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العدددليل الوقائع الفلسطينية الثالث

مقّدمة

يسر ديوان الفتوى والتشريع أن يقدم الدليل الثالث للوقائع الفلسطينية “الجريدة الرسمية” لدولة فلسطين، 
والذي يشمل أعداد الجريدة الرسمية العادية من العدد رقم )104( حتى العدد رقم )145(، واألعداد 

الممتازة من العدد رقم )9( حتى العدد رقم )18(، الصادرة بين األعوام )2014م - 2018م(. 

الفلسطينية”،  “الوقائع  الرسمية  الجريدة  وإصدار  بإعداد  والتشريع  الفتوى  ديوان  اختصاص  وبحكم 
باعتبارها األداة الرسمية لنشر التشريعات الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة، وشرط لنفاذها، 
ولوصولها لكافة المواطنين بالطريقة المثلى، وتطبيقاً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م 
المادة )116(  الرسمية، حيث نصت  الجريدة  القوانين في  الذي نص على ضرورة نشر  وتعديالته، 
على: “تصدر القوانين باسم الشعب العربي الفلسطيني، وتنشر فور صدورها في الجريدة الرسمية، 

ويعمل بها بعد ثالثين يوماً من تاريخ نشرها، ما لم ينص القانون على خالف ذلك”.   

وإلكترونياً، بأعداد عادية بشكل دوري وبأرقام متسلسلة. كما تصدر  وتنشر الجريدة الرسمية ورقياً 
بأعداد ممتازة، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناًء على تعليمات سيادة الرئيس أو دولة رئيس الوزراء. 

 
عملية  تنظيم  وتم  وتعديالته،  1949م  لسنة   )29( رقم  القانون  أحكام  الرسمية  الجريدة  عمل  وينظم 
االشتراك وبيع وتوزيع الجريدة الرسمية بموجب قرار وزير المالية رقم )1( لسنة 2012م، إذ توزع 

األعداد مجاناً إلى الهيئات والمؤسسات الوطنية.

وإيماناً منا بحق المواطن الفلسطيني في الحصول على المعلومات، واالطالع على التشريعات، وإجراء 
مراجعة شاملة لما صدر من تشريعات وطنية، ولتمكين الباحث من الحصول على احتياجاته إلعداد 
للتشريعات، ومواءمتها مع االتفاقيات والمعاهدات  الدراسات واألبحاث الالزمة له، وإلجراء توحيد 
إلى كامل  الرجوع  لتسهيل  الفلسطينية”  “الوقائع  الرسمية  للجريدة  أدلة  بإعداد وإصدار  قمنا  الدولية، 
ويسهل  الباحثين  يمكن  الذي  األمر  تاريخه،  وحتى  صدورها،  منذ  الفلسطينية”  “الوقائع  محتويات 

الوصول إلى أهدافهم بكل يسر وسهولة.
إلى محتويات  الوصول  للكافة  يتيح  الدليل بصورة ورقية وإلكترونية مما  أيديكم  بين  الديوان  ويضع 

الجريدة الرسمية واالطالع على مضمونها.

“وفقنا هللا جميعاً لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين”

رئيس ديوان الفتوى والتشريع 
mjr.lab.pna.psاملستشار  كمال إبراهيم
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رقم العدد مائة وأربعة / 5 كانون ثاني 2014ممسلسل
الصفحة

احملتوى

.1
قرار بقانون رقم )15( لسنة 2013م

الخاصة  اليورومتوسطية  االتفاقية  تعديالت  على  المصادقة  بشأن 
المنشأ. بتراكم 

5

.2
قرار بقانون رقم )16( لسنة 2013م

األموال  رؤوس  "الستثمار  الموحدة  االتفاقية  على  المصادقة  بشأن 
العربية في الدول العربية" المعدلة.

6

.3
قرار بقانون رقم )17( لسنة 2013م

بشأن المصادقة على اتفاقية إنشاء اللجنة اإلسالمية للهالل الدولي.
7

.4
قرار بقانون رقم )18( لسنة 2013م

التهرب  ومنع  الضريبي  االزدواج  تجنب  اتفاقية  على  المصادقة  بشأن 
الضريبي مع جمهورية فيتنام االشتراكية.

8

.5

قرار بقانون رقم )19( لسنة 2013م
بشأن إلغاء األمر العسكري رقم )1006( لسنة 1982م بشأن تعيينات 
الدولة  وأمالك  أراضي  على  المحافظة  قانون  بموجب  وصالحيات 

رقم )14( لسنة 1961م.

9

.6
مرسوم رقم )20( لسنة 2013م

بشأن إنشاء صندوق القدس.
11

.7
قرار رقم )90( لسنة 2013م

بشأن ترقية العميد/ عبد هللا سليم يوسف أبو زيد.
13

.8
قرار رقم )91( لسنة 2013م

بشأن ترقية السيد/ موفق توفيق عطية دراغمة.
14

.9
قرار رقم )92( لسنة 2013م

بشأن إعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة األقصى.
15

.10
قرار رقم )93( لسنة 2013م

بشأن تعيين السفير/ عبد الكريم موسى حسني عويضة.
17
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104

.11
قرار رقم )94( لسنة 2013م

عمرو  يونس  مرشد  يونس  الدكتور  األستاذ  رئاسة  فترة  تجديد  بشأن 
لجامعة القدس المفتوحة.

18

.12
قرار رقم )95( لسنة 2013م

بشأن ترقية السيد/ غازي وديع ياسين محمد.
19

.13
قرار رقم )96( لسنة 2013م

بشأن تشكيل لجنة خاصة بصندوق القدس .
20

.14

قرار رقم )97( لسنة 2013م
باالستمالك  المتعلق  الوزراء  مجلس  قرار  على  المصادقة  بشأن 
لصالح  والبيرة  هللا  رام  بمحافظة  أرض  لقطعة  الفورية  الحيازة  مع 

العامة. الخزينة 

21

.15
قرار رقم )98( لسنة 2013م

بشأن ترقية السيد/ محمد مصطفى راغب عموص.
27

.16
قرار رقم )99( لسنة 2013م

بشأن نقل السيد/ سامح عزمي محمد حجة.
28

.17
قرار رقم )100( لسنة 2013م

بشأن تعيين عضو في مجلس تنظيم قطاع الكهرباء.
29

.18
قرار رقم )101( لسنة 2013م

بشأن تعيين رئيساً لصندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية.
30

.19
قرار رقم )102( لسنة 2013م

أراضي  من  حكومية  أرض  قطعة  من  جزء  منفعة  تخصيص  بشأن 
الخليل. نوبا بمحافظة  الخليل لصالح مجلس قروي  نوبا في محافظة 

31

.20
قرار رقم )103( لسنة 2013م

بشأن إلغاء االستمالك الخاص بقطعة األرض رقم )434( من الحوض 
رقم )22( من أراضي مدينة البيرة.

33

.21
قرار رقم )104( لسنة 2013م

بشأن إحالة السيد/ يوسف عطا هللا إبراهيم أبو صفية.
34

.22
قرار رقم )105( لسنة 2013م

الوطني  األمن  قوات  إلى  العسكري  القضاء  هيئة  رئيس  نقل  بشأن 
الفلسطيني.

35
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.23
قرار رقم )106( لسنة 2013م

بشأن نقل المستشار/ عدنان سليمان أحمد عمرو.
36

.24
قرار مجلس الوزراء رقم )16( لسنة 2013م

بشأن نظام ربط المساكن والمنشآت بشبكة المجاري العامة.
37

.25

قرار مجلس الوزراء رقم )17( لسنة 2013م
التعليم  رسوم  من  المحررين  األسرى  اعفاء  لنظام  معدل  نظام  بشأن 
 )19( رقم  التأهيلية  والدورات  الصحي  والتأمين  والجامعي  المدرسي 

لعام 2010م.

54

.26
قرار مجلس الوزارء رقم )18( لسنة 2013م
بشأن نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات.

56

.27
قرار وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات رقم )3( لسنة 2013م

.Backhauling  بشأن أسعار وصالت الربط
81

.28
قرار وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات رقم )4( لسنة 2013م

.)ADSL( بشأن أسعار خطوط النفاذ لخدمة ال
83

.29
تعليمات رقم )6( لسنة 2013م

بشأن اإلدارة والتدقيق في شركات األوراق المالية صادر عن مجلس 
إدارة هيئة سوق رأس المال.

85

.30
تعليمات رقم )7( لسنة 2013م

رأس  سوق  هيئة  إدارة  مجلس  الهامش صادرعن  على  التمويل  بشأن 
المال .

96

104إعالن صادر عن سلطة األراضي.31.

105إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة رام هللا والبيرة.32.

131إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة القدس.33.

132إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة أريحا.34.
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133إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة سلفيت.35.

143إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة الخليل.36.

145إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة طولكرم.37.

148إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة قلقيلية.38.

149الحكم الصادر عن محكمة جرائم الفساد في الجناية رقم )2013/16(.39.

*     إعالن صادر عن سلطة األراضي:
امر استثناء من التسوية )هربة أم حسين من أراضي مدينة بيت لحم(.

*     إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة رام هللا والبيرة:
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة استعمال من سكن )أ، ب( إلى   .1
مكاتب وتجاري محلي ومعارض بأحكام خاصة وتنظيم وتوسعة شوارع في حوض )13( ردانا حوض )19( 

المدينة رام هللا/ محافظة رام هللا والبيرة.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع هيكلي كوبر/ محافظة رام هللا والبيرة.  .2

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن )ب(   .3
إلى تجاري محلي في القطعة )25( حوض )19( المدينة - رام هللا/ محافظة رام هللا والبيرة.

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن إعادة إيداع مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم شارع بعرض 12م   .4
لغاية اإلفراز الزراعي في كفر عين/ محافظة رام هللا والبيرة.

محافظة  جرير/  دير  لقرية  التنظيمية  الحدود  توسعة  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  عن  صادر  إعالن   .5
والبيرة. رام هللا 

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن إعادة إيداع مخطط هيكلي دير جرير/ محافظة رام هللا والبيرة.  .6
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مخطط هيكلي سلواد/ محافظة رام هللا والبيرة.  .7

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن توسعة الحدود التنظيمية عبوين/ محافظة رام هللا والبيرة.  .8
محافظة  الشرقية/  زيد  بني  التنظيمية  الحدود  توسعة  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  عن  صادر  إعالن   .9

والبيرة. رام هللا 
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع هيكلي إضافي أبو قش/ محافظة رام هللا والبيرة.  .10
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- ضاحية  تفصيلي  هيكلي  لمخطط  تنظيمي  تعديل  مشروع  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  عن  إعالن صادر   .11
الريحان - أبو قش/ محافظة رام هللا والبيرة.

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن )أ(   .12
افرازي وممر خاص وتعديل مسار شارع  إلى سكن )أ( وإلغاء شارع  إلى مرافق عامة ومن مرافق عامة 

بعرض 12م في سردا/ محافظة رام هللا والبيرة.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم شارع بعرض 12م لغاية اإلفراز   .13

الزراعي في كفر عين/ محافظة رام هللا والبيرة. 
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مخطط هيكلي عين يبرود/ محافظة رام هللا والبيرة.  .14

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من ساحات   .15
شعب  في  فلل  سكن  إلى  عامة  ساحات  ومن  خاصة  بأحكام  مجتمعي(  )مركز  سياحية  منطقة  إلى  عامة 

السماقة -  رام هللا/ محافظة رام هللا والبيرة.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن )أ(   .16

إلى مكاتب بأحكام خاصة في حوض )18( -  الماصيون/ رام هللا والبيرة.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتوسعة عدة شوارع مشتركة بين بلدية   .17

رام هللا وبلدية البيرة في محيط المقاطعة )مقر الرئاسة(/ محافظة رام هللا والبيرة.
محافظة  التحتا/  عور  لبيت  التنظيمية  الحدود  توسيع  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  عن  صادر  إعالن   .18

والبيرة. رام هللا 
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مخطط هيكلي بيت عور التحتا / محافظة رام هللا والبيرة.  .19

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن توسيع الحدود التنظيمية لعين عريك/ محافظة رام هللا والبيرة.  .20
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مخطط هيكلي عين عريك/ محافظة رام هللا والبيرة.  .21

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من مباني عامة   .22
إلى سكن )أ( في سردا/ محافظة رام هللا والبيرة.

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتعديل مسار شارع بعرض 12م المؤدي   .23
إلى اسكان عين غزالة -  رام هللا/ محافظة رام هللا والبيرة.

لغاية  عامة  ومرافق  لتنظيم شوارع  تفصيلي  هيكلي  بشأن مشروع  األعلى  التنظيم  مجلس  إعالن صادر عن   .24
اإلفراز الزراعي في حوض )4، 19، 20، 21، 22، 24(  في قراوة بني زيد/ رام هللا والبيرة.

لغاية  عامة  ومرافق  لتنظيم شوارع  تفصيلي  هيكلي  بشأن مشروع  األعلى  التنظيم  مجلس  إعالن صادر عن   .25
اإلفراز الزراعي في حوض )2( في كفرعين/ رام هللا والبيرة.

*     إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة القدس:
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مخطط هيكلي مخماس/ محافظة القدس.

*     إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة أريحا:
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مخطط هيكلي أريحا/ محافظة أريحا.
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*     إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة سلفيت:
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم شارع بعرض 12م لغاية اإلفراز   .1

الزراعي في فرخة/ محافظة سلفيت.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم شارع بعرض 12م لغاية اإلفراز   .2

الزراعي في فرخة وبروقين/ محافظة سلفيت.
عامة  ومرافق  شوارع  لتنظيم  تفصيلي  هيكلي  مشروع  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  عن  صادر  إعالن   .3
ومناطق خضراء لغاية اإلفراز الزراعي على قطعة رقم )714( حوض )3( موقع المالعب من أراضي 

سلفيت. محافظة  فرخة/ 
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم شوارع ومرافق عامة ومناطق   .4
خضراء لغاية اإلفراز الزراعي على قطعة رقم )752( وجزء من قطعة رقم )1367( حوض )2( من أراضي 

بروقين/ محافظة سلفيت.
عامة  ومرافق  شوارع  لتنظيم  تفصيلي  هيكلي  مشروع  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  عن  صادر  إعالن   .5
ومناطق خضراء لغاية اإلفراز الزراعي على القطع )630، 737، 722( حوض )3 طبيعي( من أراضي 

سلفيت. محافظة  فرخة/ 
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم شوارع ومرافق عامة ومناطق   .6

خضراء لغاية اإلفراز الزراعي على القطعة رقم )639( حوض )3( من أراضي فرخة/ محافظة سلفيت.
لغاية  عامة  ومرافق  لتنظيم شوارع  تفصيلي  هيكلي  بشأن مشروع  األعلى  التنظيم  مجلس  إعالن صادر عن   .7

اإلفراز الزراعي - فرخة / محافظة سلفيت.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن توسيع الحدود التنظيمية لبلدة سرطة/ محافظة سلفيت.  .8

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مخطط هيكلي سرطة/ محافظة سلفيت.  .9
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع هيكلي قيرة/ محافظة سلفيت.  .10

*     إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة الخليل:
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن توسيع الحدود التنظيمية لمنطقة ريف دورا الغربي/ محافظة   .1

الخليل.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مخطط هيكلي ريف دورا الغربي/ محافظة الخليل.  .2

*     إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة طولكرم:
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتغيير صفة االستعمال من زراعي   .1

إلى صناعي لغاية إقامة كسارة في كور/ محافظة طولكرم.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن إعادة إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار شارع وإلغاء   .2
جزء من شارع تسوية وإلغاء شارع بعرض 10م وتنظيم وصلة شارع بعرض 4م في إكتابا/ محافظة طولكرم.

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع هيكلي عتيل/ محافظة طولكرم.  .3

*     إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة قلقيلية:
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع هيكلي كفر ثلث/ محافظة قلقيلية.

104
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رقم العدد مائة وخمسة / 27 شباط 2014ممسلسل
الصفحة

احملتوى

.1
قرار بقانون رقم )1( لسنة 2014م

بشأن تعديل قانون المرور رقم )5( لسنة 2000م.
6

.2
قرار بقانون رقم )2( لسنة 2014م

بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2014م.
8

.3
مرسوم رقم )1( لسنة 2014م

بشأن تعيين أمين عام لجنة االنتخابات المركزية.
17

.4
مرسوم رقم )2( لسنة 2014م

بشأن تعيين السيد/ المستشار علي محمود عبد هللا أبو دياك أميناً عاماً 
لمجلس الوزراء.

18

.5
قرار رقم )107( لسنة 2013م

بشأن ترقية المستشار أول السيد/ وليد غسان الشكعة.
19

.6
قرار رقم )108( لسنة 2013م

بشأن ترقية المستشار أول السيدة/ لينا ذالنون انيس جراح.
20

.7
قرار رقم )1( لسنة 2014م

بشأن نقل السيد/ عامر محمد ياسر نصار )شاهين(.
21

.8
قرار رقم )2( لسنة 2014م

بشأن تعيين مديراً عاماً لمؤسسة المواصفات والمقاييس.
22

.9
قرار رقم )3( لسنة 2014م

بشأن نقل اللواء/ عبد هللا سليم يوسف أبو زيد.
23

قرار رقم )4( لسنة 2014م10.
24بشأن ترقية العميد/ رافع توفيق حسين رواجبة.

قرار رقم )5( لسنة 2014م11.
25بشأن ترقية العميد/ اسماعيل إبراهيم فراج.
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قرار رقم )6( لسنة 2014م12.
26بشأن مجالس الطلبة.

قرار رقم )7( لسنة 2014م13.
27بشأن نقل السيدة/ خولة شريف علي شحرور.

قرار رقم )8( لسنة 2014م14.
28بشأن نقل السيد/ عبد الناصر رجب أحمد السراج.

قرار رقم )9( لسنة 2014م15.
29بشأن نقل السيد/ برهان حسين جميل عبد الرحيم السعدي.

قرار رقم )10( لسنة 2014م16.
30بشأن ترقية المقدم/ رائد طه محمود عمايرة.

.17
قرار رقم )11( لسنة 2014م

بشأن اقتطاع ما نسبته )1%( من رواتب الضباط وضباط الصف األول 
واألفراد العاملين في قوى األمن الفلسطينية لصالح مخيم اليرموك.

31

.18
قرار رقم )12( لسنة 2014م

الحيازة  مع  باستمالك  المتعلق  الوزراء  مجلس  قرار  على  بالمصادقة 
الفورية لقطع أراضي بمحافظة جنين.

32

.19
قرار رقم )13( لسنة 2014م

بشأن تكليف السيد/ المستشار علي محمود عبد هللا أبو دياك باإلشراف 
على ديوان الفتوى والتشريع.

34

.20
قرار مجلس الوزراء رقم )15( لسنة 2012م

بشأن البدء بالعمل ببرتوكول “باليرمو” لقواعد المنشأ األورومتوسطية 
بين فلسطين وتركيا.

35

.21
 قرار مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم )9( لسنة 2013م 

بشأن أحكام المواصفات والمقاييس الفلسطينية - اعتماد مواصفات.
36

.22
قرار مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم )10( لسنة 2013م

بشأن أحكام المواصفات والمقاييس الفلسطينية - اعتماد مواصفات.
37

.23
قرار مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم )11( لسنة 2013م

بشأن أحكام المواصفات والمقاييس الفلسطينية - اعتماد مواصفات.
38
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.24
قرار مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم )12( لسنة 2013م

بشأن أحكام المواصفات والمقاييس الفلسطينية - اعتماد مواصفات.
39

.25
قرار مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم )13( لسنة 2013م

بشأن أحكام المواصفات والمقاييس الفلسطينية - اعتماد مواصفات.
41

.26
قرار مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم )14( لسنة 2013م

بشأن أحكام المواصفات والمقاييس الفلسطينية - اعتماد مواصفات.
42

.27
قرار مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم )15( لسنة 2013م

بشأن أحكام المواصفات والمقاييس الفلسطينية - اعتماد مواصفات.
43

.28
قرار وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات رقم )1( لسنة 2014م 
التي تزيد  للسعات   )Backhauling( الربط بشأن أسعار وصالت 

.)5000M bit/sec( عن
44

46إعالنات صادرة عن سلطة األراضي.29.

48إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة رام هللا والبيرة.30.

74إعالن صادرعن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة جنين.31.

75إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة القدس.32.

76إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة أريحا.33.

77إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة نابلس.34.

81إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة سلفيت.35.

84إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة الخليل.36.
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89إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة طولكرم.37.

92إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة بيت لحم.38.

96إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة قلقيلية.39.

.40
إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا 

والبيرة.
97

.41
اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة أريحا  إعالنات صادرة عن 

واألغوار.
142

144إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة طولكرم.42.

148إعالن صادرعن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة بيت لحم.43.

149إعالن صادرعن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة الخليل.44.

150إعالن صادرعن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة سلفيت.45.

151إعالن صادرعن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة طوباس.46.

152إعالن صادرعن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة قلقيلية.47.

153إعالن كشف تصحيح في سجل المواليد - صادرعن وزارة الداخلية.48.

.49
إعالن نشر أسماء مدققي الحسابات الجدد صادر عن مجلس مهنة تدقيق 

الحسابات.
162
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*     إعالنات صادرة عن سلطة األراضي:
حسين  أم  هربة  موقع  المسمى   )28094( رقم  الحوض  من   )2( رقم  األرض  قطعة  باعتبار  تسوية  أمر   .1

تسوية. منطقة  لحم  بيت  مدينة  أراضي  من 
أمر تسوية باعتبار قطع األراضي من الرقم )1 - 76( من الحوض رقم )5( جزء من الحوض رقم )1(   .2

تسوية. منطقة  )الدوحة(  جاال  بيت  مدينة  أراضي  من  الشرقي  الجنوبي  الدهيشة  موقع  المسمى  طبيعي 

*     إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة رام هللا والبيرة:
من  االستعمال  صفة  لتغيير  تنظيمي  تعديل  مشروع  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  عن  صادر  إعالن   .1
واستعمال  الطرق  ساحات ضمن  إلى  قطع  من  أجزاء  وتحويل  بأحكام خاصة  عامة  مباٍن  إلى  )أ(  سكن 
المدينة + ردانا( من أراضي  الكرزم +  13( )عين   ،19 قطعة كمواقف سيارات في األحواض )14، 

والبيرة. رام هللا  رام هللا/ محافظة 
10م في  الى  6م  لتوسعة شارع من  تنظيمي  تعديل  التنظيم األعلى بشأن مشروع  إعالن صادر عن مجلس   .2

حوض )28( المدينة وحوض )22( جبل الطويل - البيرة / محافظة رام هللا والبيرة.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتنظيم شارع بعرض 12م وتوسعة شارع   .3
آخر بعرض 4.5م إلى6م وشارع آخر من 3م إلى 6م وتغيير صفة استعمال من سكن زراعي إلى سكن )أ( 
الكرزم  عين   )14 ( وحوض  ردانا   )13 ( حوض  في  )ب(  سكن  إلى  عامة  ساحة  ومن  عامة  وساحة 

والبيرة. رام هللا  محافظة  رام هللا/  في 
شوارع  لتنظيم  تنظيمي  تعديل  مشروع  ايداع  إعادة  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  عن  صادر  إعالن   .4
بعرض )16م، 22م( وتوسعة شوارع من )3م - 6م( )16م - 22م( )12م - 22م( وتوسعة عدة منحنيات 
وإلغاء  16م(  )6م،  بعرض  شوارع  مسار  وتعديل  12م(   - )16م  16م(   - )22م  من  شوارع  وتخفيض 
إلى زراعي  بأحكام خاصة ومن زراعي  تجارية  معارض  إلى  االستعمال  وتغيير  )18م(  بعرض  شارع 
بيتوبيا  أراضي  من  ترفيديا  عين   )7( حوض  في  خفيفة  صناعات  إلى  )ب(  سكن  ومن  خاصة  بأحكام 

وحوض )16( باطن الهوا وحوض )11( الطيرة من أراضي رام هللا/ محافظة رام هللا والبيرة.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن )أ(   .5
10م  إلى  4م  من  شارع  وتوسعة  عامة  مباني  إلى  عامة  ساحات  ومن  خاصة  بأحكام  تجارية  معارض  إلى 

وتوسعة شارع آخر من 8م إلى 10م - حوض 17 خلة طعمية - رام هللا/ محافظة رام هللا والبيرة.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتوسعة شارع من )3م و 6م( إلى 10م   .6

وضم طريق التسوية للقطعة )169( حوض )11( الطيرة - رام هللا/ محافظة رام هللا والبيرة.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتوسيع طرق من3م الى 6م وتوسعة   .7
16م وتنظيم شوارع بعرض )6م ،12م ،10م ،16م(  4.5م إلى6م وتعديل مسار شارع بعرض  طرق من 
إلى ساحات في  استعمال من فضالت قطع  10م وتغيير صفة  إلى  6م  وتنظيم منحنيات وتوسعة شارع من 

حوض )11( الطيره وحوض )16( باطن الهوى - رام هللا/ محافظة رام هللا والبيرة.
لغاية  لتنظيم شوارع ومرافق عامة  التنظيم األعلى بشأن  مشروع هيكلي تفصيلي  إعالن صادر عن مجلس   .8

اإلفراز الزراعي في القطعة رقم )26( حوض )2( - كفر عين/ محافظة رام هللا والبيرة.
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إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من مباٍن عامة   .9
إلى سكن فلل في حوض )9( شعب السماقة - رام هللا/ محافظة رام هللا والبيرة.

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتنظيم شارع بعرض 8م وتوسيع شارع   .10
من 10م إلى عرض غير منتظم حوض 28 )المدينة( - البيرة/ محافظة رام هللا والبيرة.

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لغايات تغيير العديد من االستعماالت   .11
14م وتنظيم  إلى  12م  استعماالت أخرى وتعديل مسارات طرق وإلغاء طرق وتوسعة طريق بعرض  إلى 

طرق بعرض 12م - سردا ) قصر الضيافة(/ محافظة رام هللا والبيرة.
12م وتنظيم  لتنظيم شارع بعرض  تفصيلي  بشأن مشروع هيكلي  التنظيم األعلى  إعالن صادر عن مجلس   .12
شارعين  وتنظيم  استعماالت  عدة  لتغيير صفة  تنظيمي  تعديل  ومشروع  8م  بعرض  مشاة  طريق  من  جزء 
أبو قش وحوض )1(  الفوار -  3م في حوض )7(  إلى  8م  12م وتنظيم جزء من طريق مشاة من  بعرض 

العسكرية - رام هللا/ محافظة رام هللا والبيرة.
منطقة  من  االستعمال  صفة  لتغيير  تنظيمي  تعديل  مشروع  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  عن  صادر  إعالن   .13
6م مع مرور وتوسيع  إلى سكن )ج( وتعديل مسارات وعروض شوارع وتنظيم شارعين بعرض  خضراء 

شارع من 4م إلى 10م في حوض )7( في أبو قش/ محافظة رام هللا.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل لتنظيم شارع بعرض 12م لغاية الوصول إلى   .14

متحف الذاكرة الفلسطيني حوض )14( الرحمان وحوض )16( زقالب - بيرزيت/ محافظة رام هللا والبيره.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن زراعي   .15

إلى سكن )ب( وتعديل مسار شارع بعرض 10م في أبو شخيدم/ محافظة رام هللا والبيرة.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن إعادة إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال   .16
من سكن )أ( وسكن )ب( إلى منطقة معارض تجارية وإلى مرافق عامة وتوسعة شوارع )من 3م إلى 6م 
6م  14م( وتنظيم شارع بعرض  12م إلى  12م ومن  10م إلى  10م ومن  8م إلى  8م من  4م إلى  ومن 

والبيرة. رام هللا  محافظة  البيرة/   - الشرايط  أم   )27( في حوض 
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن  مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن )أ(   .17

إلى مناطق سياحية حوض )17( من أراضي سلواد/ محافظة رام هللا والبيرة.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة استعمال فضالت قطعة   .18

من سكن )ب( إلى ساحة وطريق في حوض )19( في رام هللا/ محافظة رام هللا والبيرة.
8م  بعرض  طريق  مسار  لتغيير  تنظيمي  تعديل  مشروع  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  عن  صادر  إعالن   .19

في حوض )9( - سلواد/ محافظة رام هللا والبيرة.
3م  بعرض  طريق  إللغاء  تنظيمي  تعديل  مشروع  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  عن  صادر  إعالن   .20

والبيرة. هللا  رام  محافظة  بيرزيت/  في   )13 ( حوض  في 
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي إللغاء أجزاء طرق وتنظيم طريق آخر   .21

بعرض 6م من حوض )15( الجدول - رام هللا/ محافظة رام هللا البيرة.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار عدة طرق بعروض مختلفة   .22

من حوض )23( في بني زيد الغربية/ محافظة رام هللا والبيرة.
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في  14م  بعرض  شارع  لمسار  تنظيمي  تعديل  مشروع  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  عن  صادر  إعالن   .23
حوض )3( - سردا/ محافظة رام هللا والبيرة.

بعرض12م  شارع  مسار  لتعديل  تنظيمي  تعديل  مشروع  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  عن  صادر  إعالن   .24
وتخفيض جزء منه إلى 8م مع مدور في أبو قش/ محافظة رام هللا والبيرة.

شارع  مسار  لتعديل  تنظيمي  تعديل  مشروع  بشأن  األعلى  لتنظيم  ا مجلس  عن  صادر  إعالن   .25
لبيرة. وا هللا  رام  محافظة  سردا/   - 12م  بعرض 

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من مباٍن عامة إلى   .26
منطقة فعاليات مختلفة على القطعة رقم )54( حوض )19( -  رام هللا/ رام هللا والبيرة.

*     إعالن صادرعن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة جنين:
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي إللغاء جزء من شارع وتعديل مسار جزء آخر 

وتنظيم شارع بعرض 8م في جبع/ محافظة جنين.

*     إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة القدس:
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار شارعين بعرض )12م، 8م( 

حوض )2( - بدو/ محافظة القدس.

*     إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة أريحا:
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن إعادة إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من معارض 

تجارية إلى سكن )ب( - النويعمة/ محافظة أريحا.

*     إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة نابلس:
لغاية  12م  لتنظيم شارع بعرض  تفصيلي  بشأن مشروع هيكلي  األعلى  التنظيم  إعالن صادر عن مجلس   .1

نابلس. محافظة  الشمالية/  عصيرة   - اإلسكان 
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي بإلغاء شارع تسوية بعرض 2م وتنظيم   .2

شارع آخر بعرض 2م في بيت وزن/ محافظة نابلس.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتغيير صفة االستعمال من زراعي   .3
إلى صناعي وتنظيم شارع بعرض 12م لغاية إقامة مصنع طوب على القطعة رقم )1216( حوض )10( 

نابلس. في عقربا/ محافظة 
في  شارع  مسار  لتعديل  تنظيمي  تعديل  مشروع  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  عن  صادر  إعالن   .4

نابلس. محافظة  وزن/  بيت 

*     إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة سلفيت:
شارع  مسار  بتعديل  تنظيمي  تعديل  مشروع  إيداع  إعادة  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  عن  صادر  إعالن   .1

32 في دير استيا/ محافظة سلفيت. 12م في حوض  بعرض 
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لغاية  عامة  ومرافق  لتنظيم شوارع  تفصيلي  هيكلي  بشأن مشروع  األعلى  التنظيم  مجلس  إعالن صادر عن   .2
اإلفراز الزراعي في فرخة/ محافظة سلفيت.

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي إللغاء شارع بعرض 8م وتنظيم آخر   .3
بعرض 8م وتعديل مسار شارع بعرض 8م دير اسيتا/ محافظة سلفيت.

*     إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة الخليل:
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مخطط التوسعة التنظيمية لبلدة الرماضين/ محافظة الخليل.  .1

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع هيكلي الرماضين/ محافظة الخليل.  .2
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن إعادة إيداع مشروع تعديل تنظيمي بتخفيض عرض شارع   .3

8م في بني نعيم/ محافظة الخليل. 12م إلى  من 
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتغيير صفة االستعمال من زراعي   .4

إلى صناعي لغاية إقامة شركة مجوهرات - بيت كاحل/ محافظة الخليل.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتغيير صفة االستعمال من زراعي   .5

إلى صناعي لغاية إقامة مصنع أعالف - بيت أوال/ محافظة الخليل.

*     إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة طولكرم:
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن )أ(   .1
آخر  وتنظيم شارع  8م  بعرض  وإلغاء شارع  مباٍن عامة  إلى  إلى سكن )ب( ومن سكن )ب(  ومباٍن عامة 

بعرض 8م وإنهاءه بمدور وتنظيم طريق مساره بعرض 6م في كفر اللبد/ محافظة طولكرم.
وإلغاء جزء  مسار شارع  لتعديل  تنظيمي  تعديل  بشأن مشروع  األعلى  التنظيم  مجلس  إعالن صادر عن   .2

اكتابا/ محافظة طولكرم.  في  4م  10م وتنظيم وصلة بعرض  إلغاء شارع بعرض  و  تسوية  من طريق 
شارع  مسار  لتعديل  تنظيمي  تعديل  مشروع  إيداع  إعادة  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  عن  صادر  إعالن   .3

10م في ذنابة/ محافظة طولكرم. بعرض 

*     إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة بيت لحم:
12م  بعرض  شارع  لتنظيم  تفصيلي  هيكلي  مشروع  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  عن  صادر  إعالن   .1

لحم. بيت  محافظة  رباح/  مراح  في  حجر  منشار  إقامة  لغاية 
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتغيير صفة االستعمال من زراعي   .2

إلى صناعي لغاية إقامة منشار حجر مراح رباح/ محافظة بيت لحم.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتخفيض عرض شارع من 10م إلى 8م   .3

وتعديل مساره لشارع يفصل حدود بلدية بيت لحم وبيت ساحور/ محافظة بيت لحم.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن )أ(   .4

8م في بيت جاال/ محافظة بيت لحم. 6م إلى  إلى سياحي بأحكام خاصة وتوسعة شارع من 
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*     إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة قلقيلية:
8م  بعرض  شارع  مسار  لتعديل  تنظيمي  تعديل  مشروع  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  عن  صادر  إعالن 

قلقيلية. محافظة  حجة/  في 

*     إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة:
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع هيكلي بني زيد   .1

الشرقية - رقم المشروع )1563/2012(.
هيكلي  مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  رام هللا  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  إعالن صادر   .2

المشروع )1575/2012(. عبوين - رقم 
هيكلي  مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  هللا  رام  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .3
 ،14  ،41  ،52  ،63  ،16  ،53 تفصيلي لغايات تنظيم شوارع واقتطاع مرافق عامة والمتعلق بالقطع )9، 
46، 32، 2، 65، 7، 3، 11، 12، 54، 66( حوض )21(، والقطع )18، 17، 13، 27، 28، 30، 26، 
29، 38( حوض )19(، والقطع )1، 7، 12، 16، 13، 5، 9( حوض )20(، والقطع )34، 17، 13، 35، 
 )6  ،5  ،4  ،3  ،2 39( حوض )23( والقطع )1،   ،60 38( حوض )22(، والقطع )31،   ،33  ،12  ،11

حوض )24( من أراضي قراوة بني زيد - رقم المشروع )1524/25/2011(.
إعالن صادرعن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي   .4
لتعديل مسار وتخفيض عروض عدة شوارع المارة في القطع ذوات األرقام )129، 128، 127، 125، 115، 

189، 186، 126، 105( حوض )21( من أراضي دبوان - رقم المشروع 1505/9/2011.
إعالن صادرعن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي   .5
لتعديل مسار طريق بعرض 10م حسب الوضع القائم المار بالقطع )179، 174، 182، 156( من أراضي 

سردا - رقم المشروع )1572/44/2012(.
تعديل  مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  رام هللا  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  إعالن صـادرعن   .6
إلى سكن )ب(  للقطعة رقم )260( حوض )13 ردانا(  من ساحات عامة  لتغيير صفة استعمال  تنظيمي 

من أراضي رام هللا - رقم المشروع )1500/47/2012(.
تعديل  مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  رام هللا  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  إعالن صادر   .7
أراضي  من  علي  راس   )9( حوض   )149( بالقطعة  والمار  8م  بعرض  طريق  مسار  لتعديل  تنظيمي 

سلواد - رقم المشروع )1506/25/2013(.
إيداع مشروع هيكلي  بشأن  والبيرة  لمحافظة رام هللا  اإلقليمية للتخطيط والبناء  اللجنة  إعالن صادر عن   .8
البيرة  مدينة  أراضي  في   )8  ،7( الحوضين  في  يمر  28م  بعرض  وتنظيم شارع جديد  لتوسعة  تفصيلي 
)مقطع رقم )1((، وتوسعة وتنظيم شارع جديد بعرض 28م يمر في األحواض )1، 4، 7، 6، 5، 8( من 
أراضي مدينة رام هللا )مقطع رقم 3(، وتوسعة شارع مصدق من 20م الى 30م وتوسعة وتنظيم شارع جديد 
تعديل  )5((، ومشروع  رقم  )مقطع  رام هللا(  بلدية  )تنظيم  بيتونيا  مدينة  أراضي  من   )14( في حوض  يمر 
تنظيمي لتعديل مسار وتوسعة شارع مصدق من 20م الى 28م يمر في حوض )9( من أراضي مدينة البيرة 
)مقطع رقم )2((، وتوسعة طريق مصدق من 22م الى 28م يمر في األحواض )7، 9، 8، 11( من أراضي 

مدينة رام هللا وبيتونيا )مقطع رقم )4(( - رقم المشروع )1507/8/2011(.
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إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي   .9
من  القسطل   )10( حي  المدينة   )19 ( حوض   )30  ،29 ( بالقطع  تمر  4م  إلى  2م  من  لتوسعة طريق 

.)1500 /23 /2013 ( المشروع  رقم   - رام هللا  مدينة  أراضي 
تنظيم  مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  هللا  رام  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .10
يمر  6م  بعرض  69( وطريق   ،  68  ،  86  ،  67( القطع  في  والمار  12م  بعرض  القتراح شارع  تفصيلي 
 )86  ،87( بالقطع  المار  6م  إلى  3م  من  مسار طريق  وتعديل  لتوسعة  تنظيمي  وتعديل   ،)86  ،69( بالقطع 
وتوسعة درج من 4.5م إلى 6م يمر بالقطعتين )69، 86( وإلغاء طريق تسوية بعرض 3م يمر بالقطعة )86(، 
الكرزم من أراضي مدينة رام هللا - رقم  14( عين  69( من حوض ) ، 68 للقطعتين ) وتوحيد وإفراز 

.)2013 /16 /1500 ( المشروع 
إعالن صادرعن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي   .11
194( وتعديل تنظيمي إللغاء جزء من طريق   ،135  ،315 بالقطع )317،  6م تمر  القتراح طريق بعرض 
تسوية 3م والمار في القطعة )135(، والمتعلق بالقطعة المجاورة )194(، وإلغاء جزء من طريق بعرض 6م 
والمار في القطعة )317( حوض )15( الجدول من أراضي مدينة رام هللا - رقم المشروع )2013/26/1500(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي   .12
لتوسيع طريق تسوية من 3م إلى 6م والمار بالقطعة رقم )35( حوض )17( والقطع  )20 ،19 ،18 ،17 ( 

حوض )16( من أراضي  بيرزيت - رقم المشروع )1502/6/2013(.
رقم   - ترمسعيا  هيكلي  مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  هللا  رام  لمحافظة  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .13

المشروع )1596/2012(.
مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  هللا  رام  لمحافظة  اإلقليمية  والبناء  للتخطيط  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .14
 ،18  ،17  ،16  ،15  ،14  ،13  ،12  ،11  ،10  ،9  ،8  ،2  ،1 تعديل تنظيمي لتوحيد وإفراز للقطع )
32، جزء  من  31، جزء   ،30  ،15  ،14  ،13  ،12  ،10  ،8 ( القطع  استعمال  وتحويل   ،)31  ،30
وتحويل   ،)2  ،1 ( للقطعتين  محاذية  عامة  ساحات  واقتراح  )أ(  سكن  إلى  زراعي  سكن  من   )11 من 
بعرض  تسوية  طرق  وإلغاء  ساحة خضراء،  إلى  )أ(  وسكن  زراعي  سكن  من   )16 ( القطعة  استعمال 
6م  4.5م إلى  30(، وتوسعة درج من   ،16  ،15  ،14  ،13  ،12  ،11  ،10  ،8 3م المحاذية للقطع )9، 
المار في القطعة )2(، وتنظيم تفصيلي القتراح شارع بعرض 10م يمر في القطع )9، 8، 11، 10، 2(، 

حوض )10( خلة العدس من أراضي مدينة رام هللا - رقم المشروع )1500/21/2013(.
تعديل  مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  هللا  رام  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .15
4م إلى  تنظيمي لتغيير استعمال عدة قطع من سكن )أ( إلى مكاتب بأحكام خاصة )أ(، وتوسعة طريق من 
3م  30(، وتوسعة طريق آخر من   ، 29  ، 28  ، 25  ، 24  ، 23 بالقطع )22 ،  6م وإنهائها بمدور تمر 
إلى 6م يمر بالقطعة )263( حوض )18( الماصيون، وحوض )19( المدينة - حي )22( دار يوسف من 

أراضي مدينة رام هللا - رقم المشروع )1500/22/2013(.
تعديل  مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  هللا  رام  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .16
تنظيمي لتعديل مسار شارع بعرض 12م وتخفيض جزء منه إلى 8م مع مدور من أراضي أبو قش - رقم 

المشروع )1507/36/2013(.
تعديل  مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  هللا  رام  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .17
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المدينة    )19 ( حوض  يوسف  دار    )22 ( حي   )2  ،3 ( بالقطعتين  يمر  8م  شارع  إللغاء  تنظيمي 
تمر  بمدور  وإنهائها  6م  إلى  3م  من  تسوية  طريق  وتوسعة  الماصيون،   )18 ( حوض   )1 ( والقطعة 
المدينة من أراضي مدينة    )19 22( دار يوسف حوض ) 2( حي )  ،3  ،33  ،34  ،46  ،47 بالقطع )

.)1500 /57 /2012 ( المشروع  رقم  رام هللا 
مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  هللا  رام  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .18
طبيعي(   2 ( حوض  قطع  عدة  في  المار  8م  بعرض  شارع  لتنظيم  تفصيلي  وهيكلي  تفصيلي  تنظيم 

.)1553 /12 /2013 ( المشروع  رقم   - الطيرة  أراضي  من 
إيداع مشروع هيكلي  بشأن  والبيرة  لمحافظة رام هللا  اإلقليمية للتخطيط والبناء  اللجنة  إعالن صادر عن   .19
المار في عدة قطع من حوض )6 ط( من أراضي كوبر، والقطعة  14م  لتنظيم طريق بعرض  تفصيلي 

.)1555/40/2013( المشروع  - رقم  بيرزيت  أراضي  العلق( من  بير   15( )42( حوض  رقم 
تعديل  مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  هللا  رام  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  إعالن صادرعن   .20
المار في عدة قطع، حوض )22( جبل الطويل  10م  التنقية بعرض  لتعديل مسار شارع محطة  تنظيمي 

.)1501/18/2013( المشروع  رقم   - البيرة  مدينة  أراضي  من 
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع هيكلي تفصيلي   .21
ومناطق  عامة  مباٍن  واقتطاع  وإفراز  توحيد  وإعادة  وتنظيم شوارع  وإلغاء شوارع  مسارات شوارع  لتعديل 
خضراء وذلك لغايات إقامة مشروع إسكان في القطع ذوات األرقام )71-62، 78-75، 83-81، 156-85( 

حوض )5( من أراضي بيرزيت في محافظة رام هللا والبيرة - رقم المشروع )1502/33/2013(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن المصادقة على مشروع تنظيم   .22
 )60  ،59  ،58 بالقطع ذوات األرقام )57،  التنفيذ، والمار  8م موضع  تنظيم شارع بعرض  لغايات  تفصيلي 

حوض )28( المدينة حي )2( بير الراس من أراضي مدينة البيرة - رقم المشروع )1501/24/2009(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي   .23
القتراح دوار على مفرق المزرعة القبلية وأبو شخيدم وبيرزيت المار في القطعتين )248، 50( حوض )12( 
المزرعة القبلية، والقطعتين )64، 65( حوض )7( المزرعة القبلية، والقطع )170/4، 178( حوض )16( 

بيرزيت - رقم المشروع )1564/9/2013(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي   .24
لتغيير صفة استعمال من سكن )أ( إلى سكن )أ( بأحكام خاصة  للقطعة رقم )1( حوض )9( شعب السماقة وتنظيم 
تفصيلي لتنظيم شارع بعرض 8م المار في نفس القطعة )بيوت شهرزاد( - رقم المشروع )1500/2/2013(.

- رقم  إيداع مشروع هيكلي إضافي سردا  بشأن  والبيرة  لمحافظة رام هللا  اإلقليمية  اللجنة  إعالن صادر عن   .25
المشروع )1572/2013(.

تعديل  مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  رام هللا  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  إعالن صادر   .26
تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من مرافق عامة إلى سكن )أ( في جزء من القطعة رقم )2( حوض )1( 

البقعان من أراضي رمون - رقم المشروع )1592/39/2013(.

*     إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة أريحا واألغوار:
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة أريحا واألغوار بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي   .1

للقطعة )13( من الحوض )11( العمارة من أراضي النويعمة.
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تعديل  مشروع  إيداع  بشأن  واألغوار  أريحا  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .2
تنظيمي للقطعة )92( من الحوض )9( المفجر من أراضي النويعمة.

*     إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة طولكرم:
إضافي  هيكلي  مشروع  إيداع  بشأن  طولكرم  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .1

عتيل/ طولكرم - رقم المشروع )2013/3/1212(.
تنظيمي  تعديل  مشروع  إيداع  بشأن  طولكرم  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  إعالن صادر   .2

لغايات تعديل شارع من أراضي ذنابة - رقم المشروع )1221/5/2013(.
تنظيمي  تعديل  مشروع  إيداع  بشأن  طولكرم  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  إعالن صادر   .3

لغايات تعديل شارع - رقم المشروع )2013/7/1230( بلدية طولكرم.

*     إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة بيت لحم:
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة بيت لحم بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لغايات تحويل 

صفة االستعمال من سكن إلى مرافق سياحية وتوسعة شوارع من 6م إلى 8م - رقم المشروع )2/ب.ت/2013(.

*     إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة الخليل:
رقم   - تفصيلي  هيكلي  مشروع  إيداع  بشأن  الخليل  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  إعالن صادر 

المشروع )4/ت-خ/2013(.

*     إعالن صادر عن  اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة سلفيت:
هيكلي  إيداع مشروع  بشأن  سلفيت  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  إعالن صادر عن 

الزاوية.

*     إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة طوباس:
رقم    - تياسير  هيكلي  مشروع  إيداع  بشأن  لمحافظة طوباس  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  إعالن صادر 

المشروع )7(.

*     إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة قلقيلية:
إعالن صادرعن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة قلقيلية بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي في كفر قدوم.

*     إعالن كشف تصحيح في سجل المواليد صادر عن وزارة الداخلية.

*     إعالن نشر أسماء مدققي الحسابات الجدد صادر عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات.

105

mjr.lab.pna.ps



19 Ref : G 26-8-2018 - )3( الرقم المرجعي : دليل رقم

العدددليل الوقائع الفلسطينية الثالث

رقم العدد مائة وستة / 10 نيسان 2014ممسلسل
الصفحة

احملتوى

.1
قرار بقانون رقم )3( لسنة 2014م

بشأن المصادقة على النظام األساسي للمجلس الدولي للتمور.
3

.2
قرار بقانون رقم )4( لسنة 2014م

بشأن تعديل القرار بقانون رقم )8( لسنة 2011م بشأن ضريبة الدخل.
15

.3
قرار بقانون رقم )5( لسنة 2014م

بشأن إعفاء مركبات األسرى المحررين من الرسوم الجمركية والضرائب.
17

.4
مرسوم رقم )3( لسنة 2014م

بشأن نقل ملكية شركة دار الحياة للصحافة.
18

قرار رقم )14( لسنة 2014م5.
19بشأن ترقية السيد/ لؤي فتحي موسى حنش.

قرار رقم )15( لسنة 2014م6.
20بشأن إحالة السفير/ سعيد موسى حمد إلى التقاعد.

قرار رقم )16( لسنة 2014م7.
21بشأن إحالة السفير/ عدلي شعبان صادق إلى التقاعد.

.8
قرار رقم )17( لسنة 2014م

واالستئنافية  االبتدائية  الكنسية  المحكمة  هيئة  تشكيل  اعتماد  بشأن 
لبطريركية األرمن األرثوذكس.

22

قرار رقم )18( لسنة 2014م9.
24بشأن نقل السيد/ رياض محمود أحمد فايد.

قرار رقم )19( لسنة 2014م10.
25بشأن إحالة المستشار/ عمر حلمي الغول إلى التقاعد.

.11
قرار رقم )20( لسنة 2014م

العامة ولغايات  للمنفعة  نابلس  بشأن استمالك قطع أرٍض في محافظة 
استعمالها مواقف عامة وساحات وأسواق شعبية.

26
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.12
قرار رقم )21( لسنة 2014م

بشأن تعيين عضو في مجلس إدارة مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى 
وتجديد عضوية آخرين.

31

.13
قرار مجلس الوزراء رقم )1( لعام 2014م

انتخابات  نفقات  بشأن  معهم  للتحقيق  المحالين  الموظفين  تبرئة  بشأن 
الغرف التجارية.

32

.14
قرار رقم )1( لسنة 2014م

بشأن توسيع حدود بلدية بيت لحم - صادرعن وزارة الحكم المحلي.
33

.15
تعليمات رقم )1( لسنة 2014م

صادرة   - والعمرة  الحج  لشؤون  والمالية  اإلدارية  التعليمات  بشأن 
عن وزارة األوقاف والشؤون الدينية.

34

لمحافظة 16. والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادرة  إعالنات 
42رام هللا والبيرة.

55إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة طولكرم.17.

62إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة نابلس.18.

63إعالن صادرعن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة القدس.19.

*     إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقيمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة:
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي   .1
إللغاء الدوار المار بالقطع )118، 126، 132، 134( وإلغاء الطريق المار بالقطع )132، 133، 134( حوض 

3 خربة عامودا والشاغور من أراضي سردا - رقم المشروع )1572/56/2012(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي   .2
لتغيير صفة االستعمال من سكن )أ( إلى مكاتب بأحكام خاصة  للقطعة )20( حوض )19( المدينة حي )22(  

دار يوسف من أراضي  مدينة رام هللا - رقم المشروع )1500/10/2013(.
تنظيم  مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  هللا  رام  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .3
يمر  6م  بعرض  وطريق   )69  ،68  ،86  ،67( القطع  في  والمار  12م  بعرض  شارع  إلقتراح  تفصيلي 
86( وتوسعة  6م المار بالقطعتين )87،  3م إلى  86(، وتوسعة وتعديل مسار طريق من  بالقطعتين )69، 
 ،)86( بالقطعة  يمر  3م  بعرض  تسوية  والغاء طريق   )86  ،69( بالقطعتين  يمر  6م  إلى  4.5م  من  درج 
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رقم   - هللا  رام  مدينة  أراضي  من  الكرزم،  عين   )14( حوض  من   )69  ،68( للقطعتين  وإفراز  وتوحيد 
المشروع )2013/16/1500(.

تنظيم  مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  هللا  رام  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .4
تفصيلي لتوسعة طريق من 2م إلى 4م تمر بالقطع )29، 30( حوض )19( المدينة حي )10( القسطل من 

أراضي مدينة رام هللا - رقم المشروع )1500/23/2013(.
تعديل  مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  هللا  رام  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .5
تنظيمي لتغيير صفة استعمال جزء من قطعة رقم )47( من مباٍن عامة إلى سكن فلل وتوسعة شارع تسوية 
من 3م إلى 6م  حوض )9( بموقع شعب السماكة  من اراضي رام هللا - رقم المشروع )1500/48/2013(.
تعديل  مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  هللا  رام  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .6
تنظيمي لتغيير صفة االستعمال لجزء من قطعة رقم )18( من مباٍن عامة إلى سكن فلل حوض )9( بموقع 

شعب السماكة من أراضي رام هللا - رقم المشروع )1500/49/2013(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي   .7

لتوسعة طريق من 4,5م إلى 6م ومن 6م إلى 8م  وإنهاءه بمدور - رقم المشروع )1501/54/2013(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي    .8
لتوسيع طريق تسوية من 3م إلى 6م والمار بالقطعة رقم )35( حوض )17( والقطع  )20 ،19 ،18 ،17( 

حوض )16( من اراضي  بيرزيت - رقم المشروع )1502/6/2013(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن المصادقة على مشروع تنظيم   .9

تفصيلي لتوسيع طريق تسوية من 3م إلى 6م - رقم المشروع )1502/6/2013(.
تعديل  مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  هللا  رام  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .10
من  الدير  وادي   )14( حوض   )96  ،95/1( بالقطع  والمار  12م  بعرض  طريق  مسار  لتعديل  تنظيمي 

أراضي بيتونيا - رقم المشروع )1503/52/2013(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع هيكلي قراوة   .11

بني زيد - رقم المشروع )1524/2003(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع هيكلي تعديلي   .12

لغايات تعديل مسارات عدة طرق لبلدة كوبر - رقم المشروع )1555/43/2013(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع هيكلي تفصيلي   .13
إللغاء أجزاء من طرق بعروض مختلفة وتنظيم طريق بعرض 10م وتعديل مسار طريق وإعادة إفراز والمتعلق 

بالقطع )1، 16، 9، 7(  حوض )20( من أراضي قراوة بني زيد - رقم المشروع )1524/46/2013(.

*     إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة طولكرم:
تنظيمي  تعديل  مشروع  إيداع  بشأن  طولكرم  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  إعالن صادر   .1

لغايات تعديل شارع - رقم المشروع )2013/1/123( - بلدية طولكرم.
تنظيمي  تعديل  مشروع  إيداع  بشأن  طولكرم  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  إعالن صادر   .2

لغايات تعديل شارع - رقم المشروع )2013/2/1210( - بلدية عنبتا.
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إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة طولكرم بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لغايات   .3
تعديل شارع رقم المشروع )2013/7/1231 ( - بلدية طولكرم.

رقم   - هيكلي  مشروع  إيداع  بشأن  طولكرم  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  صادرعن  إعالن   .4
المشروع )2013/10/1241(.

إعالن صادر عن اللجنه اإلقليمية لمحافظة طولكرم بشأن إيداع مشروع لتغيير صفة االستعمال من سكن )ج(   .5
إلى سكن )ا( في طولكرم.

*     إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة نابلس:
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة نابلس بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لغايات تغيير 

صفة االستعمال من منطقة أثرية إلى صناعية رقم المشروع )ت 2013/16 (.

*     إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة القدس:
رقم   - هيكلي  مشروع  إيداع  بشأن  القدس  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن 

.)40107/12/2012( المشروع 
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رقم العدد مائة وسبعة / 28 أيار 2014ممسلسل
الصفحة

احملتوى

.1
قرار بقانون رقم )6( لسنة 2014م

بشأن التأجير التمويلي.
5

.2
قرار بقانون رقم )7( لسنة 2014م

بشأن تعديل قانون تشجيع االستثمار الفلسطيني رقم )1( لسنة 1998م 
وتعديالته.

18

.3
قرار بقانون رقم )8( لسنة 2014م

بشأن الشراء العام.
24

.4
قرار بقانون رقم )9( لسنة 2014م

بشأن إعفاء الطوائف المسيحية المعترف بها من الضرائب والرسوم.
58

.5
مرسوم رقم )4( لسنة 2014م

السفر  لجوازات  التأشيرات  إلغاء  حول  اتفاقية  على  المصادقة  بشأن 
الدبلوماسية والخاصة الموقعة بين دولة فلسطين وجمهورية البيرو.

60

.6

مرسوم رقم )5( لسنة 2014م
بشأن المصادقة على اتفاقية التعاون في مجال مكافحة الجريمة وحماية 
النظام وضمان حماية حقوق الفرد الموقعة بين دولة فلسطين وجمهورية 

روسيا االتحادية.

64

.7
مرسوم رقم )6( لسنة 2014م

بشأن المصادقة على النظام األساسي لالتحاد العربي للمحميات الطبيعية.
71

.8
قرار رقم )22( لسنة 2014م

بشأن تعيين المستشار أول/ ليندا صبح رئيسة بعثة لسفارة دولة فلسطين 
في الجمهورية الفنزويلية البوليفارية.

79

.9
قرار رقم )23( لسنة 2014م

بشأن تعيين المستشار أول/ رؤوف نجيب المالكي رئيساً لبعثة فلسطين 
الدبلوماسية في كولومبيا.

80
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.10
قرار رقم )24( لسنة 2014م

بشأن تعيين السفير/ جمال عبد اللطيف صالح الشوبكي سفيراً لدى جمهورية 
مصر العربية ومندوباً لدى جامعة الدول العربية.

81

.11
قرار رقم )25( لسنة 2014م

بشأن ترقية السيد/ يوسف محمود محمد إسماعيل.
82

.12
قرار رقم )26( لسنة 2014م

بشأن نقل السيد/ معين فتحي محمود كوع.
83

.13
قرار رقم )27( لسنة 2014م

بشأن نقل السيد/ يوسف أحمد عوض قداح.
84

.14
قرار رقم )28( لسنة 2014م

بشأن نقل السيد/ عدنان عايد عبد الجواد رواجبة.
85

.15
قرار رقم )29( لسنة 2014م

بشأن تعيين السفير/ زهير محمد حمد هللا دار زيد سفيراً لدى جمهورية 
سريالنكا الديمقراطية االشتراكية.

86

.16
قرار رقم )30( لسنة 2014م

بشأن تعيين السفير/ د. أنور حمتو اآلغا سفيراً لدى ماليزيا.
87

.17
قرار رقم )31( لسنة 2014م

بشأن ترقية السيد/ محمد محمود عبد الرحمن البطراوي.
88

.18
قرار رقم )32( لسنة 2014م

بشأن تعيين السيدة/ عدالة خليل عبد الرحمن أتيرة.
89

.19
قرار رقم )33( لسنة 2014م

بشأن ترقية السيد/ جميل شفيق عبد الجليل مطور.
90

.20
قرار رقم )34( لسنة 2014م

بشأن منح جهاز اإلستخبارات العسكرية صفة الضابطة القضائية.
91

.21
قرار رقم )35( لسنة 2014م

بشأن تعيين السيد/ ناصر سعد الدين علي إبراهيم.
92
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.22
قرار رقم )36( لسنة 2014م

الوطنية  النقل  شركة  إلى  العملة  أحمد  علي  فؤاد  السيد/  إعارة  بشأن 
للكهرباء.

93

.23
قرار رقم )37( لسنة 2014م

العالقات  دائرة  إلى  زيدان  القادر حسن  عبد  ابتسام  السيدة/  نقل  بشأن 
الدولية.

94

.24
قرار رقم )38( لسنة 2014م

األزهرية  للمعاهد  العامة  اإلدارة  أمناء  مجلس  تشكيل  اعتماد  بشأن 
فلسطين. في 

95

.25
قرار رقم )39( لسنة 2014م

بشأن تخصيص قطعة أرض حكومية من أراضي رام هللا في محافظة 
رام هللا والبيرة لغايات بناء مقر لمديرية األشغال العامة عليها.

97

.26
قرار رقم )40( لسنة 2014م

المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  قرار  لتنفيذ  وطنية  لجنة  تشكيل  بشأن 
بالتضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني.

98

.27
قرار رقم )41( لسنة 2014م

بشأن منح السيد/ رياض خالد عبد الحليم الحسن درجة وزير.
99

.28
قرار رقم )42( لسنة 2014م 

بشأن منح السيدة/ عال فرح محمد عوض درجة وزير.
100

.29
قرار مجلس الوزراء رقم )2( لسنة 2014م

بنظام ترقيم وتتبع المواشي والحيوانات.
101

.30
قرار مجلس الوزراء رقم )3( لسنة 2014م

بنظام معادلة الشهادات غير الفلسطينية.
108

.31
قرار مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم )1( لسنة 2014م 

بشأن أحكام المواصفات والمقاييس الفلسطينية - اعتماد مواصفات.
116

.32
قرار مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم )2( لسنة 2014م 

بشأن أحكام المواصفات والمقاييس الفلسطينية - اعتماد مواصفات.
117

.33
قرار مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم )3( لسنة 2014م  

بشأن أحكام المواصفات والمقاييس الفلسطينية - اعتماد مواصفات.
119
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إعالنات صادرة عن مدير عام اإلدارة العامة للتعاون “مسجل الجمعيات 34.
120التعاونية" بوزارة العمل.

126إعالن صادرعن سلطة األراضي. 35.

127إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة الخليل.36.

.37
لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادرة  إعالنات 

لحم. بيت 
132

136إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة سلفيت.38.

138إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة طولكرم.39.

140إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة القدس.40.

141إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة جنين.41.

142إعالن صادرعن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة نابلس.42.

143إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة قلقيلية.43.

144إعالن صادر عن مكتب مراقب الشركات - وزارة االقتصاد الوطني.44.
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*    إعالن صادر عن مدير عام اإلدارة العامة للتعاون “مسجل الجمعيات التعاونية” بتسجيل جمعيات تعاونية.

*    إعالن صادر عن مدير عام اإلدارة العامة للتعاون “مسجل الجمعيات التعاونية” بتصفية جمعيات تعاونية.

*    إعالن صادر عن مدير عام اإلدارة العامة للتعاون “مسجل الجمعيات التعاونية” بإلغاء تسجيل جمعيات تعاونية.

*     إعالن صادر عن سلطة األراضي:
إعالن صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م.

*     إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة الخليل:
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة الخليل بشأن إيداع مشروع هيكلي تفصيلي لغايات   .1

مصنع أعالف - رقم المشروع )2/ت-خ/2103(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة الخليل بشأن إيداع مشروع هيكلي تفصيلي بأحكام   .2

خاصة لغايات ضاحية سكنية - رقم المشروع )4/ت-خ/ 2013(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة الخليل بشأن إيداع مشروع هيكلي تفصيلي  لغايات   .3
تفوح  لحجر  المصدر  شركة  من   والمقدم   - حجر(  )منشار  إلى صناعي  زراعي  من  االستعمال  تغير صفة 

المقدسي - رقم المشروع )5/ت-خ/2013م(.
رقم   - هيكلي  مشروع  إيداع  بشأن  الخليل  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .4

المشروع )6/ت-خ/2013(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة الخليل بشان إيداع مشروع هيكلي تفصيلي لغايات    .5

تنظيم شارع لحديقة صوريف - رقم المشروع )1/ت-خ/2014(.

*     إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة بيت لحم:
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة بيت لحم بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لغايات   .1

تحويل صفة االستعمال من سكن إلى مواقف سيارات وساحات عامة - رقم المشروع )3/ب.ت/2013(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة بيت لحم بشأن إيداع مشروع تنظيمي تفصيلي لغاية   .2
توسعة الشارع الواصل بين شارع جمال عبد الناصر وشارع الرئيس ياسر عرفات في موقع الفرحية - رقم 

المشروع  )1/ ب.ت/2014(.
تفصيلي  تنظيمي  مشروع  بشأن  لحم  بيت  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .3
وشارع  األرمن  إسكان  بين  ما  “الواصل  مسلم  واد  شارع  تنظيم  بخصوص   )2014/ ت   . )2/ب  رقم 

لحم. بيت  مدينة  في  بيت ساحور”  إسكان 
تعديل  مشروع  إيداع  بشأن  لحم  بيت  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .4
رقم   - المنفردة  التراثية  والمباني  التراثية  المناطق  وتصنيف  لحم  بيت  مدينة  في  القديمة  للبلدة  تنظيمي 

)3/ ب.ت/2014(.  المشروع 
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28 Ref : G 26-8-2018 - )3( الرقم المرجعي : دليل رقم

العدددليل الوقائع الفلسطينية الثالث

*     إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة سلفيت:
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة سلفيت بشأن إيداع مشروع هيكلي ياسوف.   .1

لبلدة  الهيكلي  المشروع  إيداع  بشأن  سلفيت  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .2
لالعتراض. حارس  كفل 

*     إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة طولكرم:
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة طولكرم بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتعديل   .1

مسار شارع في أرض خضوري/ طولكرم رقم المشروع )2014/2/125(.
تنظيمي  تعديل  مشروع  إيداع  بشأن  لمحافظة طولكرم  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  إعالن صادر   .2
رقم   - طولكرم  ارتاح/  أرض  من  شارع  واستحداث  عام  مبنى  إلى  المقبرة  أرض  استعمال  صفة  لتغير 

المشروع )2014/2/125(.

*     إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة القدس:
تنظيمي  تعديل  مشروع  إيداع  بشأن  القدس  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن 
تجاري  إلى  “ب”  سكن  من  االستعمال  صفة  وتغيير  8م  إلى  12م  من  الشارع  عرض  تخفيض  لغايات 

.)40240 /2 /2014 ( المشروع  رقم   - طولي 

*     إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة جنين:
لتنظيم  تفصيلي  هيكلي  مشروع  إيداع  بشأن  جنين  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  إعالن صادر 
12م وتغيير استعمال جزء من قطعة رقم )2( حوض )20027( من زراعي لغايات صناعات  شارع بعرض 

خفيفة وحرفية من أراضي بيت قاد/محافظة جنين - رقم المشروع )2014/1(.

*     إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة نابلس:
لتنظيم  تفصيلي  هيكلي  إيداع مشروع  بشأن  نابلس  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  إعالن صادر عن 

شارع بعرض 12م من حوض )4( زواتا و حوض )8( الناقورة - رقم المشروع )ت2014/2(.

*     إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة قلقيلية:
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتنظيم والتخطيط العمراني لمحافظة قلقيلية بشأن إيداع مشروع هيكلي تفصيلي 

ضمن أراضي جيت.

*      إعالن صادر عن مكتب مراقب الشركات بشأن تصفية شركة البالستيك األردنية المحدودة/ بيت ساحور.
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29 Ref : G 26-8-2018 - )3( الرقم المرجعي : دليل رقم

العدددليل الوقائع الفلسطينية الثالث

رقم العدد مائة وثمانية / 15 تموز 2014ممسلسل
الصفحة

احملتوى

.1
قرار بقانون رقم )10( لسنة 2014م

بشأن تعديل قانون العقوبات رقم )16( لسنة 1960م.
6

.2
قرار بقانون رقم )11( لسنة 2014م

واإلدارية  المالية  الرقابة  ديوان  رئيس  إحالة  على  المصادقة  بشأن 
التقاعد. إلى 

8

.3
قرار بقانون رقم )12( لسنة 2014م

بشأن منح الثقة للحكومة السابعة عشر)حكومة الوفاق الوطني(.
10

.4
قرار بقانون رقم )13( لسنة 2014م

بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم )1( لسنة 2005م.
11

.5
قرار بقانون رقم )14( لسنة 2014م

بشأن المياه.
13

.6
قرار بقانون رقم )15( لسنة 2014م

بشأن تعديل قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم )5( لسنة 2001م.
35

.7
قرار بقانون رقم )16( لسنة 2014م

 )2( رقم  والتجارية  المدنية  المحاكمات  أصول  قانون  تعديل  بشأن 
2001م. لسنة 

38

.8
قرار بقانون رقم )17( لسنة 2014م

بشأن تعديل قانون اإلجراءات الجزائية رقم )3( لسنة 2001م.
40

.9
قرار بقانون رقم )18( لسنة 2014م

 بشأن تعديل قانون دعاوى الحكومة رقم )25( لسنة 1958م.
44

.10
مرسوم رقم )7( لسنة 2014م

الشؤون  في  المتبادلة  والمساعدة  التعاون  اتفاقية  على  المصادقة  بشأن 
الجمركية الموقعة بين حكومة دولة فلسطين وحكومة روسيا االتحادية.

46
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30 Ref : G 26-8-2018 - )3( الرقم المرجعي : دليل رقم

العدددليل الوقائع الفلسطينية الثالث

.11
مرسوم رقم )8( لسنة 2014م

بشأن إنشاء دار الحياة الجديدة للصحافة والطباعة والنشر.
47

.12
مرسوم رقم )9( لسنة 2014م

بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة التقاعد الفلسطينية.
52

.13
مرسوم رقم )10( لسنة 2014م

بشأن اعتماد تشكيل الحكومة السابعة عشَر)حكومة الوفاق الوطني(.
54

.14
مرسوم رقم )11( لسنة 2014م

بشأن تعيين السيد/ محمود الهباش قاضي القضاة الشرعيين.
56

.15
مرسوم رقم )12( لسنة 2014م

بشأن استبدال عضو في لجنة االنتخابات المركزية.
57

.16
مرسوم رقم )13( لسنة 2014م

بشأن تقليد السفير/ تشابا سيبيرا وسام نجمة القدس.
58

.17
مرسوم رقم )14( لسنة 2014م

بشأن تقليد سعادة السيدة/ بريجيتا تازلر وسام نجمة القدس.
59

.18
مرسوم رقم )15( لسنة 2014م

معدل لمرسوم إنشاء دار الحياة الجديدة للصحافة والطباعة والنشر.
60

.19
قرار رقم )43( لسنة 2014م

بشأن منح السيد/ حسام الدباس درجة سفير.
61

.20
قرار رقم )44( لسنة 2014م

بشأن ندب القاضي/ ثريا الوزير مديراً للمعهد القضائي.
62

.21
قرار رقم )45( لسنة 2014م

بشأن نقل السيد/ عبد الحميد الديك نائباً لمحافظ سلفيت.
63

.22
قرار رقم )46( لسنة 2014م

بشأن تمديد فترة عمل مجلس تنظيم قطاع الكهرباء.
64

.23
قرار رقم )47( لسنة 2014م

بشأن تخصيص منفعة قطعة أرض حكومية في محافظة جنين لغايات 
إنشاء مركز للدفاع المدني عليها.

65
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31 Ref : G 26-8-2018 - )3( الرقم المرجعي : دليل رقم

العدددليل الوقائع الفلسطينية الثالث

.24
قرار رقم )48( لسنة 2014م

بشأن تخصيص منفعة قطعة أرض حكومية في محافظة جنين لغايات 
إنشاء مركز شرطة.

66

.25
قرار رقم )49( لسنة 2014م

بشأن تخصيص منفعة قطعة أرض حكومية في محافظة طولكرم لغايات 
توسيع مقر اتحاد المعاقين.

67

.26
قرار رقم )50( لسنة 2014م

بشأن المصادقة على قرار مجلس الوزراء بشأن استمالك قطعة أرض 
في محافظة طولكرم للمنفعة العامة.

68

.27
قرار رقم )51( لسنة 2014م

بشأن المصادقة على قرار مجلس الوزراء بشأن استمالك قطعة أرض 
في محافظة سلفيت للمنفعة العامة.

71

.28
قرار رقم )52( لسنة 2014م

بشأن المصادقة على قرار مجلس الوزراء بشأن استمالك لقطع أراضي 
في محافظة نابلس للمنفعة العامة.

75

.29
قرار رقم )53( لسنة 2014م

بشأن نقل السيد/ محمد حمد إلى وزارة التربية والتعليم العالي.
89

.30
قرار رقم )54( لسنة 2014م

بشأن نقل السيد/ هيثم عمرو إلى دار الحياة للصحافة والطباعة والنشر.
90

.31
قرار رقم )55( لسنة 2014م

بشأن تخصيص منفعة قطعة أرض حكومية في محافظة نابلس لمنفعة 
الدفاع المدني.

91

.32
قرار رقم )56( لسنة 2014م

محاكم،   )2012/47( رقم  الجزائية  القضية  في  المحاكمة  إعادة  بشأن 
)2012/183( نيابة.

92

.33
قرار رقم )57( لسنة 2014م

بشأن تشكيل مجلس إدارة وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".
94

.34
قرار رقم )58( لسنة 2014م

بشأن نقل السيد/ خليل قراجه الرفاعي إلى وزارة األوقاف.
96
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32 Ref : G 26-8-2018 - )3( الرقم المرجعي : دليل رقم

العدددليل الوقائع الفلسطينية الثالث

.35
قرار رقم )59( لسنة 2014م

بشأن ترقية السيد/ يوسف أحمد إلى وكيل مساعد.
97

.36
قرار رقم )60( لسنة 2014م

بشأن ترقية السيد/ هشام شكوكاني إلى وكيل.
98

.37
قرار رقم )61( لسنة 2014م

بشأن قبول استقالة القاضي/ فريد الجالد وإحالته إلى التقاعد.
99

.38
قرار رقم )62( لسنة 2014م

بشأن إحالة رئيس ديوان الرقابة المالية واإلدارية إلى التقاعد.
100

.39
قرار رقم )63( لسنة 2014م

الرقابة  ديوان  رئيس  بأعمال  قائماً  النتشة  رفيق  السيد/  تكليف  بشأن 
المالية واإلدارية.

101

.40
قرار رقم )64( لسنة 2014م

بشأن نقل السيد/ غازي أبو رشيد إلى المجلس التشريعي.
102

.41
قرار رقم )65( لسنة 2014م

بشأن ترقية العميد/ إبراهيم رمضان وتعيينه محافظاً لجنين.
103

.42
قرار رقم )66( لسنة 2014م

بشأن نقل اللواء/ طالل دويكات وتعيينه محافظاً بديوان الرئاسة.
104

.43
قرار رقم )67( لسنة 2014م

بشأن نقل السيد/ عبد الفتاح حمايل وتعيينه محافظاً بديوان الرئاسة.
105

.44
قرار رقم )68( لسنة 2014م

بشأن نقل اللواء/ جبرين البكري وتعيينه محافظاً لبيت لحم.
106

.45
قرار رقم )69( لسنة 2014م

بشأن ترقية العميد/ أكرم الرجوب وتعيينه محافظاً لنابلس.
107

.46
قرار رقم )70( لسنة 2014م

لمجلس  رئيساً   - العليا  للمحكة  رئيساً  مهنا  علي  السيد/  تعيين  بشأن 
القضاء األعلى.

108

.47
قرار رقم )71( لسنة 2014م

بشأن تكليف السيد/ محمود الهباش مستشاراً للرئيس.
109
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33 Ref : G 26-8-2018 - )3( الرقم المرجعي : دليل رقم

دليل الوقائع الفلسطينية الثالث

.48
قرار رقم )72( لسنة 2014م

بشأن ندب القاضي/ إياد تيم وكياًل لوزارة العدل.
110

.49
قرار رقم )73( لسنة 2014م

بشأن تعيين السيد/ مراد ضحى أميناً عاماً للجنة الوطنية للتربية والثقافة 
والعلوم بـ )م.ت.ف(.

111

.50
قرار رقم )74( لسنة 2014م

بشأن تعيين السيد/ مجاهد سالمة وكياًل لوزارة المالية.
112

.51
قرار رقم )75( لسنة 2014م

بشأن تشكيل مجلس إدارة الحياة الجديدة للصحافة والطباعة والنشر.
113

.52
قرار رقم )76( لسنة 2014م

بشأن تعيين رئيس تحرير لجريدة الحياة الجديدة.
115

.53
قرار مجلس الوزراء رقم )4( لسنة 2014م

بالئحة األسر البديلة المؤقتة.
116

.54
تعليمات رقم )1( لسنة 2014م

بشأن األشخاص المعرضين سياسياً للمخاطر - صادر عن اللجنة الوطنية 
لمكافحة غسل األموال.

122

125إعالنات صادرة عن سلطة األراضي.55.

*     إعالنات صادرة عن سلطة األراضي:
إعالن صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م   .1

مدينة الدوحة/ محافظة بيت لحم.
إعالن صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م   .2

مدينة بيت ساحور/ محافظة بيت لحم.
إعالن صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م   .3

مدينة بيت لحم/ محافظة بيت لحم.
إعالن صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م   .4

مدينة دورا/ محافظة الخليل.
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34 Ref : G 26-8-2018 - )3( الرقم المرجعي : دليل رقم

العدددليل الوقائع الفلسطينية الثالث

رقم العدد مائة وتسعة / 29 تشرين أول 2014ممسلسل
الصفحة

احملتوى

.1
قرار بقانون رقم )19( لسنة 2014م

لقانون  المعدل  2014م  لسنة   )15( رقم  بقانون  القرار  تعديل  بشأن 
لسنة2001م.  )5( النظامية رقم  المحاكم  تشكيل 

8

.2
مرسوم رقم )16( لسنة 2014م

بشأن إنشاء هيئة شؤون األسرى والمحررين.
10

.3
مرسوم رقم )17( لسنة 2014م

بشأن منح السيد/ سيرغي ستيباشن وسام نجمة القدس.
12

.4
مرسوم رقم )18( لسنة 2014م

بشأن منح السيد/ يفغيني باجانوف ميدالية االستحقاق والتميز " الذهبية".
13

.5
مرسوم رقم )19( لسنة 2014م

بشأن منح السيد/ يفغيني بريماكوف وسام نجمة القدس.
14

.6
مرسوم رقم )20( لسنة 2014م

بشأن منح السفير/ ميخائيل بوغدانوف وسام نجمة القدس.
15

.7
مرسوم رقم )21( لسنة 2014م

بشأن منح السفير/ سيرجي فيرشينين وسام االستحقاق والتميز "الذهبي".
16

.8
مرسوم رقم )22( لسنة 2014م

بشأن منح السفير/ أندري فدوفين ميدالية االستحقاق والتميز "الذهبية".
17

.9
مرسوم رقم )23( لسنة 2014م

بشأن منح السفير/ ألكسندر كالوجين ميدالية االستحقاق والتميز "الذهبية".
18

.10
مرسوم رقم )24( لسنة 2014م

بشأن منح السفير/ سيرجي ياكوفليف ميدالية االستحقاق والتميز "الذهبية".
19
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35 Ref : G 26-8-2018 - )3( الرقم المرجعي : دليل رقم

العدددليل الوقائع الفلسطينية الثالث

.11
مرسوم رقم )25( لسنة 2014م

االستحقاق  ميدالية  بولياكوف  فالديمير  الراحل/  السفير  منح  بشأن 
والتميز "الذهبية".

20

.12
مرسوم رقم )26( لسنة 2014م

والتميز  االستحقاق  ميدالية  كولوتوشا  فايسلي  السفير/  منح  بشأن 
"الذهبية".

21

.13
مرسوم رقم )27( لسنة 2014م

بشأن منح السفير/ فالديمير غوديف ميدالية االستحقاق والتميز "الذهبية".
22

.14
مرسوم رقم )28( لسنة 2014م

والتميز  االستحقاق  ميدالية  شيستياكوف  ألكسي  السفير/  منح  بشأن 
"الذهبية".

23

.15
مرسوم رقم )29( لسنة 2014م

بشأن منح السفير الراحل/ سيرجي بيسكوف ميدالية االستحقاق والتميز 
"الذهبية".

24

.16
مرسوم رقم )30( لسنة 2014م

بشأن منح السفير/ ألكسي بوغودين ميدالية االستحقاق والتميز "الذهبية".
25

.17
مرسوم رقم )31( لسنة 2014م

بشأن منح السفير/ بوغوس أكوبوف ميدالية االستحقاق والتميز "الفضية".
26

.18
مرسوم رقم )32( لسنة 2014م

والتميز  االستحقاق  ميدالية  أكسينينوك  ألكسندر  السفير/  منح  بشأن 
"الفضية".

27

.19
مرسوم رقم )33( لسنة 2014م

بشأن منح السفير/ سيرجي بوكين ميدالية االستحقاق والتميز "الفضية".
28

.20
مرسوم رقم )34( لسنة 2014م

والتميز  االستحقاق  ميدالية  زوتوف  ألكسندر  السفير/  منح  بشأن 
"الفضية".

29

.21
مرسوم رقم )35( لسنة 2014م

بشأن منح السفير/ جينادي إيليشيف ميدالية االستحقاق والتميز "الذهبية".
30
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.22
مرسوم رقم )36( لسنة 2014م

والتميز  االستحقاق  ميدالية  كاراخانوف  تيجران  السفير/  منح  بشأن 
"الذهبية".

31

.23
مرسوم رقم )37( لسنة 2014م

بشأن منح السفير/ فاليري كوزمين ميدالية االستحقاق والتميز "الذهبية".
32

.24
مرسوم رقم )38( لسنة 2014م

بشأن منح السفير/ أولج بيريسبكين ميدالية االستحقاق والتميز "الذهبية".
33

.25
مرسوم رقم )39( لسنة 2014م

والتميز  االستحقاق  ميدالية  بودتسيروب  ألكسي  السفير/  منح  بشأن 
"الفضية".

34

.26
مرسوم رقم )40( لسنة 2014م

بشأن منح السفير/ بيتر ستيغني ميدالية االستحقاق والتميز "الذهبية".
35

.27
مرسوم رقم )41( لسنة 2014م

بشأن منح السفير الراحل/ روبرت توردييف ميدالية االستحقاق والتميز 
"الفضية".

36

.28
مرسوم رقم )42( لسنة 2014م

والتميز  االستحقاق  ميدالية  شيشوف  فالديمير  السفير/  منح  بشأن 
"الذهبية".

37

.29
مرسوم رقم )43( لسنة 2014م

والتميز  االستحقاق  ميدالية  ششيبورين  بوريس  السفير/  منح  بشأن 
"الذهبية".

38

.30
مرسوم رقم )44( لسنة 2014م

والتميز  االستحقاق  وسام  الشاعر  محمد  السفير/  الفقيد  منح  بشأن 
"الذهبي".

39

.31
مرسوم رقم )45( لسنة 2014م

بشأن المصادقة على اتفاقية رفع التمثيل الدبلوماسي لدولة فلسطين لدى 
فنلندا.

40

.32
مرسوم رقم )46( لسنة 2014م

بشأن إنشاء هيئة مقاومة الجدار واالستيطان.
41
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.33
قرار رقم )77( لسنة 2014م

بشأن إعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة القدس المفتوحة.
43

.34
قرار رقم )78( لسنة 2014م

بشأن إعارة السيد/ وائل الفي إلى وحدة المتابعة المالية.
45

.35
قرار رقم )79( لسنة 2014م

بشأن تمديد خدمة فضيلة الشيخ/ جميل جمعة.
46

.36
قرار رقم )80( لسنة 2014م

بشأن تمديد خدمة فضيلة الشيخ/ حسن جابر.
47

.37
قرار رقم )81( لسنة 2014م

النقد  سلطة  لمحافظ  نائباً  حسين  شحادة  السيد/  تعيين  إعادة  بشأن 
الفلسطينية.

48

.38
قرار رقم )82( لسنة 2014م

بشأن تعيين السيد/ أحمد نصر محافظاً لمحافظة رفح.
49

.39
قرار رقم )83( لسنة 2014م

بشأن تعيين السيد/ بشار فرج معاون نيابة عامة.
50

.40
قرار رقم )84( لسنة 2014م

بشأن إحالة محافظين إلى التقاعد.
51

.41
قرار رقم )85( لسنة 2014م

بشأن تعيين السيد/ أحمد الشيبي محافظاً لمحافظة خانيونس.
52

.42
قرار رقم )86( لسنة 2014م

بشأن تعيين العميد/ صالح أبو وردة محافظاً لمحافظة شمال غزة.
53

.43
قرار رقم )87( لسنة 2014م

بشأن تعيين السيد/ عبدهللا اإلفرنجي محافظاً لمحافظة غزة.
54

.44
قرار رقم )88( لسنة 2014م

بشأن تمديد خدمة القاضي الشرعي الشيخ/ حسين خضير.
55

.45
قرار رقم )89( لسنة 2014م

أرض  قطعة  باستمالك  الوزراء  مجلس  قرار  على  المصادقة  بشأن 
العامة.  للمنفعة  في محافظة رام هللا والبيرة 

56
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.46
قرار رقم )90( لسنة 2014م

بشأن عزل القاضي/ داوود الوعري.
59

.47
قرار رقم )91( لسنة 2014م

.A1 بشأن ترفيع السيدة/ عبير الوحيدي إلى درجة
60

.48
قرار رقم )92( لسنة 2014م
بشأن تخفيض عقوبة الحبس.

61

.49
قرار رقم )93( لسنة 2014م

بشأن نقل السيد/ عامر نصار )شاهين( إلى مجلس القضاء األعلى.
62

.50
قرار رقم )94( لسنة 2014م

بشأن نقل السيد/ لؤي شيخ عمر إلى محافظة نابلس.
63

.51
قرار رقم )95( لسنة 2014م

بشأن تعيين قضاة صلح.
64

.52
قرار رقم )96( لسنة 2014م

بشأن إنهاء خدمة الموظف/ فواز عقل.
65

.53
قرار رقم )97( لسنة 2014م

بشأن نقل السيد/ حسام عوض إلى دائرة الشباب والرياضة.
66

.54
قرار رقم )98( لسنة 2014م

بشأن تشكيل مجلس إدارة مجلس تنظيم قطاع المياه.
67

.55
قرار رقم )99( لسنة 2014م

بشأن نقل السيد/ شداد العتيلي إلى مجلس الوزراء.
68

.56
قرار رقم )100( لسنة 2014م

بشأن تعيين السيد/ مازن غنيم رئيساً لسلطة المياه الفلسطينية.
69

.57
قرار رقم )101( لسنة 2014م

بشأن نقل الدكتورة/ نداء البرغوثي إلى وزارة الشؤون االجتماعية.
70

.58
قرار رقم )102( لسنة 2014م

بشأن إعادة تشكيل إدارة مجلس تنظيم قطاع الكهرباء.
71
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.59
قرار رقم )103( لسنة 2014م

بشأن تعيين السيد/ عيسى قراقع رئيساً لهيئة شؤون األسرى والمحررين.
72

.60
قرار رقم )104( لسنة 2014م

بشأن نقل السيد/ خالد بارود إلى ديوان الرئاسة.
73

.61
قرار رقم )105( لسنة 2014م

بشأن اعتماد تشكيل هيئة المحكمة الكنسية االستئنافية واالبتدائية للكنيسة 
اإلنجيلية اللوثرية في األردن واألراضي المقدسة.

74

.62
قرار رقم )106( لسنة 2014م

أراضي  من  حكومية  أرض  قطعة  من  جزء  منفعة  تخصيص  بشأن 
بيت قاد في محافظة جنين لغايات إنشاء مركز للدفاع المدني عليها.

76

.63
قرار رقم )107( لسنة 2014م

أراضي  قطع  باستمالك  الوزراء  مجلس  قرار  على  المصادقة  بشأن 
العامة. للمنفعة  القدس  محافظة  في 

77

.64
قرار رقم )108( لسنة 2014م

بشأن تجديد ندب السيدة/ آمنة علي في قنصلية دولة فلسطين في دبي.
80

.65
قرار مجلس الوزراء رقم )5( لسنة 2014م

بشأن نظام الشراء العام.
81

.66
قرار مجلس الوزراء رقم )6( لسنة 2014م

بشأن المصادقة على الهيكل التنظيمي لديوان الفتوى والتشريع.
180

.67
قرار رقم )1( لسنة 2014م

بشأن تشكيل اللجنة االستشارية لشؤون التأمين - صادر عن هيئة سوق 
رأس المال الفلسطينية.

181

.68
تعليمات رقم )1( لسنة 2014م

بشأن قواعد السلوك المهنية الخاصة بشركات التأمين معدلة لتعليمات 
رقم )4( لسنة 2007م - صاردة عن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

183

.69
تعليمات رقم )2( لسنة 2014م

2009م  لسنة   )3( رقم  لتعليمات  معدلة  التأمين  إعادة  ترتيبات  بشأن 
صادرة عن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

184

185إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى.70.
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186إعالنات صادرة عن سلطة األراضي.71.

إعالنات صادرة عن اإلدارة العامة للتعاون “مسجل الجمعيات التعاونية” 72.
187بوزارة العمل.

192تنويه.73.

*     إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة أريحا:
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من مناطق خضراء 
وسكن )أ( وسكن زراعي ومناطق سياحية وحدائق ومنتزهات إلى سكن فلل بأحكام خاصة ومناطق سياحية بأحكام 

خاصة وسكن )ب( بأحكام خاصة )مدينة القمر1( - النويعمة/ محافظة أريحا.

*     إعالنات صادرة عن سلطة األراضي:  
إعالن صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م   .1

مدينة دورا/ محافظة الخليل.
إعالن صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م   .2

مدينة سلفيت/ محافظة سلفيت.
إعالن صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م   .3

مدينة سلفيت/ محافظة سلفيت.

*     إعالن صادر عن مدير عام اإلدارة العامة للتعاون “مسجل الجمعيات التعاونية” بإلغاء تسجيل جمعيات تعاونية.

*     إعالن صادر عن مدير عام اإلدارة العامة للتعاون “مسجل الجمعيات التعاونية” بتسجيل جمعيات تعاونية.

*     إعالن صادر عن مدير عام اإلدارة العامة للتعاون “مسجل الجمعيات التعاونية” بتصفية جمعيات تعاونية.

*     تنويه بشأن:
القرار بقانون رقم )8( لسنة 2014م، بشأن الشراء العام، المادة )32(.  .1

2.    القرار الرئاسي رقم )60( لسنة 2014م، بشأن ترقية السيد/ هشام شكوكاني.
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رقم العدد مائة وعشرة / 30 كانون األول 2014ممسلسل
الصفحة

احملتوى

.1
قرار بقانون رقم )20( لسنة 2014م

بشأن تعديل قانون العقوبات رقم )16( لسنة 1960م وتعديالته.
5

.2
قرار بقانون رقم )21( لسنة 2014م

بشأن تعديل القرار بقانون الشراء العام رقم )8( لسنة 2014م.
7

.3
مرسوم رقم )21( لسنة 2013م

بشأن تشكيل المجلس الصحي الفلسطيني األعلى.
9

.4
مرسوم رقم )47( لسنة 2014م

بشأن تعديل تشكيل المجلس الصحي الفلسطيني األعلى.
12

.5
قرار رقم )109( لسنة 2014م

بشأن سحب قرار إحالة السيد/ عدلي صادق إلى التقاعد.
13

.6
قرار رقم )110( لسنة 2014م

.)A4( بشأن ترقية السيد/ محمود عمرو إلى مدير عام
14

.7
قرار رقم )111( لسنة 2014م

بشأن إحالة السفير/ عدلي صادق إلى التقاعد.
15

.8
قرار رقم )112( لسنة 2014م

بشأن نقل السفير/ عوض يخلف إلى مقر الوزارة.
16

.9
قرار رقم )113( لسنة 2014م

بشأن نقل السيد/ أحمد الحلو إلى وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
“وفا ”.

17

.10
قرار رقم )114( لسنة 2014م

بشأن ترقية السيد/ أحمد عباس إلى درجة وكيل مساعد.
18
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.11
قرار رقم )115( لسنة 2014م

وتكنولوجيا  االتصاالت  وزارة  إلى  سمارة  مجدي  السيد/  نقل  بشأن 
المعلومات.

19

.12
قرار رقم )116( لسنة 2014م

بشأن ترقية السيد/ محمد البطل إلى درجة وكيل.
20

.13
قرار رقم )117( لسنة 2014م

بشأن نقل السيد/ شداد العتيلي إلى دائرة شؤون المفاوضات بــ )م.ت.ف(.
21

.14
قرار رقم )118( لسنة 2014م

بشأن نقل السيد/ معتصم محمد العبد إلى ديوان الرئاسة.
22

.15
قرار رقم )119( لسنة 2014م

بشأن استمالك قطعة أرض في محافظة رام هللا والبيرة للمنفعة العامة.
23

.16
قرار رقم )120( لسنة 2014م

بشأن تعيين السيد/ أحمد علي محاسباً عاماً بدرجة وكيل مساعد.
26

.17
قرار رقم )121( لسنة 2014م

بشأن نقل السيد/ المتوكل نزال إلى وزارة الخارجية بمرتبة سفير.
27

.18
قرار رقم )122( لسنة 2014م

بشأن تعيين العقيد/ حسام أبو حمدية نائباً لمحافظ محافظة قلقيلية.
28

.19
قرار رقم )123( لسنة 2014م

بشأن تعيين عدد من معاوني النيابة العامة.
29

.20
قرار رقم )124( لسنة 2014م

بشأن نقل السيد/ بشار جمعة إلى رئاسة مجلس الوزراء.
30

.21
قرار رقم )125( لسنة 2014م

بشأن إحالة السفيرة/ ليلى منيب شهيد إلى التقاعد.
31

.22
قرار رقم )126( لسنة 2014م

بشأن نقل السيد/ معين عنساوي إلى ديوان الموظفين العام.
32

.23
قرار رقم )127( لسنة 2014م

للمجلس  عام  كأمين  مهامه  من  خريشي  إبراهيم  السيد/  إعفاء  بشأن 
التشريعي.

33
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.24
قرار رقم )128( لسنة 2014م

بشأن إحالة السيد/ محمود الهبيل إلى التقاعد المبكر.
34

.25
قرار رقم )129( لسنة 2014م

بشأن تعيين القاضي/ مصطفى الطويل رئيساً للمحكمة العليا الشرعية.
35

.26
قرار رقم )130( لسنة 2014م

بشأن نقل السيد/ فهد القواسمي إلى ديوان الموظفين العام.
36

.27
قرار رقم )131( لسنة 2014م

بشأن نقل السيد/ محمد شراكة إلى مجلس القضاء األعلى.
37

.28
قرار رقم )132( لسنة 2014م

بشأن إحالة السيد/ جمال زقوت إلى التقاعد المبكر.
38

.29
تعليمات رقم )3( لسنة 2014م

بشأن تنظيم اإلعالم الدوائي - صادر عن وزارة الصحة. 
39

.30
قرار رقم )4( لسنة 2014م

أحكام  بشأن  والمقاييس  المواصفات  مؤسسة  إدارة  مجلس  عن  صادر 
المواصفات والمقاييس الفلسطينية - اعتماد المواصفات.

46

.31
قرار رقم )5( لسنة 2014م

أحكام  بشأن  والمقاييس  المواصفات  مؤسسة  إدارة  مجلس  عن  صادر 
المواصفات والمقاييس الفلسطينية - اعتماد المواصفات.

47

.32
قرار رقم )6( لسنة 2014م

أحكام  بشأن  والمقاييس  المواصفات  مؤسسة  إدارة  مجلس  عن  صادر 
المواصفات والمقاييس الفلسطينية - اعتماد المواصفات.

48

.33
نماذج المصادقة على التعليمات الفنية اإللزامية - صادرة عن مؤسسة 

المواصفات والمقاييس.
59

83إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى.34.

.35
إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا 

والبيرة.
134
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141إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة نابلس.36.

147إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة طوباس.37.

149إعالنات صادرة عن سلطة األراضي.38.

155إعالن صادر عن بلدية رام هللا.39.

156إعالن صادر عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات.40.

*     إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة رام هللا والبيرة:
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن )ب(   .1
إلى ساحة عامة وتنظيم شارع  إلى سكن )ب( ومن مكاتب  االستعمال من مكاتب  إلى مكاتب وتغيير صفة 
في  بعرض3م  تسوية  شارع  وإلغاء  وإفراز  وتوحيد  8م  إلى  14م  من  الدرج  وتخفيض عرض  8م  بعرض 

حوض )19( حي )29( الحساسنة - رام هللا/ محافظة رام هللا والبيرة.
االستعمال  صفة  لتغيير  تنظيمي  تعديل  مشروع  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  عن  صادر  إعالن   .2
 )11 ( وحوض  اإلذاعة   )10 ( حوض  في  شوارع  لتنظيم  تفصيلي  وتنظيم  ومنحنيات  شوارع  وتوسعة 

والبيرة. هللا  رام  محافظة  البيرة/   - سنتر(  اإلرسال  )منطقة  البالوع 
من  االستعمال  صفة  لتغيير  تنظيمي  تعديل  مشروع  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  عن  صادر  إعالن   .3
)9( شعب  في حوض  4م  بعرض  شارع  لتنظيم  تفصيلي  وتنظيم  بأحكام خاصة  )أ(  إلى سكن  )أ(  سكن 

والبيرة. رام هللا  محافظة  رام هللا/   - )بيوت شهرزاد(  السماقة 
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن )أ(   .4

إلى سكن )ب( في حوض )19( المدينة - رام هللا/ محافظة رام هللا والبيرة.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من مرافق عامة   .5

إلى سكن )أ( في حوض )1( - رمون/ محافظة رام هللا والبيرة.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار شارع بعرض 10م وإلغاء   .6

طريق تسوية بعرض 3م في حوض )1( - أبو اشخيدم/ محافظة رام هللا والبيرة.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن )أ(   .7

إلى منطقة معارض تجارية وحديقة عامة للقطعة )53( وحوض )3( - أبو قش/ محافظة رام هللا والبيرة.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع هيكلي تفصيلي وتعديل تنظيمي لتوسعة وتنظيم شارع   .8
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هللا  رام   )9  ،11  ،8  ،5  ،6  ،7  ،4  ،1( واألحواض  البيرة   )9  ،8  ،7( األحواض  في  28م  30م،  بعرض 
واألحواض )14، 8 حي 2 ، 7 حي 1( - بيتونيا )مقطع من الشارع الدائري(/ محافظة رام هللا والبيرة .

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مخطط هيكلي عبوين/ محافظة رام هللا والبيرة.  .9
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مخطط هيكلي إضافي سردا/ محافظة رام هللا والبيرة.  .10

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مخطط هيكلي بني زيد الشرقية/ محافظة رام هللا والبيرة.  .11
وتنظيم  وإلغاء  مسارات  لتعديل  تفصيلي  هيكلي  مشروع  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  إعالن صادر عن   .12
إسكان  مشروع  إقامة  لغاية  خضراء  ومناطق  عامة  مباٍن  وتنظيم  قطع  وإفراز  توحيد  وإعادة  شوارع 

والبيرة. رام هللا  محافظة  بيرزيت/   -  )5( في حوض 
12م  بعرض  دوار وشارع  تنظيمي إللغاء  تعديل  بشأن مشروع  األعلى  التنظيم  إعالن صادر عن مجلس   .13

في سردا/ محافظة رام هللا والبيرة.
إعــالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن إعادة إيداع مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم شارع بعرض 14م   .14

في كوبر/ محافظة رام هللا والبيرة.
وتعديل  10م  بعرض  شارع  لتنظيم  تفصيلي  هيكلي  مشروع  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  إعالن صادر عن   .15

مسارات شوارع وإعادة توحيد إفراز زراعي لعدة قطع في قراوة بني زيد/ رام هللا والبيرة.
10م  بعرض  شارع  مسار  لتعديل  تنظيمي  تعديل  مشروع  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  إعالن صادر عن   .16

في حوض )22( جبل الطويل - البيرة/ محافظة رام هللا والبيرة.
إيداع مشروع تفصيلي لتوسيع شارع من 3م إلى 6م  التنظيم األعلى بشأن إعادة  إعــالن صادر عن مجلس   .17

وتنظيم مدور في حوض )19( المدينة حي )15( الحسين - رام هللا/ محافظة رام هللا والبيرة.
)أ(  لتغيير صفة االستعمال من سكن  تنظيمي  تعديل  التنظيم األعلى بشأن مشروع  إعالن صادر عن مجلس   .18
إلى مكاتب بأحكام خاصة للقطعة )20( حوض)19( المدينة حي )22( دار يوسف - رام هللا/ محافظة رام هللا 

والبيرة.
12م  بعرض  شارع  مسار  لتعديل  تنظيمي  تعديل  مشروع  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  إعالن صادر عن   .19

في حوض )14( - بيتونيا/ محافظة رام هللا والبيرة.
االستعمال من ساحات  لتغيير صفة  تنظيمي  تعديل  بشأن مشروع  األعلى  التنظيم  إعالن صادر عن مجلس   .20
عامة إلى منطقة صناعية وتوسيع شارع من 3م إلى 6م واقتطاع نسبة )30%( للشوارع والساحات العامة 

للقطعة )34( حوض )14( واد الدير في رام هللا - أراضي بيتونيا/ محافظة رام هللا والبيرة.

*     إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة جنين:
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن التوسعة التنظيمية لبلدة يعبد/ محافظة جنين.  .1

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مخطط هيكلي يعبد/ محافظة جنين.  .2
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*     إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة نابلس:
شارع  منحنى  لتوسيع  تنظيمي  تعديل  مشروع  بشأن  األعلى  لتنظيم  ا مجلس  عن  صادر  إعالن   .1

نابلس. محافظة  وزن/  بيت  في 
شارع  مسار  لتعديل  تنظيمي  تعديل  مشروع  بشأن  األعلى  لتنظيم  ا مجلس  عن  صادر  إعالن   .2
في  )أ(  سكن  إلى  عامة  مرافق  ومن  عامة  مرافق  إلى  )أ(  سكن  من  االستعمال  صفة  وتغيير 

نابلس. محافظة  يبا/  ا بيت   -  )13 ( حوض 
شارعين  مسار  لتعديل  تنظيمي  تعديل  مشروع  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  عن  صادر  إعالن   .3

نابلس. محافظة  ايبا/  بيت   )5 ( في  حوض  12م(   + 10م  ( بعرض 

*     إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة القدس:
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتوسعة وتنظيم شارع بعرض 30م   .1

في حوض )2( - رافات )مقطع من الشارع الدائري(/ محافظة القدس.
شارع  لمقطع  تفصيلي  هيكلي  مشروع  إيداع  إعادة  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  عن  صادر  إعالن   .2

القدس. محافظة  الشرقية(/  )السواحرة  النار  واد 

*     إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة سلفيت:
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع إللغاء شارعين بعرض10م وتنظيم آخر بعرض 10م   .1

وتغيير صفة االستعمال من سكن )أ( إلى سكن )ج( - دير استيا/ محافظة سلفيت.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مخطط التوسعة التنظيمية لبلدة ياسوف/ محافظة سلفيت.  .2

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع هيكلي ياسوف/ محافظة سلفيت.  .3

*     إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة الخليل:
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع هيكلي بيت الروش الفوقا/ محافظة الخليل.  .1

محافظة  الفوقا/  الروش  بيت  لبلدة  التنظيمية  التوسعة  بشأن مخطط  األعلى  التنظيم  إعالن صادر عن مجلس   .2
الخليل.

20م  بعرض  شارع  لتنظيم  تفصيلي  هيكلي  مشروع  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  عن  صادر  إعالن   .3
الخليل. محافظة  خاراس/  20م  إلى  14م  من  مسار شارع  وتعديل  لتوسيع  تنظيمي  وتعديل 

*     إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة طوباس:
شارع  مسار  لتعديل  تنظيمي  تعديل  مشروع  إيداع  إعادة  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  عن  صادر  إعالن   .1

بعرض 10م في حوض )10( طوباس/ محافظة طوباس.
شارع  مسار  لتعديل  تنظيمي  تعديل  مشروع  إيداع  إعادة  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  عن  صادر  إعالن   .2

بعرض 10م في حوض )10، 6( طوباس/ محافظة طوباس.
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*     إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة طولكرم:
6م  بعرض  شارع  مسار  لتعديل  تنظيمي  تعديل  مشروع  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  عن  صادر  إعالن   .1

طولكرم. محافظة  عنبتا/ 
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار شارع بتخفيض عرضه من   .2

10م إلى 8م في طولكرم/ محافظة طولكرم.

*     إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة أريحا:
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مخطط هيكلي مرج غزال/ محافظة أريحا.  .1

لتغيير صفة االستعمال من معارض  تنظيمي  تعديل  التنظيم األعلى بشأن مشروع  إعالن صادر عن مجلس   .2
تجاريه إلى سكن )ب( في النويعمة/ محافظة اريحا.

*     إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة بيت لحم:
)العبيدية،  النار  واد  شارع  لمقطع  تفصيلي  هيكلي  مشروع  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  عن  صادر  إعالن 

لحم. بيت  محافظة  صالح(/  دار 

*     إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة:
مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  هللا  رام  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  االقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .1
6م  من  طريق  وتوسعة   )86 /3 ( بالقطعة  والمار  10م  إلى  6م  من  طريق  لتوسعة  تنظيمي  تعديل 
إلى 10م والمار بالقطع )3/5، 4/5، 5/5، 6/5، 6، 16، 109، 4( وتوسعة المنحنى المحاذي للقطعة )2( 
والمار  10م  بعرض  تفصيلي القتراح طريق  وتنظيم   )9( القطعة رقم  في  المار  المدور  وإلغاء جزء من 
بالقطع )3/86، 89، 193، 192، 191، 134، 120، 117، 8، 9 ، 101، 109، 4( حوض )5 ظهر عواد( 

من أراضي سردا - رقم المشروع )1572/56/2013(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي   .2
لتغيير صفة االستعمال للقطعتين )5، 6( من سكن )ب( إلى مرافق سياحية بأحكام خاصة وتغيير االستعمال 
للقطعة رقم )4( من مواقف سيارات إلى مرافق سياحية بأحكام خاصة في الحي رقم )2( الغربي الجنوبي 

حوض )11( البطن الشرقي أراضي بيتونيا - رقم المشروع )1503/10/2014(.
تعديل  مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  رام هللا  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  إعالن صادر   .3
رقم   - هللا  رام  مدينة  وأحياء  أحواض  جميع  في   ) ج  سكن   ( الخاصة  التنظيم  أحكام  لتعديل  تنظيمي 

.)1500/2/2014( المشروع 
تعديل  مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  رام هللا  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  إعالن صادر   .4
تنظيمي إللغاء طريق مشاة بعرض 6م والمار بالقطع ) 102، 103، 106، 108( حوض )2( من أراضي 

يبرود - رقم المشروع )1554/55/2013(.
تعديل  مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  هللا  رام  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .5
تنظيمي إللغاء شارع تسوية وتغيير صفة استعمال من سكن )ب( إلى تجاري طولي في القطعتين )1، 217( 

حي )2( األوسط  حوض )10( خلة الفقيه  من أراضي بيتونيا - رقم المشروع )1503/15/2014(.
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مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  هللا  رام  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .6
 )57  ،56  ،55  ،54  ،53  ،52  ،51( بالقطع  المار  12م  بعرض  طريق  مسار  لتعديل  تنظيمي  تعديل 
166( حوض )3( عامودا   ،12  ،175  ،177  ،178  ،181 حوض )2( الظهر والمار بالقطع )180، 

.)1572/37/2012( المشروع  رقم   - أراضي سردا  والشاغور من 
على  المصادقة  بشأن  والبيرة  هللا  رام  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .7
8م - رقم  4م إلى  8م وتوسعة شارع تسوية غير منتهية من  مشروع تنظيم تفصيلي لتنظيم شارع بعرض 

.)1549/44/2013( المشروع 

*     إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة نابلس:
إيداع مشروع هيكلي أوصرين  بشأن  نابلس  والبناء في محافظة  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  إعالن صادر عن   .1

محافظة نابلس.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء في محافظة نابلس بشأن إيداع مشروع هيكلي بيتا محافظة   .2

نابلس.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء في محافظة نابلس بشأن إيداع مشروع هيكلي أودال محافظة   .3

نابلس.                                                                        
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء في محافظة نابلس بشأن إيداع مشروع هيكلي عورتا محافظة   .4

نابلس.
تنظيم  مشروع  على  المصادقة  بشأن  نابلس  محافظة  في  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  إعالن صادر   .5
تفصيلي لغايات تنظيم شارع بعرض 6م ينتهي بدوار فوق شارع تسوية بعرض 2م في القطع )8، 9 ،12( في 

الحوض رقم )1( من أراضي بيت ايبا - رقم المشروع )ت2013/5(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء في محافظة نابلس بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتغيير   .6

صفة االستعمال من سكن )ب( إلى سياحي - رقم المشروع ) ت2014/12 (.

*     إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة طوباس:
تنظيم  مشروع  على  المصادقة  بشأن  طوباس  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .1

تفصيلي لغايات تنظيم طريق مشاة بعرض 4م - رقم المشروع )2014/3(.
تنظيم  مشروع  على  المصادقة  بشأن  طوباس  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  إعالن صادر   .2

طريق بعرض 6م وطريق مشاة بعرض 4م - رقم المشروع )2014/4(.

*     إعالنات صادرة عن سلطة األراضي:
إعالن صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م   .1

مدينة دورا/ محافظة الخليل.
إعالن صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م   .2

مدينة بيت جاال/ محافظة بيت لحم.
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إعالن صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م   .3
مدينة بيت ساحور وسكان مدينة بيت ساحور/ محافظة بيت لحم.

إعالن صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م   .4
مدينة بيت لحم وسكان مدينة بيت لحم/ محافظة بيت لحم.

5.    إعالن صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م 
مدينة سلفيت وسكان مدينة سلفيت/ محافظة سلفيت، األحواض )واد الدلبة، باب المارود، نجارة(.

*     إعالن صادر عن اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في بلدية رام هللا.

*     إعالن نشر أسماء مدققي الحسابات الجدد صادر عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات.
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رقم العدد مائة وأحد عشر / 30 آذار 2015ممسلسل
الصفحة

احملتوى

.1
قرار بقانون رقم )1( لسنة 2015م

بشأن المصادقة على تعيين السيد/ إياد تيم رئيساً لديوان الرقابة المالية 
واإلدارية.

5

.2
قرار بقانون رقم )2( لسنة 2015م

بشأن ملحق قرار بقانون رقم )2( لسنة 2014م بشأن الموازنة العامة 
للسنة المالية 2014م.

6

.3
قرار بقانون رقم )3( لسنة 2015م 

بشأن موازنة الطوارئ للسنة المالية 2015م.
7

.4
مرسوم رقم )1( لسنة 2015م

بشأن إنشاء المؤسسة الفلسطينية لألقمار الصناعية.
13

.5
مرسوم رقم )2( لسنة 2015م

الكنائس  شؤون  لمتابعة  العليا  الرئاسية  اللجنة  تشكيل  إعادة  بشأن 
فلسطين. في 

17

.6
مرسوم رقم )3( لسنة 2015م

بشأن تشكيل اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية.
19

.7
قرار رقم )133( لسنة 2014م

بشأن تعيين قضاة صلح.
22

.8
قرار رقم )134( لسنة 2014م

بشأن تمديد خدمة القاضي الشرعي/ مصطفى الطويل.
23

.9
قرار رقم )135( لسنة 2014م

بشأن تمديد خدمة القاضي الشرعي/ عبد الرحمن صوالحة.
24

.10
قرار رقم )136( لسنة 2014م

بشأن نقل العقيد/ بالل حالوب إلى محافظة طولكرم.
25
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.11
قرار رقم )137( لسنة 2014م

بشأن نقل اللواء/ عبد هللا أبو زيد إلى ديوان الرئاسة.
26

.12
قرار رقم )138( لسنة 2014م

بشأن نقل السيد/ عصام أبو بكر محافظاً لمحافظة طولكرم.
27

.13
قرار رقم )139( لسنة 2014م

والشؤون  األوقاف  وزارة  ممثاًلعن  عابده  الشيخ/ خميس  تعيين  بشأن 
الدينية.

28

.14
قرار رقم )1( لسنة 2015م

بشأن تعيين السيد/ إياد تيم رئيساً لديوان الرقابة المالية واإلدارية.
29

.15
قرار رقم )2( لسنة 2015م

بشأن تعيين السيد/ محمد جبارين وكياًل لوزارة الحكم المحلي.
30

.16
قرار رقم )3( لسنة 2015م

بشأن تعيين السيد/ عمار ياسين وكياًل لوزارة النقل والمواصالت.
31

.17
قرار رقم )4( لسنة 2015م

بشأن تعيين السيد/ فهمي الزعارير مستشاراً خاصاً لرئيس الدولة.
32

.18
قرار رقم )5( لسنة 2015م

بشأن نقل السيد/ صالح نزال إلى وزارة الشؤون االجتماعية.
33

.19
قرار رقم )6( لسنة 2015م

بشأن تخفيض مدة عقوبة المحكوم / ريمون حبش.
34

.20
قرار رقم )7( لسنة 2015م

بشأن تعيين الدكتور/ علي أبو زهري رئيساً لجامعة األقصى.
35

.21
قرار رقم )8( لسنة 2015م

بشأن تعيين السيد/ بشار جمعة رئيساً لديوان رئيس الوزراء.
36
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.22
قرار رقم )9( لسنة 2015م

بشأن ترقية السيد/ موفق حلوة إلى مدير عام.
37

.23
قرار مجلس الوزراء رقم )7( لسنة 2014م

بنظام جامعة االستقالل.
38

.24
قرار مجلس الوزراء رقم )8( لسنة 2014م

بالنظام اإلداري لشركة النقل الوطنية للكهرباء.
49

.25
قرار مجلس الوزراء رقم )1( لسنة 2015م

 )15( رقم  المحررين  لألسرى  الوظائف  تأمين  لنظام  المعدل  بالنظام 
لسنة 2013م.

109

.26
قرار مجلس الوزراء رقم )2( لسنة 2015م

بإحالة السيد/ عقاب عبد الصمد إلى التقاعد المبكر.
112

113إعالنات صادرة عن سلطة األراضي.27.

115إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة.28.

152إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة أريحا واألغوار.29.

155إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة طولكرم.30.

157إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة جنين.31.

162إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة الخليل.32.
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164إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة نابلس.33.

171إعالن صادر عن بلدية نابلس.34.

172إعالن صادر عن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.35.

173إعالنات صادرة عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات.36.

*     إعالنات صادرة عن سلطة األراضي:
إعالن صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م   .1

مدينة دورا/ محافظة الخليل.
إعالن صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م   .2

مدينة سلفيت/ محافظة سلفيت.

*     إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة:
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي   .1
استعماالت بعض  وتغيير  واقتراح شوارع وتوسعة شوارع  وافراز عدة قطع  توحيد  تفصيلي إلعادة  وتنظيم 

القطع من حوض )15( الجدول من اراضي مدينة رام هللا - رقم المشروع )1500/55/2012(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي   .2
 )94( رقم  بالقطعة  والمتعلق  خاصة  بأحكام  عامة  مباٍن  إلى  خضراء  ساحات  من  االستعمال  صفة  لتغيير 

حوض )9( وقطعة رقم )168( حوض )8( من أراضي بيتونيا - رقم المشروع )1503/24/2014(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي   .3
لتخفيض عرض طريق من 12م الى 10م المار في القطعتين )88، 86( حوض )16( الشعاب وقطعة )13( 

حوض )15( من اراضي المزرعة القبلية - رقم المشروع )1564/6/2012(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي   .4
لتقليص عرض طريق من 16م الى 10م وتعديل مسار وعرض طريق من 10م إلى 8م ومشروع تنظيمي 
رقم   - سردا  الظهر   )2( البيرة وحوض  السالمية  خلة   )8( 8م حوض  بعرض  مغلقة  لتنظيم طرق  تفصيلي 

المشروع )1501/7/2014(.
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إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع هيكلي تفصيلي   .5
لتنظيم عدة طرق بعرض 12م و16م وتنظيم تفصيلي لعدة طرق بعرض 12م في هيكلي راس كركر والجانية 
وتعديل تنظيمي إللغاء مدور في هيكلي راس كركر حوض )3( طبيعي - رقم المشروع )1590/14/2014(.

إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي   .6
لتغيير صفة االستعمال من سكن )أ( الى مكاتب للقطعة رقم )123( حوض )19( المدينة حي )5( االميرة عالية 

من اراضي رام هللا - رقم المشروع )1500/41/2013(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع هيكلي تفصيلي   .7
لغايات تنظيم شارع بعرض 12م واقتطاع مرافق عامة وتوحيد وافراز للقطع )2، 5، 6( حوض )4( الزوايا 

من اراضي جفنا وحوض )1( من أراضي عين سينيا - رقم المشروع )1538/29/2014(.
تعديل  مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  هللا  رام  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .8
تنظيمي لتغيير صفة االستعمال للقطعتين رقم )14، 6/15 مؤقت( حوض )5( ظهر عواد من أراضي سردا، 
من تجاري محلي سكن )ب( إلى منطقة مركز تجاري بأحكام خاصة - رقم المشروع )1572/37/2014(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تعديلي هيكلي تفصيلي   .9
لجمعية إسكان الدوحة ويتضمن تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال للقطعتين )51 ، 53 مؤقت( من مرافق 
عامة إلى سكن والقطعة رقم )1 مؤقت( من سكن إلى مرافق عامة، والقطعة رقم )55 مؤقت( من حديقة عامة إلى 
منطقة تجارية محلية واقتطاع جزء من القطعة رقم )53 مؤقت( حديقة عامة وتحمل رقم )59 مؤقت( من القطعتين 
األصليتين رقم )183، 184( من حوض )6( البيتون من أراضي جفنا وذلك من المشروع التفصيلي المصدق 

رقم )2000/4/1538( بتاريخ 2000/8/6م - رقم المشروع )2014 /1538/16(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع هيكلي بلدية   .10

االتحاد - رقم المشروع )1526/2014(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي   .11
لتوسعة طريق من 3م إلى 6م لعدة قطع من حي )3( غسان وحي )5( األميرة عالية وتغيير استعمال جزء من 

القطعة )3( والقطعة )12( حي )3( غسان من أراضي مدينة رام هللا - رقم المشروع )1500/40/2014(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تعديلي لمشروع   .12

هيكلي بلدية الطيبة - رقم المشروع )1552/2014(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع هيكلي تفصيلي   .13
لتنظيم طريق بعرض 14م واقتطاع مرافق عامة من القطعتين ذوات رقم )65، 66( حوض )7( دير أبو خالد 

من أراضي جفنا - رقم المشروع )1538/16/2014(.
مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  هللا  رام  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .14
من  جريس  مار   )9( حي  المدينة   )19( حوض  6م  إلى  منتظم  غير  طريق  لتوسعة  تفصيلي  تنظيم 

المشروع )1500/38/2014(. أراضي مدينة رام هللا - رقم 
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي   .15
وتنظيم تفصيلي القتراح شوارع وتوسعة أخرى وتعديل مسارات بعضها وتغيير استعمال بعض القطع ويشمل 
المشروع عدة قطع من حوض )11( الطيرة وحوض )16( باطن الهوى ضمن أراضي وتنظيم بلدية رام هللا 
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وعدة قطع من حوض )7( عين ترفيديا حي )3( الشمالي الشرقي وحي )4( الجنوبي الشرقي من أراضي مدينة 
بيتونيا ضمن تنظيم بلدية رام هللا - رقم المشروع )1500/39/2014(.

إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي   .16
لتنظيم طريق بعرض 10م المار بالقطع )437/ )1-7(، 794، 793( حوض )9( السالمية من أراضي مدينة 

البيرة - رقم المشروع )1501/11/2014(.
مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  هللا  رام  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .17
الدور   )4( حوض   )61( رقم  القطعة  في  طرق  وتنظيم  عامة  مرافق  اقتطاع  لغايات  تفصيلي  هيكلي 

من أراضي رام هللا - رقم المشروع )1500/27/2014(.
تنظيم  مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  هللا  رام  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .18
تفصيلي لتوسعة طريق تسوية من 3م إلى 5م المار بعدة قطع من حوض )10( اإلذاعة من أراضي مدينة 

البيرة - رقم المشروع )1501/36/2014(.
إعالن صادر عن اللجنة االقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع هيكلي تفصيلي   .19
لتنظيم شارع بعرض 12م للقطعة رقم )97( حوض )3( من أراضي جيبيا - رقم المشروع )1534/22/2014(.
تعديل  مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  رام هللا  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  إعالن صادر   .20
- رقم  القبلية  المزرعة  أراضي  اسعيدة من  دير   )12( 12م حوض  لتعديل مسار طريق بعرض  تنظيمي 

.)1564/41/2014( المشروع 
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي   .21
 )45( رقم  للقطعة  فعاليات   - خفيفة  وصناعات  حرف  منطقة  الى  عامة  مباٍن  من  استعمال  صفة  لتغيير 

حوض )19( المدينة حي )25( الصناعي من أراضي رام هللا - رقم المشروع )1500/48/2013(.

*     إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة أريحا واألغوار:
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة أريحا واألغوار بشأن إيداع مشروع هيكلي لبلدة   .1

العوجا لالعتراضات - رقم المشروع )2013/6/23(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة أريحا واألغوار بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي   .2

لغايات تغيير صفة االستعمال من سكن ريفي إلى سكن )أ( النويعمة - رقم المشروع )2013/12/29(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة أريحا واألغوار بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي   .3

لغايات تغيير صفة االستعمال من سكن )أ( إلى سكن )ب( واقتراح شارع - رقم المشروع )2014/5/10(.

*     إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة طولكرم:
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة طولكرم بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لغايات   .1

إلغاء واستحداث شارع آخر بعرض 10م - رقم المشروع )2014/4/134(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة طولكرم بشأن إيداع مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم   .2

شارع بعرض12م من أراضي عنبتا وكفراللبد - رقم المشروع )2014/6/139(.
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*     إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة جنين:
هيكلي  مشروع  إيداع  بشأن  جنين  محافظة  في  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .1

المشروع )ت2013/1(. رقم   - تفصيلي 
تفصيلي  هيكلي  مشروع  إيداع  بشأن  جنين  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .2

المشروع )2014/2(. 16م من أراضي زبده/ محافظة جنين - رقم  لتنظيم شارع بعرض 
تنظيمي  تعديل  مشروع  إيداع  بشأن  جنين  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .3

.)2014/3( المشروع  رقم   - وتخفيض عرضه  هيكلي  مسار شارع  تعديل  لغايات 
تنظيمي  تعديل  مشروع  إيداع  بشأن  جنين  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .4
لغايات تخفيض عرض شارع وتعديل مساره وإلغاء جزء من طريق تسويه - رقم المشروع )2014/4(.
تنظيمي  تعديل  مشروع  إيداع  بشأن  جنين  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .5

.)2014/5( المشروع  - رقم  هيكلي  تعديل مسار شارع  لغايات 

*     إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة الخليل:
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة الخليل بشأن إيداع مشروع تعديلي تنظيمي لتغيير   .1
أحد  إلى تجاري طولي وتخفيض عرضه في  لباقي شارع )عربية - وجه( من سكن )ب(  صفة االستعمال 

المقاطع من 12م إلى 10م - رقم المشروع )2/ت.خ/2014(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة الخليل بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لغايات   .2

تحويل صفة االستعمال لقطعة أرض من مباٍن عامة إلى سكن )ب( - رقم المشروع )4/خ.ت/2014(.

*     إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة نابلس:
تفصيلي  هيكلي  مشروع  إيداع  بشأن  نابلس  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  إعالن صادر   .1
12م من أراضي اجنسنيا والناقوره محافظة نابلس - رقم المشروع )ت2014/8(. لتنظيم شارع بعرض 
تنظيمي  تعديل  مشروع  إيداع  بشأن  نابلس  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .2
 )10( رقم  الحوض  في  نابلس  زواتا  أراضي  من  إلى سكن )ب(  عامة  مباٍن  من  االستعمال  لتغيير صفة 

160( - رقم المشروع )ت2014/9(.  ،159  ،155 في القطع ذوات األرقام )154، 
تفصيلي  هيكلي  مشروع  إيداع  بشأن  نابلس  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .3

المشروع )ت2014/11(. الباذان - رقم  6م أراضي  لتنظيم طريق مشاه بعرض 
تفصيلي  هيكلي  مشروع  إيداع  بشأن  نابلس  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .4

المشروع )ت2014/11(. لتنظيم طرق وإفراز زراعي - رقم 
تنظيمي  تعديل  مشروع  إيداع  بشأن  نابلس  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .5

المشروع )ت2014/13(. رقم   - ايبا  بيت  هيكلي  مسار طريق ضمن مخطط  لتغيير 
تنظيمي  تعديل  مشروع  إيداع  بشأن  نابلس  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .6

.)2014/14 المشروع )ت  - رقم  إلى سكن )ج(  لتغيير صفة االستعمال من منطقه خضراء 
تفصيلي  هيكلي  مشروع  إيداع  بشأن  نابلس  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .7

المشروع )ت2014/15(. - رقم  تجاري  إلى  االستعمال من زراعي  لتغيير صفة 
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*     إعالن صادر عن بلدية نابلس بشأن التخلي عن استمالك القطعتين رقم )107، 108( حوض )8( من أرضي رفيديا.

الحياة والحوادث/ فروع  للتأمين على  العرب  الفلسطينية بشأن شركة  المال  *    إعالن صادر عن هيئة سوق رأس 
فلسطين.

*     إعالن نشر أسماء مدققي الحسابات الجدد صادر عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات )1(.

*     إعالن نشر أسماء مدققي الحسابات الجدد صادر عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات )2(.
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رقم العدد مائة واثنا عشر / 29 نيسان 2015ممسلسل
الصفحة

احملتوى

.1
قرار بقانون رقم )4( لسنة 2015م

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

5

.2
قرار بقانون رقم )5( لسنة 2015م

بشأن تعديل قرار بقانون ضريبة الدخل رقم )8( لسنة 2011م
7

.3
مرسوم رقم )4( لسنة 2015م

بشأن تعديل مرسوم إنشاء هيئة مقاومة الجدار واالستيطان.
9

.4
قرار رقم )10( لسنة 2015م

بشأن تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الفلسطينية لألقمار الصناعية.
10

.5
قرار رقم )11( لسنة 2015م

بشأن تعيين أعضاء بالمجلس الصحي الفلسطيني األعلى.
11

.6
قرار رقم )12( لسنة 2015م

بشأن ترقية السيد/ غازي أبو شاهين إلى مدير عام. 
12

.7
قرار رقم )13( لسنة 2015م

بشأن نقل السيد/ جاد زيدان إلى وزارة الثقافة. 
13

.8
قرار رقم )14( لسنة 2015م

بشأن نقل السيد/ حكم ذياب إلى أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية.

14

.9
قرار رقم )15( لسنة 2015م

بشأن تخصيص منفعة أرض لصالح جامعة األزهر.
15

.10
قرار رقم )16( لسنة 2015م

األزهرية  للمعاهد  عميداً  بلبل  إسماعيل  الدكتور/  تعيين  إعادة  بشأن 
في فلسطين.

17
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.11
قرار رقم )17( لسنة 2015م

بشأن نقل السيد/ هيثم عمرو إلى ديوان الموظفين.  
18

.12
قرار رقم )18( لسنة 2015م

بشأن إحالة السيد/ حسن عصفور إلى التقاعد. 
19

قرار رقم )19( لسنة 2015م13.
20بشأن نقل السيد/ زياد عليان إلى وزارة الخارجية.

قرار رقم )20( لسنة 2015م14.
21بشأن تمديد خدمة الدكتور/ عدنان عمرو بجامعة االستقالل.

.15
قرار رقم )21( لسنة 2015م

المحكمة  رئيس  نائب  درجة  إلى  سيسالم  مازن  القاضي/  ترقية  بشأن 
العليا.

22

قرار رقم )22( لسنة 2015م16.
23بشأن تمديد خدمة فضيلة الشيخ/ جميل جمعة مفتي محافظة سلفيت.

قرار رقم )23( لسنة 2015م17.
24بشأن تمديد خدمة فضيلة الشيخ/ حسن جابر مفتي محافظة رفح.

قرار رقم )24( لسنة 2015م18.
25بشأن ترقية القاضي/ وليد الحايك إلى درجة نائب رئيس المحكمة العليا.

قرار رقم )25( لسنة 2015م19.
26بشأن ترقية قضاة محكمة االستئناف إلى درجة قاضي محكمة عليا.

قرار رقم )26( لسنة 2015م20.
27بشأن ترقية السيد/ وائل ديب إلى مدير عام.

.21
قرار رقم )27( لسنة 2015م

بشأن تعيين السيد/ هيثم الوحيدي رئيساً تنفيذياً لهيئة تشجيع االستثمار 
الفلسطينية.

28

قرار رقم )28( لسنة 2015م22.
29بشأن نقل السيد/ مصطفى الديراوية إلى ديوان الموظفين العام.

قرار رقم )29( لسنة 2015م23.
30بشأن تعيين السيد/ وليد عساف رئيساً لهيئة مقاومة الجدار واالستيطان.
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.24
قرار رقم )30( لسنة 2015م

بشأن تشكيل اللجنة الوطنية التحضيرية لمدينة بيت لحم عاصمة الثقافة 
العربية لعام 2019م.

31

قرار رقم )31( لسنة 2015م25.
33بشأن نقل السيد/ عاطف أبو سيف وتعيينه محافظاً بديوان الرئاسة.

قرار رقم )32( لسنة 2015م26.
34بشأن نقل السيد/ مأمون سويدان وتعيينه مستشاراً لرئيس الدولة.

قرار رقم )33( لسنة 2015م27.
35بشأن ترقية السيدة/ رشا هنية إلى مدير عام.

قرار رقم )34( لسنة 2015م28.
36بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال.

.29
قرار رقم )35( لسنة 2015م

بشأن استمالك مع الحيازة الفورية لقطع أراضي في بيرزيت بمحافظة 
رام هللا والبيرة للمنفعة العامة.

38

قرار مجلس الوزراء رقم )3( لسنة 2015م30.
48بالنظام اإلداري لموظفي هيئة التقاعد الفلسطينية.

قرار مجلس الوزراء رقم )4( لسنة 2015م31.
63بنظام تشجيع االستثمار.

.32
قرار مجلس الوزراء رقم )5( لسنة 2015م

بالنظام اإلداري والمالي الخاص بالتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 
لعام 2017م.

71

.33
قرار مجلس الوزراء رقم )6( لسنة 2015م

بالنظام المالي واإلداري لصندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي 
في فلسطين وموظفيه.

81

.34
قرار رقم )1( لسنة 2015م

بشأن اعتماد مكب نفايات المنيا مكباً رسمياً للنفايات - صادر عن سلطة 
جودة البيئة.

96

.35
تعليمات رقم )1( لسنة 2014م

بشأن الودائع غير المشمولة بالضمان - صادرة عن المؤسسة الفلسطينية 
لضمان الودائع.

99
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.36
تعليمات رقم )1( لسنة 2015م

الثمينة واألحجار  بشأن مكافحة غسل األموال الخاصة بتجار المعادن 
الكريمة - صادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال.

101

111إعالنات صادرة عن سلطة األراضي.37.

113إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة نابلس.38.

114إعالن صادر عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات.39.

*     إعالنات صادرة عن سلطة األراضي:
إعالن صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م   .1

مدينة دورا/ محافظة الخليل.
إعالن صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م   .2

مدينة بيت ساحور/ محافظة بيت لحم.

*     إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة نابلس:
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة نابلس بشأن إيداع مشروع هيكلي )عقربا(.

*     إعالن نشر أسماء مدققي الحسابات الجدد صادر عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات.
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رقم العدد مائة وثالثة عشر / 21 تموز 2015ممسلسل
الصفحة

احملتوى

.1
قرار بقانون رقم )6( لسنة 2015م

بشأن تعديل قانون الخدمة المدنية رقم )4( لسنة 1998م وتعديالته.
6

.2
قرار بقانون رقم )7( لسنة 2015م

بشأن تعديل قانون إدارة وتنمية أموال اليتامى رقم )14( لسنة 2005م 
وتعديالته.

8

.3
قرار بقانون رقم )8( لسنة 2015م

بشأن المؤسسة الفلسطينية لإلقراض الزراعي.
12

.4
قرار بقانون رقم )9( لسنة 2015م

بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2015م
18

.5
قرار رقم )36( لسنة 2015م

بشأن تعيين السفير/ عمرو الحوراني سفيراً في النرويج. 
30

.6
قرار رقم )37( لسنة 2015م

بشأن تعيين السفير/ مفيد الشامي سفيراً في الدنمارك.
31

.7
قرار رقم )38( لسنة 2015م

بشأن اقتطاع أجرة يوم عمل من رواتب الموظفين.
32

.8
قرار رقم )39( لسنة 2015م

بشأن تعيين السفير/ عبد الحفيظ نوفل سفيراً في روسيا االتحادية.
33

.9
قرار رقم )40( لسنة 2015م

بشأن تعيين الدكتور/ فائد مصطفى سفيراً في الجمهورية التركية. 
34

.10
قرار رقم )41( لسنة 2015م

بشأن تشكيل مجلس أمناء مؤسسة محمود درويش.
35
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.11
قرار رقم )42( لسنة 2015م

جفنا  قرية  أراضي  من  حكومية  أرض  قطعة  منفعة  تخصيص  بشأن 
في محافظة رام هللا والبيرة.

37

.12
قرار رقم )43( لسنة 2015م

بشأن تعديل المادة )1( من القرار الرئاسي رقم )73( لسنة 2014م.
39

.13
قرار رقم )44( لسنة 2015م

بشأن نقل السيد/ جمال حاج يوسف إلى ديوان الموظفين العام.
40

.14
قرار رقم )45( لسنة 2015م

بشأن تعيين السفير/ زهير الشن سفيراً في المملكة المغربية.
41

.15
قرار رقم )46( لسنة 2015م

بشأن تعيين السفير/ نصري أبو جيش سفيراً في أثيوبيا.
42

.16
قرار رقم )47( لسنة 2015م

بشأن تعيين السفير/ محمد سعدات سفيراً في المكسيك.
43

.17
قرار رقم )48( لسنة 2015م

بشأن تعيين السفير/ منتصر أبو زيد سفيراً في كازاخستان.
44

.18
قرار رقم )49( لسنة 2015م

بشأن إحالة السفير/ منجد صالح إلى التقاعد.
45

.19
قرار رقم )50( لسنة 2015م

بشأن إحالة السفير/ أمين أبو حصيرة إلى التقاعد.
46

.20
قرار رقم )51( لسنة 2015م

بشأن تعيين السيدة/ سلوى قنام )هديب( وكياًل لوزارة شؤون القدس.
47

.21
قرار رقم )52( لسنة 2015م

والمعلومات  األنباء  وكالة  إلى  القمصان  أبو  محمد  السيد/  نقل  بشأن 
الفلسطينية "وفا". 

48

.22
قرار رقم )53( لسنة 2015م

بشأن تعيين السيد/ عبد الناصر التايه وكياًل لوزارة الثقافة.
49

.23
قرار رقم )54( لسنة 2015م

بشأن نقل السيد/ فيصل النجار إلى ديوان الموظفين العام.
50
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.24
قرار رقم )55( لسنة 2015م

بشأن نقل السيد/ عدنان حماد إلى ديوان الموظفين العام.
51

.25
قرار رقم )56( لسنة 2015م

بشأن ترقية السيدة/ ليلى حمدان إلى مدير عام.
52

.26
قرار رقم )57( لسنة 2015م

بشأن إعادة تعيين السيد/ محمود الهبيل على كادر ديوان الموظفين العام.
53

.27
قرار رقم )58( لسنة 2015م

بنظام عمل هيئة شؤون األسرى والمحررين.
54

.28
قرار رقم )59( لسنة 2015م

بشأن ترفيع السيد/ رؤوف المالكي إلى مرتبة سفير.
64

.29
قرار رقم )60( لسنة 2015م

بشأن ترفيع السيدة/ ليندا علي إلى مرتبة سفير.
65

.30
قرار رقم )61( لسنة 2015م

بشأن تسوية وضع السيد/ محمد السراج بترفيعه لمرتبة سفير.
66

.31
قرار رقم )62( لسنة 2015م

بشأن إعادة السيد/ إبراهيم خريشي إلى المجلس التشريعي.
67

.32
قرار رقم )63( لسنة 2015م

بشأن تشكيل مجلس إدارة الحديقة الوطنية "حديقة االستقالل".
68

.33
قرار رقم )64( لسنة 2015م

بشأن تعيين السيد/ جميل مطور نائباً لرئيس سلطة جودة البيئة.
69

.34
قرار رقم )65( لسنة 2015م

شؤون  هيئة  لرئيس  نائباً  وتعيينه  هندي  شكري  السيد/  ترقية  بشأن 
األسرى والمحررين.

70

.35
قرار رقم )66( لسنة 2015م

نائباً  وتعيينه  عياد”  “محمد  الخضور  محمد  السيد/  وترقية  نقل  بشأن 
لرئيس هيئة شؤون المنظمات األهلية.

71

.36
قرار مجلس الوزراء رقم )7( لسنة  2015  م

بشأن الشركات غير الربحية.
72
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.37
قرار مجلس الوزراء رقم )8( لعام 2015م

بنظام معدل لنظام الشركات غير الربحية رقم )3( لسنة 2010م.
73

الملخص التنفيذي للتقريـر السنـوي لسنة 2014م38.
74صادر عن ديوان الرقابة المالية واإلدارية.

.39
قرار هيئة سوق رأس المال رقم )1( لسنة 2015م

سارية  العامة  التأمينات  وثائق  تحويل  العرب  شركة  طلب  بخصوص 
المفعول إلى شركة التكافل للتأمين.

85

86إعالنات صادرة عن سلطة األراضي.40.

89إعالن صادر عن اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في بلدية رام هللا.41.

90إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة سلفيت.42.

.43
اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة أريحا  إعالنات صادرة عن 

واألغوار.
92

96إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة جنين.44.

.45
لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادرة  إعالنات 

رام هللا والبيرة.
99

133إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة طولكرم.46.

135إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة الخليل.47.

.48
مهنة  مجلس  عن  صادر  الجدد  الحسابات  مدققي  أسماء  نشر  إعالن 

الحسابات. تدقيق 
136

*     إعالنات صادرة عن سلطة األراضي:
إعالن صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م،   .1

مدينة سلفيت/ محافظة سلفيت.
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إعالن صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م،   .2
مدينة سلفيت/ محافظة سلفيت.

*     إعالن صادر عن سلطة األراضي:
أمر تسوية لقطع أراضي من أراضي بيت لحم وبيت جاال وبيت ساحور/ محافظة بيت لحم.

*      إعالن صادر عن اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في بلدية رام هللا.

*     إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة سلفيت:
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة سلفيت بشأن إيداع مشروع هيكلي تفصيلي لغايات   .1

شق طريق عرض 12م في أراضي فرخة.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة سلفيت بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة   .2
االستعمال لجزء من القطعة رقم )84( حوض )3( المراح من أراضي مسحة من منطقة خضراء إلى سكن  )ب(.

*     إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة أريحا واألغوار:
هيكلي  مشروع  إيداع  بشأن  واألغوار  أريحا  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .1

تفصيلي )بوابة أريحا(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة أريحا واألغوار بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي   .2

لغايات تغيير صفة االستعمال من حدائق إلى سكن )أ(/ النويعمة.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة أريحا واألغوار بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي   .3

لغايات تغيير صفة االستعمال من منطقة خضراء إلى سكن )ب(/ النويعمة.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة أريحا واألغوار بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي   .4

لتغيير صفة االستعمال من سكن ريفي إلى سياحي.

*     إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة جنين:
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة جنين بشأن إيداع مشروع هيكلي اليامون - رقم   .1

المشروع )15/3(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء في محافظة جنين بشأن إيداع مشروع هيكلي تفصيلي.  .2
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء في محافظة جنين بشأن إيداع مشروع هيكلي تفصيلي.  .3

*     إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة:
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي   .1
لتغيير صفة استعمال من ساحات عامة إلى سكن )ب( في القطعة )92( حي )2( األوسط حوض )10( خلة 

الفقيه من أراضي بيتونيا - رقم المشروع )1503/52/2014(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي   .2
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لتغيير صفة استعمال من سكن )ج( إلى تجاري طولي للقطعة رقم )120( حوض )4( البلد الشمالي من أراضي 
مدينة بيتونيا - رقم المشروع )1503/2/2015(.

المصادقة  بشأن  والبيرة  هللا  رام  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .3
أراضي  من   )1 ( حوض  قطع  عدة  في  المار  6م  بعرض  طريق  لتنظيم  تفصيلي  تنظيم  مشروع  على 

.)1562 /33 /2014 ( المشروع  رقم   - المدينة 
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي   .4
لتغيير صفة االستعمال للجزء الغربي من القطعتين رقم )97، 98( من منطقة خضراء إلى منطقة مراكز تجارية 

في حوض رقم )6( مطر من أراضي أبو قش - رقم المشروع )1507/59/2014(.
تعديل  مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  هللا  رام  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .5
تنظيمي لتغيير صفة استعمال لجزء من سكن )ب( بأحكام خاصة إلى مرافق عامة )مدارس( وتغيير صفة 
إلى مرافق عامة )مدارس( وتغيير صفة االستعمال لجزء من  االستعمال لجزء من منطقة ساحة خضراء 
سكن )ب( بأحكام خاصة إلى منطقة ساحة خضراء في القطعة رقم )43( حوض )7( الفوار من أراضي 

قرية أبو قش - رقم المشروع )1507/3/2015(.
تنظيم  مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  هللا  رام  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .6
أبو قش - رقم  الفوار من أراضي قرية  القطعة رقم )43( حوض )7(  تفصيلي القتراح طريق ومدور في 

المشروع )1507/3/2015(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي   .7
لتغيير صفة استعمال من مرافق عامة إلى سكن )أ( في القطعة رقم )406( حوض )4( الزوايا من أراضي 

جفنا - رقم المشروع )1538/56/2014(.
تعديل  مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  هللا  رام  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  إعالن صادر   .8
من  الملعب   )3( حوض   )48( القطعة  في  )أ(  سكن  إلى  عامة  مباٍن  من  استعمال  صفة  لتغيير  تنظيمي 

المشروع )1538/4/2015(. أراضي جفنا - رقم 
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن المصادقة على مشروع تنظيم   .9
تفصيلي لتنظيم طريق بعرض 10م حوض )9( السالمية من أراضي البيرة - رقم المشروع )1501/11/2014(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن المصادقة على مشروع   .10
رقم   - البيرة  أراضي  من  اإلذاعة   )10( حوض  5م  إلى  3م  من  تسوية  طريق  لتوسعة  تفصيلي  تنظيم 

المشروع )1501/36/2014(.
تعديل  مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  هللا  رام  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .11
توحيد  وإعادة  شوارع  وتوسعة  )ب(  سكن  إلى  زراعي  سكن  أراضي  من  استعمال  صفة  لتغيير  تنظيمي 
رقم   - البيرة  السالمية   )9( ومناطق خضراء حوض  عامة  لمباٍن  أراضي  واقتطاع  القطع  لبعض  وإفراز 

المشروع )1501/42/2014(.
تنظيم  مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  هللا  رام  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .12
رقم   - البيرة  السالمية   )9( حوض  قطع  عدة  في  8م  بعرض  وشارع  12م  بعرض  شارع  لتنظيم  تفصيلي 

المشروع )1501/42/2014(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن المصادقة على مشروع تنظيم   .13
تفصيلي القتراح دوار على مفرق المزرعة القبلية وأبو اشخيدم وبيرزيت - رقم المشروع )1564/9/2013(.
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مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  هللا  رام  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .14
 )13( حوض   )252( القطعة  في  عامة  مباٍن  إلى  )ب(  سكن  من  استعمال  صفة  لتغيير  تنظيمي  تعديل 

ردانا من أراضي رام هللا - رقم المشروع )1500/57/2014(.
المصادقة على مشروع  بشأن  والبيرة  لمحافظة رام هللا  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  إعالن صادر عن   .15
تنظيم تفصيلي لتنظيم ساحة وتوسعة طريق تسوية من 6م إلى 10م في حوض )9( شعب السماقة من أراضي 

مدينة رام هللا - رقم المشروع )1500/30/2014(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن المصادقة على مشروع   .16
المدينة حي )9( مار جريس من أراضي  6م حوض )19(  إلى  لتوسعة طريق غير منتظم  تنظيم تفصيلي 

مدينة رام هللا - رقم المشروع )1500/38/2014(.
مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  هللا  رام  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .17
أراضي  من  الحسين   )15( حي  المدينة   )19( حوض  6م  الى  3م  من  طريق  لتوسعة  تفصيلي  تنظيم 

.)1500 /45 /2014 ( المشروع  رقم   - رام هللا  مدينة 
تعديل  مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  هللا  رام  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .18
تنظيمي لتغيير صفة استعمال ألجزاء من القطعة رقم )37( حوض )3( ظهر اعمر من أراضي أبو قش من 
)أ( - رقم  إلى تجاري محلي ضمن سكن  )أ( ومن مراكز تجارية  إلى تجاري محلي ضمن سكن  )أ(  سكن 

المشروع )1507/49/2014(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي   .19
لتنظيم عدة طرق بعرض 14م المارة بعدة قطع في حوض )3( ظهر اعمر والقطعة )2( حوض )4( وادي نقيب 

من أراضي أبو قش - رقم المشروع )1507/49/2014(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي   .20
إلى منطقة  الى منطقة سكن )أ( وجزء من سكن )أ(  الشمالي من منطقة حدائق  للجزء  لتغيير صفة استعمال 
خضراء غرب القطعة وجزء من سكن )أ( إلى شريط أخضر على جانبي الطريق المقترح بعرض 4م على كل 
جانب ومشروع تنظيم تفصيلي لتنظيم طريق بعرض 6م مع مدور في القطعة رقم )79( حوض )5( ظهر عواد 

من أراضي سردا - رقم المشروع )1572/7/2012(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع هيكلي تفصيلي   .21
لتغيير صفة استعمال من زراعي خارج حدود التنظيم إلى صناعي لغاية إنشاء مصنع سحب المنيوم في القطعة 
رقم )31( وتنظيم تفصيلي لتنظيم شارع بعرض 12م وتوسعة شارع تسوية من 4م و3م إلى 12م حوض )3( 

وادي الزيتون من أراضي عين سينيا - رقم المشروع )1580/46/2014(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتعديل الحكم   .22
الخاص المتعلق بتعديل النسبة الطابقية وعدد مواقف السيارات المتعلق بالقطعة رقم )140( حوض )7( عين 
ترفيديا حي )4( الجنوبي الشرقي من أراضي بيتونيا/ تنظيم بلدية رام هللا - رقم المشروع )1500/23/2014(.
لتغيير صفة  تنظيمي  تعديل  إيداع مشروع  بشأن  والبيرة  لمحافظة رام هللا  اإلقليمية  اللجنة  إعالن صادر عن   .23
استعمال من مباًن عامة إلى سكن )ب( في القطعة )159( حي )2( الغربي الجنوبي حوض )11( البطن الشرقي 

من أراضي بيتونيا - رقم المشروع )2014/47/2014(.
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مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  هللا  رام  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .24
من   )1( حوض  من  قطع  لعدة  )أ(  سكن  إلى  مميز  سكن  من  االستعمال  صفة  لتغيير  تنظيمي  تعديل 

.)1580/12/2015( المشروع  رقم   - سينيا  عين  أراضي 
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي   .25
لتغيير صفة استعمال للقطعة )19( حوض )14( واد الدير من أراضي بيتونيا ضمن حدود رام هللا من مباٍن 

عامة إلى منطقة صناعية من أراضي مدينة رام هللا - رقم المشروع )1500/18/2015(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي   .26
لتغيير صفة استعمال من ساحات عامة إلى منطقة حرف وصناعات خفيفة - فعاليات مختلطة - في جزء من 

القطعة رقم )7( حوض )17( خلة طعيمة من أراضي مدينة رام هللا - رقم المشروع )1500/10/2015(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن ايداع مشروع هيكلي تفصيلي   .27
لغايات اقتطاع مرافق عامة ومناطق خضراء وطرق للقطعة رقم )3( حوض )22( الطفوف والقطعة رقم )59( 

حوض )23( كرم صالح من أراضي قراوة بني زيد - رقم المشروع )1524/54/2014(.
المصادقة  بشأن  لبيرة  وا هللا  رام  لمحافظة  لبناء  وا للتخطيط  اإلقليمية  للجنة  ا عن  صادر  إعالن   .28
 )15 ( حي  المدينة   )19 ( حوض  6م  إلى  3م  من  شارع  لتوسعة  تفصيلي  تنظيم  مشروع  على 

.)1500 /45 /2014 ( المشروع  رقم   - هللا  رام  مدينة  أراضي  من  الحسين 
تعديل  مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  هللا  رام  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .29
تنظيمي لتغيير صفة استعمال من مالعب إلى سكن )أ( للقطعة رقم )210( حوض )9(  الغروس من أراضي 

دير دبوان - رقم المشروع )1505/16/2015(. 
30.  إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تعديل 
بالقطعة  والمتعلق  خاصة  بأحكام  تجارية  معارض  إلى  )ب(  سكن  من  استعمال  صفة  لتغيير  تنظيمي 

.)1501/35/2014( المشروع  رقم   - البيرة  مدينة  أراضي  من  السالمية   )9( )846( حوض  رقم 

*     إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة طولكرم:
تفصيلي  هيكلي  إيداع مشروع  بشأن  لمحافظة طولكرم  للتخطيط والبناء  اإلقليمية  اللجنة  إعالن صادر عن   .1

18م من أراضي عنبتا - رقم المشروع )2014/12/1246(. لتنظيم شارع بعرض 
هيكلي  مشروع  إيداع  بشأن  طولكرم  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .2
أراضي  من  صناعي(  الى  زراعي  من  استعمال  صفة  وتغيير  18م  بعرض  شارع  لتنظيم  تفصيلي 

.)2014 /8 /1227 ( المشروع  رقم   - عنبتا 

*     إعالن صادرعن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة الخليل:
ايداع مخطط هيكلي  بشأن  الخليل  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية للتخطيط والبناء  اللجنة  إعالن صادر عن 

تجمع الكرمل )الكرمل - الحديدية - ماعين - خلة صالح - رقم المشروع )1/خ.ت/2015(.

*     إعالن نشر أسماء مدققي الحسابات الجدد صادر عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات.
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رقم العدد مائة وأربعة عشر / 31 آب 2015ممسلسل
الصفحة

احملتوى

.1
قرار بقانون رقم )10( لسنة 2015م

األجانب  من  المنقولة  غير  األموال  وبيع  إيجار  قانون  تعديل  بشأن 
1953م وتعديالته. رقم )40( لسنة 

5

.2
قرار بقانون رقم )11( لسنة 2015م

بشأن منح الثقة للوزراء الجدد في الحكومة السابعة عشر.
7

.3
قرار بقانون رقم )12( لسنة 2015م

بشأن تعديل قانون صندوق النفقة رقم )6( لسنة 2005م.
9

.4
مرسوم رقم )5( لسنة 2015م

بشأن األوسمة واألنواط والميداليات المدنية والعسكرية لدولة فلسطين.
12

.5
مرسوم رقم )6( لسنة 2015م

بشأن اعتماد تعديل تشكيل الحكومة السابعة عشر.
16

.6
مرسوم رقم )7( لسنة 2015م

بشأن حل مركز تحالف السالم الفلسطيني. 
17

.7
قرار رقم )67( لسنة 2015م

بشأن إعادة تعيين فضيلة الشيخ/ جميل جمعة مفتياً لمحافظة سلفيت.
18

.8
قرار رقم )68( لسنة 2015م

بشأن إعادة تعيين فضيلة الشيخ/ حسن جابر مفتياً لمحافظة رفح.
19

.9
قرار رقم )69( لسنة 2015م

بشأن تعيين السيد/ عماد النحاس بدرجة سفير.
20

.10
قرار رقم )70( لسنة 2015م

بشأن ترقية السيد/ أحمد جرار إلى درجة سفير.
21
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.11
قرار رقم )71( لسنة 2015م

بشأن ترقية السيد/ تيسير العجوري إلى درجة سفير.
22

.12
قرار رقم )72( لسنة 2015م

بشأن ترقية السيد/ محمود األسدي إلى درجة سفير.
23

.13
قرار رقم )73( لسنة 2015م

بشأن ترقية السيد/ عبد الوهاب عثمان إلى مدير عام.
24

.14
قرار رقم )74( لسنة 2015م

.)A1( بشأن ترقية السيد/ نايف الحسن إلى درجة
25

.15
قرار رقم )75( لسنة 2015م

بشأن المصادقة على تشكيل مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس 
الفلسطينية.

26

.16
قرار رقم )76( لسنة 2015م

األزهرية  للمعاهد  العامة  اإلدارة  أمناء  مجلس  تشكيل  تعديل  بشأن 
فلسطين. في 

28

.17
قرار رقم )77( لسنة 2015م

بشأن ترقية وكالء نيابة عامة إلى رئيس نيابة.
30

.18
قرار رقم )78( لسنة 2015م

بشأن ترقية وكالء نيابة عامة إلى رئيس نيابة.
31

.19
قرار رقم )79( لسنة 2015م

بشأن ترقية وكالء نيابة عامة إلى رئيس نيابة.
32

.20
قرار رقم )80( لسنة 2015م

بشأن ترقية وكالء نيابة عامة إلى رئيس نيابة.
33

.21
قرار رقم )81( لسنة 2015م

بشأن إعادة تشكيل اللجنة الطبية العسكرية العليا.
34

.22
قرار رقم )82( لسنة 2015م

بشأن نقل العقيد/ إبراهيم الجزرة إلى جهاز األمن الوقائي.
35

.23
قرار رقم )83( لسنة 2015م

بشأن ترقية العميد/ زكريا مصلح وتعيينه مديراً لالستخبارات العسكرية.
36
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.24
قرار رقم )84( لسنة 2015م

بشأن تعيين اللواء/ إبراهيم البلوي محافظاً لمحافظة سلفيت.
37

.25
قرار رقم )85( لسنة 2015م

بشأن ترقية العقيد/ إياد بركات وتعيينه مديراً عاماً للضابطة الجمركية.
38

.26
قرار رقم )86( لسنة 2015م

بشأن ترقية السيد/ عماد مكركر إلى مدير عام.
39

.27
قرار رقم )87( لسنة 2015م

بشأن اعتماد تشكيل هيئة المحكمة الكنسية االبتدائية واالستئنافية للكنيسة 
األسقفية في القدس والشرق األوسط.

40

.28
قرار رقم )88( لسنة 2015م

بشأن تعيين المحامي/ راسم كمال في مجلس إدارة المؤسسة الفلسطينية 
لضمان الودائع.

42

.29
قرار رقم )89( لسنة 2015م

بشأن ترقية القاضي/ عزات الراميني إلى قاضي محكمة عليا.
43

.30
قرار رقم )90( لسنة 2015م

بشأن إنهاء خدمة اللواء المتقاعد/ محمد حاج سالم.
44

.31
قرار رقم )91( لسنة 2015م

بشأن ترقية العميد/ يوسف عبد الدين إلى رتبة لواء.
45

.32
قرار مجلس الوزراء رقم )9( لسنة 2015م

بالنظام المالي والمحاسبي لمجلس تنظيم قطاع الكهرباء.
46

.33
قرار مجلس الوزراء رقم )10( لسنة 2015م

التحقيق  لجنة  وتقرير  نتائج  لمتابعة  مستقلة  وطنية  لجنة  تشكيل  بشأن 
الدولية المستقلة.

63

.34
قرار مجلس الوزراء رقم )11( لسنة  2015  م

بشأن إحالة موظفين في وزارة الحكم المحلي على التقاعد المبكر.
65

.35
قرار هيئة سوق رأس المال رقم )2( لسنة 2015م

عقد  في  والصوتية  المرئية  االتصال  بوسائل  االستعانة  بخصوص 
اجتماعات مجلس اإلدارة.

66
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إعالنات صادرة عن اإلدارة العامة للتعاون “مسجل الجمعيات التعاونية” 36.
بوزارة العمل.

68

75إعالن صادر عن سلطة األراضي.37.

.38
إعالن نشر أسماء مدققي الحسابات الجدد صادر عن مجلس مهنة تدقيق 

الحسابات.
76

*     إعالن صادر عن مدير عام اإلدارة العامة للتعاون “مسجل الجمعيات التعاونية” بتسجيل جمعيات تعاونية.

*     إعالن صادر عن مدير عام اإلدارة العامة للتعاون “مسجل الجمعيات التعاونية” بتصفية جمعيات تعاونية.

*     إعالن صادر عن مدير عام اإلدارة العامة للتعاون “مسجل الجمعيات التعاونية” بإلغاء تسجيل جمعيات تعاونية.

*     إعالن صادر عن سلطة األراضي:
1952م،  إعالن صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 

مدينة دورا/ محافظة الخليل.

*     إعالن نشر أسماء مدققي الحسابات الجدد صادر عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات.
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رقم العدد مائة وخمسة عشر / 11 تشرين األول 2015ممسلسل
الصفحة

احملتوى

.1
قرار بقانون رقم )13( لسنة 2015م

النقد  لسلطة  محافظاً  الشوا  عزام  السيد/  تعيين  على  المصادقة  بشأن 
. لفلسطينية ا

5

.2
قرار بقانون رقم )14( لسنة 2015م
بشأن الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

6

.3
قرار بقانون رقم )15( لسنة 2015م

بشأن استعمال وحماية شارات الهالل األحمر والصليب األحمر والبلورة 
الحمراء.

13

.4
قرار بقانون رقم )16( لسنة 2015م

بشأن جوائز دولة فلسطين في اآلداب والفنون والعلوم اإلنسانية.
18

.5
قرار بقانون رقم )17( لسنة 2015م

بشأن دمج وزارة التخطيط مع وزارة المالية.
22

.6
مرسوم رقم )8( لسنة 2015م

بشأن تعديل المرسوم الرئاسي رقم )21( لسنة 2013م.
23

.7
مرسوم رقم )9( لسنة 2015م

التابعة  المؤسسات  من  لعدد  واإلدارية  المالية  المرجعية  تحديد  بشأن 
لمنظمة التحرير الفلسطينية.

26

.8
قرار رقم )92( لسنة 2015م

بشأن تعيين المستشار أول/ صالح محمد رئيس بعثة لدى نيجيريا.
28

.9
قرار رقم )93( لسنة 2015م

بشأن تعيين السيد/ عبد الرحيم الفرا سفيراً لدى بلجيكا واالتحاد األوروبي.
29

.10
قرار رقم )94( لسنة 2015م

بشأن تعيين المستشار أول/ صفوت ابريغيث رئيس بعثة لدى السنغال.
30
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.11
قرار رقم )95( لسنة 2015م

بشأن تعيين المستشار أول/ محمد عمرو رئيس بعثة لدى نيكارغوا.
31

.12
قرار رقم )96( لسنة 2015م

بشأن نقل السيد/ عناد السرخي إلى وزارة شؤون القدس.
32

.13
قرار رقم )97( لسنة 2015م

بشأن تعيين قضاة شرعيين.
33

.14
قرار رقم )98( لسنة 2015م

بشأن نقل السيدة/ آمنة علي إلى وزارة الخارجية.
35

.15
قرار رقم )99( لسنة 2015م

بشأن تعيين السيد/ عزام الشوا محافظاً لسلطة النقد الفلسطينية.
36

.16
قرار رقم )100( لسنة 2015م

اإلقراض  لمؤسسة  رئيساً  هللا  حمد  هللا  حمد  المهندس/  تعيين  بشأن 
الزراعي.

37

.17
قرار رقم )101( لسنة 2015م

بشأن االستمالك مع الحيازة الفورية لقطع أراض في محافظة رام هللا 
والبيرة للمنفعة العامة.

38

.18
قرار رقم )102( لسنة 2015م

بشأن االستمالك مع الحيازة الفورية لجزء من قطعة أرض في محافظة 
رام هللا والبيرة للمنفعة العامة.

40

.19
قرار رقم )103( لسنة 2015م

بشأن ترقية قضاة صلح إلى درجة قاضي بداية.
43

.20
قرار رقم )104( لسنة 2015م

بشأن تعيين أعضاء النيابة العامة قضاة صلح.
45

.21
قرار رقم )105( لسنة 2015م

بشأن ترقية قضاة بداية إلى درجة رئيس محكمة بداية.
47

.22
قرار رقم )106( لسنة 2015م

بشأن ترقية السيد/ وليد بدوي إلى مدير عام.
48
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.23
قرار رقم )107( لسنة 2015م

بشأن ترقية قضاة بداية إلى قضاة استئناف.
49

.24
قرار رقم )108( لسنة 2015م

بنظام عمل هيئة مقاومة الجدار واالستيطان.
50

.25
قرار رقم )109( لسنة 2015م

بشأن تعيين السيد/ أسعد رمالوي وكياًل لوزارة الصحة.
59

.26
قرار رقم )110( لسنة 2015م

بشأن تمديد خدمة القاضي الشرعي السيد/ إبراهيم الحاج محمد.
60

.27
قرار رقم )111( لسنة 2015م

بشأن تعيين السيد/ هاشم الدجاني سفيراً لدى جنوب إفريقيا.
61

.28
قرار رقم )112( لسنة 2015م

بشأن تعيين السيد/ هايل الفاهوم سفيراً لدى تونس.
62

.29
قرار رقم )113( لسنة 2015م

بشأن تعيين السيد/ سلمان الهرفي سفيراً لدى فرنسا.
63

.30
قرار رقم )114( لسنة 2015م

بشأن تعيين السيد/ محمود األسدي قنصاًل عاماً في جدة.
64

.31
قرار رقم )115( لسنة 2015م

بشأن تعيين السيد/ حسام الدباس قنصاًل عاماً في اإلسكندرية.
65

66إعالنات صادرة عن سلطة األراضي.32.

74إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة رام هللا والبيرة.33.

91إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة طوباس.34.

93إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة طولكرم.35.
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95إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا.36.

.37
الجدد صادرة عن مجلس مهنة  إعالنات نشر أسماء مدققي الحسابات 

تدقيق الحسابات.
96

*     إعالنات صادرة عن سلطة األراضي:
أمر تسوية لجزء من أراضي دورا/ محافظة الخليل.  .1

أمر تسوية/ قرية خربة قيس/ محافظة سلفيت.  .2

*     إعالنات صادرة عن سلطة األراضي لمحافظة الخليل:
إعالن صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م،   .1

مدينة دورا/ محافظة الخليل لعدة أحواض.
إعالن صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م،   .2

الطبقة. أبو هالل حوض )117(  الخليل حوض )35( خلة  مدينة دورا/ محافظة 

*     إعالن صادر عن سلطة األراضي لمحافظة سلفيت:
إعالن صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م،  مدينة 

سلفيت/ محافظة سلفيت حوض )19( المزيرعة.

*     إعالن صادر عن سلطة األراضي لمحافظة بيت لحم :
إعالن صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م،    .1

الصرار. بيت لحم حوض )6( خلة كبار حوض )28041(  بيت جاال/ محافظة  مدينة 
إعالن صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م،    .2

مدينة بيت لحم/ محافظة بيت لحم حوض )28031( واد الجمل.

*     إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة رام هللا والبيرة:
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي بتخفيض عرض الشارع من 12م إلى 8م   .1

في حوض )3( )مشروع الهالل التركي( - سردا/ محافظة رام هللا والبيرة.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار شارع بعرض 6م وإلغاء   .2
جزء من شارع بعرض 6م وتنظيم مدور في حوض 6 - )دير غسانة( بني زيد الغربية/ محافظة رام هللا والبيرة.

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن التوسعة التنظيمية لمدينة رام هللا/ محافظة رام هللا والبيرة.  .3
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع هيكلي تفصيلي وتعديل تنظيمي لتنظيم شارع بعرض   .4

8م في الطيرة/ محافظة رام هللا والبيرة.
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10م  إلى  6م  من  شارعين  لتوسعة  تنظيمي  تعديل  مشروع  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  عن  إعالن صادر   .5
وتوسعة منحنى وإلغاء جزء من مدور مشروع تنظيم تفصيلي القتراح شارع بعرض 10م في حوض 5 ظهر 

عواد - سردا/ محافظة رام هللا والبيرة.
ساحة  من  االستعمال  لتغيير صفة  تنظيمي  تعديل  مشروع  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  عن  إعالن صادر   .6
عامة إلى منطقة صناعات خفيفة وحرفية ومن منطقة صناعات خفيفة وحرفية إلى ساحات خضراء عامة 

في حوض )7( عين ترفيديا -  بيتونيا/ رام هللا والبيرة.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من مركز تجاري   .7

إلى سياحي بأحكام خاصة في حوض 7 - أبو قش/ محافظة رام هللا والبيرة.
8م  بعرض  شارع  مسار  لتعديل  تنظيمي  تعديل  مشروع  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  عن  صادر  إعالن   .8

في حوض )1( خلة رديني - أبو شخيدم/ رام هللا والبيرة.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن )ب(   .9
إلى مواقف سيارات ومن مواقف سيارات إلى مرافق سياحية بأحكام خاصة ومن سكن )ب( إلى مرافق سياحية 

بأحكام خاصة في حي )2( الغربي الجنوبي حوض )11( البطن الشرقي - بيتونيا/ محافظة رام هللا والبيرة.
6م  إلى  3م  من  شارع  لتوسيع  تفصيلي  تنظيم  مشروع  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  عن  صادر  إعالن   .10
في حوض )19( وتنظيم مدور في حوض )19( المدينة حي )15( الحسين رام هللا/ محافظة رام هللا والبيرة.
12م  بعرض  شارع  مسار  لتعديل  تنظيمي  تعديل  مشروع  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  إعالن صادر عن   .11

في سردا/ محافظة رام هللا والبيرة.
6م  بعرض  مشاة  طريق  إللغاء  تنظيمي  تعديل  مشروع  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  عن  صادر  إعالن   .12

والبيرة. يبرود/ محافظة رام هللا  في 
االستعمال من ساحات  لتغيير صفة  تنظيمي  تعديل  بشأن مشروع  األعلى  التنظيم  إعالن صادر عن مجلس   .13
خضراء إلى مباٍن عامة بأحكام خاصة على قطعة رقم )94( حوض )9( والقطعة رقم )168( حوض )8( 

من أراضي بيتونيا/ محافظة رام هللا والبيرة.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن )ب(   .14

إلى تجاري طولي بأحكام خاصة على القطعة )1، 217( حوض )10( بيتونيا/ محافظة رام هللا والبيرة.
تسوية  تفصيلي إللغاء طرق  وتنظيم  تنظيمي  تعديل  بشأن مشروع  األعلى  التنظيم  إعالن صادر عن مجلس   .15
وتوسعة طريق 4م إلى 6م وتغيير صفة استعمال من ساحات عامة إلى سكن )أ( ومن سكن )أ( إلى ساحات 
عامة ومباٍن عامة ومن ساحات وسكن )أ( إلى سكن )ب( وتنظيم شارعين بعرض 6م ومع مدور وتنظيم طريق 

مشاة بعرض 5م وتنظيم شارع بعرض 8م في حوض )10( خلة العدس - رام هللا/ محافظة رام هللا والبيرة.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتعديل األحكام للمناطق المصنفة من   .16

سكن )ج( إلى سكن )ج( بأحكام خاصة في جميع أحواض وأحياء مدينة رام هللا/ محافظة رام هللا والبيرة.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن التوسعة التنظيمية لبلدة خربثا المصباح/ محافظة رام هللا والبيرة.  .17

*     إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة طوباس:
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة طوباس بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لغايات   .1

تعديل مسار شارع هيكلي - رقم المشروع )2014/5(.
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شارع  لتنظيم  تفصيلي  هيكلي  مشروع  إيداع  بشأن  طوباس  لمحافظة  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .2
10م. بعرض 

*     إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة طولكرم:
تنظيمي  تعديل  مشروع  إيداع  بشأن  طولكرم  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .1

لغايات تعديل مسار شارع مصادق/ بيت ليد - رقم المشروع )2015/4/1221(.
تفصيلي  إيداع مشروع هيكلي  بشأن  لمحافظة طولكرم  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  إعالن صادر عن   .2
رقم   - كور  أراضي  من  باطون(  )مصنع  إقامة  لغاية  صناعي  إلى  زراعي  من  استعمال  صفة  لتغيير 

المشروع )2013/12/1251(.

*     إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة:
تعديل  مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  هللا  رام  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن 
وتقليص  و12م  7م،  بعرض  شوارع  مسار  تعديل  والمتضمن  التعاونية  الشرطة  إسكان  جمعية  في  تنظيمي 
342( وتحويل صفة  306 إلى  6م وتعديل اإلفراز بين القطع ذوات األرقام )من  7م إلى  عرض طريق من 
استخدام لجزء من القطعة رقم )291( إلى ساحة عامة وتحويل جزء من الشارع إلى منطقة خضراء والمحاذي 

للقطعة )291( حوض )6( الجهير من أراضي مدينة رام هللا - رقم المشروع )1500/19/2015(.

*     إعالن نشر أسماء مدققي الحسابات الجدد صادر عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات )1(.

*     إعالن نشر أسماء مدققي الحسابات الجدد صادر عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات )2(.
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رقم العدد مائة وستة عشر / 27 كانون األول 2015ممسلسل
الصفحة

احملتوى

.1
قرار بقانون رقم )19( لسنة 2015م

)حكومة  عشر  السابعة  الحكومة  في  الجدد  للوزراء  الثقة  منح  بشأن 
الوطني(. الوفاق 

5

.2
مرسوم رقم )10( لسنة 2015م

بشأن تعيين عضو وأمين عام للجنة االنتخابات المركزية.
6

.3
مرسوم رقم )11( لسنة 2015م

بشأن تشكيل مجلس اإلفتاء األعلى.
8

.4
مرسوم رقم )12( لسنة 2015م

بشأن تعيين الدكتور/ مروان عورتاني رئيساً ألكاديمية فلسطين للعلوم 
والتكنولوجيا.

10

.5
مرسوم رقم )13( لسنة 2015م

الوفاق  )حكومة  عشر  السابعة  الحكومة  تشكيل  تعديل  اعتماد  بشأن 
الوطني(.

11

.6
قرار رقم )116( لسنة 2015م

بشأن تعيين السيد/ خالد ميعاري رئيساً لبعثة فلسطين لدى منغوليا. 
13

.7
قرار رقم )117( لسنة 2015م

منظمة  لدى  فلسطين  لبعثة  رئيساً  الكركي  ماهر  السيد/  تعيين  بشأن 
التعاون اإلسالمي.

14

.8
قرار رقم )118( لسنة 2015م

بشأن تعيين السيد/ محمد أبو السندس وكياًل لوزارة العدل.
15

.9
قرار رقم )119( لسنة 2015م

بشأن ترقية موظفين في وزارة الصحة إلى مدير عام.
16

.10
قرار رقم )120( لسنة 2015م

بشأن االستمالك مع الحيازة الفورية لقطعة أرض في محافظة طوباس 
واألغوار الشمالية للمنفعة العامة.

17
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.11
قرار رقم )121( لسنة 2015م

بشأن إعادة تشكيل اللجنة الخاصة لمتابعة المنح والبعثات الدراسية.
20

.12
قرار رقم )122( لسنة 2015م

بشأن إنهاء ندب القاضي/ ثريا الوزير.
21

.13
قرار رقم )123( لسنة 2015م

بشأن ترقية السيد/ خالد جبرين إلى وكيل مساعد.
22

.14
قرار رقم )124( لسنة 2015م

بشأن نقل السيد/ أحمد ربعي إلى الكادر العسكري برتبة لواء.
23

.15
قرار رقم )125( لسنة 2015م

بشأن ترقية السيد/ أيمن قنديل إلى وكيل.
24

.16
قرار رقم )126( لسنة 2015م

بشأن نقل السيد/ طارق سالمة من الكادر العسكري إلى الكادر المدني.
25

.17
قرار رقم )127( لسنة 2015م

بشأن ترقية السيد/ أحمد الجعبري إلى مدير عام.
26

.18
قرار رقم )128( لسنة 2015م

بشأن نقل السيدة/ عبير أبو كشك إلى ديوان الموظفين العام.
27

.19
قرار رقم )129( لسنة 2015م

بشأن ترقية الموظفتين في وزارة العدل إلى مدير عام.
28

.20
قرار مجلس الوزراء رقم )12( لسنة 2015م

بنظام المركز الوطني الفلسطيني للبحوث الزراعية.
29

.21
قرار مجلس الوزراء رقم )13( لسنة 2015م

بشأن التصرف باألراضي الحكومية في المحافظات الجنوبية.
33

.22
محكمة  عن  - صادر   )2015/10( رقم  الجناية  في  غيابي  حكم  تبليغ 

جرائم الفساد.
34

36قرارات صادرة عن المحكمة الدستورية العليا.23.
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48إعالنات صادرة عن سلطة األراضي.24.

54إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى.25.

66إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا.26.

76إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة بيت لحم.27.

78إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة الخليل.28.

79إعالنات صادرة عن اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في بلدية رام هللا.29.

.30
تعليمات رقم )1( لسنة 2015م

المرضى  ونقل  اإلسعاف  وسيارات  اإلسعاف  مراكز  ترخيص  بشأن 
والموتى - صادرة عن وزارة الصحة.

83

.31
تعليمات رقم )2( لسنة 2015م

بشأن جداول المخدرات والمؤثرات العقلية والسالئف الكيماوية - صادرة 
عن وزارة الصحة.

88

*     إعالن صادر عن سلطة األراضي لمحافظة بيت لحم:
أمر تسوية ألحواض األراضي المرفقة بأمر التسوية التي تمثل جزًء من حوض )4( طبيعي من أراضي بيت لحم.

*     إعالن صادر عن سلطة األراضي لمحافظة سلفيت:
إعالن صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م، 

بلدية سلفيت/ محافظة سلفيت. السنيدة،  القعدة وخلة  حوض )11( 

*     إعالنات صادرة عن سلطة األراضي لمحافظة الخليل:
إعالن صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م،   .1

حوض )152( مراح البقار - شعب مطارد وحوض )215( خلة كرزا، بلدية دورا/ محافظة الخليل.
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إعالن صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م،   .2
حوض )30( أبو ضبارة وحوض )103( الرفاده الغربي وحوض )120( العابد وحوض )214( خلة ريسان 

الجنوبي - كرزا، بلدية دورا/ محافظة الخليل.

*     إعالنات صادرة عن سلطة األراضي لمحافظة بيت لحم:
1952م،  إعالن صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 

حوض )28005( الملوي ووعر الخنزير، بلدية بيت ساحور/ محافظة بيت لحم.

*     إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة رام هللا والبيرة:
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مخطط هيكلي لبلدة خربثا المصباح/  محافظة رام هللا والبيرة.  .1

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن التوسعة التنظيمية لبلدة بيت لقيا/ محافظة رام هللا والبيرة.  .2
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مخطط هيكلي لبلدة بيت لقيا/ محافظة رام هللا والبيرة.  .3

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن التوسعة التنظيمية لبلدة بيت سيرا/ محافظة رام هللا والبيرة.  .4
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مخطط هيكلي لبلدة بيت سيرا/ محافظة رام هللا والبيرة.  .5

عامة  ومرافق  شوارع  لتنظيم  تفصيلي  هيكلي  مشروع  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  عن  صادر  إعالن   .6
والبيرة. رام هللا  محافظة  القبلية/  المزرعة  أراضي  من  الزراعي  اإلفراز  لغاية 

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن )أ(   .7
إلى مكاتب - رام هللا/ محافظة رام هللا والبيرة.

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن )ب(   .8
وتجاري محلي إلى مركز تجاري بأحكام خاصة من أراضي سردا/ محافظة رام هللا والبيرة.

*     إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة القدس:
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن التوسعة التنظيمية لبلدة قطنة/ محافظة القدس.  .1

)ب(  سكن  من  االستعمال  لتغيير صفة  تنظيمي  تعديل  مشروع  األعلى  التنظيم  مجلس  عن  إعالن صادر   .2
القدس. 8م في رافات/ محافظة  إلى  12م  الشارع من  إلى سكن )ب( بأحكام خاصة وتخفيض عرض 

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مخطط هيكلي لبلدة قطنة/ محافظة القدس.  .3

*     إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة قلقيلية:
12م لغاية مشروع  لتنظيم شارع بعرض  التنظيم األعلى بشأن مشروع هيكلي تفصيلي  إعالن صادر عن مجلس 

إسكان في حوض )1( جيوس/ محافظة قلقيلية.

*     إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة:
تعديل  مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  هللا  رام  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .1
تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن )أ( إلى مباٍن عامة بأحكام خاصة ألغراض إقامة جامعة من أراضي 

أبو قش - رقم المشروع )1507/43/2014(.
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تعديل  مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  هللا  رام  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن    .2
تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن )أ( إلى تجاري محلي بأحكام سكن )أ( وتنظيم تفصيلي من أراضي 

مدينة بيتونيا - رقم المشروع )1503/15/2015(.
تعديل  مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  هللا  رام  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .3
رقم    - وبيرزيت  القبلية  المزرعة  أراضي  )ب(  سكن  إلى  سكن)أ(  من  االستعمال  صفة  لتغيير  تنظيمي 

المشروع )1564/5/2015(.
تعديل  مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  هللا  رام  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .4
رقم   - القبلية  المزرعة  أراضي  من  )أ(  سكن  إلى  زراعي  سكن  من  االستعمال  صفة  لتغيير  تنظيمي 

المشروع )1564/6/2015(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي   .5
لتغيير صفة االستعمال من مالعب إلى سكن )أ( من أراضي دير دبوان - رقم المشروع )1505/16/2015(.
تعديل  مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  هللا  رام  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .6

تنظيمي من أراضي أبو قش - رقم المشروع )1507/20/2015(.
تعديل  مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  هللا  رام  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .7

تنظيمي إللغاء جزء من شارع هيكلي من أراضي جفنا - رقم المشروع )1538/11/2015(.
هيكلي  مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  هللا  رام  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .8
تفصيلي لتعديل مسارات شوارع وإلغاء شوارع وتنظيم شوارع وإعادة توحيد وإفراز واقتطاع مباٍن عامة 
لغايات إنشاء مدرسة للموهوبين ومناطق خضراء من أراضي بيرزيت - رقم المشروع )1502/33/2013(.
هيكلي  مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  هللا  رام  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .9

بيرزيت - رقم المشروع )1502/2013(.

*     إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة بيت لحم:
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة بيت لحم بشأن إيداع مشروع هيكلي تجمع قرى   .1
جنوب بيت لحم )جورة الشمعة، مراح معال، المعصرة المنشية، ام سلمونة، وادي النيص، خلة الحداد، مراح 

رباح، وادي رحال( - رقم المشروع )1/ب.ت/2015(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة بيت لحم بشأن إيداع مشروع هيكلي بيت جاال - رقم   .2

المشروع )2/ب.ت/2015(.

*     إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة الخليل:
رقم   - كاحل  بيت  هيكلي  إيداع مخطط  بشأن  الخليل  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  إعالن صادر عن 

المشروع  )2/خ.ت/2015(.
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*     إعالنات صادرة عن اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في بلدية رام هللا.
للمشروع  بلدية رام هللا بفرض عوائد تنظيم خاصة  للتنظيم والبناء في  المحلية  اللجنة  إعالن صادر عن   .1

.)1500/21/2013( رقم 
للمشروع  بلدية رام هللا بفرض عوائد تنظيم خاصة  للتنظيم والبناء في  المحلية  اللجنة  إعالن صادر عن   .2

.)1500/1/2014( رقم 
للمشروع  بلدية رام هللا بفرض عوائد تنظيم خاصة  للتنظيم والبناء في  المحلية  اللجنة  إعالن صادر عن   .3

.)2012/55/1500( رقم 
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رقم العدد مائة وسبعة عشر / 24 كانون الثاني 2016ممسلسل
الصفحة

احملتوى

.1
قرار بقانون رقم )1( لسنة 2016م

2016م. المالية  للسنة  العامة  الموازنة  بشأن 
4

.2
قرار بقانون رقم )2( لسنة 2016م

الجمركية. الضابطة  بشأن 
11

.3
مرسوم رقم )15( لسنة 2015م

بشأن إعادة تعيين واستبدال في عضوية مجلس إدارة "صندوق التشغيل 
والحماية االجتماعية للعمال".

13

.4
مرسوم رقم )16( لسنة 2015م

بشأن تعيين السيد/ نظمي مهنا بدرجة محافظ في ديوان الرئاسة.
14

.5
مرسوم رقم )1( لسنة 2016م

بشأن صندوق دعم اإلبداع والتميز.
15

.6
مرسوم رقم )2( لسنة 2016م

بشأن إنشاء اللجنة الوطنية الفلسطينية للقانون الدولي اإلنساني.
21

.7
قرار رقم )130( لسنة 2015م

.)A2( بشأن ترقية السيد/ عبد الجبار اسماعيل إلى درجة
24

.8
قرار رقم )131( لسنة 2015م

بشأن إعادة تشكيل مجلس أمناء مؤسسة محمود درويش.
25

.9
قرار رقم )132( لسنة 2015م

بشأن نقل السيدة/ سلوى قنام )هديب( إلى ديوان الموظفين العام.
27

.10
قرار رقم )1( لسنة 2016م

بشأن ترقية موظفين في وزارة الزراعة.
28

.11
قرار رقم )2( لسنة 2016م

بشأن نقل السيد/ معين العنساوي إلى محافظة رام هللا والبيرة.
29
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.12
قرار رقم )3( لسنة 2016م

بشأن ترقية السيد/ زكريا سالودة إلى درجة وكيل مساعد.
30

.13
قرار رقم )4( لسنة 2016م

لإلذاعة  العامة  للهيئة  عاماً  مشرفاً  عساف  أحمد  السيد/  تعيين  بشأن 
والتلفزيون الفلسطينية.

31

.14
قرار رقم )5( لسنة 2016م

بشأن ترقية السيد/ سعيد سالمه إلى رئيس قطاع.
32

.15
قرار رقم )6( لسنة 2016م

بشأن ترقية السيد/ عدنان قباجه إلى رئيس قطاع.
33

.16
قرار رقم )7( لسنة 2016م

بشأن تشكيل لجنة تنفيذ قرارات مجلس األمن.
34

.17
قرار رقم )8( لسنة 2016م

بشأن ترقية السيدة/ باسمة القدوة إلى مدير عام.
36

.18
قرار رقم )9( لسنة 2016م

بشأن ترقية موظفين في الخدمة المدنية.
37

.19
قرار رقم )10( لسنة 2016م

رئيساً  العليا  للمحكمة  رئيساً  صرصور  سامي  القاضي/  تعيين  بشأن 
لمجلس القضاء األعلى.

47

.20
قرار رقم )11( لسنة 2016م

بشأن تعيين القاضي/ عماد سعد نائباً لرئيس المحكمة العليا نائباً لرئيس 
مجلس القضاء األعلى.

48

.21
قرار رقم )12( لسنة 2016م

بشأن تعيين المستشار/ محمد عويوي قاضياً في المحكمة العليا.
49

.22
قرار مجلس الوزراء رقم )14( لسنة 2015م

بنظام مركز حفظ التراث الثقافي.
50

.23
قرار مجلس الوزراء رقم )15( لسنة 2015م

الفتوى  ديوان  بأعمال  قائماً  الحميد  إيمان عبد  المستشار/  تكليف  بشأن 
والتشريع.

54
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55قرارات صادرة عن المحكمة الدستورية العليا.24.

75إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى.25.

*     إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة نابلس:
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن إعادة إيداع مخطط هيكلي لبلدة عزموط/ محافظة نابلس.  .1

3م  إلى  4م  من  االرتداد  لتخفيض  تنظيمي  تعديل  مشروع  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  إعالن صادر عن   .2
8 - بيت ايبا/ محافظة نابلس. على مسار الشارع والطريق اإلفرازي المغلق في حوض 

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم شارع بعرض 12م لغاية مشروع   .3
إسكان زواتا والناقورة/ محافظة نابلس.

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم شارع بعرض 12م في الناقورة   .4
واجنسينيا/ محافظة نابلس.

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم شارع بعرض 12م لغاية اإلفراز   .5
الزراعي من أراضي اجنسنيا/ محافظة نابلس

منطقة  من  االستعمال  صفة  لتغيير  تنظيمي  تعديل  مشروع  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  عن  صادر  إعالن   .6
خضراء إلى بلدة قديمة - روجيب/ محافظة نابلس.

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن )أ( إلى   .7
سياحي - بيت وزن/ محافظة نابلس.

*     إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة سلفيت:
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مخطط هيكلي لبلدة الزاوية/ محافظة سلفيت.  .1

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتعديل شوارع وتغيير صفة االستعمال   .2
من مباٍن عامة إلى سكن )أ( في مردا/ محافظة سلفيت.

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم شوارع ومرافق عامة ومناطق   .3
خضراء لغاية اإلفراز الزراعي - فرخة/ محافظة سلفيت.

*     إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة طوباس:
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن التوسعة التنظيمية لبلدة تياسير/ محافظة طوباس.  .1

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مخطط هيكلي لبلدة تياسير/ محافظة طوباس.  .2
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن التوسعة التنظيمية لبلدة طمون/ محافظة طوباس.  .3

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مخطط هيكلي طمون/ محافظة طوباس.  .4
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إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار شارع بعرض 10م وتعديل   .5
منحنى في طوباس/ محافظة طوباس.

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن إعادة إيداع مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم شارع بعرض 12م   .6
الغذائية - طوباس/ محافظة  للصناعات  إقامة مصنع  لغاية  إلى صناعي  وتغيير صفة االستعمال من زراعي 

طوباس.
لغاية  عامة  ومرافق  لتنظيم شوارع  تفصيلي  هيكلي  بشأن مشروع  األعلى  التنظيم  مجلس  إعالن صادر عن   .7

اإلفراز الزراعي طوباس/ محافظة طوباس.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتخفيض عرض شارع من 10م إلى 8م   .8

في طوباس/ محافظة طوباس.
10م  بعرض  شارع  مسار  لتعديل  تنظيمي  تعديل  مشروع  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  إعالن صادر عن   .9

10م/ محافظة طوباس. في حوض 
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار عرض شارع بعرض 10م   .10

في حوض )6( بأحكام خاصة طوباس/ محافظة طوباس.
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رقم العدد مائة وثمانية عشر / 28 شباط 2016ممسلسل
الصفحة

احملتوى

.1
قرار بقانون رقم )3( لسنة 2016م

بشأن تعديل قرار بقانون الشراء العام رقم )8( لسنة 2014م وتعديالته.
6

.2
قرار بقانون رقم )4( لسنة 2016م

بشأن حماية األحداث.
8

.3
قرار بقانون رقم )5( لسنة 2016م

بشأن المدرسة الوطنية الفلسطينية لإلدارة.
27

.4
مرسوم رقم )3( لسنة 2016م

بشأن مركز خالد الحسن لعالج أمراض السرطان وزراعة النخاع.
34

.5
قرار رقم )13( لسنة 2016م

بشأن إحالة السفير/ باسم اآلغا إلى التقاعد.
39

.6
قرار رقم )14( لسنة 2016م

بشأن إحالة السفير/ عماد جدع إلى التقاعد.
40

.7
قرار رقم )15( لسنة 2016م

بشأن إحالة السفير/ منير غنام إلى التقاعد.
41

.8
قرار رقم )16( لسنة 2016م

بشأن إحالة السفير/ عفيف صافية إلى التقاعد.
42

.9
قرار رقم )17( لسنة 2016م

بشأن إحالة السفير/ أحمد عبد الرازق إلى التقاعد.
43

.10
قرار رقم )18( لسنة 2016م

بشأن إحالة السفير/ إسماعيل حسن إلى التقاعد.
44
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.11
قرار رقم )19( لسنة 2016م

بشأن إحالة السفير/ أحمد رمضان إلى التقاعد.
45

.12
قرار رقم )20( لسنة 2016م

بشأن إحالة السفير/ مصطفى أبو الرب إلى التقاعد.
46

.13
قرار رقم )21( لسنة 2016م

بشأن تمديد إعارة السيد/ وائل الفي إلى سلطة النقد.
47

.14
قرار رقم )22( لسنة 2016م

بشأن تعيين القاضي/ عماد سعد نائباً أول لرئيس المحكمة العليا نائباً أول 
لرئيس مجلس القضاء األعلى.

48

.15
قرار رقم )23( لسنة 2016م

بشأن إحالة السفير/ عبد الحفيظ نوفل إلى التقاعد.
49

.16
قرار رقم )24( لسنة 2016م

بشأن إحالة السفير/ حسين عبد الخالق إلى التقاعد.
50

.17
قرار رقم )25( لسنة 2016م

بشأن إحالة السفير/ حكمت العجوري إلى التقاعد.
51

.18
قرار رقم )26( لسنة 2016م

بشأن إحالة السفير/ أكرم سمحان إلى التقاعد.
52

.19
قرار رقم )27( لسنة 2016م

بشأن تكليف السيد/ أحمد براك قائماً بأعمال النائب العام.
53

.20
قرار رقم )28( لسنة 2016م

بشأن ترقية السيد/ رامي أبو حنانة إلى مدير عام.
54

.21
قرار رقم )29( لسنة 2016م

بشأن ترقية السيدة/ مرغريت حصري إلى مدير عام.
55

.22
قرار رقم )30( لسنة 2016م

بشأن ترقية موظفين في الهيئة العامة للشؤون المدنية.
56

.23
قرار رقم )31( لسنة 2016م

بشأن ترفيع موظفين في ديوان الرئاسة.
57
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.24
قرار رقم )32( لسنة 2016م

بشأن ترقية موظفين في ديوان الرئاسة.
58

.25
قرار رقم )33( لسنة 2016م

بشأن ترفيع موظفين في ديوان الرئاسة.
59

.26
قرار رقم )34( لسنة 2016م

بشأن ترقية موظفين في ديوان الرئاسة.
60

.27
قرار رقم )35( لسنة 2016م

بشأن ترقية السيد/ ظافر النوباني إلى وكيل مساعد.
61

.28
قرار رقم )36( لسنة 2016م

بشأن تمديد خدمة قضاة شرعيين.
62

.29
قرار رقم )37( لسنة 2016م

بشأن تشكيل مجلس أمناء "مركز خالد الحسن لعالج أمراض السرطان 
وزراعة النخاع".

63

.30
قرار رقم )38( لسنة 2016م

بشأن تعيين السيد/ صائب نظيف رئيساً لسلطة األراضي.
65

.31
قرار رقم )39( لسنة 2016م

صيدا  في  أراضي  قطع  استمالك  على  المصادقة  قرار  تعديل  بشأن 
للمنفعة العامة.

66

.32
قرار رقم )40( لسنة 2016م

بشأن تعيين السيد/ عناد قاسم )السرخي( وكياًل لوزارة شؤون القدس.
69

.33
قرار مجلس الوزراء رقم )16( لسنة 2015م

بالنظام الداخلي لعمل الفريق الفلسطيني لالستجابة لطوارئ الحاسوب.
70

.34

تعليمات رقم )1( لسنة 2016م
باإلفصاح عن العمالت أو السندات أو النقود اإللكترونية أو األحجار الكريمة 
أو المعادن الثمينة عند مرورها عبر المعابر إلى أراضي الدولة - صادرة 

عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب.

77

.35
أمر رقم )1( لسنة 2015م

بشأن تأمين المركبات وتأمين العمال - صادر عن هيئة سوق رأس المال.
86
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90قرارات صادرة عن المحكمة الدستورية العليا.36.

.37
محكمة  عن  - صادر   )2012/02( رقم  الجناية  في  غيابي  حكم  تبليغ 

جرائم الفساد.
108

.38
محكمة  عن  - صادر   )2013/14( رقم  الجناية  في  غيابي  حكم  تبليغ 

جرائم الفساد.
112

114إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى.39.

134إعالن صادر عن سلطة األراضي.40.

135إعالن صادر عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات.41.

.42
قرار رقم )1( لسنة 2016م

بشأن تنفيذ قرارات مجلس األمن الدولي. 
136

.43
 قائمة التجميد المحددة في لجنة العقوبات المشكلة من قبل مجلس األمن 

الدولي - صادرة عن لجنة تنفيذ قرارات مجلس األمن.
137

*     إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة بيت لحم:
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتغيير صفة االستعمال من زراعي   .1

إلى صناعي لغاية إقامة مصنع باطون - دار صالح/ محافظة بيت لحم.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن التوسعة التنظيمية لبلدة هندازة والبريضعة/ محافظة بيت لحم.  .2
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن المخطط الهيكلي لبلدة هندازة والبريضعة/ محافظة بيت لحم.  .3

مدينة  في  القديمة  للبلدة  تنظيمي  تعديل  مشروع  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  عن  صادر  إعالن   .4
لحم. بيت  محافظة  لحم/  بيت 

*     إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة طولكرم:
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن التوسعة التنظيمية لبلدة النزالت/ محافظة طولكرم.  .1

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مخطط هيكلي لبلدة النزالت/ محافظة طولكرم.  .2
شارع  مسار  لتعديل  تنظيمي  تعديل  مشروع  بشأن  األعلى  لتنظيم  ا مجلس  عن  صادر  إعالن   .3

طولكرم. محافظة  طولكرم/   - 10م  بعرض 
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إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي إللغاء شارع بعرض 10م وتغيير صفة   .4
االستعمال من سكن )ب( إلى سكن )ج( - طولكرم/ محافظة طولكرم.

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن إعادة إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتوسيع شارع من 10م   .5
إلى 12م وهيكلي تفصيلي لتنظيم شارع بعرض 12م لغاية إنشاء حديقة عامة في بيت ليد/ محافظة طولكرم.
12م  بعرض  شارع  مسار  لتعديل  تنظيمي  تعديل  مشروع  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  إعالن صادر عن   .6

في حوض )8175( - طولكرم/ محافظة طولكرم.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن )ج(   .7

إلى سكن )ج( بأحكام خاصة حوض )8498( - طولكرم/ محافظة طولكرم.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن التوسعة التنظيمية لبلدة رامين/ محافظة طولكرم.  .8

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مخطط هيكلي لبلدة رامين/ محافظة طولكرم.  .9
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن التوسعة التنظيمية إلضافي لبلدة عتيل/ محافظة طولكرم.  .10

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مخطط هيكلي إضافي لبلدة عتيل/ محافظة طولكرم.  .11
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتخفيض عرض شارع من 8م إلى 6م   .12
كممر مشاة وإلغاء جزء من شارع بعرض 10م وتنظيم ممر مشاة بعرض 3م وتخفيض عرض شارع من 10م 

إلى 8م - طولكرم/ محافظة طولكرم.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم شارع بعرض 12م في عنبتا   .13

محافظة طولكرم. اللبد/  وكفر 

*     إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة الخليل:
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم شارع بعرض 12م لغاية إنشاء   .1

حديقة عامة - صوريف/ محافظة الخليل.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم شارع بعرض 12م وتغيير صفة   .2

االستعمال من زراعي إلى صناعي لغاية مشروع توليد الطاقة الكهربائية - دورا/ محافظة الخليل.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن )ب(   .3

إلى تجاري طولي بأحكام خاصة في بني نعيم/ محافظة الخليل.

*     إعالن صادر عن سلطة األراضي: 
إعالن صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م، مدينة 

بيت جاال/ محافظة بيت لحم، حوض )28053( قلعة الطبل.

*     إعالن نشر أسماء مدققي الحسابات الجدد صادر عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات.
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رقم العدد مائة وتسعة عشر / 29 آذار 2016ممسلسل
الصفحة

احملتوى

.1
قرار بقانون رقم )8( لسنة 2016م

بشأن تعديل قانون الهيئات المحلية رقم )1( لسنة 1997م وتعديالته.
4

.2
قرار بقانون رقم )9( لسنة 2016م

التعليم. لدعم  والتميز  اإلنجاز  بشأن صندوق 
8

.3
قرار رقم )41( لسنة 2016م

بنظام ترخيص ورقابة مهنة الصرافة.
15

.4
قرار رقم )42( لسنة 2016م

بشأن إحالة السيد/ محمود رزق إلى التقاعد المبكر.
25

.5
قرار رقم )43( لسنة 2016م

بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الفلسطينية لألقمار الصناعية 
."PALSAT"

26

.6
قرار رقم )44( لسنة 2016م

اإلسكندرية   في  عاماً  قنصاًل  للعمل  الدباس  حسام  السفير/  نقل  بشأن 
جمهورية مصر العربية.

28

قرار رقم )45( لسنة 2016م7.
29بشأن نقل السيد/ عقاب عبد الصمد إلى ديوان الموظفين العام.

قرار رقم )46( لسنة 2016م8.
30بشأن نقل السيد/ حسن علوي إلى ديوان الموظفين العام.

قرار رقم )47( لسنة 2016م9.
31بشأن إحالة السيد/ طارق البحيصي إلى التقاعد المبكر.

قرار رقم )48( لسنة 2016م10.
32بشأن إحالة السيد/ عبد الفتاح حمايل إلى التقاعد.

قرار رقم )49( لسنة 2016م11.
33بشأن ترقية السيد/ عبد الناصر عبد العزيز إلى وكيل مساعد.
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.12
قرار رقم )50( لسنة 2016م

بشأن نقل السيدة/ مهى صبيح إلى وزارة النقل والمواصالت.
34

.13
قرار وزير التربية والتعليم العالي رقم )1( لسنة 2016م

بشأن ترخيص إنشاء مؤسسات تعليم عاٍل فلسطينية.
35

قرار مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم )1( لسنة 2016م 14.
36بشأن أحكام المواصفات والمقاييس الفلسطينية - اعتماد مواصفات.

قرار مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم )2( لسنة 2016م 15.
37بشأن أحكام المواصفات والمقاييس الفلسطينية - اعتماد مواصفات.

قرار مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم )3( لسنة 2016م 16.
38بشأن أحكام المواصفات والمقاييس الفلسطينية - اعتماد مواصفات.

45قرارات صادرة عن المحكمة الدستورية العليا.17.

محكمة 18. عن  صادر   -  )2011/11( رقم  الجناية  في  غيابي  حكم  تبليغ 
94جرائم الفساد.

محكمة 19. عن  - صادر   )2012/18( رقم  الجناية  في  غيابي  حكم  تبليغ 
96جرائم الفساد.

محكمة 20. عن  - صادر   )2013/16( رقم  الجناية  في  غيابي  حكم  تبليغ 
98جرائم الفساد.

محكمة 21. عن  - صادر   )2014/03( رقم  الجناية  في  غيابي  حكم  تبليغ 
100جرائم الفساد.

محكمة 22. عن  - صادر   )2011/04( رقم  الجناية  في  غيابي  حكم  تبليغ 
102جرائم الفساد.

محكمة 23. عن  - صادر   )2013/09( رقم  الجناية  في  غيابي  حكم  تبليغ 
105جرائم الفساد.

108إعالنات صادرة عن سلطة األراضي.24.
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.25
إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا 

والبيرة.
111

*     إعالنات صادرة عن سلطة األراضي لمحافظة سلفيت:
إعالن صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م، بلدية   .1

سلفيت/ محافظة سلفيت، حوض )24288( حي )1( النثر حي الكرامة وحوض )24288( بقعان البالط.
إعالن صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م، بلدية   .2

سلفيت/ محافظة سلفيت حوض )24285( حي )3( باب الوعر حي واد النجار وحوض )21( المسحولة. 

*     إعالن صادر عن سلطة األراضي لمحافظة الخليل:
إعالن صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م، بلدية 

دورا/ محافظة الخليل لعدة أحواض مرفقة باإلعالن.

*     إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة:
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تعديلي لمشروع   .1

هيكلي بيت عور التحتا - رقم المشروع )1523/2015(.
تعديل  مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  هللا  رام  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .2
أراضي  من  طريق  لتنظيم  تفصيلي  وتنظيم  محلي  تجاري  إلى  )أ(  سكن  من  االستعمال  صفة  لتغيير  تنظيمي 

.)1503/15/2015( المشروع  رقم   - بيتونيا  مدينة 
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتعديل   .3
مسارات عدة طرق وتنظيم تفصيلي القتراح طريق من أراضي بني زيد الغربية - رقم المشروع )1543/24/2015(.
تعديل  مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  هللا  رام  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .4
تنظيم  بيتونيا/  مدينة  أراضي  من  خاصة  بأحكام  عامة  مباٍن  إلى  من صناعي  االستعمال  لتغيير صفة  تنظيمي 

بلدية رام هللا - رقم المشروع )1500/29/2015(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي إلعادة   .5

تقسيم عدة قطع وتقليص عرض شارع من أراضي مدينة رام هللا - رقم المشروع )1500/30/2015(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتغيير   .6
صفة االستعمال من سكن )ب( إلى معارض تجارية من أراضي مدينة رام هللا - رقم المشروع )1500/31/2015(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع هيكلي تفصيلي   .7

لتنظيم طريق من أراضي كفر مالك - رقم المشروع )1556/27/2015(.

119

mjr.lab.pna.ps



98 Ref : G 26-8-2018 - )3( الرقم المرجعي : دليل رقم

العدددليل الوقائع الفلسطينية الثالث

رقم العدد مائة وعشرون / 26 نيسان 2016ممسلسل
الصفحة

احملتوى

.1
قرار بقانون رقم )10( لسنة 2016م

الشؤون االجتماعية. بشأن تعديل مسمى وزارة 
4

.2
قرار بقانون رقم )11( لسنة 2016م

المنقول. المال  بشأن ضمان الحقوق في 
5

.3
مرسوم رقم )17( لسنة 2015م

والكرسي  فلسطين  دولة  بين  الشامل  االتفاق  على  المصادقة  بشأن 
الرسولي.

22

.4
مرسوم رقم )4( لسنة 2016م

المركزية. االنتخابات  لجنة  تشكيل  إعادة  بشأن 
36

.5
قرار رقم )51( لسنة 2016م

أرض  قطعة  من  لجزء  استمالك  على  المصادقة  قرار  تعديل  بشأن 
العامة. للمنفعة  التحتا  عور  بيت  في 

38

.6
قرار رقم )52( لسنة 2016م

بشأن نقل السيدة/ فداء أبو حميد إلى الصندوق القومي الفلسطيني.
41

.7
قرار رقم )53( لسنة 2016م

طوباس  محافظة  في  أرض  قطعتي  استمالك  على  المصادقة  بشأن 
واألغوار الشمالية للمنفعة العامة. 

42

قرار رقم )54( لسنة 2016م8.
49بشأن ترقية موظفين. 

.9
قرار رقم )55( لسنة 2016م

الخيرية  المقاصد  لجمعية  اإلدارية  الهيئة  تشكيل  إعادة  بشأن 
اإلسالمية - القدس.

50

قرار رقم )56( لسنة 2016م10.
52بشأن تعيين قضاة صلح.
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قرار رقم )57( لسنة 2016م11.
53بشأن تشكيل المحكمة الدستورية العليا.

.12
قرار رقم )58( لسنة 2016م

بشأن المصادقة على استمالك قطع أراضي في محافظة رام هللا والبيرة 
للمنفعة العامة. 

55

.13
قرار رقم )59( لسنة 2016م

بشأن نقل العقيد/ بالل حالوب إلى مرتب المخابرات العامة.
57

.14
قرار رقم )60( لسنة 2016م

بشأن تعيين السيد/ أحمد براك نائباً عاماً لدولة فلسطين.
58

.15
قرار رقم )61( لسنة 2016م

بشأن تعيين السيد/ مصطفى الديراوية نائباً لمحافظ محافظة طولكرم.
59

.16
قرار رقم )62( لسنة 2016م

بشأن تعيين السيد/ كمال أبو الرب نائباً لمحافظ محافظة جنين.
60

.17
قرار رقم )63( لسنة 2016م

بشأن ندب القاضي/ موسى شكارنة رئيساً لهيئة تسوية األراضي والمياه.
61

.18
قرار رقم )64( لسنة 2016م

بشأن ندب القاضي/ رشا حماد مديراً للمعهد القضائي.
62

.19
قرار رقم )65( لسنة 2016م

بشأن ترقية وكيل النيابة العامة/ ماهر الفارس إلى رئيس نيابة عامة.
63

.20
قرار رقم )66( لسنة 2016م

بشأن ترقية عدد من معاوني النيابة العامة إلى وكالء نيابة عامة.
64

.21
قرار رقم )67( لسنة 2016م

بشأن ترقية موظفين في مكتب المنظمات الشعبية.
65

.22
قرار رقم )68( لسنة 2016م

بشأن التعويض عن استمالك أرض.
66

.23
قرار رقم )1( لسنة 2016م 

بالنظام األساسي لمجالس الخدمات المشتركة - صادر عن وزير الحكم 
المحلي.

68
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81قرار صادر عن المحكمة الدستورية العليا.24.

87إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا.25.

94إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة طولكرم.26.

96إعالنات صادرة عن سلطة األراضي.27.

*     إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة:
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع هيكلي تفصيلي   .1
لتنظيم طرق واقتطاع مرافق عامة ومنطقة خضراء من أراضي كفرعين - رقم المشروع )1558/36/2015(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي   .2

لتقليص عرض شارع من أراضي جفنا - رقم المشروع )1538/41/2011(.
تعديل  مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  هللا  رام  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  إعالن صادر   .3
من  الرئيسية  التجارية  المراكز  لمنطقة  واالرتدادات  المئوية  بالنسبة  الخاصة  األحكام  لتغيير  تنظيمي 

المشروع )1501/32/2015(. البيرة - رقم  أراضي مدينة 
هيكلي  مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  رام هللا  لمحافظة  للتخطيط والبناء  اإلقليمية  اللجنة  عن  إعالن صادر   .4
أراضي  من  )ب(  سكن  خاصة  بأحكام  محلي  تجاري  إلى  زراعي  من  االستعمال  صفة  لتغيير  تفصيلي 

المشروع )1538/9/2015(. جفنا - رقم 
تعديل  مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  هللا  رام  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .5

تنظيمي لتعديل أحكام القطعة )140( من أراضي مدينة رام هللا - رقم المشروع )1500/28/2015(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي   .6

لتعديل مسار شارع من أراضي سردا - رقم المشروع )1572/13/2015(.

*     إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة طولكرم:
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة طولكرم بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتغيير   .1

صفة االستعمال من صحي إلى تجاري - رقم المشروع )2015/11/1265(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة طولكرم بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لغايات   .2

تخفيض عرض شارع وتعديل شارع - رقم المشروع )2013/5/1222(.
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*     إعالن صادر عن سلطة األراضي:
أمر تسوية باعتبار جزء من الحوض رقم )2( المسمى المواحل من أراضي قرية بيت حنينا التابعة لمحافظة رام هللا 

منطقة تسوية.

*     إعالن صادر عن سلطة األراضي لمحافظة بيت لحم:
إعالن صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م، مدينة 

بيت لحم/ محافظة بيت لحم حوض )28032( وادي الجمل.
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رقم العدد مائة وواحد وعشرون / 31 أيار 2016ممسلسل
الصفحة

احملتوى

.1
قرار بقانون رقم )12( لسنة 2016م

بشأن تعديل قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم )9( لسنة 2004م.
5

.2
قرار رقم )69( لسنة 2016م

قطاع  تنظيم  مجلس  إدارة  مجلس  أعضاء  أحد  استبدال عضوية  بشأن 
المياه.

7

.3
قرار رقم )70( لسنة 2016م

بشأن إعارة السيد/ توفيق البديري إلى صندوق تطوير وإقراض البلديات.
8

.4
قرار رقم )71( لسنة 2016م

بشأن ترقية السيد/ ماجد المشارفة إلى مدير عام.
9

.5
قرار رقم )72( لسنة 2016م

والمقاييس  المواصفات  مؤسسة  إدارة  مجلس  في  ممثلين  تعيين  بشأن 
الفلسطينية.

10

قرار رقم )73( لسنة 2016م6.
11بشأن تشكيل مجلس إدارة صندوق دعم اإلبداع والتميز.

قرار رقم )74( لسنة 2016م7.
12بشأن تعيين السيد/ عبد هللا أبو رحمة مديراً عاماً.

قرار رقم )75( لسنة 2016م8.
13بشأن تعيين السيد/ وليد حمدان مديراً عاماً.

قرار رقم )76( لسنة 2016م9.
14بشأن تعيين السيد/ محمد عبد الهادي في وزارة الخارجية.

.10
قرار رقم )77( لسنة 2016م

بشأن ترقية السيدة/ نادية فراح إلى مدير عام.
15

.11
قرار رقم )78( لسنة 2016م

بشأن تعيين السيد/ الياس زنانيري محافظاً بديوان الرئاسة.
16
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.12
قرار رقم )79( لسنة 2016م

بشأن ترقية قضاة إلى رؤساء محاكم استئناف.
17

.13
قرار رقم )80( لسنة 2016م

بشأن ترقية القاضي/ طالب البزور إلى قاضي محكمة عليا.
18

.14
قرار رقم )81( لسنة 2016م

بشأن نقل السيد/ محمد خضور إلى وزارة الثقافة.
19

.15
قرار رقم )82( لسنة 2016م

بشأن ترقية السيد/ يوسف عمر إلى مدير عام.
20

.16
قرار رقم )83( لسنة 2016م

بشأن المصادقة على استمالك جزء من قطعة أرض في محافظة جنين 
للمنفعة العامة.

21

.17
قرار رقم )84( لسنة 2016م

بشأن المصادقة على استمالك جزء من قطعة أرض في محافظة نابلس 
للمنفعة العامة.

25

.18
قرار رقم )85( لسنة 2016م

بشأن نقل السيد/ حمدي رجبي إلى وزارة شؤون القدس.
30

.19
قرار رقم )86( لسنة 2016م

.)A1( بشأن ترقية المهندس/ باسم الجاغوب إلى درجة وكيل
31

.20
قرار رقم )87( لسنة 2016م

بشأن نقل السيدة/ سنية الحسيني إلى وزارة الخارجية.
32

.21
قرار رقم )88( لسنة 2016م

بشأن تعيين السفير/ حسام زملط مستشاراً لرئيس الدولة. 
33

.22
قرار رقم )89( لسنة 2016م

بشأن تعيين السيد/ أحمد سحويل سفيراً.
34

.23
قرار رقم )90( لسنة 2016م

بشأن تعيين السيد/ ربيع الحنتولي رئيساً لبعثة سفارة دولة فلسطين لدى 
الجبل األسود.

35
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.24
قرار رقم )91( لسنة 2016م

بشأن تعيين السيد/ حمد هللا حمد هللا محافظاً بديوان الرئاسة. 
36

.25
قرار رقم )92( لسنة 2016م

بشأن تعيين السيد/ عدوان إبراهيم "كمال إبراهيم" رئيساً لديوان الفتوى 
والتشريع.

37

.26
قرار رقم )93( لسنة 2016م

بشأن نقل السيد/ ماجد عواد إلى وزارة الشؤون الخارجية. 
38

.27
قرار رقم )94( لسنة 2016م

بشأن نقل السيدة/ زينة درويش إلى المدرسة الوطنية لإلدارة.
39

.28
قرار مجلس الوزراء رقم )1( لسنة 2016م

بنظام األبنية والتنظيم لألراضي خارج حدود المخططات الهيكلية.
40

.29
محكمة  عن  - صادر   )2012/07( رقم  الجناية  في  غيابي  حكم  تبليغ 

جرائم الفساد.
57

إعالن تسجيل الشركات - صادر عن وزارة االقتصاد الوطني/ مراقب 30.
60الشركات.

108إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى.31.

إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا 32.
110والبيرة.

121إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة بيت لحم.33.

123أوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية األراضي والمياه.34.

127إعالن صادر عن سلطة األراضي.35.
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*     إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة بيت لحم:
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن التوسعة التنظيمية لمدينة بيت لحم/ محافظة بيت لحم.  .1

في  14م  بعرض  شارع  لتنظيم  تفصيلي  هيكلي  مشروع  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  عن  صادر  إعالن   .2
حوض )4(، واد مسلم - بيت لحم/ محافظة بيت لحم.

*     إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة:
تنظيم  مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  رام هللا  لمحافظة  اإلقليمية للتخطيط والبناء  اللجنة  عن  إعالن صادر   .1
أراضي  من  استعمال  صفة  لتغيير  تنظيمي  وتعديل  مختلفة  بعروض  طرق  مسارات  القتراح  تفصيلي 

.)1507/8/2015( المشروع  - رقم  أبو قش 
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع هيكلي تفصيلي   .2
وتنظيم  أراضي شقبا  بأحكام خاصة من  إلى مرافق سياحية  التنظيم  االستعمال من سكن خارج  لتغيير صفة 

شوارع لغايات إقامة صالة أفراح - رقم المشروع )1595/55/2014(.
تعديل  مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  هللا  رام  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .3
من  جامع  إنشاء  لغرض  خاصة  بأحكام  عامة  مباٍن  إلى  )ب(  سكن  من  االستعمال  صفة  لتغيير  تنظيمي 

أراضي مدينة رام هللا - رقم المشروع )1500/1/2015(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع هيكلي تفصيلي   .4

لغايات اقتطاع مرافق عامة وتنظيم طريق من أراضي كفر مالك - رقم المشروع )1556/34/2015(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي   .5
لتغيير صفة استعمال من مباٍن عامة إلى فلل وإلى ساحة عامة وتغيير صفة استعمال من فلل إلى مباٍن عامة 
بأحكام خاصة وتغيير صفة استعمال من مباٍن عامة إلى فلل وإلغاء طريق تسوية وتنظيم تفصيلي القتراح طريق 

مشاة - من أراضي مدينة رام هللا - رقم المشروع )1500/14/2015(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع هيكلي تفصيلي   .6

لغايات اقتطاع مرافق عامة وتنظيم طرق من أراضي دورا القرع - رقم المشروع )1539/33/2015(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي   .7
لتغيير صفة استعمال من سكن )أ( إلى سكن )ب( من أراضي مدينة رام هللا - رقم المشروع )1500/39/2015(.
تعديل  إيداع مشروع  بشأن  والبيرة  رام هللا  لمحافظة  اإلقليمية للتخطيط والبناء  اللجنة  إعالن صادر عن    .8
أراضي  من  القتراح طريق  تفصيلي  وتنظيم  عدة طرق  وتوسيع  االستعمال  وتغيير صفة  لتوحيد  تنظيمي 

.)1501/38/2015( المشروع  - رقم  البيرة  مدينة 
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي   .9
لتغيير صفة االستعمال من مباٍن عامة إلى منطقة سكن )أ( من أراضي جفنا - رقم المشروع )1538/45/2015(.

*     إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة بيت لحم:
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة بيت لحم بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي لغايات   .1

تنظيم شارع في موقع آبار النبي داوود - رقم المشروع )5/ب.ت/2015(.
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إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة بيت لحم بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي لغايات   .2
تنظيم شارع في موقع مار يوسف - رقم المشروع )6/ ب.ت/2015(.

*     أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه/ محافظة بيت لحم: 
أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باعتبار قطعة األرض رقم )112( من الحوض رقم )2( المسمى 

الرأس الكبير من أراضي مدينة بيت جاال )الدوحة( التابعة لمحافظة بيت لحم منطقة تسوية.

*     أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه/ محافظة رام هللا والبيرة: 
أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باعتبار أحواض األراضي المرفقة باإلعالن التي تمثل جزءاً من 

أحواض أراضي مدينة بيتونيا، والمبين مسار حدودها بالمخطط المرفق باإلعالن منطقة تسوية.

*     أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه/ محافظة سلفيت: 
منطقة  سلفيت  محافظة  في  فرخة  قرية  عموم  باعتبار  والمياه  األراضي  تسوية  هيئة  عن  صادر  تسوية  أمر 

تسوية.

*     إعالن صادر عن سلطة األراضي: 
إعالن صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م، بلدية 

مدينة دورا وسكان مدينة دورا/ محافظة الخليل مرفق أرقام األحواض باإلعالن.
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رقم العدد مائة واثنان وعشرون / 30 حزيران 2016ممسلسل
الصفحة

احملتوى

.1
قرار بقانون رقم )13( لسنة 2016م

اإلرهاب  وتمويل  األموال  غسل  مكافحة  بقانون  قرار  تعديل  بشأن 
رقم )20( لسنة 2015م.

4

.2
مرسوم رقم )5( لسنة 2016م

المبدع. للتعليم  فلسطين  لقب سفير  الحروب  المعلمة حنان  بشأن منح 
8

.3
مرسوم رقم )6( لسنة 2016م

الفلسطيني. االجتماعي  المنتدى  إنشاء  بشأن 
9

.4
قرار رقم )95( لسنة 2016م

بشأن المصادقة على استمالك جزء من قطعة أرض في محافظة أريحا 
واألغوار للمنفعة العامة.

12

.5
قرار رقم )96( لسنة 2016م

بشأن المصادقة على الهيكل التنظيمي لالتحاد العام للمرأة الفلسطينية.
17

.6
قرار رقم )97( لسنة 2016م

بشأن ندب السيد/ صالح نزال إلى هيئة تسوية األراضي والمياه.
20

.7
قرار رقم )98( لسنة 2016م

بشأن ترقية السيد/ صالح محمد إلى درجة سفير.
21

.8
قرار رقم )99( لسنة 2016م

بشأن ترقية السيد/ حازم شبات إلى درجة سفير.
22

.9
قرار رقم )100( لسنة 2016م

بشأن ترقية السيد/ ماهر الكركي إلى درجة سفير.
23

.10
قرار رقم )101( لسنة 2016م

بشأن ترقية السيد/ محمد عمرو إلى درجة سفير.
24

.11
قرار رقم )102( لسنة 2016م

بشأن ترقية المستشار أول/ عمار حجازي إلى درجة سفير.
25
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.12
قرار رقم )103( لسنة 2016م

بشأن ترقية السيد/ صفوت إبريغيث إلى درجة سفير.
26

.13
قرار رقم )104( لسنة 2016م

بشأن تمديد خدمة القاضي الشرعي/ حسين خضير.
27

.14
قرار رقم )105( لسنة 2016م

بشأن تمديد خدمة القاضي الشرعي/ إبراهيم الحاج محمد.
28

.15
قرار رقم )106( لسنة 2016م

بشأن المصادقة على استمالك جزء من قطعة أرض في محافظة رام هللا 
والبيرة للمنفعة العامة.

29

.16
قرار رقم )107( لسنة 2016م

بشأن ترقية السيدة/ هيام الحداد إلى مدير عام.
32

.17
قرار رقم )108( لسنة 2016م

بشأن ترقية العميد الركن/ يوسف نصار إلى رتبة لواء وتعيينه مديراً 
عاماً للمديرية العامة للدفاع المدني.

33

.18
قرار رقم )109( لسنة 2016م

بشأن ترقية السيد/ نعيم يعقوب إلى مدير عام.
34

.19
قرار رقم )110( لسنة 2016م

بشأن تشكيل مجلس إدارة المنتدى االجتماعي الفلسطيني.
35

.20
قرار رقم )111( لسنة 2016م

بشأن تعيين عدد من معاوني النيابة العامة.
37

.21
قرار رقم )112( لسنة 2016م

بشأن تعيين قضاة صلح.
39

.22
الملخص التنفيذي للتقريـر السنـوي للعـام 2015م

صادر عن ديوان الرقابة المالية واإلدارية.
40

.23
محكمة  عن  - صادر   )2014/09( رقم  الجناية  في  غيابي  حكم  تبليغ 

جرائم الفساد. 
49

إعالن تسجيل الشركات - صادر عن وزارة االقتصاد الوطني/ مراقب 24.
52الشركات.
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126إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة جنين.25.

129إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة القدس.26.

132إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة طوباس.27.

134إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة الخليل.28.

135إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة طولكرم.29.

136أوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية األراضي والمياه.30.

*     إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة جنين:
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة جنين بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لغايات   .1

إلغاء شارع واستحداث شارع من أراضي برقين - رقم المشروع )ت 2016/3(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة جنين بشأن إيداع مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم   .2
شارع من أراضي صير والجديدة وتغيير استعمال جزء من قطعة من أراضي صير لغايات صناعي - رقم 

المشروع )ت 2016/4(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة جنين بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لغايات   .3
تغيير صفة استعمال جزء من قطعة أرض من أراضي جنين من مباٍن عامة إلى تجاري وتعديل مسار الشارع 

المحاذي للملعب البلدي - رقم المشروع )ت 2015/11(.

*     إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة القدس:
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة القدس بشأن ايداع مشروع تنظيم تفصيلي لغايات   .1

تخفيض عرض شارع وتعديل مساره من أراضي الجديرة - رقم المشروع )40293/11/2014(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة القدس بشأن إيداع مشروع هيكلي لبلدة الشيخ   .2

سعد - رقم المشروع )0299/11/2014(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة القدس بشأن ايداع مشروع هيكلي لبلدة الزعيم - رقم   .3

المشروع )40298/11/2014(.

*     إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة طوباس:
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة طوباس بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتغيير   .1

مسار شارع واستحداث شارع من أراضي طوباس - رقم المشروع )2015/1(.
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إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة طوباس بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لغايات   .2
تعديل وإلغاء أجزاء من مرافق عامة وتنظيم شارع من أراضي طوباس - رقم المشروع )2015/4(.

*     إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة الخليل:
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة الخليل بشأن إيداع مشروع هيكلي تفصيلي لتغيير صفة 

االستعمال لغايات صناعي من أراضي الشيوخ - رقم المشروع )3/خ.ت/2015(.

*     إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة طولكرم:
لتنظيم  تفصيلي  إيداع مشروع هيكلي  بشأن  لمحافظة طولكرم  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  إعالن صادر عن 

شوارع ومرافق عامة من أراضي عنبتا رقم المشروع )1243/10/2013(.

*     أوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية األراضي والمياه/ محافظة بيت لحم:
أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باعتبار أحواض األراضي المرفقة باإلعالن الواقعة ضمن   .1

مدينة بيت لحم منطقة تسوية.
أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باعتبار أحواض األراضي المرفقة باإلعالن الواقعة ضمن   .2

مدينة بيت ساحور/ محافظة بيت لحم منطقة تسوية.
أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باعتبار أحواض األراضي المرفقة باإلعالن الواقعة ضمن   .3

مدينة بيت جاال والدوحة/ محافظة بيت لحم منطقة تسوية.
أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باعتبار جزء من أراضي الحوض رقم )2( طبيعي المسمى   .4

هندازة من أراضي مدينة بيت لحم والمبين مسار حدوده وإحداثياته بالمخطط المرفق باإلعالن منطقة تسوية.
أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باعتبار أحواض األراضي المرفقة باإلعالن التي تمثل   .5
جزءاً من أحواض أراضي مدينة بيت ساحور/ محافظة بيت لحم والمبين مسار حدودها وإحداثياتها بالمخطط 

المرفق باإلعالن منطقة تسوية.

*     أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه/ محافظة رام هللا والبيرة:
أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باعتبار عموم قرية خربة أبو فالح في محافظة رام هللا منطقة 

تسوية.

*     أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه/ محافظة سلفيت:
أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باعتبار عموم بلدة بديا في محافظة سلفيت منطقة تسوية.

*     أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه/ محافظة القدس:
أمر استثناء من التسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باستثناء قطع األراضي التالية )107، 73، 242، 
246، 247، 248، 252، 254، 255، 256، 250، 122، 148، 191، 192، 193، 194، 90( من الحوض 

رقم )2( المسمى المواحل من أراضي قرية بيت حنينا البلد محافظة القدس.
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رقم العدد مائة وثالثة وعشرون / 31 تموز 2016ممسلسل
الصفحة

احملتوى

.1
قرار بقانون رقم )14( لسنة 2016م

2011م  لسنة   )8( رقم  الدخل  ضريبة  بقانون  قرار  تعديل  بشأن 
وتعديالته.

3

.2
قرار رقم )113( لسنة 2016م

بشأن تعيين السيد/ معتصم تيم مديراً عاماً في ديوان الرئاسة.
5

.3
قرار رقم )114( لسنة 2016م

أريحا  محافظة  في  حكومية  أرض  قطعة  من  جزء  تخصيص  بشأن 
العامة. للمنفعة  واألغوار 

6

.4
قرار رقم )115( لسنة 2016م

واألغوار  أريحا  محافظة  في  حكومية  أرض  قطعة  تخصيص  بشأن 
العامة. للمنفعة 

8

.5
قرار رقم )116( لسنة 2016م

العفو عن عدد من المحكومين. بشأن 
10

.6
قرار رقم )117( لسنة 2016م

العفو عن عدد من المحكومين. بشأن 
12

.7
قرار رقم )118( لسنة 2016م

للهيئة  الوظيفي  والوصف  التنظيمي  الهيكل  على  المصادقة  بشأن 
المدنية. للشؤون  العامة 

13

.8
قرار رقم )119( لسنة 2016م

العامة. للمنفعة  الوطن  بشأن تخصيص قطع أراٍض في محافظات 
15

.9
قرار رقم )120( لسنة 2016م

العامة. للمنفعة  بشأن تخصيص قطع أراٍض في محافظة جنين 
23

.10
قرار مجلس الوزراء رقم )3( لسنة 2016م

بتعديل نظام الشراء العام رقم )5( لسنة 2014م.
26
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.11
قرار رقم )1( لسنة 2016م

بشأن أجور خدمات المركز الوطني لإلبداع التكنولوجي.
31

.12
قرار رقم )2( لسنة 2016م

بنظام بيع فضالت الطرق داخل حدود الهيئات المحلية.
33

.13
تعليمات رقم )1( لسنة 2016م

بشهادة  أجنبية  ألنظمة  العامة  الثانوية  الدراسة  شهادة  معادلة  بشأن 
الدراسة الثانوية العامة الفلسطينية.

36

42إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى.14.

.15
إعالن تسجيل الشركات - صادر عن وزارة االقتصاد الوطني/ مراقب 

الشركات.
66

*     إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة نابلس:
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن )أ( إلى   .1

سكن )ب( )2( بأحكام خاصة )2( من أراضي بيت وزن - مخطط هيكلي نابلس/ محافظة نابلس.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن المخطط الهيكلي لقرية دير شرف/ محافظة نابلس.  .2

*     إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة الخليل:
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن التوسعة التنظيمية لريف دورا الشرقي )خرسا، امريش، العلقتين،   .1

الصرة، حب، القلعة، خلة العقد، كرزا، أبو العسجا، أبو الغزالن، أبو العرقان، رابود(/ محافظة الخليل.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن المخطط الهيكلي لريف دورا الشرقي )خرسا، امريش، العلقتين،   .2

الصرة، حب، القلعة، خلة العقد، كرزا، أبو العسجا، أبو الغزالن، أبو العرقان، رابود(/ محافظة الخليل.
خلة  الحديدية،  )الكرمل،  الكرمل  لبلدة  التنظيمية  التوسعة  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  إعالن صادر عن   .3

الخليل. محافظة  معين(/  صالح، 

*     إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة طولكرم:
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن المخطط الهيكلي لبلدة زيتا/ محافظة طولكرم.  .1

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم شارع بعرض 16م لتغيير صفة   .2
االستعمال من زراعي إلى صناعي لغاية إقامة مصنع مكيفات - عنبتا/ محافظة طولكرم.
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*     إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة جنين:
تنظيمي إللغاء جزء من شارع وتنظيم آخر  تعديل  التنظيم األعلى بشأن مشروع  إعالن صادر عن مجلس   .1

بسعة 12م من أراضي قباطية تنظيم جنين/ محافظة جنين.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن التوسعة التنظيمية لبلدة عرابة/ محافظة جنين.  .2
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن المخطط الهيكلي لبلدة عرابة/ محافظة جنين.  .3

*     إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة طوباس:
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم شارع بعرض 12م وتغيير صفة   .1
االستعمال من زراعي )خارج التنظيم( إلى صناعي لغاية إقامة مصنع للصناعات الغذائية - طوباس/ محافظة 

طوباس.
شارع  مسار  لتعديل  تنظيمي  تعديل  مشروع  بشأن  األعلى  لتنظيم  ا مجلس  عن  صادر  إعالن   .2

طوباس. محافظة  طوباس/   - 10م  بعرض 

*     إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة سلفيت:
منطقة  من  االستعمال  صفة  لتغيير  تنظيمي  تعديل  مشروع  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  عن  صادر  إعالن   .1

خضراء إلى سكن )ب( مسحة/ محافظة سلفيت.
االستعمال من حدائق  لتغيير صفة  تنظيمي  تعديل  بشأن مشروع  األعلى  التنظيم  إعالن صادر عن مجلس   .2

إلى سكن )ب( وتوسيع منحنى قيرة/ محافظة سلفيت.
شارع  مسار  لتعديل  تنظيمي  تعديل  مشروع  بشأن  األعلى  لتنظيم  ا مجلس  عن  صادر  إعالن   .3

سلفيت. محافظة  قيرة/   - 8م  بعرض 

*     إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة أريحا واألغوار:
االستعمال  صفة  لتغيير  تنظيمي  تعديل  مشروع  إيداع  إعادة  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  عن  صادر  إعالن 
أراضي  من  شوارع  وتنظيم  وإلغاء  عامة  مباٍن  إلى  )أ(  سكن  ومن  )ج(  سكن  إلى  متعددة  استعماالت  من 

أريحا. محافظة  الديوك/ 

*     إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة القدس:
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن التوسعة التنظيمية لقرية الشيخ سعد/ محافظة القدس.  .1
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن المخطط الهيكلي لقرية الشيخ سعد/ محافظة القدس.  .2

*     إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة رام هللا والبيرة:
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن التوسعة التنظيمية لقرية جلجليا/ محافظة رام هللا والبيرة.  .1

محافظة  جلجليا/  لقرية  الهيكلي  المخطط  إيداع  إعادة  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  عن  صادر  إعالن   .2
والبيرة. رام هللا 
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إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من ساحات عامة   .3
إلى منطقة حرف وصناعات خفيفة )فعاليات مختلطة( - رام هللا/ محافظة رام هللا والبيرة.

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من مباٍن عامة   .4
إلى صناعي - بيتونيا )تنظيم رام هللا(/ محافظة رام هللا والبيرة.

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن مميز   .5
إلى سكن )أ( - عين سينيا/ محافظة رام هللا والبيرة.

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من مباٍن عامة إلى   .6
سكن )أ( - جفنا/ محافظة رام هللا والبيرة.

*     إعالن تسجيل الشركات صادر عن وزارة االقتصاد الوطني/ المسجلة لدى مراقب الشركات.
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رقم العدد مائة وأربعة وعشرون / 25 آب 2016ممسلسل
الصفحة

احملتوى

.1
قرار بقانون رقم )15( لسنة 2016م

بشأن نقابة الصيادلة.
6

.2
مرسوم رئاسي رقم )7( لسنة 2016م

بشأن عدد أعضاء مجلس الهيئات المحلية.
20

.3
قرار رقم )121( لسنة 2016م

بشأن نقل السيد/ عامر شاهين إلى النيابة العامة. 
22

.4
قرار رقم )122( لسنة 2016م

بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مجلس تنظيم قطاع المياه.
23

.5
قرار رقم )123( لسنة 2016م

بشأن ترقية موظفين في ديوان الرقابة المالية واإلدارية إلى مدير عام.
25

قرار رقم )124( لسنة 2016م6.
26بشأن ترقية موظفين في وزارة شؤون المرأة.

.7
قرار مجلس الوزراء رقم )4( لسنة 2016م

بنظام تحديد عدد أعضاء مجالس الهيئات المحلية.
27

.8
قرار مجلس الوزراء رقم )5( لسنة 2016م

بنظام ضمان الحقوق في المال المنقول.
29

.9
قرار مجلس الوزراء رقم )6( لسنة 2016م

بتعديل نظام تمليك رخص تشغيل أرقام العمومي رقم )4( لسنة 2010م.  
37

.10
قرار مجلس الوزراء رقم )7( لسنة 2016م

بنظام المكافآت والحقوق المالية ألعضاء مجالس اإلدارة في المؤسسات 
العامة والمؤسسات.

39
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.11
قرار مجلس الوزراء رقم )1( لسنة  2016  م

للدوائر  التنظيمية  الهياكل  وتعديل  إعداد  معايير  على  بالمصادقة 
الحكومية.

41

.12
قرار مجلس الوزراء رقم )2( لسنة  2016  م

المحافظات  في  سكانية  تجمعات  وفصل  محلية  هيئات  وضم  بحل 
الشمالية وإحداث هيئات محلية جديدة.

44

.13
قرار مجلس الوزراء رقم )3( لسنة  2016  م

وتعزيز  الجريمة  ومنع  المخدرات  لمكافحة  الوطني  البرنامج  باعتماد 
العدالة الجنائية.

46

.14
قرار مجلس الوزراء رقم )4( لسنة  2016  م

بتمديد عضوية أعضاء لجنة العطاءات المركزية.
48

.15
قرار مجلس الوزراء رقم )5( لسنة  2016  م

بتطوير حقل بترول رنتيس.
49

.16
قرار مجلس الوزراء رقم )6( لسنة  2016  م

بالعطل والمناسبات الدينية للطائفة السامرية لسنة 2016م.
51

.17
قرار مجلس الوزراء رقم )7( لسنة  2016  م

بتعديل البند الثالث من المادة )2( من قرار مجلس الوزراء رقم )11( 
لسنة 2013م بالالئحة التنفيذية المعدلة لسنة 2013م.

52

.18
قرار مجلس الوزراء رقم )8( لسنة  2016  م

بحل وإحداث هيئات محلية في شمال شرق محافظة جنين.
53

.19
قرار مجلس الوزراء رقم )9( لسنة  2016  م

بحل الهيئـة المحلية المسماة )مجلس قروي حي الكرامة( في محافظة 
رام هللا والبيرة.

56

.20
قرار مجلس الوزراء رقم )10( لسنة  2016  م

بالمصادقة على نظام تحديد عدد أعضاء مجالس الهيئات المحلية.
57

.21
قرار مجلس الوزراء رقم )11( لسنة  2016  م

بالمصادقة على نظام ضمان الحقوق في المال المنقول.
58

.22
قرار مجلس الوزراء رقم )12( لسنة  2016  م

حكومة  بين  الزراعي  المجال  في  التعاون  برتوكول  على  بالمصادقة 
دولة فلسطين وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

59
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.23

قرار مجلس الوزراء رقم )13( لسنة  2016  م
وتربية  البحري  الصيد  مجال  في  التعاون  بروتوكول  على  بالمصادقة 
الجزائرية  الجمهورية  وحكومة  فلسطين  دولة  حكومة  بين  المائيات 

الديمقراطية الشعبية.

60

.24
قرار مجلس الوزراء رقم )14( لسنة  2016  م

2017م. لسنة  الفلسطينية  السكانية  التجمعات  دليل  باعتماد 
61

.25
قرار مجلس الوزراء رقم )15( لسنة  2016  م

السياساتية  والتدخالت  األولويات  مصفوفة  على  بالمصادقة 
2022م(. لألعوام )2017م - 

62

.26
قرار مجلس الوزراء رقم )16( لسنة  2016  م

بمنح األولوية في التعيين على إحداثات سنة 2016م.
63

.27
قرار مجلس الوزراء رقم )17( لسنة  2016  م

بتشكيل لجنة العطاءات المركزية.
64

.28
قرار مجلس الوزراء رقم )18( لسنة  2016م

بقانون  قرار  بشأن  والتشاور  للحوار  الوزارية  اللجنة  عمل  بتمديد 
الضمان االجتماعي.

65

.29
قرار مجلس الوزراء رقم )19( لسنة  2016  م

بإصدار رخصة مؤقتة لالئتالف الوطني لتطوير حقل بترول رنتيس.
66

.30
قرار مجلس الوزراء رقم )20( لسنة  2016  م

بالمصادقة على نظام المكافآت والحقوق المالية ألعضاء مجلس اإلدارة 
التي تساهم فيها الحكومة أو في إدارتها.

67

.31
قرار مجلس الوزراء رقم )21( لسنة  2016  م

العمومي  األرقام  تشغيل  رخص  تمليك  نظام  أحكام  بعض  بتعديل 
2010م. رقم )4( لسنة 

68

.32
قرار مجلس الوزراء رقم )22( لسنة  2016  م

الشهداء  ألسر  المالية  المخصصات  صرف  بأسس  العمل  بتمديد 
والجرحى.

69

.33
قرار مجلس الوزراء رقم )23( لسنة  2016  م

بالطب  العاملين  الشرعيين والفنيين  المخاطرة لألطباء  بصرف عالوة 
الشرعي في وزارة العدل.

70
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.34
قرار مجلس الوزراء رقم )24( لسنة  2016  م

بالموافقة على تمديد خدمة المعلم/ تيسير عبد الهادي يوسف جدعة.
71

.35
قرار مجلس الوزراء رقم )25( لسنة  2016  م

وزارة  في  العاملين  اإلداريين  للموظفين  العمل  طبيعة  بصرف عالوة 
التربية والتعليم العالي.

72

.36
قرار مجلس الوزراء رقم )26( لسنة  2016  م

العامة  الثانوية  امتحان  في  المتفوقين  للطلبة  الوزراء  مجلس  بمنحة 
لسنة 2016م.

73

.37
قرار وزير التربية والتعليم العالي رقم )2( لسنة 2016م
بشأن أسس االلتحاق بمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية.

74

.38
قرار وزير التربية والتعليم العالي رقم )3( لسنة 2016م

بشأن االعتراف بالشهادات والدرجات العلمية غير الفلسطينية.
75

.39
قرار معدل رقم )1( لسنة 2016م

االستشارية  اللجنة  تشكيل  بشأن  2014م،  لسنة   )1( رقم  لقرار 
التأمين. لشؤون 

76

.40
تعليمات رقم )1( لسنة 2016م

بترخيص شركات التأجير التمويلي والرقابة عليها.
77

.41
تعليمات رقم )2( لسنة 2016م

بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الخاصة بالمصارف.
88

.42
تعليمات رقم )3( لسنة 2016م

استيراد  بنشاط  الخاصة  اإلرهاب  وتمويل  األموال  غسل  بمكافحة 
السيارات المستعملة من خارج دولة فلسطين.

108

111إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى.43.

إعالنات صادرة عن مدير عام اإلدارة العامة للتعاون "مسجل جمعيات 44.
132تعاونية" - وزارة العمل.

137إلغاء ترخيص بنك - صادر عن سلطة النقد.45.
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قرار رقم )2( لسنة 2016م46.
138بشأن تنفيذ قرارات مجلس األمن الدولي.

.47
قائمة األسماء التي حذفت من قائمة التجميد المحددة في لجنة العقوبات 
المشكلة من قبل مجلس األمن الدولي - صادرة عن لجنة تنفيذ قرارات 

مجلس األمن.
139

*     إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة نابلس:
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي إللغاء جزء من شارع تسوية بعرض 20م   .1

بيت وزن/ محافظة نابلس.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتخفيض عرض شارع من 10م إلى 8م   .2

وتخفيض عرض شارع من 12م إلى 8م في حوض )3( - تل/ محافظة نابلس.
بيت   - واد  مسار  لتعديل  تنظيمي  تعديل  مشروع  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  عن  صادر  إعالن   .3

نابلس. محافظة  وزن/ 
12م  من  شارع  لتخفيض عرض  تنظيمي  تعديل  بشأن مشروع  األعلى  التنظيم  مجلس  إعالن صادر عن   .4

نابلس. 8م - بيت وزن/ محافظة  إلى 

*     إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة الخليل:
صالح،  خلة  الحديدية،  )الكرمل،  الكرمل  هيكلي  مخطط  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  عن  صادر  إعالن   .1

الخليل. محافظة  معين(/ 
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن إعادة إيداع مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم شارع بعرض 14م   .2
وتغيير صفة االستعمال من زراعي إلى صناعي وتنظيم تفصيلي لتنظيم شارع بعرض 14م لغاية إقامة مصنع 

حجر ورخام - الشيوخ/ محافظة الخليل.

*  إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة طولكرم:
8م  بعرض  شارع  مسار  لتعديل  تنظيمي  تعديل  مشروع  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  عن  صادر  إعالن   .1

ليد/ محافظة طولكرم. بيت   )2( في حوض 
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتغيير صفة االستعمال من زراعي   .2

إلى صناعي لغاية إقامة مصنع باطون - كور/ محافظة طولكرم.

*  إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة جنين:
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتغيير صفة االستعمال من زراعي   .1

إلى صناعي لغاية إقامة مصنع باطون - عجة/ محافظة جنين.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال لتبديل مواقع مباٍن   .2

عامة وحديقة إلى سكن )ب( - الطيبة/ محافظة جنين.
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إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم شارع بعرض 12م وطلب منح   .3
موافقة أولية إلنشاء مستشفى - قباطية/ محافظة جنين. 

*     إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة القدس:
وتخفيض  شارع  مسار  لتعديل  تنظيمي  تعديل  مشروع  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  عن  صادر  إعالن   .1

عرضه من 12م إلى 8م - الجديرة/ محافظة القدس.
القدس. الزعيم/ محافظة  لقرية  التنظيمية  التوسعة  التنظيم األعلى بشأن  إعالن صادر عن مجلس   .2
القدس. الزعيم/ محافظة  لقرية  الهيكلي  المخطط  التنظيم األعلى بشأن  إعالن صادر عن مجلس   .3

*     إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة رام هللا والبيرة:
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من زراعي   .1
خضراء  ومناطق  عامة  مباٍن  واقتطاع  قطع  وإفراز  توحيد  وإعادة  شوارع  عدة  وتوسعة  )ب(  سكن  إلى 

البيرة/ محافظة رام هللا والبيرة. لتنظيم شوارع السالمية -  وتنظيم تفصيلي 
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من ساحة خضراء   .2
ساحة  إلى  خاصة  بأحكام  )ب(  سكن  ومن  عامة  مرافق  إلى  وساحة خضراء  خاصة  بأحكام  )ب(  سكن  إلى 

خضراء ومشروع تنظيم تفصيلي لتنظيم شارع ومدور- أبو قش/ محافظة رام هللا والبيرة.
حديقة  من  االستعمال  لتغيير صفة  تنظيمي  تعديل  مشروع  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  إعالن صادر عن   .3
إلى سكن )أ( ومن سكن )أ( إلى حديقة وتنظيم تفصيلي لتنظيم شارع بعرض 6م مع مدور - سردا/ محافظة 

رام هللا والبيرة.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتعديل شوارع وتغيير صفة االستعمال   .4
من تجاري رئيسي إلى مركز تجاري بأحكام خاصة وتغيير صفة االستعمال من مناطق خضراء إلى مركز 
تجاري بأحكام خاصة واقتراح مناطق خضراء وتنظيم شوارع وإلغاء شوارع وتقليص عرض شوارع وإعادة 

توحيد وإفراز وتنظيم طرق مشاة - بيتونيا/ محافظة رام هللا والبيرة.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من مباٍن عامة   .5

إلى سكن )أ( - جفنا/ محافظة رام هللا والبيرة.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن التوسعة التنظيمية لقرية برهام/ محافظة رام هللا والبيرة.  .6

محافظة  برهام/  لقرية  الهيكلي  المخطط  إيداع  إعادة  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  عن  صادر  إعالن   .7
والبيرة. رام هللا 

*     إعالن صادر عن مدير عام اإلدارة العامة للتعاون “مسجل الجمعيات التعاونية” بتسجيل جمعيات تعاونية.

*     إعالن صادر عن مدير عام اإلدارة العامة للتعاون “مسجل الجمعيات التعاونية” بإلغاء تسجيل جمعيات تعاونية.

*     إعالن صادر عن مدير عام اإلدارة العامة للتعاون “مسجل الجمعيات التعاونية” بتصفية جمعيات تعاونية.

*     إعالن بإلغاء ترخيص بنك HSBC الشرق األوسط المحدود صادر عن مجلس إدارة سلطة النقد.
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رقم العدد مائة وخمسة وعشرون / 29 أيلول 2016ممسلسل
الصفحة

احملتوى

.1
قرار بقانون رقم )16( لسنة 2016م

بشأن تعديل قانون إيجار وبيع األموال غير المنقولة من األجانب رقم )40( 
لسنة 1953م وتعديالته.

4

.2
قرار بقانون رقم )17( لسنة 2016م

بشأن التنفيذ الشرعي.
6

.3
قرار بقانون رقم )18( لسنة 2016م

بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم )1( لسنة 2005م وتعديالته.
13

.4
مرسوم رقم )8( لسنة 2016م

بشأن اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين.
25

.5
قرار رقم )125( لسنة 2016م

بشأن ترقية السيد/ زكريا زبيدي إلى مدير عام. 
27

.6
قرار رقم )126( لسنة 2016م

بشأن تخصيص قطعة أرض حكومية في محافظة نابلس للمنفعة العامة.
28

.7
قرار رقم )127( لسنة 2016م

بشأن تخصيص قطع أراٍض في محافظات الوطن للمنفعة العامة.
30

.8
قرار رقم )128( لسنة 2016م

للثقافة  دائمة  عاصمة  القدس  لبرنامج  الوطنية  اللجنة  تشكيل  بإعادة 
العربية.

36

.9
قرار رقم )129( لسنة 2016م

بشأن تعديل قرار ترقية السيد/ عمران حسين.
38

.10
قرار رقم )130( لسنة 2016م

بشأن ترقية موظفين في الهيئة العامة للشؤون المدنية.
39
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.11
قرار رقم )131( لسنة 2016م

الوظيفي  والوصف  الموحد  المعياري  الهيكل  على  المصادقة  بشأن 
للمحافظات.

41

.12
قرار رقم )132( لسنة 2016م

بشأن ترقية موظفين في دوائر ومؤسسات )م.ت.ف(.
43

.13
قرار رقم )133( لسنة 2016م

بشأن ترقية موظفين في دوائر ومؤسسات )م.ت.ف(.
45

.14
قرار رقم )134( لسنة 2016م

بشأن ترقية السيد/ ناصر طاهر إلى وكيل مساعد.
47

.15
قرار رقم )135( لسنة 2016م

بشأن ترقية السيد/ أمجد أبو شملة إلى مدير عام. 
48

.16
قرار رقم )136( لسنة 2016م

للمجلس األعلى للشباب  بشأن تعيين السيد/ عصام القدومي أميناً عاماً 
والرياضة.

49

.17
قرار رقم )137( لسنة 2016م

بشأن تعيين قضاة شرعيين.
50

.18
قرار رقم )138( لسنة 2016م

بشأن ترقية قضاة إلى درجة قاضي محكمة عليا.
51

.19
قرار رقم )139( لسنة 2016م

بشأن ترقية قضاة إلى درجة قاضي بداية.
52

.20
قرار رقم )140( لسنة 2016م

بشأن ترقية قضاة إلى درجة قاضي محكمة استئناف.
54

.21
قرار رقم )141( لسنة 2016م

بشأن ترقية عدد من وكالء النيابة العامة إلى درجة رئيس نيابة عامة.
56

.22
قرار رقم )142( لسنة 2016م

بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع.
57

.23
قرار رقم )143( لسنة 2016م

بشأن العفو عن عدد من المحكومين.
58
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59إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى.24.

127إعالن صادر عن وزارة االقتصاد الوطني.25.

128أوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية األراضي والمياه.26.

131إعالن صادر عن اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في بلدية رام هللا.27.

*     إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة رام هللا والبيرة:
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي وتنظيم تفصيلي لتغيير صفة االستعمال   .1
وتعديل مسار شوارع وتوسعة شوارع وتنظيم شوارع في حوض )11( الطيرة )16( باطن الهوى )7( عين 
ترفيديا حي )3( الشمالي الشرقي وحي )4( الجنوب الشرقي من أراضي بيتونيا تنظيم بلدية رام هللا/ محافظة 

رام هللا والبيرة.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن )أ(   .2

إلى تجاري بأحكام سكن )أ( وتنظيم تفصيلي لتنظيم شارع بعرض 8م - بيتونيا/ محافظة رام هللا والبيرة.
وتعديل  االستعمال  صفة  لتغيير  تفصيلي  هيكلي  مشروع  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  عن  صادر  إعالن   .3
للموهوبين  مدرسة  إنشاء  لغايات  عامة  مباٍن  وتنظيم  وإفراز  توحيد  وإعادة  وتنظيم  شوارع  مسار  وإلغاء 

ومناطق خضراء - بيرزيت/ محافظة رام هللا والبيرة.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن )أ(   .4
)أ( وتنظيم تفصيلي  إلى تجاري محلي ضمن سكن  )أ( ومن مراكز تجارية  إلى تجاري محلي ضمن سكن 

لتنظيم عدة طرق بعرض 14م - أبو قش/ محافظة رام هللا والبيرة.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من فلل وجزء   .5
من شارع إلى منطقة خضراء وتعديل مسار شارعين بعرض 7م ،12م وتخفيض عرض شارع من 7م إلى 6م 

وتعديل إفراز بين القطع - رام هللا/ محافظة رام هللا والبيرة.
االستعمال  صفة  لتغيير  تنظيمي  تعديل  مشروع  بشأن  األعلى  لتنظيم  ا مجلس  عن  صادر  إعالن   .6
لتنظيم  تفصيلي  وتنظيم  12م  بعرض  شارع  وإلغاء  خاصة  بأحكام  عامة  مباٍن  إلى  )أ(  سكن  من 

لبيرة. وا هللا  رام  محافظة  قش/  أبو   - 16م  بعرض  شارع 
مسار  من  لجزء  لتخفيض عرض  تنظيمي  تعديل  مشروع  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  عن  إعالن صادر   .7
شارع من 12م إلى 10م وتخفيض شارع من 8م إلى )طريق مشاة( حسب الوضع القائم - أبو قش/ محافظة 

رام هللا والبيرة.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن زراعي   .8
وسياحي بأحكام خاصة إلى سكن )أ( ومن سكن زراعي و سكن )أ( إلى ساحات خضراء وتنظيم ساحات عامة 
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وإلغاء طريق تسوية بعرض 3م ووداي وتوسعة درج من 4، 5 إلى 6م وتوحيد إفراز لعدة قطع وتنظيم تفصيلي 
لتنظيم شارع بعرض 10م وتنظيم درج بعرض 5م - رام هللا/ محافظة رام هللا والبيرة.

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن )ب(   .9
إلى معارض تجارية بأحكام خاصة - البيرة/ محافظة رام هللا والبيرة.

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن )ب(   .10
إلى معارض تجارية بأحكام خاصة - رام هللا/ محافظة رام هللا والبيرة.

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتعديل األحكام الخاصة للنسبة المئوية   .11
واالرتدادات لمنطقة المراكز التجارية - البيرة/ محافظة رام هللا والبيرة.

لتغيير صفة االستعمال من صناعي  التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي  إعالن صادر عن مجلس   .12
إلى مباٍن عامة بأحكام خاصة )المخصصة للدفاع المدني( - رام هللا/ محافظة رام هللا والبيرة.

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع هيكلي تعديلي لمخطط هيكلي الطيبة/ محافظة رام هللا   .13
والبيرة.

من  االستعمال  صفة  لتغيير  تفصيلي  هيكلي  مشروع  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  عن  صادر  إعالن   .14
إقامة  لغاية  و10م  16م  بعرض  شوارع  وتنظيم  خاصة  بأحكام  سياحي  إلى  التنظيم(  )خارج  زراعي 

والبيرة. رام هللا  محافظة  شقبا/   - أفراح  صالة 
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتغيير صفة االستعمال من زراعي   .15

إلى تجاري محلي بأحكام سكن )ب( - جفنا/ محافظة رام هللا والبيرة.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن زراعي   .16

إلى تنظيم سكن )أ( - المزرعة القبلية/ محافظة رام هللا والبيرة.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتعديل األحكام الخاصة - رام هللا/ محافظة   .17

رام هللا والبيرة.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن )ب(   .18

إلى مباٍن عامة بأحكام خاصة - رام هللا/ محافظة رام هللا والبيرة.
لغاية  عامة  ومرافق  لتنظيم شوارع  تفصيلي  هيكلي  بشأن مشروع  األعلى  التنظيم  مجلس  إعالن صادر عن   .19

اإلفراز الزراعي - قراوة بني زيد/ محافظة رام هللا والبيرة.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن )ب(   .20

إلى مباٍن عامة بأحكام خاصة وتخفيض عرض شارع من 8م إلى 4م - رام هللا/ محافظة رام هللا والبيرة.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن التوسعة التنظيمية لبلدة قراوة بني زيد/ محافظة رام هللا والبيرة.  .21
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن المخطط الهيكلي لبلدة قراوة بني زيد/ محافظة رام هللا والبيرة.  .22

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن )أ(   .23
إلى سكن )ب( - بيرزيت/ محافظة رام هللا والبيرة.

التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من مالعب  إعالن صادر عن مجلس   .24
إلى سكن )أ( - دير دبوان/ محافظة رام هللا والبيرة.

12م  بعرض  تنظيم شوارع  لغايات  تفصيلي  هيكلي  بشأن مشروع  األعلى  التنظيم  مجلس  إعالن صادر عن   .25
ومرافق عامة - كفر عين/ محافظة رام هللا والبيرة.

10م  بعرض  تنظيم شوارع  لغايات  تفصيلي  هيكلي  بشأن مشروع  األعلى  التنظيم  مجلس  إعالن صادر عن   .26
ومرافق عامة - كفر مالك/ محافظة رام هللا والبيرة.
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إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن التوسعة التتنظيمية لبلدة ترمسعيا/ محافظة رام هللا والبيرة.  .27
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن المخطط الهيكلي لبلدة ترمسعيا/ محافظة رام هللا والبيرة.  .28

12م  بعرض  تنظيم شوارع  لغايات  تفصيلي  هيكلي  بشأن مشروع  األعلى  التنظيم  مجلس  إعالن صادر عن   .29
ومرافق عامة - دورا القرع/ محافظة رام هللا والبيرة.

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي إللغاء جزء من شارع تسوية بعرض   .30
3م وتغيير صفة االستعمال من مباٍن عامة إلى سكن فلل وساحة عامة ومن سكن فلل إلى مباٍن عامة - رام هللا/ 

محافظة رام هللا والبيرة.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن زراعي   .31

وسكن )أ( إلى عدة استعماالت - أبو قش/ محافظة رام هللا والبيرة.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من مباٍن عامة إلى   .32

سكن )أ( - جفنا/ محافظة رام هللا والبيرة.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي إللغاء جزء من شارع تسوية وتوسعة   .33

شارع تسوية من 3م إلى 6م وتنظيم ممر مشاة وتنظيم مدور بأحكام خاصة - البيرة/ محافظة رام هللا والبيرة.

*     إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة طولكرم:
تجارية  معارض  مشروع  لغايات  تفصيلي  هيكلي  مشروع  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  عن  صادر  إعالن 

طولكرم. محافظة  عنبتا/   - خاصة  بأحكام 

*     إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة نابلس:
تنظيم شوارع  لغايات  إيداع مشروع هيكلي تفصيلي  التنظيم األعلى بشأن إعادة  إعالن صادر عن مجلس   .1

نابلس. الشمالية/ محافظة  ومرافق عامة - عصيرة 
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم شوارع ومنطقة أثرية وحديقة   .2

أثرية لغاية اإلفراز الزراعي - اجنيسنيا/ محافظة نابلس.
تل   - 16م  بعرض  شارع  لتنظيم  تفصيلي  هيكلي  مشروع  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  عن  صادر  إعالن   .3

وبورين/ محافظة نابلس.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن التوسعة التتنظيمية لقرية سالم/ محافظة نابلس.  .4

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن إعادة إيداع مخطط هيكلي لقرية سالم/ محافظة نابلس.  .5
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تنظيم تفصيلي لتوسيع شارع من 2م إلى 6م - بيت إيبا/   .6

محافظة نابلس.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي إللغاء شارع بعرض 12م وإلغاء دوار   .7

وتنظيم تفصيلي بتنظيم شارع بعرض 6م وتنظيم دوار وشارع حسب القائم - تل/ محافظة نابلس.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتوسيع شارع من 8م إلى 10م وتعديل   .8

مسار شارعين وتغيير صفة االستعمال من مباٍن عامة إلى سكن )ب( - بيت إيبا/ محافظة نابلس.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتخفيض عرض شارع من 8م إلى 6م   .9

وإلغاء جزء منه وإنهائه بمدور - روجيب/ محافظة نابلس.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم شارع بعرض 12م - عصيرة   .10

الشمالية/ محافظة نابلس.
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شوارع  تنظيم  لغايات  تفصيلي  هيكلي  مشروع  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  عن  صادر  إعالن   .11
نابلس. محافظة  طلوزة/   - عامة  ومرافق 

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن )أ(   .12
إلى سياحي - بيت إيبا/ محافظة نابلس.

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن التوسعة التنظيمية لبلدة دير الحطب/ محافظة نابلس.  .13
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن المخطط الهيكلي لبلدة دير الحطب/ محافظة نابلس.  .14

*     إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة سلفيت:
شارع  لتنظيم  تفصيلي  هيكلي  مشروع  إيداع  إعادة  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  عن  صادر  إعالن 

سلفيت. محافظة  فرخة/   - 12م  بعرض 

*     إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة الخليل:
مشروع  لغاية  لتغيير  تفصيلي  هيكلي  مشروع  بشأن  األعلى  لتنظيم  ا مجلس  عن  صادر  إعالن 

الخليل. محافظة  الشيوخ/   - صناعي 

*     إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة بيت لحم:
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن التوسعة التنظيمية لقرى جنوب بيت لحم )جورة الشمعة، مراح   .1

معال، المعصرة، المنشية، ام سلمونة، وادي النيص، خلة الحداد، مراح رباح، واد رحال(/ محافظة بيت لحم.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن المخطط الهيكلي لقرى جنوب بيت لحم )جورة الشمعة، مراح   .2

معال، المعصرة، المنشية، ام سلمونة، وادي النيص، خلة الحداد، مراح رباح، واد رحال(/ محافظة بيت لحم.

*     أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه/ محافظة سلفيت:
سلفيت  لمحافظة  التابعة  الديك  كفر  قرية  عموم  باعتبار  والمياه  األراضي  تسوية  هيئة  عن  صادر  تسوية  أمر 

تسوية. منطقة 

*     أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه/ محافظة بيت لحم:
أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باعتبار المساحة المبينة بالمخطط المرفق باإلعالن من أراضي 

هندازة بريضعة التابعة لمحافظة بيت لحم منطقة تسوية.

للمشروع  خاصة  تنظيم  عوائد  بفرض  هللا  رام  بلدية  في  والبناء  للتنظيم  المحلية  اللجنة  عن  صادر  إعالن     *
والبيرة. رام هللا  محافظة   /)1500/25/2015( رقم 

*    إعالن صادر عن وزارة االقتصاد الوطني بشأن تسجيل المعامالت في السجل اإللكتروني لضمان الحقوق في 
المنقول. المال 
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رقم العدد مائة وستة وعشرون / 8 تشرين الثاني  2016ممسلسل
الصفحة

احملتوى

.1
قرار بقانون رقم )22( لسنة 2016م 

بشأن تعديل قانون الزراعة رقم )2( لسنة 2003م وتعديالته.
5

.2
قرار بقانون رقم )23( لسنة 2016م 

بشأن المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة.
7

.3
قرار بقانون رقم )24( لسنة 2016م

بشأن  2016م،  لسنة   )18( رقم  بقانون  القرار  في  العمل  وقف  بشأن 
تعديل قانون مكافحة الفساد رقم )1( لسنة 2005م وتعديالته.

14

.4
مرسوم رقم )9( لسنة 2016م

بشأن إنشاء الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي. 
15

.5
مرسوم رقم )10( لسنة 2016م

بشأن تعيين أميناً عاماً لمجلس الوزراء.
18

.6
قرار رقم )144( لسنة 2016م

بشأن ترقية السيد/ رأفت "مصطفى بدران" إلى درجة سفير. 
19

.7
قرار رقم )145( لسنة 2016م

بشأن تخصيص قطع أراض ٍفي محافظة رام هللا والبيرة للمنفعة العامة.
20

.8
قرار رقم )146( لسنة 2016م

أريحا  محافظة  أراضي  من  حكومية  أرض  قطعة  تخصيص  بشأن 
واألغوار للمنفعة العامة. 

22

.9
قرار رقم )147( لسنة 2016م

بشأن نقل السيد/ نزيه موسى إلى هيئة تشجيع االستثمار. 
24

.10
قرار رقم )148( لسنة 2016م

بتشكيل لجنة لتولي إدارة أعمال دار الحياة الجديدة للصحافة والطباعة 
النشر.

25
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.11
قرار رقم )149( لسنة 2016م

بشأن تعيين قضاة صلح في المحافظات الجنوبية.
27

.12
قرار رقم )150( لسنة 2016م

بشأن ترقية السيد/ ظافر ملحم إلى درجة وكيل مساعد.
29

.13
قرار رقم )151( لسنة 2016م

بشأن ترقية السيد/ يونس الكرمي إلى مدير عام.
30

.14
قرار رقم )152( لسنة 2016م

بشأن تخصيص جزء من قطعة أرض في محافظة القدس للمنفعة العامة.
31

.15
قرار رقم )153( لسنة 2016م

بشأن تخصيص جزء من قطعة أرض من أراضي الدهيشة في محافظة 
بيت لحم للمنفعة العامة.

33

.16
قرار رقم )154( لسنة 2016م

بشأن تخصيص قطع أراٍض في محافظة أريحا واألغوار للمنفعة العامة. 
35

.17
قرار رقم )155( لسنة 2016م

بشأن ترفيع السيد/ يوسف عوده إلى درجة )A4( ونقله إلى هيئة شؤون 
األسرى والمحررين.

37

.18
قرار رقم )156( لسنة 2016م

بمنظمة  واإلعالم  الثقافة  دائرة  إلى  السيد/ حيدر عوض هللا  نقل  بشأن 
التحرير الفلسطينية

38

.19
قرار رقم )157( لسنة 2016م

بشأن المصادقة على النظام الداخلي للوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي.
39

.20
قرار رقم )158( لسنة 2016م

بشأن تشكيل مجلس إدارة دار الحياة الجديدة للصحافة والطباعة والنشر.
44

.21
قرار رقم )159( لسنة 2016م

بأعمال رئيس  قائماً  “أسعد عبد هللا”  سليم  القاضي/ عماد  تعيين  بشأن 
المحكمة العليا ورئيس مجلس القضاء األعلى.

46

.22
قرار رقم )160( لسنة 2016م

بشأن تمديد خدمة القاضي الشرعي/ ربحي التميمي لمدة سنة واحدة.
47
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.23
قرار رقم )161( لسنة 2016م

بشأن تمديد خدمة القاضي الشرعي/ مصطفى الطويل لمدة سنة واحدة.
48

.24
قرار رقم )162( لسنة 2016م

بشأن تمديد خدمة القاضي الشرعي/ مازن اآلغا لمدة سنة واحدة.
49

.25
قرار رقم )163( لسنة 2016م

.)A2( بشأن تعيين السيد/ عماد حمتو بدرجة وكيل مساعد
50

.26
قرار رقم )164( لسنة 2016م

بشأن نقل السيد/ محمد جبر إلى ديوان الموظفين العام.
51

.27
قرار رقم )165( لسنة 2016م

بإعادة تشكيل مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية.
52

.28
قرار رقم )166( لسنة 2016م

بشأن نقل السفير/ حسام الدباس.
53

.29
قرار رقم )167( لسنة 2016م

بشأن تشكيل فريق العمل الوطني للتنمية االقتصادية.
54

.30
قرار مجلس الوزراء رقم )8( لسنة 2016م 

بنظام الشكاوى.
56

.31
تعليمات رقم )4( لسنة 2016م

الخاضعة  بالجهات  الخاصة  اإلرهاب  وتمويل  األموال  غسل  بمكافحة 
لرقابة وإشراف هيئة سوق رأس المال.

62

87قرارات صادرة عن المحكمة الدستورية العليا.32.

102إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء.33.

والمياه.34. األراضي  تسوية  هيئة  تسوية صادرة عن  157أوامر 

.35
الدولي  األمن  مجلس  قرارات  تنفيذ  لجنة  عن  الصادرة  القرارات 

2016م. لسنة 
165
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185تنويه.36.

*     إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة بيت لحم:
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة بيت لحم بشأن المصادقة على مشروع تنظيم تفصيلي 

لغايات تنظيم شارع في موقع خلة حمامة والجداول - رقم المشروع )4/ب.ت/2015(.

*     إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة طوباس:
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة طوباس بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لغايات تعديل 

مسار شارع هيكلي.

*     إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة جنين:
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة جنين بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لغايات   .1

تعديل عرض ومسار شارع هيكلي - رقم المشروع )ت2016/5(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة جنين بشأن المصادقة على مشروع تنظيم تفصيلي   .2

لغايات توسعة طريق تسوية - رقم المشروع )ت2016/1(.
رقم   - رابا  هيكلي  مشروع  إيداع  بشأن  جنين  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .3

المشروع )2016/9(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة جنين بشأن إيداع مشروع هيكلي جلقموس - رقم   .4

المشروع )2016/10(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة جنين بشأن إيداع مشروع هيكلي إم التوت - رقم   .5

المشروع )2016/11(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة جنين بشأن إيداع مشروع هيكلي المغير والمطلة - رقم   .6

المشروع )2016/12(.

*     إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة الخليل:
بلدة  هيكلي  مشروع  إيداع  بشأن  الخليل  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .1

.)2016 1/خ.ت/ ( المشروع  رقم   - يطا 
بلدة  هيكلي  مشروع  إيداع  بشأن  الخليل  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .2

)2/خ.ت/2016(. المشروع  رقم   - صوريف 
بلدة  هيكلي  مشروع  إيداع  بشأن  الخليل  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .3

.)2016 3/خ.ت/ ( المشروع  رقم   - تفوح 
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة الخليل بشأن إيداع مشروع هيكلي تفصيلي لغايات   .4

صناعي وتنظيم شارع - رقم المشروع )4/خ.ت/2016(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة الخليل بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي لغايات   .5

تنظيم شارع استاد دورا - مسجد أبو جياش - رقم المشروع )5/خ.ت/2016(.
تفصيلي  هيكلي  مشروع  إيداع  بشأن  الخليل  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .6

لغايات صناعي وتنظيم شارع - رقم المشروع )6/خ.ت/2016(.
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*     إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة طولكرم:
بلدة  هيكلي  مشروع  إيداع  بشأن  طولكرم  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .1

.)1250-9-2015 ( المشروع  رقم   - عنبتا 
تنظيمي  تعديل  مشروع  إيداع  بشأن  لمحافظة طولكرم  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  إعالن صادر عن   .2

.)2015 /11 /1266 ( المشروع  رقم   - تجاري  إلى  صناعي  من  االستعمال  صفة  تغيير  لغايات 
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة طولكرم بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لغايات   .3

تعديل مسار شارع هيكلي - رقم المشروع )2016/1/122(.
تنظيمي  تعديل  مشروع  إيداع  بشأن  لمحافظة طولكرم  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  إعالن صادر   .4
رقم   - والنزالت  الشرقية  باقة   - مصدق  هيكلي  شارع  عرض  وتخفيض  شارع  من  جزء  إلغاء  لغايات 

المشروع )1268/12/2015(.
تفصيلي  إيداع مشروع هيكلي  بشأن  لمحافظة طولكرم  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  إعالن صادر عن   .5
رقم   - شارع  وتنظيم  حجر  ومقلع  كسارة  إقامة  لغاية  صناعي  إلى  زراعي  من  االستعمال  صفة  لتغيير 

المشروع )1215/3/2013(.

*     إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة أريحا واألغوار:
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة أريحا واألغوار بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي   .1

لالعتراض في أراضي النويعمة - رقم المشروع )2015/11/28(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة أريحا واألغوار بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي   .2

لغايات تغيير صفة االستعمال وتعديل مسار شوارع - رقم المشروع )2013/6/18(.
هيكلي  مخطط  إيداع  بشأن  واألغوار  أريحا  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .3

لالعتراضات. أريحا  لمدينة 
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة أريحا واألغوار بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي   .4

لالعتراض الخاص بشركة مجموعة عمار العقارية - مدينة القمر - رقم المشروع )2013/6/18(.

*     إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة:
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي   .1

لتغيير مسار شارع من أراضي رمون - رقم المشروع )1592/37/2015(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي   .2
لشق طريق ومشروع تعديل تنظيمي لتوسعة جزء من شارع وتوسعة طريق غير منتظم العرض - سطح مرحبا 

من أراضي البيرة - رقم المشروع )1501/42/2015(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع هيكلي تعديلي   .3

لهيكلي المزرعة الشرقية - رقم المشروع )1565/2016(.
تعديل  مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  هللا  رام  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .4
تنظيمي لتعديل صفة االستخدام من )ب( إلى تجاري طولي بأحكام خاصة المدينة من أراضي رام هللا - رقم 

المشروع )1500/4/2016(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي   .5

لتنظيم مدخل من أراضي رام هللا - رقم المشروع )1500/1/2016(.
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تنظيم  مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  هللا  رام  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .6
تسوية  عدة طرق  وإلغاء  ودرج  مسار طريق  لتعديل  تنظيمي  وتعديل  درج  وتنظيم  لتنظيم طريق  تفصيلي 
وإعادة توحيد وإفراز وتغيير صفة استخدام من سكن )أ( بأحكام خاصة إلى سكن )أ( وتغيير استعمال من 

سكن )أ( إلى ساحة من أراضي رام هللا - رقم المشروع )1500/2/2016(.
المصادقة على مشروع  اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن  إعالن صادر عن   .7

تنظيم تفصيلي لتوسعة طريق تسوية من أراضي البيرة - رقم المشروع )1501/50/2015(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي   .8

لتغيير صفة االستخدام من مقابر إلى سكن )ج( من أراضي بيتونيا - رقم المشروع )1503/8/2016(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي   .9
لتغيير صفة االستخدام من ساحات عامة إلى منطقة صناعية وتغيير صفة االستخدام من منطقة صناعية إلى 

منطقة ساحات عامة من أراضي بيتونيا ضمن حدود بلدية رام هللا - رقم المشروع )1500/7/2016(.
تعديل  مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  هللا  رام  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .10
إنشاء مدرسة  لغاية  بأحكام خاصة  )أ(  منطقة سكن  إلى  االستعمال من سكن زراعي  لتغيير صفة  تنظيمي 

من أراضي سردا - رقم المشروع )1572/58/2013(.
تعديل  مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  رام هللا  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  إعالن صادر   .11
رقم   - البيرة  أراضي  من  خاصة  بأحكام  مكاتب  إلى  )ب(  سكن  من  االستخدام  صفة  لتغيير  تنظيمي 

.)1501/52/2016( المشروع 
تعديل  مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  هللا  رام  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .12

تنظيمي لتعديل مسار شارع من أراضي بيتين - رقم المشروع )1525/51/2015(.
تنظيم  مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  هللا  رام  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .13

تفصيلي لتنظيم طريق وإنهاءه بمدور من أراضي البيرة - رقم المشروع )1501/56/2015(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي   .14
لتغيير صفة االستخدام من مباٍن عامة إلى سكن )أ( من أراضي المزرعة القبلية ضمن بلدية الزيتونة - رقم 

المشروع )1564/13/2016(.
تعديل  مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  هللا  رام  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .15
رقم   - شخيدم  أبو  أراضي  من  )ب(  سكن  إلى  عامة  مباٍن  منطقة  من  االستخدام  صفة  لتغيير  تنظيمي 

المشروع )1508/14/2016(.
هيكلي  مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  هللا  رام  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .16
وإفراز  توحيد  وإعادة  شوارع  وإلغاء  شوارع  مسارات  وتعديل  االستعمال  صفة  تغيير  لغايات  تفصيلي 

لغايات إقامة مشروع إسكان من أراضي بيرزيت - رقم المشروع )1502/33/2015(.
تعديل  مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  هللا  رام  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .17

تنظيمي لتغيير مسار شارع من أراضي جفنا - رقم المشروع )1538/55/2015(.
تعديل  مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  هللا  رام  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .18
تنظيمي لتغيير صفة االستخدام من سكن )ب( إلى تجاري ومكاتب بأحكام خاصة من أراضي رام هللا - رقم 

المشروع )1500/49/2015(.
تعديل  مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  رام هللا  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  إعالن صادر   .19
رقم   - طرق  وتوسعة  خاصة  بأحكام  ومكاتب  تجاري  إلى  سكن  من  االستعمال  صفة  لتغيير  تنظيمي 

.)1500/11/2016( المشروع 
تعديل  مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  هللا  رام  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .20
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إلى  إلى حديقة عامة ومن سكن )ب(  6م وتغيير صفة االستعمال من درج  تنظيمي إللغاء طريق بعرض 
حديقة عامة وتنظيم مدور من أراضي مدينة البيرة - رقم المشروع )1501/15/2015(.

مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  هللا  رام  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .21
الجزء  وتعديل  الرئيسية  التجارية  المراكز  لمنطقة  الخاصة  األحكام  وتغيير  إلفراز  تنظيمي  تعديل 
أراضي  من  شارع  وتنظيم  المواقف  لمركبات  خدمة  وممر  مشاة  ممر  إلى  مشاة  ممر  من  الجنوبي 

.)1501 /44 /2015 ( المشروع  رقم   - البيرة  مدينة 
مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  هللا  رام  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .22
بلدية   - شخيدم  أبو  أراضي  من  )أ(  سكن  إلى  عامة  مباٍن  من  االستعمال  صفة  لتغير  تنظيمي  تعديل 

.)1508 /19 /2016 ( المشروع  رقم   - الزيتونة 
تعديل  مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  هللا  رام  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  إعالن صادر   .23
بلدية   - الغربية  المزرعة  أراضي  من  )أ(  سكن  إلى  عامة  مرافق  من  االستعمال  صفة  لتغيير  تنظيمي 

.)1564/24/2016( المشروع  - رقم  الزيتونة 
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي   .24

لتعديل مسار عدة طرق و توسعة طريق من أراضي أبو قش - رقم المشروع )1507/21/2016(.

*     أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه/ محافظة سلفيت:
سلفيت  لمحافظة  التابعة  قيره  قرية  عموم  باعتبار  والمياه  األراضي  تسوية  هيئة  عن  صادر  تسوية  أمر 

تسوية. منطقة 

*     أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه/ محافظة رام هللا والبيرة:
هللا  رام  لمحافظة  التابعة  لقيا  بيت  بلدة  عموم  باعتبار  والمياه  األراضي  تسوية  هيئة  عن  صادر  تسوية  أمر 

تسوية. منطقة  والبيرة 

*     أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه/ محافظة بيت لحم:
أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باعتبار المساحة المبين مسار حدودها وإحداثياتها بالمخطط المرفق 
باإلعالن، والتي تمثل أجزاء من األحواض الطبيعية ذوات األرقام )4، 5، 6( من أراضي عرب ابن عبيد “العبيدية”، 

وجزء من الحوض الطبيعي رقم )8( من أراضي عرب التعامرة التابعة لمحافظة بيت لحم منطقة تسوية.

*     أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه/ محافظة القدس:
بالمخطط  المبين مسار حدودها واحداثياتها  المساحة  باعتبار  أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه 

المرفق باإلعالن، والتي تشكل جزءاً من أراضي قرية بيرنباال التابعة لمحافظة القدس منطقة تسوية.

*     أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه/ محافظة الخليل:
أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باستثناء جزء من الحوض رقم )101( المسمى خلة حجة الغربي 

من أراضي دورا التابعة لمحافظة الخليل من أعمال التسوية.
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رقم العدد مائة وسبعة وعشرون / 4 كانون األول 2016ممسلسل
الصفحة

احملتوى

.1
قرار بقانون رقم )25( لسنة 2016م

بشأن صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.
3

.2
قرار رقم )168( لسنة 2016م

بشأن المصادقة على استمالك أجزاء من قطع أراٍض في محافظة جنين 
للمنفعة العامة.

12

.3
قرار رقم )169( لسنة 2016م

بشأن نقل السيد/ جمال حسين إلى مفوضية العالقات العربية والصين 
الشعبية.

21

.4
قرار رقم )170( لسنة 2016م

بشأن نقل السيد/ ربيع حسن إلى وزارة المالية والتخطيط.
22

.5
قرار رقم )171( لسنة 2016م

بشأن نقل السيد/ علي فطافطة إلى المنظمات الشعبية.
23

.6
قرار رقم )172( لسنة 2016م

بشأن نقل السيدة/ وفاء حمايل إلى المجلس التشريعي الفلسطيني.
24

.7
قرار رقم )173( لسنة 2016م

بشأن تعيين السيد/ محمد أبو وردة في النيابة العامة.
25

.8
قرار رقم )174( لسنة 2016م

بشأن تعديل القرار الرئاسي رقم )31( لسنة 2015م
بشأن نقل وتعيين السيد/ عاطف أبو سيف محافظاً بديوان الرئاسة. 

26

.9
قرار رقم )175( لسنة 2016م

بشأن تخصيص قطع أراٍض في محافظات الوطن للمنفعة العامة.
27

.10
قرار رقم )176( لسنة 2016م

الفتوى  ديوان  لرئيس  نائباً  الحميد  عبد  إيمان  السيدة/  تعيين  بشأن 
والتشريع.

35
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36قرار صادر عن المحكمة الدستورية العليا.11.

38أحكام غيابية - صادرة عن محكمة بداية جنين.12.

األعلى.13. التنظيم  مجلس  عن  42إعالنات صادرة 

والمياه.14. األراضي  تسوية  هيئة  تسوية صادرة عن  73أوامر 

.15
إعالن تسجيل الشركات - صادر عن وزارة االقتصاد الوطني/ مراقب 

الشركات.
89

.16
قرار رقم )9( لسنة 2016م

بشأن تنفيذ قرارات مجلس األمن الدولي.
204

.17
النظاميين  المحامين  نقابة  عن  صادرة   - المحاماة  مهنة  آداب  الئحة 

الفلسطينيين.
208

*     إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة رام هللا والبيرة:
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتنظيم طريق بعرض 8م وتنظيم درج   .1
بعرض 3م وتعديل مسار طريق ودرج وإلغاء عدة طرق تسوية وتغيير صفة االستعمال من سكن )أ( بأحكام 
خاصة إلى سكن )أ( ومن سكن )أ( إلى ساحة وإعادة توحيد وإفراز في حوض )15( الجدول - رام هللا/ محافظة 

رام هللا والبيرة.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من ساحات   .2
عامة إلى منطقة صناعية ومن منطقة صناعية إلى ساحات عامة في وادي الدير- بيتونيا - مخطط هيكلي 

رام هللا/ محافظة رام هللا والبيرة.
وتعديل  االستعمال  صفة  وتغيير  تنظيمي  تعديل  مشروع  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  عن  صادر  إعالن   .3
 )7( رام هللا   - السماقة  )9( شعب  الهوى  بطن   )16( الطيرة   )11( في حوض  وتنظيم شوارع  وتوسعة 

والبيرة. رام هللا  محافظة  بيتونيا/   - ترفيديا  عين 
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتغيير صفة االستعمال وتعديل مسارات   .4
شوارع وإلغاء شارع وإعادة توحيد وإفراز لغايات مشروع إسكان في حوض )5( - بيرزيت/ محافظة رام هللا 

والبيرة.
التنظيم األعلى بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم شارع بعرض 12م وممرات  إعالن صادر عن مجلس   .5
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مشاة بعرض 4م وحديقة لغاية اإلفراز وتنظيم القطعة )16( حوض )4( إلى سكن )ج( - جفنا/ محافظة رام هللا 
والبيرة.

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من مباٍن عامة   .6
إلى سكن )أ( في القطعة )18( حوض )7( - المزرعة القبلية/ محافظة رام هللا والبيرة.

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من مباٍن عامة   .7
إلى سكن )أ( في القطعة )13( حوض )15( - المزرعة القبلية/ محافظة رام هللا والبيرة.

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من مباٍن عامة   .8
إلى سكن )ب( - أبو شخيدم/ محافظة رام هللا والبيرة.

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار شارع بعرض 16م وتوسعة   .9
شارع بعرض 14م حوض )7( - أبو قش/ محافظة رام هللا والبيرة.

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي إلعادة تقسيم عدة قطع وتنظيم شوارع   .10
وتغيير صفة االستعمال في األحواض )14 الكرزم، 15 الجدول، 13 ردانا(/ محافظة رام هللا والبيرة.

*     إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة أريحا واألغوار:
من  االستعمال  صفة  لتغيير  تنظيمي  تعديل  مشروع  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  عن  صادر  إعالن   .1
طريق  وتنظيم  طرق  مسار  وتعديل  فلل  سكن  إلى  خضراء  منطقة  ومن  خضراء  منطقة  إلى  فلل  سكن 

أريحا. محافظة  النويعمة/   - القمر(  )مدينة  لمشروع 
سياحي  إلى  ريفي  سكن  من  تنظيمي  تعديل  مشروع  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  عن  صادر  إعالن   .2

أريحا. محافظة  النويعمة/   - خاصة  بأحكام 

*     إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة جنين:
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار شارع وتخفيض عرضه   .1

من 12م إلى 10م وتغيير صفة االستعمال من مباٍن عامة إلى منطقة تجارية - جنين/ محافظة جنين.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي إللغاء شوارع بعرض 8م في القطعة )5(   .2

حوض )18( برقين - جنين/ محافظة جنين.
منطقة  من  االستعمال  صفة  لتغيير  تنظيمي  تعديل  مشروع  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  عن  صادر  إعالن   .3

خضراء مفتوحة إلى سكن )ج( في القطعة رقم )50( حوض )20054( - جنين/ محافظة جنين.

*     إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة القدس:
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي إللغاء شارع بعرض 8م وتنظيم آخر   .1

بعرض 8م في حوض )2( طبيعي - رافات/ محافظة القدس.
حديقة  من  االستعمال  لتغيير صفة  تنظيمي  تعديل  مشروع  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  إعالن صادر عن   .2

إلى مباٍن عامة بأحكام خاصة في القطعة )18( حوض )16( - مخماس/ محافظة القدس.
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*     إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة نابلس:
في  14م  بعرض  شارع  مسار  لتعديل  تنظيمي  تعديل  مشروع  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  عن  صادر  إعالن 

حوض )8( - تل/ محافظة نابلس.

*     إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة طولكرم:
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتخفيض عرض شارع من 8م إلى ممر مشاة 

بعرض 6م وإلغاء جزء من شارع بعرض 8م في القطعة )145( حوض )2( - باقة الشرقية/ محافظة طولكرم.

*     إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة سلفيت:
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتنظيم شارع بعرض 8م وإلغاء شارع آخر 

بعرض 8م وتنظيم ممر مشاة بعرض 6م في القطعتين )52، 54( حوض )4( - دير استيا/ محافظة سلفيت.

*     أوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية األراضي والمياه/ محافظة رام هللا والبيرة:
التابعة لمحافظة  المصباح  باعتبار عموم قرية خربثا  أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه   .1

رام هللا والبيرة منطقة تسوية.
وإحداثياتها  حدودها  مسار  المبين  المساحة  باعتبار  والمياه  األراضي  تسوية  هيئة  عن  صادر  تسوية  أمر   .2
بالمخطط المرفق والتي تمثل جزءاً من أراضي قرية المغير وجزءاً من أراضي قرية ترمسعيا، والتي تم 

ضمها ألراضي خربة أبو فالح التابعة لمحافظة رام هللا والبيرة منطقة تسوية.
رام هللا  لمحافظة  التابعة  ترمسعيا  قرية  باعتبار عموم  والمياه  األراضي  تسوية  هيئة  تسوية صادر عن  أمر   .3

والبيرة منطقة تسوية.
التابعة لمحافظة رام هللا  أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باعتبار عموم قرية كفر نعمه   .4

والبيرة منطقة تسوية.
أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باعتبار عموم قرية دير غسانة التابعة لمحافظة رام هللا   .5

والبيرة منطقة تسوية.
التابعة لمحافظة رام هللا  أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باعتبار عموم قرية بيت ريما   .6

والبيرة منطقة تسوية.

*     أوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية األراضي والمياه/ محافظة جنين:
أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باعتبار الحوض رقم )10( المبين مسار حدوده وإحداثاته   .1

بالمخطط المرفق من أراضي بيت قاد التابعة لمحافظة جنين منطقة تسوية. 
أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باعتبار أحواض األراضي المرفقة في اإلعالن الواقعة   .2

ضمن قرية عربونة التابعة لمحافظة جنين منطقة تسوية.
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*     أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه/ محافظة بيت لحم:
لحم  بيت  لمحافظة  التابعة  فجار  بيت  مدينة  عموم  باعتبار  والمياه  األراضي  تسوية  هيئة  عن  تسوية صادر  أمر 

منطقة تسوية.

*     أوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية األراضي والمياه/ محافظة الخليل:
الخليل  لمحافظة  التابعة  تفوح  مدينة  عموم  باعتبار  والمياه  األراضي  تسوية  هيئة  عن  صادر  تسوية  أمر   .1

تسوية. منطقة 
2.  أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باعتبار عموم بلدة بيت كاحل التابعة لمحافظة الخليل 

منطقة تسوية.
أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باعتبار عموم مدينة حلحول التابعة لمحافظة الخليل منطقة   .3

تسوية.

*     أوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية األراضي والمياه/ محافظة سلفيت:
أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باعتبار عموم قرية كفل حارس التابعة لمحافظة سلفيت   .1

منطقة تسوية.
سلفيت  لمحافظة  التابعة  سرطة  قرية  عموم  باعتبار  والمياه  األراضي  تسوية  هيئة  عن  تسوية صادر  أمر   .2

تسوية. منطقة 

*     إعالن تسجيل الشركات صادر عن وزارة االقتصاد الوطني/ مراقب الشركات.
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رقم العدد مائة وثمانية وعشرون/  14 كانون الثاني 2017ممسلسل
الصفحة

احملتوى

.1
قرار بقانون رقم )26( لسنة 2016م 

بشأن رفع الحصانة عن النائب جمال الطيراوي.
5

.2
قرار بقانون رقم )27( لسنة 2016م 

بشأن رفع الحصانة عن النائب ناصر خليل )ناصر جمعة(.
6

.3
قرار بقانون رقم )28( لسنة 2016م 

بشأن رفع الحصانة عن النائب محمد دحالن.
7

.4
قرار بقانون رقم )29( لسنة 2016م 

بشأن رفع الحصانة عن النائب شامي الشامي.
8

.5
قرار بقانون رقم )30( لسنة 2016م 

بشأن رفع الحصانة عن النائب نجاة أبو بكر.
9

.6
قرار بقانون رقم )31( لسنة 2016م 

بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لسنة 1979م.
10

.7
قرار بقانون رقم )1( لسنة 2017م 

بشأن تعديل قانون الخدمة المدنية رقم )4( لسنة 1998م وتعديالته.
12

.8
قرار بقانون رقم )2( لسنة 2017م 

بشأن تعديل قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم )10( لسنة 2005م 
وتعديالته.

14

.9
قرار رقم )177( لسنة 2016م 

بشأن تعيين السيدين/ رامي أبو عياش ومحمد جانم في ديوان الرئاسة.
17

.10
قرار رقم )178( لسنة 2016م 

بشأن نقل السيد/ جمال جواريش إلى ديوان الرئاسة.
18

.11
قرار رقم )179( لسنة 2016م 

بشأن إعادة تشكيل األمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس.
19
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.12
قرار رقم )180( لسنة 2016م 

بشأن تعيين القاضي/ عماد سليم سعد رئيساً للمحكمة العليا رئيساً لمجلس 
القضاء األعلى. 

21

.13
قرار رقم )181( لسنة 2016م 

بشأن نقل السيد/ فاروق سليمان إلى المجلس التشريعي الفلسطيني.
22

.14
قرار رقم )182( لسنة 2016م 

بشأن المصادقة على الهيكل التنظيمي لهيئة شؤون األسرى والمحررين.
23

.15
قرار رقم )183( لسنة 2016م 

في  بتعيين قضاة صلح  2016م  لسنة   )149( القرار رقم  تعديل  بشأن 
المحافظات الجنوبية.

25

.16
قرار رقم )184( لسنة 2016م 

بشأن تخصيص قطع أراٍض في محافظات الوطن للمنفعة العامة.
27

.17
قرار رقم )185( لسنة 2016م 

بشأن المصادقة على أحكام صادرة عن المحكمة العسكرية الخاصة.
30

.18
قرار رقم )186( لسنة 2016م 

بشأن تعيين السيدة/ منال إبراهيم وكياًل لوزارة االقتصاد الوطني.
37

.19
قرار رقم )187( لسنة 2016م 

بشأن تمديد خدمة القاضي الشرعي السيد/ عبد الرحمن صوالحة. 
38

.20
قرار رقم )1( لسنة 2017م 

بشأن المصادقة على قرار حكم المحكمة العسكرية الخاصة/ أريحا في 
القضية الجزائية رقم )34/م ع خ أ/2015( محاكم.

39

.21
قرار رقم )2( لسنة 2017م 

بشأن تعيين السيد/ عامر شاهين معاون نيابة عامة في النيابة العامة.
41

.22
قرار مجلس الوزراء رقم )9( لسنة 2016م

بالالئحة التنفيذية المعدلة لالئحة التنفيذية رقم )45( لسنة 2005م لقانون 
الخدمة المدنية رقم )4( لسنة 1998م وتعديالته.

42

.23
2017م  قرار رقم )1( لسنة 

- صادر  جاال  بيت  لبلدية  النفايات  المكاره ورسوم جمع  منع  بنظام 
المحلي. الحكم  وزارة  عن 

45
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.24
2017م  قرار رقم )2( لسنة 

صادر   - لحم  بيت  لبلدية  النفايات  جمع  ورسوم  المكاره  منع  بنظام 
المحلي. الحكم  وزارة  عن 

53

.25
2016م  لسنة   )5( رقم  تعليمات 

اللجنة  عن  صادرة   - السريعة  الحواالت  عمليات  عن  باإلبالغ 
اإلرهاب. وتمويل  األموال  غسل  لمكافحة  الوطنية 

63

.26

تعليمات رقم )6( لسنة 2016م 
بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الخاصة بتجارة المعادن الثمينة 
واألحجار الكريمة - صادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال 

وتمويل اإلرهاب.

65

74قرارات صادرة عن المحكمة الدستورية العليا.27.

86حكم غيابي - صادر عن محكمة استئناف رام هللا.28.

87أحكام غيابية - صادرة عن محكمة بداية جنين.29.

89حكم غيابي - صادر عن محكمة بداية قلقيلية.30.

.31
محكمة  عن  - صادر   )2014/22( رقم  الجناية  في  غيابي  حكم  تبليغ 

جرائم الفساد.
90

92إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى.32.

118إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء.33.

154إعالن صادر عن اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في بلدية رام هللا.34.

.35
إعالن تسجيل الشركات - صادر عن وزارة االقتصاد الوطني/ مراقب 

الشركات.
155
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*     إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة رام هللا والبيرة:
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن المخطط الهيكلي لبلدة برهام/ محافظة رام هللا والبيرة.  .1

سكن  من  االستعمال  صفة  لتغيير  تنظيمي  تعديل  مشروع  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  عن  صادر  إعالن   .2
القطعة رقم )168( حوض رقم )1( - عين سينيا/ محافظة رام هللا  إلى تجاري بأحكام خاصة في  زراعي 

والبيرة.
وإلغاء  6م  بعرض  شارع  إللغاء  تنظيمي  تعديل  مشروع  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  عن  صادر  إعالن   .3
درج وتغيير صفة االستعمال من سكن )ب( إلى حديقة عامة وتنظيم مدور في حوض رقم )10( - اإلذاعة 

البيرة/ محافظة رام هللا والبيرة.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتعديل األحكام الخاصة لمركز تجاري   .4
رئيسي وتعديل ممر مشاة إلى ممر مشاة وممر خدمة لمركبات المواقف وتنظيم شارع بعرض 10م )مشروع 

اإلرسال سنتر( حوض رقم )10( - البيرة/ محافظة رام هللا والبيرة.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي بتغيير صفة االستعمال من سكن )ب(   .5

إلى معارض تجارية بأحكام خاصة في حوض رقم )16( باطن الهوى - رام هللا/ محافظة رام هللا والبيرة.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن )ب(   .6

إلى تجاري ومكاتب بأحكام خاصة في حوض رقم )19( المدينة - رام هللا/ محافظة رام هللا والبيرة.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لمسار شارع بعرض 8م في حوض   .7

رقم )1( - بيتين/ محافظة رام هللا والبيرة.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من مباٍن عامة   .8

إلى سكن )أ( في حوض رقم )2( - أبو اشخيدم/ محافظة رام هللا والبيرة.
12م  إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار شارعين بعرض   .9

في حوض رقم )2( - أبو قش/ محافظة رام هللا والبيرة.

*     إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة نابلس:
12م  بعرض  شارع  مسار  لتعديل  تنظيمي  تعديل  مشروع  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  إعالن صادر عن   .1

في حوض رقم )30( - عصيرة الشمالية/ محافظة نابلس.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن إعادة ايداع مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم شارع بعرض 12م   .2

وتنظيم مرافق عامة لغاية اإلفراز الزراعي في القطعة رقم )18( حوض رقم )7( - تل/ محافظة نابلس.
لغاية  لتنظيم شوارع ومرافق عامة  التنظيم األعلى بشأن مشروع هيكلي تفصيلي  إعالن صادر عن مجلس   .3

اإلفراز الزراعي في القطعة رقم )12( حوض رقم )4( - اجنسنيا/ محافظة نابلس.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن إعادة إيداع مشروع تعديل تنظيمي بتخفيض عرض شارع   .4

من 12م إلى 10م في حوض رقم )12( - بيت ايبا/ محافظة نابلس.
8م  إلى  6م  من  شارع  لتوسعة  تنظيمي  تعديل  مشروع  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  عن  صادر  إعالن   .5

نابلس. محافظة  نابلس/   -  )24057( رقم  في حوض 
شوارع  لتنظيم  تفصيلي  هيكلي  مشروع  إيداع  إعادة  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  عن  صادر  إعالن   .6

نابلس. القطعة رقم )33( في حوض رقم )57( - طلوزة/ محافظة  لغاية اإلفراز في  ومرافق عامة 
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*     إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة قلقيلية:
في  12م  بعرض  شارع  لتنظيم  تفصيلي  هيكلي  مشروع  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  عن  صادر  إعالن 

قلقيلية. محافظة  جيت/ 

*     إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة طوباس:
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتخفيض عرض شارع 12م إلى 8م   .1

وتعديل مساره في حوض رقم )11( - تياسير/ محافظة طوباس.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي إللغاء شارع وتنظيم آخر بعرض 8م   .2

وتغيير صفة االستعمال من سكن )ب( إلى سكن )أ( في حوض رقم )4( - طمون/ محافظة طوباس.

*     إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة بيت لحم:
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتغيير صفة االستعمال لغاية إقامة مصنع 

حجر ورخام - بيت فجار/ محافظة بيت لحم.

*     إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة الخليل:
وآخر  16م  بعرض  شارع  لتنظيم  تفصيلي  هيكلي  مشروع  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  عن  إعالن صادر   .1

بعرض 12م وتغيير صفة االستعمال لغاية إقامة مصنع سيكوريت زجاج - ترقوميا/ محافظة الخليل.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم شارع بعرض 20م وتغيير صفة   .2

االستعمال لغاية إقامة مصنع شيبس - خاراس/ محافظة الخليل.

*     إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة القدس:
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن التوسعة التنظيمية لبلدة السواحرة الشرقية/ محافظة القدس.  .1

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن )أ(   .2
إلى سكن )ب( بأحكام خاصة في حوض رقم )5( - الجديرة - مخطط هيكلي رافات/ محافظة القدس.

*     إعالنا صادر عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة جنين:
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي بإلغاء جزء من شارع وتنظيم آخر بعرض 8م 

في حوض رقم )25( - كفر راعي/ محافظة جنين.

*     إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة:
تعديل  مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  هللا  رام  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .1

تنظيمي وإعادة توحيد وإفراز حوض )15( من أراضي رام هللا - رقم المشروع )1500/2/2016(.
تعديل  إيداع مشروع  بشأن  والبيرة  رام هللا  لمحافظة  للتخطيط والبناء  اإلقليمية  اللجنة  إعالن صـادر عن   .2

المشروع )1503/16/2016(. - رقم  بيتونيا  بلدية  أراضي  تنظيمي في حوض )10( من 
هيكلي  مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  هللا  رام  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .3

نعلين - رقم المشروع )1570/2015(.
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تعديل  مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  هللا  رام  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .4
تنظيمي حوض )17( من أراضي رام هللا - رقم المشروع )1500/34/2016(.

إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تعديل حوض   .5
)3 الملعب( من أراضي جفنا - رقم المشروع )1538/35/2016(.

هيكلي  مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  هللا  رام  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .6
)ديرابزيع - كفرنعمة - بلعين - صفا( - رقم المشروع )1542/2014(.

إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي   .7
حوض )5( من أراضي ديرجرير في حوض )5( من أراضي الطيبة - رقم المشروع )1544/47/2015(.
هيكلي  مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  رام هللا  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  إعالن صادر   .8

)شقبا - شبتين - بدرس - قبيا( - رقم المشروع )1595/2015(.
تعديل  مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  هللا  رام  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .9

تنظيمي حوض )27( من أراضي مدينة البيرة - رقم المشروع )1501/45/2016(.
تعديل  إيداع مشروع  بشأن  والبيرة  لمحافظة رام هللا  والبناء  للتخطيط  االقليمية  اللجنة  إعالن صـادر عن   .10

19( من أراضي رام هللا - رقم المشروع )1500/43/2016(. في الحوضين )15، 
تعديل  إيداع مشروع  بشأن  والبيرة  رام هللا  لمحافظة  للتخطيط والبناء  اإلقليمية  اللجنة  إعالن صـادر عن   .11

المشروع )1503/41/2016(. بيتونيا - رقم  تنظيمي في حوض )4( من أراضي 
تعديل  مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  رام هللا  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  إعالن صادر   .12

19( من أراضي رام هللا - رقم المشروع )1500/44/2016(.  ،11 تنظيمي في األحواض )16، 
تعديل  إيداع مشروع  بشأن  والبيرة  رام هللا  لمحافظة  للتخطيط والبناء  اإلقليمية  اللجنة  إعالن صـادر عن   .13

تنظيمي في حوض )11( من أراضي رام هللا - رقم المشروع )1500/46/2016(.

*     إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة طولكرم:
قفين  بلدة  هيكلي  مشروع  إيداع  بشأن  طولكرم  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  اعالن 

وعكابا - رقم المشروع )1253/8/2016(.

*     إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة نابلس:
تنظيم  مشروع  على  المصادقة  بشأن  نابلس  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .1

تفصيلي القتراح شارع بعرض 15م - رقم المشروع )4/2016(.
تفصيلي  تنظيم  مشروع  بشأن  نابلس  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .2

.)15 /-2016 )ت  المشروع  رقم   - فوريك  بيت  في  شارع  لتنظيم 
في  تنظيمي  تعديل  إيداع مشروع  بشأن  نابلس  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  إعالن صادر عن   .3

زواتا - رقم المشروع )ت 22/2016(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة نابلس بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لرفع   .4

الضرر عن خزان المياه وعن بناء قائم في بيت ايبا - رقم المشروع )ت 30/2016(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة نابلس بشأن إيداع مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم   .5

شوارع ومرافق عامة لمشروع جمعية إسكان تعاونية في بيت امرين - رقم المشروع )ت - 31/2016(.
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تنظيمي  تعديل  مشروع  إيداع  بشأن  نابلس  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .6
.)33/2016 ايبا - رقم المشروع )ت  القطعة )26( حوض )11( بيت  إلغاء مرافق عامة في  لغايات 

إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة نابلس بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتعديل   .7
مسار شارع واقتراح وصلة طريق في بيت وزن - رقم المشروع )ت 2016-/34(.

تفصيلي  تنظيم  مشروع  إيداع  بشأن  نابلس  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .8
القتراح طريق في نابلس - رقم المشروع )ت 35/2016(.

إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة نابلس بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لغايات   .9
تغيير صفة االستعمال من سكن )أ( إلى سياحي في بيت ايبا - رقم المشروع )ت 2016-/36(.

تفصيلي  هيكلي  مشروع  إيداع  بشأن  نابلس  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .10
نابلس - رقم  المهندسين/  بنقابة  الزراعي في اجنسنيا خاص  لغايات اإلفراز  القتطاع شوارع ومباٍن عامة 

مشروع )ت 37/2016(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة نابلس بشأن إيداع مشروع هيكلي عراق بورين.  .11

إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة نابلس بشأن إيداع مشروع هيكلي عينابوس.  .12
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة نابلس بشأن إيداع مشروع هيكلي قصرة.  .13

إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة نابلس بشأن إيداع مشروع هيكلي نصف اجبيل.  .14
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة نابلس بشأن إيداع مشروع هيكلي برقة.  .15

إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة نابلس بشأن إيداع مشروع هيكلي بزاريا.  .16
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة نابلس بشأن إيداع مشروع هيكلي بيت امرين.  .17

إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة نابلس بشأن إيداع مشروع هيكلي تلفيت.  .18
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة نابلس بشأن إيداع مشروع هيكلي جالود.  .19

إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة نابلس بشأن إيداع مشروع هيكلي جوريش.  .20
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة نابلس بشأن إيداع مشروع هيكلي الناقورة.  .21
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة نابلس بشأن إيداع مشروع هيكلي اجنسنيا.  .22

للمشروع  خاصة  تنظيم  عوائد  بفرض  هللا  رام  بلدية  في  والبناء  للتنظيم  المحلية  اللجنة  عن  صادر  إعالن     *
والبيرة. رام هللا  رام هللا/ محافظة  مدينة   )1500/2/2016( رقم 

*     إعالن تسجيل الشركات صادر عن وزارة االقتصاد الوطني/ مراقب الشركات.
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رقم العدد مائة وتسعة وعشرون /  5 شباط  2017ممسلسل
الصفحة

احملتوى

.1
مرسوم رقم )11( لسنة 2016م

بشأن األوسمة واألنواط والميداليات المدنية والعسكرية لدولة فلسطين.
7

.2
قرار رقم )3( لسنة 2017م 

بشأن منح السيد/ صائب نظيف درجة وزير.
11

.3
قرار رقم )4( لسنة 2017م 

بشأن تشكيل محكمة االستئناف العسكرية.
12

.4
قرار رقم )5( لسنة 2017م 

بشأن تشكيل المحكمة العسكرية الخاصة.
14

.5
قرار رقم )6( لسنة 2017م 

بشأن تشكيل المحكمة العسكرية المركزية/ الوسط )أريحا، رام هللا(.
15

.6
قرار رقم )7( لسنة 2017م 

بشأن تشكيل المحكمة العسكرية المركزية/ الشمال )نابلس، قلقيلية، سلفيت(.
16

.7
قرار رقم )8( لسنة 2017م 

بشأن تشكيل المحكمة العسكرية المركزية/ الجنوب )الخليل، بيت لحم(.
17

.8
قرار رقم )9( لسنة 2017م 

جنين،  )طوباس،  الشمال  المركزية/  العسكرية  المحكمة  تشكيل  بشأن 
طولكرم(.

18

.9
قرار رقم )10( لسنة 2017م 

بشأن تشكيل المحكمة العسكرية الدائمة/ الشمال )نابلس، قلقيلية، سلفيت(.
19

.10
قرار رقم )11( لسنة 2017م 

طوباس،  )جنين،  الشمال  الدائمة/  العسكرية  المحكمة  تشكيل  بشأن 
طولكرم(.

20

129

mjr.lab.pna.ps



147 Ref : G 26-8-2018 - )3( الرقم المرجعي : دليل رقم

العدددليل الوقائع الفلسطينية الثالث

.11
قرار رقم )12( لسنة 2017م 

بشأن تشكيل المحكمة العسكرية الدائمة/ الوسط )رام هللا، أريحا(.
21

.12
قرار رقم )13( لسنة 2017م 

بشأن تشكيل المحكمة العسكرية الدائمة/ الجنوب )الخليل، بيت لحم(.
22

.13
قرار رقم )14( لسنة 2017م 

الوطني  للمؤتمر  العام  إلى مكتب األمين  السيدة/ ريم ارشيد  بشأن نقل 
الشعبي للقدس.

23

.14
قرار رقم )15( لسنة 2017م 

وزارة  إلى  ونقلها  عام  مدير  إلى  بلعاوي  راوية  السيدة/  ترقية  بشأن 
الخارجية.

24

.15
قرار رقم )16( لسنة 2017م 

البيرة  أراضي  قطعة أرض من  استمالك فضلة  المصادقة على  بشأن 
للمنفعة العامة.

25

.16
قرار مجلس الوزراء رقم )10( لسنة 2016م

بالنظام المالي واإلداري لصندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية.
28

.17
قرار مجلس الوزراء رقم )1( لسنة 2017م

بنظام بدالت الملحقين العسكريين عند االبتعاث للخارج.
31

.18
قرار مجلس الوزراء رقم )27( لسنة  2016  م

باتفاقية الشراكة في اإلنتاج لتطوير حقل بترول رنتيس.
34

.19
قرار مجلس الوزراء رقم )28( لسنة  2016م 

بتوصيات اللجنة الوزارية لدراسة موضوع ضم مدارس في القدس إلى 
مالك وزارة التربية والتعليم العالي.

35

.20
قرار مجلس الوزراء رقم )29( لسنة  2016م 

بمدرسة هيرمان جماينر )SOS( بيت لحم.
37

.21
قرار مجلس الوزراء رقم )30( لسنة  2016  م 

بإضافة دائرة شؤون المفاوضات إلى عضوية اللجنة الوطنية لألسماء 
الجغرافية.

39

.22
قرار مجلس الوزراء رقم )31( لسنة  2016  م 

للثقافة  دائمة  عاصمة  القدس  لبرنامج  الوطنية  اللجنة  تشكيل  بإعادة 
العربية.

40
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.23
قرار مجلس الوزراء رقم )32( لسنة  2016م 

والتأمينات  المخاطر  درء  إدارة صندوق  مجلس  في  أعضاء  باستبدال 
الزراعية.

42

.24
قرار مجلس الوزراء رقم )33( لسنة  2016  م 

بإغالق سلفة الطوارئ الخاصة بفصل الشتاء في القدس.
43

.25
قرار مجلس الوزراء رقم )34( لسنة  2016  م 

بشراء طعم للحجاج والمصل الخاص باألفاعي.
44

.26
قرار مجلس الوزراء رقم )35( لسنة  2016  م 

بتعديل قرار مجلس الوزراء بشأن تشكيل اللجنة الوطنية العليا لمناهضة 
العنف ضد المرأة.

45

.27
قرار مجلس الوزراء رقم )36( لسنة  2016  م 

باعتماد نظام امتحان شهادة الثانوية العامة "التوجيهي" الجديد.
46

.28
قرار مجلس الوزراء رقم (37( لسنة  2016  م 

بإحالة موظفين إلى التقاعد المبكر.
47

.29
قرار مجلس الوزراء رقم )38( لسنة  2016  م 

بالتعاقد المباشر مع مطابع لطباعة الكتب المدرسية.
49

.30
قرار مجلس الوزراء رقم )39( لسنة  2016  م 

فرخة  قرية  في  باطون  أكتاف  عمل  مشروع  في  اإلضافية  باألعمال 
بمحافظة سلفيت.

50

.31
قرار مجلس الوزراء رقم )40( لسنة  2016  م 

بتشكيل لجنة عطاءات مركزية في مجال األبنية والمرافق العامة.
51

.32
قرار مجلس الوزراء رقم )41( لسنة  2016  م 

بتشكيل لجنة عطاءات مركزية في مجال الطرق والنقل والتعدين.
52

.33
قرار مجلس الوزراء رقم )42( لسنة  2016  م 

والصرف  والري  المياه  مجال  في  مركزية  عطاءات  لجنة  بتشكيل 
الصحي والسدود.

53

.34
قرار مجلس الوزراء رقم )43( لسنة  2016  م 

الدفع  وسائل  استخدام  لتعزيز  الوطنية  للخطة  العام  اإلطار  باعتماد 
اإللكتروني.

54
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.35
قرار مجلس الوزراء رقم )44( لسنة  2016  م 

التقاعدي  الراتب  بين  الجمع  موضوع  لدراسة  قانونية  لجنة  بتشكيل 
والراتب الشهري.

55

.36
قرار مجلس الوزراء رقم )45( لسنة  2016  م 

الكهروميكانيكية  األعمال  مجال  في  مركزية  عطاءات  لجنة  بتشكيل 
واالتصاالت.

56

.37
قرار مجلس الوزراء رقم )46( لسنة  2016م

بانتداب موظفي الخدمة المدنية للعمل في دوائر حكومية خارج الوطن.
57

.38
قرار مجلس الوزراء رقم )47( لسنة  2016م 

بالدين المستحق على لجنة مشاريع رأس الفارعة.
58

.39
قرار مجلس الوزراء رقم )48( لسنة  2016  م 

بإحالة موظفين إلى التقاعد المبكر.
60

.40
قرار مجلس الوزراء رقم )49( لسنة  2016  م 

إلى  وإحالتها  عبادي  محمد  محمود  انشراح  الموظفة/  درجة  بترفيع 
التقاعد المبكر.

63

.41
قرار مجلس الوزراء رقم )50( لسنة  2016  م 

بترفيع درجة الموظفة/ نوفة حسن علي الحوارني وإحالتها إلى التقاعد 
المبكر.

64

.42
قرار مجلس الوزراء رقم )51( لسنة  2016  م 

التقاعد  إلى  وإحالته  ديرية  محمد  علي  محمد  الموظف/  درجة  بترفيع 
المبكر.

65

.43
قرار مجلس الوزراء رقم )52( لسنة  2016  م 

بالتفاهمات مع مجلس إدارة اتحاد المقاولين بشأن عقد المقاولة الموحد.
66

.44
قرار مجلس الوزراء رقم )53( لسنة  2016م 

بالرقابة على تنظيم وضبط إيرادات ونفقات قطاع الكهرباء.
68

.45
قرار مجلس الوزراء رقم )54( لسنة  2016م 

بتوجيه عقوبة اللوم لموظف في وزارة الزراعة.
71

.46
قرار مجلس الوزراء رقم )55( لسنة  2016م 

بعدم منح أي تراخيص لفتح كليات طب جديدة في الجامعات الفلسطينية.
72
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.47
قرار مجلس الوزراء رقم )56( لسنة  2016م 

بمنع العمل خارج إطار الوظيفة.
73

.48
قرار مجلس الوزراء رقم )57( لسنة  2016م

بتخصيص موازنة للجنة الوطنية المستقلة لمتابعة نتائج وتقرير "لجنة 
التحقيق الدولية المستقلة".

75

.49
قرار مجلس الوزراء رقم )58( لسنة  2016م 

باألعمال اإلضافية لمشروع إنشاء مقر مخابرات محافظة نابلس الجديد.
76

.50
قرار مجلس الوزراء )59( لسنة  2016م 

بتفويض بلدية الخليل بإدارة محمية وادي القف/ جنوب غرب الخليل.
77

.51
قرار مجلس الوزراء رقم )60( لسنة  2016م 

الفلسطينية  والتجمعات  المخيمات  في  والمساكن  للسكان  العام  بالتعداد 
في لبنان.

79

.52
قرار مجلس الوزراء رقم )61( لسنة  2016م 

بتأجيل انتخابات مجالس الهيئات المحلية لسنة 2016م.
80

.53
قرار مجلس الوزراء رقم )62( لسنة  2016م 

الهيكل  تعديل  على  المصادقة  بشأن  الوزراء  مجلس  قرار  بسحب 
التنظيمي لوزارة الحكم المحلي.

82

.54
قرار مجلس الوزراء رقم )63( لسنة  2016م 

بإحالة موظفين إلى التقاعد المبكر.
83

.55
قرار مجلس الوزراء رقم )64( لسنة  2016م 

بصرف بدل مناوبات لألطباء والفنيين العاملين في الطب الشرعي.
85

.56
قرار مجلس الوزراء رقم )65( لسنة  2016م 

بإعادة كافة مجالس الهيئات المحلية لممارسة أعمالها.
86

.57
قرار مجلس الوزراء رقم )66( لسنة  2016م 

.)V.P.N( بالتعاقد المباشر لتشغيل الشبكة الحكومية
88

.58
قرار مجلس الوزراء رقم )67( لسنة  2016م

بالشبكة الحكومية.
89
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.59
قرار مجلس الوزراء رقم )68( لسنة  2016م 

بآليات استيراد المنتجات الزراعية وخاصة زيت الزيتون.
91

العليا.60. الدستورية  المحكمة  عن  صادر  92قرار 

.61
إعالنات صادرة عن مدير عام اإلدارة العامة للتعاون "مسجل الجمعيات 

التعاونية" - وزارة العمل.
102

.62
إعالن تسجيل الشركات - صادر عن وزارة االقتصاد الوطني/ مراقب 

الشركات.
107

169أوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية األراضي والمياه.63.

211إعالن صادر عن اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في بلدية رام هللا.64.

.65
قرار رقم )10( لسنة 2016م

بشأن تنفيذ قرارات مجلس األمن الدولي - صادر عن لجنة تنفيذ قرارات 
مجلس األمن.

217

*     إعالن صادر عن مدير عام اإلدارة العامة للتعاون “مسجل الجمعيات التعاونية” بتسجيل جمعيات تعاونية. 

*     إعالن صادر عن مدير عام اإلدارة العامة للتعاون “مسجل الجمعيات التعاونية” بإلغاء تسجيل جمعيات تعاونية.

*     إعالن صادر عن مدير عام اإلدارة العامة للتعاون “مسجل الجمعيات التعاونية” بتصفية جمعيات تعاونية.

*     إعالن تسجيل شركات صادر عن وزارة االقتصاد الوطني/ مراقب الشركات.

*     أوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية األراضي والمياه/ محافظة رام هللا والبيرة:
أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باعتبار المساحة المبين مسار حدودها وإحداثياتها بالمخطط   .1
المرفق باإلعالن، والتي تمثل الحوض رقم )19( المسمى “البلد” من أراضي بيرزيت التابعة لمحافظة رام هللا 

والبيرة منطقة تسوية.
أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باعتبارعموم قرية عابود التابعة لمحافظة رام هللا والبيرة   .2

منطقة تسوية.
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أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باعتبار عموم قرية بلعين التابعة لمحافظة رام هللا والبيرة   .3
منطقة تسوية.

التابعة لمحافظة رام هللا  ابزيغ  باعتبار عموم قرية دير  أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه   .4
والبيرة منطقة تسوية.

أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باعتبار عموم قرية بيت عور التحتا التابعة لمحافظة   .5
رام هللا والبيرة منطقة تسوية.

أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه، باعتبار عموم قرية صفا التابعة لمحافظة رام هللا والبيرة   .6
منطقة تسوية.

أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باعتبار عموم بلدة سنجل التابعة لمحافظة رام هللا والبيرة   .7
منطقة تسوية.

أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باعتبار عموم قرية جماال التابعة لمحافظة رام هللا والبيرة   .8
منطقة تسوية.

أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باعتبار عموم قرية الطيرة التابعة لمحافظة رام هللا والبيرة   .9
منطقة تسوية.

التابعة لمحافظة  النوباني  أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باعتبار عموم قرية مزارع   .10
رام هللا والبيرة منطقة تسوية.

أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باعتبار عموم قرية عارورة التابعة لمحافظة رام هللا والبيرة   .11
منطقة تسوية.

أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باعتبار عموم قرية بيتلو التابعة لمحافظة رام هللا والبيرة   .12
منطقة تسوية.

التابعة لمحافظة رام هللا  باعتبار عموم قرية دير عمار  أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه   .13
والبيرة منطقة تسوية.

أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باعتبار عموم بلدة عبوين التابعة لمحافظة رام هللا والبيرة   .14
منطقة تسوية.

أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باعتبار عموم قرية المزرعة القبلية التابعة لمحافظة رام   .15
هللا والبيرة منطقة تسوية.

التابعة لمحافظة رام هللا  أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه، باعتبار عموم قرية كفر عين   .16
والبيرة منطقة تسوية.

أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باعتبار عموم قرية قبيا التابعة لمحافظة رام هللا والبيرة   .17
منطقة تسوية.

التابعة لمحافظة رام هللا  أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باعتبار عموم قرية دير قديس   .18
والبيرة منطقة تسوية.

أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باعتبار عموم قرية كوبر التابعة لمحافظة رام هللا والبيرة   .19
منطقة تسوية.

أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باعتبار عموم قرية رنتيس التابعة لمحافظة رام هللا والبيرة   .20
منطقة تسوية.
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أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باعتبار عموم قرية شقبا التابعة لمحافظة رام هللا والبيرة   .21
منطقة تسوية.

أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باعتبار المساحة المبينة مسار حدودها وإحداثياتها بالمخطط   .22
المرفق باإلعالن والتي تشكل جزءاً من أرض قرية عجول التابعة لمحافظة رام هللا والبيرة منطقة تسوية.

*     أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه/ محافظة الخليل:
 مر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باعتبار عموم بلدة بيت أوال التابعة لمحافظة الخليل منطقة تسوية.

*     أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه/ محافظة القدس:
أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باعتبار عموم قرية الجديرة التابعة لمحافظة القدس منطقة تسوية.

*     أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه/ محافظة قلقيلية:
أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باعتبار عموم بلدة عزون التابعة لمحافظة قلقيلية منطقة تسوية.

*     أوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية األراضي والمياه/ محافظة طولكرم:
أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باعتبار عموم بلدة عالر التابعة لمحافظة طولكرم منطقة   .1

تسوية.
أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باعتبار عموم بلدة باقة الشرقية التابعة لمحافظة طولكرم   .2

منطقة تسوية.
لمحافظة طولكرم  التابعة  ليد  بيت  قرية  باعتبار عموم  أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه   .3

تسوية. منطقة 
أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باعتبار عموم قرية عتيل التابعة لمحافظة طولكرم منطقة   .4

تسوية.
لمحافظة  التابعة  صور  كفر  قرية  عموم  باعتبار  والمياه  األراضي  تسوية  هيئة  عن  صادر  تسوية  أمر   .5

تسوية. منطقة  طولكرم 

*     أوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية األراضي والمياه/ محافظة سلفيت:
أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باعتبار المساحة المبين مسار حدودها وإحداثياتها بالمخطط   .1
المرفق باإلعالن، والتي تشكل جزءاً من حوض )3( طبيعي، وجزءاً من حوض )4( طبيعي من أراضي مدينة 

سلفيت التابعة لمحافظة سلفيت منطقة تسوية.
أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باعتبار عموم قرية اسكاكا التابعة لمحافظة سلفيت منطقة   .2

تسوية.
أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باعتبار عموم قرية حارس التابعة لمحافظة سلفيت منطقة   .3

تسوية.
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أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باعتبار عموم بلدة الزاوية التابعة لمحافظة سلفيت منطقة   .4
تسوية.

*    أوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية األراضي والمياه/ محافظة نابلس:
أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باعتبار عموم قرية صرة التابعة لمحافظة نابلس منطقة   .1

تسوية.
أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باعتبار عموم بلدة بيتا التابعة لمحافظة نابلس منطقة تسوية.  .2

*    أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه/ محافظة جنين:
أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باعتبار عموم بلدة ميثلون التابعة لمحافظة جنين منطقة تسوية.

*     أوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية األراضي والمياه/ محافظة بيت لحم:
أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باعتبار عموم بلدة الخضر التابعة لمحافظة بيت لحم   .1

تسوية. منطقة 
من   )112( رقم  األرض  قطعة  باستثاء  والمياه  األراضي  تسوية  هيئة  عن  التسوية صادر  من  استثناء  أمر   .2

الحوض رقم )2 طبيعي ( المسمى الراس الكبير من أراضي مدينة بيت جاال )الدوحة( من أعمال التسوية.

للمشروع  خاصة  تنظيم  عوائد  بفرض  هللا  رام  بلدية  في  والبناء  للتنظيم  المحلية  اللجنة  عن  صادر  إعالن     *
والبيرة. رام هللا  - محافظة   )2014/39/1500( رقم 
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رقم العدد مائة وثالثون / 5 آذار  2017ممسلسل
الصفحة

احملتوى

قرار بقانون رقم )3( لسنة 2017م 1.
3بشأن الموازنة العامة لسنة 2017م.

قرار بقانون رقم )4( لسنة 2017م 2.
10بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم )1( لسنة 2005م وتعديالته.

.3
تعليمات رقم )1( لسنة 2017م

السفارات  لدى  المنقولة  غير  باألموال  المتعلقة  الوكاالت  تنظيم  بشأن 
والقنصليات الفلسطينية بالخارج.

12

قرار رقم )17( لسنة 2017م4.
13بشأن نقل السيد/ محمد السلقان إلى ديوان الموظفين العام.

قرار رقم )18( لسنة 2017م5.
14بشأن ترقية السيدة/ أميرة الهندي إلى مدير عام.

قرار رقم )19( لسنة 2017م6.
15بشأن التمديد للسيد/ رفيق النتشة رئيساً لهيئة مكافحة الفساد.

.7
قرار رقم )20( لسنة 2017م

بشأن تعيين السيد/ نبيل شعث مستشاراً لرئيس الدولة لشؤون العالقات 
الخارجية والدولية.

16

.8
قرار رقم )21( لسنة 2017م

بشأن تعيين السفير/ حسام زملط رئيساً للمفوضية العامة لمنظمة التحرير 
الفلسطينية في الواليات المتحدة األمريكية.

17

قرار رقم )22( لسنة 2017م9.
18بشأن ترقية السيد/ إيهاب ندى إلى مدير عام.

.10
قرار رقم )23( لسنة 2017م

بشأن تشكيل محكمة قضايا انتخاب الهيئات المحلية.
19
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.11
قرار رقم )24( لسنة 2017م

بشأن التجديد لألستاذ الدكتور/ مروان عورتاني رئيساً لجامعة فلسطين 
التقنية )خضوري(.

21

.12
قرار رقم )25( لسنة 2017م

بشأن إعادة تشكيل إدارة مجلس تنظيم قطاع الكهرباء.
22

.13
قرار رقم )26( لسنة 2017م

بشأن ترقية السيد/ مسلم قويدر إلى وكيل مساعد.
23

.14
تعليمات رقم )1( لسنة 2017م

بشأن سجل حقوق الضمان في األموال المنقولة - صادرة عن وزارة 
االقتصاد الوطني.

24

.15
تعليمات رقم )1( لسنة 2017م

 - الكيماوية  والسالئف  العقلية  والمؤثرات  المخدرات  جداول  بشأن 
صادرة عن وزارة الصحة.

30

.16
أمر رقم )1( لسنة 2017م

رأس  سوق  هيئة  عن  صادر   - العمال  وتأمين  المركبات  تأمين  بشأن 
المال الفلسطينية.

37

إعالن تسجيل الشركات - صادر عن وزارة االقتصاد الوطني/ مراقب 17.
41الشركات.

مهنة 18. مجلس  - صادر عن  الجدد  الحسابات  مدققي  أسماء  نشر  إعالن 
90تدقيق الحسابات.

91أوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية األراضي والمياه.19.

الدولي 20. األمن  مجلس  قرارات  تنفيذ  لجنة  عن  الصادرة  القرارات 
2017م. 95لسنة 

*     إعالن تسجيل الشركات - صادر عن وزارة االقتصاد الوطني/ مراقب الشركات.

*     إعالن نشر أسماء مدققي الحسابات الجدد - صادر عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات.

130

mjr.lab.pna.ps



157 Ref : G 26-8-2018 - )3( الرقم المرجعي : دليل رقم

العدددليل الوقائع الفلسطينية الثالث

*     أوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية األراضي والمياه/ محافظة بيت لحم:
أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باعتبار المساحة المبين مسار حدودها وإحداثياتها بالمخطط   .1
المرفق باإلعالن، والتي تمثل جزءاً من الحوض الطبيعي رقم )12(، المسمى أبو حوار من اراضي عرب 

التعامرة التابعة لمحافظة بيت لحم منطقة تسوية.
المبين مسار حدودها  المساحة  باستثناء  التسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه  استثناء من  أمر   .2
وإحداثياتها بالمخطط المرفق باإلعالن، والتي تمثل جزءاً من حوض رقم )8( طبيعي، المسمى أبو مهير 

التسوية. التابعة لمحافظة بيت لحم من أعمال  التعامرة  من أراضي عرب 
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رقم العدد مائة وواحد وثالثون / 11 نيسان  2017ممسلسل
الصفحة

احملتوى

.1
قرار بقانون رقم )5( لسنة 2017م 

بتعديل القرار بقانون رقم )5( لسنة 2013م، بشأن صندوق اإلقراض 
لطلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين.

4

.2
قرار بقانون رقم )6( لسنة 2017م 

بشأن تنظيم نقل وزارعة األعضاء البشرية.
7

مرسوم رقم )1( لسنة 2017م 3.
17بشأن عدد أعضاء مجالس الهيئات المحلية ذات النسبة السكانية المسيحية.

.4
مرسوم رقم )2( لسنة 2017م

بشأن المصادقة على اتفاقية الحماية المتبادلة وتبادل المعلومات السرية 
مع حكومة جمهورية بلغاريا.

19

.5
قرار رقم )27( لسنة 2017م

بشأن تعيين السيد/ حسين غنام سفيراً لدى تركمنستان.
20

.6
قرار رقم )28( لسنة 2017م

لشؤون  الوزراء  لرئيس  مستشاراً  قطامي  ناصر  السيد/  تعيين  بشأن 
الصناديق العربية واإلسالمية.

21

.7
قرار رقم )29( لسنة 2017م

شؤون  مكتب  على  مشرفاً  وتعيينه  جمعة  بشار  السيد/  نقل  بشأن 
المنطقة )ج( لدى مكتب رئيس الوزراء.

22

قرار رقم )30( لسنة 2017م8.
23بشأن نقل السيد/ محمود مزهر إلى سلطة المياه.

.9
قرار رقم )31( لسنة 2017م

بشأن نقل السيد/ أمين قنديل إلى اإلدارة العامة للمعابر والحدود.
24

.10
قرار رقم )32( لسنة 2017م

بشأن تجديد إعارة السيد/ توفيق البديري مديراً عاماً لصندوق تطوير 
وإقراض الهيئات المحلية.

25
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.11
قرار رقم )33( لسنة 2017م

بشأن إلحاق لجنة إعمار الخليل كمركز مسؤولية في بلدية الخليل.
26

.12
قرار رقم )34( لسنة 2017م

للمرأة  العام  لالتحاد  الوظيفي  الوصف  بطاقات  على  المصادقة  بشأن 
الفلسطينية.

27

قرار رقم )35( لسنة 2017م13.
28بشأن ترقية السيد/ عصام جاد هللا إلى مدير عام.

.14
2016م  قرار رقم )1( لسنة 

أحكام  بشأن  والمقاييس  المواصفات  مؤسسة  إدارة  مجلس  عن  صادر 
المواصفات والمقاييس الفلسطينية  - اعتماد مواصفات.

29

.15
2016م  قرار رقم )2( لسنة 

أحكام  بشأن  والمقاييس  المواصفات  إدارة مؤسسة  صادر عن مجلس 
المواصفات والمقاييس الفلسطينية - اعتماد مواصفات.

30

.16
قرار رقم )3( لسنة 2016م 

صادر عن مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس بشأن أحكام 
مواصفات. اعتماد   - الفلسطينية  والمقاييس  المواصفات 

33

73قرار صادر عن المحكمة الدستورية العليا.17.

77حكم غيابي - صادر عن محكمة استئناف رام هللا.18.

.19
إعالن تسجيل الشركات - صادر عن وزارة االقتصاد الوطني/ مراقب 

الشركات.
78

161أوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية األراضي والمياه.20.

.21
الدولي  األمن  مجلس  قرارات  تنفيذ  لجنة  عن  الصادرة  القرارات 

2017م. لسنة 
165
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*     إعالن تسجيل الشركات - صادر عن وزارة األقتصاد الوطني/ مراقب الشركات. 

*     أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه/ محافظة بيت لحم: 
أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باعتبار قطعة األرض رقم )16( من الحوض رقم )28084( 

المسمى سهل الرعوات من أراضي بيت ساحور التابعة لمحافظة بيت لحم منطقة تسوية.

*     أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه/ محافظة القدس:
أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باعتبار قطعة األرض رقم )73( من الحوض رقم )2( المسمى 

المواحل من أراضي قرية بيت حنينا التابعة لمحافظة القدس منطقة تسوية.

*     أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه/ محافظة طولكرم:
المبينة مسار حدودها واحداثياتها بالمخطط  أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باعتبار المساحة 

المرفق باإلعالن والتي تمثل جذر البلد من أراضي طولكرم التابعة لمحافظة طولكرم منطقة تسوية.
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رقم العدد مائة واثنان وثالثون / 25 نيسان  2017ممسلسل
الصفحة

احملتوى

.1
قرار بقانون رقم )7( لسنة 2017م

بشأن إلحاق جدول اإلحداثات الوظيفية بالموازنة العامة لسنة 2017م.
3

.2
قرار بقانون رقم )8( لسنة 2017م 

بشأن التربية والتعليم العام.
8

.3
قرار بقانون رقم )9( لسنة 2017م

بشأن التقاعد المبكر لقوى األمن الفلسطينية.
23

.4
قرار بقانون رقم )10( لسنة 2017م

دفع  من  الجنوبية  المحافظات  في  والمكلفين  المواطنين  إعفاء  بشأن 
الضرائب ورسوم الخدمات.

25

.5
مرسوم رقم )3( لسنة 2017م

بتعديل المرسوم الرئاسي رقم )2( لسنة 2016م
بشأن إنشاء اللجنة الوطنية الفلسطينية للقانون الدولي اإلنساني.

27

.6
قرار رقم )36( لسنة 2017م 

بشأن تعيين قضاة شرعيين.
29

.7
قرار رقم )37( لسنة 2017م 

بشأن ترقية السيدة/ حنان يوسف إلى مدير عام.
30

.8
قرار رقم )38( لسنة 2017م 

بشأن نقل السيد/ عماد الدين حمدان إلى ديوان الموظفين العام.
31

.9
قرار رقم )39( لسنة 2017م

بشأن تشكيل فريق وطني للتطوير اإلداري.
32

.10
2016م  قرار مجلس الوزراء رقم )11( لسنة 

المياه. قطاع  تنظيم  لمجلس  اإلداري  بالنظام 
33

.11
2016م  قرار مجلس الوزراء رقم )12( لسنة 

المياه. قطاع  تنظيم  لمجلس  المالي  بالنظام 
59
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75حكم غيابي - صادر عن محكمة بداية جنين.12.

76حكم غيابي - صادر عن محكمة بداية قلقيلية.13.

.14
إعالن تسجيل الشركات - صادر عن وزارة االقتصاد الوطني/ مراقب 

الشركات. 
77

.15
الدولي  األمن  مجلس  قرارات  تنفيذ  لجنة  عن  الصادرة  القرارات 

2017م. لسنة 
111

*     إعالن تسجيل الشركات - صادر عن وزارة األقتصاد الوطني/ مراقب الشركات.
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رقم العدد مائة وثالثة وثالثون / 29 أيار  2017ممسلسل
الصفحة

احملتوى

قرار بقانون رقم )11( لسنة 2017م1.
6بشأن تنظيم ممارسة حق اإلضراب في الوظيفة العمومية.

قرار بقانون رقم )12( لسنة 2017م2.
8بتعديل القرار بقانون رقم )10( لسنة 2013م، بشأن جامعة االستقالل.

.3
قرار بقانون رقم )13( لسنة 2017م

بتعديل القرار بقانون )4( لسنة 2010م، بشأن حظر ومكافحة منتجات 
المستوطنات.

10

قرار بقانون رقم )14( لسنة 2017م4.
12بشأن تعديل اسم وزارة الخارجية.

مرسوم رقم )4( لسنة 2017م 5.
14بشأن إنشاء المكتبة الوطنية.

قرار رقم )40( لسنة 2017م 6.
17بشأن نقل السيد/ سامر عودة إلى سلطة األراضي.

.7
قرار رقم )41( لسنة 2017م 

العامة  األمانة  إلى  الوزراء  رئيس  مكتب  من  موظفين  نقل   بشأن 
لمجلس الوزراء.

18

.8
قرار رقم )42( لسنة 2017م 

العليا  المحكمة  لرئيس  نائباً  حتو  روبين  هشام  القاضي/  تعيين  بشأن 
األعلى.  القضاء  لرئيس مجلس  نائباً 

19

قرار رقم )43( لسنة 2017م 9.
20بشأن ترقية السيد/ محمد عوده إلى مدير عام. 

قرار رقم )44( لسنة 2017م 10.
21بشأن ترقية السيد/ محمد القدوة إلى وكيل.
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قرار رقم )45( لسنة 2017م 11.
22بشأن تعيين الدكتور/ عبد الناصر قدومي رئيساً لجامعة االستقالل.

.12
قرار مجلس الوزراء رقم )2( لسنة 2017م

بتعديل الالئحة التنفيذية رقم )45( لسنة 2005م لقانون الخدمة المدنية 
رقم )4( لسنة 1998م المعدل بالقانون رقم )4( لسنة 2005م وتعديالتها.

23

.13
2017م  قرار مجلس الوزراء رقم )3( لسنة 

المحلية. الهيئات  مجالس  وأعضاء  رؤساء  بنظام 
25

.14
قرار مجلس الوزراء رقم )69( لسنة 2016م 

التقاعد  إلى  بركة  أحمد  محمود  نظمي  الموظف/  إحالة  قرار  بسحب 
المبكر.

32

.15
قرار مجلس الوزراء رقم )70( لسنة 2016م 

بسحب ترفيع الموظفة/ نوفة حسن علي الحوراني.
33

.16
قرار مجلس الوزراء رقم )71( لسنة 2016م 

بإحالة الموظف/ عبد هللا عبد العزيز شاكر نجار إلى التقاعد المبكر.
34

.17
قرار مجلس الوزراء رقم )72( لسنة 2016م 

بإضافة رئيس سلطة جودة البيئة إلى عضوية اللجنة الوزارية لإلشراف 
على مشروع إعداد المخطط الوطني المكاني.

35

.18
قرار مجلس الوزراء رقم )73( لسنة 2016م 

بإحالة موظفين إلى التقاعد المبكر.
36

.19
قرار مجلس الوزراء رقم )74( لسنة 2016م 

بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة الضمان االجتماعي.
38

.20
قرار مجلس الوزراء رقم )75( لسنة 2016م 
بإعفاء لجنة زكاة قلقيلية من دفع رسوم الطابو.

40

.21
قرار مجلس الوزراء رقم )1( لسنة 2017م 

باالتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة بقطاع العدالة.
41

.22
قرار مجلس الوزراء رقم )2( لسنة 2017م 

التقاعد  إلى  جوابري  القادر  عبد  الناصر حسين  عبد  الموظف/  بإحالة 
المبكر.

42
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.23
قرار مجلس الوزراء رقم )3( لسنة 2017م 

بإحالة السيد/ راشد النمر الموظف في وزارة الصحة إلى التقاعد المبكر.
44

.24
قرار مجلس الوزراء رقم )4( لسنة 2017م 

بإحالة رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية إلى التقاعد المبكر.
45

.25
قرار مجلس الوزراء رقم )5( لسنة 2017م 

الطاقة   سلطة  رئيس  بأعمال  قائماً  ملحم  ظافر  الموظف/   بتكليف 
والموارد الطبيعية.

46

.26
قرار مجلس الوزراء رقم )6( لسنة 2017م 

بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم )1( لسنة 2017م.
47

.27
قرار مجلس الوزراء رقم )7( لسنة 2017م 

منتهية  والمواصالت  النقل  وزارة  سجالت  في  المسجلة  بالمركبات 
الترخيص.

48

.28
قرار مجلس الوزراء رقم )8( لسنة 2017م 

بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم )7( لسنة 2008م، بشأن نظام المعهد 
القضائي الفلسطيني.

49

.29
قرار مجلس الوزراء رقم )9( لسنة 2017م 

بتعديل قرار التأمينات الصحية للعاطلين عن العمل.
50

.30
قرار مجلس الوزراء رقم )10( لسنة 2017م 

باعتماد البوابة الموحدة للمساعدات االجتماعية.
51

.31
قرار مجلس الوزراء رقم )11( لسنة 2017م 

بتسمية أعضاء المجلس األعلى لسياسات الشراء العام.
52

.32
قرار مجلس الوزراء رقم )12( لسنة 2017م 

بانتخابات مجالس الهيئات المحلية لسنة 2017م.
53

.33
قرار مجلس الوزراء رقم )13( لسنة 2017م 

بإحالة موظفين إلى التقاعد المبكر.
64

.34
قرار مجلس الوزراء رقم )14( لسنة 2017م

بالمصادقة على االتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين دولة فلسطين 
وجمهورية السودان الشقيقة.

67
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.35
قرار مجلس الوزراء رقم )15( لسنة 2017م 

بالتعاقد والشراء المباشر لصيانة محركات ومضخات دائرة مياه الضفة 
الغربية.

69

.36
قرار مجلس الوزراء رقم )16( لسنة 2017م 

بصرف مساعدات مالية لعدد من الجمعيات الخيرية.
70

.37
قرار مجلس الوزراء رقم )17( لسنة 2017م 

باتفاقية تسديد الديون المترتبة على شركة كهرباء محافظة القدس.
72

.38
قرار مجلس الوزراء رقم )18( لسنة 2017م 

بتأجيل إجراء االنتخابات في المحافظات الجنوبية.
73

.39
قرار مجلس الوزراء رقم )19( لسنة 2017م 

بإنشاء سجل وطني لألموال الممنوعة من التصرف.
74

.40
قرار مجلس الوزراء رقم )20( لسنة 2017م 

بإحالة موظفين إلى التقاعد المبكر.
75

.41
قرار مجلس الوزراء رقم )21( لسنة 2017م 

بإحالة موظفين إلى التقاعد المبكر.
76

.42
قرار رقم )1( لسنة 2017م

التعليم  مؤسسات  في  التدريس  هيئة  عضو  أداء  تقييم  نموذج  باعتماد 
العالي الحكومية.

77

85قرارات صادرة عن المحكمة الدستورية العليا.43.

94أحكام غيابية - صادرة عن محكمة استئناف رام هللا.44.

96حكم غيابي - صادر عن محكمة بداية قلقيلية.45.

.46
الجمعيات  "مسجل  للتعاون  العامة  اإلدارة  مدير  إعالنات صادرة عن 

التعاونية" - وزارة العمل.
97

.47
إعالن تسجيل الشركات - صادر عن وزارة االقتصاد الوطني/ مراقب 

الشركات.
104
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141إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى.48.

167إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء.49.

175أوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية األراضي والمياه.50.

177إعالنات صادرة عن سلطة األراضي.51.

.52
الدولي  األمن  مجلس  قرارات  تنفيذ  لجنة  عن  الصادرة  القرارات 

2017م. لسنة 
192

*     إعالنات صادرة عن مدير اإلدارة العامة للتعاون مسجل الجمعيات التعاونية:
إعالنات صادرة عن مدير عام اإلدارة العامة للتعاون بتسجيل جمعيات تعاونية.  .1

إعالنات صادرة عن مدير عام اإلدارة العامة للتعاون بإلغاء تسجيل الجمعيات التعاونية.  .2
إعالنات صادرة عن مدير عام اإلدارة العامة للتعاون بتصفية جمعيات تعاونية.  .3

*     إعالن تسجيل الشركات - صادر عن وزارة األقتصاد الوطني/ مراقب الشركات. 

*     إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة رام هللا والبيرة:
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار شارع وإلغاء وتنظيم شوارع   .1

في حوض رقم )11( - سلواد/ محافظة رام هللا والبيرة.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من مرافق سياحية   .2
إلى مرافق سياحية بأحكام خاصة على القطعة رقم )71( حوض رقم )17( - رام هللا/ محافظة رام هللا والبيرة.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن )أ، ب(   .3

إلى معارض تجارية بأحكام خاصة على األحواض )19، 15، 11( - رام هللا/ محافظة رام هللا والبيرة.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من مباني عامة   .4

إلى سكن )أ( في القطعة رقم )110( حوض رقم )3( - جفنا/ محافظة رام هللا والبيرة.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من مباني عامة   .5

إلى سكن )ب( في القطعة رقم )53( حوض رقم )16( - المزرعة القبلية/ محافظة رام هللا والبيرة.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن )ج(   .6
إلى تجاري طولي ومن ساحة خضراء إلى ساحة وطريق في حوض رقم )4 البلد الشمالي( - بيتونيا/ محافظة 

رام هللا والبيرة.
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إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي بتغيير صفة االستعمال من مباني عامة   .7
إلى سكن )أ( في القطعة رقم )292( حوض رقم )11( الطيرة/ محافظة رام هللا والبيرة.

12م  بعرض  شارع  مسار  لتعديل  تنظيمي  تعديل  مشروع  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  إعالن صادر عن   .8
في دير جرير والطيبة/ محافظة رام هللا والبيرة.

لغاية  لتنظيم شوارع ومرافق عامة  التنظيم األعلى بشأن مشروع هيكلي تفصيلي  إعالن صادر عن مجلس   .9
بيرزيت/ محافظة رام هللا  أبو قش، حوض رقم )17(  األفراز في حوض رقم )7( جفنا، حوض رقم )1( 

والبيرة.

*     إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة نابلس:
10م . 1 إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي إللغاء جزء من شارع بعرض 

وتنظيم مدور في األحواض )8، 9، 12( - بيت ايبا/ محافظة نابلس. 
12م . 2 من  شارع  لتخفيض عرض  تنظيمي  تعديل  مشروع  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  إعالن صادر عن 

نابلس. 8م وتعديل مساره في حوض رقم )8( - زواتا/ محافظة  إلى 
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من مباني عامة . 3

إلى سكن )أ( ومن سكن )أ( إلى ساحة طريق في حوض رقم )11( - بيت ايبا/ محافظة نابلس.
12م وتنظيم . 4 لتنظيم شارع بعرض  تفصيلي  بشأن مشروع هيكلي  األعلى  التنظيم  إعالن صادر عن مجلس 

مرافق عامة لغاية اإلفراز الزراعي في القطعة رقم )18( حوض رقم )7( - تل/ محافظة نابلس.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لمشروع استثماري لغايات اإلسكان . 5

10م - عصيرة الشمالية/ محافظة  12م،  في القطعة رقم )127( حوض رقم )22( وتنظيم شوارع بعرض 
نابلس.

12م . 6 بعرض  شارع  لتنظيم  تفصيلي  هيكلي  مشروع  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  عن  صادر  إعالن 
31( حوض  ( رقم  القطعة  في  االستثماري  اإلسكان  لغاية  13( ومشروع   ،10  ،9  ،5 ( األحواض  في 

نابلس. محافظة  امرين/  بيت   -  )15 ( رقم 
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن إعادة إيداع مشروع هيكلي تفصيلي لغاية إقامة مشروع إسكان . 7

لجمعية  تعاونية على القطعة رقم )18( حوض )3( - بيت امرين/ محافظة نابلس.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن إعادة إيداع مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم شوارع ومرافق . 8

عامة لغاية اإلفراز في القطعة رقم )26( حوض رقم )6( - بيت امرين/ محافظة نابلس.
لغاية . 9 عامة  ومباني  شارع  لتنظيم  تفصيلي  هيكلي  مشروع  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  عن  صادر  إعالن 

اإلفراز في القطعة رقم )9( حوض رقم )10( - بيت امرين/ محافظة نابلس.
شارع . 10 لتنظيم  تفصيلي  هيكلي  مشروع  إيداع  إعادة  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  عن  صادر  إعالن 

مصنع  إقامة  لغاية  صناعي  إلى  الهيكلي  المخطط  خارج  من  االستعمال  صفة  وتغيير  14م  بعرض 
نابلس. محافظة  تل/   -  )3( رقم  )6( حوض  رقم  القطعة  على  طوب 
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*     إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة سلفيت:
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم شارع بعرض 12م في حوض   .1

رقم )3( - فرخة/ محافظة سلفيت.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن التوسعة التنظيمية لمدينة سلفيت/ محافظة سلفيت.  .2

*     إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة جنين:
القطعة  في  االستثماري  اإلسكان  لغاية  تفصيلي  هيكلي  مشروع  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  إعالن صادر عن 

رقم )20( حوض رقم )5( وتنظيم شوارع بعرض 12م - قباطية/ محافظة جنين.

*     إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة القدس:
وتخفيض  وتنظيم  وتعديل  إللغاء  تنظيمي  تعديل  مشروع  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  عن  صادر  إعالن   .1

مسارات شوارع في األحواض )2، 3( - رافات/ محافظة القدس.
من  االستعمال  صفة  لتغيير  تنظيمي  تعديل  مشروع  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  عن  صادر  إعالن   .2
القدس. محافظة  الجديرة/   -  )4 ( رقم  75( حوض  ( رقم  القطعة  على  عامة  مباني  إلى  ج(  )ب،  سكن 

*     إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة طوباس:
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي بتعديل مسار شارع بعرض 12م في الحوض 

رقم )12( - طمون/ محافظة طوباس.

*     إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة طولكرم:
تغيير مسار  لغايات  تنظيمي  تعديل  إيداع مشروع  والبناء بشأن  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  إعالن صادر عن   .1

شارع بعرض 8م - رقم المشروع )1219/2/2017( النزلة الشرقية/ محافظة طولكرم.
إعالن صادرعن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي لغايات استحداث شارع   .2

بعرض 8م - رقم المشروع )1278/11/2016( طولكرم.
تغيير مسار  لغايات  تنظيمي  تعديل  إيداع مشروع  بشأن  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  إعالن صـادرعن   .3

شارع بعرض 8م - رقم المشروع )1279/11/2016( طولكرم.

*     إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة الخليل:
- واد  الفوار  إيداع مخطط هيكلي قرى )كرمة - حدب  للتخطيط والبناء بشأن  اإلقليمية  اللجنة  إعالن صـادرعن 

الشاجنة - طرامة - دير رازح( - رقم المشروع )7/خ.ت/2016(.

*     إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة قلقيلية:
إعالن صادرعن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء بشأن إيداع مشروع هيكلي تفصيلي لغايات صناعي وتنظيم شارع 

بعرض 16م من أراضي حجة.
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*     إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة جنين:
جنين  مدينة  لغايات  تفصيلي  هيكلي  مشروع  إيداع  بشأن  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن 

الحرة. الصناعية 

*     إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة نابلس:
لنقابة  إسكان  لمشروع  تفصيلي  هيكلي  مشروع  إيداع  بشأن  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  صادرعن  إعالن 

المهندسين - رقم المشروع )3629/12/5201(.

*     أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه لمحافظة بيت لحم:
أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باعتبار قطع األراضي المبينة في اإلعالن الواقعة ضمن أراضي 

بيت لحم وبيت جاال منطقة تسوية.
 

*     أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه لمحافظة الخليل:
التابعة لمحافظة الخليل  أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باعتبار عموم أراضي بلدة بيت أمر 

منطقة تسوية.

*     إعالنات صادرة عن سلطة األراضي لمحافظة بيت لحم:
 )1( رقم  التسوية  مناطق  في  والمياه  األراضي  تسجيل  نظام  من   )7( رقم  المادة  بموجب  صادر  إعالن   .1

أبو دوح(. )28033، خلة  الحوض  لحم،  بيت  لحم/ محافظة  بيت  1952م، مدينة  لسنة 
 )1( رقم  التسوية  مناطق  في  والمياه  األراضي  تسجيل  نظام  من   )7( رقم  المادة  بموجب  صادر  إعالن   .2

الجنوبي(. والسدر  المراح   ،28052( الحوض  لحم،  بيت  بيت جاال/ محافظة  مدينة  1952م،  لسنة 
إعالن صادر بموجب المادة رقم )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م،   .3

مدينة بيت ساحور/ محافظة بيت لحم، الحوض )28078، جبل العوينة(.
إعالن صادر بموجب المادة رقم )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م،   .4

مدينة بيت لحم/ محافظة بيت لحم، الحوض )28030، العطن وبقيع الثغره(.

*     إعالنات صادرة عن سلطة األراضي لمحافظة الخليل:
 )1( رقم  التسوية  مناطق  في  والمياه  األراضي  تسجيل  نظام  من   )7( رقم  المادة  بموجب  صادر  إعالن   .1

باإلعالن. مرفقة  أحواض  لعدة  الخليل،  محافظة  دورا/  مدينة  1952م،  لسنة 
 )1( رقم  التسوية  مناطق  في  والمياه  األراضي  تسجيل  نظام  من   )7( رقم  المادة  بموجب  صادر  إعالن   .2

باإلعالن. مرفقة  أحواض  لعدة  الخليل،  محافظة  دورا/  مدينة  1952م،  لسنة 
 )1( رقم  التسوية  مناطق  في  والمياه  األراضي  تسجيل  نظام  من   )7( رقم  المادة  بموجب  صادر  إعالن   .3

باإلعالن. مرفقة  أحواض  لعدة  الخليل،  محافظة  دورا/  مدينة  1952م،  لسنة 
 )1( رقم  التسوية  مناطق  في  والمياه  األراضي  تسجيل  نظام  من   )7( رقم  المادة  بموجب  صادر  إعالن   .4

باإلعالن. مرفقة  أحواض  لعدة  الخليل،  محافظة  دورا/  مدينة  1952م،  لسنة 
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*     إعالنات صادرة عن سلطة األراضي لمحافظة رام هللا والبيرة:
إعالن صادر بموجب المادة رقم )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م،   .1

قرية أبوفالح/ محافظة رام هللا والبيرة، لعدة أحواض مرفقة باإلعالن.
 )1( رقم  التسوية  مناطق  في  والمياه  األراضي  تسجيل  نظام  من   )7( رقم  المادة  بموجب  صادر  إعالن   .2

باإلعالن. مرفقة  أحواض  لعدة  والبيرة،  رام هللا  محافظة  بيتونيا/  بلدة  1952م،  لسنة 

*     إعالنات صادرة عن سلطة األراضي لمحافظة سلفيت:
 )1( رقم  التسوية  مناطق  في  والمياه  األراضي  تسجيل  نظام  من   )7( رقم  المادة  بموجب  صادر  إعالن   .1

الكبارة. وحوض  الشيخ  خلة  سلفيت، حوض  محافظة  سلفيت/  مدينة  1952م،  لسنة 
 )1( رقم  التسوية  مناطق  في  والمياه  األراضي  تسجيل  نظام  من   )7( رقم  المادة  بموجب  صادر  إعالن   .2

الغور. ودبيس وحوض شعب  الصوانة  سلفيت، حوض  محافظة  سلفيت/  مدينة  1952م،  لسنة 
 )1( رقم  التسوية  مناطق  في  والمياه  األراضي  تسجيل  نظام  من   )7( رقم  المادة  بموجب  صادر  إعالن   .3

باإلعالن. أحواض مرفقة  لعدة  سلفيت،  محافظة  بديا/  بلدية  1952م،  لسنة 
 )1( رقم  التسوية  مناطق  في  والمياه  األراضي  تسجيل  نظام  من   )7( رقم  المادة  بموجب  صادر  إعالن   .4

أبو شاروخ. الشاملة وحوض  اللشلول  بديا/ محافظة سلفيت، حوض  بلدية  1952م،  لسنة 
 )1( رقم  التسوية  مناطق  في  والمياه  األراضي  تسجيل  نظام  من   )7( رقم  المادة  بموجب  صادر  إعالن   .5

باإلعالن. أحواض مرفقة  لعدة  سلفيت،  محافظة  بديا/  بلدية  1952م،  لسنة 
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رقم العدد مائة وأربعة وثالثون / 18 تموز  2017ممسلسل
الصفحة

احملتوى

.1
قرار رقم )46( لسنة 2017م

بشأن تعيين السيد/ باسم جاغوب محافظاً بديوان الرئاسة.
3

.2
قرار رقم )47( لسنة 2017م

بشأن تعيين عدد من معاوني النيابة العامة.
4

.3
قرار رقم )48( لسنة 2017م

للمعابر والحدود. العامة  بشأن ترقية موظفي اإلدارة 
5

.4
قرار رقم )49( لسنة 2017م

عاصمة  للقدس  الوطنية  للجنة  الداخلي  النظام  على  المصادقة  بشأن 
دائمة للثقافة العربية.

6

.5
2017م قرار مجلس الوزراء رقم )4( لسنة 

الفلسطينية. التقاعد  لهيئة  المالي  بالنظام 
11

.6
2017م قرار مجلس الوزراء رقم )5( لسنة 

ومعادلة  الفلسطينية  غير  العالي  التعليم  بمؤسسات  االعتراف  بنظام 
عنها. الصادرة  الشهادات 

38

.7
قرار رقم )3( لسنة 2017م

بنظام مواقف المركبات في مناطق الهيئات المحلية.
47

.8
األمر رقم )2( لسنة 2017م

وتأمين  المركبات  تأمين  بشأن  2017م،  لسنة   )1( رقم  األمر  بتعديل 
العمال.

53

55قرار صادر عن المحكمة الدستورية العليا.9.

.10
إعالن تسجيل الشركات - صادر عن وزارة االقتصاد الوطني/ مراقب 

الشركات.
63
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102إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى.11.

133إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء.12.

143أوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية األراضي والمياه.13.

154إعالن صادر عن سلطة األراضي.14.

.15
الدولي  األمن  مجلس  قرارات  تنفيذ  لجنة  عن  الصادرة  القرارات 

2017م. لسنة 
155

*     إعالن تسجيل الشركات - صادر عن وزارة األقتصاد الوطني/ مراقب الشركات. 

*     إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة رام هللا والبيرة:
8م وتخفيض  بعرض  تنظيمي إللغاء شارع  تعديل  بشأن مشروع  األعلى  التنظيم  إعالن صادر عن مجلس   .1
عرض شارع من 13م إلى 10م وتوسعة الشارع 30م لتنظيم عرض الشارع على القطعة رقم )196( حوض 

رقم )10( - بيتونيا/ محافظة رام هللا والبيرة.
12م  لتعديل مسار شارع بعرض  تنظيمي  تعديل  التنظيم األعلى بشأن مشروع  إعالن صادر عن مجلس   .2
في حوض  8م  بعرض  درج  وتنظيم  8م  بعرض  آخر  شارع  وتنظيم  8م  بعرض  تنظيمي  شارع  وإلغاء 

والبيرة. رام هللا  - سلواد/ محافظة   )6( رقم 
تجاري  من  االستعمال  بتغيير صفة  تنظيمي  تعديل  مشروع  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  عن  إعالن صادر   .3
ومرافق عامة إلى سكن ومنطقة خضراء وتنظيم شارع بعرض 10م لمشروع إسكان في حوض رقم )5( - 

بيرزيت/ محافظة رام هللا والبيرة.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتغيير صفة االستعمال من زراعي إلى   .4

تجاري بأحكام خاصة واقتطاع مباٍن عامة على القطعة رقم )375( حوض رقم )4( - جفنا/ رام هللا والبيرة.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من مباٍن عامة   .5

إلى سكن )أ( في القطعة رقم )25( حوض رقم )7( - المزرعة القبلية/ محافظة رام هللا والبيرة.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من مباٍن عامة   .6

إلى سكن )أ( في القطعة رقم )9( حوض رقم )15( - المزرعة القبلية/ محافظة رام هللا والبيرة.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من مباٍن عامة   .7

إلى سكن )أ( في القطعة رقم )49( حوض رقم )3( - أبو قش/ محافظة رام هللا والبيرة.
لتغيير صفة االستعمال من معارض  تنظيمي  تعديل  التنظيم األعلى بشأن مشروع  إعالن صادر عن مجلس   .8
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البيرة/ محافظة رام هللا  الشرايط  أم   -  )27( )156( حوض رقم  القطعة رقم  في  إلى ساحة وطريق  تجارية 
والبيرة.

االستعمال  صفة  لتغيير  تنظيمي  تعديل  مشروع  بشأن  األعلى  لتنظيم  ا مجلس  عن  صادر  إعالن   .9
في  شوارع  عدة  وتوسعة  خاصة  بأحكام  تجارية  معارض  إلى  عامة  ومباٍن  ب(  )أ،  سكن  من 

لبيرة. وا هللا  رام  محافظة  هللا/  رام   -  )11  ،15  ،19 ( األحواض 
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن )ب(   .10
إلى مباٍن عامة وإلغاء مقطع من شارع بعرض 8م وتنظيم شارعين بعرض 10م وتنظيم مدور في أحدهما في 

حوض رقم )1( - بيتين/ محافظة رام هللا والبيرة.
وتنظيم  10م  بإلغاء شارع بعرض  تنظيمي  تعديل  بشأن مشروع  األعلى  التنظيم  إعالن صادر عن مجلس   .11
بيرزيت   )5( رقم  حوض  في  )أ(  سكن  إلى  عامة  حديقة  من  االستعمال  صفة  وتغيير  10م  بعرض  آخر 

وحوض رقم )1( - برهام/ محافظة رام هللا والبيرة.
6م(  لتنظيم شارعين بعرض )10م،  التنظيم األعلى بشأن مشروع هيكلي تفصيلي  إعالن صادر عن مجلس   .12

لغايات اإلفراز في الحوضين )1، 2( - دورا القرع/ محافظة رام هللا والبيرة.

*     إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة نابلس:
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي بتخفيض عرض شارع من 10م إلى 8م   .1

في حوض رقم )12( - بيت ايبا/ محافظة نابلس.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار شارع بعرض 12م وإلغاء   .2

جزء من شارع تسوية بعرض 3م في حوض رقم )9 رفيديا( - نابلس/ محافظة نابلس.
14م  بعرض  شارع  لتنظيم  تفصيلي  هيكلي  مشروع  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  عن  صادر  إعالن   .3
 )6( رقم  القطعة  على  طوب  مصنع  إقامة  لغاية  صناعي  إلى  زراعي  من  االستعمال  صفة  وتغيير 

نابلس. محافظة  تل/   -  )3( رقم  حوض 
حوض  استثماري  إسكان  لغاية  تفصيلي  هيكلي  مشروع  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  عن  صادر  إعالن   .4

نابلس. رقم )4( - زواتا/ محافظة 
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لغايات اإلسكان االستثماري في القطعة   .5

رقم )4( حوض رقم )6( - الناقورة/ محافظة نابلس.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي بتغيير صفة االستعمال من سكن )أ(   .6

إلى سياحي في الحوض رقم )11( - بيت ايبا/ محافظة نابلس.
االستعمال  وتغيير صفة  بتخفيض  تنظيمي  تعديل  مشروع  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  عن  إعالن صادر   .7

من سكن )أ( إلى سكن )ب( في الحوض رقم )11( - بيت ايبا/ محافظة نابلس.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار شارع بعرض 8م وتوسعة   .8

شارع من 3م إلى 6م وتنظيم مدور في الحوضين )42، 44( - عصيرة الشمالية/ محافظة نابلس.
لغاية  عامة  ومرافق  لتنظيم شوارع  تفصيلي  هيكلي  بشأن مشروع  األعلى  التنظيم  مجلس  إعالن صادر عن   .9

اإلفراز الزراعي حوض رقم )57( - طلوزة/ محافظة نابلس.
لغاية  عامة  ومرافق  لتنظيم شوارع  تفصيلي  هيكلي  بشأن مشروع  األعلى  التنظيم  مجلس  إعالن صادر عن   .10

اإلفراز الزراعي في حوض رقم )1( نصف اجبيل وفي حوض رقم )8( - بين امرين/ محافظة نابلس.
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لجمعية  إسكان  مشروع  إقامة  لغاية  تفصيلي  هيكلي  مشروع  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  إعالن صادر عن   .11
تعاونية في حوض رقم )3( - بيت امرين/ محافظة نابلس.

*     إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة طولكرم:
صفة  وتغيير  شوارع  مسار  لتعديل  تنظيمي  تعديل  مشروع  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  عن  صادر  إعالن   .1
االستعمال من مناطق خضراء إلى سكن )ج( ومن سكن )ج( إلى مناطق خضراء لغاية مشروع إسكان في 

القطعة رقم )38( حوض رقم )8516( - عنبتا/ محافظة طولكرم.
14م وتغيير  إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم شارع بعرض   .2
7( حوض  القطعتين )55،  إقامة كسارة ومقلع حجر على  صفة االستعمال من زراعي إلى صناعي لغاية 

رقم )4( - كور/ محافظة طولكرم.

*     إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة جنين:
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن التوسعة التنظيمية لبلدتي تلفيت وتنين/ محافظة جنين.  .1

تلفيت  األمريكية  العربية  الجامعة  لمنطقة  هيكلي  مشروع  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  عن  صادر  إعالن   .2
جنين. محافظة  وتنين/ 

*     إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة بيت لحم:
وتغيير صفة  16م  بعرض  لتنظيم شارع  تفصيلي  هيكلي  بشأن مشروع  األعلى  التنظيم  إعالن صادر عن مجلس 

االستعمال من زراعي إلى صناعي لغاية إقامة مصنع إسمنت - الرشايدة/ محافظة بيت لحم.

*     إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة القدس:
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي بإلغاء مقاطع بعرض 12م وتخفيض مقطع آخر 

من 12م إلى 8م وتنظيم مدور في حوض رقم )6( - الجديرة/ محافظة القدس.

*     إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة جنين:
رقم   - قباطية  هيكلي  مشروع  إيداع  بشأن  جنين  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .1

المشروع )2017/8(.
رقم   - مسلية  هيكلي  مشروع  إيداع  بشأن  جنين  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .2

المشروع )2017/9(.
 - الشهداء  إيداع مشروع هيكلي مثلث  بشأن  لمحافظة جنين  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  إعالن صادر عن   .3

رقم المشروع )2017/10(.
رقم   - الزبابدة  هيكلي  مشروع  إيداع  بشأن  جنين  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  إعالن صادر   .4

المشروع )2017/13(.
رقم   - الكفير  هيكلي  مشروع  إيداع  بشأن  جنين  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .5

المشروع )2017/14(.
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*     إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة طولكرم:
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة طولكرم بشأن المصادقة على مشروع تنظيم تفصيلي   .1

لغايات استحداث شارع بعرض 8م - رقم المشروع )2016/11/1278(.
في  تنظيمي  تعديل  مشروع  إيداع  بشأن  لمحافظة طولكرم  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  إعالن صادر   .2

.)1281/11/2016( المشروع  - رقم  عنبتا 

*     إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة أريحا واألغوار:
إيداع مشروع تعديل تنظيمي  اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة أريحا واألغوار بشأن  إعالن صادر عن   .1

لالعتراض في منطقة النويعمة - رقم المشروع )2015/11/28(.
تنظيمي  تعديل  إيداع مشروع  بشأن  أريحا واألغوار  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  إعالن صادر عن   .2

لالعتراض في منطقة النويعمة - رقم المشروع )2016/9/40(.
تنظيمي  تعديل  إيداع مشروع  بشأن  أريحا واألغوار  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  إعالن صادر عن   .3

لتغيير صفة االستعمال من سكن زراعي إلى سكن )أ( - رقم المشروع )2017/2/7(.

*     أوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية األراضي والمياه/ محافظة القدس:
بالمخطط  المبين مسار حدودها وإحداثياتها  المساحة  باعتبار  أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه   .1

المرفق باإلعالن، والتي تشكل جزءاً من أراضي قرية بيرنباال التابعة لمحافظة القدس منطقة تسوية.
أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باعتبار قطعة األرض رقم )122( من الحوض رقم )2( المسمى   .2

المواحل رقم الحي )1( المسمى الحي الغربي من أراضي بيت حنينا التابعة لمحافظة القدس منطقة تسوية.

*     أوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية األراضي والمياه/ محافظة جنين:
أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باعتبار عموم قرية تعنك التابعة لمحافظة جنين منطقة تسوية.  .1
أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باعتبار عموم قرية زبوبا التابعة لمحافظة جنين منطقة تسوية.  .2
أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باعتبار عموم قرية طيبه التابعة لمحافظة جنين منطقة تسوية.  .3

أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باعتبار عموم قرية عانين التابعة لمحافظة جنين منطقة تسوية.  .4
أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باعتبار عموم قرية عرانه التابعة لمحافظة جنين منطقة تسوية.  .5

*     أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه لمحافظة قلقيلية:
       أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه، باعتبار عموم قرية جيت التابعة لمحافظة قلقيلية منطقة تسوية.

*     أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه/ محافظة نابلس:
أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باعتبار أحواض األراضي التي تمثل جزءاً من أحواض أراضي 

مدينة نابلس التابعة لمحافظة نابلس والمبين مسار حدودها وإحداثياتها بالمخطط المرفق باإلعالن منطقة تسوية.

*     إعالن صادر عن سلطة األراضي/ محافظة رام هللا والبيرة:
إعالن صادر بموجب المادة رقم )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م 
الجدول  في  المبينة  لألحواض  المنقولة  األموال غير  بأن سجل  والبيرة،  رام هللا  أبو فالح/ محافظة  قروي  مجلس 

المرفق باإلعالن.
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رقم العدد مائة وخمسة وثالثون / 21 آب  2017ممسلسل
الصفحة

احملتوى

.1
قرار بقانون رقم )17( لسنة 2017م 

بشأن التقاعد المبكر للموظفين المدنيين.
4

.2
قرار رقم )188( لسنة 2016م 

بشأن تعيين السيد/ بصري سلمودي وكياًل لوزارة التربية والتعليم العالي.
7

.3
قرار رقم )50( لسنة 2017م 

بشأن المصادقة على استمالك قطع أراٍض من أراضي بيتونيا في محافظة 
رام هللا والبيرة للمنفعة العامة.

8

.4
قرار رقم )51( لسنة 2017م 

بشأن نقل السيدة/ أديبة بواطنة إلى صندوق درء المخاطر والتأمينات 
الزراعية.

14

.5
قرار رقم )52( لسنة 2017م 

بشأن نقل السيدة/ أمل عبد القادر إلى ديوان الرقابة المالية واإلدارية.
15

.6
قرار رقم )53( لسنة 2017م 

المواطنين  صمود  لدعم  الدولة  موظفي  رواتب  من  االقتطاع  بشأن 
القدس. في مدينة 

16

.7
قرار رقم )54( لسنة 2017م

بشأن ترقية عدد من معاوني النيابة العامة إلى درجة وكيل نيابة عامة.
17

.8
قرار رقم )55( لسنة 2017م 

بشأن تشكيل اللجنة الوطنية للقدس عاصمة دائمة للثقافة العربية.
20

.9
قرار رقم )56( لسنة 2017م 

بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية العليا للقدس.
22

.10
قرار رقم )57( لسنة 2017م 

بشأن تعيين السيد/ سامر سالمة وكياًل لوزارة العمل.
23
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.11
قرار رقم )58( لسنة 2017م 

للمنفعة  قباطية  بلدة  في  أرض  قطعة  استمالك  على  المصادقة  بشأن 
العامة.

24

قرار رقم )59( لسنة 2017م12.
28بشأن إحالة السفير/ أحمد صبح إلى التقاعد.

.13
2017م قرار مجلس الوزراء رقم )6( لسنة 

مجال  في  االستثمار  تشجيع  لغايات  حوافز  حزمة  عقد  بنظام 
المتجددة. الطاقة  تقنيات  استخدام 

29

.14
قرار رقم )1( لسنة 2017م

أحكام  بشأن  والمقاييس  المواصفات  مؤسسة  إدارة  مجلس  عن  صادر 
المواصفات والمقاييس الفلسطينية - اعتماد مواصفات.

33

.15
قرار رقم )2( لسنة 2017م 

أحكام  بشأن  والمقاييس  المواصفات  مؤسسة  إدارة  مجلس  عن  صادر 
المواصفات والمقاييس الفلسطينية - اعتماد مواصفات.

35

.16
قرار رقم )3( لسنة 2017م 

أحكام  بشأن  والمقاييس  المواصفات  مؤسسة  إدارة  مجلس  عن  صادر 
المواصفات والمقاييس الفلسطينية - اعتماد مواصفات.

39

.17
2016( - صادر عن محكمة  الجناية رقم )15/  تبليغ حكم غيابي في 

جرائم الفساد.
55

.18
إعالن تسجيل الشركات - صادر عن وزارة االقتصاد الوطني/ مراقب 

الشركات.
57

110أوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية األراضي والمياه.19.

114إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء.20.

116إعالنات صادرة عن سلطة األراضي.21.

119إعالنات صادرة عن اللجنة المحلية للتنظيم في بلدية رام هللا.22.
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.23
إعالنات نشر أسماء مدققي الحسابات الجدد - صادرة عن مجلس مهنة 

تدقيق الحسابات.
122

.24
الدولي  األمن  مجلس  قرارات  تنفيذ  لجنة  عن  الصادرة  القرارات 

2017م. لسنة 
124

*    إعالن تسجيل الشركات - صادر عن وزارة األقتصاد الوطني/ مراقب الشركات.

*     أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه/ محافظة رام هللا والبيرة:
والبيرة  لمحافظة رام هللا  التابعة  نعلين  قرية  باعتبار عموم  والمياه  األراضي  تسوية  هيئة  تسوية صادر عن  أمر 

منطقة تسوية.

*     أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه/ محافظة القدس:
المبينة مسار حدودها وإحداثياتها بالمخطط  أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باعتبار المساحة 

المرفق باإلعالن من أراضي قرية حزما التابعة لمحافظة القدس منطقة تسوية.

*     أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه/ محافظة الخليل:
المرفق باإلعالن  بالجدول  التسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باستثناء األحواض  أمر استثناء من 

من أراضي دورا/ محافظة الخليل من أعمال التسوية.

*     إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة جنين:
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لتخطيط والبناء لمحافظة جنين بشأن فرض عوائد تنظيم خاصة.

*     إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة الخليل:
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة الخليل بشأن إيداع مشروع هيكلي تفصيلي لغايات صناعي 

)مصنع شركة A.G.B لصناعة ألواح الجبس( وتنظيم شارع بعرض 12م - رقم المشروع )1/خ.ت/2017(.

*     إعالنات صادرة عن سلطة األراضي لمحافظة سلفيت:
إعالن صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م،   .1

بلدية بديا/ محافظة سلفيت، لعدة أحواض مرفقة باإلعالن.
إعالن صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م،   .2

بلدية فرخة/ محافظة سلفيت، الحوض رقم )12( - الجيزة.

135

mjr.lab.pna.ps



180 Ref : G 26-8-2018 - )3( الرقم المرجعي : دليل رقم

العدددليل الوقائع الفلسطينية الثالث

*     إعالن صادر عن سلطة األراضي لمحافظة رام هللا والبيرة:
إعالن صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م، بلدية 

بيتونيا/ محافظة رام هللا والبيرة، الحوض كرم شاهين الحي الشمالي، الحوض خلة العصافير الحري الشمالي.

*     إعالنات صادرة عن اللجنة المحلية للتنظيم في بلدية رام هللا:
إعالن صادر عن اللجنة المحلية للتنظيم والبناء بفرض عوائد تنظيم خاصة للمشروع رقم )1500/43/2016(   .1

محافظة رام هللا والبيرة.
إعالن صادر عن اللجنة المحلية للتنظيم والبناء بفرض عوائد تنظيم خاصة للمشروع رقم )1500/44/2016(   .2

محافظة رام هللا والبيرة.

*     إعالنات نشر أسماء مدققي الحسابات الجدد - صادرة عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات.
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رقم العدد مائة وستة وثالثون / 25 أيلول  2017ممسلسل
الصفحة

احملتوى

.1
قرار بقانون رقم )18( لسنة 2017م 

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

5

.2

مرسوم رقم )5( لسنة 2017م 
الفلسطينية  التحرير  منظمة  وهيئات  ومؤسسات  دوائر  إخضاع  بشأن 
ديوان  قانون  ألحكام  الدبلوماسية  والبعثات  والممثليات  والسفارات 

الرقابة المالية واإلدارية.

9

.3
قرار رقم )60( لسنة 2017م 

بشأن ترقية موظفين في المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار 
)بكدار(.

11

.4
قرار رقم )61( لسنة 2017م 

بشأن تعيين السيد/ فريد غنام وكياًل لوزارة المالية والتخطيط.
12

.5
قرار رقم )62( لسنة 2017م 

بشأن تعيين السيد/ علي أبو سرور وكياًل لوزارة السياحة واآلثار.
13

.6
قرار رقم )63( لسنة 2017م 

بشأن ترقية السيد/ هيثم الوحيدي إلى درجة وكيل مساعد.
14

.7
قرار رقم )64( لسنة 2017م 

واالستيطان  الجدار  مقاومة  هيئة  إلى  عبد هللا  محمد  السيد/  نقل  بشأن 
وتعيينه نائباً لرئيس الهيئة بدرجة وكيل.

15

.8
قرار رقم )65( لسنة 2017م 

بشأن نقل السيد/ عبد الناصر مطر إلى وزارة العدل وترقيته إلى وكيل 
مساعد.

16

.9
قرار رقم )66( لسنة 2017م 

بشأن تعديل القرار رقم )132( لسنة 2011م بنظام الترخيص والرقابة 
على مؤسسات اإلقراض المتخصصة.

17
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.10
قرار رقم )67( لسنة 2017م 

بشأن إعادة تسمية المندوبين الفلسطينيين في اللجنة القطرية الدائمة لدعم 
القدس.

19

.11
قرار رقم )68( لسنة 2017م

بشأن العفو عن نصف العقوبة المحكوم بها على المدان/ أحمد خالد.
21

.12
قرار رقم )69( لسنة 2017م 

بشأن المصادقة على استمالك قطع أراٍض من أراضي بلدة بيت حنينا 
للمنفعة العامة.

22

.13
قرار رقم )70( لسنة 2017م 

بشأن منح السيد/ أحمد عساف درجة وزير.
38

.14
قرار رقم )71( لسنة 2017م 

بشأن ترقية موظفين في ديوان الرئاسة.
39

.15
قرار رقم )72( لسنة 2017م 

بشأن ترقية بعض موظفي الخدمة المدنية بدوائر ومؤسسات )م.ت.ف(.
40

.16
قرار رقم )73( لسنة 2017م 

بشأن تعيين السيد/ إبراهيم عوض هللا نائباً للمفتي العام للقدس والديار 
المقدسة الفلسطينية.

42

.17
قرار رقم )74( لسنة 2017م

بشأن المصادقة على استمالك قطع أراٍض من أراضي مدينة رام هللا 
للمنفعة العامة.

43

.18
2017م  قرار مجلس الوزراء رقم )7( لسنة 

للطفل. الوطني  المجلس  بنظام 
47

.19
2017م  قرار مجلس الوزراء رقم )8( لسنة 

بنظام عقد حزمة حوافز للمشاريع في المدن والمناطق الصناعية الحرة 
لغايات تشجيع االستثمار.

54

.20

قرار رقم )1( لسنة 2017م 
بتعديل القرار رقم )2( لسنة 2012م بشأن استخدام النظام اإللكتروني 
الفلسطيني لتأمين المركبات وتنظيم آلية عمله - صادر عن هيئة سوق 

رأس المال الفلسطينية.

57
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.21
تعليمات رقم )2( لسنة 2017م 

بشأن جداول المخدرات والمؤثرات العقلية والسالئف الكيماوية - صادرة 
عن وزارة الصحة.

58

59قرارات صادرة عن المحكمة الدستورية العليا.22.

.23
إعالنات صادرة عن مدير عام اإلدارة العامة للتعاون "مسجل جمعيات 

تعاونية" - وزارة العمل.
67

.24
إعالن تسجيل الشركات - صادر عن وزارة االقتصاد الوطني/ مراقب 

الشركات.
73

133اعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى.25.

170إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء.26.

208أوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية األراضي والمياه.27.

221إعالنات صادرة عن سلطة األراضي.28.

.29
الدولي  األمن  مجلس  قرارات  تنفيذ  لجنة  عن  الصادرة  القرارات 

2017م. لسنة 
228

*     إعالنات صادرة عن مدير عام اإلدارة العامة للتعاون “مسجل الجمعيات التعاونية”:
1.    إعالن صادر عن مدير عام اإلدارة العامة للتعاون بتسجيل جمعيات تعاونية.
إعالن صادر عن مدير عام اإلدارة العامة للتعاون بتصفية جمعيات تعاونية.  .2
إعالن صادر عن مدير عام اإلدارة العامة للتعاون بإلغاء جمعيات تعاونية.  .3

*     إعالن تسجيل الشركات - صادر عن وزارة االقتصاد الوطني/ مراقب الشركات.

*     إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة رام هللا والبيرة:
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن إعادة إيداع مشروع تعديل تنظيمي إللغاء جزء من طريقين مشاة   .1

بعرض 6م في الحوض رقم )6( - بيرزيت/ محافظة رام هللا والبيرة.
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منطقة  من  االستعمال  صفة  لتغيير  تنظيمي  تعديل  مشروع  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  عن  صادر  إعالن   .2
خضراء إلى مراكز تجارية على القطعة رقم )99( من الحوض رقم )6( - أبو قش/ محافظة رام هللا والبيرة.

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتعديل األحكام الخاصة للتجاري المحلي   .3
على القطعة رقم )77( من الحوض رقم )19( حي )4( الكرمل - رام هللا/ محافظة رام هللا والبيرة.

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من مباٍن عامة إلى   .4
سكن )ب( وتنظيم ساحات عامة وشوارع وأدراج بأحكام خاصة ومداور وإلغاء شوارع تسوية وإعادة تقسيم 

قطع في األحواض ذوات األرقام )11، 16، 19( - رام هللا/ محافظة رام هللا والبيرة..
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي إلعادة تقسيم قطع واقتراح شارع وإلغاء   .5

شوارع تسوية في الحوضين رقم )15، 19( - رام هللا/ محافظة رام هللا والبيرة.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار شارع بعرض 8م لتنظيم   .6

التقاء شارع إفرازي مع شارع هيكلي في الحوض رقم )8( - جفنا/ محافظة رام هللا والبيرة.
عامة  ومرافق  شوارع  لتنظيم  تفصيلي  هيكلي  مشروع  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  عن  صادر  إعالن   .7
سلواد،   -  )4  ،2( رقم  الحوضين  في  لألسرى(  التعاونية  الكرامة  )جميعة  الزراعي  اإلفراز  لغاية 

3( - يبرود، والحوض رقم )2( عين سينيا/ محافظة رام هللا والبيرة.  ،2 واألحواض رقم )1، 
لغايات  12م  بعرض  شارع  لتنظيم  تفصيلي  هيكلي  مشروع  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  عن  إعالن صادر   .8

اإلفراز الزراعي في الحوض رقم )3( كفر نعمة/ محافظة رام هللا والبيرة.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من مباٍن عامة إلى   .9

سكن )ب( في الحوض الطبيعي رقم )2( - بيت لقيا/ محافظة رام هللا والبيرة.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار شارع بعرض 10م وتنظيم   .10

آخر بعرض 8م في الحوض رقم )2( - أبو قش/ محافظة رام هللا والبيرة.
دبوان،  دير   - كسارة  إقامة  لغاية  تفصيلي  هيكلي  مشروع  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  إعالن صادر عن   .11

عين يبرود، البيرة/ محافظة رام هللا والبيرة.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتخفيض عرض شارع من 10م إلى 8م   .12
وتعديل مساره وتعديل مسار شارع بعرض 10م في الحوض رقم )2( - أبو اشخيدم/ محافظة رام هللا والبيرة.

*     إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة نابلس:
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن التوسعة التنظيمية لبلدة بيتا/ محافظة نابلس.  .1
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن المخطط الهيكلي لبلدة بيتا/ محافظة نابلس.  .2

إعالن صادرعن مجلس التنظيم األعلى بشأن المخطط الهيكلي لبلدة صرة/ محافظة نابلس.  .3
إعالن صادرعن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من مباٍن عامة إلى   .4

سكن )ب( في الحوض رقم )6( - بيت ايبا/ محافظة نابلس.
لنقابة  إسكان  مشروع  إقامة  لغاية  تفصيلي  هيكلي  مشروع  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  صادرعن  إعالن   .5

المهندسين في الحوض رقم )22( - عصيرة الشمالية/ محافظة نابلس.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لغاية اإلفراز الزراعي وتنظيم مرافق   .6

عامة لنقابة المهندسين على القطعة رقم )17( في الحوض رقم )1( - اجنسنيا/ محافظة نابلس.
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إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم شارع بعرض 12م في األحواض   .7
ذوات األرقام )3، 5، 6( - بيت امرين.

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي بتغيير صفة االستعمال من سكن مميز   .8
إلى تجاري طولي بأحكام خاصة في الحوض رقم )12( - بيت ايبا/ محافظة نابلس.

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتخفيض عرض شارع من 12م إلى 10م   .9
في الحوض رقم )6( - بيت وزن/ محافظة نابلس.

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من مباٍن عامة   .10
إلى سكن )أ( ومن سكن )أ( إلى مباٍن عامة في حوض )12( - بيت ايبا/ محافظة نابلس.

*     إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة طولكرم:
في  8م  بعرض  شارع  مسار  لتعديل  تنظيمي  تعديل  بشأن مشروع  األعلى  التنظيم  مجلس  إعالن صادر عن   .1

الحوض رقم )2( - النزلة الشرقية/ محافظة طولكرم.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن إعادة إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتخفيض عرض شارع   .2

من 10م إلى 8م في الحوض رقم )8487( - طولكرم/ محافظة طولكرم.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن إعادة إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من   .3
سكن )ج( إلى صناعات خفيفة لغاية إقامة مصنع مشروبات وطنية على جزء من القطعة رقم )61( من الحوض 

رقم )7( - كفر زيباد/ محافظة طولكرم.
شارع  من  مقطع  إللغاء  تنظيمي  تعديل  مشروع  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  عن  صادر  إعالن   .4
الحوض  في  خاصة  بأحكام  8م  بعرض  شارع  وتنظيم  6م  بعرض  مشاة  شارع  وتنظيم  10م  بعرض 

طولكرم. محافظة  الجاروشية/   -  )8665 ( رقم 

*     إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة أريحا:
التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي إللغاء مقطع من شارع بعرض 10م  إعالن صادر عن مجلس   .1

وإلغاء مدور وتنظيم مدور آخر في الحوض رقم )9( - النويعمة/ محافظة أريحا.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم شارع بعرض 20م لتغيير صفة   .2
االستعمال من خارج حدود المخططات الهيكلية إلى معارض تجارية لغاية إقامة مستودعات تجارية في الحوض 

رقم )1( - النويعمة/ محافظة أريحا.

*     إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة الخليل:
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن التوسعة التنظيمية لبلدة بيت كاحل/ محافظة الخليل.  .1
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن المخطط الهيكلي لبلدة بيت كاحل/ محافظة الخليل.  .2

*     إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة جنين:
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم شارع بعرض 12م في الحوض   .1

رقم )30( - جبع/ محافظة جنين.
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*     إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة طوباس:
في  12م  بعرض  شارع  مسار  لتعديل  تنظيمي  تعديل  مشروع  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  عن  صادر  إعالن 

الحوض رقم )10( - تياسير/ محافظة طوباس.

*     إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة قلقيلية:
لغايات  تفصيلي  تنظيم  إيداع مشروع  بشأن  قلقيلية  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  إعالن صادر عن 

8م - جيوس. تنظيم شارع بعرض 

*     إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة طولكرم:
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة طولكرم بشأن إيداع مشروع هيكلي تفصيلي لغايات   .1

إسكان جمعية تعاونية/ نقابة المهندسين - رقم المشروع )1229/4/2016(/ طولكرم.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة طولكرم بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لغايات   .2

تغيير صفة االستعمال من سكن )أ( إلى سكن )ج( - رقم المشروع )1264/5/2017(/ طولكرم.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة طولكرم بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لغايات   .3

تعديل مسار شارع بعرض 8م - رقم المشروع )1266/5/2017(/ الجاروشية.

*     إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة سلفيت:
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة سلفيت بشأن إيداع مشروع هيكلي - ديراستيا.

*     إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة نابلس:
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة نابلس بشأن إيداع مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم   .1

شوارع ومرافق عامة.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة نابلس بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتغيير   .2

صفة االستعمال من سكن مميز إلى تجاري طولي بأحكام خاصة - رقم المشروع )ت 2017/9(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة نابلس بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لغاية   .3

تغيير مسار شارع - رقم المشروع )ت2017/11(.
تفصيلي  تنظيم  مشروع  إيداع  بشأن  نابلس  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .4

4م. لتنظيم شارع بعرض 
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة نابلس بشأن إيداع مشروع هيكلي تعديلي للتعديل   .5

على شبكة الطرق في بلدية نابلس.
مشروع  يداع  إ بشأن  نابلس  لمحافظة  لبناء  وا للتخطيط  اإلقليمية  للجنة  ا عن  صادر  إعالن   .6

.)2017 /1 )هـ قوصين   - هيكلي 
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة نابلس بشأن إيداع مشروع هيكلي بيت فوريك   .7

لالعتراضات.
إيداع مشروع هيكلي تفصيلي في  نابلس بشأن  لمحافظة  للتخطيط والبناء  اللجنة اإلقليمية  إعالن صادر عن   .8

الحوض رقم )6( حرايق عرموش من أراضي زيتا جماعين - رقم المشروع )2017/4/3223(.
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*     إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة الخليل:
هيكلي  مخطط  إيداع  بشأن  الخليل  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .1

.)2017 3/خ.ت/ ( المشروع  رقم   - الريحية  قرية 
هيكلي  مخطط  إيداع  بشأن  الخليل  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .2

.)2017 5/خ.ت/ ( المشروع  رقم   - عمرة  بيت  قرية 
هيكلي  مخطط  إيداع  بشأن  الخليل  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .3

.)2017 4/خ.ت/ ( المشروع  رقم   - العروب  شيوخ  قرية 
هيكلي  مخطط  إيداع  بشأن  الخليل  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .4

.)2017 6/خ.ت/ ( المشروع  رقم   - المية  خلة  قرية 

*     إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة:
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي   .1

في الحوض رقم )2 باطن النوادر( من أراضي بيت لقيا - رقم المشروع )1518/18/2016(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي   .2

في الحوض رقم )1( خلة الردانة من اراضي أبو شخيدم - رقم المشروع )1508/32/2017(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي   .3

في الحوض رقم )7 الفوار( من أراضي أبو قش - رقم المشروع )1507/36/2017(.
تعديل  مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  رام هللا  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  إعالن صادر   .4
رقم   - هللا  رام  أراضي  من  الجهير(   6( رقم  الحوض  من   )513( رقم  القطعة  أحكام  لتعديل  تنظيمي 

.)1500/25/2017( المشروع 
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع هيكلي تفصيلي   .5

في أراضي كفر نعمة - رقم المشروع )1557/17/2017(.
هيكلي  مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  هللا  رام  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .6
تفصيلي لغاية إقامة كسارة، في األحواض رقم )1، 2، 3( ديردبوان، و الحوض رقم )11( عين يبرود، و 

الحوض رقم )2( البيرة - رقم المشروع )1505/29/2017(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي   .7

في الحوض رقم )2 ظهر اصبيح( من أراضي أبو شخيدم - رقم المشروع )1508/18/2017(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي   .8

لطريق تسوية في الحوض رقم )28 المدينة( من أراضي مدينة البيرة - رقم المشروع )1501/1/2017(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي   .9

في الحوض رقم )2 ظهر اصبيح( من أراضي أبو شخيدم - رقم المشروع )1508/19/2017(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي   .10

في حوض رقم )6 مطر( من أراضي أبو قش - رقم المشروع )1507/28/2017(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي   .11

لتعديل مسار طرق في الحوض رقم )6 وادي قيس( بلدية سلواد - رقم المشروع )1506/36/2016(.
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تعديل  مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  هللا  رام  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .12
تنظيمي لتعديل مسار شارع في القطعة رقم )35( من الحوض رقم )2 واد البركة الفوقاني( من أراضي 

عابود - رقم المشروع )1573/7/2017(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي   .13

في حوض رقم )6 وادي عياش( من أراضي بيرزيت - رقم المشروع )1502/14/2017(.
هيكلي  مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  هللا  رام  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .14
تفصيلي لتغيير صفة االستخدام من زراعي إلى صناعي لغاية إنشاء كسارة في أراضي دير أبو مشعل - رقم 

المشروع )1541/38/2017(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي   .15

من الحوض رقم )1 قلع الشريف( من أراضي كوبر - رقم المشروع )1555/24/2017(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي   .16

في الحوض رقم )19 المدينة( - بلدية رام هللا رقم المشروع )1500/3/2017(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي   .17

في الحوض رقم )11 مسيجد( من أراضي بيرزيت - رقم المشروع )1502/9/2017(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع هيكلي تفصيلي   .18

لغايات مشروع إسكان استثماري من أراضي جفنا - رقم المشروع )1538/50/2016(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع هيكلي تفصيلي   .19

من أراضي كفر نعمة - رقم المشروع )1557/17/2017(.
المصادقه على مشروع  بشأن  والبيرة  لمحافظة رام هللا  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  إعالن صادر عن   .20
تنظيم تفصيلي لطريق في الحوض رقم )28( المدينة حي )3 الجور التحتا( - من أراضي مدينة البيرة - رقم 

المشروع )1501/1/2017(.

*     أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه/ محافظة طولكرم:
أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي المياه باعتبار الحوض رقم )1( المسمى جذر البلد، المبين مسار حدوده 

وإحداثياته بالمخطط المرفق باإلعالن من أراضي بلدة عنبتا التابعة لمحافظة طولكرم منطقة تسوية.

*     أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه/ محافظة جنين:
أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي المياه باعتبار الحوض رقم )9( المسمى وعرة شموخ، والحوض 
أراضي  من  باإلعالن  المرفق  بالمخطط  وإحداثياتهما  حدودهما  مسار  المبين  البابور  سدر  المسمى   )10( رقم 

تسوية. منطقة  لمحافظة جنين  التابعة  قرية رمانة 

*     أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه/ محافظة رام هللا والبيرة:
أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي المياه باعتبار عموم قرية أم صفا التابعة لمحافظة رام هللا والبيرة منطقة 

تسوية.
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*     أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه/ محافظة الخليل:
أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي المياه باعتبار عموم أراضي بلدة بني نعيم التابعة لمحافظة الخليل منطقة 

تسوية.
*     أوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية األراضي والمياه/ محافظة قلقيلية:

أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي المياه باعتبار عموم بلدة جيوس التابعة لمحافظة قلقيلية منطقة تسوية.  .1

أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي المياه باعتبار عموم قرية سنيريا التابعة لمحافظة قلقيلية منطقة تسوية.  .2

*     أوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية األراضي والمياه/ محافظة نابلس:
أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي المياه باعتبار عموم قرية تل التابعة لمحافظة نابلس منطقة تسوية.  .1

نابلس  لمحافظة  التابعة  قوصين  قرية  عموم  باعتبار  المياه  األراضي  تسوية  هيئة  عن  صادر  تسوية  أمر   .2
تسوية. منطقة 

أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي المياه باعتبار عموم قرية بيت فوريك التابعة لمحافظة نابلس   .3
تسوية. منطقة 

*     أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه/ محافظة القدس:
أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي المياه باعتبار عموم قرية رافات التابعة لمحافظة القدس منطقة تسوية.

*     أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه/ محافظة سلفيت:
أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي المياه باعتبار عموم بلدة دير بلوط التابعة لمحافظة سلفيت منطقة تسوية.

*     إعالن صادر عن سلطة األراضي/ محافظة الخليل:
إعالن صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م، 

مدينة دورا/  محافظة الخليل، لعدة أحواض مرفقة باإلعالن.

*     إعالنات صادرة عن سلطة األراضي/ محافظة بيت لحم:
إعالن صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م،   .1

مدينة بيت فجار/ محافظة بيت لحم، الحوض )39( - خلة مزهر - واد أبو سلمان.
إعالن صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م،   .2

مدينة بيت فجار/ محافظة بيت لحم، الحوض )46( - قنان دبش مدينة بيت فجار.
إعالن صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م،   .3

مدينة بيت ساحور/ محافظة بيت لحم، الحوض )28071( عش الغراب - مدينة بيت ساحور.
إعالن صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م،   .4

مدينة بيت جاال/ محافظة بيت لحم، الحوض )28039( المراح والحدبة - مدينة بيت جاال.

*     إعالن صادر عن سلطة األراضي/ محافظة رام هللا والبيرة:
إعالن صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م، قرية 

أبو فالح/ محافظة رام هللا والبيرة، لعدة أحواض مرفقة باإلعالن.
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رقم العدد مائة وسبعة وثالثون / 15 تشرين األول  2017ممسلسل
الصفحة

احملتوى

.1
قرار بقانون رقم )19( لسنة 2017م 

بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم )3( لسنة 2006م.
4

.2
مرسوم رقم )6( لسنة 2017م 

بشأن جمعية الكشافة الفلسطينية.
11

.3
مرسوم رقم )7( لسنة 2017م 

وسعيد خوري  الصباغ  الكبيرين حسيب  الراحلين  ذكرى  تكريم  بشأن 
وتنظيم منطقة برك سليمان.

13

.4
قرار رقم )75( لسنة 2017م 

بشأن ترقية وترفيع موظفين في الهيئة العامة للشؤون المدنية.
15

.5
قرار رقم )76( لسنة 2017م 

بشأن ترقية السيد "محمد خيري" حسن البريمي إلى وكيل مساعد.
17

.6
قرار رقم )77( لسنة 2017م 

بشأن ترقية وترفيع موظفين في الخدمة المدنية.
18

.7
قرار رقم )78( لسنة 2017م 

بشأن إعادة تشكيل مجلس وكالء كنيسة الروم األرثوذكس في مدينة غزة.
21

.8
قرار رقم )79( لسنة 2017م 

بشأن تعيين السيد/ أحمد حسين قاضياً شرعياً في المحاكم الشرعية.
23

.9
قرار رقم )80( لسنة 2017م 

بشأن تمديد خدمة قضاة شرعيين.
24

.10
قرار رقم )81( لسنة 2017م 

بشأن ترقية موظفين في الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون استثناًء.
25
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.11
قرار رقم )82( لسنة 2017م 

بشأن نقل السيدة/ تغريد حثناوي من وزارة المالية والتخطيط إلى سلطة 
المياه.

26

.12
قرار رقم )83( لسنة 2017م 

بشأن ترقية وترفيع موظفين في الخدمة المدنية.
27

.13
2017م  قرار مجلس الوزراء رقم )9( لسنة 

2005م. لسنة   )393( رقم  المرور  لقانون  التنفيذية  الالئحة  بتعديل 
30

.14
قرار رقم )4( لسنة 2017م 

أحكام  بشأن  والمقاييس  المواصفات  مؤسسة  إدارة  مجلس  عن  صادر 
المواصفات والمقاييس الفلسطينية - اعتماد مواصفات.

50

.15
2017م  قرار رقم )5( لسنة 

أحكام  بشأن  والمقاييس  المواصفات  مؤسسة  إدارة  مجلس  عن  صادر 
المواصفات والمقاييس الفلسطينية - اعتماد مواصفات.

51

.16
قرار رقم )6( لسنة 2017م 

أحكام  بشأن  والمقاييس  المواصفات  مؤسسة  إدارة  مجلس  عن  صادر 
المواصفات والمقاييس الفلسطينية - اعتماد مواصفات.

53

العليا.17. الدستورية  المحكمة  عن  صادر  73قرار 

80حكم  غيابي - صادر عن محكمة استئناف رام هللا.18.

.19
إعالن تسجيل الشركات - صادر عن وزارة االقتصاد الوطني/ مراقب 

الشركات.
82

137أوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية األراضي والمياه.20.

.21
مهنة  مجلس  - صادر عن  الجدد  الحسابات  مدققي  أسماء  نشر  إعالن 

تدقيق الحسابات.
140

.22
الدولي  األمن  مجلس  قرارات  تنفيذ  لجنة  عن  الصادرة  القرارات 

2017م. لسنة 
141
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*  إعالن تسجيل الشركات - صادر عن وزارة اإلقتصاد الوطني/ مراقب الشركات.

*     أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه/ محافظة رام هللا والبيرة:
بالمخطط  المبين مسار حدودها وإحداثياتها  المساحة  باعتبار  أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه 

المرفق باإلعالن، والتي تمثل جزءاً من أراضي مدينة روابي التابعه لمحافظة رام هللا والبيرة منطقة تسوية.

*     أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه/ محافظة القدس:
أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باعتبار قطع األراضي رقم )148، 193، 194( من الحوض 
رقم )2( المسمى المواحل رقم الحي )1( المسمى الحي الغربي من أراضي بيت حنينا البلد التابعة لمحافظة القدس 

منطقة تسوية.

*     إعالن نشر أسماء مدققي الحسابات الجدد - صادر عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات.
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رقم العدد مائة وثمانية وثالثون / 29 تشرين الثاني 2017ممسلسل
الصفحة

احملتوى

.1
قرار بقانون رقم )20( لسنة 2017م 

بشأن الجمعيات التعاونية.
5

.2
قرار بقانون رقم )21( لسنة 2017م

 )79( رقم  المؤقت  واألبنية  والقرى  المدن  تنظيم  قانون  تعديل  بشأن 
لسنة 1966م وتعديالته.

26

.3
قرار رقم )84( لسنة 2017م 

بشأن تعيين العقيد الدكتور/ محمود صالح الدين مديراً للمكتب المركزي 
الوطني للشرطة الجنائية الدولية "اإلنتربول".

30

.4
قرار رقم )85( لسنة 2017م 

بشأن نقل السيد/ محمد أبو عيد إلى المجلس األعلى لإلبداع والتميز.
31

.5
قرار رقم )86( لسنة 2017م 

بشأن ترقية السيد/ عبد المنعم وهدان إلى وكيل مساعد.
32

.6
قرار رقم )87( لسنة 2017م 

بشأن ترقية وترفيع موظفين في المحافظات.
33

.7
قرار رقم )88( لسنة 2017م 

المالية  الرقابة  ديوان  عام  مدير  جفال  خليل  جفال  السيد/  تعيين  بشأن 
واإلدارية.

35

.8
قرار رقم )89( لسنة 2017م 

المالية  الرقابة  ديوان  لرئيس  نائباً  فرج  أمل  السيدة/  تعيين  بشأن 
واإلدارية.

36

.9
قرار رقم )90( لسنة 2017م 

بشأن ترقية موظفين في وزارة الداخلية.
37

.10
قرار رقم )91( لسنة 2017م 

بشأن نقل السيد/ عبد المنعم وهدان إلى ديوان الموظفين العام.
39
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.11
قرار رقم )92( لسنة 2017م 

بشأن ترقية السيد/ منير أنسطاس إلى درجة سفير.
40

.12
قرار رقم )93( لسنة 2017م 

جمهورية  لدى  فلسطين  لدولة  سفيراً  اللوح  دياب  السيد/  تعيين  بشأن 
مصر العربية.

41

.13
قرار رقم )94( لسنة 2017م 

بشأن إحالة السفير/ عبد الرحمن بسيسو إلى التقاعد.
42

.14
قرار رقم )95( لسنة 2017م 

الخارجية  وزارة  مقر  إلى  الحوراني  عمرو  السفير/  نقل   بشأن 
في رام هللا.

43

.15
قرار رقم )96( لسنة 2017م 

بشأن ترقية السيد/ يوسف رمضان إلى درجة سفير.
44

.16
قرار رقم )97( لسنة 2017م 

جمهورية  لدى  فلسطين  لدولة  سفيراً  الشن  زهير  السيد/  تعيين  بشأن 
إندونيسيا.

45

.17
قرار رقم )98( لسنة 2017م

المملكة  لدى  فلسطين  لدولة  سفيراً  الشوبكي  جمال  السيد/  تعيين  بشأن 
المغربية.

46

.18
قرار رقم )99( لسنة 2017م 

بشأن نقل السيدة/ نجاة عمرو من النيابة العامة إلى القضاء.
47

.19
قرار رقم )100( لسنة 2017م 

الشعبية  المنظمات  مفوضية  من  النوباني  محمد  السيد/  نقل   بشأن 
إلى مجلس القضاء األعلى.

48

.20
قرار رقم )101( لسنة 2017م 

بشأن نقل السيد/ زياد طعمة من وزارة االقتصاد الوطني إلى المجلس 
األعلى لإلبداع والتميز.

49

.21
قرار رقم )102( لسنة 2017م 

هيئة  إلى  المحلي  الحكم  وزارة  من  نمرة  أبو  طارق  السيد/  نقل  بشأن 
شؤون األسرى والمحررين.

50
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.22
قرار رقم )103( لسنة 2017م

بشأن ترقية عدد من وكالء النيابة العامة إلى درجة رئيس نيابة.
51

.23
قرار رقم )104( لسنة 2017م

بشأن تشكيل لجنة لدراسة وضع قطاع العدالة في المحافظات الجنوبية.
52

.24
قرار مجلس الوزراء رقم )10( لسنة 2017م 
بنظام عمل المركبات الحكومية للقطاع المدني.

53

.25
قرار رقم )4( لسنة 2017م 

بنظام صيانة الشوارع في بلدية جنين - صادر عن وزارة الحكم المحلي.
60

.26
قرار رقم )2( لسنة 2017م 

بشأن اعتماد نماذج تقييم األداء لعدد من المسميات التخصصية الدينية 
في وزارة األوقاف والشؤون الدينية - صادر عن ديوان الموظفين العام.

63

.27

تعليمات رقم )1( لسنة 2017م 
بشأن تنظيم مشاريع الطاقة المتجددة على أسطح المدارس ومؤسسات 
 - القياس  صافي  بنظام  الكهرباء  شبكة  على  المربوطة  العالي  التعليم 

صادرة عن سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية.

72

.28
2017م  تعليمات رقم )1( لسنة 

بشأن رفع سقوف تعويض المودعين - صادرة عن المؤسسة الفلسطينية 
لضمان الودائع.

76

78قرارات صادرة عن المحكمة الدستورية العليا.29.

93حكم  غيابي - صادر عن محكمة استئناف رام هللا.30.

.31
محكمة  عن  - صادر   )2013/10( رقم  الجناية  في  غيابي  حكم  تبليغ 

جرائم الفساد.
95

.32
تبليغ حكم غيابي في الجناية رقم )2014/15( - صادر عن محكمة 

الفساد. جرائم 
97

.33
إعالنات صادرة عن مدير عام اإلدارة العامة للتعاون "مسجل جمعيات 

تعاونية" - وزارة العمل.
99
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.34
إعالن تسجيل الشركات - صادر عن وزارة االقتصاد الوطني/ مراقب 

الشركات.
105

157أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه.35.

.36
2017م قرار رقم )26( لسنة 

تنفيذ  لجنة  عن  صادر   - الدولي  األمن  مجلس  قرارات  تنفيذ  بشأن 
الدولي. األمن  قرارات مجلس 

159

*     إعالنات صادرة عن مدير عام اإلدارة العامة للتعاون “مسجل الجمعيات التعاونية”:
إعالن صادر عن مدير عام اإلدارة العامة للتعاون بتسجيل جمعيات تعاونية.. 1
إعالن صادر عن مدير عام اإلدارة العامة للتعاون بتصفية جمعيات تعاونية.. 2
إعالن صادر عن مدير عام اإلدارة العامة للتعاون بإلغاء جمعيات تعاونية.. 3

*     إعالن تسجيل الشركات - صادر عن وزارة اإلقتصاد الوطني/ مراقب الشركات.

*     أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه/ محافظة رام هللا والبيرة:
أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باعتبار الحوض رقم )2 طبيعي( المبين مسار حدوده وإحداثياته 

بالمخطط المرفق باإلعالن من أراضي قرية عجول التابعة لمحافظة رام هللا والبيرة منطقة تسوية.
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رقم العدد مائة وتسعة وثالثون / 8 كانون الثاني  2018ممسلسل
الصفحة

احملتوى

.1
قرار بقانون رقم )24( لسنة 2017م 

بشأن محكمة الجنايات الكبرى.
4

.2
مرسوم رقم )8( لسنة 2017م 

بشأن تشكيل فريق عمل للجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية 
الدولية.

10

.3
قرار رقم )105( لسنة 2017م 

بشأن تعيين السيد/ محمد عطا هللا "اللحام" مديراً عاماً في وكالة األنباء 
والمعلومات الفلسطينية "وفا".

13

.4
قرار رقم )106( لسنة 2017م 

بشأن تعيين السيد/ عماد ناصر الدين مديراً عاماً في وزارة الداخلية.
14

.5
قرار رقم )107( لسنة 2017م 

الشهداء  أسر  مؤسسة  لرئيس  نائباً  العمري  عمر  السيد/  تعيين  بشأن 
والجرحى.

15

.6
قرار رقم )108( لسنة 2017م 

بشأن نقل المحافظ/ عبد هللا اإلفرنجي ليعمل مستشاراً سياسياً لرئيس 
الدولة.

16

.7
قرار رقم )109( لسنة 2017م 

بشأن ترقية السيد/ محمد دراغمة إلى مدير عام.
17

.8
قرار رقم )110( لسنة 2017م 

بشأن نقل السيد/ جمال حمدان إلى المؤتمر الوطني الشعبي للقدس.
18

.9
قرار رقم )111( لسنة 2017م 

بشأن تجديد فترة رئاسة األستاذ الدكتور/ يونس عمرو لجامعة القدس 
المفتوحة.

19

.10
قرار رقم )112( لسنة 2017م 

بشأن ترقية موظفين في مجلس القضاء األعلى.
20
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.11
قرار رقم )113( لسنة 2017م

بشأن تمديد خدمة السيدة/ عدالة أتيره رئيساً لسلطة جودة البيئة.
21

.12
قرار رقم )5( لسنة 2017م 

صادرعن   - نابلس  لبلدية  النفايات  جمع  ورسوم  المكاره  منع  بنظام 
وزارة الحكم المحلي.

22

.13
تعليمات رقم )3( لسنة 2017م 

 - الكيماوية  والسالئف  العقلية  والمؤثرات  المخدرات  جداول  بشأن 
صادرة عن وزارة الصحة.

35

.14
تعليمات رقم )1( لسنة 2017م

 - بالصرافين  الخاصة  اإلرهاب  وتمويل  األموال  غسل  مكافحة  بشأن 
صادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

36

.15
تبليغ حكم غيابي في الجناية رقم )2017/15( - صادر عن محكمة 

الفساد. جرائم 
48

.16
إعالن تسجيل الشركات - صادر عن وزارة االقتصاد الوطني/ مراقب 

الشركات.
50

92أوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية األراضي والمياه.17.

.18
الدولي  األمن  مجلس  قرارات  تنفيذ  لجنة  عن  الصادرة  القرارات 

2017م. لسنة 
102

*     إعالن تسجيل الشركات - صادر عن وزارة اإلقتصاد الوطني/ مراقب الشركات.

*     أمر تسوية  صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه/ محافظة قلقيلية:
أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باعتبار أحواض األراضي التالية: )7579، 7580، 7581، 
7582، 7583، 7584، 7585، 7586، 7587، 7588، 7589، 7590( الواقعة ضمن أراضي قلقيلية )جذر البلد( 

التابعة لمحافظة قلقيلية منطقة تسوية.

*     أوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية األراضي والمياه/ محافظة سلفيت:
لمحافظة  التابعة  مسحة  قرية  أراضي  عموم  باعتبار  والمياه  األراضي  تسوية  هيئة  عن  صادر  تسوية  أمر   .1

سلفيت منطقة تسوية.
أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باعتبار عموم قرية قراوة بني حسان التابعة لمحافظة سلفيت   .2

منطقة تسوية.
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*     أوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية األراضي والمياه/ محافظة طولكرم:
التابعة لمحافظة طولكرم  اللبد  بلدة كفر  باعتبار عموم  أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه   .1

منطقة تسوية.
التابعة لمحافظة طولكرم  أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باعتبار عموم قرية كفررمان   .2

منطقة تسوية.
أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باعتبار عموم أراضي بلدة زيتا التابعة لمحافظة طولكرم   .3

منطقة تسوية.

*     أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه/ محافظة الخليل:
أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باعتبار عموم أراضي بلدة ترقوميا التابعة لمحافظة الخليل 

منطقة تسوية.

*     أوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية األراضي والمياه/ محافظة رام هللا والبيرة:
المرفق  بالجدول  المبينة  األراضي  أحواض  باعتبار  والمياه،  األراضي  تسوية  هيئة  عن  صادر  تسوية  أمر   .1

باإلعالن، الواقعة ضمن أراضي بيتونيا التابعة لمحافظة رام هللا والبيرة منطقة تسوية.
التابعة  السودان  دير  قرية  أراضي  عموم  باعتبار  والمياه،  األراضي  تسوية  هيئة  عن  صادر  تسوية  أمر   .2

لمحافظة رام هللا والبيرة منطقة تسوية.

*     أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه/ محافظة القدس:
أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه، باعتبار أحواض األراضي المبينة بالجدول المرفق باإلعالن، 

الواقعة ضمن أراضي بيت حنينا التابعة لمحافظة القدس منطقة تسوية.
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رقم العدد مائة وأربعون / 13 شباط  2018ممسلسل
الصفحة

احملتوى

.1
قرار بقانون رقم )1( لسنة 2018م 

الكهرباء  قانون  بشأن  2009م  لسنة   )13( رقم  بقانون  القرار  بتعديل 
العام.

4

.2
قرار بقانون رقم )2( لسنة 2018م 

بشأن الهيئة القضائية لقوى األمن.
7

.3
قرار رقم )114( لسنة 2017م 

بشأن تعيين الوزير/ إبراهيم أبو النجا محافظاً لمحافظة غزة.
26

.4
قرار رقم )1( لسنة 2018م 

بشأن ترقية موظفين في المجلس األعلى للشباب والرياضة بـ )م.ت.ف(.
27

.5
قرار رقم )2( لسنة 2018م 

بشأن ترقية موظفين في دوائر ومؤسسات )م.ت.ف(.
28

.6
قرار رقم )3( لسنة 2018م 

بشأن ترقية السيد/ وليد العوض إلى وكيل.
29

.7
قرار رقم )4( لسنة 2018م 

بشأن ترقية موظفين في الخدمة المدنية.
30

.8
قرار رقم )5( لسنة 2018م 

بشأن ترقية موظفين في جهاز األمن الوقائي.
31

.9
قرار رقم )6( لسنة 2018م 

بشأن تعيين السيد/ يوسف الترك رئيساً لهيئة العمل التعاوني.
32

.10
قرار رقم )7( لسنة 2018م 

بشأن تعيين المستشار أول/ هادي شبلي رئيساً لبعثة فلسطين الدبلوماسية 
في جمهورية مالي.

33
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.11
قرار رقم )8( لسنة 2018م 

واالستئنافية  االبتدائية  الكنسية  المحكمة  هيئة  تشكيل  اعتماد  بشأن 
للكنيسة األسقفية في القدس والشرق األوسط.

34

.12
قرار رقم )9( لسنة 2018م 

بشأن نقل السيدة/ عبير أبو كشك إلى هيئة شؤون المنظمات األهلية.
36

.13
قرار رقم )10( لسنة 2018م 

بشأن تعيين السيد/ أحمد حنون أميناً عاماً للمحكمة الدستورية العليا.
37

.14
قرار رقم )11( لسنة 2018م 

الوطنية  للمدرسة  تنفيذياً  مديراً  الحليم  عبد  وجدي  السيد/  تعيين  بشأن 
الفلسطينية لإلدارة.

38

.15
قرار رقم )12( لسنة 2018م 

بشأن تعيين السيد/ داود الديك وكياًل لوزارة التنمية االجتماعية.
39

.16
قرار رقم )13( لسنة 2018م 

بشأن تعيين السيد/ محمود خليفه سفيراً لدولة فلسطين لدى الجمهورية 
البولندية.

40

.17
قرار رقم )14( لسنة 2018م 

بشأن إعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة القدس المفتوحة.
41

.18
قرار رقم )15( لسنة 2018م 

بشأن ترقية السيد/ رأفت الجوابره إلى مدير عام. 
43

.19
قرار رقم )16( لسنة 2018م

بشأن نقل السيد/ محمد شراكة إلى ديوان الموظفين العام. 
44

.20
قرار رقم )17( لسنة 2018م 

بشأن المصادقة على قرار مجلس الوزراء بالتخلي عن أراٍض مستملكة 
من أراضي ارتاح بمحافظة طولكرم. 

45

.21
قرار رقم )18( لسنة 2018م 

بشأن ترقية وترفيع موظفين في الخدمة المدنية.
46

قرار رقم )19( لسنة 2018م 22.
48بشأن إحالة السفير/ ياسر النجار إلى التقاعد.
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قرار رقم )20( لسنة 2018م 23.
49بشأن ترقية السيد/ مهند العكلوك إلى درجة سفير.

.24
قرار مجلس الوزراء رقم )11( لسنة 2017م 

بنظام صندوق اإلنجاز والتميز لدعم التعليم.
50

.25
2018م  لسنة   )1( رقم  تعليمات 

متوسطة  بقدرات  المتجددة  الطاقة  من  الكهرباء  توليد  مشاريع  بتنظيم 
)5 - 999 ك.و(.

56

60قرار صادر عن المحكمة الدستورية العليا.26.

.27
التعاوني العمل  هيئة  إدارة  مجلس  رئيس  عن  صادرة   إعالنات 

العمل. وزارة  - صادرة عن  التعاونية"  الجمعيات  "مسجل 
63

.28
إعالن تسجيل الشركات - صادر عن وزارة االقتصاد الوطني/ مراقب 

الشركات.
69

.29
المال  رأس  سوق  هيئة  عن  صادر   - محلي  مؤمن  بإجازة  إعالن 

الفلسطينية.
115

116أوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية األراضي والمياه.30.

.31
مهنة  مجلس  - صادر عن  الجدد  الحسابات  مدققي  أسماء  نشر  إعالن 

تدقيق الحسابات.
129

*      إعالنات صادرة عن رئيس مجلس إدارة هيئة العمل التعاوني “مسجل الجمعيات التعاونية” :
إعالن صادر عن رئيس مجلس إدارة هيئة العمل التعاوني بتسجيل جمعيات تعاونية.. 1
إعالن صادر عن رئيس مجلس إدارة هيئة العمل التعاوني بتصفية جمعيات تعاونية.. 2
إعالن صادر عن رئيس مجلس إدارة هيئة العمل التعاوني بإلغاء تسجيل جمعيات تعاونية.. 3

*   إعالن تسجيل الشركات - صادر عن وزارة االقتصاد الوطني/ مراقب الشركات.

*     إعالن بإجازة مؤمن محلي - صادر عن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، “بخصوص شركة تمكين الفلسطينية 
للتأمين”.
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*     أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه/ محافظة القدس:
منطقة  القدس  لمحافظة  التابعة  قطنة  قرية  عموم  باعتبار  والمياه  األراضي  تسوية  هيئة  عن  تسوية صادر  أمر 

تسوية.

*     أوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية األراضي والمياه/ محافظة الخليل:
وإحداثياتها  حدودها  مسار  المبين  المساحة  باعتبار  والمياه  األراضي  تسوية  هيئة  عن  صادر  تسوية  أمر   .1
بالمخطط المرفق باإلعالن، والتي تمثل جزءاً من أراضي مدينة الخليل التابعة لمحافظة الخليل منطقة تسوية.

أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باعتبار المساحة المبين مسار حدودها وإحداثياتها بالمخطط   .2
المرفق باإلعالن، والتي تمثل جزءاً من أراضي مدينة الظاهرية التابعة لمحافظة الخليل منطقة تسوية.

*     أوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية األراضي والمياه/ محافظة طولكرم:
طولكرم  لمحافظة  التابعة  رامين  قرية  عموم  باعتبار  والمياه  األراضي  تسوية  هيئة  عن  تسوية صادر  أمر   .1

منطقة تسوية.
طولكرم  لمحافظة  التابعة  كور  قرية  عموم  باعتبار  والمياه  األراضي  تسوية  هيئة  عن  صادر  تسوية  أمر   .2

تسوية. منطقة 
طولكرم  لمحافظة  التابعة  الراس  قرية  عموم  باعتبار  والمياه  األراضي  تسوية  هيئة  عن  تسوية صادر  أمر   .3

منطقة تسوية.

*     أوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية األراضي والمياه/ محافظة قلقيلية:
قلقيلية  لمحافظة  التابعة  ثلث  كفر  قرية  عموم  باعتبار  والمياه  األراضي  تسوية  هيئة  تسوية صادر عن  أمر   .1

منطقة تسوية.
قلقيلية  لمحافظة  التابعة  قدوم  قرية كفر  باعتبار عموم  والمياه  األراضي  تسوية  هيئة  تسوية صادر عن  أمر   .2

منطقة تسوية.

*     أوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية األراضي والمياه/ محافظة رام هللا والبيرة:
وإحداثياتها  حدودها  مسار  المبين  المساحة  باعتبار  والمياه  األراضي  تسوية  هيئة  عن  صادر  تسوية  أمر   .1
بالمخطط المرفق، والتي تمثل جزءاً من أراضي مدينة البيرة التابعة لمحافظة رام هللا والبيرة منطقة تسوية.

والبيرة  رام هللا  لمحافظة  التابعة  جيبيا  قرية  باعتبار  والمياه  األراضي  تسوية  هيئة  تسوية صادر عن  أمر   .2
تسوية. منطقة 

*     إعالن نشر أسماء مدققي الحسابات الجدد - صادر عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات.
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رقم العدد مائة وواحد وأربعون / 25 آذار  2018ممسلسل
الصفحة

احملتوى

.1
قرار بقانون رقم )3( لسنة 2018م 

بشأن التطبيقات السلمية للطاقة الذرية والوقاية اإلشعاعية.
4

.2
قرار بقانون رقم )4( لسنة 2018م 
بشأن الموازنة العامة لسنة 2018م.

21

.3
قرار بقانون رقم )5( لسنة 2018م 

بشأن تعديل قانون العقوبات رقم )16( لسنة 1960م وتعديالته.
29

.4
قرار رقم )21( لسنة 2018م 

بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المجلس األعلى لإلبداع والتميز.
31

.5
قرار رقم )22( لسنة 2018م 

بشأن ترقية السيد/ أمين حمدان إلى مدير عام.
34

.6
قرار رقم )23( لسنة 2018م 

بشأن نقل السيد/ صالح علي إلى وزارة الثقافة.
35

.7
قرار رقم )24( لسنة 2018م 

وتنمية  إدارة  إدارة مؤسسة  تجديد عضوية أعضاء في مجلس  بشأن 
اليتامى. أموال 

36

.8
قرار رقم )25( لسنة 2018م 

بشأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية.
37

.9
قرار رقم )26( لسنة 2018م 

سلطنة  لدى  فلسطين  لدولة  سفيراً  فرحات  تيسير  السيد/  تعيين  بشأن 
ُعمان.

39

.10
قرار رقم )27( لسنة 2018م 

بشأن تكليف السيد/ موسى شكارنه قائماً بأعمال رئيس سلطة األراضي.
40
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.11
قرار رقم )28( لسنة 2018م 

الرئاسة  لديوان  رئيساً  عمارة  أبو  انتصار  السيدة/  تعيين  بشأن 
وزير. بدرجة 

41

.12
قرر رقم )29( لسنة 2018م 

الوطنية  اللجنة  في  والعدل  الداخلية  وزارتي  ممثلي  استبدال  بشأن 
لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

42

.13
قرار رقم )30( لسنة 2018م 

بشأن تعيين السيد/ فايز أبو عيطة وكياًل لوزارة اإلعالم.
44

.14
قرار رقم )31( لسنة 2018م 

بشأن التمديد للسيد/ رفيق النتشة رئيساً لهيئة مكافحة الفساد.
45

.15
قرار رقم )32( لسنة 2018م 

بشأن نقل السيد/ وليد بدوي إلى وزارة الثقافة.
46

.16
قرار رقم )33( لسنة 2018م 

الفلسطينية  الوطنية  للجنة  رئيساً  علي  محمود  السيد/  تعيين  بشأن 
للتربية والثقافة والعلوم.

47

.17
 قرار رقم )1( لسنة 2018م 

عن  صادر   - جنين  لبلدية  النفايات  جمع  ورسوم  المكاره  منع  بنظام 
وزارة الحكم المحلي.

48

.18
قرار رقم )2( لسنة 2018م 

الدوحة - صادر عن  لبلدية  النفايات  المكاره ورسوم جمع  بنظام منع 
وزارة الحكم المحلي.

62

العليا.19. الدستورية  المحكمة  عن  صادرة  75قرارات 

جنين.20. بداية  - صادر عن محكمة  غيابي  101حكم 

.21
إعالن تسجيل الشركات - صادر عن وزارة االقتصاد الوطني/ مراقب 

الشركات.
102

143أوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية األراضي والمياه.22.

141
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.23
الدولي  األمن  مجلس  قرارات  تنفيذ  لجنة  عن  الصادرة  القرارات 

2018م. لسنة 
152

*   إعالن تسجيل الشركات - صادر عن وزارة االقتصاد الوطني/ مراقب الشركات.

*     أوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية األراضي والمياه/ محافظة نابلس:
نابلس . 1 لمحافظة  التابعة  حوارة  بلدة  عموم  باعتبار  والمياه  األراضي  تسوية  هيئة  عن  صادر  تسوية  أمر 

تسوية. منطقة 
نابلس . 2 لمحافظة  التابعة  دوما  قرية  عموم  باعتبار  والمياه  األراضي  تسوية  هيئة  عن  صادر  تسوية  أمر 

تسوية. منطقة 
أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باعتبار عموم قرية بيت دجن التابعة لمحافظة نابلس منطقة . 3

تسوية.

*     أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه/ محافظة طوباس:
أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باعتبار عموم بلدة طمون التابعة لمحافظة طوباس منطقة تسوية.

*     أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه/ محافظة الخليل:
بالمخطط  المبين مسار حدودها وإحداثياتها  المساحة  باعتبار  أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه 

المرفق، والتي تشكل جزءاً من حوض )4 طبيعي( من أراضي مدينة دورا التابعة لمحافظة الخليل منطقة تسوية.

*     أوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية األراضي والمياه/ محافظة القدس:
القدس . 1 لمحافظة  التابعة  العيزرية  بلدة  باعتبار عموم  والمياه  األراضي  تسوية  هيئة  تسوية صادر عن  أمر 

تسوية. منطقة 
القدس . 2 لمحافظة  التابعة  أبوديس  بلدة  عموم  باعتبار  والمياه  األراضي  تسوية  هيئة  عن  صادر  تسوية  أمر 

تسوية. منطقة 

*     أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه/ محافظة طولكرم:
لمحافظة طولكرم  التابعة  نار  أبو  نزلة  قرية  باعتبار عموم  والمياه،  األراضي  تسوية  هيئة  تسوية صادر عن  أمر 

منطقة تسوية.
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142العدددليل الوقائع الفلسطينية الثالث

رقم العدد مائة واثنان وأربعون / 22 نيسان  2018ممسلسل
الصفحة

احملتوى

.1
قرار بقانون رقم )6( لسنة 2018م 

بشأن التعليم العالي.
4

.2
قرار بقانون رقم )7( لسنة 2018م 

بشأن هيئة شؤون األسرى والمحررين.
18

.3
قرار بقانون رقم )8( لسنة 2018م 

بشأن ملحق قرار بقانون الموازنة العامة رقم )4( لسنة 2018م.
20

.4
قرار رقم )34( لسنة 2018م 

بشأن تمديد خدمة رئيس ديوان الرئاسة السيدة/ انتصار أبو عمارة.
27

.5
قرار رقم )35( لسنة 2018م 

بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية العليا للقدس.
28

.6
قرار رقم )36( لسنة 2018م 

بشأن المصادقة على استمالك قطعتي أرض في بلدة اليامون.
30

.7
قرار رقم )37( لسنة 2018م 

بشأن تجديد إعارة السيد/ توفيق البديري لمدة عام.
33

.8
قرار رقم )38( لسنة 2018م 

بشأن المصادقة على استمالك قطعتي أرض في محافظة بيت لحم.
34

.9
قرار رقم )39( لسنة 2018م 

بشأن نقل السيد/ وائل نظيف إلى وزارة األوقاف والشؤون الدينية.
37

.10
قرار رقم )40( لسنة 2018م 

لدى  فلسطين  لدولة  سفيراً  "البوريني"  مروان  السيد/  تعيين  بشأن 
جمهورية السلفادور. 

38
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.11
2018م  قرار رقم )41( لسنة 

لدى  فلسطين  لدولة  سفيراً  العلواني  محمود  السيد/  تعيين  بشأن 
بوليفيا. جمهورية 

39

.12
قرار رقم )42( لسنة 2018م 

بشأن تمديد خدمة السيد/ صالح حجازي لمدة سنة.
40

.13
قرار رقم )3( لسنة 2018م 

بتعديل القرار رقم )3( لسنة 2017م بنظام مواقف المركبات في مناطق 
الهيئات المحلية - صادر عن وزارة الحكم المحلي. 

41

.14

قرار رقم )1( لسنة 2018م 
المكلف  التدريس  هيئة  لعضو  الوظيفي  األداء  تقييم  نموذجي  باعتماد 
عن  صادر   - الحكومية  العالي  التعليم  مؤسسات  في  إشرافية  بمهام 

ديوان الموظفين العام.

43

.15
تعليمات رقم )2( لسنة 2018م 

الطاقة  سلطة  عن  صادرة   - المستهلكين  عن  الكهربائي  التيار  بقطع 
الفلسطينية. الطبيعية  والموارد 

48

51قرار صادر عن المحكمة الدستورية العليا.16.

.17
إعالن تسجيل الشركات - صادر عن وزارة االقتصاد الوطني/ مراقب 

الشركات.
58

104إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى.18.

160إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء.19.

169أوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية األراضي والمياه.20.

176إعالنات صادرة عن سلطة األراضي.21.

.22
الجدد - صادر عن مجلس مهنة  الحسابات  إعالن نشر أسماء مدققي 

الحسابات. تدقيق 
184

142
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.23
قرار رقم )4( لسنة 2018م 

بشأن تنفيذ قرارات مجلس األمن الدولي - صادر عن لجنة تنفيذ قرارات 
مجلس األمن.

185

*     إعالن تسجيل الشركات - صادر عن وزارة االقتصاد الوطني/ مراقب الشركات.  

*     إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة رام هللا والبيرة:
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن التوسعة التنظيمية لتجمعات )بيتللو، جمالة، دير عمار(/ محافظة   .1

رام هللا والبيرة.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع مخطط هيكلي لتجمعات )بيتللو، جمالة، دير عمار(/ محافظة   .2

رام هللا والبيرة.
محافظة  يبرود/  عين  لبلدة  التعديلي  هيكلي  مخطط  مشروع  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  عن  صادر  إعالن   .3

والبيرة. رام هللا 
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتخفيض عرض شارع من )14(م إلى )10(م   .4 

من الحوض رقم )1( أبو اشخيدم/ محافظة رام هللا والبيرة.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن )ج( بأحكام   .5

خاصة إلى تجاري محلي بأحكام خاصة في الحوض رقم )7( - أبو قش/ محافظة رام هللا والبيرة.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن بمشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم شارع بعرض )8(م  في األحواض   .6

ذوات األرقام )1، 4، 2( جفنا/ محافظة رام هللا والبيرة.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي إللغاء طريقين مشاة بعرض )6(م من الحوض   .7

رقم )6( - بيرزيت/ محافظة رام هللا والبيرة.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من منطقة خضراء   .8

إلى سكن )ب( في القطعتين )166، 182( من الحوض رقم )7( - بيتونيا/ رام هللا والبيرة.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من منطقة سكن )أ(   .9
إلى معرض تجارية على جزء من القطعة رقم )934( من الحوض رقم )10( - البيرة/ محافظة رام هللا والبيرة.

خارج  من  االستعمال  صفة  لتغيير  تفصيلي  هيكلي  مشروع  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  عن  صادر  إعالن   .10
 )3( رقم  الحوض  من   )211( رقم  القطعة  على  كسارة  إقامة  لغاية  صناعات  إلى  الهيكلي  المخطط  حدود 

والبيرة. هللا  رام  محافظة  مشعل/  أبو  دير 
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من منطقة خضراء   .11

وملعب ومقابر إلى مباٍن عامة في القطعة رقم )80( من الحوض رقم )2( - أبو اشخيدم/ محافظة رام هللا والبيرة.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي إللغاء شارع بعرض )6(م من الحوض   .12

رقم )1( برهام/ محافظة رام هللا والبيرة.
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إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن )ب( إلى   .13
تجاري طولي في القطعة رقم )493( من الحوض رقم )12( - بيرزيت/ محافظة رام هللا والبيرة.

)12( بعرض  شارع  من  إللغاء جزء  تنظيمي  تعديل  مشروع  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  إعالن صادر عن   .14
م من الحوض رقم )11( بيرزيت/ محافظة رام هللا والبيرة.

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من مباٍن عامة إلى   .15
سكن )ب( في القطعة رقم )6( من الحوض رقم )17( - المزرعة القبلية/ محافظة رام هللا والبيرة.

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من مباٍن عامة إلى   .16
سكن )ب( في القطعة رقم )6( من الحوض رقم )14( - المزرعة القبلية/ محافظة رام هللا والبيرة.

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من مباٍن عامة الى   .17
سكن )أ( في القطعة رقم )1( من الحوض رقم )14( - المزرعة القبلية/ محافظة رام هللا والبيرة.

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من مباٍن عامة إلى   .18
سكن )أ( في القطعة رقم )77( من الحوض رقم )7( - المزرعة القبلية/ محافظة رام هللا والبيرة.

*     إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة نابلس:
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن التوسعة التنظيمية لبلدة أوصرين/ محافظة نابلس.  .1

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع مخطط هيكلي لبلدة أوصرين/ محافظة نابلس.  .2
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن التوسعة التنظيمية لبلدة أودال/ محافظة نابلس.  .3

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع مخطط هيكلي لبلدة أودال/ محافظة نابلس.  .4
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن التوسعة التنظيمية لبلدة عورتا/ محافظة نابلس.  .5

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن إعادة إيداع مشروع مخطط هيكلي لبلدة عورتا/ محافظة نابلس.  .6
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن التوسعة التنظيمية لبلدة قريوت/ محافظة نابلس.  .7

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي إللغاء شارع بعرض )8(م من الحوض   .8
رقم )9( - بيت فوريك/ محافظة نابلس.

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار شارع بعرض )12(م وإلغاء جزء   .9
من شارع تسوية في الحوض  رقم )22( عصيرة الشمالية/ محافظة نابلس.

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم شوارع ومرافق عامة لغاية اإلفراز   .10
الزراعي في القطعة رقم )26( من الحوض رقم )6( - بيت إمرين/ نابلس.

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من مباٍن عامة إلى   .11
سكن )ب( من الحوض رقم )11( بيت ايبا/ نابلس.

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من مباٍن عامة إلى   .12
صناعات خفيفة وحرفية ومن صناعات خفيفة وحرفية إلى مباٍن عامة ومن منطقة أثرية إلى حديقة عامة ومباٍن عامة 

من الحوض رقم )15( دير شرف/ نابلس.
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* إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة طولكرم:
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مخطط هيكلي لبلدة عنبتا/ محافظة طولكرم.  .1

)ج(  من سكن  االستعمال  لتغيير صفة  تنظيمي  تعديل  مشروع  بشأن  األعلى  التنظيم  مجلس  إعالن صادر عن   .2
الحوض  من   )61 ( رقم  القطعة  من  جزء  على  وطنية  مشروبات  مصنع  لغاية  خفيفة  صناعات  إلى 

طولكرم. محافظة  زيباد/  كفر   -  )7 ( رقم 
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار شارع بعرض )10(م من الحوض   .3

رقم )2( كفر جمال/ محافظة طولكرم.
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار شارع بعرض )8(م في الحوض   .4

رقم )8203( طولكرم/ محافظة طولكرم.

*     إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة قلقيلية:
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من مرافق عامة إلى 

سكن )ب( في القطعتين رقم )146، 160( من الحوض رقم )8( - جيت/ محافظة قلقيلية.

*     إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة الخليل:
لتنظيم شوارع وتغيير صفة االستعمال  التنظيم األعلى بشأن مشروع هيكلي تفصيلي  إعالن صادر عن مجلس 

من خارج حدود المخطط الهيكلي إلى صناعات لغاية إقامة مصنع ألواح جبص - ترقوميا/ محافظة الخليل.

*     إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة القدس:
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن التوسعة التنظيمية لبلدة قطنة/ محافظة القدس.

*     إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة طوباس:
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار شارع بعرض )12(م في القطعة 

رقم )33( من الحوض رقم )21( طوباس/ محافظة طوباس.

*     إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة سلفيت:
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن التوسعة التنظيمية لمدينة سلفيت/ محافظة سلفيت.

*     إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى لمحافظة أريحا واألغوار:
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن التوسعة التنظيمية لبلدة العوجا/ محافظة أريحا.  .1
إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى بشأن المخطط الهيكلي لبلدة العوجا/ محافظة أريحا.  .2

*     إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء في محافظة قلقيلية:
تفصيلي  تنظيم  المصادقة على مشروع  بشأن  قلقيلية  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  إعالن صادر عن 

لغايات تنظيم ممر مشاة بعرض )6(م ضمن مخطط هيكلي جينصافوط.
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*     إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء في محافظة أريحا واألغوار:
إيداع مشروع هيكلي تفصيلي  للتخطيط والبناء لمحافظة أريحا واألغوار بشأن  اللجنة اإلقليمية  إعالن صادر عن   .1

لالعتراض وذلك لتغيير صفة االستعمال من سكن زراعي إلى معارض تجارية.
تنظيمي  تعديل  إيداع مشروع  بشأن  أريحا واألغوار  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  إعالن صادر عن   .2

لتغيير صفة االستعمال من سكن ريفي إلى منطقة سياحية في منطقة الديوك.
تنظيمي  تعديل  إيداع مشروع  بشأن  أريحا واألغوار  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  إعالن صادر عن   .3

لالعتراض و ذلك لتغيير صفة االستعمال  من سكن ريفي إلى تجاري وسكن )ب(.

*     إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء في محافظة طولكرم:
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة طولكرم بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي رقم المشروع   .1

)127/2/2018( كفراللبد - محافظة طولكرم.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية  للتخطيط والبناء لمحافظة طولكرم بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لغايات تغيير   .2

مسار شارع بعرض )10(م  رقم المشروع )12114/12/2017( كفر زيباد - محافظة طولكرم.

*     إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء في محافظة جنين:
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة جنين بشأن إيداع مشروع هيكلي رقم )2017/15(.

*     إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء في محافظة نابلس:
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة نابلس بشأن إيداع مشروع هيكلي ياصيد لالعتراضات.

*     أوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية األراضي والمياه/ محافظة الخليل:
أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باعتبار عموم بلدة الشيوخ التابعة لمحافظة الخليل منطقة تسوية.  .1

أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باعتبار عموم بلدة اذنا التابعة لمحافظة الخليل منطقة تسوية.  .2

*     أوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية األراضي والمياه/ محافظة بيت لحم:
أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باعتبار عموم بلدة بتير التابعة لمحافظة بيت لحم منطقة تسوية.  .1

أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باعتبار المساحة المبينة بالمخطط المرفق باإلعالن والتي تمثل   .2
جزءاً من أراضي بلدة العبيدية التابعة لمحافظة بيت لحم منطقة توسية.

أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باعتبار عموم بلدة تقوع التابعة لمحافظة بيت لحم منطقة تسوية.  .3

*     أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه/ محافظة نابلس:
أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باعتبار عموم بلدة عقربا التابعة لمحافظة نابلس منطقة تسوية.
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*     اعالنات صادرة عن سلطة األراضي:
إعالن صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م، مجلس   .1

قروي صرة وسكانها/ محافظة نابلس، حوض )7( - الواد الغربي، وحوض )9( - الروس.
إعالن صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م، بلدية   .2

عجول وسكانها/ محافظة رام هللا والبيرة، حوض )8( - المتسحول.
إعالن صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م، بلدية   .3

بلعين وسكانها/ محاظة رام هللا والبيرة، الحوض )3( - المملحه.
إعالن صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م، بلدية   .4

كوبر وسكانها/ محافظة رام هللا والبيرة، حوض )3( حي 2 - أبو عدس والمعاصر/ الحي الجنوبي.
إعالن صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م، بلدية   .5

بيتونيا وسكانها/ محافظة رام هللا والبيرة، الحوض رقم )15( - حي 1، والحوض رقم )17( - حي 1.
إعالن صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م، بلدية   .6

بيت لقيا وسكانها/ محافظة رام هللا والبيرة، الحوض رقم )14( حي 1 - بير الخلة/ الحي الشرقي.
إعالن صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م، بلدية   .7

ترمسعيا وسكانها/ محافظة رام هللا والبيرة، الحوض رقم )5( حي 2/ الوادات - الحي الشمالي الغربي.
إعالن صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م، بلدية   .8

خربثا المصباح وسكانها/ محافظة رام هللا والبيرة، الحوض رقم )2( - شعب موسى.

*     إعالن نشر أسماء مدققي الحسابات الجدد  - صادر عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات.
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رقم العدد مائة وثالثة وأربعون / 16 أيار  2018ممسلسل
الصفحة

احملتوى

.1
قرار بقانون رقم )12( لسنة 2018م 

البلديات  مناطق  داخل  واألراضي  األبنية  ضريبة  قانون  تعديل  بشأن 
والمجالس المحلية رقم )11( لسنة 1954م وتعديالته.

4

.2
قرار بقانون رقم )13( لسنة 2018م 

قانون  تعديل  بشأن  2014م  لسنة   )17( رقم  بقانون  القرار  بتعديل 
اإلجراءات الجزائية رقم )3( لسنة 2001م.

6

.3
قرار بقانون رقم )14( لسنة 2018م 

بشأن تعديل قانون الزراعة رقم )2( لسنة 2003م وتعديالته.
8

.4

مرسوم رقم )1( لسنة 2018م 
فلسطين  لدولة  األولي  التقرير  لمناقشة  الوطني  الفريق  تشكيل  بشأن 
المرأة"  ضد  التمييز  أشكال  جميع  على  القضاء  "اتفاقية  بـ  الخاص 
المرأة  ضد  التمييز  أشكال  جميع  على  بالقضاء  المعنية  اللجنة  مع 

المتحدة. لألمم  التابعة 

17

.5
مرسوم رقم )2( لسنة 2018م 

بشأن تعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة التقاعد الفلسطينية.
19

.6
قرار رقم )43( لسنة 2018م 

بشأن نقل السيد/ أمجد مصطفى إلى االتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين.
21

.7
قرار رقم )44( لسنة 2018م 

قطاع  تنظيم  مجلس  إدارة  مجلس  أعضاء  أحد  استبدال عضوية  بشأن 
المياه.

22

.8
قرار رقم )45( لسنة 2018م 

بشأن تخصيص قطع أراٍض في محافظات الوطن للمنفعة العامة.
23

.9
قرار رقم )46( لسنة 2018م 

بشأن ترقية السيدة/ هالة أبو حصيرة إلى درجة سفير وتعيينها سفيرة 
مناوبة في االتحاد األوروبي في بلجيكا.

25
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.10
قرار رقم )47( لسنة 2018م 

بشأن ترقية السيد/ عادل عطية إلى درجة سفير وتعيينه سفيراً مناوباً 
في البرلمان األوروبي في بلجيكا.

26

.11
قرار مجلس الوزراء رقم )1( لسنة 2018م 

بنظام الحجز اإلداري للمركبات والدراجات اآللية.
27

.12
قرار مجلس الوزراء رقم )2( لسنة 2018م 

بنظام تنظيم مزاولة الخدمات األمنية الخاصة.
35

.13
قرار مجلس الوزراء رقم )1( لسنة 2018م 

والصناعات  الحرف  قانون  بذيل  المصنفة  الحرف  لجداول  المعدل 
1953م وتعديالته. رقم )16( لسنة 

40

.14
قرار رقم )1( لسنة 2018م 

أحكام  بشأن  والمقاييس  المواصفات  إدارة مؤسسة  صادر عن مجلس 
المواصفات والمقاييس الفلسطينية - اعتماد مواصفات.

53

.15
قرار رقم )2( لسنة 2018م 

أحكام  بشأن  والمقاييس  المواصفات  إدارة مؤسسة  صادر عن مجلس 
المواصفات والمقاييس الفلسطينية - اعتماد مواصفات.

54

.16
قرار رقم )3( لسنة 2018م 

أحكام  بشأن  والمقاييس  المواصفات  إدارة مؤسسة  صادر عن مجلس 
المواصفات والمقاييس الفلسطينية - اعتماد مواصفات.

56

.17
إعالن تسجيل الشركات - صادر عن وزارة االقتصاد الوطني/ مراقب 

الشركات.
105

154أوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية األراضي والمياه.18.

156إعالنات صادرة عن سلطة األراضي.19.

.20
الجدد - صادر عن مجلس مهنة  الحسابات  إعالن نشر أسماء مدققي 

الحسابات. تدقيق 
163
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*     إعالن تسجيل الشركات - صادر عن وزارة االقتصاد الوطني/ مراقب الشركات.  

*     أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه/ محافظة نابلس:
أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باعتبار بلدة جماعين التابعة لمحافظة نابلس منطقة تسوية.

*     أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه/ محافظة الخليل:
أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باعتبار األحواض المدرجة في الجدول المرفق باإلعالن من 

أراضي دورا التابعة لمحافظة الخليل منطقة تسوية.

*     اعالنات صادرة عن سلطة األراضي:
إعالن صادر بموجب المادة رقم )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م،   .1

بلدية مجلس الطيرة وسكانها/ محافظة رام هللا والبيرة، الحوض )12( شعب سيف.
إعالن صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م، بلدية   .2

مجلس رنتيس وسكانها/ محافظة رام هللا والبيرة، لألحواض المبينة بالجدول المرفق باإلعالن.
إعالن صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م، بلدية   .3
مجلس دير ابزيع وسكانها/ محافظة رام هللا والبيرة لمنطقة دير ابزيع، حوض )9( حي )1(/ حرايق عباد الحي 

الشمالي، وحوض )9( حي )2(/ حرايق عباد الحي الجنوبي.
إعالن صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م، بلدية   .4

مجلس بيت لقيا وسكانها/ محافظة رام هللا والبيرة، حوض )14( حي )2( بير الخلة الحي الغربي.
إعالن صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م، بلدية   .5

مجلس عابود وسكانها/ محافظة رام هللا والبيرة، حوض )1( القصير.
إعالن صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م، بلدية   .6

مجلس ترمسعيا وسكانها/ محافظة رام هللا والبيرة، حوض )5( حي )1( الوادات الحي الشرقي.
إعالن صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م، بلدية   .7

مجلس الجديرة وسكانها/ محافظة القدس، حوض )7(/ الشقف. 

*     إعالن نشر أسماء مدققي الحسابات الجدد صادر عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات.
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رقم العدد مائة وأربعة وأربعون / 25 حزيران  2018ممسلسل
الصفحة

احملتوى

.1
قرار بقانون رقم )15( لسنة 2018م 

حكومة  مع  الضريبي  االزدواج  تجنب  اتفاقية  على  المصادقة  بشأن 
جمهورية فنزويال البوليفارية.

4

.2
قرار بقانون رقم )16( لسنة 2018م 

حكومة  مع  الضريبي  االزدواج  تجنب  اتفاقية  على  المصادقة  بشأن 
جمهورية سريالنكا الديمقراطية االشتراكية.

51

.3
قرار رقم )48( لسنة 2018م 

المواصفات  إدارة مؤسسة  أحد أعضاء مجلس  استبدال عضوية  بشأن 
والمقاييس الفلسطينية.

103

.4
قرار رقم )49( لسنة 2018م 

بشأن نقل السيد/ محمد الشاللدة إلى وزارة العمل.
104

.5
قرار رقم )50( لسنة 2018م 

بشأن نقل السيد/ محمد الشراكة إلى سلطة األراضي.
105

.6
قرار رقم )51( لسنة 2018م 

 )A4( بدرجة  عام  مدير  إلى  وزوز  سامية  السيدة/  ترقية  بشأن 
استثناًء.

106

.7
قرار رقم )52( لسنة 2018م 

بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الحديقة الوطنية "حديقة االستقالل".
107

.8
قرار رقم )53( لسنة 2018م 

بشأن نقل السيد/ معتصم دقة إلى ديوان الموظفين العام.
109

.9
قرار رقم )54( لسنة 2018م 

بشأن ندب القاضي/ محمد غانم ليعمل نائباً لرئيس سلطة األراضي.
110

.10
2018م  قرار رقم )55( لسنة 

بشأن تمديد خدمة السيد/ علي أبو سرور وكياًل لوزارة السياحة واآلثار.
111
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.11
قرار رقم )56( لسنة 2018م 

الصحة  بوزارة  الموظف  بطراوي  محمد  السيد/  خدمة  تمديد  بشأن 
لمدة سنة.

112

.12
قرار رقم )57( لسنة 2018م 

بشأن العفو عن عدد من المحكومين بمناسبتي شهر رمضان المبارك 
وعيد الفطر السعيد.

113

.13
قرار مجلس الوزراء رقم )3( لسنة 2018م 

بتعديل نظام األبنية والتنظيم لألراضي خارج حدود المخططات الهيكلية 
رقم )1( لسنة 2016م.

116

.14
قرار مجلس الوزراء رقم )4( لسنة 2018م 

المياه. مستخدمي  جمعيات  بنظام 
118

.15
قرار مجلس الوزراء رقم )5( لسنة 2018م 

بالئحة شراء مدد اإلعارة واإلجازات بدون راتب ألغراض التقاعد.
130

.16
قرار مجلس الوزراء رقم )6( لسنة 2018م 

المعلومات  تكنولوجيا  قطاع  في  للمشاريع  حوافز  حزمة  عقد  بنظام 
واالتصاالت.

134

.17
قرار رقم )4( لسنة 2018م 

تل - صادر  لمجلس قروي  النفايات  المكاره ورسوم جمع  بنظام منع 
عن وزارة الحكم المحلي.

137

.18

قرار رقم )1( لسنة 2018م 
بشأن شهادة تأكيد استثمار ضمن نظام عقد حزمة الحوافز في مجال 
هيئة  عن  صادر   - قياس"  "صافي  المتجددة  الطاقة  تقنيات  استخدام 

الفلسطينية. االستثمار  تشجيع 

144

146قرارات صادرة عن المحكمة الدستورية العليا.19.

.20
إعالن تسجيل الشركات - صادر عن وزارة االقتصاد الوطني/ مراقب 

الشركات.
154

208إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء.21.
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.22
الجمعيات  التعاوني"مسجل  العمل  هيئة  رئيس  عن  صادرة  إعالنات 

التعاونية".
234

241أوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية األراضي والمياه.23.

246إعالنات صادرة عن سلطة األراضي.24.

.25
الدولي  األمن  مجلس  قرارات  تنفيذ  لجنة  عن  الصادرة  القرارات 

2018م. لسنة 
251

* إعالن تسجيل الشركات - صادر عن وزارة االقتصاد الوطني/ مراقب الشركات.  

*     إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة طولكرم:
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة طولكرم بشأن إيداع مشروع تنظيم تفصيلي لغايات   .1

استحداث ممر مشاة بعرض )4(م - رقم المشروع )1212/3/2018( - رامين.
تنظيم  مشروع  على  المصادقة  بشأن  طولكرم  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .2

.)123/1/2018( المشروع  - رقم  )6(م  استحداث شارع بعرض  لغايات  تفصيلي 
تعديل  مشروع  إيداع  بشأن  طولكرم  لمحافظة  لبناء  وا للتخطيط  اإلقليمية  للجنة  ا عن  صادر  إعالن   .3
رقم   - مدور  وإلغاء  6(م  ( بعرض  مشاه  ممر  إلى  مصدق  هيكلي  شارع  تعديل  لغايات  تنظيمي 

طولكرم. محافظة  زيباد/  كفر   -  )1225 /5 /2018 ( المشروع 

*     إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة قلقيلية:
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة قلقيلية بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي إللغاء جزء   .1

من شارع هيكلي يحمل الرقم )38( والذي يمر من القطعة رقم )53( من الحوض رقم )15( - كفر ثلث.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة قلقيلية بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لغايات تخفيض   .2

عرض شارع هيكلي من )12(م إلى )10(م - جينصافوط.

*     إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة:
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع هيكلي المغير - رقم   .1

المشروع )1561/2017(.
هيكلي  مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  هللا  رام  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .2

.)1590/2017( المشروع  - رقم  راس كركر 
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إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع هيكلي عجول - رقم   .3
المشروع )1540/2017(.

إعالن صادر عن اللجنة االقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع هيكلي بيت عور   .4
الفوقا - رقم المشروع )1522/2017(.

إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام هللا والبيرة بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي إللغاء   .5
طريق تسوية بعرض )3(م واقتراح درج بديل بعرض )3(م في القطع ذوات األرقام )40، 41، 249( من الحوض 

رقم )16( بطن الهوا من أراضي رام هللا - رقم المشروع )1500/52/2017(.
هيكلي  مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  هللا  رام  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .6

.)1540/2017( المشروع  رقم   - السودان  دير 
هيكلي  مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  هللا  رام  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .7

.)1551/2017( المشروع  رقم   - حارث  بني  خربثا 
هيكلي  مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  هللا  رام  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .8

المشروع )1593/2017(. رنتيس - رقم 
هيكلي  مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  هللا  رام  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  االقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .9

.)1556/2017( المشروع  رقم   - مالك  كفر 
هيكلي  مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  هللا  رام  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .10

.)1558/2017( المشروع  رقم   - عين  كفر 
تنظيمي  تعديل  مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  رام هللا  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  االقليمية  اللجنة  عن  إعالن صادر   .11
لتخفيض عرض شارع من )12(م إلى )10(م يمر في القطع ذوات األرقام )229، 230، 231، 232، 233، 234، 

41، 50، 52، 81، 82( من الحوض رقم )3( من أراضي سردا - رقم المشروع )1572/44/2017(.
هيكلي  مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  هللا  رام  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .12
طريق  وتنظيم  سينيا  عين  أراضي  من   )3( رقم  الحوض  من   )80( رقم  القطعة  إفراز  لغايات  تفصيلي 

.)1580/55/2017( المشروع  - رقم  )12(م  بعرض 
تعديل  مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  هللا  رام  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .13
 )120 ( رقم  القطعة  في  أثرية  ومنطقة  )أ(  سكن  إلى  سياحية  مرافق  من  االستعمال  صفة  لتغيير  تنظيمي 

.)1580 /45 /2017 ( المشروع  رقم   - سينيا  عين  أراضي  من   )2 ( رقم  الحوض  من 
هيكلي  مشروع  ايداع  بشأن  والبيرة  هللا  رام  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .14

.)1593/2017( المشروع  رقم   - الغربي  اللبن 
هيكلي  مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  هللا  رام  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .15

المشروع )1522/2017(. الطيرة - رقم 
هيكلي  مشروع  إيداع  بشأن  والبيرة  هللا  رام  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  صادر  إعالن   .16

.)1590/2017( المشروع  - رقم  الجانية 
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*     إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة الخليل:
لتغيير  تفصيلي  هيكلي  مشروع  إيداع  بشأن  الخليل  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  عن  إعالن صادر   .1

صفة االستعمال لغايات صناعي وتنظيم شارعين بعرض )12(م و)20(م - رقم المشروع )3/خ.ت/2017(.
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة الخليل بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لغايات تغيير   .2

صفة االستعمال من مباٍن عامة إلى سكن )أ( - رقم المشروع )2/خ.ت/2018(.

*     إعالنات صادرة عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة أريحا واألغوار:
إيداع مشروع هيكلي تفصيلي  للتخطيط والبناء لمحافظة أريحا واألغوار بشأن  اللجنة اإلقليمية  إعالن صادر عن   .1

لالعتراض وذلك لتغيير صفة االستعمال من سكن زراعي إلى معارض تجارية.
تنظيمي  تعديل  إيداع مشروع  بشأن  أريحا واألغوار  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  إعالن صادر عن   .2

لتغيير صفة االستعمال من سكن ريفي إلى منطقة سياحية في منطقة الديوك.
تنظيمي  تعديل  إيداع مشروع  بشأن  أريحا واألغوار  لمحافظة  والبناء  للتخطيط  اإلقليمية  اللجنة  إعالن صادر عن   .3

لالعتراض وذلك لتغيير صفة االستعمال من سكن ريفي إلى تجاري وسكن )ب(.

* إعالن صادر عن رئيس هيئة العمل التعاوني “مسجل الجمعيات التعاونية” بتسجيل جمعيات تعاونية.

* إعالن صادر عن رئيس هيئة العمل التعاوني “مسجل الجمعيات التعاونية” بتصفية جمعيات تعاونية.

* إعالن صادر عن رئيس هيئة العمل التعاوني “مسجل الجمعيات التعاونية” بإلغاء تسجيل جمعيات تعاونية.

*      أوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية األراضي والمياه: 
أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باعتبار الحوض رقم )11( المسمى رفيديا - الجنيد من أراضي   .1

مدينة نابلس التابعة لمحافظة نابلس منطقة تسوية.
التابعة  نابلس  مدينة  أراضي  من  التالية  األحواض  باعتبار  والمياه  األراضي  تسوية  هيئة  عن  صادر  تسوية  أمر   .2

لمحافظة نابلس منطقة تسوية:
حوض رقم )24001( المسمى حدائق جمال عبد الناصر - الباشدية.  -

حوض رقم )24002( المسمى ابن قتيبة - الكفيرات.  -
حوض رقم )24003( المسمى البساتين - أرض الهيالة.  -

حوض رقم )24005( المسمى الكندي.   -
أمر استثناء من التسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باستثناء قطعة األرض رقم )53( من الحوض   .3

رقم )11( المسمى كرم العبد من أراضي رمانة التابعة لمحافظة جنين من أعمال التسوية.
أمر استثناء من التسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه باستثناء قطعتي األرض رقم )66، 67( من الحوض   .4
رقم )16( تسوية غير منتهية، والمسمى مراح الزهور والظهر، والتي تحمل ذات األرقام حسب سجالت التخمين من 

أراضي تفوح التابعة لمحافظة الخليل، والمبين مسار حدودها وإحداثياتها بالمخطط المرفق باإلعالن.

144

mjr.lab.pna.ps



222 Ref : G 26-8-2018 - )3( الرقم المرجعي : دليل رقم

العدددليل الوقائع الفلسطينية الثالث

*     إعالنات  صادرة عن  سلطة األراضي:                                                                                                                                                                 
إعالن صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م،   .1

بلدية/ مجلس بيت ريما وسكانها/ محافظة رام هللا والبيرة، حوض رقم )20( راس سلمان.
1952م،  إعالن صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه في مناطق التسوية رقم )1( لسنة   .2

بلدية بيرزيت وسكانها/ محافظة رام هللا والبيرة، حوض رقم )19( البلد.
1952م،  إعالن صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه في مناطق التسوية رقم )1( لسنة   .3

بلدية/ مجلس ترمسعيا وسكانها/ محافظة رام هللا والبيرة، حوض )5( حي )3(/ الوادات الحي الجنوبي.
1952م،  إعالن صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه في مناطق التسوية رقم )1( لسنة   .4
لعدة أحواض في ترمسعيا/ محافظة رام هللا والبيرة، وهي: 4 حي 2/ مرج سيع الحي الشمالي الغربي، 4 حي 

4/ مرج سيع الحي االوسط، 4 حي 5/ مرج سيع الحي الجنوبي الغربي.
1952م،  إعالن صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه في مناطق التسوية رقم )1( لسنة   .5

بلدية/ مجلس بيت حنينا/ محافظة القدس، حوض )2( حي )1(/ المواحل الحي الغربي.
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رقم العدد مائة وخمسة وأربعون / 26 تموز  2018ممسلسل
الصفحة

احملتوى

.1
قرار بقانون رقم )18( لسنة 2018م 

درء  صندوق  بشأن  2013م  لسنة   )12( رقم  بقانون  القرار  بتعديل 
المخاطر والتأمينات الزراعية.

5

.2
قرار بقانون رقم )19( لسنة 2018م 

بشأن المصادقة على اتفاقية تجنب االزدواج الضريبي مع حكومة دولة 
اإلمارات العربية المتحدة.

7

.3
قرار بقانون رقم )20( لسنة 2018م 

حكومة  مع  الضريبي  االزدواج  تجنب  اتفاقية  على  المصادقة  بشأن 
جهورية السودان.

47

.4
قرار رقم )58( لسنة 2018م 

بشأن تعيين السيد/ ظافر ملحم رئيساً لسلطة الطاقة والموارد الطبيعية.
79

.5
قرار رقم )59( لسنة 2018م 

بشأن تعيين السيد/ رياض أبو شحادة نائباً لمحافظ سلطة النقد الفلسطينية.
80

.6
قرار رقم )60( لسنة 2018م 

بشأن إحالة السيد/ عبد العزيز حج أحمد إلى التقاعد.
81

.7
قرار رقم )61( لسنة 2018م 

تعيين قضاة صلح. بشأن 
82

.8
قرار رقم )62( لسنة 2018م 

نيابة  وكيل  درجة  إلى  العامة  النيابة  معاوني  من  عدد  ترقية  بشأن 
عامة.

84

.9
قرار رقم )63( لسنة 2018م 

بشأن تعيين األستاذ الدكتور/ صالح خليل أحمد "أبو اصبع صقر" رئيساً 
لجامعة االستقالل.

85

.10
قرار رقم )64( لسنة 2018م 

أرض  لقطعة  الفورية  الحيازة  مع  االستمالك  على  المصادقة  بشأن 
العامة. للمنفعة  من أراضي محافظة أريحا واألغوار 

86
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.11
2018م  قرار رقم )65( لسنة 

للقرار رقم )9(  بشأن المصادقة على قرار مجلس الوزراء المعدل 
العامة. المنفعة  لغايات  أراٍض  استمالك  بشأن  2001م  لسنة 

89

.12
قرار رقم )66( لسنة 2018م 

األوقاف والشؤون  لوزارة  الرب وكياًل  أبو  السيد/ حسام  تعيين  بشأن 
الدينية.

92

.13
قرار رقم )67( لسنة 2018م 

بشأن تعيين موظفين في وزارة األوقاف والشؤون الدينية مستشارين 
للوزير.

93

.14
قرار مجلس الوزراء رقم )7( لسنة 2018م 

 )3( رقم  المحلية  الهيئات  مجالس  وأعضاء  رؤساء  نظام  بتعديل 
2017م. لسنة 

94

.15
قرار مجلس الوزراء رقم )8( لسنة 2018م 

الدراسات  إلجراء  والمختبرات  الجهات  ترخيص  رسوم  بنظام 
السريرية. الدوائية 

99

.16
قرار رقم )2( لسنة 2018م 

)الوكيل،  العليا  الفئة  لموظفي  الوظيفي  األداء  تقييم  نماذج  باعتماد 
والوكيل المساعد، والمدير العام( - صادر عن ديوان الموظفين العام.

101

.17
قرار رقم )5( لسنة 2018م 

بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية يطا - صادر عن وزارة 
الحكم المحلي.

124

.18
تعليمات رقم )2( لسنة 2017م 

الفلسطينية  المؤسسة  عن  صادرة   - بالضمان  المشمولة  غير  بالودائع 
لضمان الودائع.

141

.19
تعليمات رقم )1( لسنة 2018م 

الرسمية لرؤساء وأعضاء مجالس  العمل  ببدالت ومصاريف مهمات 
الهيئات المحلية - صادرة عن وزارة الحكم المحلي.

146

159قرارات صادرة عن المحكمة الدستورية العليا.20.

170حكم غيابي صادر عن محكمة استئناف رام هللا.21.

145

mjr.lab.pna.ps



225 Ref : G 26-8-2018 - )3( الرقم المرجعي : دليل رقم

العدددليل الوقائع الفلسطينية الثالث

171أحكام غيابية صادرة عن محكمة بداية رام هللا.22.

195أحكام غيابية صادرة عن محكمة بداية نابلس.23.

203أحكام غيابية صادرة عن محكمة بداية جنين.24.

205أحكام غيابية صادرة عن محكمة بداية طولكرم.25.

.26
إعالن تسجيل الشركات - صادر عن وزارة االقتصاد الوطني/ مراقب 

الشركات.
210

249أوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية األراضي والمياه.27.

252إعالنات صادرة عن سلطة األراضي.28.

.29
الدولي  األمن  مجلس  قرارات  تنفيذ  لجنة  عن  الصادرة  القرارات 

2018م. لسنة 
260

*     إعالن تسجيل الشركات - صادر عن وزارة االقتصاد الوطني/ مراقب الشركات.  

*     أوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية األراضي والمياه/ محافظة الخليل:
الحوض رقم )4( طبيعي،  القطعة رقم )519( من  باعتبار  أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه،   .1
والمبين مسار حدودها وإحداثياتها بالمخطط المرفق باإلعالن من أراضي دورا التابعة لمحافظة الخليل منطقة تسوية.
أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه، باعتبار عموم أراضي قرية صوريف التابعة لمحافظة الخليل   .2

منطقة تسوية.

*     إعالنات صادرة عن سلطة األراضي:
1952م،  إعالن صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه في مناطق التسوية رقم )1( لسنة   .1

بلدية/ مجلس كوبر وسكانها/ محافظة رام هللا والبيرة، رقم الحوض )27( - أبو صيام.
1952م،  إعالن صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه في مناطق التسوية رقم )1( لسنة   .2
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بلدية/ مجلس دير ابزيع وسكانها/ محافظة رام هللا والبيرة، منطقة دير ابزيع حوض )13( حي )1( كديكريت الحي 
الشرقي، وحوض )13( حي )2( كديكريت الحي الشرقي.

1952م،  إعالن صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه في مناطق التسوية رقم )1( لسنة   .3
بلدية/ مجلس ترمسعيا وسكانها، محافظة رام هللا والبيرة، منطقة رام هللا والبيرة لألحواض )4( حي )1( مرج سيع 

الحي الشرقي، وحوض )4( حي )3( مرج سيع الحي الشرقي.
1952م،  إعالن صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه في مناطق التسوية رقم )1( لسنة   .4
الشعب الصيني  بلدية/ مجلس صفا وسكانها/ محافظة رام هللا والبيرة، منطقة رام هللا والبيرة/ صفا حوض )1( 

ووادي بلعين.
1952م،  إعالن صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه في مناطق التسوية رقم )1( لسنة   .5
بلدية/ مجلس مزارع النوباني وسكانها/ محافظة رام هللا والبيرة، منطقة مزارع النوباني حوض رقم )64( السنام.
1952م،  إعالن صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه في مناطق التسوية رقم )1( لسنة   .6

بلدية/ مجلس بيت لقيا وسكانها/ محافظة رام هللا والبيرة، منطقة بيت لقيا حوض رقم )7( حقول الحمام.
1952م،  إعالن صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه في مناطق التسوية رقم )1( لسنة   .7

بلدية/ مجلس كفر عين وسكانها/ محافظة رام هللا والبيرة، منطقة كفر عين حوض رقم )17( المرج.
1952م،  إعالن صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه في مناطق التسوية رقم )1( لسنة   .8

بلدية/ مجلس الجديرة وسكانها/ محافظة القدس، منطقة الجديرة حوض رقم )5( البقعة.
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األعداد الممتازة الصادرة خالل )2014 - 2018(

رقم العدد ممتاز )9( / 11 تشرين الثاني  2015ممسلسل
الصفحة

احملتوى

.1
قرار بقانون رقم )18( لسنة 2015م

العقلية. والمؤثرات  المخدرات  مكافحة  بشأن 
2

رقم العدد ممتاز )10( / 30 كانون األول  2015ممسلسل
الصفحة

احملتوى

.1
قرار بقانون رقم )20( لسنة 2015م

بشأن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
2

.2
مرسوم رقم )14( لسنة 2015م

بشأن تنفيذ قرارات مجلس األمن.
27

رقم العدد ممتاز )11( / 20 آذار 2016ممسلسل
الصفحة

احملتوى

.1
قرار بقانون رقم )6( لسنة 2016م

بشأن الضمان االجتماعي.
2

.2
قرار بقانون رقم )7( لسنة 2016م
بشأن هيئة تسوية األراضي والمياه.

57
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رقم العدد ممتاز )12(/ 26 أيلول  2016ممسلسل
الصفحة

احملتوى

2قرارات صادرة عن المحكمة الدستورية العليا.1.

رقم العدد ممتاز )13(/ 20 تشرين أول 2016ممسلسل
الصفحة

احملتوى

.1
قرار بقانون رقم )19( لسنة 2016م

بشأن الضمان االجتماعي.
5

.2
قرار بقانون رقم )20( لسنة 2016م

بشأن تعديل قانون تشجيع االستثمار رقم )1( لسنة 1998م وتعديالته.
46

.3
قرار بقانون رقم )21( لسنة 2016م

بشأن إجراء الدراسات الدوائية.
48
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رقم العدد ممتاز )14(/ 9 تموز 2017ممسلسل
الصفحة

احملتوى

.1
قرار بقانون رقم )15( لسنة 2017م

بشأن المعامالت اإللكترونية.
2

.2
قرار بقانون رقم )16( لسنة 2017م

بشأن الجرائم اإللكترونية.
15

32قرار صادر عن المحكمة الدستورية العليا.3.

رقم العدد ممتاز )15(/ 31 كانون األول 2017ممسلسل
الصفحة

احملتوى

.1
قرار بقانون رقم )22( لسنة 2017م 

ورسوم  الضرائب  دفع  من  باإلعفاء  المتعلقة  التشريعات  إلغاء  بشأن 
الخدمات في المحافظات الجنوبية.

2

.2
قرار بقانون رقم )23( لسنة 2017م 

بشأن الشرطة.
4
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رقم العدد ممتاز )16(/ 3 أيار 2018ممسلسل
الصفحة

احملتوى

.1
قرار بقانون رقم )9( لسنة 2018م 

بشأن محكمة الجنايات الكبرى.
2

.2
قرار بقانون رقم )10( لسنة 2018م 

بشأن الجرائم اإللكترونية.
8

.3
قرار بقانون رقم )11( لسنة 2018م 

بشأن التراث الثقافي المادي.
25

رقم العدد ممتاز )17(/ 22 تموز 2018ممسلسل
الصفحة

احملتوى

.1
قرار بقانون رقم )17( لسنة 2018م

بتعديل القرار بقانون رقم )13( لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام 
وتعديالته.

2

األعداد الممتازة
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رقم العدد ممتاز )18(/ 31 تموز 2018ممسلسل
الصفحة

احملتوى

.1
قرار بقانون رقم )21( لسنة 2018م 

بشأن مقاولي اإلنشاءات.
2

.2
قرار بقانون رقم )22( لسنة 2018م 

بشأن المحافظة على أراضي وأمالك الدولة.
21

.3
قرار بقانون رقم )23( لسنة 2018م 

الجمارك  وقانون  وتعديالته،  1929م  لسنة  الجمارك  قانون  بتعديل 
والمكوس رقم )1( لسنة 1962م وتعديالته.

24

.4
قرار بقانون رقم )24( لسنة 2018م 

التبغ رقم )32(  1925م وتعديالته، وقانون  لسنة  التبغ  قانون  بتعديل 
لسنة 1952م وتعديالته.

30

.5
قرار بقانون رقم )25( لسنة 2018م 

بتعديل قانون الصحة العامة رقم )20( لسنة 2004م.
33

.6
قرار بقانون رقم )26( لسنة 2018م

بتعديل القرار بقانون رقم )18( لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات 
والمؤثرات العقلية.

35

.7
قرار بقانون رقم )27( لسنة 2018م 

بتعديل قانون حماية المستهلك رقم )21( لسنة 2005م.
40

.8
قرار بقانون رقم )28( لسنة 2018م

حكومة  مع  الضريبي  االزدواج  تجنب  اتفاقية  على  المصادقة  بشأن 
جمهورية أثيوبيا.

43

.9
قرار بقانون رقم )29( لسنة 2018م

بتعديل قانون التقاعد العام رقم )7( لسنة 2005م وتعديالته.
101

األعداد الممتازة
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محتويات دليل الوقائع رقم الصفحة
المقدمة  

العدد مائة وأربعة / 5 كانون ثاني 2014م.                  

العدد مائة وخمسة / 27 شباط 2014م.                             

العدد مائة وستة / 10 نيسان 2014م.                            

العدد مائة وسبعة / 28 أيار 2014م.                                       

العدد مائة وثمانية / 15 تموز 2014م.                             

العدد مائة وتسعة / 29 تشرين أول 2014م.                            

العدد مائة وعشرة / 30 كانون األول 2014م.                             

العدد مائة وأحد عشر / 30 آذار 2015م.                            

العدد مائة واثنا عشر / 29 نيسان 2014م.  
                

العدد مائة وثالثة عشر / 21 تموز 2015م.  

العدد مائة وأربعة عشر / 31 آب 2015م.  

العدد مائة وخمسة عشر / 11 تشرين أول 2015م.  

العدد مائة وستة عشر / 27 كانون أول 2015م.  

العدد مائة وسبعة عشر / 24 كانون ثاني 2016.  

العدد مائة وثمانية عشر / 25 شباط 2016م.  

العدد مائة وستعة عشر / 29 آذار 2016م.  

العدد مائة وعشرون / 29 نيسان 2014م.  

1

7

19

23

29

34

41

50

58

62

70

74

80

86

90

95

98
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العدد مائة وواحد وعشرون / 29 نيسان 2014م.  

محتويات دليل الوقائع رقم الصفحة

102

107

111

115

121

127

134

139

146

155

158

161

163

172

177

181

190

193

العدد مائة وإثنان وعشرون / 30 حزيران 2016م.  

العدد مائة وثالثة وعشرون / 31 تموز 2016م.  

العدد مائة وأربعة وعشرون / 25 آب 2016م.  

العدد مائة وخمسة وعشرون / 29 أيلول 2016م.  

العدد مائة وستة وعشرون / 10 تشرين أول 2016م.  

العدد مائة وسبعة وعشرون / 4 كانون أول 2016م.  

العدد مائة وثمانية وعشرون / 14 كانون ثاني 2017م.  

العدد مائة وتسعة وعشرون / 5 شباط 2017م.  

العدد مائة وثالثون / 5 آذار 2017م.  

العدد مائة وواحد وثالثون / 11 نيسان 2017م.  

العدد مائة وإثنان وثالثون / 25 نيسان 2017م.  

العدد مائة وثالثة وثالثون / 29 أيار 2017م.  

العدد مائة وأربعة وثالثون / 18 تموز 2017م.  

العدد مائة وخمسة وثالثون / 21 آب 2017م.  

العدد مائة وستة وثالثون / 25 أيلول 2017م.  

العدد مائة وسبعة وثالثون / 15 تشرين أول 2017م.  

العدد مائة وثمانية وثالثون / 29 تشرين ثاني 2017م. 
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محتويات دليل الوقائع رقم الصفحة

197

200

204

207

214

217

223

227

227

227

228

228

229

229

230

230

231

العدد مائة وتسعة وثالثون / 8 كانون ثاني 2018م. 

العدد مائة وأربعون / 13 شباط 2018م.  

العدد مائة وواحد وأربعون / 35 آذار 2018م.  

العدد مائة وإثنان وأربعون / 22 نيسان 2018م.  

العدد مائة وثالثة وأربعون / 16 أيار 2018م.  

العدد مائة وأربعة وأربعون / 25 حزيران 2018م.  

العدد مائة وخمسة وأربعون / 25 حزيران 2018م.  

العدد ممتاز )9( / 11 تشرين الثاني  2015م.

العدد ممتاز )10( / 30 كانون األول  2015م.
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