرية شرطة بمحافظة أريحا واألغوار.
قرار رقم ( )48لسنة 2011م
أراض لصالح مجلس محلي
قطع
من
أجزاء
بشأن تخصيص منفعة
ِ
النويعمة والديوك بمحافظة أريحا واألغوار.
قرار رقم ( )49لسنة 2011م
بشأن تخصيص منفعة جزء من قطعة أرض في قرية المغير بمحافظة
جنين لصالح مجلس قروي المطلة إلقامة مضخة مياه.
قرار رقم ( )50لسنة 2011م
بشأن تخصيص منفعة جزء من قطعة أرض لصالح وزارة اإلتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات بمحافظة أريحا واألغوار إلقامة مركز تبادل بريد
دولي.
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53
54
55
56

57

58
59
61

62
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.32
.33

العدد 91

قرار رقم ( )51لسنة 2011م
بشأن تخصيص منفعة أجزاء من قطعة أرض في قرية إرتاح بمحافظة
طولكرم إلقامة مشاريع عامّة.
قرار رقم ( )52لسنة 2011م
بشأن تخصيص منفعة جزء من قطعة أرض لصالح مجلس قروي
جلقموس بمحافظة جنين إلقامة حديقة طبيعية.

63
65

.37

قرار رقم ( )56لسنة 2011م
موظفين في الهيئة العامة للشؤون المدنية.
بشأن ترقية
ِ

69

.38

قرار رقم ( )57لسنة 2011م
بشأن تعيين السيد /منجد "محمد أمين" صالح صالح.

70

.39

قرار رقم ( )58لسنة 2011م
بشأن ترقية السيد /نواف نايف حسين حامد.

71

.40

قرار رقم ( )59لسنة 2011م
بشأن ترقية السيد  /أيمن محمود أسعد علي.

72

.41

قرار رقم ( )60لسنة 2011م
بشأن ترقية السيد /جمال كامل حافظ البورنو.

73

.42

قرار رقم ( )61لسنة 2011م
بشأن ترقية السيد /جميل موسى سليمان زغارنة.

74

.43

قرار رقم ( )62لسنة 2011م
بشأن نظام رسوم ترخيص المصارف.

75

.44

قرار رقم ( )63لسنة 2011م
بشأن ترقية السيد /نعيم صدقي عبد الرحمن صيفي.

78
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.36

قرار رقم ( )55لسنة 2011م
بشأن تعيين السيدة /عدالة خليل عبد الرحمن أتيرة.

68

10

.35

قرار رقم ( )54لسنة 2011م
بشأن تعيين السيد /هيثم رشيد محمود رشيد.

67

تشرين األول 2011م

.34

قرار رقم ( )53لسنة 2011م
بشأن تعيين السيد /بالل عبد الرحيم أسعد عزريل.

66
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العدد

91

العدد الواحد والتسعون /
10

تشرين األول 2011م

.45

قرار رقم ( )64لسنة 2011م
بشأن ندب السيد /ياسر محمد موسى أبو خاطر.

79

.46

قرار رقم ( )65لسنة 2011م
بشأن ترقية السيدة /سميرة خميس محمود ابولبن.

80

.47

قرار رقم ( )66لسنة 2011م
بشأن ترقية السيد /ربيع علي وحش حسن.

81

.48

قرار رقم ( )67لسنة 2011م
بشأن ترقية السيدة /نتاشا زهير عمر المعاني.

82

.49

قرار رقم ( )68لسنة 2011م
بشأن العفو عن المحكوم عليه أحمد محمد نصار معطان.

83

.50

قرار رقم ( )69لسنة 2011م
بشأن ترقية السيد /هاني صالح صالح أبو حشيش.

84

.51

قرار رقم ( )70لسنة 2011م
بشأن نقل السيد /ثائر توفيق طاهر أبو بكر.

85

.52

قرار رقم ( )71لسنة 2011م
بشأن تعيين السيد /معين فتحي محمود الكوع.

86

.53

قرار رقم ( )72لسنة 2011م
بشأن ترقية السيد /محمد حمدان مثقال عامر.

87

.54
.55

قرار رقم ( )73لسنة 2011م
بشأن تخصيص منفعة جزء من قطعة أرض لصالح مجلس قروي عنزة
بمحافظة جنين إلقامة مبنى للخدمات العامة.
قرار رقم ( )74لسنة 2011م
بشأن المصادقة على قرار مجلس الوزراء بشأن استمالك قطعة أرض
لصالح قوات األمن الوطني لغايات المنفعة العامة.

88
89

.56

قرار رقم ( )75لسنة 2011م
بشأن نقل السيدة /رنا حكم عمر بلعاوي.

91

.57

قرار رقم ( )76لسنة 2011م
بشأن نقل السيد /صالح عوض عبد العال عبد العال.

92
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العدد 91

.59

قرار رقم ( )78لسنة 2011م
بشأن ترقية السيدّ /
بشار محمد نجيب برماوي.

94

.60

قرار رقم ( )79لسنة 2011م
بشأن ترقية السيد /فواز علي سالمة أحمد.

95

.61

قرار رقم ( )80لسنة 2011م
بشأن ترقية السيدة /خولة عطا أحمد خلف.

96

.62

قرار رقم ( )81لسنة 2011م
بشأن ترقية السيد /اسماعيل عبده اسماعيل قرشولي.

97

.63

قرار رقم ( )82لسنة 2011م
بشأن نقل السيد /نادر جالل ذياب البس.

98

.64

قرار رقم ( )83لسنة 2011م
بشأن ترقية السيد /ناصر حسن سعيد الطاهر.

99

.65

قرار رقم ( )84لسنة 2011م
بشأن إحالة السفير نبيل اللحام إلى التقاعد.

100

10

.66

قرار رقم ( )85لسنة 2011م
بشأن نقل السيد /فايز ماجد فايز أبو الرب.

101

تشرين األول 2011م

.67
.68

قرار رقم ( )86لسنة 2011م
بشأن تخصيص منفعة جزء من قطعة أرض لصالح جمعية إسكان
الشرطة.
قرار رقم ( )87لسنة 2011م
بشأن تمديد خدمة القاضي الشرعي السيد /ابراهيم محمود أحمد حج
محمد.

102
103

.69

قرار رقم ( )88لسنة 2011م
بشأن تعيين السيد /نبيل خالد مصطفى فانوس.

104

.70

قرار رقم ( )89لسنة 2011م
بشأن ترقية السيد /حسين محمد علي حسين.

105
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.58

قرار رقم ( )77لسنة 2011م
بشأن ترقية السيد /سامح عبد الفتاح صالح خضر.

93

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني
.71
.72
.73
.74
.75
العدد الواحد والتسعون /

.76
.77

10

تشرين األول 2011م

.78
.79
.80

العدد

91

قرار رقم ( )90لسنة 2011م
بشأن ترقية السيد /مروان "محمد غازي" رضا زيد.
قرار رقم ( )91لسنة 2011م
أراض إجنسنيا
بشأن تخصيص منفعة جزء من قطعة أرض من
ِ
بمحافظة نابلس لصالح بلدية سبسطية.
قرار رقم ( )92لسنة 2011م
أراض طوباس
بشأن تخصيص منفعة جزء من قطعة أرض من
ِ
بمحافظة طوباس لصالح وزارة الشؤون اإلجتماعية.
قرار رقم ( )93لسنة 2011م
أراض قلقيلية بمحافظة قلقيلية
من
أرض
بشأن تخصيص منفعة قطعة
ِ
لصالح وزارة الداخلية لبناء مقر لقوات األمن الوطني عليها.
قرار رقم ( )94لسنة 2011م
بشأن نقل السيد /عماد عبد هللا يوسف موسى.
قرار رقم ( )95لسنة 2011م
أراض جلقموس
بشأن تخصيص منفعة جزء من قطعة أرض من
ِ
بمحافظة جنين لصالح وزارة التربية والتعليم العالي.
قرار رقم ( )96لسنة 2011م
أراض بيت قاد بمحافظة
بشأن تخصيص منفعة جزء من قطعة أرض من
ِ
جنين لصالح وزارة الداخلية.
قرار رقم ( )97لسنة 2011م
أراض حلحول
من
أرض
قطعة
من
جزء
بشأن تخصيص منفعة
ِ
بمحافظة الخليل لصالح وزارة الداخلية.
قرار رقم ( )98لسنة 2011م
أراض محافظة القدس
من
أرض
قطعة
من
بشأن تخصيص منفعة جزء
ِ
لصالح وزارة العمل.
قرار رقم ( )99لسنة 2011م
أراض العبيدية
بشأن تخصيص منفعة جزء من قطعة أرض من
ِ
بمحافظة بيت لحم لصالح بلدية العبيدية.

106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

.81

قرار رقم ( )100لسنة 2011م
بشأن ترقية عدد من موظفي ديوان الرئاسة.

116

.82

قرار مجلس الوزراء رقم ( )27لعام 2010م
بشأن إلغاء نظام المركز الوطني الفلسطيني للبحوث الزراعية.

117
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العدد 91

.84

قرار مجلس الوزراء رقم ( )2لعام 2011م
بنظام معدل لنظام الغرف الصناعية رقم ( )59لسنة .1961

121

.85

قرار مجلس الوزراء رقم ( )3لعام 2011م
بنظام إجراءات انتخاب مجالس الهيئات المحلية.

123

.86

إعالنات صادرة عن مدير عام اإلدارة العامة للتعاون بوزارة العمل
"مسجل الجمعيات التعاونية".

127

.87

إعالنات صادرة عن سلطة األراضي.

131

.88

إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية لتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا
والبيرة *.تجدها في الملحق رقم ( )2صفحة (.)381

137

.89

*

.90

إعالن صادر عن وزارة الداخلية.

163

10

.91

تنويه.

166

تشرين األول 2011م

إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية لتخطيط والبناء لمحافظة طولكرم.

155

العدد الواحد والتسعون /

.83

قرار مجلس الوزراء رقم ( )1لعام 2011م
بنظام مع ّدل لنظام الغرف التجارية رقم ( )58لسنة 1961م.

119

تجدها في الملحق رقم ( )2صفحة (.)381
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العدد

92

رقم
مسلسل العدد الثاني والتسعون  25 /كانون األول 2011م
الصفحة

العدد الثاني والتسعون /

.2

قرار بقانون رقم ( )10لسنة 2011م
بشأن قانون الصناعة.

16

.3

قرار بقانون رقم ( )11لسنة 2011م
بشأن تعديل قانون اإلتحاد العام للصناعات الفلسطينية واإلتحادات
الصناعية التخصصية رقم ( )2لسنة 2006م .

27

.4

قرار بقانون رقم ( )12لسنة 2011م
بشأن المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب .

34

.5

قرار بقانون رقم ( )13لسنة 2011م
بشأن المصادقة على أعادة تعيين محافظ لسلطة النقد الفلسطينية.

43

.6

قرار بقانون رقم ( )14لسنة 2011م
بشأن تعديل قانون المحامين النظاميين رقم ( )3لسنة 1999م وتعديالته.

44

.7

قرار بقانون رقم ( )15لسنة 2011م
بشأن الشراء العام.

47

.8

قرار رقم ( )101لسنة 2011م
أراض رام هللا لصالح
من
أرض
قطعة
من
بشأن تخصيص منفعة جزء
ِ
الجمعية التعاونية إلسكان الحرس الرئاسي.

78

.9

قرار رقم ( )102لسنة 2011م
بشأن تعديل القرار الرئاسي بتشكيل لجنة الدستور الفلسطيني.

79

.10

قرار رقم ( )103لسنة 2011م
بشأن تشكيل فريق عمل لبناء قاعدة بيانات وطنية.

80

25

.1

قرار بقانون رقم (  ) 9لسنة 2011م
بشأن الغرف التجارية والصناعية .

5

كانون األول 2011م
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العدد 92

.13

قرار رقم ( )106لسنة 2011م
بشأن إعادة المحاكمة في القضية العسكرية رقم (/3/15م.د.)2008/

85

.14

قرار رقم ( )107لسنة 2011م
بشأن المصادقة على قرار المحاكمة العسكرية الخاصة الصادر بتاريخ
(2011/2/20م).

87

.15

قرار رقم ( )108لسنة 2011م
بشأن النظام المالي المحاسبي لسلطة النقد الفلسطينية.

89

.16

قرار رقم ( )109لسنة 2011م
بشأن نظام موظفي سلطة النقد الفلسطينية.

108

.17

قرار رقم ( )110لسنة 2011م
بشأن تعيين قضاة صلح.

153

.18

قرار رقم ( )111لسنة 2011م
بشأن تمديد خدمة القاضي الشرعي السيد /ربحي محمود رباح
"القصراوي التميمي".

154

.19

قرار رقم ( )112لسنة 2011م
بشأن نقل السيد /مجدي عبد المحسن صبري جابر.

155

.20

قرار رقم ( )113لسنة 2011م
بشأن نقل السيد /هشام محمد عبد اللطيف الدسوقي.

156

.21
.22

قرار رقم ( )114لسنة 2011م
بشأن تمديد خدمة القاضي الشرعي السيد /عبد المجيد سليمان أحمد
عمرو.
قرار رقم ( )115لسنة 2011م
بشأن إحالة السيد /سمير عبد القادر السيد محمد المشهراوي الى التقاعد
المبكر.
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العدد الثاني والتسعون /

83

25

.12

قرار رقم ( )105لسنة 2011م
بشأن تأجيل موعد إجراء االنتخابات المحليّة في المحافظات الشمالية
المقررة بتاريخ 2011/10/22م.

كانون األول 2011م

.11

قرار رقم ( )104لسنة 2011م
بشأن تجديد ندب السيد /محمد مشرف نعمان القدوة.

82

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني
.23

.24

.25

.26

العدد 92

قرار رقم ( )116لسنة 2011م
ً
بشأن تعيين المقدم القاضي /منتصر نعيم يوسف خليل رئيسا للمحكمة
العسكرية الخاصة.
قرار رقم ( )117لسنة 2011م
بشأن المصادقة على قرار مجلس الوزراء بشأن االستمالك مع الحيازة
أراض بلدة صرة بمحافظة نابلس لصالح سلطة الطاقة
الفورية لقطع
ِ
والموارد الطبيعية.
قرار رقم ( )118لسنة 2011م
بشأن المصادقة على قرار مجلس الوزراء بشأن استمالك مع الحيازة
الفورية لقطع أراض في بلدة بيت ً
أوال بمحافظة الخليل لصالح سلطة
ِ
الطاقة والموارد الطبيعية.
قرار رقم ( )119لسنة 2011م
ً
بشأن تعيين السيد أحمد سليمان حسين المغني قاضيا بالمحكمة العليا،
وانتدابه للعمل نائباً عاماً لدولة فلسطين.

159

160

162

164

العدد الثاني والتسعون /

.27

قراررقم ( )120لسنة 2011م
بشأن إعارة السيد ظافر محمد حسن ملحم إلى مجلس قطاع الكهرباء .

165

.28

قراررقم ( )121لسنة 2011م
بشأن نقل السيد فتحي محمد خضر خضر إلى جامعة االستقالل .

166

25

كانون األول 2011م

.29
.30
.31

قرار رقم ( )122لسنة 2011م
بشأن إعادة تعيين السيد جهاد خليل إبراهيم الوزير محافظاً لسلطة النقد
الفلسطينية .
قرار رقم ( )123لسنة 2011م
بشأن نقل السيد فواز صالح حسن أبو زر إلى الكادر المدني وتعيينه في
األمانة العامة لمجلس الوزراء بدرجة مدير عام (.) A3
قرار رقم ( )124لسنة 2011م
بشأن ترقية السيد وليد محمد خليل عوض بديوان الرئاسة إلى مدير عام
بدرجة (.)A4

167
168
169

.32

قرار مجلس الوزراء رقم ( )4لسنة 2011م
بنظام مع ّدل لنظام الغرف التجارية رقم ( )58لسنة 1961م.

170

.33

قرار مجلس الوزراء رقم ( )5لسنة 2011م
بنظام معدل لنظام الغرف الصناعية رقم ( )59لسنة 1961م.

172
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العدد 92

.35

قرار مجلس الوزراء رقم ( )7لسنة 2011م
بنظام موظفي هيئة مكافحة الفساد.

212

.36

قرار مجلس الوزراء رقم ( )8لسنة 2011م
بنظام مع ّدل لبعض أحكام نظام تملك رخص تشغيل األرقام العمومي
رقم ( )4لسنة 2010م.

234

.37

قرار مجلس الوزراء رقم ( )9لسنة 2011م
بنظام مراكز حماية المرأة المعنّفة.

237

.38

قرار مجلس الوزراء رقم ( )10لسنة 2011م
بنظام التدقيق المالي الداخلي.

254

.39

قرار مجلس الوزراء رقم ( )11لسنة 2011م
بالئحة تنظيم دور الحضانة.

262

.40

إعالنات سلطة األراضي.

277

العدد الثاني والتسعون /

280

25

.41

إعالنات اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة.

*

تجدها في الملحق رقم ( )2صفحة (.)383
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كانون األول 2011م

.34

قرار مجلس الوزراء رقم ( )6لسنة 2011م
بنظام األبنية والتنظيم للهيئات المحليّة.

175

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد 93

رقم
مسلسل العدد الثالث والتسعون  25 /كانون الثاني 2012م
الصفحة

العدد الثالث والتسعون /

.2

قراربقانون رقم ( )4لسنة 2012م
بشأن رفع الحصانة عن النائب في المجلس التشريعي.

8

.3

مرسوم رقم ( )14لسنة 2011م
بشأن إعادة تشكيل اللجنة االنتخابات المركزية.

10

.4

مرسوم رقم ( )15لسنة 2011م
بشأن تقليد اللواء ذياب العلي "أبوالفتح " وسام نجمة القدس العسكري.

12

.5

مرسوم رقم ( )1لسنة 2012م
بشأن تعديل المرسوم الرئاسي المتعلق بالمجلس األعلى لألشخاص
ذوي االعاقة .

13

.6

مرسوم رقم ( )2لسنة 2012م
بشأن إعادة تشكيل األمانة العامة للقدس.

16

.7

قرار رقم ( )125لسنة 2011م
بشأن ترقية قضاة من درجة قضاة محكمة صلح إلى قضاة محكمة بداية.

18

.8

قرار رقم ( )126لسنة 2011م
بشأن نقل السيدة  /أمل جادو إلى مالك وزارة الشؤون الخارجية .

19

.9

قرار رقم ( )127لسنة 2011م
بشأن ترقية السيد  /عبد الفتاح عبد هللا محمد الجبريني .

20

.10

قرار رقم ( )128لسنة 2011م
بشأن العفو واإلفراج عن محكومين وموقوفين .

21

.11

قرار رقم ( )129لسنة 2011م
بشأن المصادقة على قرار مجلس الوزراء باستمالك قطعة أرض مع
الحيازة الفورية لصالح مجلس القضاء األعلى .

23

25

.1

قراربقانون رقم ( )3لسنة 2012م
بشأن القضاء الشرعي.

6

كانون الثاني 2012م
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العدد 93

.12

قرار رقم ( )130لسنة 2011م
بشأن المصادقة على قرار مجلس الوزراء المتعلق باستمالك حصص
أراض في بلدة سردة بمحافظة رام هللا والبيرة لصالح الخزينة
من قطع
ِ
العامة.

25

.13

قرار رقم ( )131لسنة 2011م
بشأن تعيين قضاة صلح .

27

.14

قرار رقم ( )132لسنة 2011م
بنظام الترخيص والرقابة على مؤسسات اإلقراض المتخصصة .

29

.15

قرار رقم ( )133لسنة 2011م
بنظام اللوازم والخدمات واألشغال في سلطة النقد الفلسطينية .

45

.16

.20
.21

65
66
67
68

.22

قرار رقم (  )140لسنة 2011م
بشأن تعديل سريان القرار الرئاسي رقم ( )114لسنة  2012م .

69

.23

قرار رقم ( )141لسنة 2011م
بشأن تعيين السيد  /أحمد حسني علي األشقر قاضي صلح .

70
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كانون الثاني 2012م

.19

64

25

.18

63
العدد الثالث والتسعون /

.17

قرار رقم (  )134لسنة 2011م
بشأن ترفيع السيد /عمرسعيد صالح خليل الموظف في المجلس
التشريعي .
قرار رقم ( )135لسنة 2011م
بشأن ترفيع السيد  /عدوان علي أحمد إبراهيم موظف في المجلس
التشريعي .
قرار رقم ( )136لسنة 2011م
بشأن ترقية السيد  /محمود أحمد محمود الفراحنة الموظف في المجلس
الوطني الفلسطيني .
قرار رقم ( )137لسنة 2011م
بشأن ترقية السيد  /خالد عبد العزيز عبد القادر عبد هللا الموظف في
المجلس الوطني الفلسطيني .
قرار رقم ( )138لسنة 2011م
بشأن ترقية السيد  /بالل عبد الدين حسين الشخشير الموظف في المجلس
الوطني الفلسطيني .
قرار رقم (  )139لسنة 2011م
بشأن ترقية السيد  /محمود أحمد محمد النجار الموظف في مركز
التخطيط الفلسطيني ب (م.ت.ف).

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني
.24
.25
.26
.27
.28
العدد الثالث والتسعون /

.29
.30

25

كانون الثاني 2012م

.31
.32

العدد 93

قرار رقم ( )142لسنة 2011م
بشأن تعيين قاضي المحكمة العليا السيد  /اسحق حسن عبد العزيز مهنا
نائباً لرئيس المحكمة العليا .
قرار رقم ( )143لسنة 2011م
بشأن تعيين قاضي المحكمة العليا السيد  /أمين عياد محمد وافي نائباً
لرئيس المحكمة العليا.
قرار رقم ( )144لسنة 2011م
بشأن العفو عن المحكوم وليد بشارة عودة عز بالنسبة لما تبقى من مدة
محكوميته .
قرار رقم ( )145لسنة 2011م
بشأن ترقية العميد  /نضال علي محمود أبو دخان إلى رتبة لواء .
قرار رقم ( )146لسنة 2011م
ً
بشأن تعيين اللواء  /ذياب محمد مصطفى العلي مسشارا لرئيس السلطة
الوطنية للشؤون العسكرية .
قرار رقم ( )147لسنة 2011م
بشأن نقل السيد  /ماهرعبد هللا أحمد مشيعل الموظف في ديوان الرئاسة
إلى وزارة الشؤون الخارجية .
قرار رقم ( )148لسنة 2011م
بشأن تعيين اللواء  /محمود عوض توفيق ضمرة مساعد اًلمستشار
رئيس السلطة الوطنية لشؤون المحافظات .
قراررقم ( )149لسنة 2011م
بشأن ترقية العميد ركن  /محمد مصطفى محمود الجيوسي الى رتبة
لواء .
قراررقم ( )1لسنة 2012م
بشأن نقل السيد  /حنا عبد هللا عيسى هيالنه الموظف في وزراة األوقاف
والشؤون الدينية إلى المؤتمر الوطني الشعبي للقدس .

71
72
73
74
75
76
77
78
79

.33

قراررقم ( )2لسنة 2012م
بشأن ترقية موظفين في كل من محافظتي قلقيلية و الخليل .

80

.34

قراررقم ( )3لسنة 2012م
بشأن ترقية موظفين في األمانة العامة لمجلس الوزراء .

81

.35

قراررقم ( )4لسنة 2012م
بشأن ترقية السيدة  /رندا اسحق بيبوعناب الموظفة بديوان الرئاسة إلى
مديرعام بدرجة (.)A4

82
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.36
.37
.38

العدد 93

قراررقم ( )5لسنة 2012م
بشأن ترفيع موظفي ديوان الرئاسة .
قراررقم ( )6لسنة 2012م
ً
بشأن تعيين القاضي  /يوسف ادعيس اسماعيل الشيخ رئيسا للمحكمة
العليا الشرعية .
قراررقم ( )7لسنة 2012م
بشأن تعيين السيد فهمي سالم نصار أحمد الحاج (الزعارير) مستشاراً
لرئيس السلطة الوطنية بدرجة وكيل (.)A1

83
84
86

.41

قرار رئيس سلطة جودة البيئة رقم ( )1لسنة 2011م
بشأن تسمية مأموري الضابطة العدلية .

95

.42

تعليمات رقم ( )1لسنة 2011م
بشأن ترخيص أمين اإلصدار الصادرة عن هيئة سوق رأس المال .

105

.43

تعليمات رقم ( )1لسنة 2011م
بشأن حماية المنافسة في قطاع اإلتصاالت الصادرة عن وزير
اإلتصاالت .

111

*

تجدها في الملحق رقم ( )2صفحة (.)384

145

.45

إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء  /محافظة طولكرم
بشأن إيداع تعديل هيكلي لشارع .

149

.46

إعالن صادرعن وزارة الداخلية بشأن كشف تصحيح في سجل المواليد .

150
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كانون الثاني 2012م

.44

إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة.

العدد الثالث والتسعون /

.40

قرار وزير المالية رقم ( )1لسنة 2012م
بشأن تسعيرة الجريدة الرسمية .

94

25

.39

قرار الوزير الداخلية رقم ( )1لسنة 2011م
بشأن تنظيم عمل المتطوعين في أعمال الدفاع المدني الفلسطيني .

87

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

مسلسل

.1
.2
.3
العدد الرابع والتسعون /

.4

25

.5

شباط 2012م

.6
.7

.8

.9

العدد 94

العدد الرابع والتسعون  25 /شباط 2012م

مرسوم رقم ( )3لسنة 2012م
بشأن منح الشهيد  /خليل الزبن وسام االستحقاق والتميز .
قرار رقم ( )150لسنة 2011م
بشأن المصادقة على قرار مجلس الوزراء المتعلق باستمالك قطعة
أرض لصالح الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة .
قرار رقم ( )151لسنة 2011م
بشأن المصادقة على قرار مجلس الوزارء المتعلق باستمالك قطع
اراض في محافظة رام هللا والبيرة لصالح الخزينة العامة .
ِ
قرار رقم ( )8لسنة 2012م
بشأن العفو عن محكومة عما تبقى من مدة محكوميتها في القضية
الجزائية الصادرة عن المحاكم الروسية .
قرار رقم ( )9لسنة 2012م
بشأن ترفيع السيد " /محمد عاهد" رشيد هالل الموظف في هيئة إذاعة
وتلفزيون فلسطين مديراً عاماً بدرجة (.)A4
قرار رقم ( )10لسنة 2012م
بشأن تعيين السيد /نصير فالح عبد الهادي طه في هيئة اذاعة وتلفزيون
فلسطين مديراً عاماً بدرجة (.)A4
قرار رقم ( )11لسنة 2012م
بشأن ترقية السيدة  /ديما جمعة سعيد السمان الموظفة في وزارة التربية
والتعليم العالي إلى مدير عام بدرجة (.)A4
قرار رقم ( )12لسنة 2012م
بشأن نقل السيد /محمود عبد الرحمن محمود الهبيل الموظف في االتحاد
العام لطلبة فلسطين إلى دائرة العمل والتنظيم الشعبي في (م.ت.ف)
باعتماده المالي ونفس درجته الوظيفية .
قرار رقم ( )13لسنة 2012م
بشأن ترقية عدد من موظفي الخدمة المدنية إلى مدير عام بدرجة (.)A4
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الصفحة

4
5
8
10
11
12
13

14

15
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.10
.11
.12
.13
.14

.16

.19
.20
.21

قرار رقم ( )17لسنة 2012م
بشأن ترفيع السيد /وليد عرفات محمد الشريف الموظف في وزارة
السياحة واآلثار إلى درجة ( ،)A1وإحالته إلى التقاعد المبكر .
قرار رقم ( )18لسنة 2012م
بشأن إعارة السيد /سعيد عرفات عبد الهادي عزت شحادة إلى هيئة
مكافحة الفساد لمدة عام واحد.
قرار رقم ( )19لسنة 2012م
بشأن ترقية السيد /ناصر راجح حماد الجاغوب الموظف بوزارة
الزراعة إلى مدير عام بدرجة ( )A3استثناءً.
قرار وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات رقم ( )1لسنة 2012م
بتعديل القرار الوزاري رقم ( )1لسنة 2010م بشأن منح التراخيص
لوكالة الخدمات البريدية.
قرار وزير العدل رقم ( )1لسنة 2012م
بشأن التبعية القضائية لسكان البلدية المتحدة بما فيها قرية صير.
إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لسنة 2009م .

*

تجدها في الملحق رقم ( )2صفحة (.)384

إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لسنة 2010م .

*

تجدها في الملحق رقم ( )2صفحة (.)384

إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لسنة 2011م .

*

تجدها في الملحق رقم ( )2صفحة (.)384

إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة سلفيت .

*

تجدها في الملحق رقم ( )2صفحة (.)384
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17
18
19
20
21
22

25

.18

قرار رقم ( )16لسنة 2012م
بشأن ترقية عدد من موظفي الخدمة المدنية إلى مدير عام بدرجة (.)A4

16

23
24
69
153
165

305

شباط 2012م

.17

قرار رقم ( )14لسنة 2012م
بشأن ترقية السيد /حسن جميل حسن سليم الموظف في ديوان الرئاسة
إلى مدير عام بدرجة ( )A4استثنئاءً.
قرار رقم ( )15لسنة 2012م
بشأن ترقية موظفين من مكتب المؤسسات الوطنية إلى مدير عام بدرجة
(.)A4

العدد الرابع والتسعون /

.15

العدد 94

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد

94

.22

إعالنات صادرة عن مدير عام اإلدارة العامة للتعاون بوزارة العمل
"مسجل الجمعيات التعاونية " .

166

.23

إعالن صادر عن سلطة األراضي .

172

.24

تنويه .

174

العدد الرابع والتسعون /
25

شباط 2012م
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مسلسل

.1
.2
.3

العدد 95

العدد الخامس والتسعون  20 /آذار 2012م

قرار رقم ( )20لسنة 2012م
بشأن إعادة تشكيل اللجنة الطبية العسكرية العليا .

4
6
8

.5

قرار رقم ( )24لسنة 2012م
بشأن ترقية عدد من موظفى الخدمة المدنية .

12

.6

قرار رقم ( )25لسنة 2012م
بشأن ترقية عدد من موظفي الخدمة إلى مدير عام بدرجة (.)A3

13

.7

قرار رقم ( )26لسنة 2012م
بشأن ترقية عدد من موظفي الخدمة المدنية إلى مدير عام بدرجة (.)A4

14

.9
10

قرار رقم ( )29لسنة 2012م
بشأن نقل السيد /حسن أحمد محمد العينين (سلطان أبو العينين).
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17
18
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آذار 2012م

.8

قرار رقم ( )27لسنة 2012م
ً
بشأن تعيين الدكتور  /إسماعيل حمدان موسى بلبل عميدا للمعاهد
األزهرية في فلسطين.
قرار رقم ( )28لسنة 2012م
ً
بشأن تعيين المستشار  /علي محمود عبد هللا أبودياك رئيسا لديوان
الفتوى والتشريع .

20

.4

قرار رقم ( )23لسنة 2012م
بشأن ترفيع السيد  /أمجد سعيد فياض مصطفى إلى درجة (.)A4

11

العدد الخامس والتسعون /

قرار رقم ( )21لسنة 2012م
بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة سلطة المياه ومجاري (بيت لحم ،بيت
ساحور ،بيت جاال).
قرار رقم ( )22لسنة 2012م
بشأن المصادقة على قرار مجلس الوزراء المتعلق باستمالك قطعة
أرض مع الحيازة الفورية لصالح وزارة الصحة.

رقم
الصفحة

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني
.11
.12

.13

.14
العدد الخامس والتسعون /

.15

العدد

95

قرار رقم ( )30لسنة 2012م
ً
بشأن تعيين اللواء  /عبد اللطيف سليمان علي العايد رئيسا لهيئة القضاء
العسكري ،رئيساً للمحكمة العسكرية العليا.
قرار مجلس الوزراء رقم ( )12لسنة 2011م
بنظام معدل لنظام منح عالوة المخاطرة الصادر بقرار مجلس الوزراء
رقم ( )78لسنة 2005م .
تعليمات رقم ( )1لسنة 2011م
بشأن إصدار البيان الجمركي وتنظيم اإلدخال المباشر ( )DTIعلي
النظام المحوسب لإلجراءات الجمركية (تواصل ) – صادرة عن وزير
المالية .
تعليمات رقم ( )1لسنة 2012م
بشأن المصاريف والنفقات المتعلقة بالدخل المعفي – صادرة عن وزير
المالية .
تعليمات رقم ( )2لسنة 2012م
بشأن الفوائد والعموالت المعلقة – صادرة عن وزير المالية .

19
20

22

28
31

20

آذار 2012م

.17

تعليمات رقم ( )3لسنة 2012م
بشأن احتساب الضريبة على األساس النقدي للشخص الطبيعي من ذوي
المهن الحرة – صادرة عن وزير المالية.
تعليمات رقم ( )4لسنة 2012م
بشأن احتساب الضريبة في حال إدارة الحسابات بعمالت متداولة أخرى
غير الشيكل – صادرة عن وزير المالية.
تعليمات رقم ( )5لسنة 2012م
بشأن إعفاء األشخاص الطبيعيين المكلفين من تقديم القرار الضريبي
 -صادرة عن وزير المالية .

.19

تعليمات رقم ( )6لسنة 2012م بشأن التأخير التمويلي – صادر عن
وزير المالية .

39

.20

تعليمات رقم ( )7لسنة 2012م
بشأن المعالجة الضريبية لمخصصات األخطار السارية واإلدعاءات
تحت التسوية المبلغ عنها لشركات التأمين – صادر عن وزير المالية .

43

.21

تعليمات رقم ( )8لسنة 2012م
بشأن خصم الضريبة من المصدر – صادرة عن وزير المالية .

46

.16

.18
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العدد 95

.22

تعليمات رقم ( )9لسنة 2012م
بشأن احتساب الدخل والمصروف القابل للتنزيل للعقود طويلة المدى
صادرة عن وزير المالية .

51

.23

تعليمات رقم ( )10لسنة 2012م
بشأن الديون المعدومة – صادرة عن وزير المالية .

54

.24

تعليمات رقم ( )11لسنة 2012م
بشأن تقسيط الضريبة – صادرة عن وزير المالية .

56

.25

تعليمات رقم ( )12لسنة 2012م
بشأن شروط اإلنابة لتمثيل المكلفين –صادرة عن وزير المالية .

58

.26

تعليمات رقم ( )13لسنة 2012م
بشأن مرفقات اإلقرار الضريبي -صادرة عن وزير المالية .

60

.28

.31
.32

إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة سلفيت.

*

تجدها في الملحق رقم ( )2صفحة (.)390

إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتنظيم والتخطيط العمراني لمحافظة
قلقيلية  * .تجدها في الملحق رقم ( )2صفحة (.)390
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20

.30

إعالن صادر عن سلطة األراضي .

67
70
71
74

309

آذار 2012م

.29

64

العدد الخامس والتسعون /

.27

تعليمات رقم ( )14لسنة 2012م
بشأن مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها – صادرة عن وزير
المالية .
تعليمات رقم ( )15لسنة 2012م
بشأن تحديد السلفيات ومواعيد دفعها وحوافزها – صادرة عن وزير
المالية .
تعليمات رقم ( )16لسنة 2012م
بشأن تصفية شركة المؤسسة العربية للتأمين وقواعد تصفية الشركة
وتعيين لجنة التصفية – صادرة عن مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال .

62

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد

96

رقم
مسلسل العدد السادس والتسعون  10 /حزيران 2012م
الصفحة

.1
.2

قرار بقانون رقم ( )10لسنة 2010م
بشأن المصادقة على إحالة رئيس ديوان الرقابة المالية واإلدارية إلى
التقاعد .قرار بقانون سابق ،لم ينشر بتاريخه.
قرار بقانون رقم ( )5لسنة 2012م
بشأن المصادقة على تعديل اتفاقية القرض المبرمة مع بنك االستثمار
األوروبي لتمويل مشروع تأهيل قطاع الطاقة.

5
7

العدد السادس والتسعون /

.4

قرار بقانون رقم ( )7لسنة 2012م
بشأن دار اإلفتاء الفلسطينية.

19

.5

قرار بقانون رقم ( )8لسنة 2012م
بشأن تعديل قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم ( )10لسنة 2005م.

27

.6

قرار بقانون رقم ( )9لسنة 2012م
بشأن منح الثقة للحكومة.

29

.7

مرسوم رقم ( )4لسنة 2012م
بشأن تخصيص قطعة أرض لصالح حكومة جمهورية مصر العربية.

30

.8

مرسوم رقم ( )5لسنة 2012م
بشأن تشكيل اللجنة الوزارية إلعداد التقييم الذاتي لتنفيذ اتفاقية األمم
المتحدة لمكافحة الفساد.

31

.9

مرسوم رقم ( )6لسنة 2012م
بشأن اعتماد تشكيل مجلس الوزراء.

34

.10

قرار رقم ( )344لسنة 2008م
بشأن تعيين /أحمد عطا هللا محمد عطا هللا مديرعام للشرطة الفلسطينية .
قرار سابق ،لم ينشر بتاريخه.

36

10

.3

قرار بقانون رقم ( )6لسنة 2012م
بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2012م.

9

حزيران 2012م
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.12

قرار رقم ( )31لسنة 2012م
بشأن ترقية موظفي الخدمة المدنية إلى مدير عام بدرجة (.)A4

38

.13

قرار رقم ( )32لسنة 2012م
بشأن ترقية عدد من موظفي الخدمة المدنية إلى وكيل مساعد بدرجة
(.)A2

40

.14

قرار رقم ( )33لسنة 2012م
بشأن ترقية السيد /عبد الكريم عبد سليم عابدين إلى درجة وكيل (.)A1

41

.15

قرار رقم ( )34لسنة 2012م
بشأن ترفيع السيد /باسم راجح حماد الجاغوب إلى درجة (.)A2

42

.16

قرار رقم ( )35لسنة 2012م
بشأن سحب قرار ترقية السيد /محمد مصطفى راغب عموص الموظف
في وزارة النقل والمواصالت.

43

.17

قرار رقم ( )37لسنة 2012م
بشأن تعيين السيدة  /ريما محمد عبد الحروب قاضي صلح.

44

.18

قرار رقم ( )38لسنة 2012م
بشأن ترقية قاضيين إلى درجة رئيس محكمة استئناف شرعية.

45

.19

قرار رقم ( )39لسنة 2012م
بشأن نقل السيد /سامح عزمي محمد حجة.

46

.20

قرار رقم ( )40لسنة 2012م
بشأن تعديل قرار إعادة تشكيل اللجنة الطبية العسكرية العليا.

47

.21

قرار رقم ( )41لسنة 2012م
بشأن ترقية قاضيين إلى درجة قاضي محكمة عليا شرعية.

49

.22

قرار رقم ( )42لسنة 2012م
بشأن ترقية العميد /طالل عثمان جبر دويكات إلى رتبة لواء.

50

.23

قرار رقم ( )43لسنة 2012م
ً
بشأن تعيين اللواء /طالل عثمان جبر دويكات محافظا لمحافظة جنين.

51
311

حزيران 2012م
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37

10

.11

قرار رقم ( )236لسنة 2010م
بشأن إحالة رئيس ديوان الرقابة المالية واإلدارية إلى التقاعد.
قرار سابق ،لم ينشر بتاريخه

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني
.24
.25
.26

.27

العدد السادس والتسعون /

.28
.29

10

حزيران 2012م

.30

العدد

96

قرار رقم ( )44لسنة 2012م
بشأن تعيين السيد /أشرف عاطف قاسم دبور سفيراً لدولة فلسطين في
الجمهورية اللبنانية.
قرار رقم ( )45لسنة 2012م
بشأن تعيين السيد /أسامة محمد سليم عمرو عضواً في مجلس تنظيم
قطاع الكهرباء.
قرار رقم ( )46لسنة 2012م
بشأن المصادقة على قرار مجلس الوزراء المتعلق بسحب قرار إستمالك
أرض في محافظة رام هللا.
قرار رقم ( )47لسنة 2012م
بشأن المصادقة على قرار مجلس الوزراء المتعلق باالستمالك مع
الحيازة الفورية لقطعة أرض بمحافظة رام هللا والبيرة لصالح الخزينة
العامة.
قرار رقم ( )48لسنة 2012م
بشأن تخصيص منفعة قطعة أرض في محافظة رام هللا والبيرة لصالح
وزارة االقتصاد.
قرار رقم ( )49لسنة 2012م
بشأن إعادة المحاكمة في القضية الجزائية رقم (/29م ع خ2011/م)
محاكم شرعية.
قرار رقم ( )50لسنة 2012م
بشأن إعادة المحاكمة في القضية الجزائية رقم (/89م ع د)2008/
الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة لجنوب المحافظات الجنوبية.

52
53
54

56

58
59
61

.31

قرار رقم ( )51لسنة 2012م
أراض لصالح الخزينة العامة.
بشأن المصادقة على استمالك قطع
ِ

63

.32

قرار رقم ( )1لسنة 2011م
بشأن تسمية مأموري الضابطة العدلية -صادر عن رئيس سلطة المياه.

65

.33
.34

قرار رقم ( )1لسنة 2012م
بشأن تنظيم بيع الوحدات العقارية في مشاريع الوزارة اإلسكانية صادر
عن وزير األشغال العامة واإلسكان.
قرار رقم ( )2لسنة 2011م
بشأن إلغاء العمل بأحكام المواد ( )17و( )18من القرار رقم ( )2لسنة
2009م  -صادر عن مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
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.35
.36

العدد 96

قرار رقم ( )2لسنة 2012م
بشأن استخدام النظام اإللكتروني الفلسطيني لتأمين المركبات وتنظيم
آلية عمله -صادر عن مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
تعليمات رقم ( )2لسنة 2012م
بشأن تعيين شركات التأمين للخبير االكتواري – صادر عن مجلس
إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

76
81

.37

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع هيكلي إضافي
رام هللا /محافظة رام هللا والبيرة * .تجدها في الملحق رقم ( )2صفحة (.)390

85

.38

إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا
والبيرة * .تجدها في الملحق رقم ( )2صفحة (.)390

86

.39

إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة طولكرم.

*

تجدها في الملحق رقم ( )2صفحة (.)390

101

.43

تنويه.

112
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.42

إعالن صادر عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات بشأن قرارات منح
رخص مزاولة المهنة.

110

10

.41

إعالنات صادرة عن سلطة األراضي.

106

حزيران 2012م

.40

إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة بيت
لحم * .تجدها في الملحق رقم ( )2صفحة (.)390

103

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد 97

رقم
مسلسل العدد السابع والتسعون  07 /تشرين األول 2012م
الصفحة

العدد السابع والتسعون /

.2

قرار بقانون رقم ( )16لسنة 2012م
بشأن تعديل القرار بقانون رقم ( )13لسنة 2009م (قانون الكهرباء
العام ) .

7

.3

مرسوم رقم ( )7لسنة 2012م
بشأن إنشاء المجلس األعلى لإلبداع والتميز .

9

.4

قرار رقم ( )52لسنة 2012م
بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون الفلسطينية
و تكليف رئيس مجلس أمناء الهيئة .

11

.5

قرار رقم ( )53لسنة 2012م
بشأن ترقية القاضي الشرعي  /جاد علي عرابي الجعبري .

13

.6

قرار رقم ( )54لسنة 2012م
بشأن تعيين مدير لجهاز االستخبارات العسكرية.

14

.7

قرار رقم ( )55لسنة 2012م
بشأن نقل السيد  /هيثم عبد السالم عمرو .

15

.8

قرار رقم ( )56لسنة 2012م
بشأن تعيين رئيس لديوان الرقابة المالية واإلدارية .

16

.9

قرار رقم ( )57لسنة 2012م
بشأن تعيين نائب عام عسكري.

17

.10

قرار رقم ( )58لسنة 2012م
بشأن ترقية قضاة في المحاكم الشرعية.

18

07

.1

قرار بقانون رقم ( )15لسنة 2012م
بشأن المصادقة على تعيين رئيس ديوان الرقابة المالية واإلدارية .

5

تشرين األول 2012م
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22

.14

قرار رقم ( )62لسنة 2012م
بشأن نقل السيدة /إعتدال عبد الغني عبد الرحيم عبد الغني .

25

.15

قرار رقم ( )63لسنة 2012م
بشأن نقل السيد /مازن سليم مصطفى جاد هللا .

26

.16

قرار رقم ( )64لسنة 2012م
بشأن ترقية السيد /شوكت عبد المعطي حسين البرغوثي .

27

.17

قرار رقم ( )65لسنة 2012م
بشأن ترقية السيد  /محمد حسني عبد القادر قمحية .

28

.18

قرار رقم ( )66لسنة 2012م
بشأن ترقية السيد /أحمد رشيد محمود أنس .

29

.19

قرار رقم ( )67لسنة 2012م
بشأن ترقية موظفين في وزارة األوقاف والشؤون الدينية.

30

.20

قرار رقم ( )68لسنة 2012م
بشأن تكليف رئيس مجلس أمناء الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون بمهمة
رئيس مجلس إدارة الهيئة .

31

.21

قرار رقم ( )69لسنة 2012م
بشأن إعادة تشكيل اللجنة التأسيسية لغرفة التحكيم الفلسطينية .

32

.22

قرار رقم ( )70لسنة 2012م
بشأن ترقية السيد  /محمد حسين يوسف عبد هللا.

34

.23

قرار مجلس الوزراء رقم (  )13لسنة 2011م
بنظام ترخيص مستودع التجهيزات الطبية .

35
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.13

قرار رقم ( )61لسنة 2012م
بشأن المصادقة على قرار مجلس الوزراء المتعلق باالستمالك مع
أراض بمحافظة الخليل لصالح الخزينة العامة .
الحيازة الفورية لقطع
ِ

07

.12

قرار رقم ( )60لسنة 2012م
بشأن منح السيدة  /نفين كمال عيد السراج درجة سفير .

21

تشرين األول 2012م

.11

قرار رقم ( )59لسنة 2012م
بشأن تشكيل المحاكم العسكرية .

19

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد

97

العدد السابع والتسعون /

.24

قرار مجلس الوزراء رقم ( )14لسنة 2011م
بنظام مهنة التغذية .

39

.25

قرار مجلس الوزراء رقم ( )15لسنة 2011م
بنظام مهنة فنيي األسنان .

48

.26

قرار مجلس الوزراء رقم (  )16لسنة 2011م
بنظام تسويق بدائل حليب األم .

55

.27

قرار مجلس الوزراء رقم ( )17لسنة 2011م
بنظام مزاولة المهنة ألطباء األسنان.

61

.28

قرار مجلس الوزراء رقم ( )18لسنة 2011م
بنظام ترخيص عيادات ومراكز طب األسنان الخاصة .

65

.29

قرار مجلس الوزراء رقم ( )19لسنة 2011م
بنظام االمتياز ألطباء األسنان حديثي التخرج .

70

.30

07

تشرين األول 2012م

.31

.32

.33

.34
.35

قرار رقم ( )1لسنة 2012م
بشأن تشكيل مجلس استشاري لسياسات التعليم التقني في وزارة التعليم
العالي – صادر عن وزير التعليم العالي .
قرار رقم ( )2لسنة 2012م
بشأن إذن خاص بإدارة وتشغيل مقسم تبادل اإلنترنت في فلسطين –
صادر عن وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات .
قرار رقم ( )3لسنة 2012م
بشأن التعرفة للخدمات البريدية – صادر عن وزير االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات .
قرار رقم ( )4لسنة 2012م
بشأن تخصيص رموز اتصال جديدة لشبكات الهاتف الخلوي – صادر
عن وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات .
قرار رقم ( )5لسنة 2012م
بشأن تعريف مشترك الهاتف المتنقل الفعال – صادر عن وزير االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات .
قرار رئيس هيئة القضاء العسكري رقم ( )1لسنة 2012م
بشأن مدونه السلوك القضائي.
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79

88

90
93
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.36

تعليمات رقم ( )1لسنة 2012م
بشأن تطبيق المبادرة الفلسطينية للطاقة الشمسية فيما يتعلق بتركيب أنظمة
الخاليا الضوئية الشمسية  -صادر عن مجلس تنظيم قطاع الكهرباء
الفلسطيني .

96

.37

إعالنات صادرة عن سلطة األراضي .

99

.38

إعالن صادر عن اللجنة المحلية للتنظيم في بلدية رام هللا .

101

.39

إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا
والبيرة * .تجدها في الملحق رقم ( )2صفحة (.)391

102

.41
.42
.43

*

تجدها في الملحق رقم ( )2صفحة (.)391

إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة طولكرم.

*

تجدها في الملحق رقم ( )2صفحة (.)391

إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة سلفيت.

*

تجدها في الملحق رقم ( )2صفحة (.)391

إعالن صادر عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات بشأن قرارات منح
رخص مزاولة المهنة .
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.40

أعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة جنين.
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رقم
مسلسل العدد الثامن والتسعون  31 /كانون األول 2012م
الصفحة

.1
.2

.3
العدد الثامن والتسعون /

.4

قرار بقانون رقم ( )18لسنة 2012م
بشأن ملحق قرار بقانون الموازنة العامة رقم ( )6لسنة 2012م .
مرسوم رئاسي رقم ( )8لسنة 2012م
المعدل للمرسوم رقم ( )2لسنة 2010م بشأن الهيئة العامة لإلذاعة
والتلفزيون الفلسطينية .
مرسوم رئاسي رقم ( )9لسنة 2012م
بشأن التخصيصات الواقعة على العقارات الحكومية وتصويب
أوضاعها.
قرار رقم ( )71لسنة 2012م
بشأن تجديد تخصيص منفعة قطعة أرض حكومية لصالح جمعية المنهل
الثقافي بمحافظة نابلس إلقامة مقر للجمعية.

8
9

11

13

31

كانون األول 2012م

.5

قرار رقم ( )72لسنة 2012م
بشأن تشكيل النيابة العسكرية .

14

.6

قرار رقم ( )73لسنة 2012م
بشأن انتداب السفير  /عبد الناصر عطا.

17

.7

قرار رقم ( )74لسنة 2012م
بشأن ترقية القاضي  /شادي حسن حوشية .

18

.8

قرار رقم ( )75لسنة 2012م
بشأن إنشاء وتشكيل دائرة التفتيش القضائي العسكري .

19

.9

قرار رقم ( )76لسنة 2012م
بشأن تشكيل المحكمة العسكرية الخاصة .

21

.10

قرار رقم ( )77لسنة 2012م
بشأن تشكيل المحكمة العسكرية العليا .

23
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.11

قرار رقم ( )78لسنة 2012م
بشأن تشكيل المحكمة العسكرية الدائمة  /جنوب المحافظات الشمالية .

24

.12

قرار رقم ( )79لسنة 2012م
بشأن تشكيل المحكمة العسكرية الدائمة  /شمال المحافظات الشمالية .

25

.13

قرار رقم ( )80لسنة 2012م
بشأن تشكيل المحكمة العسكرية الدائمة  /وسط المحافظات الشمالية .

26

.14

قرار رقم ( )81لسنة 2012م
بشأن إنشاء دائرة المكتب الفني القضائي العسكري .

27

.15

.17

.20

31

31

.19

30

32

33

34

.21

قرار رقم ( )88لسنة 2012م
بشأن تعديل مسمى المركز القومي للدراسات.

35

.22

قرار رقم ( )89لسنة 2012م
بشأن إنشاء وتشكيل الهيئة العليا لشؤون العشائر للمحافظات الجنوبية .

36
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كانون األول 2012م

.18

29
العدد الثامن والتسعون /

.16

قرار رقم ( )82لسنة 2012م
بأراض حكومية في
بشأن إستبدال قطعة أرض مملوكة لبلدية نابلس
ِ
مدينة نابلس لصالح وزارة الداخلية .
قرار رقم ( )83لسنة 2012م
بشأن تخصيص منفعة جزء من قطعة أرض حكومية من أراضي
النويعمة في محافظة أريحا و األغوار لغايات إنشاء مدرسة عليها .
قرار رقم ( )84لسنة 2012م
أراض جفنا في
بشأن تخصيص منفعة جزء من قطعة أرض حكومية من
ِ
محافظة رام هللا والبيرة لغايات إنشاء مشروع حدائق ومالعب عليها.
قرار رقم ( )85لسنة 2012م
أراض العبيدية
بشأن تخصيص منفعة جزء من قطعة أرض حكومية من
ِ
في محافظة بيت لحم لغايات بناء مركز شرطة عليها .
قرار رقم ( )86لسنة 2012م
أراض عقابا
بشأن تخصيص منفعة جزء من قطعة أرض حكومية من
ِ
في محافظة طوباس لغايات بناء برج اتصاالت عليها .
قرار رقم ( )87لسنة 2012م
أراض قباطية
بشأن تخصيص منفعة جزء من قطعة أرض حكومية من
ِ
في محافظة جنين لغايات بناء مكتب للتربية والتعليم عليها .

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد

98

العدد الثامن والتسعون /
31

كانون األول 2012م

.23

قرار رقم ( )90لسنة 2012م
بشأن ترقية السيدة /عنان األتيرة .

38

.24

قرار رقم ( )91لسنة 2012م
بشأن تعيين السيد  /عدنان سمارة مستشاراً لرئيس.

39

.25

قرار رقم ( )92لسنة 2012م
بشأن العفو الخاص.

40

.26

قرار رقم ( )93لسنة 2012م
بشأن نقل السيد  /سامح عبد الفتاح خضر .

41

.27

قرار رقم ( )94لسنة 2012م
بشأن تشكيل لجنة إلنشاء فضائية رياضية " فضائية القدس الرياضية"

42

.28

قرار رقم ( )95لسنة 2012م
بشأن تشكيل مجلس إدارة "المجلس األعلى لإلبداع والتميز"

44

.29

قرار رقم ( )96لسنة 2012م
بشأن تشكيل لجنة لوضع دراسة عن المجلس الصحي األعلى والوضع
الصحي العام .

46

.30

قرار رقم ( )97لسنة 2012م
بشأن تمديد تعيين رئيس جامعة فلسطين التقنية .

48

.31

قرار رقم ( )98لسنة 2012م
بشأن تجديد فترة رئاسة مجلس تنظيم قطاع الكهرباء.

49

.32

قرار رقم ( )99لسنة 2012م
أراض
بشأن تخصيص منفعة جزء من قطعة أرض حكومية من
ِ
النويعمه في محافظة أريحا لغايات إقامة ميدان تدريب لجهاز الدفاع
المدني عليها.

50

.33

قرار رقم ( )100لسنة 2012م
بشأن إنهاء إنتداب عمل السيد /أحمد المغني .

51

.34

قرار رقم ( )101لسنة 2012م بشأن نقل السيد /محمود مزهر .

52
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دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد 98

.36

قرار رقم ( )103لسنة 2012م
بشأن تعيين السيد  /يوسف الحلو رئيساً لهيئة التدريب العسكري .

54

.37

قرار رقم ( )104لسنة 2012م
بشأن نقل السيد /أسامة أحمد النجار .

55

.38

قرار رقم ( )105لسنة 2012م
بشأن نقل السيد /مازن سليمان أبو شريعة .

56

.39

قرار رقم ( )106لسنة 2012م
بشأن ترقية السيد /قاسم عبد الفتاح المعاني .

57

.40

قرار رقم ( )107لسنة 2012م
بشأن ندب السيدة /سوسن إسماعيل شنار .

58

.41

قرار رقم ( )108لسنة 2012م
بشأن المصادقة على تشكيل مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس.

59

العدد الثامن والتسعون /

.42

قرار رقم ( )109لسنة 2012م
بشأن تعيين العميد /محمود عيسى مديراً للدفاع المدني.

61

31

.43

قرار رقم ( )110لسنة 2012م
بشأن نقل السيدة  /فدوى أحمد الشاعر .

62

.44

قرار رقم ( )111لسنة 2012م
بشأن إعادة المحاكمة في القضية العسكرية رقم (/09/93الخاصة )
محاكم ( 67/ 87ن ع ج) نيابة .

63

.45

قرار رقم ( )112لسنة 2012م
بشأن نقل السيد /عمار عكرمة صبري .

65

.46
.47

قرار رقم ( )113لسنة 2012م
بشأن تخصيص منفعة قطعة أرض في محافظة رام هللا والبيرة لصالح
وزارة الداخلية.
قرار رقم ( )114لسنة 2012م
أراض سنجل في محافظة
من
أرض
بشأن تخصيص منفعة قطعة
ِ
رام هللا والبيرة لصالح وزارة الداخلية .
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كانون األول 2012م

.35

قرار رقم ( )102لسنة 2012م
بشأن أمين سر لجنة دراسة المجلس الصحي والوضع الصحي العام.

53

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد

98

العدد الثامن والتسعون /
31

كانون األول 2012م

.48

قرار رقم ( )115لسنة 2012م
بشأن تعيين السيد  /محمد عبد الغني العويوي نائباً عاماً لدولة فلسطين .

68

.49

قرار رقم ( )116لسنة 2012م
أراض الخليل
بشأن تخصيص منفعة جزء من قطعة أرض حكومية من
ِ
في محافظة الخليل لغايات بناء مجمع للمحاكم الشرعية عليها .

69

.50

قرار رقم ( )118لسنة 2012م
بشأن اعتبار مجلس إدارة سلطة النقد الحالي مجلساً لتسيير األعمال.

70

.51

قرار رقم ( )119لسنة 2012م
بشأن صالحية توقيف الرتب العسكرية السامية من رائد إلى عقيد .

71

.52

قرار مجلس الوزراء رقم ( )1لسنة 2012م
بنظام رواتب رؤساء الهيئات المحلية ومكافآت األعضاء.

72

.53

قرار مجلس الوزراء رقم ( )2لسنة 2012م
بنظام األعالف .

74

.54

قرار مجلس الوزراء رقم ( )3لسنة 2012م
نظام معدل لنظام العالمات التجارية رقم ( )1لسنة 1952م .

84

.55

قرار مجلس الوزراء رقم ( )4لسنة 2012م
نظام برسوم ترخيص شركات الكهرباء .

87

.56

قرار مجلس الوزراء رقم ( )5لسنة 2012م
نظام رسوم فحص وتحليل ودمغ المعادن الثمينة والتراخيص المتعلقة
بها .

89

.57

قرار مجلس الوزراء رقم ( )6لسنة 2012م
مدونة السلوك وأخالقيات الوظيفة العامة.

93

.58

قرار مجلس الوزراء رقم ( )7لسنة 2012م
الئحة معدلة لالئحة بدالت ومصاريف مهمات العمل الرسمية و
الدورات الخارجية لقوى األمن الفلسطينية .

104

.59

قرار مجلس الوزراء رقم ( )8لسنة 2012م
بنظام معدل لالئحة بدالت ومصاريف مهمات العمل الرسمية.

105

.60

قرار وزير التعليم العالي رقم ( )3لسنة 2012م
بشأن شروط الحصول على منحة المتفوقين في امتحان الثانوية العامة.

106
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دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد 98

.63

قرار وزير التعليم العالي رقم ( )6لسنة 2012م
بشأن إعتماد الشهادات الجامعية اإلسرائيلية للطلبة الفلسطينين .

113

.64

تعليمات رقم ( )1لسنة 2012م
أراض الحراج الحكومي.
لشروط إقامة المتنزهات في
ِ

115

.65

تعليمات رقم ( )2لسنة 2012م
بآلية تسويق الدواجن ومنتجاتها .

118

.66

تعليمات رقم ( )3لسنة 2012م
إعادة إستخدام المياه العادمة المعالجة في االستخدام الزراعي.

123

.67

تعليمات رقم ( )4لسنة 2012م
بآلية تسويق عسل النحل.

127

.68

تعليمات رقم ( )5لسنة 2012م
تعليمات وزير الزراعة بتنظيم عمل معاصر الزيتون.

133

.69

تعليمات مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال رقم ( )3لسنة 2012م
بشأن ترخيص المخمنين العقاريين.

137

.70

ذيل تعليمات اعتماد وتسجيل المخمنين العقاريين رقم ( )1لسنة 2012م
طرق وأسباب التخمين العقاري.

148

.71

إعالنات صادرة عن سلطة األراضي .

150

.72

إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا
والبيرة * .تجدها في الملحق رقم ( )2صفحة (.)393

156

.73

إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة نابلس.

*

تجدها في الملحق رقم ( )2صفحة (.)393

الرقم المرجعي  :دليل رقم (Ref : G15-1-2014 -)2

mjr.lab.pna.ps

194
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العدد الثامن والتسعون /

.62

قرار وزير التعليم العالي رقم ( )5لسنة 2012م
بشأن تشكيل اللجنة العليا لمعادلة الشهادات غير الفلسطينية.

111

31

109

كانون األول 2012م

.61

قرار وزير التعليم العالي رقم ( )4لسنة 2012م
بشأن تشكيل لجنة لدراسة معدالت القبول في الجامعات الفلسطينية
وتعليمات التجسير في مؤسسات التعليم العالي الحكومية .

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني
.74

العدد

98

إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة طولكرم.

*

تجدها في الملحق رقم ( )2صفحة (.)393

إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة سلفيت.

202
205

.75

*

.76

إعالنات صادرة عن وزارة العمل  /اإلدارة العامة للتعاون .

206

.77

إعالن صادر عن وزارة الداخلية /بشأن تصحيح أسماء في سجل
المواليد.

212

.78

إعالن صادر عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات /بشأن نشر أسماء مدققي
الحسابات الجدد.

215

تجدها في الملحق رقم ( )2صفحة (.)393

العدد الثامن والتسعون /
31

كانون األول 2012م
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دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

مسلسل

العدد 99

العدد التاسع والتسعون  27 /شباط 2013م

رقم
الصفحة

.1

قرار بقانون رقم ( )1لسنة 2013م
بشأن تعديل قانون األسرى والمحررين رقم ( )19لسنة 2004م.

6

.2

مرسوم رقم (  )10لسنة 2012م
بشأن تشكيل مجلس اإلفتاء األعلى.

10

.3

مرسوم رقم ( )11لسنة 2012م
بشأن إنشاء هيئة شؤون المنظمات األهلية.

12

.5

16

27

.6

مرسوم رقم ( )3لسنة 2013م
بشأن إعتماد شعار دولة فلسطين.

18

.7

مرسوم رقم ( )4لسنة 2013م
بشأن األوسمة واألنواط والميداليات المدنية والعسكرية لدولة فلسطين.

21

.8

قرار رقم ( )119لسنة 2012م
بشأن نقل السيد /سالمة يوسف الداية.

23

.9

قرار رقم ( )120لسنة 2012م
بشأن تعيين السيد /سالمة يوسف الداية.

24

.10

قرار رقم ( )121لسنة 2012م
بشأن تمديد إعارة السيد /ظافر محمد ملحم.

25
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شباط 2013م

دولة مراقب في األمم المتحدة.
مرسوم رقم ( )2لسنة 2013م
بشأن استخدام اسم دولة فلسطين وشعارها على األوراق الرسمية
واألختام وفي المعامالت ذات العالقة.

14

العدد التاسع والتسعون /

.4

مرسوم رقم ( )1لسنة 2013م
ً
بشأن إنشاء أوسمة و طوابع جديدة تخليدا لذكرى رفع مكانة فلسطين إلى

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد

99

العدد التاسع والتسعون /
27

شباط 2013م

.11

قرار رقم ( )122لسنة 2012م
بشأن نقل السيد /سامي يوسف إبراهيم محمد.

26

.12

قرار رقم ( )123لسنة 2012م
بشأن نقل السيد /أحمد خالد حمارشة.

27

.13

قرار رقم ( )124لسنة 2012م
بشأن نقل السيد /عز الدين ثابت أبو طه.

28

.14

قرار رقم ( )125لسنة 2012م
بشأن نقل السيد /نصير فالح عبد الهادي طه.

29

.15

قرار رقم ( )126لسنة 2012م
بشأن إعادة تشكيل الهيئة اإلدارية لجمعية المقاصد الخيرية اإلسالمية
– القدس.

30

.16

قرار رقم ( )127لسنة 2012م
بشأن إعارة السيد /محمد رشيد محمود بشارات.

32

.17

قرار رقم ( )128لسنة 2012م
بشأن تعيين السيد /عبد الحميد مصطفى الديك.

33

.18

قرار رقم ( )129لسنة 2012م
بشأن تعيين السيد /مروان عدنان كامل سلطان.

34

.19

قرار رقم ( )130لسنة 2012م
بشأن تمديد خدمة القاضي الشرعي السيد /عبد الرحمن خضر.

35

.20

قرار رقم ( )131لسنة 2012م
بشأن تعيين السيد /أحمد محمد براك.

36

.21

قرار رقم ( )132لسنة 2012م
بشأن تعيين السيد /أكرم إسماعيل الخطيب.

37

.22

قرار رقم ( )133لسنة 2012م
بشأن تشكيل المحاكم العسكرية.

38

.23

قرار رقم ( )134لسنة 2012م
بشأن تشكيل النيابة العسكرية.

40
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العدد 99

.24

قرار رقم ( )135لسنة 2012م
بشأن إعادة تشكيل دئرة المكتب الفني بهيئة القضاء العسكري.

42

.25

قرار رقم ( )136لسنة 2012م
بشأن إستمالك أرض لغايات المنفعة العامة لصالح إنشاء مكب للنفايات
الصلبة عليها.

44

.26

قرار رقم ( )137لسنة 2012م
بشأن نقل السيد /بسام عبد العظيم األطرش.

47

.27

قرار رقم ( )138لسنة 2012م
بشأن تعيين السيد /جمال عبد القادر الرجوب.

48

.28

قرار رقم ( )139لسنة 2012م
بشأن نقل السيد /حسن أحمد محمد العينين.

49

.30

.33

.34

.35
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27

.32

52
53
54

55

56

327

شباط 2013م

.31

51

العدد التاسع والتسعون /

.29

قرار رقم ( )140لسنة 2012م
أراض دير
من
حكومية
أرض
قطعة
من
بشأن تخصيص منفعة جزء
ِ
غزالة في محافظة جنين لغايات إنشاء حديقة عامة عليها.
قرار رقم ( )141لسنة 2012م
أراض البيرة
من
حكومية
أرض
قطعة
من
بشأن تخصيص منفعة جزء
ِ
في محافظة رام هللا والبيرة لصالح هيئة القضاء العسكري عليها.
قرار رقم ( )142لسنة 2012م
أراض كفر
بشأن تخصيص منفعة جزء من قطعة أرض حكومية من
ِ
راعي في محافظة جنين لغايات إنشاء مدرسة عليها.
قرار رقم ( )143لسنة 2012م
أراض نابلس في
بشأن تخصيص منفعة مبنى نادي جبل النار من
ِ
محافظة نابلس لصالح وزارة الثقافة.
قرار رقم ( )144لسنة 2012م
أراض طوباس
من
حكومية
أرض
قطعة
بشأن تخصيص منفعة جزء من
ِ
في محافظة طوباس لصالح مجلس القضاء األعلى.
قرار رقم ( )145لسنة 2012م
أراض طمون
بشأن تخصيص منفعة جزء من قطعة أرض حكومية من
ِ
في محافظة طوباس لغايات إنشاء مركز نسوي لمنطقة األغوار عليها.
قرار رقم ( )146لسنة 2012م
أراض قباطية
بشأن تخصيص منفعة جزء من قطعة أرض حكومية من
ِ
في محافظة جنين لغايات إنشاء غرفة ربط كهربائي عليها.

50

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد

99

العدد التاسع والتسعون /

.37

قرار مجلس الوزراء رقم ( )9لسنة 2012م
بنظام مبيدات اآلفات الزراعية.

58

.38

قرار مجلس الوزراء رقم ( )10لسنة 2012م
بنظام إدارة النفايات الطبية و تداولها.

77

.39

قرار مجلس الوزراء رقم ( )11لسنة 2012م
بشأن إعتماد الحد األدنى لألجور في جميع مناطق السلطة الوطنية
الفلسطينية.

112

.40

قرار مجلس الوزراء رقم ( )12لسنة 2012م
بنظام منع تهريب المنتجات النباتية.

114

.41

قرار مجلس الوزراء رقم ( )13لسنة 2012م
بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (/05/25/14م.و/س.ف) لعام
2012م والمتعلق بتعديل نظام صرف راتب شهري لألسير.

118

.42

تعليمات وزير العمل رقم ( )1لسنة 2012م
بشأن محددات وعناصر الحد األدنى لألجر.

119

.43

قرا مجلس القضاء األعلى رقم ( )1لسنة 2012م
بشأن الئحة التدريب القضائي.

120

27

.36

قرار رقم ( )1لسنة 2013م
بشأن تعيين السيد /أشرف عريقات.

57

شباط 2013م

.44

.45

.46

قرار رقم ( )3لسنة 2012م
بتعديل الفقرة ( )3من المادة ( )3من تعليمات رقم ( )2لسنة 2012م
بشأن تعيين شركات التأمين للخبير اإلكتواري.
قرار رقم ( )4لسنة 2012م
بشأن تقرير وشهادة الخبير اإلكتواري الخاص بالوضع المالي والفني
لشركات التأمين عن اعمال التأمينات العامة  -صادرة عن هيئة سوق
رأس المال.
تعليمات رقم ( )4لسنة 2012م
معدلة لتعليمات كفاية رأس المال لشركات تمويل الرهن العقاري رقم
(/8ت ر ع) لسنة 2007م  -صادرة عن هيئة سوق رأس المال.
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.47

.48
.49
.50

.52

تعليمات رقم ( )5لسنة 2012م
معدلة لتعليمات رقم ( )8لسنة 2009م بشأن ترخيص شركات تمويل
الرهن العقاري وأصحاب المهن العقارية  -صادرة عن هيئة سوق رأس
المال.
إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة رام هللا والبيرة.

*

تجدها في الملحق رقم ( )2صفحة (.)395

إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة نابلس.

*

تجدها في الملحق رقم ( )2صفحة (.)395

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة طولكرم.

*

تجدها في الملحق رقم ( )2صفحة (.)395

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة بيت لحم.

*

تجدها في الملحق رقم ( )2صفحة (.)395

إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتنظيم والتخطيط العمراني لمحافظة
قلقيلية.

141

156
165
167
168
169

العدد التاسع والتسعون /

.51

العدد 99

27

شباط 2013م
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مسلسل

العدد 100

العدد مائة  04 /حزيران 2013م

رقم
الصفحة

.1

قرار رقم ( )2لسنة 2013م
بشأن منح السفير مجدي الخالدي درجة وزير.

5

.2

قرار رقم ( )3لسنة 2013م
بشأن منح السيد  /حسين محمد علي حسين درجة سفير.

6

.3
العدد مائة /

.4

04

قرار رقم ( )4لسنة 2013م
أراض كفر
بشأن تخصيص منفعة جزء من قطعة أرض حكومية من
ِ
راعي في محافظة جنين لغايات إنشاء قاعة عامة عليها.
قرار رقم ( )5لسنة 2013م
بشأن المصادقة على قرار مجلس الوزراء بشأن استمالك قطعة أرض
في بلدة اليامون والمقام عليها خزان مياه مركزي.

7

8

حزيران 2013م

.5

قرار رقم ( )6لسنة 2013م
قاض قضاة فلسطين.
بشأن تكليف رئيس المحكمة العليا الشرعية بمهام ِ

12

.6

قرار رقم ( )7لسنة 2013م
بشأن تعيين الشيخ محمد سعيد صالح.

13

.7

قرار رقم ( )8لسنة 2013م
بشأن نقل السيدة /وداد سعيد موسى عابد.

14

.8

قرار رقم ( )9لسنة 2013م
بشأن تشكيل مجلس أمناء جامعة األقصى.

15

.9

قرار رقم ( )10لسنة 2013م
بشأن العفو الخاص.

17

.10

قرار رقم ( )11لسنة 2013م
بشأن نقل السيدة سلوى كايد موسى قنام.

18
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العدد 100

.13

قرار مجلس الوزراء رقم ( )1لسنة 2013م
بنظام التعرفة المائية.

36

.14

قرار مجلس الوزراء رقم ( )2لعام 2013م
بشأن نظام الغرف التجارية والصناعية.

42

.15

قرار مجلس الوزراء رقم ( )3لعام 2013م
لنظام معادلة الشهادات غير الفلسطينية رقم ( )25لسنة 2006م.

59

.16

قرار مجلس الوزراء رقم ( )4لعام 2013م
بشأن المصادقة على نظام إعطاء األولوية في العطاءات والمشتريات
الحكومية للمنتجات الوطنية.

60

.17

قرار مجلس الوزراء رقم ( )5لعام 2013م
بشأن تشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية للتراث العالمي.

64

.18

قرار مجلس الوزراء رقم ( )6لعام 2013م
بشأن تشكيل لجنة عطاءات خاصة الستثمار األمالك الوقفية.

65

.19

قرار مجلس الوزراء رقم ( )7لعام 2013م
بالمصادقة على االتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع وزارة السياحة
واآلثار.

66

.20

قرار وزير التعليم العالي رقم ( )7لعام 2012م
بشأن منحة فخامة السيد الرئيس للطلبة األوائل في الثانوية العامة.

67

.21

قرار وزير التعليم العالي رقم ( )8لعام 2012م
بشأن شروط منحة مجلس الوزراء للعام (.)2013-2012

70

.22

قرار وزير التعليم العالي رقم ( )1لعام 2013م
بشأن تعليمات االعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الفلسطينية.

72

.23

قرار وزير التعليم العالي رقم ( )2لعام 2013م
بشأن تعليمات التجسير في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية.

75
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العدد مائة /

21

04

.12

قرار مجلس الوزراء رقم ( )14لعام 2012م
بالالئحة التنفيذية لقانون المجلس الطبي الفلسطيني رقم ( )1لسنة
2006م.

حزيران 2013م

.11

قرار رقم ( )12لسنة 2013م
بشأن تأسيس مجلس البحث العلمي.

19

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد 100

العدد مائة /

.24

قرار وزير التعليم العالي رقم ( )3لعام 2013م
بشأن أسس االلتحاق بمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية.

77

.25

قرار وزير التعليم العالي رقم ( )4لعام 2013م
بشأن أسس معادلة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي غير
الفلسطينية.

78

.26

تعليمات رقم ( )1لسنة 2013م
بالمكاره الصحية الصادرة عن وزارة الصحة.

79

.27

معايير التقييم السنوي للموظفين ونماذج تقييم األداء لسنة 2013م
صادر عن ديوان الموظفين العام.

81

.28

إعالنات صادرة عن مدير عام اإلدارة العامة للتعاون "مسجل الجمعيات
التعاونية " بوزارة العمل.

116

.29

إعالنات صادرة عن سلطة األراضي.

120

04

حزيران 2013م

.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36

إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة رام هللا والبيرة.

*

تجدها في الملحق رقم ( )2صفحة (.)396

إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة نابلس.

*

تجدها في الملحق رقم ( )2صفحة (.)396

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة سلفيت.

*

تجدها في الملحق رقم ( )2صفحة (.)396

إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة جنين.

*

تجدها في الملحق رقم ( )2صفحة (.)396

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة طولكرم.

*

تجدها في الملحق رقم ( )2صفحة (.)396

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة القدس.

*

تجدها في الملحق رقم ( )2صفحة (.)396

إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة أريحا
واألغوار * .تجدها في الملحق رقم ( )2صفحة (.)396
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.37
.38

العدد 100

إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة قلقيلية.

*

تجدها في الملحق رقم ( )2صفحة (.)396

إعالن نشر أسماء المدققين الجدد
صادر عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات.

166
169

العدد مائة /
04

حزيران 2013م
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مسلسل

العدد 101

العدد مائة وواحد  20 /آب 2013م

رقم
الصفحة

.1

قرار بقانون رقم ( )19لسنة 2012م
بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم ( )7لسنة 2004م.

6

.2

قرار بقانون رقم ( )2لسنة 2013م
بشأن الموازنة العامة لسنة المالية 2013م.

14

.3
العدد مائة وواحد /

.4

قرار بقانون رقم ( )3لسنة 2013م
بشأن المصادقة على اتفاقية تجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب من
الضرائب مع حكومة المملكة األردنية الهاشمية.
قرار بقانون رقم ( )4لسنة 2013م
بشأن المصادقة على اتفاقية تجنب االزدواج الضريبي فيما يتعلق
بالضرائب على الدخل مع حكومة جمهورية صربيا.

19

40

20

آب 2013م

.5

قرار بقانون رقم ( )5لسنة 2013م
بشأن صندوق اإلقراض لطلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين.

58

.6

قرار بقانون رقم ( )6لسنة 2013م
بشأن تعديل قرار بقانون مكافحة غسل األموال رقم ( )9لسنة 2007م.

68

.7

قرار بقانون رقم ( )7لسنة 2013م
بشأن المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع.

70

.8

قرار بقانون رقم ( )8لسنة 2013م
بشأن منح الثقة للحكومة.

86

.9

قرار بقانون رقم ( )9لسنة 2013م
بشأن منح الثقة لوزير الثقافة في الحكومة الخامسة عشر.

87

.10

قرار بقانون رقم ( )10لسنة 2013م
بشأن جامعة االستقالل.

88
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العدد 101

.11

قرار بقانون رقم ( )11لسنة 2013م
بشأن تعديل قانون البيئة رقم ( )7لسنة 1999م.

95

.12

مرسوم رقم ( )5لسنة 2013م
بشأن اعتماد تشكيل مجلس الوزراء.

97

.13

مرسوم رقم ( )6لسنة 2013م
بشأن تعديل تشكيل مجلس الوزراء.

99

.14

مرسوم رقم ( )7لسنة 2013م
بشأن منح الفنان  /محمد جبرعساف لقب سفير فلسطين للنوايا الحسنة.

100

.15

.17

101
102
103

20

.19

قرار رقم ( )14لسنة 2013م
بشأن تمديد الخدمة.

112

.20

قرار رقم ( )15لسنة 2013م
بشأن نقل السيد /وليد عبد اللطيف موسى وهدان.

113

.21

قرار رقم ( )16لسنة 2013م
بشأن تخصيص منفعة جزء من قطعة أرض حكومية من أراضي قرية
النبي إلياس في محافظة قلقيلية لغايات إقامة ساحات ومالعب عليها.

114

.22

قرار رقم ( )17لسنة 2013م
بشأن إعادة تشكيل المجلس األعلى إلدارة الخطوط الجوية الفلسطينية.

115
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آب 2013م

.18

قرار رقم ( )13لسنة 2013م
بشأن نظام المجلس األعلى لإلبداع والتميز.

104
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العدد مائة وواحد /

.16

مرسوم رقم ( )8لسنة 2013م
بشأن تقليد الشاعر والكاتب  /غسان خليل زقطان وسام االستحقاق
والتميز الفضي.
مرسوم رقم ( )9لسنة 2013م
بشأن تقليد متسلق الجبال الفلسطيني السيد /رائد إسماعيل قدوره زيدان
ميدالية االستحقاق والتميز الذهبية.
مرسوم رقم ( )10لسنة 2013م
بشأن تقليد متسلقة الجبال الفلسطينية السيدة /سوزان شحده حسن الهوبي
ميدالية االستحقاق والتميز الذهبية.

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد 101

العدد مائة وواحد /

.24

رقم ( )19لسنة 2013م
بشأن تعيين النقيب حقوقي  /عالم سميح حلمي دلبح.

118

.25

قرار رقم ( )20لسنة 2013م
بشأن نقل السيد /فتحي محمد خضر خضر.

119

.26

قرار رقم ( )21لسنة 2013م
بشأن ترقية الدكتور /كمال عثمان إبراهيم الشخرة.

120

.27

قرار رقم ( )22لسنة 2013م
بشأن تشكيل لجنة خاصة بالمشروع الروسي في مدينة بيت لحم.

121

.28

قرار رقم ( )23لسنة 2013م
بشأن تعيين السيد /أحمد محمود أسعد صالح.

123

.29

قرار رقم ( )24لسنة 2013م
بشأن نقل السيد /عماد الدين عبد هللا سليم حمدان.

124

.30

قرار رقم ( )25لسنة 2013م
بشأن نقل السيد /وليد غسان وليد الشكعة.

125

.31

قرار رقم ( )26لسنة 2013م
بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء بشأن استمالك قطعة أرض
بمحافظة رام هللا إلقامة مدرسة عليها.

126

.32

قرار رقم ( )27لسنة 2013م
بشأن تعيين الدكتور مروان عورتاني رئيساً لجامعة خضوري.

128

.33

قرار رقم ( )28لسنة 2013م
بشأن نقل السيد /محمد راسم خضر جراد.

129

.34

قرار رقم ( )29لسنة 2013م
بشأن نقل السيد /أحمد كمال محمد الحجة.

130

.35

قرار رقم ( )30لسنة 2013م
بإعادة تشكيل مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية.

131

20

.23

قرار رقم ( )18لسنة 2013م
بشأن تمديد خدمة القاضي الشرعي  /إبراهيم محمود الحاج محمد.

117

آب 2013م
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العدد 101

.36

قرار رقم ( )31لسنة 2013م
بشأن نقل السيد /حسن عارف عبد هللا الخطيب.

133

.37

قرار رقم ( )32لسنة 2013م
بالمصادقة على النظام المعدل لنظام رسوم محكمة تسوية األراضي
والمياه رقم ( )3لسنة 1952م.

134

.38

قرار رقم ( )33لسنة 2013م
بشأن ترقية قضاة.

135

.39

قرار رقم ( )34لسنة 2013م
بشأن العفو الخاص.

137

.40

قرار رقم ( )35لسنة 2013م
بشأن تجديد انتداب السفير  /عبد الناصر حسين األعرج.

138

141

.44

تعليمات وزير الصحة رقم ( )2لسنة 2013م
بشأن مزاولة مهنة معالجة النطق.

145

.45

إعالن صادر عن سلطة النقد الفلسطينية.

152

.46

إعالنات صادرة عن سلطة األراضي.

153

.47

إعالن كشف تصحيح في سجل المواليد صادرعن وزارة الداخلية.

157
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آب 2013م

.43

قرار مجلس الوزراء رقم ( )9لعام 2013م
بشأن تسمية أعضاء مجلس البحث العلمي.

143

20

.42

139

العدد مائة وواحد /

.41

قرار مجلس الوزراء رقم ( )20لعام 2011م
بنظام معدل لنظام رسوم محكمة تسوية األراضي والمياه رقم ( )3لسنة
1952م.
قرار مجلس الوزراء رقم ( )8لسنة 2013م
بنظام معدل لنظام تمليك رخص تشغيل األرقام العمومي رقم ( )4لعام
2010م.

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد 101

.48

إعالن أسماء المدققين الجدد صادر عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات.

160

.49

تنويه.

161

العدد مائة وواحد /
20

آب 2013م
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دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

مسلسل

العدد 102

العدد مائة واثنان  22 /تشرين األول 2013م

رقم
الصفحة

.1

قرار بقانون رقم ( )12لسنة 2013م
بشأن صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية.

8

.2

قرار بقانون رقم ( )13لسنة 2013م
بشأن المصادقة على تعيين رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية.

18

.3

قرار بقانون رقم ( )14لسنة 2013م
بشأن منح الثقة للحكومة السادسة عشر.

19

.7

23

24

.8

مرسوم رقم ( )15لسنة 2013م
بشأن اعتماد تشكيل مجلس الوزراء.

25

.9

قرار رقم ( )36لسنة 2013م
بشأن نقل السفير  /د .أحمد حسن أحمد صبح.

27

.10

قرار رقم ( )37لسنة 2013م
بشأن تعيين السيد  /عماد فهمي خضر.

28
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تشرين األول 2013م

.6

21

22

.5

20

العدد مائة واثنان /

.4

مرسوم رقم ( )11لسنة 2013م
بشأن تعديل النظام األساسي لشركة األستثمار الفلسطيني لسنة 2007م،
المعدل بالمرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 2008/12/30م.
مرسوم رقم ( )12لسنة 2013م
بتعديل المرسوم الرئاسي رقم ( )11لسنة 2012م بشأن إنشاء هيئة
شؤون المنظمات األهلية.
مرسوم رقم ( )13لسنة 2013م
بشأن المصادقة على مذكرة التفاهم للتعاون في المجال األمني الموقعة بين
حكومة دولة فلسطين وحكومة دولة قطر.
مرسوم رقم ( )14لسنة 2013م
بشأن المصادقة على اتفاقيات ومذكرات تفاهم موقعة بين دولة فلسطين
وجمهورية فنزويال البوليفارية.

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد 102

العدد مائة واثنان /

29

.12

قرار رقم ( )39لسنة 2013م
بشأن تعيين السيد /سعيد عيسى أبو عمارة.

30

.13

قرار رقم ( )40لسنة 2013م
بشأن تعيين السفير  /ياسر النجار.

31

.14

قرار رقم ( )41لسنة 2013م
بشأن تعيين السفير /عصام توفيق مصالحة.

32

.15

قرار رقم ( )42لسنة 2013م
بشأن تعيين السفير /أحمد عبد الرازق.

33

.16

قرار رقم ( )43لسنة 2013م
بشأن نقل وكيل وزارة المالية.

34

.17

قرار رقم ( )44لسنة 2013م
بشأن تعيين السفيرة /خلود فرنسيس دعيبس.

35

.18

قرار رقم ( )45لسنة 2013م
بشأن تعيين السيد  /ماجد عطا ذياب أبو الحلو.

36

.19

قرار رقم ( )46لسنة 2013م
بشأن تعيين السفير  /أمين أبو حصيرة.

37

.20

قرار رقم ( )47لسنة 2013م
بشأن تعيين السيد بسام محمد أبو ربيع.

38

.21

قرار رقم ( )48لسنة 2013م
بشأن تعيين السيد حمدان محمد موسى طه.

39

.22

قرار رقم ( )49لسنة 2013م
بشأن ترقية عدد من القضاة.

40

.23

قرار رقم ( )50لسنة 2013م
بشأن ترقية عدد من معاوني النيابة العامة إلى درجة وكيل نيابة.

41

22

.11

قرار رقم ( )38لسنة 2013م
بشأن تعديل القرار الرئاسي رقم ( )41لسنة 2005م بإلحاق الشركة
الفلسطينية للخدمات التجارية لصندوق االستثمار الفلسطيني.

تشرين األول 2013م
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العدد 102

.26

قرار رقم ( )53لسنة 2013م
بشأن تعيين السيد يوسف عطا هللا إبراهيم أبو صفية.

46

.27

قرار رقم ( )54لسنة 2013م
بشأن تعيين السيد عبد هللا صالح قاسم لحلوح.

47

.28

قرار رقم ( )55لسنة 2013م
بشأن تعيين السفيرة /ماري انطوانيت سيدن.

48

.29

قرار رقم ( )56لسنة 2013م
بشأن تعيين د /.تيسير علي داوود فرحات.

49

.30

قرار رقم ( )57لسنة 2013م
بشأن نقل القاضي /أسعد بطرس سعيد مبارك.

50

.31

قرار رقم ( )58لسنة 2013م
بشأن ترقية السيد /عودة أحمد عريقات.

51

.32

قرار رقم ( )59لسنة 2013م
بشأن تعيين السيد /عبد الحفيظ نوفل.

52

.33

قرار رقم ( )60لسنة 2013م
بشأن تعيين السيد /مروان طوباسي.

53

.34

قرار رقم ( )61لسنة 2013م
بشأن ترقية القاضي  /إياد موسى محمد تيم.

54

.35

قرار رقم ( )62لسنة 2013م
بشأن تعيين السفير /مفيد الشامي.

55

.36

قرار رقم ( )63لسنة 2013م
بشأن تعيين السفير /عماد نبيل الجدع.

56

341

تشرين األول 2013م
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العدد مائة واثنان /

.25

قرار رقم ( )52لسنة 2013م
بشأن العفو الخاص.

44

22

.24

قرار رقم ( )51لسنة 2013م
بشأن ترقية قضاة.

43

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد 102

.37

قرار رقم ( )64لسنة 2013م
بشأن نقل السيد /يوسف أمين يوسف الزمر.

57

.38

قرار رقم ( )65لسنة 2013م
بشأن نقل السيد /أحمد عطا ذياب الحلو.

58

.39

قرار رقم ( )66لسنة 2013م
بشأن تسمية ممثل وزارة المالية في مجلس إدارة الهيئة العامة للمدن
الصناعية والمناطق الصناعية الحرة.

59

.40

قرار رقم ( )67لسنة 2013م
بشأن نقل العميد /ربيح توفيق مصطفى خندقجي.

60

.41

قرار رقم ( )68لسنة 2013م
بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع.

61

العدد مائة واثنان /

.42

22

.43

تشرين األول 2013م

قرار رقم ( )69لسنة 2013م
ً
وكيال
بشأن سحب قرار رئاسي بتعيين د .تيسير علي داوود فرحات
لوزارة الشؤون الخارجية.
قرار رقم ( )70لسنة 2013م
بتسمية المندوبين الفلسطينين الدائمين في اللجنة القطرية الدائمة لدعم
القدس.

62
63

.44

قرار مجلس الوزراء رقم ( )10لعام 2013م
بنظام األسرالحاضنة.

65

.45

قرار مجلس الوزراء رقم ( )11لسنة 2013م
بالالئحة التفيذية المعدلة لالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم ()4
لسنة 1998م المعدل بالقانون رقم ( )4لسنة 2005م.

74

.46

قرار مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم ( )1لعام 2013م
بشأن أحكام قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية.

77

.47

قرار مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم ( )2لعام 2013م
بشأن أحكام قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية.

78

.48

قرار مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم ( )3لعام 2013م
بشأن أحكام قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية.

87
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العدد 102

.51

قرار مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم ( )6لعام 2013م
بشأن أحكام قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية.

93

.52

قرار مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم ( )7لعام 2013م
بشأن أحكام قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية.

99

.53

قرار مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم ( )8لعام 2013م
بشأن أحكام قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية.

101

.54

قرار وزير العمل رقم ( )1لسنة 2013م
بشأن اإلجازة الثقافية.

104

.55

قرار وزيرة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات رقم ( )1لسنة 2013
بشأن أسعار إنهاء المكالمات المحلية على شبكات الهاتف الخلوي.

106

.56

قرار مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية رقم ( )1لعام 2013م
بتعليمات معدلّة لتعليمات رقم ( )2لسنة  2008بشأن اإلفصاح.

108

.57

قرار مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية رقم ( )2لسنة 2013م
بخصوص اعتماد وثيقة تأمين المركبات اآللية تجاه اإلصابات الجسدية
واألضرار المادية للفريق الثالث.

111

.58

قرار مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية رقم ( )3لسنة 2013م
بخصوص سريان وثائق تأمين المركبات المسددة على أقساط محددة.

123

.59

قرار مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية رقم ( )4لسنة 2013م
بشأن تحصيل أقساط تأمين المركبات.

124

.60

إعالنات صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا
والبيرة * .تجدها في الملحق رقم ( )2صفحة (.)398

125

.61

إعالنات صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة لمحافظة
الخليل * .تجدها في الملحق رقم ( )2صفحة (.)398

182

343
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العدد مائة واثنان /

.50

قرار مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم ( )5لعام 2013م
بشأن أحكام قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية.

91

22

.49

قرار مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم ( )4لعام 2013م
بشأن أحكام قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية.

89

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد 102

.62

إعالنات صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة لمحافظة
قلقيلية * .تجدها في الملحق رقم ( )2صفحة (.)398

199

.63

إعالنات صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة لمحافظة
طولكرم * .تجدها في الملحق رقم ( )2صفحة (.)398

200

.64

إعالنات صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة لمحافظة
بيت لحم * .تجدها في الملحق رقم ( )2صفحة (.)398

204

.65

إعالنات صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة لمحافظة
جنين * .تجدها في الملحق رقم ( )2صفحة (.)398

205

.66

إعالنات صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة لمحافظة
نابلس * .تجدها في الملحق رقم ( )2صفحة (.)398

208

العدد مائة واثنان /

.67
.68

22

تشرين األول 2013م

.69
.70
.71
.72
.73

إعالنات صادر عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة رام هللا والبيرة.

*

تجدها في الملحق رقم ( )2صفحة (.)398

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة القدس.

*

تجدها في الملحق رقم ( )2صفحة (.)398

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة بيت لحم.

*

تجدها في الملحق رقم ( )2صفحة (.)398

إعالنات صادر عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة نابلس.

*

تجدها في الملحق رقم ( )2صفحة (.)398

إعالنات صادر عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة سلفيت.

*

تجدها في الملحق رقم ( )2صفحة (.)398

إعالنات صادر عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة الخليل.

*

تجدها في الملحق رقم ( )2صفحة (.)398

إعالن صادر عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات بشأن نشر أسماء مدققي
الحسابات الجدد.
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228
229
232
241
244
247
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مسلسل

العدد 103

العدد مائة وثالث  08 /كانون األول 2013م

رقم
الصفحة

.4

مرسوم رقم ( )19لسنة 2013م
بشأن منح الفقيد الكبير خالد عبد المجيد الفاهوم وسام نجمة الشرف من
الدرجة العليا.

8

.5

قرار رقم ( )71لسنة 2013م
بشأن تعيين السفير /باسم اآلغا.

9

.6

قرار رقم ( )72لسنة 2013م
ً
بشأن تعيين السيد /موسى عبد هللا عثمان أبو غربية وكيال لوزارة الثقافة.

10

.7

قرار رقم ( )73لسنة 2013م
بشأن تمديد خدمة القاضي الشرعي السيد /ربحي محمود رباح.

11

.8

قرار رقم ( )74لسنة 2013م
بشأن تعيين السفيرة /مي كيلة.

12

.9

قرار رقم ( )75لسنة 2013م
بشأن تعيين السفير /صالح عبد الشافي.

13

.10

قرار رقم ( )76لسنة 2013م
بشأن العفو الخاص.

14

.11

قرار رقم ( )77لسنة 2013م
بشأن إحالة محافظين إلى التقاعد.

15
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العدد مائة وثالث /

.3

مرسوم رقم ( )18لسنة 2013م
بشأن منح الشهيد أسعد الصفطاوي وسام االستحقاق والتميّز.

7

08

.2

مرسوم رقم ( )17لسنة 2013م
بشأن منح الشهيد هشام محمد توفيق مكي نوط القدس.

6

كانون األول 2013م

.1

مرسوم رقم ( )16لسنة 2013م
بشأن منح الشهيد المحامي محمد هاشم أبو شعبان نوط القدس.

5

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد 103

.12

قرار رقم ( )78لسنة 2013م
بشأن تعيين السيدة /آمنة محمود علي اسماعيل.

17

.13

قرار رقم ( )79لسنة 2013م
بشأن تعيين السيد /أحمد علي أحمد حنون.

18

.14

.15

.16
العدد مائة وثالث /

.17

قرار رقم ( )80لسنة 2013م
بشأن تمديد خدمة القاضي الشرعي السيد /عبد المجيد سليمان أحمد
عمرو.
قرار رقم ( )81لسنة 2013م
بشأن استمالك حصص من قطعة أرض في بلدة سلواد بمحافظة رام هللا
والبيرة إلقامة حديقة عامة ومالعب أطفال.
قرار رقم ( )82لسنة 2013م
ً
بشأن تعيين السيد /تيسير اسماعيل محمد عمرو وكيال لوزارة االقتصاد
الوطني.
قرار رقم ( )83لسنة 2013م
ً
بشأن تعيين السفير /تيسير علي داوود فرحات وكيال لوزارة الشؤون
الخارجية.

19
20
23
24

08

كانون األول 2013م

.18

قرار رقم ( )84لسنة 2013م
بشأن تعيين السيد /فاتح محمود أحمد حمارشة قاضي صلح.

25

.19

قرار رقم ( )85لسنة 2013م
بشأن نقل السيد /محمد عبد الفتاح فارس حمد.

26

.20

قرار رقم ( )86لسنة 2013م
بشأن نقل السيد /نافذ عبد السميع حسن الرفاعي.

27

.21

قرار رقم ( )87لسنة 2013م
بشأن إحالة عدد من مستشاري رئيس الدولة إلى التقاعد.

28

.22

قرار رقم ( )88لسنة 2013م
بشأن إحالة المستشار /عدنان سليمان أحمد عمرو إلى التقاعد.

30

.23

قرار رقم ( )89لسنة 2013م
بشأن استمالك قطعة أرض في بلدة حلحول بمحافظة الخليل إلنشاء
قصر عدلي عليها.

31
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.24

.25

العدد 103

قرار مجلس الوزراء رقم ( )12لسنة 2013م
بالئحة معدلة لالئحة المعدلة رقم ( )15لسنة 2008م لالئحة التنفيذية
لقانون الخدمة المدنية رقم ( )4لسنة 1998م المعدل بالقانون رقم ()4
لسنة 2005م.
قرار مجلس الوزراء رقم ( )13لسنة 2013م
بالئحة معدلة لالئحة عالوة طبيعة العمل والعالوة اإلدارية رقم ()13
لسنة 2005م.

34

36

.28

قرار وزير العمل رقم ( )2لسنة 2013م
بشأن نظام تشغيل خدم المنازل تبعاً ألحكام القانون العمل رقم ()7
لسنة 2000م.

52

.29

قرار وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات رقم ( )2لسنة 2013م
بشأن خصوصية وسرية معلومات وبيانات المشتركين وحفظ البيانات.

56

.30

تعليمات رقم ( )5لسنة 2013م
بشأن منح إجازة أعمال التأمين المصرفي وأسس تنظيمها ومراقبتها
صادر عن مجلس هيئة سوق رأس المال.

58

.31

إعالنات صادرة عن سلطة األراضي.

68

.32

إعالن أسماء المدققين الجدد صادر عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات.

71

347

كانون األول 2013م
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.27

قرار مجلس الوزراء رقم ( )15لسنة 2013م
بنظام تأمين الوظائف لألسرى المحررين.

43

08

.26

قرار مجلس الوزراء رقم ( )14لسنة 2013م
بنظام مجلس البحث العلمي.

38

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

رقم
ملحقالعدد

1

ملحق رقم ()1

األعداد الممتازة الصادرة خالل (2012 - 2002م)

الرقم المرجعي  :دليل رقم (Ref : G15-1-2014 -)2

mjr.lab.pna.ps

348

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد ممتاز ()1

مسلسل
.1

مسلسل
.1

مسلسل

ملحق رقم
العدد

1

القانون األساسي.

رقم
الصفحة
4

العدد ممتاز ()2
القانون األساسي المعدل.

رقم
الصفحة
5

العدد ممتاز ()3

رقم
الصفحة

أو ً
ال :قرارات بقانون
.1

قرار بقانون رقم ( )9لسنة 2007م
بشأن مكافحة غسل األموال.

2

.2

قرار بقانون رقم ( )5لسنة 2008م
بشأن تنظيم ممارسة حق اإلضراب في الخدمة المدنية.

29

ثاني ًا :تنويه
.3

إلغاء الطبعة ذات اللوان األبيض واألسود للعدد الممتاز الصادر
عن مجلس الوزراء بتاريخ  29ربيع أول  1429هجرية الموافق
 - 6نيسان 2008م.

31

مسلسل

العدد ممتاز ()4

رقم
الصفحة

.1

قرار بقانون رقم ( )9لسنة 2010م
بشأن المصارف.
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مسلسل
.1

مسلسل

ملحق رقم
العدد

1

العدد ممتاز ()5
قرار بقانون رقم ( )8لسنة 2011م
بشأن ضريبة الدخل.

العدد ممتاز ()6

رقم
الصفحة
2

رقم
الصفحة

.1

قرار بقانون رقم ( )1لسنة 2012م
بشأن الرسوم المستوفاة عن الوكاالت واإلقرارات العدلية.

2

.1

قرار بقانون رقم ()2
بشأن رسوم تسجيل وانتقال األراضي.

4

مسلسل

العدد ممتاز ()7

رقم
الصفحة

.1

الحكم الصادر عن محكمة مكافحة جرائم الفساد في الجناية رقم (.)2012/13

2

مسلسل

العدد ممتاز ()8

رقم
الصفحة

.1

قرار بقانون رقم ( )17لسنة 2012م
بشأن قانون تسوية المدفوعات الوطني.
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ملحق رقم
العدد

2

ملحق رقم ()2

عناوين اإلعالنات الصادرة في الجريدة الرسمية
من العدد ( )2004/51إلى العدد ()2013/103
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دليل الوقائع الفلسطينية الثاني
رقم العدد
تاريخ صدور العدد
عدد اإلعالنات في هذا العدد

ملحق رقم
العدد

2

الثالث والخمسون ()53
 / 28شباط 2005م
12

1.1إعالن صادر عن وزارة الحكم المحلي  /بشأن تصديق مشروع تنظيم تفصيلي رقم ( /)2003/9من قرية رفيديا في محافظة
نابلس.
2.2إعالن صادر عن وزارة الحكم المحلي  /بشأن تصديق مشروع تنظيم تفصيلي رقم ( /)2003/8من قرية رفيديا في محافظة
نابلس.
3.3إعالن صادر عن وزارة الحكم المحلي  /بشأن تصديق مشروع تفصيلي رقم ( /)2004/3من حوض رقم ( )4رفيديا في محافظة
نابلس.
4.4إعالن صادر عن وزارة الحكم المحلي  /بشأن تصديق مشروع تنظيم هيكلي رقم ( /)2004/1من أراضي مدينة قلقيلية في
محافظة قلقيلية.
5.5إعالن استمالك صادر عن مجلس بلدية بيت جاال.
6.6إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة ،جلسة رقم ( )2004/5المنعقدة بتاريخ 2004/3/31م /
بشأن التصديق النهائي على مشروع مخطط تفصيلي شارع حبوش بعرض 6م.
7.7إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مجدد للمخطط التفصيلي لمنطقة حي الجنينة
ً
شماال وشارع رقم  4شرقاً وشارع رقم  19جنوباً.
والتنور المحصور بين شارع رقم  8غرباً وشارع رقم 21
8.8إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن تصديق مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم شارع المحطة تعبئة غاز في زيتا /
محافظة طولكرم.
9.9إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة ،جلسة رقم ( )2004/13المنعقدة بتاريخ 2004/8/25م
 /بشأن التصديق النهائي على مشروع مخطط تفصيلي شارع رقم  29المحصور بين شارع رقم  10شرقاً وشارع رقم  12غرباً
بعرض 24م بدون ارتداد.
1010إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مخطط تفصيلي شارع رقم  97المحصور
بين شارعي ( )44،52ومخطط تفصيلي شارع رقم  52المحصور بين شارع  29وشارع المساحي  26بعرض 16م 3 +م ارتداد.
1111إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة ،جلسة رقم ( )2004/13المنعقدة بتاريخ 2004/8/25م
 /بشأن التصديق النهائي على مشروع مخطط تفصيلي لدوارين تقاطع شارع رقم  2مع شارع رقم  5بحيث يكون نصف قطر
الدوران 25م.
1212إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة ،جلسة رقم ( )2004/13المنعقدة بتاريخ 2004/8/25م
 /بشأن التصديق النهائي على مشروع تفصيلي شارع رقم  2المحصور بين شارع رقم  1غرباً وشارع رقم  36شرقاً بعرض
20م 30 +م.
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ملحق رقم
العدد

رقم العدد
تاريخ صدور العدد
عدد اإلعالنات في هذا العدد

الرابع والخمسون ()54
 / 23نيسان 2005م
25

2

1.1إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة ،جلسة رقم ( )2004/13المنعقدة بتاريخ 2004/8/25م
 /بشأن التصديق النهائي على مخطط تفصيلي شارع رقم ( 2من شارع رقم  1غرباً الى شارع رقم  36شرقاً) ووضعه موضع
التنفيذ اعتباراً من تاريخه.
2.2إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة ،جلسة رقم ( )2004/13المنعقدة بتاريخ 2004/8/25م
 /بشأن التصديق النهائي على مشروع تقسيم مخطط تفصيلي شارع رقم ( )41المحصور بين شارع رقم  4شرقاً وشارع رقم 20
غرباً بعرض 20م بدون ارتداد.
3.3إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة ،جلسة رقم ( )2004/13المنعقدة بتاريخ 2004/8/25م
ً
شماال والشارع رقم  31جنوباً) ووضعه
 /بشأن التصديق النهائي على مخطط تفصيلي شارع رقم ( 38الواصل بين شارع رقم 19
موضع التنفيذ اعتباراً من تاريخه.
4.4إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة ،جلسة رقم ( )2004/13المنعقدة بتاريخ 2004/8/25م
 /بشأن التصديق النهائي على مشروع مخطط تفصيلي للشارع ( A41المحصور بين شارع رقم  20شرقاً وشارع رقم  30غرباً)
بعرض 20م بدون ارتداد.
5.5إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة ،جلسة رقم ( )2004/13المنعقدة بتاريخ 2004/8/25م
 /بشأن التصديق النهائي على مشروع مخطط تفصيلي شارع الفاليتة بعرض 8م وخط تنظيم البناء 12م بواقع 2م من كال الجانبين.
6.6إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة جلسة رقم ( )2004/13المنعقدة بتاريخ 2004/8/25م
 /بشأن التصديق النهائي على مشروع تقسيم أرض لغايات السكن على أرض القسائم رقم ( )27،11من القطعة ( )889باسم /
عاهد فايق بسيسو.
7.7إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن ايداع مخطط تفصيلي شارع رقم  22المحصور
بين شارعي ( )7-6Aبعرض 16م 3 +م ارتداد والمار بالقسائم ( )59،29،25،24،22،21،20،19،18من القطعة (.)978
8.8إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة جلسة رقم ( )2004/14المنعقدة بتاريخ 2004/9/15م
 /بشأن التصديق النهائي على مشروع تقسيم أرض لغايات السكن على أرض القسيمة رقم ( )9من القطعة ( )662باسم  /كامل
أحمد أبو ستة.
9.9إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مخطط تفصيلي شارع رقم A6
المحصور بين شارعي رقم ( )23-16بعرض 20م 3 +م ارتداد والمار بالقسائم ( )14،25،26من القطعة ( )1742والقسائم
( )70،71،72،73،74،16،43من القطعة ( )1743والقسائم ( )52،51،44،43،35،34،27،26،25،18من القطعة (.)978
1010إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مخطط تفصيلي شارع رقم  21المحصور
بين شارعي ( )7-6Aبعرض 16م 3 +م ارتداد والمار بالقسائم ( )34،36،60،39،33،32،31،28،27من القطعة (.)978
1111إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة ،جلسة رقم ( )2004/14المنعقدة بتاريخ 2004/9/15م
 /بشأن التصديق النهائي على مشروع تقسيم أرض لغايات السكن على أرض القسيمة رقم ( )4من القطعة ( )2326باسم  /آمنة
ورحمة ومريم وفياض.
1212إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مخطط تفصيلي شارع رقم  20بعرض
20م 3 +م والمحصور بين شارعي ( )7-6Aوالمار بالقسائم ( )61،49،47،46،43،42،40،38،37،35من القطعة (.)978
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رقم
ملحقالعدد

2

1313إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تغيير هدف استخدام جزء من أرض
القسيمة رقم ( )24من القطعة ( )755من منطقة سكنية إلى سياحي أثري باسم  /وزارة السياحة واآلثار.
1414إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مخطط تفصيلي شارع رقم ()47
المحصور بين شارع رقم ( )6Aوتقاطع شارع الرشيد مع شارع رقم  7بعرض 20م 3 +م ارتداد وشارع رقم ( )47Aبعرض
12م بدون ارتداد وجزء من شارع رقم ( )43بعرض 20م 3 +م ارتداد والمار بالقسائم ()55،54،52،51،50،48،46،45
من القطعة (.)978
1515إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة ،جلسة رقم ( )2004/15المنعقدة بتاريخ 2004/11/3م
 /بشأن التصديق النهائي على مشروع تقسيم أرض لغايات السكن على أرض القسيمة رقم ( )2من القطعة ( )978باسم  /عماد
محمود الحداد.
1616إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة جلسة رقم ( )2004/15المنعقدة بتاريخ 2004/11/3م
 /بشأن التصديق النهائي على مشروع تقسيم أرض لغايات السكن على أرض القسيمة رقم ( )7من القطعة ( )129باسم  /جميل
عبد القادر المصري وشركاه.
1717إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة جلسة رقم ( )2004/15المنعقدة بتاريخ 2004/11/3م
 /بشأن التصديق النهائي على مشروع تقسيم أرض لغايات السكن على أرض القسيمة رقم ( )7من القطعة ( )129باسم  /جميل
عبد القادر المصري وشركاه.
1818إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن ايداع مخطط التفصيلي شوارع منطقة زعرب
إيداعاً مجدداً في القسائم ( )47،18،17،16،15،14،13من القطعة ( )63والقسائم ( )38-37-26من القطعة (.)64
1919إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن ايداع مخطط تفصيلي شارع رقم ( )95بعرض
16م بدون ارتداد في الجزء المحصور بين شارعي رقم ( )31،4وبعرض 16م 3 +م ارتداد في الجزء المحصور بين شارعي
( )24،31والمار بالقسائم ( )18،17،15،5،3،2،1من القطعة ( )70والقسائم ( )38،37،23،22،18،17،12،4،3،1من القطعة
( )73والقسائم ( )26،24،23،22،21،20،9من القطعة ( )79والقسائم ( )16،15،14،4،3،2،1من القطعة ( )78والقسائم
( )5،3،2،1من القطعة ( )77والقسائم ( )14،13،7،6،5،4،2،1من القطعة (.)80
2020إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة جلسة رقم ( )2004/15المنعقدة بتاريخ 2004/11/3م
 /بشأن التصديق النهائي على مشروع تقسيم أرض لغايات السكن على أرض القسائم ( )119،117تسوية من القطعة ( )17تسوية
باسم  /يحيى أبو ذياد – وفرج مصلح.
2121إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع إلغاء جزء من شارع رقم ()45
المحصور بين شارعي (.)6،5
2222إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة نابلس  /بشأن إيداع مشروع تنظيمي تفصيلي رقم ( )2004/19والخاص بتعديل
عرض الشارع من  25متر إلى  20متر والمتعلق بالقطع ( 18،32إلى  )25حوض ( )8عسكر والقطع ( 49إلى  )59حوض
 10عسكر.
2323إعالن صادر بشأن إيداع مشروع هيكلي تفصيلي  /لتغيير صفة استعمال األرض قطعة رقم ( )21من حوض ( )3من أراضي
قرية الجربا (كموقع) لتغيير صفة استعمال األرض من زراعي إلى صناعي وذلك لالعتراضات.
2424إعالن صادر عن وزارة الحكم المحلي – اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء – محافظة نابلس  /بشأن إيداع مشروع هيكلي تفصيلي
رقم (ت )2004/1الخاص بتوسيع طريق من  6متر إلى  14متر الموجود في القطع ( )108،98،97،95،94من الحوض ()6
إجنسنيا ،والقطع ( )1 ،2 ،4 ،5 ،6 ،14 ،17 ،1613/3من الحوض ( )5إجنسنيا في محافظة نابلس.
2525إعالن صادر عن وزارة الحكم المحلي – اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء – محافظة نابلس  /بشأن إيداع مشروع هيكلي تفصيلي
رقم (ت )2004/2الخاص بتنظيم طريق مؤدية للقطعة رقم  32من الحوض  3من أراضي زواتا المار في القطع ( )33،32من
الحوض ( )3من أرضي زواتا والقطع ( )19،18،17،13من الحوض رقم ( )5من أراضي إجنسنيا.
الرقم المرجعي  :دليل رقم (Ref : G15-1-2014 -)2

mjr.lab.pna.ps

354

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

العدد
ملحق رقم

رقم العدد
تاريخ صدور العدد
عدد اإلعالنات في هذا العدد

2

الخامس والخمسون ()55
 / 27حزيران 2005م
16

1.1إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة ،جلسة رقم ( )2004/15المنعقدة بتاريخ 2004/11/3
 /بشأن التصديق النهائي على مشروع تقسيم أرض لغايات السكن على جزء من أرض القسيمة رقم ( )6من القطعة () 142
باسم  /محمود محمد العزايزة.
2.2إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة جلسة رقم ( )2004/15المنعقدة بتاريخ 2004/11/3م
 /بشأن التصديق النهائي على مشروع مخطط تفصيلي منطقة التفاح الغربي والزرقاء.
3.3إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة جلسة رقم ( )2004/15المنعقدة بتاريخ 2004/11/3م
 /بشأن التصديق النهائي على مشروع تغيير هدف استخدام جزء من أرض القسيمة رقم ( )2من القطعة ( )728من سكني إلى
سياحي بإسم  /منى الغاليني.
4.4إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة جلسة رقم ( )2004/15المنعقدة بتاريخ 2004/11/3م
 /بشأن التصديق النهائي على مشروع مخطط تفصيلي رقم ( )8بعرض (10م 3 +م) ارتداد وشارع رقم ( )A8بعرض (16م 3 +م)
ارتداد وامتداد شارع رقم ( )65بعرض (12م 3 +م) ارتداد.
5.5إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة جلسة رقم ( )2004/15المنعقدة بتاريخ 2004/11/3م
 /بشأن التصديق النهائي على مشروع تقسيم أرض لغايات السكن على أرض القسائم ( )9 ،8من القطعة ( )129باسم  /جميل
عبد القادر المصري وشركاه.
6.6إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة ،جلسة رقم ( )2004/16المنعقدة بتاريخ 2004/12/1م
 /بشأن التصديق النهائي على مشروع تغيير هدف استخدام أرض الشريط المحاذي للشارع رقم ( )4من زراعي وسكني إلى
تجاري بعمق (50م).
7.7إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة ،جلسة رقم ( )2004/16المنعقدة بتاريخ 2004/12/1م
 /بشأن التصديق النهائي على مشروع المخطط التفصيلي المعدل لمنطقة الصبرة وجزء من الزيتون.
8.8إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن ايداع مجدد للشارع رقم ( )12بعرض
(20م3 +م) ارتداد في الجزء المحصور بين شارع رقم ( )16الرشيد وحتى التقائه بالشارع ( )8والمار بالقسائم ( )3،2،1من
القطعة ( )2314والقسيمة رقم( )1من القطعة ( )2313وبعرض (14م) في الجزء المحصور بين شارع رقم ( )8والشارع رقم
( )20والمار بالقسائم ( )5،4،3،2من القطعة ( )2311والقسيمة رقم ( )4من القطعة ( )665ضمن الزهراء اإلقليمية.
9.9إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة نابلس /بشأن إيداع مشروع هيكلي تعديلي رقم (.)2004 / 29
1010إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة نابلس /بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2004 / 26
1111إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة نابلس /بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2004 / 25
1212إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة نابلس /بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2004 / 23
1313إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة نابلس /بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2004 / 22
1414إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة نابلس /بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2004 / 20
1515إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة ،جلسة رقم ( )2004/1المنعقدة بتاريخ 2005/1/5م

الرقم المرجعي  :دليل رقم (Ref : G15-1-2014 -)2

mjr.lab.pna.ps

355

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

رقم
ملحقالعدد

2

 /بشأن التصديق النهائي على مشروع المخطط التفصيلي للشارع المار بالقسائم رقم ( )245،243،242،241،208من القطعة
( )690بعرض (16م) بدون ارتداد.
1616إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة جلسة رقم ( )2005/1المنعقدة بتاريخ 2005/1/5م
 /بشأن التصديق النهائي على مشروع المخطط التفصيلي لشوارع منطقة الزهراء اإلقليمية المحصورة بين شارع الرشيد غرباً
ً
شماال وحدود المغراقة والزهراء شرقاً ووادي غزة جنوباً.
وشارع الشهداء

رقم العدد
تاريخ صدور العدد
عدد اإلعالنات في هذا العدد

الثامن والخمسون ()58
 / 08أيلول 2005م
20

1.1إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة نابلس  /بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي رقم (2005/1م).
2.2إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة نابلس  /بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي رقم (2005/3م).
3.3إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة نابلس  /بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي رقم (2005/4م).
4.4إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة نابلس  /بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي رقم (2005/6م).
5.5إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مخطط تفصيلي (شارع أبو بكر الصديق).
6.6إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن جلسة رقم ( )2005/4المنعقدة بتاريخ 2005/2/23م
 /بشأن التصديق النهائي على مشروع مخطط تفصيلي شارع رقم ( )82بعرض (15م).
7.7إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن جلسة رقم ( )4/2005المنعقدة بتاريخ
2005/2/23م  /بشأن التصديق النهائي على مشروع مخطط تفصيلي شارع رقم ( )97بعرض (16م) 3( +م) ارتداد المحصور
بين شارعي (.)58،44
8.8إعالن صادر عن وزارة الحكم المحلي – اللجنة المركزية لمحافظة قلقيلية  /بشأن تصديق مشروع تفصيلي رقم ()2004/1
والخاص بتوسيع شارع قائم من أراضي مدينة قلقيلية في محافظة قلقيلية.
9.9إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تقسيم أرض لغايات تجارية وسكنية
على أرض القسيمة رقم ( )35من القطعة ( )635باسم  /محمد ياسر العلمي وشركاه.
1010إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مخطط تفصيلي لمسار الشارع رقم ()46
ً
شماال ومفترق شارع المخيم مع شارع البروك
المعدل بعرض (12م) بدون ارتداد في الجزء المحصور بين شارع رقم ()19
جنوباً والمار بالقسائم ( )108،107،106،105من القطعة (.)141
1111إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة بشأن جلسة رقم ( )2005/3المنعقدة بتاريخ 2005/2/9م
 /بشأن التصديق النهائي على مشروع تقسيم أرض لغايات سكنية وتجارية على جزء من أرض القسيمة رقم ( )19من القطعة
( )2348باسم  /عبد هللا أبو مراحيل.
1212إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة بشأن جلسة رقم ( )2005/3المنعقدة بتاريخ 2005/2/9م
 /بشأن التصديق النهائي على مشروع مخطط تفصيلي شوارع منطقة زعرب.
1313إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مخطط تفصيلي ممر المشاة رقم ()136
بعرض ( 6م) وارتداد (2م) من الجانبين والمحصور بين شارع رقم ( )4والشارع المساحي رقم ( )34والمار بالقسائم
( )35،36،40من القطعة ( – )45خانيونس.
1414إعالن صادر عن وزارة الحكم المحلي  /بشأن أمر توسيع منطقة التنظيم المحلية بلدية رام هللا  /محافظة رام هللا والبيرة في جلسته
رقم ( )2004/3بتاريخ 2014/7/3م .
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1515إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مخطط تفصيلي شارع رقم ( )56بعرض
(16م) 3( +م).
1616إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع تغيير هدف
استخدام جزء من أرض من سكني إلى سياحي باسم  /وزارة السياحة واآلثار.
1717إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع المشروع المعدل لتقسيم أرض لغايات السكن
على أرض القسيمة رقم ( )7من القطعة ( )148باسم  /عبد هللا على المصدر وشركاه – دير البلح.
1818إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع المخطط التفصيلي المعدل لشارع رقم ()2
بعرض (20م) 3( +م) ارتداد في الجزء المحصور بين شارعي ( )95 ،4والمار بالقسائم ( )5،4،3،2،1من القطعة (– )77
خانيونس.
1919إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن جلسة رقم ( )2005/2المنعقدة بتاريخ
2005/1/26م  /بشأن التصديق النهائي على مشروع المخطط التفصيلي لشارع رقم ( )4بعرض (53م).
2020إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع إلغاء شارعين تنظيميين بعرض
(8م) الواقعة في القسائم ( )23،29،28،27من القطعة ( )751وتوسعة الشارعين التنظيمين الواقعين شمال وشرق مدرسة دار
األرقم من (8م إلى 10م).

الواحد والستون ()61
 / 18آذار 2006م
26

رقم العدد
تاريخ صدور العدد
عدد اإلعالنات في هذا العدد

1.1إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع مخطط تفصيلي
شارع رقم ( )97وجزء من الشارع رقم (.)52
2.2إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع مخطط تفصيلي
شارع رقم ( )82وشارع رقم (.)84
3.3إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة نابلس /بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي لتنظيم طريق عرض 4متر والمتعلق
بالقطعة رقم ( )47حوض (.)24053
4.4إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة نابلس /بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي إللغاء جزء من الشارع بجوار القطع
( )34 ،20 ،19 ،18 ،17في الحوض ( .)24 ،22
5.5إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة نابلس /بشأن إيداع مشروع تنظيم هيكلي تعديلي رقم (.)2004/20
6.6إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة نابلس /بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2004/22
7.7إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة نابلس /بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2004/23
8.8إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة نابلس /بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2004/25
9.9إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة نابلس /بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2004/26
1010إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة نابلس /بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2005/3
1111إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تغيير هدف استخدام أرض القسائم
( )11 ،10 ،9 ،8 ،6 ،5من القطعة رقم ( )28من صناعات خفيفة زراعية إلى سكن “ب”.
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1212إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير مسار طريق في بلدة سلواد  /محافظة رام هللا
والبيرة.
1313إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة نابلس  /بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2005/8
1414إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة نابلس  /بشأن تصديق هيكلي تعديلي رقم (.)2004/29
1515إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع إلغاء الشوارع
الداخلية بعرض (8م) ضمن القسائم ( )29 ،28 ،27 ،23من القطعة (. )751
1616إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع مخطط تفصيلي
للشارع الواصل بين شارع رقم ( )20وشارع الحدبة بعرض 10م.
1717إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع إلغاء جزء من الشارع الهيكلي رقم
()12باسم  /سليمان أبوستة – النصيرات.
1818إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تغيير هدف استخدام جزء من أرض
القسيمة ( )B /325من القطعة ( )724باسم  /نادي النصر الرياضي –غزة.
1919إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تغيير هدف استخدام أرض القسائم
( )15 ،14 ،13من القطعة ( – )214بني سهيال.
2020إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع مخطط تفصيلي
رقم (.)2005/6
2121إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع مخطط تفصيلي
شارع رقم ( - )20بيت الهيا.
2222إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع مخطط تفصيلي
شارع رقم (.)6A
2323إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع مخطط تفصيلي
شارع رقم (.)22
2424إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مخطط تفصيلي “ منطقة الفردوس”.
2525إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع مخطط تفصيلي
شارع رقم (.)47
2626إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مخطط تفصيلي شارع أبو جميزة األسطل-
القرارة.

رقم العدد
تاريخ صدور العدد
عدد اإلعالنات في هذا العدد

الثالث والستون ()63
 / 27نيسان 2006م
33

1.1إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تغيير هدف استخدام جزء من أرض
القسيمة رقم ( )11من القطعة ( )237باسم  /جمعية رواد للشباب الفلسطيني -عبسان الكبيرة اإلقليمية.
2.2إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة نابلس  /بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2005/9
3.3إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة جنين  /بشأن إيداع مشروع هيكلي تفصيلي -قباطية.
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4.4إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة جنين  /بشأن إيداع مشروع هيكلي تفصيلي متعلق بالقطعة رقم ( )12حوض ( )1من
أراضي الهاشمية.
5.5إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع المخطط التفصيلي المعدل للشارع
رقم ( - )39خانيونس.
6.6إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مخطط تفصيلي شارع رقم ( -)52خانيونس.
7.7إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع تغيير هدف
استخدام جزء من أرض القسيمة رقم ( )4من القطعة (.)71
8.8إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع مخطط تفصيلي
شارع رقم ( -)6خانيونس.
9.9إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع مخطط تفصيلي
شارع رقم ( -)95خانيونس.
1010إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على المشروع المعدل لتقسيم
أرض لغايات السكن على جزء من أرض باسم  /عبد هللا علي.
1111إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع تقسيم أرض لغايات
السكن باسم  /محمد ياسر العلمي.
1212إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع تفصيلي حي
الجنينة والتنور.
1313إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع مخطط تفصيلي
الحي اإلداري.
1414إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على تغيير هدف استخدام أرض
القسيمة رقم ( )6من القطعة رقم (.)28
1515إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مخطط تفصيلي للجزء
الشمالي من شارع ( )46بعرض (12م).
1616إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تقسيم أرض لغايات السكن باسم /
فايق عبد الحسيني -النصيرات.
1717إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تقسيم أرض لغايات السكن باسم
 /عبد الحكيم عودة.
1818إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع المخطط التفصيلي للشارع رقم (.)1A
1919إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع المخطط التفصيلي للشارع رقم (.)54
2020إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع المشروع المعدل لمنطقة تنظيم أبو سليم
الغربية -داخل نفوذ النصيرات.
2121إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع مخطط تفصيلي للشارع رقم (.)6
2222إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع تقليص عرض جزء من شارع رقم (.)8
2323إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع المخطط التفصيلي المعدل لحي الجنينة والتنور.
2424إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مخطط تفصيلي لجزء من الشارع رقم (.)95
2525إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع المخطط التفصيلي المعدل للمنطقة التجارية
بحي السالم المشمول بالقسائم ( )15 ،14من القطعة رقم (.)25
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2626إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة نابلس  /تصديق مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2005/3
2727إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من منطقة خضراء إلى تجاري طولي في
عرابة  /محافظة جنين.
2828إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة نابلس  /بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2005/11
2929إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة نابلس  /بشأن إيداع مشروع هيكلي بيت وزن.
3030إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة نابلس  /بشأن إيداع مشروع هيكلي بيت فوريك.
3131إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة نابلس  /بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2005/12
3232إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة نابلس  /بشأن تصديق مشروع تنيظم تفصيلي رقم (.)2005/9
3333إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على تغيير هدف استخدام أرض
القسائم ( )15 ،14 ،13من القطعة رقم (.)214

رقم العدد
تاريخ صدور العدد
عدد اإلعالنات في هذا العدد

الرابع والستون ()64
 / 31أيار 2006م
39

1.1إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن لمحافظات غزة  /بشأن تقسيم ارض لغايات سكنية وتجارية وحرفية رقم
الجلسة ( )2005/14بتاريخ 2005/9/28م .
2.2إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن لمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع مخطط تفصيلي
شارع أبو بكر الصديق .
3.3إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية والبناء لمحافظة نابلس  /بشأن تصديق مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2005/12
4.4إعالن صادر عن وزارة الحكم المحلي  /بشأن توسيع حدود منطقة التنظيم المحلية لبلدة الطيبة  /محافظة جنين.
5.5إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع هيكيلي تفصيلي لشارع في زيتا  /محافظة طولكرم.
6.6إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة جنين  /بشأن إيداع مشروع هيكلي تفصيلي من أراضي بلدة عرابة.
7.7إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة نابلس  /بشأن تصديق مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2005/3
8.8إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن لمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تقسيم أرض القسيمة رقم ( )38من
القطعة ( )135باسم /عبد الهادي زنداح وأخيه عبد القادر – دير البلح.
9.9إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن لمحافظات غزة  /بشأن إيداع مخطط تفصيلي شارع رقم ( )41بعرض
20م بدون ارتداد  /منطقة دير البلح.
1010إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن لمحافظات غزة  /بشأن إيداع مجدد لمشروع مخطط شوارع البركة
الشمالية – دير البلح.
1111إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن لمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تقسيم أرض لغايات السكن على
أراض عشيرة المصدر باسم  /جالل المصدر.
أرض لغايات السكن على أرض القسيمة رقم ( )97/1من
ِ

1212إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن لمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع المخطط التفصيلي لشارع رقم
( / )32منطقة تنظيم جباليا.
1313إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن لمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تغيير هدف استخدام جزء من
أرض القسيمة رقم ( )59من القطعة رقم (( )727أرض الكتيبة) من منطقة خضراء إلى مرافق عامة والمخصصة لمجلس
القضاء األعلى.
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1414إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /مشروع جمعية إسكان المهندس الفلسطيني التعاونية – قباطية  /محافظة جنين.
1515إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن لمحافظات غزة  /بشأن مشروع تنظيم هيكلي – الجربا  /محافظة جنين.
1616إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن لمحافظات غزة  /بشأن إيداع مجدد للمخطط التفصيلي المعدل للشارع
رقم ( )54بعرض 20م  -خانيونس.
1717إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن لمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع تقسيم أرض لغايات
السكن على أرض القسيمة رقم ( )138تسوية من القطعة ( )15تسوية باسم /عبد الكريم محمد البغدادي.
1818إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن لمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مخطط تفصيلي شارع
رقم (.)52
1919إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن لمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع تقسيم أرض لغايات
السكن باسم /ليما عطا الشوا.
2020إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن لمحافظات غزة  /بشأن إيداع مخطط تفصيلي شارع رقم ( )26بعرض
20م 3 +م ارتداد ومخطط تفصيلي لممر المشاه رقم ( )143بعرض 8م 3 +م ارتداد.
2121إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن لمحافظات غزة  /بشأن إيداع المخطط الهيكلي لمنطقة تنظيم خزاعة.
2222إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن لمحافظات غزة  /بشأن إيداع المخطط التفصيلي لشارع الجمعية الزراعية
– بيت الهيا.
2323إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن لمحافظات غزة  /بشأن إيداع المخطط التفصيلي لحي األنصار المحصور
ً
شماال وشارع عز الدين القاسم شرقاً وشارع الروضة غرباً وشارعي الفاتحين والجامعة االسالمية
بين شارع خالد بن الوليد
جنوباً.
2424إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن لمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع المخطط الهيكلي
لمنطقة تنظيم الشوكة.
2525إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن لمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع المخطط التفصيلي
لشارع رقم ( )37بعرض 12م +3م ارتداد المحصور بين شارعي (.)48 – 52
2626إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن لمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع تقسيم أرض لغايات
السكن باسم  /محمد عنان.
2727إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة قلقيلية  /بشأن إيداع مشروع مخطط هيكلي في جيوس.
2828إعالن صادر عن للجنة اإلقليمية لمحافظة نابلس /بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي لتغيير صفة االستعمال رقم (ت.)2005/7
2929إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن (أ) إلى مكاتب – رام
هللا  /محافظة رام هللا والبيرة.
3030إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة نابلس  /بشأن تصديق مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2005/14
3131إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة نابلس  /بشأن تصديق مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2005/16
3232إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة نابلس  /بشأن تصديق مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2005/15
3333إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن لمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تقسيم أرض لغايات السكن على
أرض القسائم ( )92 ،91من القطعة ( )978باسم  /مجلس أيتام فلسطين جباليا.
3434إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن لمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع تقسيم أرض لغايات
السكن باسم /محمد شرين.
3535إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن لمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع إفراز القسائم
( )12 – 10من القطعة ( )660باسم /سهيل شراب.
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3636إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن لمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع تقسيم أرض لغايات
السكن باسم  /معين بدوي اليازجي.
3737إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن لمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تقسيم أرض لغايات السكن باسم /
محمد فيصل الكيالني – الشوكة.
3838إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن لمحافظات غزة  /بشأن إيداع مجدد للمخطط التفصيلي للشارع رقم ()56
بعرض 16م 3 +م ارتداد في الجزء المحصور بين شارعي ( )35+33وبعرض 12م بدون راتداد في الجزء المحصور بين
شارعي (.)2 - 35
3939إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن لمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع المخطط التفصيلي ألرض
علوان – داخل نفوذ بلدية جباليا.

رقم العدد
تاريخ صدور العدد
عدد اإلعالنات في هذا العدد

الخامس والستون ()65
 / 14حزيران 2006م
33

1.1إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن لمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع تقسيم أرض لغايات
السكن باسم  /سليمان حسين أبو ستة.
2.2إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن لمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تعديل مسار جزء من شارع
حبوش – غزة.
3.3إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن لمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تقسيم أرض لغايات السكن باسم /
ليما الشوا – داخل نفوذ بيت حانون.
4.4إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن لمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تقسيم أرض باسم  /وزارة األوقاف
– خانيونس.
5.5إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن لمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تقسيم أرض باسم  /محمد إبراهيم
عنان  -جباليا.
6.6إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن لمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع المخطط الهيكلي لمنطقة تنظيم
الشوكة.
7.7إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن لمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع المخطط التفصيلي المتداد شارع
رقم ( )4أراضي وادي السلقا اإلقليمية.
8.8إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن لمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تقسيم لغايات السكن باسم  /عبد
الكريم محمد البغدادي – المغازي.
9.9إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن لمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تقسيم لغايات السكن باسم  /معين
بدوي اليازجي – بيت حانون.
1010إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن لمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع مخطط تفصيلي
شارع أبو جميزة.
1111إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء في محافظة طولكرم /بشأن إيداع مشروع تنظيم هيكلي تفصيلي لمدينة عنبتا
رقم (/1هـ/ت.)2005/
1212إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن لمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع إلغاء جزء من
شارع رقم ( )45المحصور بين شارعي (.)5 ،6
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1313إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن لمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع المخطط التفصيلي للشارع رقم
( – )12داخل نفوذ بلدية الزوايدة.
1414إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن لمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع نقل مسار الشارع رقم ( )1من
القسيمة رقم ( )8إلى القسيمتين رقمي ( )12-11من القطعة رقم ( )660مع تقليص عرضه من 34م إلى 20م.
1515إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة نابلس /بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2005/14
1616إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن لمحافظات غزة  /بشأن إيداع المخطط الهيكلي لمنطقة تنظيم عبسان
الجديدة.
1717إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن لمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تقسيم أرض لغايات السكن باسم /
محمد شرين المصدر – البريج.
1818إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن لمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع مخطط تفصيلي
منطقة أبو سليم الغربية.
1919إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن لمحافظات غزة  /بشأن إيداع مخطط تفصيلي شارع رقم ( – )37الشوكة.
2020إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن لمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع المخطط التفصيلي
المعدل لشارع رقم ( )2بعرض 20م 3 +م ارتداد في الجزء المحصور بين شارعي (.)95 ،4
2121إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن لمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع مخطط تفصيلي
شارع رقم (.)95
2222إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن لمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع المخطط التفصيلي
المعدل لشارع رقم (.)39
2323إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن لمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع المخطط التفصيلي لحي معن –
خانيونس.
2424إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة طولكرم  /بشأن إيداع مشروع هيكلي جزئي تعديلي – دير الغصون.
2525إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة نابلس  /بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2005/15
2626إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة نبلس  /بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2005/16
2727إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة نابلس /بشأن تصديق مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2005/11
2828إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتخطيط والبناء لمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع التفصيلي المعدل لشارع
رقم (.)8
2929إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتخطيط والبناء لمحافظات غزة /بشأن إيداع مخطط دمج وإعادة تقسيم باسم  /بلدية دير البلح.
3030إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتخطيط والبناء لمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع مخطط تفصيلي شارع رقم ()39
وتقليص عرضه من 16م بدون ارتداد إلى 12م 3 +م ارتداد.
3131إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتخطيط والبناء لمحافظات غزة /بشأن إيداع المخطط الهيكلي لمنطقة تنظيم النصر.
3232إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتخطيط والبناء لمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع مخطط تفصيلي شارع
( )A1بعرض 26م بدون ارتداد والشارع رقم ( )B1بعرض 24م 3 +م ارتداد.
3333إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتخطيط والبناء لمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع تقسيم أرض القسيمة
رقم ( )35من القطعة ( )58باسم  /وزارة األوقاف.
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السادس والستون ()66
 / 22تموز 2006م
77

1.1إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن لمحافظات غزة  /بشأن تصديق مخطط هيكلي كفر راعي /محافظة جنين.
2.2إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتخطيط والبناء لمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع المخطط التفصيلي
للمسار المعدل لشارع حبوش بعرض 6م.
3.3إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتخطيط والبناء لمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تقسيم أرض لغايات السكن باسم  /جالل
نمر قزعاط – غزة.
4.4إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتخطيط والبناء لمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على المخطط التفصيلي للشارع رقم
(.)12
5.5إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتخطيط والبناء لمحافظات غزة /بشأن إيداع المخطط الهيكلي لمنطقة تنظيم عبسان الكبيرة.
6.6إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتخطيط والبناء لمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تقسيم أرض لغايات السكن باسم  /أبناء
محمود جبر أبو عريبان -منطقة تنظيم النصيرات.
7.7إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة نابلس /بشأن تصديق مشروع تنظيم تفصيلي رقم ( )2005/6من
أراضي عورتا.
8.8إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتخطيط والبناء لمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مخطط تفصيلي شارع (.)32
9.9إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتخطيط والبناء لمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تغيير هدف استخدام أرض من منطقة
خضراء إلى منطقة زراعية (أ) باسم /محمود زعرب و آخرين – منطقة تنظيم دير البلح.
1010إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتخطيط والبناء لمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع تقسيم أرض لغايات
السكن باسم  /عبد الهادي زنداح وأخيه عبد القادر.
1111إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتخطيط والبناء لمحافظات غزة /بشأن إيداع المخطط التفصيلي للقسائم ( ،20 ،19 ،18 ،17
 )21من القطعة ( – )142دير البلح.
1212إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتخطيط والبناء لمحافظات غزة /بشأن إيداع المخطط التفصيلي للشارع رقم ( )8وشارع
رقم (.)3
1313إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة قلقيلية  /بشأن إيداع مشروع مخطط هيكلي بلدة كفر ثلث.
1414إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة قلقيلية  /بشأن إيداع مشروع مخطط هيكلي كفر القف.
1515إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة قلقيلية  /بشأن إيداع مشروع هيكلي كفر قدوم.
1616إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة قلقيلية  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن (أ) إلى مكاتب
بأحكام خاصة حي ( )22دار يوسف – رام هللا  /محافظة رام هللا والبيرة.
1717إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار شارع بعرض 16م – رام هللا  /محافظة
رام هللا والبيرة.
1818إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن (أ) إلى مكاتب بأحكام
سكن (أ) خاصة في ردانا – رام هللا  /محافظة رام هللا والبيرة.
1919إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي في عناتا  /محافظة القدس.
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2020إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن استئناف على مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن (أ) إلى
مكاتب في الماصيون /محافظة رام هللا والبيرة.
2121إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتنظيم شارع بعرض 6م  /محافظة رام هللا والبيرة.
2222إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن طلب ترخيص متنزه ومسبح طيبة في فرش لوزة – تفوح  /محافظة الخليل.
2323إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع هيكيلي تفصيلي لشركة الوسيم للحجارة – قلقس /محافظة الخليل.
2424إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لشركة الوفا للصناعات البالستيكية  /محافظة الخليل.
2525إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع هيكلي تفصيلي شارع لغايات إسكان استثماري في اجنستيا  /محافظة
نابلس.
2626إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع هيكلي تفصيلي شارع لغايات اسكان استثماري في زواتا  /محافظة
نابلس.
2727إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن (أ) إلى مكاتب في
الماصيون رام هللا  /محافظة رام هللا والبيرة.
2828إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن (أ) إلى مباني عامة
وتوسيع الشارع المؤدي إلى القطعة من 3م إلى 8م – البيرة  /محافظة رام هللا والبيرة.
2929إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار طريق في السالمية – البيرة  /محافظة
رام هللا والبيرة.
3030إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لربط شارع بعرض 6م بشارع عرض 10م في أم الشرايط
– البيرة  /محافظة رام هللا والبيرة.
3131إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار شارع في رمون  /محافظة رام هللا والبيرة.
3232إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من مركز مواصالت إلى تجاري
طولي وسكن (ب) في العيزرية  /محافظة القدس.
3333إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2006/5
3434إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2006/4
3535إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن لمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع تقسيم أرض باسم
 /مجلس ايتام فلسطين بشروط اإليداع.
3636إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن لمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع تقسيم أرض باسم
 /فيصل الكيالني بشروط اإليداع.
3737إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن لمحافظات غزة /بشأن إيداع تعديل مشروع تقسيم أرض لغايات السكن
باسم  /عواد بكر – المغازي.
3838إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن لمحافظات غزة /بشأن إيداع تعديل مخطط تفصيلي شارع رقم ()70
ضمن أراضي السبع – البريج.
3939إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن لمحافظات غزة /بشأن إيداع تعديل مشروع تقسيم أرض لغايات السكن
باسم  /هنية المصدر – منطقة تنظيم البريج.
4040إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن لمحافظات غزة /بشأن إيداع مخطط تفصيلي شارع رقم ( – )53منطقة
تنظيم جباليا – غزة.
4141إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن لمحافظات غزة /بشأن إيداع مخطط تفصيلي للشارع رقم ( )16شارع
الشهيد ياسر عرفات – دير البلح.
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4242إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن لمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع المخطط الهيكلي
لمنطقة خزاعة.
4343إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن لمحافظات غزة /بشأن إيداع مجدد لمشروع المخطط الهيكلي لمنطقة
تنظيم النصر.
4444إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن لمحافظات غزة /بشأن إيداع مجدد لمشروع مخطط شوارع منطقة البركة
الشمالية –دير البلح.
4545إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن لمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مخطط تفصيلي شارع رقم
(.)41
4646إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة نابلس /بشأن تصديق مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2001/12
4747إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة طولكرم /بشأن إيداع مشروع هيكلي عتيل.
4848إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة نابلس /بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2006/8
4949إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة نابلس /بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي رقم ( )2006/9المعدل.
5050إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة نابلس /بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي رقم ( )2006/2المعدل.
5151إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة نابلس /بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2006/6
5252إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن لمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تقسيم أرض لغايات السكن المعدل
باسم  /موسى البهنساوي.
5353إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن لمحافظات غزة /بشأن إيداع مجدد للمخطط التفصيلي لحي األنصار -
منطقة تنظيم بني سهيال.
5454إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن لمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تقسيم أرض لغايات السكن باسم /
فاروق الجعفري وشركاه – منطقة تنظيم دير البلح.
5555إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن لمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تقسيم أرض لغايات السكن باسم /
ورثة ياسين شومر وشركاه –دير البلح .
5656إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن لمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تقسيم أرض لغايات السكن
باسم  /حسن جبر أبو حجير –البريج.
5757إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة نابلس  /بشأن إيداع مشروع هيكلي حوارة.
5858إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن لمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع تقسيم أرض لغايات
السكن باسم  /جالل قزعاط.
5959إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن لمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع مخطط تفصيلي
شارع رقم (.)54
6060إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن لمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع مخطط تفصيلي
شارع الجمعية الزراعية .
6161إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن لمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تقسيم أرض لغايات السكن
باسم  /كامل أحمد بركة.
6262إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن لمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع تفصيلي معدل لممر المشاه
رقم ( – )131خانيونس.
6363إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن لمحافظات غزة /بشأن إيداع مشروع مخطط تفصيلي شارع
رقم ( – )26من أراضي بني سهيال.
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6464إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن لمحافظات غزة /بشأن إيداع تغيير هدف استخدام أرض المقسم رقم ()10
من مرفق عام إلى سكني – بيت الهيا.
6565إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة نابلس /بشأن تصديق مشروع تنظيم تفصيلي رقم (2006/1م).
6666إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة نابلس /بشأن تصديق مشروع تنظيم تفصيلي رقم (2006/5م).
6767إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة نابلس /بشأن تصديق مشروع تنظيم تفصيلي رقم (2005/2م).
6868إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة نابلس /بشأن تصديق مشروع تنظيم تفصيلي رقم (2006/15م).
6969إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة نابلس /بشأن تصديق مشروع تنظيم تفصيلي رقم (2006/16م).
7070إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن لمحافظات غزة /بشأن إيداع مجدد لمشروع المخطط التفصيلي لشارع
رقم ( – )53منطقة تنظيم جباليا.
7171إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن لمحافظات غزة /بشأن التصديق النهائي على مشروع مخطط تفصيلي
القسائم ( )21 ،20 ،19 ،18 ،17من القطعة (.)142
7272إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع تقسيم أرض لغايات
السكن باسم /عبد الحكيم أحمد.
7373إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع تغيير هدف
استخدام أرض باسم  /محمود زعرب وآخرين.
7474إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع تقسيم أرض لغايات
السكن باسم /أبناء محمود أبو عريبان.
7575إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع المشروع المعدل لتقسيم أرض لغايات سكنية
وتجارية وصناعية باسم  /د .فايق الحسيني وورثة فاروق الحسيني .
7676إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على المخطط التفصيلي لشارع
رقم (.)26
7777إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مجدد للمخطط التفصيلي لمنطقة حي معن.

السابع والستون ()67
 / 19تشرين األول 2006م
29

رقم العدد
تاريخ صدور العدد
عدد اإلعالنات في هذا العدد

1.1إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع المشروع المعدل لمخطط تقسيم أرض
لغايات السكن على أرض القسيمة رقم ( )15باسم  /سليمان أبو حليمة – بيت الهيا.
2.2إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مخطط استعمالت األراضي المحررة
والمواصي – خانيونس.
3.3إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تقسيم أرض لغايات السكن على
أرض القسيمة رقم ( )32باسم  /ماهر أبو سليم – دير البلح.
4.4إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع مخطط تفصيلي
رقم ( )16شارع الشهيد ياسر عرفات.
5.5إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مخطط تفصيلي شارع رقم ( – )2منطقة
تنظيم النصيرات.
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6.6إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع التقسيم المعدل
على أرض القسيمة رقم ( )3باسم  /موسى البهنساوي.
7.7إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع تقسيم أرض
لغايات السكن باسم  /هنية .
8.8إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع المشروع الهيكلي لمنطقة تنظيم وادي غزة
والنظام الخاص به منطقة تنظيم وادي غزة.
9.9إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع تغيير هدف
استخدام أرض باسم  /مساعد عبد العال.
1010إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على المشروع المعدل لتقسيم
أرض لغايات السكن باسم  /عواد بكر.
1111إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2006/12
1212إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2006/17
1313إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة نابلس  /بشأن تصديق مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2006/9
1414إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة نابلس  /بشأن تصديق مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2006/4
1515إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مخطط تفصيلي شارع قاعود – دير البلح.
1616إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع مخطط تفصيلي
شارع رقم (.)8
1717إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع تقسيم أرض لغايات
السكن باسم  /حسن أبو حجير.
1818إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تقسيم أرض لغايات السكن باسم /
ورثة علي أبو فياض وورثة راشد أبو فياض – النصيرات.
1919إعالن صادر عن اللجنة المركزية األبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع مخطط تفصيلي شارع رقم ()12
– المغراقة.
2020إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة نابلس  /بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2006/18
2121إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة نابلس  /بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2006/19
2222إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة نابلس  /بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2006/20
2323إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة نابلس  /بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2006/21
2424إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة نابلس  /بشأن تصديق مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2006/2
2525إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة نابلس  /بشأن تصديق مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2006/6
2626إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة نابلس  /بشأن تصديق مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2006/8
2727إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع مخطط تفصيلي
رقم (2006/10م).
2828إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مخطط تفصيلي منطقة اجديدة الشرقية.
2929إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن التصديق النهائي على مشروع تقسيم
باسم  /سليمان أبو حليمة.
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الثامن والستون ()68
 / 07آذار 2007م
28

1.1إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بالمصادقة على مشروع تقسيم أرض لغايات السكن
على أرض باسم  /فاروق الجعفراوي.
2.2إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع
رقم ( – )39منطقة تنظيم دير البلح.
3.3إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بالمصادقة على مشروع تقسيم أرض لغايات السكن
على أرض باسم  /ماهر أبو سليم -منطقة تنظيم دير البلح.
4.4إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بالمصادقة على مشروع تقسيم أرض لغايات السكن
على أرض باسم  /بلدية دير البلح.
5.5إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مجدد لمشروع تنظيمي أرض علوان -منطقة
تنظيم جباليا.
6.6إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بالمصادقة على مشروع تقسيم أرض لغايات السكن
باسم  /محمد أبو سليم -منطقة تنظيم الزوايدة.
7.7إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بالمصادقة على المشروع التنظيمي العمراني التفصيلي
لشوارع منطقة البركة الشمالية  -منطقة تنظيم دير البلح.
8.8إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مخطط تفصيلي للشوارع المحيطة بالقسيمة
رقم ( )4من القطعة ( – )2310بمنطقة تنظيم الزهراء.
9.9إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بالمصادقة على المشروع التنظيمي العمراني
الهيكلي  -منطقة تنظيم النصر.
1010إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بالمصادقة على مشروع تقسيم أرض لغايات سكنية
وتجارية وصناعية باسم  /د .فايق الحسيني وورثة فاروق الحسيني -منطقة تنظيم النصيرات.
1111إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة نابلس  /بشأن تصديق مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2006/14
1212إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بالمصادقة على مشروع تقسيم أرض لغايات السكن
منطقة تنظيم دير البلح.
1313إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بالمصادقة على مشروع تقسيم أرض لغايات السكن
– منطقة تنظيم النصيرات.
1414إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع
رقم ( – )53منطقة جباليا – غزة.
1515إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بالمصادقة على المشروع التنظيمي العمراني التفصيلي
ألرض علوان .
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التاسع والستون ()69
 / 27نيسان 2007م
37

1.1إعالن صادر عن اللجنة المحلية للتنظيم والبناء بمحافظة نابلس  /بغرض عوائد التنظيم الخاصة بقرار ( - )2006/252منطقة
تنظيم بيت إيبا.
2.2إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة قلقيلية  /بشأن إيداع مشروع مخطط هيكلي حجة.
3.3إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة نابلس /بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2006/29
4.4إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة نابلس /بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2006/7
5.5إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة نابلس /بشأن تصديق مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2006/17
6.6إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة نابلس /بشأن تصديق مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2006/19
7.7إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة نابلس /بشأن تصديق مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2006/20
8.8إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة نابلس /بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2006/24
9.9إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة نابلس /بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2006/25
1010إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة نابلس /بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2006/26
1111إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة نابلس /بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2006/28
1212إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة نابلس /بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2006/31
1313إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة نابلس /بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2006/32
1414إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة نابلس /بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2006/35
1515إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة نابلس /بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2006/36
1616إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة جنين /بشأن إيداع مشروع هيكلي تفصيلي المتعلق بالقطعة ذات الرقم ( )117من
حوض (.)10
1717إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة نابلس /بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي (ت.)2007/1
1818إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن المصادقة على مشروع التنظيمي العمراني
الهيكلي لمنطقة تنظيم عبسان الكبيرة.
1919إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تنظيم عمراني تفصيلي  /خانيونس.
2020إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تقسيم أرض لغايات السكن باسم
 /ورثة زهدي أبو شعبان.
2121إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تغيير هدف استخدام جزء من أرض
من زراعي إلى سكني باسم  /محمد عطا الشوا – بيت حانون.
2222إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن المصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقم
(.)70
2323إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم بمنطقة تنظيم خانيونس /بشأن إيداع مخطط تفصيلي للشارع رقم (.)29
2424إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم بمنطقة تنظيم دير البلح  /بشأن إيداع مخطط تفصيلي للشارع رقم (.)10
2525إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تغيير هدف استخدام جزء من أرض
من زراعي إلى سياحي – شارع ياسر عرفات – الزهراء.
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2626إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن المصادقة على المشروع التنظيمي العمراني
الهيكلي لمنطقة تنظيم وادي غزة.
2727إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع المشروع التنظيمي العمراني التفصيلي
لمنطقة الزيتون الغربي .
2828إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مجدد مشروع تقسيم أرض لغايات
السكن باسم  /كامل بركة.
2929إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن المصادقة على المشروع التنظيمي العمراني
التفصيلي لجزء من منطقة تنظيم غزة ( اجديدة الشرقية).
3030إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن المصادقة على المخطط التفصيلي للشارع
الزراعي  -منطقة تنظيم دير البلح.
3131إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تقسيم أرض لغايات السكن باسم /
إبراهيم أبو سليم ومحمد أبو سليم.
3232إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تقسيم أرض لغايات السكن
باسم  /عمر علي بشير.
3333إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن المصادقة على المخطط التفصيلي للشارع
رقم (.)23
3434إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن المصادقة على المخطط التفصيلي للشارع
رقم ( )23-7أبو بكر الصديق.
3535إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تقسيم أرض لغايات السكن
باسم  /جراد أبو حجير.
3636إعالن صادر عن اللجنة المحلية لألبنية وتنظيم بمنطقة تنظيم خانيونس  /بشأن إيداع مخطط تفصيلي للشارع رقم (.)64
3737إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة  /بشأن إيداع مشروع تقسيم أرض لغايات السكن
باسم  /رائد عطا أبو جبة.

رقم العدد
تاريخ صدور العدد
عدد اإلعالنات في هذا العدد

السبعون ()70
 / 31أيار 2007م
10

1.1إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء في محافظة نابلس  /بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي لتنظيم شارع من
أراضي بيت أمرين.
2.2إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء في محافظة نابلس  /بشأن وضع مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2006/25
3.3إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء في محافظة نابلس  /بشأن وضع مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2006/26
4.4إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء في محافظة نابلس  /بشأن وضع مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2006/28
5.5إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة نابلس  /بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي رقم ( )2006/21المعدل.
6.6إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة نابلس  /بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2007/6
7.7إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة نابلس  /بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2007/7
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8.8إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة نابلس  /بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2007/3
9.9إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة نابلس  /بشأن وضع مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2006/31
1010إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء في محافظة نابلس  /بشأن وضع مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2006/32

الواحد والسبعون ()71
 / 09آب 2007م
10

رقم العدد
تاريخ صدور العدد
عدد اإلعالنات في هذا العدد

1.1إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة قلقيلية  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي والمتعلق بالقطعة رقم ( )6حوض (.)7565
2.2إعالن صادر عن اللجنة اإلقليميةللتخطيط والتنظيم العمراني لمحافظة طولكرم  /بشأن إيداع مشروع هيكلي لقرية بلعا.
3.3إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والتنظيم لمحافظة نابلس  /بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي رقم (2007/8م).
4.4إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والتنظيم لمحافظة نابلس  /بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي رقم (2007/9م).
5.5إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والتنظيم لمحافظة نابلس  /بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي رقم (2006/23م).
6.6إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والتنظيم لمحافظة نابلس  /بشأن وضع مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2006/29
7.7إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والتنظيم لمحافظة نابلس  /بشأن وضع مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2006/36
8.8إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والتنظيم لمحافظة نابلس  /بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي رقم (2007/1م).
9.9إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والتنظيم لمحافظة جنين  /بشأن إيداع مشروع تنظيم هيكلي تفصيلي رقم
( – )1140/1/2007كفر راعي.
1010إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والتنظيم لمحافظة جنين  /بشأن إيداع مشروع تنظيم هيكلي تفصيلي رقم
( – )1101/4/2007قباطية.

التاسع والسبعون ()79
 / 09شباط 2009م
5

رقم العدد
تاريخ صدور العدد
عدد اإلعالنات في هذا العدد

1.1إعالن صادر عن مجلس القضاء األعلى  /بشأن استمالك قطعتين أرض للمنفعة العامة.
2.2إعالن صادر عن شركة بيتي لالستثمار العقاري  /بشأن استمالك جميع قطع األراضي المبنية أوصافها ومساحتها وموقعها أدناه
للمنفعة العامة.
3.3إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة قلقيلية  /بشأن إيداع مشروع مخطط هيكلي جيت.
4.4إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة قلقيلية  /بشأن إيداع مشروع مخطط هيكلي قرية كفر القف.
5.5إعالن صادر عن مجلس بلدي يطا  /بشأن استمالك كامل القطع ذات الرقم ( )136ضمن الحوض رقم ( )4بهدف بناء وتدشين
مجمع للدوائر وللسيارات العمومية على هذه القطعة.
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65

2

1.1إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشاريع تفصيلية وتعديالت تنظيمية لمخطط هيكلي طولكرم  /محافظة طولكرم.
2.2إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار شارع مصدق بعرض 12م وتغيير صفة
االستعمال من سكن أ إلى مباني عامة في اللبن الغربي  /محافظة رام هللا والبيرة.
3.3إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن “ب” إلى مباني عامة
في دير أبو مشعل /محافظة رام هللا والبيرة.
4.4إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم شارع في عزون.
5.5إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتقليص عرض طريق من 12م إلى 10م وتعديل مسار
شارع بعرض 10م بموقع الملعب – جفنا  /محافظة رام هللا والبيرة.
6.6إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من معارض تجارية إلى فعاليات
مختلطة – رام هللا  /محافظة رام هللا والبيرة.
7.7إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مخطط هيكلي كفر قدوم  /محافظة قلقيلية.
8.8إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مخطط هيكلي جيوس  /محافظة قلقيلية.
9.9إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مخطط هيكلي زيتا  /محافظة طولكرم.
1010إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مخطط هيكلي اذنا  /محافظة الخليل.
1111إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مخطط هيكلي بيت مرسم  /محافظة الخليل.
1212إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مخطط هيكلي ميثلون  /محافظة جنين.
1313إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال لجزء من قطعة رقم ()177
حوض رقم ( )8من مرافق عامة إلى منطقة ورش وصناعات حرفية في بيتونيا  /محافظة رام هللا والبيرة.
1414إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن “أ” إلى سياحي حوض
رقم ( )17بموقع المرج قطعة رقم ( )135في بيرزيت  /محافظة رام هللا والبيرة.
1515إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن “ب” إلى مباني عامة
والمتعلق بالقطعة رقم ( )27حوض رقم ( / )19محافظة رام هللا والبيرة.
1616إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي اللغاء شارع 10م وتنظيم شارع مقترح بعرض 10م
وإعادة تقسيم األراضي واقتطاع قطعة للمباني العامة وقطعة لحديقة عامة في أم الشرايط – البيرة  /محافظة رام هللا والبيرة.
1717إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن “ب” إلى تجاري
محلي الطابق األرضي وفوقه مكاتب بحسب أحكام المنطقة والتوسعة شارع من 12م إلى 14م والمتعلق بالقطعة رقم ()39
حي  3غسان – رام هللا  /محافظة رام هللا والبيرة.
1818إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتوسعة وتنظيم شارع من 6م إلى 12م في كفر مالك /
محافظة رام هللا والبيرة.
1919إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع هيكلي زواتا  /محافظة نابلس.
2020إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع هيكلي بلعا  /محافظة طولكرم.
2121إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم شارع بعرض 12م لغايات الوصول إلى مشروع
اسكان استثماري في بيت امرين  /محافظة نابلس.
الرقم المرجعي  :دليل رقم (Ref : G15-1-2014 -)2

mjr.lab.pna.ps

373

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

ملحق رقم
العدد

2

2222إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن “ب” إلى منطقة حرفية
لغايات مصنع أدوية – خلة الفقيه  -بيتونيا  /محافظة رام هللا والبيرة.
2323إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لغايات تنظيم شارع وتغيير صفة االستعمال من زراعي
إلى مباني عامة – جزء من قطعة رقم ( )232حوض ( )8في عجة  /محافظة جنين.
2424إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي إلعادة إفراز ودمج عدة قطع وتنظيم الشوارع – حي 26
الجبل – رام هللا  /محافظة رام هللا والبيرة.
2525إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لغايات تنظيم شارع بعرض 16م يربط سنجل بجلجليا
 /محافظة رام هللا والبيرة.
2626إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لشارع مصدق يقع ضمن حدود بلدية أريحا  /محافظة
أريحا.
2727إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن “أ” إلى مكاتب في قطعة
رقم ( )38حوض ( 19المدينة) – رام هللا  /محافظة رام هللا والبيرة.
2828إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي والمتعلق بالقطعة رقم ( )124حوض ( )18الماصيون
– رام هللا  /محافظة رام هللا والبيرة.
2929إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من معارض تجارية بأحكام خاصة
إلى تجاري طولي بأحكام خاصة وتوسعة شارع من 10م إلى 14م في المنارة – رام هللا  /محافظة رام هللا والبيرة.
3030إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن “أ” إلى تجاري محلي
بأحكام خاصة وتوسعة شارع من 4م إلى 8م في حوض ( )27أم الشرايط – البيرة  /محافظة رام هللا والبيرة.
3131إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مخطط هيكلي عابود  /محافظة رام هللا والبيرة.
3232إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مخطط هيكلي باقة الحطب  /محافظة قلقيلية.
3333إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن توسيع حدود منطقة التنظيم المحلية لبلدة السموع  /محافظة الخليل.
3434إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مخطط هيكلي بني زيد الغربية  /محافظة رام هللا والبيرة.
3535إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتوسعة شارع من 3م إلى 6م وتقليص عرض الشارع
من 14م إلى 12م في خلة العدس المحاذي للقطعة  256حوض رقم  – 10رام هللا  /محافظة رام هللا والبيرة.
3636إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير ثفة االستعمال من مباني عامة إلى سكن
فلل – رام هللا  /محافظة رام هللا والبيرة.
3737إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار شارع بعرض 8م بموقع رجم يعقوب في
المزرعة الشرقة  /محافظة رام هللا والبيرة.
3838إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار شارع بعرض 11م بموقع راس بركة سلواد/
محافظة رام هللا والبيرة.
3939إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتحويل االستعمال من زراعي إلى صناعي مشروع
مراح رباح – قنان دبش  /محافظة بيت لحم.
4040إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار شارع وتخفيض عرضه من 14م إلى 8م
في السواحرة الشرقية  /محافظة القدس.
4141إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار شارع وتخفيض عرضه من 8م إلى 6م في
رافات  /محافظة القدس.
4242إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لغايات تنظيم شارع بعرض 16م في برقين  /محافظة
جنين.
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4343إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تفصيلي لغايات إقامة مسبح ومنتزه تل األكارم وتحويل صفة
استعمال األرض من زراعي إلى سياحي في قرية حجة  /محافظة قلقيلية.
4444إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لشوارع تنظيمية في النويعمة والديوك الفوقا  /محافظة
أريحا.
4545إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي اللغاء جزء من الشارع بعرض 12م مع حدود وتنظيم
شوارع بديلة بنفس العرض وتخصيص قطعة لمباني عامة موقع دار جريس  -رام هللا  /محافظة رام هللا والبيرة.
4646إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مخطط هيكلي بلدية الزيتونة ( المزرعة القبلية وأبو شخيدم)  /محافظة رام هللا
والبيرة.
4747إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مخطط هيكلي نوبا وحتا  /محافظة الخليل.
4848إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مخطط هيكلي بني نعيم  /محافظة الخليل.
4949إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مخطط تعديل تنظيمي للمنطقة الصناعية في سلفيت  /محافظة سلفيت.
5050إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن “ب” إلى مباني عامة
بأحكام خاصة حوض رقم ( )13ردانا – رام هللا  /محافظة رام هللا والبيرة.
5151إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتغيير صفة االستعمال من زراعي إلى صناعي لغايات
إنشاء جاروشة (مصنع أعالف) على القطعة رقم ( )21حوض رقم ( )15في عجة  /محافظة جنين.
5252إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي إللغاء شارع هيكلي مصدق في رافات  /محافظة القدس.
5353إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع هيكلي لتنظيم شارع بعرض 12م لغايات مشروع إسكان استثماري في
اجنسنيا  /محافظة نابلس.
5454إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع هيكلي لتنظيم شارع مقترح بعرض 12م المؤدي إلى مدرسة بنات
الجلزون الثانوية  -جفنا  /محافظة رام هللا والبيرة.
5555إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مخطط هيكلي كفر ثلث  /محافظة قلقيلية.
5656إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن “أ” إلى مكاتب بأحكام
خاصة وتوسعة شارع الروضة من 10م إلى 12م – البيرة  /محافظة رام هللا والبيرة.
5757إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار شارع بعرض 14م وتغيير صفة استعمال
من سكن “أ” إلى معارض تجارية – رام هللا  /محافظة رام هللا والبيرة.
5858إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لمسار شارع بعرض 10م في كفر راعي  /محافظة جنين.
5959إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع لتعديل مسار شارع بعرض 12م في حي ( - 28الطيرة) حوض رقم
( )19والمار بالقطع ( – )26،27،29رام هللا  /محافظة رام هللا والبيرة.
6060إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار شارع بعرض 10م في وادي السانا –
المزرعة الشرقية  /محافظة رام هللا والبيرة.
6161إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي إللغاء شارع مصدق بعرض 6م بموقع المسيجد  -بيرزيت
 /محافظة رام هللا والبيرة.
6262إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة استعمال من سكن “ب” على تجاري محلي
ومكاتب – رام هللا  /محافظة رام هللا والبيرة.
6363إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لمسار شارع في طولكرم  /محافظة طولكرم.
6464إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع مشروع تعديل تنظيمي لمسار شارع في طولكرم.
6565إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لهيكلي تفصيلي لتوسعة شارع في رام هللا وأبو قش /
محافظة رام هللا والبيرة.
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الثاني والثمانون ()82
 / 22آب 2009م
29

1.1إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن
(أ) إلى تجاري محلي ومكاتب وإقامة مستشفى عيون وتوسعة شارع رقم المشروع (.)1501/23/2008
2.2إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار شارع وتقليل عرضه
وتغيير صفة استعمال من مباني عامة إلى سكن (أ) رقم المشروع (.)1502/7/2009
3.3إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن
(ب) إلى مكاتب بأحكام خاصة  /رام هللا رقم المشروع (.)1500/9/2009
4.4إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار شارع  /دير دبوان
رقم المشروع (.)1505/10/2009
5.5إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة استعمال من مباني
عامة إلى سكن (أ) وتوسعة شارع رقم المشروع (.)1507/17/2009
6.6إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة استعمال من سكن
(ب) إلى مكاتب بأحكام خاصة رقم المشروع (.)1500/23/2009
7.7إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة طولكرم  /بشأن إيداع مشروع هيكلي اضافي لمخطط هيكلي فرعون.
8.8إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة أريحا واألغوار  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي رقم (.)2007/3
9.9إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة طولكرم  /بشأن مشروع هيكلي باقة الشرقية ونزلة عيسى.
1010إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن مشروع هيكلي بتين.
1111إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة القدس  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لمقطع من شارع العيزرية.
1212إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة نابلس  /بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم شارع في القطعة رقم ()144
في اجنسنيا لغايات مشروع إسكان استثماري في الناقورة.
1313إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة الخليل  /بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتغيير صفة االستعمال من زراعي إلى
صناعي واقتراح شارع في دورا.
1414إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتوسعة عدة شوارع في حي ()1
إبراهيم من أراضي رام هللا.
1515إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة استعمال من منطقة
سياحية إلى سكن (أ) وتنظيم شوارع من أراضي عين سينيا.
1616إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة طولكرم  /بشأن مشروع تنظيم تفصيلي لشارع في قرية رامين.
1717إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتوسيع طريق الشقرة /رام هللا.
1818إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة استعمال من مباني
عامة إلى سكن (أ)  /أبو قش.
1919إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة طولكرم  /بشأن مشروع تنظيم هيكلي تفصيلي لشارع في اكتابا.
2020إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة جنين  /بشأن مشروع هيكلي لتنظيم شارع لغايات اسكان استثماري على القطعة
رقم ( )4حوض رقم ( / )31قباطية.
2121إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتوسعة عدة شوارع في البيرة.
الرقم المرجعي  :دليل رقم (Ref : G15-1-2014 -)2
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2222إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة أريحا  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي في منطقة النويعمة.
2323إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتوسيع شوارع المدينة حي
األميرة عالية.
2424إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن توسيع الحدود التنظيمية لقرية أبو قش.
2525إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن مشروع تعديل لتنظيم شارعين و إلغاء جزء من
شارع  /اإلذاعة في البيرة.
2626إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة الخليل  /بشأن مشروع تنظيم تفصيلي لشارع عين خير الدين (ابن رشد).
2727إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة جنين  /بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم عدة شوارع وتغيير صفة االستعمال
من زراعي إلى سكن (أ) في سيلة الحارثية.
2828إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة جنين  /بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم شارع لغايات اإلسكان في الكفير
والزبابدة ورابا وتلفيت.
2929إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال وتوسعة
شوارع ألحياء في مدينة رام هللا.

الثالث والثمانون ()83
 / 01تشرين الثاني 2009م
13

رقم العدد
تاريخ صدور العدد
عدد اإلعالنات في هذا العدد

1.1إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع هيكلي تفصيلي لتغيير صفة االستعمال من سكن
زراعي إلى صناعي  -رقم المشروع ( . ) 1542/3/2008
2.2إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتوسعة طريق وإنهائه بمدور -رقم
المشروع ( .) 1500/25/2009
3.3إعالن صادر عن اللجنة االقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من مباني
عامة إلى سكن (أ) وتنظيم منحنى الطريق المحاذي – رقم المشروع ( .) 1507/22/2009
4.4إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي وهيكلي تفصيلي لتنظيم شارع
والغاء جزء من المدور – رقم المشروع ( .) 1500/28/2009
5.5إعالن صادر عن اللجنة االقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع هيكلي اضافي لمدينة رام هللا – رقم المشروع
( .) 1500/2009
6.6إعالن صادر عن اللجنة االقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي لشارع رقم ( .) 1501/24/2009
7.7إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي – رقم المشروع
( .)1500/16/2008
8.8إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي – رقم المشروع
(.)1507/27/2009
9.9إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن ايداع مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم شارع رقم
(.) 1507/33/2009
1010إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي القتراح شوارع وتعديل مسارات
شوارع وتغيير صفة االستعمال في االحواض – رقم المشروع (.)1500/31/2009
الرقم المرجعي  :دليل رقم (Ref : G15-1-2014 -)2
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1111إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتوسعة عدة شوارع وتوسعة
منحنيات حوض (  ) 19المدينة – رقم المشروع (.)1500/29/2009
1212إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة استعمال من فلل إلى
فلل بأحكام خاصة وتنظيم الشارع المتعلق بقطعة رقم ( -)50رقم المشروع ( .)1500/34/2009
1313إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار شارع – رقم
المشروع ( .)1502/16/2009

رقم العدد
تاريخ صدور العدد
عدد اإلعالنات في هذا العدد

الرابع والثمانون ()84
 / 27كانون األول 2009م
5

1.1إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مخطط هيكلي روابي  /محافظة رام هللا والبيرة .
2.2إعالن استمالك صادر عن مجلس الخدمات المشترك إلدارة النفايات الصلبة .
3.3إعالن صادر عن اللجنة االقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة استعمال
من سكن ( أ ) إلى معارض تجارية وتجاري محلي ومكاتب بأحكام خاصة وتنظيم شوارع وتوسعة شوارع – رقم
المشروع ( .)1501/13/2009
4.4إعالن صادر عن اللجنة االقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتغيير استعمال من سكن ( أ ) و
(ب ) إلى مكاتب بأحكام خاصة وتوسعة شوارع – رقم المشروع ( .)1501/34/2007
5.5إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة استعمال للقطعة رقم
(  ) 133من منطقة مباني عامة إلى سكن ( أ ) -رقم المشروع (.)1500/40/2009

رقم العدد
تاريخ صدور العدد
عدد اإلعالنات في هذا العدد

الخامس والثمانون ()85
 / 06أيار 2010م
23

1.1إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي رقم
(.)1500/19/2007
2.2إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار شارع رقم
(.)1501/9/2005
3.3إعالن صادر عن اللجنة االقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي رقم ( .)1501/24/2009
4.4إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة استعمال من سكن
( ب ) إلى مواقف سيارات وتحويل الجزء المتبقي من القطعة رقم (  ) 44الى تجاري واقتطاع جزء من القطعة ( ) 48لتوسيع
المنحنى -رقم المشروع (.)1500/26/2009
5.5إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار شارع رقم
(.)1503/36/2009
الرقم المرجعي  :دليل رقم (Ref : G15-1-2014 -)2
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6.6إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتوسعة شارع وتخصيص جزء
من القطعة (  ) 113مرافق عامة الستعمال محطة تنقية – رقم المشروع (.)1500/41/2009
7.7إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي القتراح شارع رقم
(.)1500/42/2009
8.8إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة استعمال من
حدائق ومالعب إلى مرافق عامة ومن مرافق عامة إلى مالعب للقطعة رقم (  ) 126وتعديل مسار طريق – رقم المشروع
(.)1592/1/2010
9.9إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن ايداع مشروع تعديل تنظيمي اللغاء جزء من شارع التسوية
رقم ( .)1525/2/2010
1010إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار شارع رقم
(.)1565/3/2010
 .111111إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار شارع وتغيير
استعمال جزء من قطعة المرافق العامة رقم (  ) 40إلى سكن ( ج ) -رقم المشروع (.)1500/21/2003
1212إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار شارع رقم
(.)1502/35/2009
1313إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة استعمال من
سكن ( ب ) إلى معارض تجارية إعادة توحيد وتقسيم وتخصيص قطعة مباني عامة – رقم المشروع ( .)1501/21/2009
1414إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع مخطط هيكلي عين عريك المقترح – رقم
المشروع (.)1581/2008
1515إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة طولكرم  /بشأن إيداع مشروع هيكلي تعديلي لشوارع رقم ( .)2009/9
1616إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة طولكرم  /بشأن إيداع مشروع هيكلي تعديلي لشوارع (.)2009/9
1717إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة طولكرم  /بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي رقم (. )2009/11
1818إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة طولكرم  /بشأن إيداع مشروع هيكلي – صيدا رقم (.)2009/15
1919إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة طولكرم  /بشأن إيداع مشروع مخطط هيكلي تعديلي رقم (. )2010/2
2020إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة طولكرم  /بشأن إيداع مشروع مخطط هيكلي تعديلي رقم (. )2010/3
2121إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة طولكرم  /بشأن إيداع مشروع مخطط هيكلي تعديلي رقم (.)2010/3
2222إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة طولكرم  /بشأن إيداع مشروع تفصيلي لشارع رقم (.)2010/4
2323إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتنظيم شارع – محافظة رام هللا والبيرة.

السادس والثمانون ()86
 / 09حزيران 2010م
7

رقم العدد
تاريخ صدور العدد
عدد اإلعالنات في هذا العدد

1.1إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة استعمال لجزء من
القطعة رقم (  – ) 84رقم المشروع (.)1500/7/2010
2.2إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع مخطط هيكلي سلواد رقم (.)1506/2009
الرقم المرجعي  :دليل رقم (Ref : G15-1-2014 -)2
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3.3إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار شارع – رقم
المشروع ( .)1500/8/2010
4.4إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي وهيكلي تفصيلي – رقم المشروع
( .)1528/35/2006
5.5إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع مخطط هيكلي برقا المقترح رقم (.)1529/2007
6.6إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع مخطط هيكلي كوبر المقترح رقم ()1555/2008
7.7إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة طولكرم  /بشأن إيداع مشروع مخطط تعديل تنظيمي رقم (.)2010/10

التاسع والثمانون ()89
 / 01كانون الثاني 2011م
17

رقم العدد
تاريخ صدور العدد
عدد اإلعالنات في هذا العدد

1.1إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن إعادة إيداع مشروع هيكلي تفصيلي لتغيير صفة االستعمال وتنظيم شارع من
أراضي بلدية أريحا رقم (.)2010/02
2.2إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتوسعة طريق وإلغاء طريق –رقم
المشروع (.)1501/14/2010
3.3إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة استعمال من سكن
( أ ) إلى مباني عامة – رقم المشروع (.)1500/12/2010
4.4إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتوسعة المنحنى للقطعة رقم
( -)261رقم المشروع (.)1500/15/2010
5.5إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي إللغاء مسار توسعة شارع تنظيمي
مع المحافظة على شارع التسوية – رقم المشروع (.)1505/5/2010
6.6إعالن صادر عن اللجنة االقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة استعمال من مرافق
عامة إلى سكن ( أ ) – رقم المشروع (.)1538/4/2007
7.7إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة استعمال من سكن
( أ ) إلى منطقة صناعات خفيفة وحرفية – رقم المشروع (.)1501/31/2010
8.8إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة /بشأن إيداع مشروع مخطط هيكلي عين يبرود المقترح رقم
(.)1579/2004
9.9إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة /بشأن إيداع مشروع مخطط هيكلي بيت عور التحتا المقترح رقم
(.)1523/2009
1010إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة استعمال من مباني
عامة إلى سكن ( أ ) وتوسعة طريق – رقم المشروع (.)1500/30/2010
1111إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة طولكرم /بشأن إيداع مشروع تفصيلي لشارع رقم (.)9/2010
1212إعالن صادر عن اللجنة التنظيمية لمحافظة أريحا واألغوار /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي رقم (.)4/2009
1313إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة أريحا واألغوار /بشأن إيداع مشروع هيكلي تفصيلي رقم (.)5/2009
1414إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة أريحا واألغوار /بشأن إيداع مشروع هيكلي تفصيلي رقم (.)2010/1
1515إعالن صادر عن بلدية رام هللا  /بشأن استمالك قطعة أرض من أجل إنشاء بيت اإلبداع .إعالن صادر عن بلدية رام هللا  /بشأن
استمالك قطعة أرض من أجل ضمها إلنشاء المدارس.
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1616إعالن صادر عن بلدية رام هللا  /بشأن استمالك قطعة أرض من أجل إلحاقها بمتحف رام هللا.
1717إعالن صادر عن بلدية طولكرم  /بشأن استمالك قطعة أرض للمنفعة العامة .

التسعون ()90
 / 30آذار 2011م
7

رقم العدد
تاريخ صدور العدد
عدد اإلعالنات في هذا العدد

1.1إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن (أ) إلى حديقة عامة
وتوسعة شارع تسوية من 3م إلى 10م – عين الكرزم –محافظة رام هللا والبيرة.
2.2إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع مخطط هيكلي دير جرير المقترح رقم المشروع
(.)1544/2009
3.3إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة استعمال للقطعة رقم
( - )83رقم المشروع (.)1500/23/2010
4.4إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي رقم المشروع (.)1556/28/2010
5.5إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة طولكرم  /بشأن إيداع مشروع مشروع تعديل تنظيمي.
6.6إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة أريحا واألغوار  /بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي في منطقة النويعمة والديوك.
7.7إعالن استمالك صادر عن مجلس أمناء جامعة بيرزيت.

رقم العدد
تاريخ صدور العدد
عدد اإلعالنات في هذا العدد

الواحد والتسعون ()91
 / 10تشرين األول 2011م
26

1.1إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي إللغاء شارع  -رقم المشروع
(.)1554/34/2010
2.2إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار شارع رقم المشروع
(.)1577/17/2010
3.3إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة استعمال من سكن (أ)
إلى مباني عامة رقم المشروع (.)1500/9/2010
4.4إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة استعمال من سكن (أ)
إلى مباني عامة رقم المشروع (.)1500/6/2011
5.5إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة استعمال من سكن (أ)
إلى سكن (أ) بأحكام خاصة رقم المشروع (.)1500/25/2010
6.6إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتوسعة عدة شوارع رقم المشروع
(.)1500/10/2010
7.7إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتوسعة عدة شوارع رقم المشروع
(.)1500/11/2010
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8.8إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع هيكلي إضافي لهيكلي أبو قش رقم المشروع
(.)1507/43/2009
9.9إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار شارع رقم المشروع
(.)1505/38/2009
1010إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار شارع في جفنا  -رقم
المشروع (.)1538/18/2010
1111إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة استعمال لجزء من
القطعة رقم ( )63رقم المشروع (.)1507/8/2011
1212إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي شوارع رقم المشروع
(.)1501/7/2011
1313إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتغيير الصفة اإلقليمية  -رقم
المشروع (.)1500/12/2011
1414إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم شارع رقم المشروع
(.)1540/13/2011
1515إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي إلقتراح مسار شارع رقم المشروع
(.)1558/33/2010
1616إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتوسعة و تنظيم شارع رقم
المشروع (.)1572/20/2011
1717إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي إلقتراح مسار عدة شوارع من
أراضي قرواة بني زيد رقم المشروع (.)1525/25/2011
1818إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتنظيم شارع رقم المشروع
(.)1565/14/2011
1919إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة طولكرم  /بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي لشارع من أراضي
عنبتا المتعلق بالقطع (.)1 ،16 ،8 ،5
2020إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة طولكرم  /بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي لشارع من أراضي
كفر زيباد.
2121إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة طولكرم  /بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي لشارع من أراضي عنبتا
المتعلق بالقطع ( .)34 ،33 ،32 ،30 ،28
2222إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة طولكرم  /بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي لشارع من أراضي عنبتا
والمتعلق بالقطع (.)52 ،53 ،54 ،62
2323إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة طولكرم  /بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي لشارع من أراضي
عنبتا والمتعلق بالقطع (.)52،53،54،62
2424إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة طولكرم  /بشأن إيداع مشروع هيكلي تفصيلي لتغيير صفة االستعمال
من زراعي إلى صناعي.
2525إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة طولكرم  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي من أراضي طولكرم.
2626إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة طولكرم  /بشأن إيداع مشروع هيكلي تعديلي إللغاء شارع.
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الثاني والتسعون ()92
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2

1.1إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة
استعمال – الطيرة – رام هللا  -رقم المشروع (.)1500/35/2010
2.2إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة
استعمال – باطن الهوى – رام هللا رقم المشروع (.)1500/30/2011
3.3إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة
استعمال – بيرزيت – رقم المشروع (.)2011/10/1502
4.4إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة
استعمال  -رقم المشروع (.)1500/26/2011
5.5إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لمسار شارع
هيكلي – خربة عامودا والشاغور -سردا  -رقم المشروع (.)1572/24/2011
6.6إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة
استعمال – أبو قش – رقم المشروع (.)1507/22/2011
7.7إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتوسيع طرق –
الطيرة – رام هللا رقم المشروع (.)1500/31/2011
8.8إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي وهيكلي تفصيلي
لتنظيم شارع – عجول –رقم المشروع (.)1576/32/2011
9.9إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتقليص عرض
شارع – بيرزيت –رقم المشروع (.)1502/29/2011
1010إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار
شارع – عابود  -رقم المشروع (.)1573/27/2011
1111إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة
إستعمال – سردا – رام هللا رقم المشروع (.)1572/36/2011
1212إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتوسعة وتنظيم
شارع – رقم المشروع (.)26/1500/2008
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الثالث والتسعون ()93
 / 25كانون الثاني 2012م
5

1.1إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي القتراح
طريق – أبو قش – رقم المشروع (.)1507/33/2011
2.2إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتعديل أحكام
خاصة وتنظيم شوارع في ضاحية الريحان رقم المشروع (.)1507/24/2008
3.3إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار
شارع – بيتين – رقم المشروع (.)1529/35/2011
4.4إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة
استعمال – بيرزيت – رام هللا رقم المشروع (.)1502/3/2011
5.5إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة طولكرم /بشأن إيداع مشروع تعديل هيكلي لشارع المتعلق بالقطع
(.)46.،24 ،42

رقم العدد
تاريخ صدور العدد
عدد اإلعالنات في هذا العدد

الرابع والتسعون ()94
 / 25شباط 2012م
139

1.1إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن توسيع الحدود التنظيمية لبلدية عزون  /محافظة قلقيلية.
2.2إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن توسيع الحدود التنظيمية لبلدية عصيرة الشمالية  /محافظة نابلس.
3.3إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مخطط هيكلي عزون  /محافظة قلقيلية.
4.4إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن (أ) إلى مركز تجاري
مجلس أيتام فلسطين /محافظة رام هللا والبيرة.
5.5إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تنظيم تفصيلي لشارع أبو دعجان في الخليل  /محافظة الخليل.
6.6إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مخطط هيكلي بيت ايبا  /محافظة نابلس.
7.7إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مخطط هيكلي يبرود  /محافظة رام هللا والبيرة.
8.8إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتوسيع مفترق طرق في حي القسطل وحي جمال عبد
الناصر -رام هللا /محافظة رام هللا والبيرة.
9.9إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي إللغاء جزء من شارع في دير دبوان /محافظة رام هللا
والبيرة.
1010إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتوسعة شوارع تسوية في حوض المدينة البيرة /محافظة
رام هللا والبيرة.
1111إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن (ب) إلى مكاتب
– رام هللا /محافظة رام هللا والبيرة.
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1212إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتوسعة شارع (بيت محسير) وإلغاء جزء من شارع
تسوية في البالوع -البيرة /محافظة رام هللا والبيرة.
1313إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن (أ) إلى مكاتب لغاية
مستشفى عيون ومركز أبحاث لطب العيون – اإلذاعة  -البيرة /محافظة رام هللا والبيرة.
1414إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير مسار شارع في حوض السالمية  -البيرة /محافظة
رام هللا والبيرة.
1515إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من مباني عامة إلى سكن (أ)
وتوسيع شارع – ظهر اعمر – أبو قش /محافظة رام هللا والبيرة.
1616إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن توسيع الحدود التنظيمية لبلدة فرخة /محافظة سلفيت.
1717إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن ضم وتوسعة منطقة الطبقة للحدود التنظيمية لبلدة دورا /محافظة الخليل.
1818إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع مخطط هيكلي فرعون /محافظة طولكرم.
1919إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع مخطط هيكلي قلقيلية /محافظة قلقيلية.
2020إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع مخطط هيكلي كفر القف /محافظة قلقيلية.
2121إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتغيير صفة االستعمال من خارج حدود التنظيم إلى
صناعي في سعير  /محافظة الخليل.
2222إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتغيير صفة االستعمال من خارج حدود المشروع إلى
منطقة صناعية لغاية إقامة منشر حجر بأحكام خاصة في تفوح /محافظة الخليل.
2323إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن (ب) إلى سياحي وتوسيع
شارع – خلة البلد من أراضي بيت ساحور /محافظة بيت لحم.
2424إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن (ب) إلى مكاتب بأحكام
خاصة حي المدينة – رام هللا /محافظة رام هللا والبيرة.
2525إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي بإلغاء شارع واقتراح آخر – بلدة عقربا /محافظة نابلس.
2626إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتغيير االستعمال من زراعي إلى صناعي وتنظيم شارع
لغايات إنشاء مصنع ومطاحن في عجة /محافظة جنين.
2727إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم شارع لغايات إسكان في قباطية /محافظة جنين.
2828إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن توسيع حدود التنظيمية لمنطقة البرج والبيرة -دورا /محافظة الخليل .
2929إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع مخطط هيكلي البرج والبيرة  -دورا /محافظة الخليل.
3030إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن توسيع حدود التنظيمية لبلدة بيت فوريك /محافظة نابلس.
3131إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع مخطط هيكلي بيت فوريك /محافظة نابلس.
3232إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع مخطط هيكلي جيت /محافظة قلقيلية.
3333إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع مخطط هيكلي حجة /محافظة قلقيلية.
3434إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع مخطط هيكلي عالر /محافظة طولكرم.
3535سكن (أ) وتنظيم منحنى الطريق المحاذي في ظهر اعمر في أبو قش /محافظة رام هللا والبيرة.
3636إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من فلل إلى فلل بأحكام خاصة
وتنظيم شارع – رام هللا /محافظة رام هللا والبيرة.
3737إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن إعادة إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتوسعة شارع – البالوع -البيرة /محافظة
رام هللا والبيرة.
الرقم المرجعي  :دليل رقم (Ref : G15-1-2014 -)2

mjr.lab.pna.ps

385

ملحق رقم
العدد

دليل الوقائع الفلسطينية الثاني

2

3838إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي وهيكلي تفصيلي لتنظيم شارع وإلغاء جزء من مدور في
رام هللا /محافظة رام هللا والبيرة.
3939إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم شارع للمنطقة الصناعية بعرض 30م من أراضي
برقين /محافظة جنين.
4040إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم شارع في بيت فجار /محافظة بيت لحم.
4141إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتعديل مسار شارع في أريحا /محافظة أريحا.
4242إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سياحي وزراعي ومنطقة
خضراء إلى سكن (أ) وإلغاء شارع بأحكام خاصة في النويعمة  /محافظة أريحا.
4343إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار شارع وتخفيض عرضه  -دير الغصون
 /محافظة طولكرم.
4444إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع طلب إعادة النظر في هيكلي تفصيلي لتغيير صفة االستعمال إلى سكن
(أ) – أريحا  /محافظة أريحا.
4545إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع هيكلي جينصافوط  /محافظة قلقيلية.
4646إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من مقبرة إلى بلدة قديمة في قبالن/
محافظة نابلس.
4747إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن إعادة إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار شارع في النويعمة  /محافظة
أريحا.
4848إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن إعادة إيداع مشروع هيكلي تفصيلي لتغييرصفة االستعمال من سكن زراعي إلى
سكن (أ) وتنظيم شارع – بلدية أريحا /محافظة أريحا.
4949إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن إعادة إيداع مخطط هيكلي تفصيلي لتغيير صفة االستعمال من زراعي إلى
صناعي – بيت كاحل  /محافظة الخليل.
5050إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن إعادة إيداع مشروع تنظيم تفصيلي لتنظيم شارع -بيت أوال /محافظة الخليل.
5151إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن تصديق مؤقت لمشروع تعديل تنظيمي بتغيير صفة االستعمال من مباني عامة
ومنطقة سياحية إلى مباني عامة بأحكام خاصة – رام هللا  /محافظة رام هللا والبيرة.
5252إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن التوسعة التنظيمية لبلدة خاراس /محافظة الخليل.
5353إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن إعادة إيداع مخطط هيكلي مخماس /محافظة القدس.
5454إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع هيكلي دير استيا /محافظة سلفيت.
5555إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار شارع في بيرزيت  /محافظة رام هللا والبيرة.
5656إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتغيير صفة االستعمال من سكن زراعي إلى سكن (أ)
مرتفع في بيت لحم  /محافظة بيت لحم.
5757إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مخطط هيكلي سردا /محافظة رام هللا والبيرة.
5858إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي إللغاء جزء من شارع وتحويل مساره وعمل مدور وتغيير
صفة االستعمال من سكن (ب) إلى سكن (ج) في عناتا  /محافظة القدس.
5959إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار شارع وتخفيض عرضه في الجديرة /
محافظة القدس.
6060إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن (أ) إلى معارض تجارية
بأحكام خاصة وسكن (أ) إلى تجاري محلي ومكاتب وتوسعة شوارع أخرى – اإلذاعة – البيرة  /محافظة رام هللا والبيرة.
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6161إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من مباني عامة إلى سكن (أ)
في حي الطيرة /محافظة رام هللا والبيرة.
6262إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتغيير صفة االستعمال من زراعي إلى سكن (ج) في
أرطاس  /محافظة بيت لحم.
6363إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتعديل مسار شارع في أريحا /محافظة أريحا.
6464إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار شارع في النويعمة – أريحا  /محافظة أريحا.
6565إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع هيكلي رافات /محافظة سلفيت.
6666إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن (ب) إلى مواقف سيارات
وتوسيع منحنى في رام هللا /محافظة رام هللا والبيرة.
6767إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن (أ) إلى سكن (ب) بأحكام
خاصة وعلى مرافق عامة ومساحات خضراء وتوسعة شارعين وتغيير مسار أحدهما في أبو قش /محافظة رام هللا والبيرة.
6868إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار شارع في المزرعة الشرقية  /محافظة رام
هللا والبيرة.
6969إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من حدائق ومالعب إلى مرافق
عامة بأحكام خاصة في رمون /محافظة رام هللا والبيرة.
7070إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتعديل مسار شارع في أريحا /محافظة أريحا.
7171إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن (أ) إلى سياحي بأحكام
خاصة في النويعمة  /محافظة أريحا.
7272إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتغيير صفة االستعمال من سكن زراعي إلى سكن (أ)
وتنظيم شارع من أراضي بلدية أريحا  /محافظة أريحا.
7373إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن إعادة إيداع مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم شارع لغايات مسلخ الحبش في
سيريس /محافظة جنين.
7474إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار شارع في بيتونيا /محافظة رام هللا والبيرة.
7575إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار شارع في بيرزيت /محافظة رام هللا والبيرة.
7676إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مخطط هيكلي جنين /محافظة جنين.
7777إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم شارع في النصارية  /محافظة نابلس.
7878إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار شارع في طولكرم /محافظة طولكرم.
7979إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار شارعين في طولكرم /محافظة طولكرم.
8080إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتعديل شارع في السالمية  -البيرة /محافظة رام هللا
والبيرة.
8181إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن (أ) إلى مكاتب وتوسعة
شوارع  -البيرة /محافظة رام هللا والبيرة.
8282إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم شارع لغاية إقامة مصنع أدوية في دير الحطب
 /محافظة نابلس.
8383إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتغيير صفة االستعمال من زراعي إلى صناعي في دير
الحطب  /محافظة نابلس.
8484إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي إللغاء شارع واقتراح شارعين في طولكرم /محافظة
طولكرم.
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8585إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي إللغاء شارع تسوية في بتين /محافظة رام هللا والبيرة.
8686إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتغيير صفة االستعمال من زراعي إلى صناعي في بيت
كاحل  /محافظة الخليل.
8787إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع هيكلي السموع /محافظة الخليل.
8888إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مخطط هيكلي حبلة /محافظة قلقيلية.
8989إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع هيكلي الطيبة /محافظة جنين.
9090إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن (ج) إلى مراكز تجارية
في رام هللا /محافظة رام هللا والبيرة.
9191إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم شارع لغاية مشروع إسكان في اجنسنيا  /محافظة
نابلس.
9292إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن طلب إعادة النظر في مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار شارع في بيرزيت/
محافظة رام هللا والبيرة.
9393إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن إعادة إيداع مخطط هيكلي قيرة /محافظة سلفيت.
9494إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن التوسعة التنظيمية لبلدة جبع /محافظة جنين.
9595إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع هيكلي جبع /محافظة جنين.
9696إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن التوسعة التنظيمية لبلدة تل /محافظة نابلس.
9797إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع هيكلي تل /محافظة نابلس.
9898إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن (ب) إلى تجاري محلي
وتوسيع منحنى شارع في حي األميرة عالية  /محافظة رام هللا والبيرة.
9999إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن (أ) إلى حديقة عامة
وتوسيع شارع وتنظيم شوارع في عين الكرزم /محافظة رام هللا والبيرة.
10100إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن (أ) إلى مباني عامة في
عين الكرزم /محافظة رام هللا والبيرة.
10101إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار شارع لتغيير صفة االستعمال مشروع إسكان
وزارة التربية والتعليم رام هللا /محافظة رام هللا والبيرة.
10102إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل لتوسعة شارع وشارع اخر إلغاء شارع في المسقاه – البيرة /
محافظة رام هللا والبيرة.
10103إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن إعادة إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتوسعة عدة شوارع و منحنيات في حي
الكرمل – المصايف – حي األميرة عالية من أراضي رام هللا /محافظة رام هللا والبيرة.
10104إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم شارع لغايات المنطقة الصناعية في بيت لحم/
محافظة بيت لحم.
10105إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم في بلدة صرة وبيت وزن /محافظة نابلس.
10106إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن التوسعة التنظيمية لبلدة الطيبة /محافظة رام هللا والبيرة.
10107إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع هيكلي الطيبة /محافظة رام هللا والبيرة.
10108إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن التوسعة التنظيمية للباذان /محافظة نابلس.
10109إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع هيكلي الباذان /محافظة نابلس.
11110إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن التوسعة التنظيمية لمردة /محافظة سلفيت.
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11111إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع هيكلي مردة /محافظة سلفيت.
11112إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع هيكلي لبدة صيدا /محافظة طولكرم.
11113إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتوسعة شارع وتغيير صفة االستعمال من سكن (أ ،ب)
إلى سياحي ومعارض تجارية واقتراح شوارع في البالوع  -البيرة /محافظة رام هللا والبيرة.
11114إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم شارع لغاية مشروع اسكان في بيت امرين/
محافظة نابلس.
11115إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتنظيم شارع في بيت لحم /محافظة بيت لحم.
11116إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتغيير صفة االستعمال من زراعي إلى صناعي لغاية
إقامة كسارة ومصنع إسفلت في بيت فجار /محافظة بيت لحم.
11117إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن (ب) إلى معارض تجارية
في السالمية  -البيرة /محافظة رام هللا والبيرة.
11118إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتوسعة منحنى – شعب السماقة من أراضي رام هللا /
محافظة رام هللا والبيرة.
11119إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن طلب موافقة لمشروع شارع اسكان في طلوزة /محافظة نابلس.
12120إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من مرافق عامة إلى سكن (أ)
جفنا /محافظة رام هللا والبيرة.
12121إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع هيكلي جماعين /محافظة نابلس.
12122إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع هيكلي برقا /محافظة رام هللا والبيرة.
12123إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن (ج) إلى تجاري طولي
في عنبتا /محافظة طولكرم.
12124إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار شارع توسيع شارع في عقربا /محافظة
نابلس.
12125إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من مباني عامة إلى سكن (أ) في
أبو قش  /محافظة رام هللا والبيرة.
12126إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم شارع وادي الكرم /محافظة الخليل.
12127إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع هيكلي بيت أمر /محافظة الخليل.
12128إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن هيكلي بيتا /محافظة نابلس.
12129إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من مركز تجاري إلى صناعي
في بيت كاحل  /محافظة الخليل.
13130إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم شارع لغاية مشروع إسكان في عصيرة الشمالية
 /محافظة نابلس.
13131إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن (أ) إلى صناعات خفيفة
وحرفية وتوسيع شارع في البيرة /محافظة رام هللا والبيرة.
13132إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن إعادة إيداع مخطط هيكلي تفصيلي لتنظيم شارع في عنبتا – بلعا – اكتابا /
محافظة طولكرم.
13133إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع هيكلي بيت ليد وسفارين /محافظة طولكرم.
13134إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن إعادة إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتنظيم شارع وإلغاء شارع في بيرنباال/
محافظة القدس.
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13135إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن إعادة إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتوسيع شارع كممر للمشاه وتوسيع شارع
وتنظيم شارع في عين الكرزم – رام هللا  /محافظة رام هللا والبيرة.
13136إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من منطقة سياحية إلى سكن (ب)
في رام هللا /محافظة رام هللا والبيرة.
13137إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من مباني عامة إلى سكن (أ)
وتوسيع شارع في رام هللا /محافظة رام هللا والبيرة.
13138إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن إعادة إيداع مشروع هيكلي تفصيلي لتغيير صفة االستعمال من زراعي إلى
صناعي لغاية إقامة مصنع فرشات في ترقوميا /محافظة الخليل.
13139إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي لشوارع للمنطقة الشمالية في أراضي سلفيت/
محافظة سلفيت.

الخامس والتسعون ()95
 / 20آذار 2012م
4

رقم العدد
تاريخ صدور العدد
عدد اإلعالنات في هذا العدد

1.1إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط البناء  /بشأن إيداع المشروع الهيكلي لقرية اسكاكا  /محافظة سلفيت.
2.2إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط البناء  /بشأن إيداع المشروع الهيكلي لقرية ياسوف  /محافظة سلفيت.
3.3إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط البناء  /بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي لشوارع في مدينة سلفيت  /محافظة سلفيت.
4.4إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتنظيم والتخطيط العمراني  /بشأن إيداع مشروع هيكلي تفصيلي المتعلق بالقطعة رقم ()140
حوض (3طبيعي)  /محافظة قلقيلية.

السادس والتسعون ()96
 / 10حزيران 2012م
18

رقم العدد
تاريخ صدور العدد
عدد اإلعالنات في هذا العدد

1.1إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشان مشروع هيكلي إضافي رام هللا  /محافظة رام هللا والبيرة.
2.2إعالن صادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي رقم المشروع (.)1507/53/2011
3.3إعالن صادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم شارع رقم المشروع
(.)1557/50/2011
4.4إعالن صادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من مباني
عامة إلى سكن (أ)  -رقم المشروع (.)1572/52/2011
5.5إعالن صادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي رقم المشروع (.)1507/16/2011
6.6إعالن صادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي رقم المشروع (.)1543/43/2011
7.7إعالن صادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي رقم المشروع (.)1500/16/2008
8.8إعالن صادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع هيكلي عبوين رقم المشروع (.)1575/2012
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9.9إعالن صادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع هيكلي بني زيد الشرقية رقم المشروع
(.)1563/2012
1010إعالن صادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي رقم المشروع (.)1502/22/2010
1111إعالن صادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي رقم المشروع (.)1572/7/2012
1212إعالن صادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي رقم المشروع (.)1500/15/2011
1313إعالن صادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي رقم المشروع (.)1500/40/2011
1414إعالن صادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة طولكرم  /بشأن إيداع مشروع هيكلي تعديلي لمسار شارع  /دير الغصون المتعلق
بالقطع (.)29 ،35 ،34 ،40
1515إعالن صادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة طولكرم  /بشأن إيداع مشروع هيكلي تعديلي لمسار شارع  /دير الغصون المتعلق
بالقطع ( .)139 ،126 ،113 ،101 ،96 ،99 ،78 ،80 ،103 ،108
1616إعالن صادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة طولكرم  /بشأن إيداع مخطط هيكلي بلدة جناتا رقم (/3ب.ت.)2012/
1717إعالن صادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة بيت لحم  /بشأن إيداع مخطط هيكلي هندازة – بريضعة رقم (/1ب.ت.)2012/
1818إعالن صادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة بيت لحم  /بشأن إيداع مشروع هيكلي تفصيلي رقم (/2ب.ت )2012/بخصوص تنظيم
الشارعين المؤديين إلى ضاحية األمل في العبيدية في محافظة بيت لحم.

رقم العدد
تاريخ صدور العدد
عدد اإلعالنات في هذا العدد

السابع والتسعون ()97
 / 07تشرين األول 2012م
23

1.1إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار طريق وتخفيض
االرتداد إلى 4م عن شارع التسوية المتعلق بالقطعة رقم ( )94حوض ( )3بموقع خربة عامودا والشاغور من أراضي سردا رقم
المشروع (.)1572/8/2012
2.2إعالن صــــادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من
مرافق عامة إلى بيوت مستقلة  /فلل (أ) لجزء من قطعة رقم ( )1حوض ( )5ظهر عواد من أراضي سردا رقم المشروع
(.)1572/23/2011
3.3إعالن صــــادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة /بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي وهيكلي تفصيلي القتراح وتنظيم
شارع بعرض  12م ويمر بالقطع ذوات األرقام ( )61،60،40حوض ( )9شعب السماقة والقطعة رقم ( )25حوض ( )8العقدة
 ،وتنظيم تفصيلي وهيكلي القتراح وتنظيم استكمال طريق بعرض 10م يمر بالقطعة رقم ( )14حوض ( )9شعب السماقة ،
والقطعة  25حوض ( )8العقدة  ،علما بأن حوض رقم ( )8خارج حدود بلدية رام هللا وخارج حدود تنظيم بلدية رام هللا  -رقم
المشروع (.)1500/1/2012
4.4إعالن صــــادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة استعمال من سكن
(أ) إلى مباني عامة بأحكام خاصة على قطعة األرض رقم ( )412حوض ( )11الطيرة من أراضي رام هللا  -رقم المشروع
(.)1500/16/2012
5.5إعالن صــــادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع هيكلي تفصيلي لتعديل مسار شارع بعرض
12م والمار بالقطع ( )25،24،23،22،19،8،17،18حوض ( )2الخانوق والقطعة ( )1حوض ( )3المواجير والقطعة ()39
حوض ( )1العسكرية والمؤدي الى إسكان عين غزالة من أراضي رام هللا  -رقم المشروع (.)1500/13/2012
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6.6إعالن صــــادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار وتخفيض عروض
عدة شوارع المارة ذوات األرقام ( )105،126،186،189،115،125،127،128،129حوض ( )21من أراضي دبوان  -رقم
المشروع ()1505/9/2011
7.7إعالن صــــادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار طريق في القطعة
رقم ( )87حوض ( )2من أراضي أبو اشخيدم  -رقم المشروع (.)1508/32/2012
8.8إعالن صــــادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي لتوسعة طريق من 3م الى 6م
المار بالقطع ذوات األرقام ( )187،186،185،183،124،177،179،116حوض ( )10خلة العدس – من أراضي رام هللا  -رقم
المشروع (.)2012/27/1500
9.9إعالن صــــادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي إللغاء طريق هيكلي بعرض
 6م والمار بالقطعتين ( )117،100حوض ( )13وتوسعة شوارع تسوية غير منتهية من 4م الى 6م والمار بالقطعة ( )117من
أراضي المزرعة القبلية  -رقم المشروع (.)1564/10/2012
1010إعالن صــــادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي القتراح طريق بعرض 10م
والمار بالقطع ( )74+73 / 18،105،72حوض ( )1المنتقة من أراضي أبو قش  -رقم المشروع (.)1507/24/2012
1111إعالن صــــادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي القتراح طريق المار بقطعتين
( )70+71حوض ( )7الفوار من أراضي أبو قش  -رقم المشروع (.)1507/33/2011
1212إعالن صــــادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار طريق بعرض 12م
والمار في القطع ( )56،70،71،226حوض  3من أراضي سردا  -رقم المشروع (.)1572/29/2012
1313إعالن صادرعن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة جنين /بشأن إيداع مشروع هيكلي رقم (.)2012/1
1414إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة جنين  /بشأن إيداع مشروع هيكلي رقم (.)2012/2
1515إعالن صــــادرعن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة جنين  /بشأن إيداع مشروع هيكلي تفصيلي رقم (.)2012/2
1616إعالن صادرعن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة جنين  /بشأن إيداع مشروع هيكلي رقم (.)2012/2
1717إعالن صــــادرعن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة جنين  /بشأن إيداع مشروع هيكلي تفصيلي لغاية تنظيم شوارع
ومرافق عامة بغرض اإلفراز رقم (.)2012/3
1818إعالن صــــادرعن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة جنين  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي رقم (.)2011/8
1919إعالن صــــادرعن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة جنين  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي رقم (.)2011/9
2020إعالن صــــادرعن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة جنين  /بشأن إيداع مشروع هيكلي تعديلي رقم (.)2011/5
2121إعالن صادر عن اللجنه اإلقليميه للتخطيط والبناء لمحافظة طولكرم  /بشأن إيداع مشروع هيكلي تعديلي لتغيير صفة
االستعمال  /كفراللبد.
2222إعالن صادر عن اللجنه االقليميه للتخطيط والبناء لمحافظة طولكرم  /بشأن ايداع مشروع هيكلي /النزله الشرقيه ،النزله الوسطى،
النزله الغربيه.
2323إعالن صادر عن اللجنه االقليميه للتخطيط والبناء لمحافظة سلفيت  /بشأن مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2012/11
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الثامن والتسعون ()98
 / 31كانون األول 2012م
43

1.1إعالن صــادرعن اللجنة اإلقليميه لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار عدة شوارع وتغيير
صفة استعمال مركز تجاري رئيس إلى مركز تجاري بأحكام خاصة وتغيير صفة استعمال عدة قطع من مناطق خضراء إلى
مركز تجاري بأحكام خاصة واقتراح مناطق خضراء وتنظيم شارع وإلغاء شوارع وتقليص عدة شوارع وإعادة توحيد وإفراز
واقتراح طرق مشاه وذلك في منطقة المركز التجاري رقم المشروع (.)1503/16/2004
2.2إعــالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن مشروع تنظيم تفصيلي لتوسعة طريق من 3م
الى 6م خلة العدس من أراضي مدينة رام هللا رقم المشروع (.)1500/27/2012
3.3إعالن صـــــادرعن اللجنة االقليمية للتخطيط و البناء لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة
استعمال وتوسعة شوارع ومنحنيات و تنظيم تفصيلي لتنظيم شوارع في حوض ( )10اإلذاعة  11 +البالوع (منطقة اإلرسال
سنتر) من أراضي مدينة البيرة رقم المشروع(.)1501/48/2012
4.4إعالن صـــــادرعن اللجنة اإلقليميه لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة استعمال للقطع
( )66 ،65 ،40 ،39 ،37 ،186 ،187 ،188 ،189 ،190 ،191 ،192 ،193 ،194 ،195 ،196 ،197 ،198من منطقة
مراكز تجارية إلى منطقة سكن (أ) والقطعة رقم ( )185من منطقة مباني عامة إلى سكن (أ) والقطعة رقم ( )184من منطقة
مباني عامة إلى منطقة مباني عامة بأحكام خاصة حوض ( )1المنتقة من أراضي أبو قش رقم المشروع (.)1507/16/2010
5.5إعالن صـــــادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة استعمال للقطعة
رقم ( )13حوض ( )28المدينة حي  26رأس الطاحونة من سكن (أ) إلى منطقة مكاتب بأحكام خاصة من أراضي مدينة البيرة
رقم المشروع (.)1501/46/2012
6.6إعالن صـــــادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل لتغيير صفة إستعمال من سكن (ب) إلى
معارض تجارية بأحكام خاصة ومن سكن ب إلى مباني عامة وتوسعة شوارع وإلغاء جسر وأجزاء من شوارع وتنظيم تفصيلي
لتنظيم جسور وشوارع وإعادة توحيد وإفراز عدة قطع حوض ( )8،9السالمية رقم المشروع (.)1501/21/2010
7.7إعالن صـــــادرعن اللجنة االقليميه لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتعديل أحكام ضاحية الريحان
السكنية والمتعلق بالقطعة ( )15حوض ( )1العسكرية من أراضي رام هللا ،والقطعة ( )43حوض ( )7الفوار من أراضي أبوقش
 رقم المشروع (.)1507/24/20088.8إعالن صـــــادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة استعمال القطعة
رقم ( )15حوض ( )19المدينة حي ( )9مار جريس من سياحي إلى منطقة خضراء وتحويل استعمال القطعة ( )14حوض ()19
المدينة حي ( )9مار جريس من مباني عامة إلى مباني عامة بأحكام خاصة وتوحيد القطعتين رقم المشروع (.)1500/30/2009
9.9إعالن صـــــادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار شارع بعرض 6م
يمر بالقطع ( )62 ،63 ،65 ،66 ،72حوض ( )7عين ترفيديا حي ( )4الجنوبي الشرقي من أراضي مدينة بيتونيا ضمن حدود
تنظيم بلدية رام هللا رقم المشروع (.)1500/38/2012
1010إعالن صـــــادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتوسعة شارع من 20م الى
22م والتصديق على شارع بعرض 6م حوض ( )17خلة طعيمة وحوض ( )19المدينة حي ( )27المريجمة من أراضي رام
هللا – رقم المشروع (.)1500/42/2012
1111إعالن صـــــادرعن اللجنة اإلقليميه لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة استعمال للقطع
ذوات األرقام (  ) 212 ،454 ،456من منطقة سكن ( أ) إلى منطقة تجاري محلي ضمن سكن (أ) وتوسيع الطريق المحاذي
للقطع (  )212 ،454 ،456 ،452حوض ( )10اإلذاعة من أراضي مدينة البيرة رقم المشروع (.)1501/23/2006
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1212إعالن صادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة استعمال للقطعة
رقم ( )68من سكن (أ) مرتفع إلى تجاري محلي بأحكام خاصة حوض ( )19المدينة حي ( )19النهضة من أراضي رام هللا –
رقم المشروع (.)1500/25/2012
1313إعالن صـــــادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي القتراح شوارع وتوسعة أخرى
وتعديل مسارات بعضها وتغيير استعمال بعض القطع ويشمل المشروع عدة أحواض  ،حوض ( )11الطيرة وحوض ( )16باطن
الهوى من أراضي مدينة رام هللا وعدة قطع من حوض ( )7عين ترفيديا حي ( )3الشمالي الشرقي وحي ( )4الجنوبي الشرقي
وحي ( )1الشمالي الغربي من أراضي مدينة بيتونيا ضمن تنظيم بلدية رام هللا  -رقم المشروع (.)1500/17/2012
1414إعالن صـــــادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة استعمال من سكن
(ب) مرتفع إلى تجاري محلي بأحكام خاصة في قطعة رقم ( )430حوض ( )10خلة العدس من أراضي رام هللا – رقم المشروع
(.)1500/34/2012
1515إعالن صـــــادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة استعمال من سكن
(ب) إلى تجاري محلي ومكاتب بأحكام خاصة وتوسعة شارع من 8متر إلى  10متر حي ( )17قدورة حوض ( )19المدينة من
أراضي رام هللا  -رقم المشروع (.)1500/4/2012
1616إعالن صـــــادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة اإلستعمال من سكن
(ب) إلى منطقة متعددة اإلستعماالت وتوسعة بعض الشوارع حوض ( )19المدينة عدة أحياء رقم المشروع (.)1500/5/2012
1717إعالن صـــــادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة استعمال القطع
الواقعة على شارع طوكيو وشارع السنديانة على عمق  40متر من منطقة سكن (أ) إلى معارض تجارية بأحكام خاصة وتوسعة
شارع من 4م إلى 10م وأخر من 8م إلى 10م حوض ( )17خلة طعيمة  -رقم المشروع (.)1500/18/2012
1818إعالن صـــــادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي إلزاحة شارع بعرض 12م ما
بين القطعتين ( )264 ،263حوض ( )11الطيرة وتعديل أحكام القطعة رقم ( )263وإفراز القطعة رقم ( )264وتوسعة شارع من
10م إلى 12م  -رقم المشروع (.)1500/12/2012
1919إعالن صـــــادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتعديل صفة إستعمال من سكن
(أ) إلى مكاتب بأحكام خاصة وتعديل صفة إستعمال من ساحات عامة إلى مرافق عامة وإلغاء طريق بعرض 8م وتنظيم تفصيلي
إلقتراح طريق بعرض 8م في القطعة ( )32حوض ( )18الماصيون من أراضي رام هللا  -رقم المشروع (.)1500/35/2012
2020إعالن صـــــادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم الخط الناقل المؤدي إلى
محطة التنقية في ضاحية الريحان والمار بالقطع ( )12 ،11 ،10 ،9حوض ( )1العسكرية – من أراضي رام هللا  -رقم المشروع
(.)1507/24/2008
2121إعالن صـــــادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتعديل صفة استعمال من سكن
(أ) إلى مكاتب بأحكام خاصة في القطعة ( )228حوض ( )18الماصيون من أراضي رام هللا  -رقم المشروع (.)1500/36/2012
2222إعالن صـــــادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار شارع المار في
القطع ( )214 ،73 ،225 ،72 ،54 ،38حوض ( )3ظهر مسلم من أراضي سردا رقم المشروع (.)1572/19/2011
2323إعالن صـــــادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة استعمال لعدة قطع
من بيوت مستقلة فلل (أ) إلى فلل وفقاً ألحكام النظام من أراضي سردا رقم المشروع (.)1572/28/2012
2424إعالن صـــــادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتقليص عرض الطريق المار
بالقطعة ( )191من 12م إلى 10م وتعديل المدور ،وتغيير صفة االستعمال للجزء الشمالي للقسيمة رقم ( )176/26من حديقة إلى
مباني عامة  ،حوض ( )15خلة الصخول من أراضي بيتونيا  -رقم المشروع (.)1503/32/2006
2525إعالن صـــــادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي إلزاحة مسار شارع بعرض
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12م والمار بالقطع ( )56 ،55 ،54 ،53 ،52 ،51حوض ( )2والقطع ( )181 ،180 ،178 ،177 ،175 ،92 ،166حوض
( )3من أراضي سردا -رقم المشروع (.)1572/37/2012
2626إعالن صـــــادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار شارع المار
في القطع ( ) 101 ،165 ،137 ،136 ،135حوض ( )3ظهر مسلم من أراضي سردا  -رقم المشروع (.)1572/39/2012
2727إعالن صـــــادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار شارع المار في
القطع ( )75 ،2/70 ،1/70 ،71 ،66 ،68 ،67 ،56حوض ( )2الظهر من أراضي سردا  -رقم المشروع (.)1572/40/2012
2828إعالن صـــــادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع هيكلي بيت لقيا  -رقم المشروع (.)1518/2012
2929إعالن صـــــادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع هيكلي بيت سيرا  -رقم المشروع (.) 1521/2012
3030إعالن صـــــادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع هيكلي خربثا المصباح  -رقم المشروع
(.)1550/2012
3131إعالن صـــــادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة استعمال من مالعب
إلى سكن (أ) وإلغاء ممر مشاه في القطعة رقم ( )78حوض ( )22من أراضي دير دبوان  -رقم المشروع (.)1505/3/2012
3232إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة نابلس  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي رقم (ت.)2012/5
3333إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة نابلس  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي رقم (ت.)2012/8
3434إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة نابلس  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي رقم (ت.)2012/9
3535إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة نابلس  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي رقم (ت.)2012/12
3636إعالن صادرعن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة نابلس  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي رقم (ت.)2012/13
3737إعالن صادرعن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة نابلس  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي رقم (ت.)2012/14
3838إعالن صادرعن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة نابلس  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي رقم (ت.)2012/17
3939إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة نابلس  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي رقم (ت.)2012/18
4040إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة طولكرم  /بشأن إيداع مشروع هيكلي تعديلي لشارع  /بلدية عنبتا.
4141إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة طولكرم  /بشأن إيداع مشروع هيكلي تعديلي لتغيير صفة
اإلستعمال  /كفر اللبد.
4242إعالن صادر عن اللجنه اإلقليميه للتخطيط والبناء /محافظة طولكرم  /بشأن إيداع مشروع هيكلي تعديلي إللغاء شارع  /طولكرم.
4343إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة سلفيت  /بشأن المصادقة على مشروع تنظيم تفصيلي وإعادة تقسيم
للمنطقة الشمالية في مدينة سلفيت.

رقم العدد
تاريخ صدور العدد
عدد اإلعالنات في هذا العدد

التاسع والتسعون ()99
 / 27شباط 2013م
14

1.1إعــالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتوسيع شارع من 20م الى 22م وتوسيع منحنيات وتنظيم
ممر مشاة بعرض 6م من حوض ( )19المدينة وحوض ( )17خلة طعمية  -رام هللا /محافظة رام هللا والبيرة.
2.2إعــالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار الشارع بعرض  6م في حوض ( )7عين
ترفيديا  /رام هللا والبيرة.
3.3إعــالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سياحي إلى منطقة خضراء
و مباني عامة إلى مباني عامة بأحكام خاصة –حوض ( )19المدينة رام هللا  /محافظة رام هللا والبيرة.
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4.4إعــالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن (أ) مرتفع إلى تجاري
محلي بأحكام خاصة على قطعة رقم ( )68في حوض (  ) 19رام هللا /محافظة رام هللا والبيرة.
5.5إعــالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار الشارع بعرض 12م وتوسيع شارع من
10م الى 12م في حوض (11الطيره ) -رام هللا  /محافظة رام هللا والبيرة.
6.6إعــالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تنظيم تفصيلي وهيكلي تفصيلي لتنظيم شارع بعرض 12م وتنظيم
استكمال آخر بعرض 10م في حوض ( )8+9رام هللا /محافظة رام هللا والبيرة.
7.7إعــالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من مرافق عامة إلى بيوت مستقلة
(فلل) لجزء من القطعة ( )1حوض ( )5سردا /محافظة رام هللا والبيرة.
8.8إعــالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار شارع حوض ( )2الظهر  -سردا  /محافظة
رام هللا والبيرة.
9.9إعــالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار شارع في حوض ( )2في أبو شخيدم /
محافظة رام هللا والبيرة.
1010إعــالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن إعادة ايداع مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم شارع بعرض 12م وتغيير صفة
االستعمال من سكن(ج) ( إسكان استثماري) إلى سياحي لغاية إقامة صالة أفراح  -صرة /محافظة نابلس.
1111إعــالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار شارع بعرض 10م في بيت ايبا  /محافظة
نابلس.
1212إعــالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن إعادة ايداع مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن (أ) ومباني
عامة إلى سكن (ب) ومن سكن (ب) إلى مباني عامة وإلغاء شارع بعرض 8م وتنظيم شارع آخر بعرض 8م وإنهاءه بدور تنظيم
طريق مشاة بعرض 6م كفر اللبد /محافظة طولكرم.
1313إعــالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن إعادة إيداع مشروع هيكلي جناتا  /محافظة بيت لحم.
1414إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتنظيم والتخطيط العمراني لمحافظة قلقيلية  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي في حجة.

مائة ()100
 / 04حزيران 2013م
42

رقم العدد
تاريخ صدور العدد
عدد اإلعالنات في هذا العدد

1.1إعــالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن (ب+ج) إلى تجاري
محلي بأحكام خاصة لبعض القطع وتوسيع بعض الشوارع في حوض ( )19المدينة  -رام هللا /محافظة رام هللا والبيرة.
2.2إعــالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال للقطعة ( )44حوض ( )19المدينة
من ساحات عامة إلى سكن (ب) بأحكام خاصة ومنطقة خضراء -رام هللا/محافظة رام هللا والبيرة.
3.3إعــالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من ساحات عامة إلى سكن (ب)
في حوض ( )13ردانا  -رام هللا /محافظة رام هللا والبيرة.
4.4إعــالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن (ب) إلى تجاري محلي
بأحكام خاصة في حوض (  ) 10خلة العدس  -رام هللا /محافظة رام هللا والبيرة.
5.5إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن (ب) إلى سياحي لغاية
إقامة صالة أفراح وإلغاء ممر مشاة على قطعة ( )37حوض ( )18في بيرزيت  /محافظة رام هللا والبيرة.
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6.6إعــالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من مباني عامة إلى سكن (أ)
ومن مراكز تجارية إلى سكن (أ) وتعديل األحكام لمنطقة المباني العامة في حوض ( )1في أبو قش  /محافظة رام هللا والبيرة.
7.7إعــالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل األحكام لمنطقة المباني لمشروع ضاحية الريحان في حوض ()1
العسكرية قطعة ( )15وحوض ( )7الفوار قطعة ( )43في رام هللا و أبو قش  /محافظة رام هللا والبيرة.
8.8إعــالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مخطط هيكلي نابلس /محافظة نابلس.
9.9إعــالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مخطط هيكلي اسكاكا /محافظة سلفيت.
1010إعــالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مخطط هيكلي مسحة /محافظة سلفيت.
1111إعــالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن إعادة إيداع مشروع تعديل تنظيمي إللغاء جزء من شارع وتعديل مسار جزء
آخر وتنظيم شارع بعرض 8م في جبع /محافظة جنين.
1212إعــالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار شارع بعرض 8م من حوض ()8532
عنبتا  /محافظة طولكرم.
1313إعــالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار شارع بعرض 10م وتغيير صفة االستعمال
من مباني عامة إلى مالعب من مالعب إلى مباني عامة من حوض ( - )14جبع /محافظة القدس.
1414إعــالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى  /بشأن إعادة إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار شارعين 12م و 8م من حوض
( - )2بدو  /محافظة القدس.
1515إعالن صادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة أريحا و األغوار /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي رقم (.)2007/3
1616إعالن صادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة أريحا واألغوار  /بشأن إيداع مشروع هيكلي تفصيلي رقم (.)2008/1
1717إعالن صادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة أريحا واألغوار /بشأن إيداع مشروع هيكلي تفصيلي رقم (.)2009/1
1818إعالن صادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة أريحا واألغوار  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي رقم (.)2/2009
1919إعالن صادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة أريحا واألغوار /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي رقم (.)3/2009
2020إعالن صادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة أريحا واألغوار  /بشأن إيداع مشروع هيكلي تفصيلي رقم (.)2009/5
2121إعالن صادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة أريحا واألغوار /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي رقم (.)2009/6
2222إعالن صادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة أريحا واألغوار /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي رقم (.)2009/2/10
2323إعالن صادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة أريحا واألغوار /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي رقم (.)2009/6/32
2424إعالن صادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة أريحا واألغوار /بشأن إيداع مشروع هيكلي تفصيلي رقم (.)2009/8/38
2525إعالن صادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة أريحا واألغوار /بشأن إيداع مشروع هيكلي تفصيلي رقم (.)2010/1
2626إعالن صادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة أريحا و األغوار /بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2010/2
2727إعالن صادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة أريحا واألغوار /بشأن إيداع مشروع هيكلي تفصيلي رقم (.)2010/3
2828إعالن صادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة أريحا واألغوار /بشأن إيداع مشروع هيكلي تفصيلي رقم (.)2010/5
2929إعالن صادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة أريحا واألغوار /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي رقم (.)2009/2/5
3030إعالن صادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة أريحا و األغوار /بشأن إيداع مشروع هيكلي تفصيلي في منطقة فصايل رقم
(.)2009/5/25
3131إعالن صادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة أريحا و األغوار /بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2010/7
3232إعالن صادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة أريحا واألغوار /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي رقم (.)2010/8
3333إعالن صادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة أريحا واألغوار /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي رقم (.)2011/2/3
3434إعالن صادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة أريحا واألغوار  /بشأن إيداع مشروع هيكلي تفصيلي رقم (.)2012/1
3535إعالن صادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة أريحا واألغوار /بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2012/2
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3636إعالن صادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة أريحا و األغوار /بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي رقم (.)2012/7
3737إعالن صادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة أريحا واألغوار /بشأن إيداع مخطط هيكلي مدينة أريحا.
3838إعالن صادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة أريحا واألغوار /بشأن إيداع مخطط هيكلي مرج الغزال.
3939إعالن صادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة أريحا واألغوار /بشأن إيداع مخطط هيكلي مرج نعجة.
4040إعالن صادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة قلقيلية  /بشأن إيداع مشروع هيكلي كفر ثلث.
4141إعالن صادرعن اللجنة اإلقليمية للتنظيم والتخطيط العمراني لمحافظة قلقيلية /بشأن إيداع مشروع هيكلي تفصيلي والمتعلق
بالقطعة رقم ( )140حوض ( 3طبيعي) والقطع المحاذية للطريق الواصل بين القطع المذكورة والشارع الرئيس بين نابلس وقلقيلية
مقابل مدخل قرية صرة.
4242إعالن صادرعن اللجنة اإلقليمية للتنظيم والتخطيط العمراني لمحافظة قلقيلية  /بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي في حجة.

رقم العدد
تاريخ صدور العدد
عدد اإلعالنات في هذا العدد

مائة واثنان ()102
 / 22تشرين األول 2013م
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1.1إعالن صـــــادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي و هيكلي تفصيلي القتراح تنظيم
شارع بعرض 12م يمر بالقطع ذوات األرقام ( )61 ،60 ،40حوض ( )9شعب السماقة والقطعة رقم ( )25حوض ( )8العقدة ،
و تنظيم تفصيلي و هيكلي تفصيلي القتراح وتنظيم استكمال طريق بعرض 10م يمر بالقطعة رقم ( )14حوض ( )9شعب السماقة
 ،والقطعة ( )25حوض ( )8العقدة رقم المشروع .1500/1/2012
2.2إعالن صـــــادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي القتراح الطريق المار
أراض أبو قش ،رقم المشروع
بالقطع ذوات األرقام ( )96 ،94حوض ( )6مطر والقطع ( )8،9،20حوض ( )7الفوار من
ِ
.1507/53/2011
3.3إعالن صـــــادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي مسار شارع وإلغاء دوار
أراض سردا والمتعلق بالقطع المجاورة ذوات األرقام
وتوسعة شارع من 6م الى 8م في القطعة رقم ( )153حوض ( )1من
ِ
( )178،188،180،191،130،153،195،196،197 ،179رقم المشروع .1572/9/2012

4.4إعالن صـــــادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من
أراض سردا ،رقم المشروع
مرافق عامة إلى بيوت مستقلة  /فلل (أ) لجزء من قطعة رقم ( )1حوض ( )5ظهر عواد من
ِ
.1572/23/2011
5.5إعالن صـــــادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار طريق وتخفيض
أراض سردا
االرتداد إلى 4م عن شارع التسوية المتعلق بالقطعة رقم ( )94حوض ( )3بموقع خربة عامودا والشاغور من
ِ
والمتعلق بالقطع المجاورة ذوات األرقام ( )147، 146، 145، 144 ،91 ،83 ،82حوض ( ،)3رقم المشروع .2012/8/1572
6.6إعالن صـــــادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع هيكلي تفصيلي لتعديل مسار شارع بعرض 12م
والمار بالقطع (  )25 ،24 ،23 ،22 ،19 ،8،17،18حوض ( )2الخانوق والقطعة ( )1حوض ( )3المواجير والقطعة ()39
أراض رام هللا ،رقم المشروع .1500/13/2012
حوض ( )1العسكرية والمؤدي إلى إسكان عين غزالة من
ِ

7.7إعالن صـــــادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع هيكلي تفصيلي لغايات إفراز واقتطاع مرافق
أراض قراوة بني زيد ،رقم المشروع .1524/15/2012
عامة والمتعلق بالقطع ( )38 ،35 ،24حوض ( )18 ،17من
ِ

8.8إعالن صـــــادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع هيكلي تفصيلي لغايات تنظيم شوارع ومرافق
أراض كفر عين مرفق جدول إحداثيات
عامة ومناطق خضراء والمتعلق بالقطع ( )568 ،567 ،110 ،41حوض ( )2طبيعي من
ِ

للمشروع ،رقم المشروع .1558/14/2012
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9.9إعالن صـــــادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة استعمال من
أراض رام هللا ،رقم المشروع
مبان عامة بأحكام خاصة على قطعة األرض رقم ( )412حوض ( )11الطيرة من
سكن (أ) إلى
ٍ
ِ

.1500/16/2012

1010إعالن صادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة مشروع تنظيم تفصيلي القتراح طريق والمار بالقطع ( )96 ،94حوض
أراض أبو قش رقم المشروع .1507/53/2011
( )6مطر والقطع ( )20 ،9 ،8حوض ( )7الفوار من
ِ

1111إعالن صـــــادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة استعمال من سكن
(ب) إلى مرافق سياحية في القطعة رقم (  ) 26حوض ( ) 9من أراضي سلواد ،رقم المشروع .1506/23/2012
1212إعالن صـــــادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار طريق بعرض
أراض سردا ،رقم المشروع
12م والمار في القطع ( )56،70،71،226حوض ( )3بموقع خربة عامودا والشاغور من
ِ
.1572/29/2012
1313إعالن صـــــادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار طريق
أراض أبو اشخيدم والمتعلق بالقطع المجاورة ذوات األرقام
في القطعة رقم ( )87حوض ( )2بموقع ظهر صبيح من
ِ
( ،)94،67،86،65،64،89،85،76،75،74،73رقم المشروع .1508/32/2012
1414إعالن صـــــادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة استعمال ،وتعديل
تنظيمي لتعديل مسار عدة طرق والمتعلق بالقطع (،57 ،56 ،63 ،62 ،55 ،54 ،53 ،50 ،41 ،40 ،39 ،18 ،16 ،13 ،12
أراض سردا رقم المشروع .1572/2/2012
 )59 ،58من حوض ( )5وحوض ( )4من
ِ
1515إعالن صـــــادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي إللغاء طريق هيكلي بعرض 6م
والمار بالقطعتين ( )117،100حوض ( ،)13وتوسعة شوارع تسوية غير منتهية من 4م إلى 6م والمار بالقطع ( ،103 ،100
أراض المزرعة القبلية ،رقم المشروع
 )117 ،104وتوسعة شارع تسوية غير منتهية من 3م إلى 6م والمار بالقطعة ( )117من
ِ

.1564/10/2012

1616إعالن صـــــادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة استعمال لجزء من
قطعة رقم ( )44حوض ( )19المدينة من منطقة ساحات عامة إلى سكن (ب) بأحكام خاصة والمتعلق بالقطع المجاورة ذوات
أراض رام هللا ،رقم المشروع
األرقام ( )42 ،22 ،30 ،24 ،23 ،116 ،117 ،118 ،40 ،51 ،53 ،119 ،45 ،46 ،8/56من
ِ

.1500/34/2004

1717إعالن صـــــادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار عدة شوارع وتغيير
صفة استعمال مركز تجاري رئيسي إلى مركز تجاري بأحكام خاصة ،وتغيير صفة استعمال عدة قطع من مناطق خضراء إلى
مركز تجاري بأحكام خاصة ،واقتراح مناطق خضراء ،وتنظيم شارع والغاء شوارع وتقليص عدة شوارع ،وإعادة توحيد وإفراز
واقتراح طرق مشاة ،وذلك في منطقة المركز التجاري (والمتعلق بالقطع المرفقة في الجدول) ،رقم المشروع .1503/16/2004
1818إعالن صـــــادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع هيكلي تفصيلي لتغيير صفة استعمال جزء من
قطعة رقم ( )202من منطقة زراعية لمنطقة صناعات خفيفة وجزء إلى منطقة سكن زراعي وتعديل مسار وا ِد وإفراز قطعة،
أراض جفنا ،رقم المشروع .1538/45/2012
وتنظيم شارع بعرض 12م حوض ( )6البيتون وحوض ( )8الجلزون من
ِ
1919إعالن صـــــادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة استعمال من سكن
(أ) إلى منطقة سياحية للقطعة رقم ( ،)37وإلغاء طريق تسوية بعرض 4م حوض ( )18بموقع العلياء والمتعلق بالقطع المجاورة
أراض بيرزيت ،رقم المشروع .1502/49/2011
ذوات األرقام ( )65 ،38 ،39 ،36 ،64من
ِ
2020إعالن صـــــادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار طريق بعرض 10م
أراض سردا،
حسب الوضع القائم المار بالقطع ( )156 ،174 ،179والمتعلق بالقطع المجاورة ذوات األرقام ( )181 ،182من
ِ

رقم المشروع .1572/44/2012
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2121إعـــــــــالن صادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة مشروع تنظيم تفصيلي لتوسعة طريق من 3م إلى 6م بهدف
توصيل خطوط المياه العادمة إلى محطة التنقيه المار بالقطع ذوات األرقام ( )187 ،186 ،185 ،183 ،177،124 ،179 ،116
أراض مدينة رام هللا ،رقم المشروع .1500/27/2012
حوض ( )10خلة العدس من
ِ

2222إعالن ىصادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي رقم المشروع .1500/19/2012
2323إعالن صـــــادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع هيكلي تفصيلي لتعديل مسار طريق بعرض
12م حوض ( )3مرفق جدول باإلحداثيات للمشروع ،رقم المشروع .1557/50/2011
2424إعالن صـــــادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتعديل صفة استعمال من
تجاري محلي إلى تجاري محلي بأحكام خاصة والمتعلق بالقطع ( )44،40،49حوض ( )19المدينة حي ( )6المصايف من
أراض رام هللا ،رقم المشروع .1500/42/2011
ِ
2525إعالن صـــــادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة بشان إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار وتقليص عرض
شارع من 20م إلى 18م يمر بالقطع ( 219 ، 218 ، 217 ، 371 ، 225 ، 223 ، 220 ، 257 ، 258 ، 215 ، 260 ، 259
أراض مدينة رام اللة ،رقم المشروع .1500/51/2012
) من حوض ( )15الجدول من
ِ

2626إعالن صـــــادر عن اللجنة اإلقليميه لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تفصيلي رقم المشروع .2012/52/1500
2727إعالن صـــــادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تفصيلي لتوسعة شارع من  3متر إلى  6متر
أراض مدينة رام هللا رقم
يمر بالقطع (  ) 87 ، 83 ، 82 ، 8 ، 7 ، 5 ، 4 ، 3حوض ( )19المدينة حي ( )15الحسين من
ِ
المشروع .1500/53/2012
2828إعالن صـــــادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي رقم المشروع .1500/54/2012
2929إعالن صـــــادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي لتعديل مسارات وعروض
أراض أبو قش ،رقم المشروع .1507/66/2012
شوارع من
ِ
مبان عامة
من
استعمال
صفة
لتعديل
تنظيمي
تعديل
مشروع
إيداع
بشأن
والبيرة
هللا
رام
لمحافظة
اإلقليمية
اللجنة
عن
صادر
3030إعالن
ٍ
أراض بيرزيت رقم المشروع .1502/68/2012
إلى سكن (ب) في القطعة رقم ( )219حوض ( )16من
ِ
3131إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي رقم المشروع .1507/66/2012
3232إعالن صـــــادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتوسعة شارع الغزالي من 6م
إلى 10م والمار بالقطع ( )40 ،44 ،46،45 ،24 ،26 ،28 ،2/29 ،34حوض ( )28المدينة حي ( )9كرم جاسر والقطعة رقم
أراض مدينة البيرة رقم المشروع .1501/58/2012
( )470حوض ( )22جبل الطويل من
ِ

3333إعالن صـــــادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال لعدة قطع
أراض مدينة البيرة ،رقم المشروع .1501/35/2005
وفق الجدول المرفق من حوض ( )27أم الشرايط من
ِ

3434إعالن صـــــادر عن اللجنة اإلقليميه لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي لتنظيم شارع بعرض 8م حوض
أراض مدينة البيرة رقم المشروع
( )28المدينة حي ( )2بئر الراس والمار بالقطع ذوات األرقام ( )60 ،59 ،58 ،57من
ِ
.1501/24/2009
3535إعالن صـــــادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي رقم المشروع .1572/2/2012
3636إعالن صـــــادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة استعمال للقطعة رقم
مبان عامة إلى سكن فلل ،رقم المشروع .1500/7/2013
( ) 267حوض ( )9شعب السماقة من ٍ
3737إعالن صـــــادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي رقم المشروع .1501/64/2012
3838إعالن صـــــادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار شارع بعرض 10م،
أراض أبو اشخيدم رقم المشروع
وتغيير صفة استعمال للقطعة رقم ( )70حوض ( )3من سكن زراعي إلى سكن (ب) من
ِ

.1508/43/2012
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3939إعالن صـــــادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتخفيض عرض شارع من 10م
أراض رمون رقم المشروع .1592/4/2013
الى 8م والمار بالقطعة رقم ( )30حوض ( )11من
ِ

4040اعالن صـــــادرعن اللجنه اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع هيكلي تفصيلي لغايات إفراز واقتطاع مرافق
عامة وطرق في القطعة رقم ( )26حوض ( )2طبيعي ،رقم المشروع .1558/13/2013
4141إعالن صـــــادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي رقم المشروع .1506/63/2012
4242إعالن صـــــادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار الشارع المار
أراض سردا ،رقم المشروع .1572/8/2013
بالقطع ( )1/45 ،46 ،50.47 ،125 ،124حوض ( )1الصفحة من
ِ
4343إعالن صـــــادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيره بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي رقم المشروع .1502/5/213
4444إعالن صـــــادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي لتنظيم شارع رقم المشروع
.1507/8/2011
4545إعالن صـــــادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي رقم المشروع (.)1543/1/2013
4646إعالن صـــــادرعن اللجنة اإلقليمية للتخطيط رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي رقم المشروع (.)1500/17/2013
4747إعالن صـــــادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي رقم المشروع (.)1500 /20/2013
4848إعالن صـــــادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي رقم المشروع (.)1500/19/2013
4949إعالن صـــــادرعن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي رقم المشروع (.)1508/3/2013
5050إعالن صادرعن اللجنه اإلقليمية لمحافظة الخليل بشأن إيداع مشروع هيكلي رقم المشروع /8ت-خ.2002/
5151إعالن صادرعن اللجنه اإلقليمية لمحافظة الخليل بشأن إيداع مشروع هيكلي رقم المشروع  /1ت-خ. 2009/
5252إعالن صادرعن اللجنه اإلقليمية لمحافظة الخليل بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي رقم /1ت-خ.2009/
5353إعالن صادرعن اللجنه اإلقليمية لمحافظة الخليل بشأن إيداع مشروع هيكلي رقم المشروع /12ت-خ.2010/
5454إعالن صادرعن اللجنه اإلقليمية لمحافظة الخليل بشأن إيداع مشروع تنظيم هيكلي تفصيلي رقم مشروع /1ت-خ.2011/
5555إعالن صادر عن اللجنه اإلقليمية لمحافظة الخليل بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي رقم مشروع /3ت-خ.2011/
5656إعالن صادرعن اللجنه اإلقليمية لمحافظة الخليل بشأن إيداع مشروع هيكلي رقم المشروع /2ت-خ.2012/
5757إعالن صادر عن اللجنه اإلقليمية لمحافظة الخليل بشأن إيداع مشروع هيكلي رقم المشروع /8ت-خ.2012/
5858إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة الخليل بشأن إيداع مخطط هيكلي تفصيلي رقم المشروع /1ت-خ.2012/
5959إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة الخليل بشأن إيداع مشروع هيكلي رقم المشروع /5ت-خ.2012/
6060إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة الخليل بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي رقم مشروع /7ت-خ.2012/
6161إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة الخليل بشأن إعادة إيداع مشروع هيكلي تفصيلي رقم المشروع /7ت-خ.2011/
6262إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة الخليل بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي رقم المشروع /10ت-خ.2012/
6363إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء بشأن إيداع مشروع هيكلي تفصيلي رقم المشروع /11ت-خ.2012/
6464إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة الخليل بشأن إيداع مشروع هيكلي رقم المشروع /1ت-خ.2013/
6565إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة الخليل بشأن إيداع مشروع هيكلي تفصيلي رقم المشروع /3ت-خ.2013/
6666إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة قلقيلية بشأن إيداع مشروع هيكلي ســـــنيريا.
6767إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة طولكرم بشأن إيداع مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم شارع بعرض 12م حوض ()3
مرفق جدول باإلحداثيات رقم المشروع .1243/11/2012
6868إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة طولكرم بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي رقم المشروع .2013/1/122
6969إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة بيت لحم بشأن إيداع مشروع هيكلي تفصيلي رقم المشروع (/1ب.ت.)2013/
7070إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة جنين بشأن إيداع مشروع هيكلي سيلة الظهر رقم المشروع .2013/1
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7171إعالن صادر عن اللجنة إلقليمية لمحافظة جنين بشأن إيداع مشروع هيكلي الفندقومية رقم المشروع .2013/2
7272إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة جنين بشأن إيداع مشروع هيكلي العطارة رقم المشروع . 2013/3
7373إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة نابلس بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي لغايات تنظيم شارع عرض  12متر رقــم.
المـشـروع ت .2010/12
7474إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة نابلس بشأن مشروع تنظيم تفصيلي رقم ت 2012/18والخاص بتوسيع طريق من 3م
أراض ( زواتا) في محافظة نابلس.
الى 8م في القطع ( )10 ، 53 ، 52 ، 45، 44مستثنى من التسويه حوض ()2
ِ

7575إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة نابلس بشأن إيداع مشروع هيكلي دير الحطب.
7676إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة نابلس بشأن إيداع مشروع هيكلي قرية سالم.

7777إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة نابلس بشأن إيداع مشروع هيكلي تفصيلي رقــم المـشـروع ت.4/2012
7878إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة نابلس بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي رقم المشروع ت.2012/7
7979إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة نابلس بشأن إيداع مشروع هيكلي قرية قريوت.
8080إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة نابلس بشأن إيداع مشروع هيكلي قرية عزموط.
8181إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة نابلس بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي رقم المشروع ت.2012/10
8282إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة نابلس بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي رقــم.المـشـروع ت.2013/5
8383إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع هيكلي دير جرير/محافظة رام هللا والبيرة.
8484إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة استعمال من مرافق عامة إلى سكن (ب)
 بيرزيت /رام هللا والبيرة.8585إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من مالعب إلى سكن (أ) وإلغاء ممر
مشاه دير دبوان  /محافظة رام هللا والبيرة.
8686إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن (ب) إلى منطقة متعددة
االستعمالت وتوسعة بعض الشوارع في حوض ( )19المدينة لعدة احياء لشارع يافا ( - )2رام هللا/رام هللا والبيرة.
8787إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير األحكام الخاصة للقطع ( )49 ،44 ،40حوض ()19
حي ( )6المصايف -رام هللا /محافظة رام هللا والبيرة.
8888إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن (أ) إلى مكاتب بأحكام
خاصة للقطعة رقم ( )13حوض ( )28المدينة حي ( )26رأس الطاحونة – البيرة /را م هللا والبيرة.
8989إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن (أ) بأحكام خاصة إلى
تجاري محلي ضمن سكن (أ) بأحكام خاصة وتوسيع شارع في حوض اإلذاعة  -البيرة /را م هللا والبيرة.
9090إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن (ب) إلى معارض تجارية
بأحكام خاصة وإلى حدائق وإلغاء جسر وتنظيم جسر آخر وتوسعة وتنظيم شوارع وإلغاء اجزاء من شوارع وإعادة توحيد وإفراز
عدة قطع في حوض ( )9 ،8في البيرة /را م هللا والبيرة.
9191إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشرع تعديل تنظيمي لتعديل مسار شارع بعرض 20م في حوض ()15الجدول-
رام هللا /رام هللا والبيرة.
9292إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي إللغاء شارع بعرض 12م وتخفيض عرض شارع من 12م
إلى 10م وتعديل مساره  -القبيبه /محافظة القدس.
9393إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن إعادة ايداع مشروع هيكلي تفصيلي لمقطع شارع واد النار  /محافظة بيت لحم.
9494إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مخطط التوسعة التنظيمية لبلدة روجيب  /نابلس.
9595إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع هيكلي روجيب /نابلس.
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9696إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار شارع وتخفيض عرضه من 10م إلى 8م من
حوض ( - )3تل /نابلس.
9797إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم شارع بعرض 12م لغاية اسكان استثماري -
طلوزه /نابلس.
9898إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار شارع بعرض 8م وتخفيض منحنيات
 سبسطية  /نابلس.9999إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم شوارع ومرافق عامة لغاية اإلفراز الزراعي في
اجنسنيا  /نابلس.
10100إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم شارع بعرض 12م وتغيير صفة االستعمال من
سكن (ج) (اسكان إستثماري) إلى سياحي لغاية إقامة صالة أفراح  -صرة /نابلس.
10101إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار شارع بعرض 12م في حوض ( - )10في
بيت ايبا /نابلس.
10102إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار شارع بعرض 8م في حوض ( – )4في بيت
ايبا  /نابلس.
10103إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن إعادة ايداع مخطط هيكلي فرخة  /سلفيت.
10104إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن إعادة ايداع مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم شوارع ومرافق عامة لغاية اإلفراز
الزراعي في فرخة /سلفيت.
10105إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن إعادة ايداع مشروع تعديل تنظيمي إللغاء شارعين بعرض 10م وتنظيم شارع آخر
بعرض 10م وتغيير صفة االستعمال من سكن (أ) إلى سكن (ج) في دير إستيا /سلفيت.
10106إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن إعادة إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من مباني عامة إلى سكن
(ب) لقطعة ( )218حوض ( - )7بني نعيم /الخليل.
10107إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم شارع بعرض 16م لغاية إقامة منتزة في حلحول/
الخليل.
10108إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتغيير صفة االستعمال من زراعي إلى صناعي لغاية إقامة
مصنع اسفنج وفرشات ترقوميا  /الخليل.
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المحتويات
العدد

محتويات دليل الوقائع الفلسطينية
المقدمة

1

العدد الواحد والخمسون  09 /كانون الثاني 2005م.

2

العدد الثاني والخمسون  18 /شباط 2005م.

13

العدد الثالث والخمسون  28 /شباط 2005م.

21

العدد الرابع والخمسون  23 /نيسان 2005م.

27

العدد الخامس والخمسون  27 /حزيران 2005م.

32

العدد السادس والخمسون  /حزيران 2005م.

33

العدد السابع والخمسون  18 /آب 2005م.

34

العدد الثامن والخمسون  08 /أيلول 2005م.

41

العدد التاسع والخمسون  27 /أيلول 2005م.

42

العدد الستون  09 /تشرين الثاني 2005م.

43

العدد الواحد والستون  18 /آذار 2006م.

52

العدد الثاني والستون  25 /آذار 2006م.

53

العدد الثالث والستون  27 /نيسان 2006م.

75

العدد الرابع والستون  31 /أيار 2006م.

97

العدد الخامس والستون  14 /حزيران 2006م.

122

العدد السادس والستون  22 /تموز 2006م.

125

العدد السابع والستون  19 /تشرين األول 2006م.
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المحتويات
العدد

محتويات دليل الوقائع الفلسطينية

العدد الثامن والستون  07 /آذار 2007م.

141

العدد التاسع والستون  27 /نيسان 2007م.

156

العدد السبعون  31 /أيار 2007م.

168

العدد الواحد والسبعون  09 /آب 2007م.

172

العدد الثاني والسبعون  09 /أيلول 2007م.

173

العدد الثالث والسبعون  13 /أيلول 2007م.

182

العدد الرابع والسبعون  09 /حزيران 2008م.

187

العدد الخامس والسبعون  15 /حزيران 2008م.

195

العدد السادس والسبعون  20 /حزيران 2008م.

204

العدد السابع والسبعون  09 /تشرين األول 2008م.

218

العدد الثامن والسبعون  09 /كانون األول 2008م.

224

العدد التاسع والسبعون  09 /شباط 2009م.

231

العدد الثمانون  27 /نيسان 2009م.

239

العدد الواحد والثمانون  09 /أيار 2009م.

241

العدد الثاني والثمانون  22 /آب 2009م.

245

العدد الثالث والثمانون  01 /تشرين الثاني 2009م.

248

العدد الرابع والثمانون  27 /كانون األول 2009م.
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المحتويات
العدد

محتويات دليل الوقائع الفلسطينية

العدد الخامس والثمانون  06 /أيار 2010م.

262

العدد السادس والثمانون  09 /حزيران 2010م.

266

العدد السابع والثمانون  26 /حزيران 2010م.

267

العدد الثامن والثمانون  15 /كانون األول 2010م.

274

العدد التاسع والثمانون  01 /كانون الثاني 2011م.

280

العدد التسعون  30 /آذار 2011م.

288

العدد الواحد والتسعون  10 /تشرين األول 2011م.

296

العدد الثاني والتسعون  25 /كانون األول 2011م.

300

العدد الثالث والتسعون  25 /كانون الثاني 2012م.

304

العدد الرابع والتسعون  25 /شباط 2012م.

307

العدد الخامس والتسعون  20 /آذار 2012م.

310

العدد السادس والتسعون  10 /حزيران 2012م.

314

العدد السابع والتسعون  07 /تشرين األول 2012م.

318

العدد الثامن والتسعون  31 /كانون األول 2012م.

325

العدد التاسع والتسعون  27 /شباط 2013م.

330

العدد مائة  04 /حزيران 2013م.

334

العدد مائة وواحد  20 /آب 2013م.
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دليل الوقائع الفلسطينية الثاني
رقم الصفحة
339

المحتويات
العدد

محتويات دليل الوقائع الفلسطينية

العدد مائة واثنان  22 /تشرين األول 2013م.

345

العدد مائة وثالث  08 /كانون األول 2013م.

348

ملحق رقم ( / )1األعداد الممتازة الصادرة حتى عام 2013م.

351

ملحق رقم ( / )2عناوين اإلعالنات الصادرة في الجريدة الرسمية
من العدد ( )2004/51الى العدد (.)2013/103
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دليل الوقائع الفلسطينية الثاني
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المحتويات
العدد
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