




1 الرقم المرجعي: 2020-11-173ديوان الفتوى والتشريع

2020/11/25 173العدد

mjr.lab.pna.ps

رقم محتويات العددمسلسل
الصفحة

أواًل: مراسيم رئاسية

.1
مرسوم رقم )11( لسنة 2020م 

مجلس  رئيس  بأعمال  قائماً  الحلو  أبو  ماجد  د.  السيد/  تكليف  بشأن 
إدارة هيئة التقاعد الفلسطينية.

5

مرسوم رقم )12( لسنة 2020م 2.
6بشأن إعالن حالة الطوارئ.

ثانيًا: قرارات رئاسية

قرار رقم )52( لسنة 2020م1.
7بشأن قبول استقالة رئيس مجلس إدارة هيئة التقاعد الفلسطينية.

ثالثًا: قرارات مجلس الوزراء

األنظمة الصادرة عن مجلس الوزراء

.1

قرار مجلس الوزراء رقم )13( لسنة 2020م
بتعديل الالئحة التنفيذية المعدلة رقم )4( لسنة 2009م لالئحة التنفيذية 
رقم )45( لسنة 2005م لقانون الخدمة المدنية رقم )4( لسنة 1998م 

المعدل بالقانون رقم )4( لسنة 2005م.

8

.2

قرار مجلس الوزراء رقم )14( لسنة 2020م
بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم )11( لسنة 2013م بالالئحة التنفيذية 
 )4( المدنية رقم  الخدمة  لقانون  التنفيذية  لالئحة  2013م  لسنة  المعدلة 

لسنة 1998م المعدل بالقانون رقم )4( لسنة 2005م.

10

قرار مجلس الوزراء رقم )15( لسنة 2020م3.
12بتعديل نظام األبنية والتنظيم للهيئات المحلية رقم )6( لسنة 2011م.

قرار مجلس الوزراء رقم )16( لسنة 2020م4.
17بنظام تعيين حدود المناطق االنتخابية والتجمعات السكانية التابعة لها.

قرار مجلس الوزراء رقم )17( لسنة 2020م5.
49بنظام المركبات الكالسيكية.

قرار مجلس الوزراء رقم )18( لسنة 2020م6.
52بالنظام اإلداري للصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.
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قرار مجلس الوزراء رقم )19( لسنة 2020م7.
65بالنظام المالي للصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.

القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم )1( لسنة 2020م1.
72بعقد حزمة الحوافز لمنطقة األغوار والمناطق المسماة )ج(.

.2
قرار مجلس الوزراء رقم )2( لسنة 2020م

بتعديل قرار مجلس الوزراء  رقم )1( لسنة 2020م بعقد حزمة الحوافز 
لمنطقة األغوار والمناطق المسماة )ج(.

74

.3
قرار مجلس الوزراء رقم )3( لسنة 2020م

الملكية  حقوق  أصحاب  وكالء  سجل  في  التسجيل  رسوم  ذيل  بتعديل 
الفكرية.

75

رابعًا: قرارات وتعليمات وزارية

.1
قرار رقم )3( لسنة 2020م

 - الشركات  سجل  من  محدودة  خصوصية  مساهمة  شركات  بشطب 
صادر عن وزارة االقتصاد الوطني.

76

.2
قرار رقم )4( لسنة 2020م

 - الشركات  سجل  من  محدودة  خصوصية  مساهمة  شركات  بشطب 
صادر عن وزارة االقتصاد الوطني.

78

.3
قرار رقم )5( لسنة 2020م

 - الشركات  سجل  من  محدودة  خصوصية  مساهمة  شركات  بشطب 
صادر عن وزارة االقتصاد الوطني.

79

.4
قرار رقم )6( لسنة 2020م

 - الشركات  سجل  من  محدودة  خصوصية  مساهمة  شركات  بشطب 
صادر عن وزارة االقتصاد الوطني.

80

.5
قرار رقم )3( لسنة 2020م

باعتماد وثيقة التأمين التكميلي لتغطية األضرار المادية لجسم المركبة 
الخاصة بشركة فلسطين للتأمين - صادر عن هيئة سوق رأس المال.

81

.6

قرار رقم )4( لسنة 2020م
باعتماد وثيقة التأمين التكميلي لتغطية األضرار المادية لجسم المركبة 
سوق هيئة  عن  صادر   - للتأمين  الفلسطينية  التكافل  بشركة   الخاصة 

رأس المال.

94
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.7

قرار رقم )5( لسنة 2020م
لتغطية  )التكميلي(  الشامل  اآللية  المركبات  تأمين  وثيقة  باعتماد 
أضرار جسم المركبة الخاصة بشركة العالمية المتحدة للتأمين - صادر 

عن هيئة سوق رأس المال.

107

.8
قرار رقم )6( لسنة 2020م

بشركة  الخاصة  المركبة(  )جسم  التكميلي  التأمين  وثيقة  باعتماد 
تمكين الفلسطينية للتأمين - صادر عن هيئة سوق رأس المال.

120

تعليمات رقم )4( لسنة 2020م9.
131بترخيص المستشفيات الخاصة - صادرة عن وزارة الصحة.

.10

تعليمات رقم )1( لسنة 2020م
الجامعية  الشهادة  لحملة  الحسابات  تدقيق  مهنة  مزاولة  رخصة  بمنح 
األولى من إحدى كليات التجارة أو االقتصاد في غير تخصص المحاسبة - 

صادرة عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات.

159

.11
تعليمات رقم )1( لسنة 2020م

ضمان  نظام  في  المصارف  عضوية  عن  واإلشهار  اإلفصاح  بآليات 
الودائع الفلسطيني - صادرة عن المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع.

160

.12
تعليمات رقم )5( لسنة 2020م

بعمل فحص فيروس كورونا )PCR-COVID-19( في القطاع الخاص - 
صادرة عن وزارة الصحة.

162

خامسًا: قرارات المحكمة الدستورية العليا

الدستورية 1. بالدعوى  العليا  الدستورية  المحكمة  عن  صادر  قرار 
166رقم )2019/31(.

الدستورية 2. بالدعوى  العليا  الدستورية  المحكمة  عن  صادر  قرار 
168رقم )2020/5(.

سادسًا: قرارات السلطة القضائية

171حكم غيابي صادر عن محكمة بداية جنين.1.

172أحكام غيابية صادرة عن هيئة قضاء قوى األمن )هيئة القضاء العسكري(.2.
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سابعًا: إعالنات

عن 1. صادر   - الجدد  القانونيين  الحسابات  مدققي  أسماء  نشر  إعالن 
176مجلس مهنة تدقيق الحسابات.

177إعالنات مجلس التنظيم األعلى - صادرة عن وزارة الحكم المحلي.2.

214أمر تسوية صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه.3.

216إعالنات صادرة عن سلطة األراضي.4.

269إعالن تصفية جمعيات تعاونية - صادر عن رئيس هيئة العمل التعاوني.5.

.6
قرار رقم )3( لسنة 2020م

الشركات - صادر عن وزارة  بشطب شركات عادية عامة من سجل 
االقتصاد الوطني/ مراقب شركات.

272

.7
قرار رقم )4( لسنة 2020م

وزارة  عن  صادر   - الشركات  سجل  من  عامة  عادية  شركة  بشطب 
االقتصاد الوطني/ مراقب شركات.

273

.8
قرار رقم )5( لسنة 2020م

الشركات - صادر عن وزارة  بشطب شركات عادية عامة من سجل 
االقتصاد الوطني/ مراقب شركات.

274

ثامنًا: قوائم التجميد

.1
قرار رقم )13( لسنة 2020م

تنفيذ  لجنة  عن  صادر   - الدولي  األمن  مجلس  قرارات  تنفيذ  بشأن 
قرارات مجلس األمن.

275
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مرسوم رقم )11( لسنة 2020م 
بشأن تكليف السيد/ د. ماجد أبو الحلو قائمًا بأعمال رئيس مجلس 

إدارة هيئة التقاعد الفلسطينية
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام األساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته،

وبعد االطالع على قانون التقاعد العام رقم )7( لسنة 2005م وتعديالته،
وعلى المرسوم الرئاسي رقم )2( لسنة 2018م، بشأن تعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة التقاعد الفلسطينية،
في عضوية  المالية  وزارة  ممثل  استبدال  بشأن  2020م،  لسنة   )7( رقم  الرئاسي  المرسوم  وعلى 

مجلس إدارة هيئة التقاعد الفلسطينية،
هيئة  إدارة  مجلس  رئيس  استقالة  قبول  بشأن  2020م،  لسنة   )52( رقم  الرئاسي  القرار  وعلى 

الفلسطينية، التقاعد 
وعلى القرار الرئاسي رقم )45( لسنة 2013م، بشأن تعيين السيد/ ماجد عطا ذياب أبو الحلو،

وعلى قرار بقانون رقم )13( لسنة 2013م، بشأن المصادقة على تعيين رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية،
وبناًء على الصالحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت: 

مادة )1(
الفلسطينية،  التقاعد  هيئة  إدارة  مجلس  رئيس  بأعمال  قائماً  الحلو  أبو  عطا  ماجد  د.  السيد/  تكليف 

باإلضافة إلى وظيفته رئيساً لهيئة التقاعد الفلسطينية.

مادة )2(
تاريخ  من  به  ويعمل  المرسوم،  هذا  أحكام  تنفيذ  يخصه،  فيما  كل  كافة،  المختصة  الجهات  على 

2020/11/01م، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2020/10/18 ميالدية
                   الموافق: 01/ربيع األول/1442 هجرية

حمــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية



6 الرقم المرجعي: 2020-11-173ديوان الفتوى والتشريع

2020/11/25 173العدد

mjr.lab.pna.ps

مرسوم رقم )12( لسنة 2020م 
بشأن إعالن حالة الطوارئ

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام األساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته، ال سيما أحكام الباب السابع منه،

وبعد االطالع على قرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ،
وفي ظل الظروف االستثنائية التي يمر بها الوطن،

وعماًل بواجباتي الدستورية في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة،
وبناًء على الصالحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت:

مادة )1(
تفشي  استمرار  لمواجهة  الفلسطينية  األراضي  جميع  في  يوماً  ثالثين  لمدة  الطوارئ  حالة  إعالن 

فايروس "كورونا".

مادة )2(
فايروس  الناتجة عن  المخاطر  الالزمة لمجابهة  باتخاذ جميع اإلجراءات  تستمر جهات االختصاص 

"كورونا"، وحماية الصحة العامة، وتحقيق األمن واالستقرار.

مادة )3(
يخول رئيس الوزراء بالصالحيات واالختصاصات الالزمة لتحقيق غايات هذا اإلعالن كافة.

مادة )4(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2020/11/03 ميالدية
                   الموافق: 17/ربيع األول/1442 هجرية

حمــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
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قرار رقم )52( لسنة 2020م
بشأن قبول استقالة رئيس مجلس إدارة هيئة التقاعد الفلسطينية

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام األساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته،

وبعد االطالع على قانون التقاعد العام رقم )7( لسنة 2005م وتعديالته،
وعلى المرسوم الرئاسي رقم )2( لسنة 2018م، بشأن تعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة التقاعد الفلسطينية،

في عضوية  المالية  وزارة  ممثل  استبدال  بشأن  2020م،  لسنة   )7( رقم  الرئاسي  المرسوم  وعلى 
مجلس إدارة هيئة التقاعد الفلسطينية،

وبناًء على كتاب رئيس مجلس إدارة هيئة التقاعد الفلسطينية بتاريخ 2020/10/11م،
وعلى الصالحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
قبول استقالة السيد/ د. أحمد المجدالني من رئاسة مجلس إدارة هيئة التقاعد الفلسطينية.

مادة )2(
تاريخ  من  به  ويعمل  القرار،  هذا  أحكام  تنفيذ  يخصه،  فيما  كل  كافة،  المختصة  الجهات  على 

2020/11/01م، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2020/10/18 ميالدية
                   الموافق: 01/ربيع األول/1442 هجرية

حمــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
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قرار مجلس الوزراء رقم )13( لسنة 2020م
بتعديل الالئحة التنفيذية المعدلة رقم )4( لسنة 2009م

لالئحة التنفيذية رقم )45( لسنة 2005م لقانون الخدمة المدنية 
رقم )4( لسنة 1998م المعدل بالقانون رقم )4( لسنة 2005م

جملس الوزراء، 
استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته، ال سيما أحكام المادة )70( منه،

وألحكام قانون الخدمة المدنية رقم )4( لسنة 1998م وتعديالته،
وعلى أحكام قرار مجلس الوزراء رقم )45( لسنة 2005م بالالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 

رقم )4( لسنة 1998م المعدل بالقانون رقم )4( لسنة 2005م، 
وعلى أحكام الالئحة التنفيذية المعدلة رقم )4( لسنة 2009م لالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 

رقم )4( لسنة 1998م المعدل بالقانون رقم )4( لسنة 2005م، الصادرة بتاريخ 2009/02/09م،
وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 2020/10/12م،

وعلى الصالحيات المخولة لنا، 
وتحقيقاً للمصلحة العامة، 

أصدرنا الالئحة التنفيذية اآلتية:

مادة )1(
يشار إلى الالئحة التنفيذية المعدلة رقم )4( لسنة 2009م لالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم )4( 

لسنة 1998م المعدل بالقانون رقم )4( لسنة 2005م، لغايات هذا التعديل بالالئحة األصلية.

مادة )2(
تعدل المادة )2( من الالئحة األصلية، لتصبح على النحو اآلتي: 

في حال قبض أو احتجاز أو توقيف الموظف من قبل الشرطة أو النيابة العامة أو أي جهة أخرى . 1
مختصة حسب القانون، يترتب على تلك الجهات إعالم كل من الدائرة الحكومية التي يعمل بها 
على  بالتحفظ  القيام  العام  الموظفين  ديوان  وعلى  فوراً،  بذلك  العام  الموظفين  وديوان  الموظف 
راتب الموظف مؤقتاً من تاريخ توقيفه لدى تلك الجهات التي تلتزم بتحديد تاريخ إلقاء القبض 

أو التوقيف للموظف، وتاريخ اإلفراج عنه حال تم ذلك.
تتولى الدائرة الحكومية وديوان الموظفين العام كل من جهته مخاطبة الجهات المختصة لمعرفة . 2

التحقيق معه،  إليها  التي وصل  المرحلة  الموظف، ومعرفة  توقيف  أو  احتجاز  أو  أسباب قبض 
وطبيعة التهم المسندة إليه.

تصرفها . 3 تحت  نفسه  يضع  وأن  إليها،  ينتمي  التي  الحكومية  الدائرة  مراجعة  الموظف  على 
فور اإلفراج عنه من قبل الجهات المختصة، وبخالف ذلك يعتبر متغيباً عن العمل سنداً ألحكام 

المادة )1/90( من قانون الخدمة المدنية رقم )4( لسنة 1998م وتعديالته، ويعامل وفقاً لذلك.



9 الرقم المرجعي: 2020-11-173ديوان الفتوى والتشريع

2020/11/25 173العدد

mjr.lab.pna.ps

له . 4 منسوبة  تهم  بشأن  معه  التحقيقات  وكانت  الموظف،  عن  بالكفالة  اإلفراج  تم  حال  في 
تتعلق بوظيفته، فإن للدائرة الحكومية التي يعمل بها إيقافه عن العمل أو إعادته لوظيفته األصلية 
أو لوظيفة أخرى مساوية لها بالدرجة لحين البت في تلك التهم، ويتم الكتابة لديوان الموظفين العام 

بذلك فوراً إلجراء الالزم طرفه وفق األصول القانونية.
في حال تم اإلفراج بالكفالة عن الموظف وكانت التحقيقات معه بشأن تهم منسوبة له ال تتعلق . 5

إجراء  وبعد  العام،  الموظفين  ديوان  بالتنسيق مع  بها  يعمل  التي  الحكومية  للدائرة  فإن  بوظيفته 
للوظيفة  العام  بالمظهر  مساسها  أو  مدى خطورتها  وتقدير  التهم،  تلك  لطبيعة  الالزمة  الدراسة 
وسمعتها وانعكاسها وأثرها على محيط العمل إصدار قرار بوقف الموظف عن العمل أو إعادته 
لوظيفته األصلية أو لوظيفة مساوية لها بالدرجة وفقاً لمقتضى الحال لحين البت في تلك التهم، 

ويتم إعالم ديوان الموظفين العام بذلك فوراً إلجراء الالزم وفق األصول القانونية.
على الدائرة الحكومية إعادة الموظف لعمله فور إطالق صراحه إذا تقرر عدم توجيه إتهام له . 6

ألي سبب من األسباب.
الصادر . 7 بقرارها  العام  الموظفين  ديوان  بمخاطبة  الحكومية  الدائرة  تلتزم  األحوال  بجميع 

القرار  بمراجعة  الديوان  ويقوم  بإعادته،  أو  العمل  عن  بوقفه  إما  فوراً  الموظف  بشأن 
الصادر وفق األصول القانونية.

أو أي جهة أخرى . 8 العامة  النيابة  أو  الشرطة  قبل  الموظف من  توقيف  أو  احتجاز  فترة  تحتسب 
ذلك  تعذر  حال  وفي  السنوية،  إجازاته  رصيد  من  طلبه  على  وبناًء  القانون،  حسب  مختصة 
لنفاذ رصيد الموظف من اإلجازات أو لعدم تقدمه بطلب احتسابها من رصيد إجازاته المتوفر 

يتم احتسابها إجازة دون راتب.
بجميع األحوال التي يتم فيها إصدار قرار بإيقاف الموظف عن العمل وفقاً ألحكام هذه الالئحة . 9

يصرف له راتبه األساسي كامالً.

مادة )3(
تقوم الدوائر الحكومية المختصة باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتصويب أوضاع الموظفين الموقوفين 

عن العمل بالتنسيق مع ديوان الموظفين العام وفقاً ألحكام هذه الالئحة.

مادة )4(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه الالئحة.

مادة )5(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه الالئحة، ويعمل بها من تاريخ نشرها 

في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2020/10/12 ميالدية
                          الموافق: 25/صفر/1442 هجرية

د. حممد اشتية
رئيس الوزراء
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قرار مجلس الوزراء رقم )14( لسنة 2020م
بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم )11( لسنة 2013م

التنفيذية  لالئحة  2013م  لسنة  المعدلة  التنفيذية  بالالئحة 
لقانون الخدمة المدنية رقم )4( لسنة 1998م المعدل بالقانون 

رقم )4( لسنة 2005م 

جملس الوزراء، 
استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته، ال سيما أحكام المادة )70( منه، 

وألحكام قانون الخدمة المدنية رقم )4( لسنة 1998م وتعديالته،
وعلى أحكام قرار مجلس الوزراء رقم )45( لسنة 2005م بالالئحة التنفيذية لقانون الخدمة رقم )4( 

لسنة 1998م المعدل بالقانون رقم )4( لسنة 2005م،
2013م  لسنة  المعدلة  التنفيذية  بالالئحة  2013م  لسنة  الوزراء رقم )11(  أحكام قرار مجلس  وعلى 

لالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم )4( لسنة 1998م المعدل بالقانون رقم )4( لسنة 2005م،
المادة )2( من  الثالث من  البند  بتعديل  2016م  الوزراء رقم )7( لسنة  وعلى أحكام قرار مجلس 

قرار مجلس الوزراء رقم )11( لسنة 2013م بالالئحة التنفيذية المعدلة لسنة 2013م، 
وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 2020/10/12م،

وعلى الصالحيات المخولة لنا، 
وتحقيقاً للمصلحة العامة، 

أصدرنا الالئحة التنفيذية اآلتية:

مادة )1(
2013م  لسنة  المعدلة  التنفيذية  بالالئحة  2013م  لسنة   )11( رقم  الوزراء  مجلس  قرار  إلى  يشار 
لالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم )4( لسنة 1998م المعدل بالقانون رقم )4( لسنة 2005م، 

لغايات هذا التعديل بالالئحة األصلية.

مادة )2(
تعدل الفقرة )3( من المادة )2( من الالئحة األصلية، لتصبح على النحو التالي: 

 تتكون اللجنة من عدد ال يقل عن ثالثة أعضاء وال يزيد على خمسة أعضاء، بحيث تشمل مندوب واحد
أخرى، حكومية  دوائر  من  ومندوبين  للتحقيق،  المحال  الموظف  لها  التابع  الحكومية  الدائرة   عن 
درجات  وتكون  اللجنة،  رئيس  ليكون  أحدهم  ويعين  قانوني،  بمسمى  موظف  بينهم  يكون  أن  على 

األعضاء مساوية أو أعلى من درجة الموظف المحال للتحقيق.
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مادة )3(
يلغى قرار مجلس الوزراء رقم )7( لسنة 2016م.. 1
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه الالئحة.. 2

مادة )4(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه الالئحة، ويعمل بها من تاريخ نشرها 

في الجريدة الرسمية. 

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2020/10/12 ميالدية 
                          الموافق: 25/صفر/1442 هجرية

د. حممد اشتية
رئيس الوزراء
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قرار مجلس الوزراء رقم )15( لسنة 2020م
بتعديل نظام األبنية والتنظيم للهيئات المحلية رقم )6( لسنة 2011م

جملس الوزراء،
استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته، ال سيما أحكام المادة )70( منه،

وألحكام قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية المؤقت رقم )79( لسنة 1966م وتعديالته، ال سيما أحكام 
المادة )67( منه،

وبعد االطالع على قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936م،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم )6( لسنة 2011م، بنظام األبنية والتنظيم للهيئات المحلية،

وبناًء على تنسيب مجلس التنظيم األعلى في جلسته رقم )1( بتاريخ 2020/01/15م،
وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 2020/10/12م،

وعلى الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي:

مادة )1(
بالنظام  التعديل  للهيئات المحلية رقم )6( لسنة 2011م، لغايات هذا  يشار إلى نظام األبنية والتنظيم 

األصلي.

مادة )2(
بإضافة  األصلي  النظام  من   )1( المادة  في  عليه  المنصوص  العامة  الخدمات  أبنية  تعريف  يعدل 

عبارة "والقاعات متعددة األغراض".

مادة )3(
تضاف مادة جديدة إلى النظام األصلي بعد المادة )5( تحمل رقم )5( مكرر، تنص على اآلتي:

ال يجوز اإلعمار إال بموجب مخططات هندسية مستوفية للقواعد والمتطلبات الفنية الصادرة عن . 1
مكتب هندسي مسجل أو أي جهة مخولة وفقاً ألنظمة نقابة المهندسين، ومصادق عليها من قبل 

النقابة.
ال يجوز البدء بأعمال اإلعمار إال بعد الحصول على إذن من القسم الهندسي المختص في مديرية . 2

الحكم المحلي في المحافظة أو الهيئة المحلية حسب مقتضى الحال.
يرفق طلب الحصول على اإلذن المنصوص عليه في الفقرة )2( من هذه المادة، بالمرفقات اآلتية:. 3

 رخصة بناء سارية المفعول.أ. 
اتفاقية إشراف هندسي وفقاً ألنظمة نقابة المهندسين.ب. 
التأمينات المطلوبة بموجب التشريعات السارية، بما في ذلك تأمين العمال ضد إصابات العمل.ج. 

يتولى المكتب الهندسي متابعة اإلشراف على أعمال اإلعمار، والتأكد من االلتزام بشروط رخصة . 4
اإلعمار وتنفيذها، والتقيد بقوانين وأنظمة نقابة المهندسين ذات العالقة.
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مادة )4(
تضاف ماده جديدة إلى النظام األصلي بعد المادة )5( مكرر تحمل رقم )5( مكرر )1(، تنص على اآلتي:

تصدر اللجنة المختصة بموجب أحكام قانون التنظيم الساري إخطاراً تنفيذياً بوقف أعمال اإلعمار . 1
في أي من الحاالت اآلتية:

مخالفة شروط الرخصة وأحكام مخططات التنظيم المقرة.أ. 
مخالفة المخططات الهندسية المصادق عليها والمعتمدة عند ترخيص البناء. ب. 
عدم توفر متطلبات شروط السالمة العامة وتدابير السالمة والصحة المهنية وفق التشريعات ج. 

السارية.
إذا كان البناء ضعيفاً إنشائياً ويُخشى سقوطه أو تصدعه.د. 

تحدد اللجنة المختصة في اإلخطار التنفيذي اإلجراء الواجب اتخاذه، إما بتصويب أوضاع المبنى . 2
أو هدمه أو إعادة الحال إلى ما كان عليه، والمدة الالزمة لتنفيذه.

يجوز للجنة المختصة تنفيذ أحكام اإلخطار التنفيذي بموجب قانون التنظيم الساري، إذا لم يلتزم . 3
الشخص الصادر بحقه اإلخطار بتنفيذ اإلجراءات المطلوبة منه خالل المدة المحددة فيه على 

نفقة صاحب األرض وتحصل منه وفقاً آللية تحصيل ضرائب الهيئات المحلية.

مادة )5(
تضاف ماده جديدة إلى النظام األصلي بعد المادة )5( مكرر )1( تحمل رقم )5( مكرر )2(، تنص 

على اآلتي:
يجب الحصول على إذن جرف من القسم الهندسي المختص في مديرية الحكم المحلي في المحافظة . 1

أو الهيئة المحلية حسب مقتضى الحال إذا وجد حفريات في موقع اإلعمار.
يرفق طلب الحصول على إذن الجرف المنصوص عليه في الفقرة )1( من هذه المادة بالمرفقات . 2

اآلتية:
رخصة بناء سارية المفعول.أ. 
اتفاقية إشراف هندسي وفقاً ألنظمة نقابة المهندسين.ب. 
التأمينات المطلوبة بموجب التشريعات السارية.ج. 
مخططات جرف وخطة جرف وخطة تدعيم مصدقة من نقابة المهندسين. د. 

مادة )6(
تعدل الفقرة )2( من المادة )14( من النظام األصلي، لتصبح على النحو التالي:

أال يزيد ارتفاع طابق السدة عن )2.25( م.

مادة )7(
تعدل الفقرة )4( من المادة )30( من النظام األصلي، لتصبح على النحو التالي:

باإلضافة  األرض،  مساحة  من  م²   )100( لكل  واحد  سيارة  موقف  يخصص  والمالهي  النوادي 
لموقف باص واحد لكل )500( م² من مساحة األرض.
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مادة )8(
تعدل المادة )31( من النظام األصلي بإضافة فقرة جديدة بعد الفقرة )2( تحمل رقم )2( مكرر، تنص 

على اآلتي:
أال يزيد ارتفاع المواقف المسقوفة في مناطق السكن عن )3( م.

مادة )9(
تعدل المادة )43( من النظام األصلي، لتصبح على النحو التالي:

جمعيات  مشاريع  وإقامة  النباتية  المزارع  إنشاء  ألغراض  الزراعي  السكن  مناطق  استعمال  يجوز 
العامة والفنادق والمتنزهات  الخدمات  لغايات اإلسكان وأبنية  التعاونية ومشاريع االستثمار  اإلسكان 
من  أولية  وموافقة  المختصة  اللجنة  من  مبدئية  موافقة  على  الحصول  بعد  المحروقات،  ومحطات 

مجلس التنظيم األعلى طبقاً ألحكام نظام األبنية والتنظيم للمناطق الواقعة خارج التنظيم المعمول به.

مادة )10(
تضاف مادة جديدة إلى النظام األصلي بعد المادة )57( تحمل رقم )57( مكرر، تنص على التالي:

يجوز للجنة المختصة إذا كانت األرض غير منتظمة الشكل أو شديدة االنحدار أو تأثرت أو تضررت 
من جراء مخطط إعمار أو تنظيم جديد أن تخفض القيود على أحكام اإلفراز أو التنظيم دون أحكام 

خط البناء وفقاً لآلتي: 
تستوفي اللجنة المختصة من طالب اإلفراز الرسوم المبينة في الجداول الملحقة بالنظام، باإلضافة . 1

إلى رسم إضافي بنسبة )10%( من تلك الرسوم، على أال يتجاوز التخفيض النسب اآلتية:
)15%( من أحكام تقسيم وإفراز األراضي في منطقة سكن )أ(. أ. 
)10%( من أحكام تقسيم وإفراز األراضي في كافة المناطق األخرى، باستثناء السكن الريفي ب. 

وسكن )أ( المرتفع. 
بالنظام، . 2 الملحقة  الجداول  في  المبينة  الرسوم  الترخيص  طالب  من  المختصة  اللجنة  تستوفي 

باإلضافة إلى رسم إضافي بنسبة )10%( من تلك الرسوم، على أال يتجاوز التخفيض النسب اآلتية:
)5%( من النسبة المئوية من مساحة قطعة األرض.أ. 
)5%( من االرتفاع المسوح به. ب. 
)15%( من الحجم. ج. 
)10%( من االرتداد الخلفي. د. 

هـ.  )10%( من مجموع االرتدادات في الجانبين. 
ترفع اللجنة المختصة طلب تجاوز التخفيض الوارد في الفقرتين )1، 2( من هذه المادة إلى المجلس . 3

للبت فيه، إذا وجدت مبررات تنظيمية أو تخطيطية أو فنية تستلزم ذلك.

مادة )11(
تضاف مادة جديدة للنظام األصلي بعد المادة )93( تحمل رقم )93( مكرر، تنص على اآلتي:

ال يجوز إشغال أي مبنى أو منشأة قبل الحصول على إذن إشغال من اللجنة المختصة للتأكد . 1
تحددها  التي  األخرى  والمتطلبات  والشروط  الترخيص  لشروط  المنشأة  أو  المبنى  مطابقة  من 

اللجنة المختصة.
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يصدر إذن اإلشغال وفق اإلجراءات اآلتية:. 2
بموجبها أ.  تشهد  اإلعمار شهادة مطابقة،  أعمال  تنفيذ  باإلشراف على  المخولة  الجهة  تصدر 

بتنفيذ متطلبات مخطط اإلعمار الفنية وفق األصول.
يقدم طلب الحصول على إذن اإلشغال مرفقاً بشهادة المطابقة المنصوص عليها في البند )أ( ب. 

من هذه الفقرة بعد المصادقة عليها من نقابة المهندسين.
تصدر اللجنة المختصة إذن اإلشغال بعد التحقق من مطابقة اإلعمار لشروط الترخيص.ج. 

المختصة . 3 اللجنة  للتجديد بقرار من رئيس  قابلة  تكون مدة صالحية إذن اإلشغال سنة واحدة 
أو من يفوضه بناًء على طلب صاحب الترخيص للبناء المطابق لشروط الترخيص.

يجوز لصاحب الترخيص الحصول على إذن إشغال في حال إجراء أي تعديل أو إضافة أو تغيير . 4
في اإلعمار بقرار من اللجنة المختصة بعد أن يتم ترخيصه حسب األصول.

خالل . 5 المخالفة  بتصويب  الترخيص  صاحب  وتخطر  اإلشغال،  إذن  المختصة  اللجنة  تلغي 
مدة معينة، في أي من الحالتين اآلتيتين:

إذا صدر إذن اإلشغال بناًء على بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة أو مخططات غير صحيحة.أ. 
إذا صدر إذن اإلشغال خالفاً لألنظمة أو التعليمات، أو خالف مخططات الترخيص.ب. 

مادة )12(
تضاف مادة جديدة إلى النظام األصلي بعد المادة )93( مكرر تحمل رقم )93( مكرر )1(، تنص 

على التالي:
ال يجوز تنفيذ أعمال الصب الواردة في رخصة اإلعمار بما في ذلك األساسات والعقدات واألعمدة 
المحافظة  في  المحلي  الحكم  مديرية  في  المختص  الهندسي  القسم  من  إذن  على  الحصول  بعد  إال 
وفقاً  المشرف،  المهندس  قبل  من  المقدم  الطلب  على  بناًء  الحال  مقتضى  حسب  المحلية  الهيئة  أو 

لإلجراءات اآلتية:
يقدم طلب الحصول على إذن الصب من قبل المهندس المشرف ويوقع منه ومن مدير المكتب . 1

الهندسي المشرف.
الالزمة . 2 اإلجراءات  واتخاذ  البناء،  للكشف على  بتحديد موعد  المحلية  الهيئة  أو  المديرية  تقوم 

خالل يومي عمل من تاريخ التقدم بالطلب.
الترخيص، وتسلم . 3 بنسخه منه في ملف  الصب، وتحتفظ  إذن  المحلية  الهيئة  أو  المديرية  تصدر 

نسخة منه للمهندس المشرف ونسخة لصاحب الترخيص.
يمنح إذن الصب قبل صب األساسات، وقبل صب كل عقدة وفق الترخيص اإلنشائي، بحيث . 4

يتم التعامل مع كل ترخيص إنشائي على حدة، مع مراعاة اآلتي:
إنشائي لطابق أ.  الترخيص على ترخيص  بناء قديم مرخص وحصل صاحب  في حال وجود 

إضافي أو أكثر يمنح في هذه الحالة إذن صب لكل عقدة في الترخيص اإلنشائي. 
لها وفقاً الحتياجات ب.  أكثر من إذن صب  إذا كانت األساسات على عدة مستويات يمكن منح 

الموقع.
إذا كان المشروع ضخم وبه فواصل تمدد، يمكن منح أكثر من إذن صب لألساسات وأكثر ج. 

من إذن صب لكل عقدة، بناًء على فواصل التمدد.
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يتحمل المكتب الهندسي المشرف كامل المسؤولية عن االلتزام بإذن الصب والشروط التنظيمية . 5
المصادقة.

الالزمة . 6 اإلجراءات  اتخاذ  الجمركية  الضابطة  جهاز  فيها  بما  االختصاص  جهات  كافة  تتولى 
حسب التشريعات السارية، بما فيها إعادة الباطون إلى المصدر أو مصادرته أو إتالفه إذا لم يكن 

هناك إذن صب.

مادة )13(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة )14(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره 

في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2020/10/12 ميالدية
                         الموافق: 25/صفر/1442 هجرية

د. حممد اشتية
رئيس الوزراء
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قرار مجلس الوزراء رقم )16( لسنة 2020م
بنظام تعيين حدود المناطق االنتخابية والتجمعات السكانية التابعة لها

جملس الوزراء،
استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته، ال سيما أحكام المادة )70( منه،

وألحكام القرار بقانون رقم )1( لسنة 2007م، بشأن االنتخابات العامة، ال سيما أحكام المادة )7( منه، 
وبناًء على تنسيب لجنة االنتخابات المركزية بالتشاور مع مجلس التنظيم األعلى،

وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 2020/10/12م،
وعلى الصالحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي:

مادة )1(
تقسم األراضي الفلسطينية لغايات انتخاب أعضاء المجلس التشريعي إلى ست عشرة منطقة انتخابية 

على النحو اآلتي:
1. منطقة القدس.                                               2. منطقة جنين.

3.  منطقة طولكرم.                                           4. منطقة طوباس. 
5.  منطقة نابلس.                                              6. منطقة قلقيلية. 

7.  منطقة سلفيت.                                             8. منطقة رام هللا والبيرة.
9.  منطقة أريحا.                                               10. منطقة بيت لحم.

11. منطقة الخليل.                                             12. منطقة شمال غزة.
13. منطقة مدينة غزة.                                        14. منطقة دير البلح.

15. منطقة خانيونس.                                         16. منطقة رفح.

مادة )2(
تكون التجمعات السكانية التابعة لكل منطقة من المناطق الواردة في المادة )1( وفقاً للجداول المرفقة 

في الملحق رقم )1( من هذا النظام.

مادة )3(
الملحق رقم )2(  المادة )1( وفقاً للخرائط المرفقة في  الواردة في  المناطق االنتخابية  تُحدد حدود 

من هذا النظام. 

مادة )4(
المراحل  جميع  في  النظام  هذا  بأحكام  العالقة  ذات  الجهات  وكافة  المركزية  االنتخابات  لجنة  تلتزم 

االنتخابية لالنتخابات العامة الرئاسية في فلسطين.
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مادة )5(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة )6(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2020/10/12 ميالدية 
                          الموافق: 25/صفر/1442 هجرية

د. حممد اشتية
رئيس الوزراء
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ملحق رقم )2(  
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قرار مجلس الوزراء رقم )17( لسنة 2020م
بنظام المركبات الكالسيكية

جملس الوزراء،
استنادا ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته، ال سيما أحكام المادة )70( منه،

وبعد االطالع على قانون المرور رقم )5( لسنة 2000م وتعديالته،
وبناًء على تنسيب وزير النقل والمواصالت،

وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 2020/11/02م،
وعلى الصالحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي:

مادة )1(
تعاريف

القرينة  تدل  لم  ما  أدناه،  لها  المخصصة  المعاني  النظام  هذا  في  الواردة  والعبارات  للكلمات  يكون 
على خالف ذلك: 

الوزارة: وزارة النقل والمواصالت.
الوزير: وزير النقل والمواصالت.

سلطة الترخيص: من يكلفه الوزير مديراً عاماً لدوائر الترخيص في الوزارة أو من يفوضه المدير العام 
بعض صالحياته.

المركبة: كل وسيلة من وسائل النقل أو الجر أعدت للسير أو الجر على عجالت أو جنزير، وتسير 
بقوة آلية أو جسدية.

على  سنة   )50( مضى  الوزارة  سجالت  في  ومرخصة  مسجلة  مركبة  كل  الكالسيكية:  المركبة 
تاريخ صنعها. 

وفقاً  الكالسيكية  المركبة  بحركة  خاصة  الترخيص  سلطة  عن  تصدر  خطية  موافقة  السير:  إذن 
ألحكام هذا النظام.

إذن االستيراد: موافقة الوزارة الخطية على إدخال المركبة الكالسيكية ألراضي دولة فلسطين.

مادة )2(
شروط ومواصفات المركبة الكالسيكية 

تحدد اإلدارة العامة للشؤون الفنية في الوزارة شروط ومواصفات المركبة الكالسيكية.. 1
الكالسيكية وترخيصها وسيرها على . 2 المركبة  الترخيص شروط ومتطلبات فحص  تحدد سلطة 

الطريق.
عليها . 3 المنصوص  والمتطلبات  والمواصفات  الشروط  بموجبها  يحدد  تعليمات  الوزير  يصدر 

في الفقرتين )1، 2( من هذه المادة.
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مادة )3(
ترخيص المركبة الكالسيكية

لمالك المركبة أو وكيله ترخيصها كمركبة كالسيكية إذا مضى )50( سنة على تاريخ صنعها . 1
وفق اإلجراءات المحددة في سلطة الترخيص.

يلتزم مالك المركبة الكالسيكية أو وكيله بتجديد رخصتها سنوياً.. 2

مادة )4(
لوحات التمييز

تصدر سلطة الترخيص لوحتي تمييز بأرقام وعالمات خاصة للمركبة الكالسيكية.

مادة )5(
إذن السير

تصدر سلطة الترخيص إذن السير وفقاً لآلتي:
للمركبة الكالسيكية التي اجتازت الفحص الفني المقرر للسير، تحدد فيه أيام وساعات وشروط . 1

سير المركبة الكالسيكية على الطريق.
للمركبة الكالسيكية غير الصالحة للسير على الطريق للمشاركة في المعارض والفعاليات الخاصة . 2

بالمركبات الكالسيكية، على أن يتم نقلها إلى المعارض والفعاليات على شاحنة نقل المركبات.  

مادة )6(
تنظيم المعارض والفعاليات

إذن  على  الحصول  بعد  إال  الكالسيكية  للمركبات  فعاليات  أو  معارض  تنظيم  جهة  ألي  يجوز  ال 
خطي مسبق من سلطة الترخيص وفق إجراءات وشروط تحدد بموجب تعليمات تصدر عن الوزير.

مادة )7(
استيراد المركبة الكالسيكية

يقدم طلب الحصول على إذن االستيراد وفق اإلجراءات والمتطلبات المعتمدة في الوزارة.. 1
تمنح الوزارة إذن االستيراد للمركبة الكالسيكية التي تنطبق عليها الشروط والمواصفات المحددة . 2

بتعليمات الوزير المنصوص عليها في المادة )3/2( من هذا النظام.

مادة )8(
تصويب األوضاع

سنة  خالل  النظام  هذا  ألحكام  وفقاً  أوضاعها  بتصويب  وكيله  أو  الكالسيكية  المركبة  مالك  يلتزم 
من تاريخ نفاذه.
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مادة )9(
القرارات والتعليمات

يصدر الوزير القرارات والتعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة )10(
اإللغاء

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة )11(
السريان والنفاذ

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره 
في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2020/11/02 ميالدية 
                   الموافق: 16/ربيع األول/1442 هجرية

                                             
د. حممد اشتية

رئيس الوزراء
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قرار مجلس الوزراء رقم )18( لسنة 2020م
بالنظام اإلداري للصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق

جملس الوزراء،
استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته، ال سيما أحكام المادة )70( منه،

وألحكام قانون التأمين رقم )20( لسنة 2005م وتعديالته، ال سيما أحكام المادة )170( منه، 
وبعد االطالع على أحكام قانون العمل رقم )7( لسنة 2000م،  

واالطالع على القرار الرئاسي رقم )95( لسنة 1995م، بشأن إنشاء الصندوق الفلسطيني لتعويض 
ضحايا حوادث الطرق، 

بتاريخ  الطرق  حوادث  مصابي  لتعويض  الفلسطيني  الصندوق  إدارة  مجلس  تنسيب  على  وبناًء 
2019/05/15م،

وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 2020/11/09م،
وعلى الصالحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي: 

مادة )1(
القرينة  تدل  لم  ما  أدناه،  لها  المخصصة  المعاني  النظام  هذا  في  الواردة  والعبارات  للكلمات  يكون 

على خالف ذلك:
قانون التأمين: قانون التأمين رقم )20( لسنة 2005م وتعديالته.

قانون العمل: قانون العمل رقم )7( لسنة 2000م.    
الصندوق: الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.

المجلس: مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.
رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.
عضو المجلس: عضو مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.

المدير العام: مدير عام الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.
الوظيفة: مجموعة المهام التي يوكلها الصندوق إلى الموظف للقيام بها بمقتضى أحكام هذا النظام 
أو أي تعليمات أو قرارات إدارية تصدر بموجبه، وما يترتب على تلك المهمات من مسؤوليات، 

وما يتعلق بها من صالحيات.
الموظف: الشخص المعين بقرار من الجهة المختصة بالصندوق لشغل أحد وظائف الصندوق أيا كانت 

طبيعتها أو مسماها.
الراتب األساسي: الراتب األساسي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام الوظيفة 

التي يشغلها، وال يشمل العالوات أو البدالت من أي نوع كانت.
إليه  المضاف  األساسي  الراتب  ويشمل  الموظف،  يستحقه  الذي  الشهري  الراتب  اإلجمالي:  الراتب 

العالوات والبدالت.
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باأليام يحسب  إلى حسابه  الحاجة  الميالدية، وعند  السنة  اثني عشر جزءاً من  الجزء من  الشهر: 
وفقاً لعدد )30( يوماً من كل شهر.

اليوم: الجزء من )30( جزءاً من الشهر.
صندوق التوفير: صندوق توفير موظفي الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.

الئحة الجزاءات: الئحة الجزاءات الداخلية الصادرة عن مجلس إدارة الصندوق والمصادق عليها 
من قبل وزارة العمل.

مادة )2(
تطبق أحكام هذا النظام على كل من يعمل لدى الصندوق في أي وظيفة من الوظائف.

مادة )3(
يكون للصندوق هيكل تنظيمي يضم عدد من الوحدات اإلدارية تعكس الوظائف الرئيسية والفرعية . 1

الالزمة لتمكين الصندوق من القيام بالمهام المناطة به.
الصالحيات، . 2 ومصفوفة  الوظيفي،  الوصف  وبطاقات  التظيمي،  الهيكل  على  المجلس  يصادق 

بناًء على تنسيب من المدير العام. 

مادة )4(
يتولى المجلس القيام باآلتي:

إعداد سلم درجات الوظائف في الصندوق، على أن يشمل السلم الفئات الوظيفية التالية المحددة . 1
بالجدول رقم )1(:

الفئة الخاصة: تشمل المدير العام.أ. 
الفئة التنفيذية: تشمل مدراء الدوائر.ب. 
الفئة المهنية: تشمل رؤساء األقسام، والموظفين الفنيين واإلداريين، ومن في حكمهم.ج. 
الحراسة، واألمن، والحركة، والمراسلين، والصيانة، ومن د.  الخدماتية: تشمل موظفي  الفئة 

في حكمهم.
إعداد سلم الرواتب يشمل الحد األدنى والحد األعلى للراتب األساسي مقابل كل درجة وظيفية . 2

على سلم الدرجات الوظيفية المحددة بالجدول رقم )2(.

مادة )5(
تحدد موازنة الصندوق السنوية عدد الوظائف المخطط تعيينها خالل السنة المالية ودرجاتها ومسمياتها، 
وال يجوز تجاوز هذا العدد خالل السنة المالية إال بموافقة المجلس وبناًء على تنسيب من المدير العام.

مادة )6(
يشكل المجلس لجنة توظيف لموظفي الفئة التنفيذية، على أن تتكون من اآلتي:. 1

اثنان من أعضاء المجلس على األقل.أ. 
مدير عام الصندوق.ب. 
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دون . 2 برأيه  لالستئناس  التخصص،  طبيعة  حسب  الخارج  من  بخبراء  االستعانة  للجنة  يجوز 
أن يكون له حق التصويت. 

ترفع اللجنة توصياتها للمجلس.. 3

مادة )7(
يشكل المدير العام لجنة توظيف للموظفين من الفئات المهنية والخدماتية.. 1
ترفع اللجنة توصياتها للمدير العام. . 2
بعين . 3 األخذ  والرواتب، مع  الوظائف  لسلم درجات  وفقاً  األساسي  والراتب  الدرجة  اللجنة  تحدد 

االعتبار المعايير اآلتية:
المؤهالت العلمية )الشهادات األكاديمية والشهادات المهنية(.أ. 
الخبرات السابقة من حيث المجال، والنوعية، والمدة، والمؤسسة.ب. 
المهارات والكفاءات التي تتناسب مع الوظيفة المعلن عنها.ج. 

مادة )8(
يعين الموظف من الفئة التنفيذية بقرار من المجلس بناًء على تنسيب لجنة التوظيف.. 1
يعين الموظف من الفئات المهنية والخدماتية بقرار من المدير العام بناًء على تنسيب لجنة التوظيف.. 2
بقرار . 3 استثنائياً  المدة  إبرام عقود عمل محددة  المدة، ويجوز  بعقد عمل غير محدد  التعيين  يتم 

من المجلس. 
يتم تسكين الموظف أو تعيينه طبقاً لسلم الرواتب الملحق بهذا النظام.. 4
ألحكام . 5 وفقاً  المختصة  الجهة  قبل  من  بذلك  كتابياً  إخطاره  تاريخ  من  معيناً  الموظف  يعتبر 

الفقرتين )1، 2( من هذه المادة.
يعتبر قرار التعيين الغياً إذا لم يباشر الموظف عمله خالل مدة أقصاها )7( أيام من تاريخ تبليغه . 6

كتابياً، وفي هذه الحالة يجوز تعيين من يليه في الترتيب إذا كان التعيين بموجب مسابقة، ويمكن 
إعادة اإلعالن عن الشاغر.

مادة )9(
يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف الصندوق توافر اآلتي:. 1

أن يكون فلسطينياً.أ. 
أتم الثامنة عشر من العمر بناًء على وثيقة رسمية.ب. 
غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو األمانة بحكم قطعي صادر عن محكمة ج. 

فلسطينية مختصة.
المؤهالت والخبرات المطلوبة إلشغال الوظيفة.د. 

بقرار . 2 فلسطيني  تعيين من هو غير  المادة،  )1( من هذه  الفقرة  )أ( من  البند  يستثنى من حكم 
من المجلس.
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مادة )10(
يتم تحديد درجة الموظف والمسمى الوظيفي عند التعيين بناًء على الشاغر وشروط شغل الوظيفة.. 1
يعين الموظف على أدنى مربوط الدرجة عند توفر الشروط والمؤهالت المطلوبة إلشغال الوظيفة . 2

الشاغرة بما فيها الشهادات وسنوات الخبرة.
يجوز للجهة المختصة بالتعيين بناًء على توصية لجنة التوظيف منح الموظف راتباً أساسياً يتوافق . 3

مع خبراته ومؤهالته، على أال يتجاوز الراتب األساسي أعلى مربوط الدرجة التي ُسكن عليها، 
وذلك في حال توافرت فيه مؤهالت وخبرات تفوق تلك المطلوبة للحد األدنى إلشغال الوظيفة.

إذا تجاوز راتب الموظف أعلى مربوط الدرجة المسكن عليها وفقاً ألحكام الفقرة )3( من هذه . 4
المادة، فإن ذلك ال يكسبه الحق في الترفيع التلقائي للدرجة التي تلي درجته.

يلتزم الصندوق بتعيين ما نسبته )5%( من ذوي اإلعاقة في الوظائف الشاغرة، إذا لم تكن اإلعاقة . 5
تمنع صاحبها من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بشهادة اللجنة الطبية المختصة. 

مادة )11(
استيفائه . 1 بعد  أشهر   )3( لمدة  التجربة  تحت  مرة  ألول  الصندوق  في  المعين  الموظف  يخضع 

شروط التعيين، ويجوز للجهة المختصة بالتعيين تمديد فترة التجربة لمدة )3( أشهر أخرى.
انتهاء . 2 عند  الموظف  خدمات  إنهاء  أو  بالتعيين  نهائياً  قراراً  بالتعيين  المختصة  الجهة  تصدر 

فترة التجربة، بناًء على تقرير تقييم األداء النهائي.
تثبيته . 3 تم  ما  إذا  سنوية  إجازة  عنها  ويستحق  للموظف،  فعلية  خدمة  مدة  التجربة  فترة  تعتبر 

في الوظيفة.
من . 4 أسبوعين  قبل  مسبب  خطي  كتاب  بموجب  خدمته  إنهاء  الموظف  بتعيين  المختصة  للجهة 

انتهاء مدة التجربة.

مادة )12(
تقدر مراتب األداء بخمسة مراتب، على النحو اآلتي:

مميز.. 1
جيد جداً.. 2
جيد.. 3
متوسط .. 4
ضعيف.. 5

مادة )13(
لموظفي . 1 الوظيفية  والمهام  الوظيفي  والوصف  يتناسب  بما  األداء  قياس  آليات  المجلس  يعتمد 

الصندوق حسب كل فئة. 
يتم تقييم أداء المدير العام من رئيس المجلس، ويعتمد من المجلس. . 2
يتم تقييم أداء موظفي الفئة التنفيذية من المدير العام، وتعتمد من المجلس.. 3
التوصيات . 4 مع  التقييم  ويرفع  المباشر،  المسؤول  من  األخرى  الفئات  موظفي  أداء  تقييم  يتم 

للمدير العام العتمادها.
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مادة )14(
المختصة . 1 اللجنة  لدى  التقييم  تقرير  استالمه  تاريخ  من  أسبوع  خالل  التظلم  للموظف  يحق 

والمشكلة بقرار من المجلس، على أن تصدر قرارها خالل أسبوعين من تاريخ إحالة ملف التظلم، 
ويعتبر قرارها نهائياً.

اللجنة . 2 قبل  من  فيه  البت  أو  للتظلم،  بها  المسموح  الفترة  انقضاء  بعد  نهائياً  األداء  تقييم  يعتبر 
المختصة.

من . 3 اعتمادها  بعد  بالموظف  الخاص  األداء  تقييم  على  تعديل  أي  إدخال  أو  سحب  يجوز  ال 
المختصة. الجهة 

يقدم المدير العام تقريراً نهائياً حول تقييم جميع موظفي الصندوق للمجلس للمصادقة عليه.. 4
يطبق على الموظف الذي يحصل على تقييم أداء متوسط وضعيف ما ورد بالئحة الجزاءات.. 5

مادة )15(
يشترط لترقية الموظف أن يكون قد أمضى مدة ال تقل عن )3( سنوات خدمة فعلية في الصندوق . 1

بنفس الدرجة، ووجود شاغر للدرجة األعلى.
تكون الترقية من درجة الموظف الحالية إلى الدرجة األعلى مباشرة ضمن الفئة الواحدة.. 2
تكون مدة البقاء على الدرجة بعد الترقية األولى سنتين، ويجوز استثناءها بقرار من المجلس.. 3
تتم ترقية الموظف لشغل وظيفة من وظائف الفئة التنفيذية بقرار من المجلس بناًء على تنسيب . 4

المدير العام.
تتم ترقية الموظف لشغل وظيفة في أي فئة من الفئات المهنية والخدماتية بقرار من المدير العام.. 5
ال تحسب فترة الخدمة التي ال يتقاضى الموظف عنها راتباً ضمن المدة الالزمة للترقية.. 6

مادة )16(
ال يجوز ترشح الموظف للترقية في أي من الحاالت اآلتية:

إذا شكلت للموظف لجنة تحقيق من قبل الصندوق وفقاً ألحكام هذا النظام.. 1
إذا كان الموظف مجازاً لمدة )6( أشهر فأكثر خالل السنة قبل تاريخ الترقية المتوقعة.. 2
إذا حصل الموظف على تقدير أقل من جيد في آخر سنتين.. 3

      
مادة )17(

يستقطع من راتب الموظف اآلتي:
التأمين الصحي.. 1
ضريبة الدخل.. 2
مساهمات صندوق التوفير.. 3
أي استقطاعات أخرى تحددها القوانين النافذة.. 4

مادة )18(
تحدد نسبة مساهمة كل من الصندوق والموظف في أقساط التأمين الصحي على النحو اآلتي:. 1

يسهم الصندوق بما نسبته )100%( من األقساط السنوية للموظف وزوجه، ما لم يكن الزوج أ. 
مؤمناً لدى جهة أخرى.
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يساهم الصندوق بما نسبته )80%( من أقساط تأمين أول )3( أبناء للموظف.ب. 
فوق ج.  األبناء  ذلك  في  بما  األوالد،  باقي  أقساط  من   )%50( نسبته  بما  الصندوق  يساهم 

سن )18( سنة، وحتى )24( سنة، إذا كانوا يدرسون في الجامعات.
يساهم الموظف بباقي أقساط التأمين الواردة في البندين )ب، ج( من هذه الفقرة.د. 

للموظفين، . 2 التأمينية  التغطية  توفير  بقصد  التأمين  إحدى شركات  بالتعاقد مع  العام  المدير  يقوم 
لتعليمات المشتريات واللوازم  القائمة على العطاءات وفقاً  وذلك حسب إجراءات شراء الخدمة 

الصادرة عن المجلس.

مادة )19(
يجوز للمجلس أن يقرر صرف مكافأة تحفيزية للموظف الذي يؤدي مهام خاصة يكلف بها إلى جانب 

قيامه بمسؤولياته الوظيفية، بناًء على تقرير من رئيسه المباشر ومعتمد من المدير العام.

مادة )20(
يحدد اليوم األول من شهر كانون الثاني من كل سنة موعداً لمنح الزيادة السنوية للموظف.. 1
تصرف الزيادة السنوية بقرار من المجلس وفق الشروط اآلتية:. 2

ُمضي )6( أشهر على األقل خدمة فعلية في الصندوق من تاريخ مباشرة الموظف للعمل. أ. 
أال يقل تقييم أداء الموظف عن جيد.ب. 

مادة )21(
يستحق الموظف العالوات اآلتية:

ويوقف صرفها . 1 الرواتب،  سلم  بموجب  إشرافي  أو  إداري  موقع  يشغل  لمن  اإلدارية  العالوة 
عند زوال الصفة التي منحت بموجبها.

عن . 2 يصدر  بما  استرشاداً  المجلس  عن  تصدر  بتعليمات  نسبتها  وتحدد  المعيشة،  غالء  عالوة 
الجهاز الفلسطيني لإلحصاء.

مادة )22(
يتم نقل أو تكليف أو إنابة الموظف وفقاً ألحكام هذا النظام، مع مراعاة اآلتي:

مصلحة العمل.. 1
متطلبات إشغال الوظائف.. 2

مادة )23(
يتم نقل الموظف في الفئات المهنية والخدماتية في الصندوق، وفقاً لآلتي:. 1

النقل من دائرة إلى دائرة أخرى، بالراتب والدرجة نفسها بقرار من المدير العام.أ. 
بقرار ب.  نفسها  الدائرة  ضمن  نفسها  والدرجة  بالراتب  أخرى،  وظيفة  إلى  وظيفة  من  النقل 

من مدير الدائرة.
يتم نقل الموظف من الفئة التنفيذية بالراتب والدرجة نفسها بقرار من المجلس بناًء على تنسيب . 2

المدير العام.
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مادة )24(
يجوز للمدير العام أن ينيب أي موظف للقيام بمهام وظيفة أعلى من وظيفته وفقاً لمصلحة العمل.. 1
ال يترتب على إنهاء اإلنابة حق للموظف بالترقية إلى تلك الوظيفة.. 2
تكون مدة اإلنابة شهرين كحد أعلى قابلة للتجديد.. 3
يجوز للمدير العام التنسيب للمجلس لمنح الموظف مكافأة تتناسب وتلك المهام.. 4

مادة )25(
يجوز للمدير العام أن يكلّف أي موظف للقيام بمهام موظف آخر أثناء غيابه، وذلك أثناء الدوام الرسمي. 

مادة )26(
يلتزم الموظف باآلتي:

القيام بالعمل المناط به بكل كفاءة وأمانة وفاعلية.. 1
احترام المواعيد المحددة للدوام، وتكريس أوقات العمل للقيام بواجبات وظيفته.. 2
تنفيذ أوامر مسؤوله المباشر وتعليماته فيما يتعلق بتأدية الموظف لمهامه.. 3
التسلسل الوظيفي في التواصل اإلداري.. 4
تطبيق التشريعات المتعلقة بعمله وعمل الصندوق وعدم مخالفتها.. 5
المساهمة في تطوير أساليب العمل الموكل إليه وتقديم أي اقتراحات لرفع  مستوى أدائه.. 6
المباشر . 7 وكياسة مع مسؤوله  بأدب  والتصرف  الحسن،  والمظهر  والسلوك  السيرة  الحفاظ على 

ومرؤوسيه ومع الجمهور.
المحافظة على السرية المطلقة فيما يتعلق بعمله وعمل الصندوق بوجه عام.. 8
المحافظة على مصلحة الصندوق وأمواله وسائر موجوداته.. 9

مادة )27(
يحظر على الموظف القيام باآلتي:

مخالفة أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.. 1
لتحقيق . 2 منصبه؛  بحكم  إليه  وصلت  بالصندوق  تتعلق  سرية  أو  داخلية  معلومات  أي  استغالل 

مكاسب مادية أو معنوية لمصلحته الخاصة أو لمصلحة الغير بشكل مباشر أو غير مباشر. 
بالصندوق ألي شخص غير مسؤوله . 3 لعالقته  نتيجة  إليه  بيانات وصلت  أو  إفشاء أي معلومات 

المباشر أو المدير العام أو المجلس.
استغالل وظيفته وصالحياته لمنفعة خاصة تعود عليه أو للغير.. 4
اإلدالء بأي تصريحات أو آراء لوسائل اإلعالم، أو نشر أي مقال أو دراسة تخص الصندوق . 5

بأي وسيلة كانت، دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من المدير العام.
القيام بأي عمل بأجر أو بدون أجر ألي جهة كانت، دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة . 6

من المدير العام.
االحتفاظ بأي وثيقة من وثائق الصندوق أو بصورة أو بنسخة عنها خارج الصندوق، أو أن يطلع . 7

عليها أحداً من خارج الصندوق. 
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بكرامة . 8 الظهور بمظهر من شأنه اإلخالل  أو  أعمال وظيفته  الواجب في  الخروج عن مقتضى 
الوظيفة.

قبول الهدايا أو اإلكراميات أو المنح من أي شخص له مصلحة مع الصندوق، ويستثنى من ذلك . 9
المواد الدعائية.

اإلخالل باآلداب العامة والنظام العام.. 10

مادة )28(
من  بتنسيب  الصندوق،  موظفي  وتدريب  وإيفاد  ابتعاث  بتنظيم  خاصة  تعليمات  المجلس  يصدر 

العام. المدير 

مادة )29(
يحق للموظف التظلم إلى رئيس المجلس من أي قرار إداري صدر بحقه.. 1
يصدر المجلس التعليمات واإلجراءات الخاصة بالتظلم من القرارات اإلدارية.. 2

مادة )30(
تنتهي خدمة الموظف في الصندوق في إحدى الحاالت اآلتية:. 1

قبول االستقالة.أ. 
انتهاء مدة العقد إذا كان محدد المدة.ب. 
انتهاء الخدمة خالل فترة التجربة.ج. 
إصابته بمرض أو عجز أقعده عن العمل لمدة تزيد على )6( أشهر، بناًء على تقرير طبي د. 

المهنية  قدراته  يالئم  شاغر  مركز  وجود  عدم  مع  المختصة،  الطبية  اللجنة  عن  صادر 
ووضعه الصحي الجديد.

 هـ.  الوفاة.
خدمة و.  مدة  تمديد  العام  المدير  من  تنسيب  على  بناًء  للمجلس  ويحق  سنة،   )60( سن  بلوغ 

الموظف لمدة أقصاها )5( سنوات إضافية، على أن يصدر قرار التمديد سنوياً.
يكون إنهاء الخدمة بقرار من الجهة المختصة بتعيين الموظف، وفقاً ألحكام هذا النظام.. 2
يتم توجيه اإلشعارات عند إنهاء خدمات الموظف في الحاالت الواردة في قانون العمل.. 3

مادة )31(
يسدد الموظف كافة التزاماته المالية تجاه الصندوق عند انتهاء خدمته.. 1
يلتزم الموظف بإعادة ما بحوزته من عهد للصندوق وقبل تركه العمل.. 2
يحق للصندوق اقتطاع قيمة المبالغ المستحقة على الموظف عند انتهاء خدماته، وذلك في حال . 3

مخالفة أحكام الفقرتين )1، 2( من هذه المادة.

مادة )32(
يجوز للمجلس قبول استقالة الموظف من الفئة التنفيذية بناًء على تنسيب المدير العام.. 1
يقدم طلب االستقالة خطياً قبل شهر من موعدها.. 2
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ولغاية . 3 لتقديمها،  األول  اليوم  من  اعتباراً  العام  المدير  من  خطي  بقرار  االستقالة  طلب  يقبل 
)30( يوماً.

يجوز للمدير العام إعفاء الموظف المستقيل من العمل دون االلتزام بمهلة )30( يوماً.. 4
تعتبر االستقالة مقبولة حكماً إذا لم يصدر أي قرار بشأنها خالل )30( يوماً من تاريخ تقديمها.. 5

مادة )33(
يستحق الموظف عند انتهاء خدمته ألحد األسباب الواردة في الفقرة )1( من المادة )30( من هذا النظام 

باستثناء البند )ج( منها، اآلتي:
المبالغ المدخرة في صندوق التوفير.. 1
بدل اإلجازة السنوية المستحقة حتى تاريخ انتهاء خدمته.. 2
مكافأة نهاية الخدمة على أن تحتسب وفقاً ألحكام قانون العمل.. 3
أي مبالغ مستحقة للموظف بذمة الصندوق.. 4

مادة )34(
يصدر المدير العام القرارات والتعاميم الخاصة بالدوام والعمل اإلضافي والمهام الرسمية.. 1
يحسب أجر العمل اإلضافي للموظف وفقاً ألحكام قانون العمل.. 2

مادة )35(
يستحق الموظف إجازة مدفوعة األجر على النحو اآلتي: 

إجازة سنوية.. 1
األعياد الدينية والرسمية.. 2
إجازة عارضة.. 3
إجازة أمومة.. 4
إجازة الحج.. 5
إجازة وفاة.. 6
إجازة مرضية، على النحو اآلتي:  . 7

يمنح الموظف إجازة مرضية مدفوعة الراتب خالل السنة الواحدة عن )14( يوماً، وبنصف أ. 
الجهات  تقرير طبي مصدق صادر عن  لمدة )14( يوماً أخرى، شريطة إحضار  الراتب 

المختصة. الطبية 
تعتبر أي إجازة مرضية تزيد عما ورد في البند )أ( من هذه الفقرة، إجازة بدون راتب.ب. 
يجب على الموظف أو ذويه أن يخطر الصندوق عن مرضه الذي سبب تغيبه عن العمل، ج. 

الموارد  قسم  أو  اإلداري  المدير  أو  الصندوق  في  المباشر  بمسؤوله  هاتفياً  باالتصال  وذلك 
البشرية.

مادة )36(
تطبق على الموظف في حال مخالفته أحكام هذا النظام العقوبات الواردة في الئحة الجزاءات.. 1
تفرض عقوبة الفصل أو عقوبة إنهاء الخدمة بقرار من المجلس بتوصية من لجنة التحقيق المشكلة . 2

وفقاً لالئحة الجزاءات.
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تشكل لجنة تحقيق للنظر في المخالفات المرتكبة من قبل الموظف من الجهات اآلتية:. 3
المجلس في حال كان الموظف من الفئة الخاصة والتنفيذية.أ. 
المدير العام في حال كان الموظف من باقي الفئات المهنية والخدماتية.ب. 

يجب أال تقل درجة أعضاء لجنة التحقيق عن درجة الموظف المحال للتحقيق، وال يكون انعقادها . 4
صحيحاً إال بحضور كامل أعضائها.

للقوانين . 5 وفقاً  فلسطين  مغادرة  من  التحقيق  لجنة  إلى  المحال  الموظف  منع  يطلب  أن  للمجلس 
المطبقة.

فإن ذلك يكون من . 6 إليه من رئيسه،  تنفيذاً ألمر كتابي صادر  الموظف  المخالفة من  إذا وقعت 
قد أشعر رئيسه كتابة  الموظف  المخالفة، شريطة أن يكون  المسؤولية عن  إعفائه من  أسباب 

أن األمر الصادر له يعتبر مخالفة، ويتخذ المدير العام قراراً بحق رئيس الموظف المخالف.

مادة )37(
إذا أقيمت دعوى جزائية ضد الموظف، فيجب أال تتخذ بحقه أي إجراءات تأديبية ناشئة عن التهمة . 1

الموجهة إليه لحين صدور قرار قطعي في الدعوى الجزائية. 
بحقه . 2 الالزمة  التأديبية  اإلجراءات  اتخاذ  من  الجزائية  الدعوى  من  الموظف  تبرئة  يحول  ال 

بمقتضى أحكام هذا النظام عن المخالفة التي ارتكبها.
ال تحول استقالة الموظف دون السير في إجراءات مساءلته تأديبياً.. 3
تنقضي الدعوة التأديبية بوفاة الموظف المتهم.. 4

مادة )38(
الموظف . 1 نقل  للمحكمة،  إحالته  أو  التحقيق  لجنة  أمام  الموظف  مثول  أثناء  العام  للمدير  يجوز 

الجزائية  الدعوى  أو  معه  التحقيق  انتهاء  لحين  مؤقتة  بصفة  الصندوق  في  أخرى  وظيفة  إلى 
المقامة ضده.

يجوز وقف الموظف عن العمل لمدة ال تتجاوز)6( أشهر. . 2
يستحق الموظف الموقوف عن العمل اآلتي:. 3

راتب ال تقل نسبته عن )50%( من راتبه، حسبما يقرره المجلس، وبتنسيب من المدير العام، أ. 
وذلك عن كامل المدة الموقوف فيها عن العمل.

راتب كامل عن المدة التي كان موقوفاً فيها عن العمل، وذلك في حال عدم صدور قرار ب. 
أو حكم بفصله.

مادة )39(
مسؤوله  تنسيب  على  بناًء  العام  المدير  من  بقرار  الموظف  على  توقع  التي  التأديبية  العقوبة  تمحى 

المباشر في حال توافر اآلتي:
إذا تبين أن سلوك الموظف وعمله منذ توقيع العقوبة أصبح مرضياً بناًء على التقارير المقدمة . 1

عنه ومن ملف خدمته وما يبديه رؤساؤه عنه.
انقضاء مدة )6( أشهر على توقيع العقوبة.. 2
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مادة )40(
لتعليمات  تخصص سيارات من الصندوق الستخدام الموظفين من الفئة الخاصة والفئة التنفيذية وفقاً 

يصدرها المجلس.

مادة )41(
الفلسطيني . 1 الصندوق  لموظفي  التوفير  "صندوق  يسمى  للتوفير  صندوقاً  الصندوق  في  ينشأ 

لتعويض مصابي حوادث الطرق" يشترك في عضويته جميع موظفي الصندوق المثبتين، ما عدا 
العاملين بالمياومة.

يصدر المجلس التعليمات الخاصة بصندوق التوفير. . 2

مادة )42(
تطبق أحكام قانون العمل الساري ولوائحه التنفيذية فيما لم يرد به نص بهذا النظام.

مادة )43(
يصدر المجلس التعليمات االتية:

تعليمات تتعلق بإجراءات التوظيف.. 1
تعليمات تنظم بدالت السفر في مهمات رسمية.. 2
لكافة . 3 العام، وتكون ملزمة  المدير  بتنسيب من  العمل  تعليمات تحدد معايير سلوك وأخالقيات 

الموظفين العاملين في الصندوق.
أي تعليمات الزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.. 4

مادة )44(
ال يمس هذا النظام بأي حقوق مكتسبة للموظفين الذين كانوا على رأس عملهم قبل نفاذه.

مادة )45(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة )46(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره 

في الجريدة الرسمية. 

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2020/11/09 ميالدية
                   الموافق: 23/ربيع األول/1442 هجرية

د. حممد اشتية
رئيس الوزراء
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جدول رقم )1(
سلم الرواتب والعالوات بالدوالر

فئات 
الراتب المسمى الوظيفيالموظفين

األساسي
العالوة 
اإلدارية

الحد األدنى للمؤهالت والخبرات 
المطلوبة

من مدير عام الصندوقخاصة بقرار  الصندوق  عام  مدير  ومكافآت  راتب  يحدد 
المجلس وبحد أقصى )5000( دوالر للراتب عند التعاقد 

تنفيذية
2500600مساعد مدير عام

ماجستير10 سنة
بكالوريوس12

2000400مدير دائرة
ماجستير5
بكالوريوس8

مهنية

1100250رئيس قسم
ماجستير3
بكالوريوس6

10004موظف أول
10

بكالوريوس
دبلوم

9002موظف ثاني
6

بكالوريوس
دبلوم

800موظف ثالث
بكالوريوسخريج جديد

دبلوم4

700سكرتاريا
بكالوريوسخريج جديد

دبلوم2

خدماتية
-600موظف أمن/ صيانة/ سائق

-500مراسل

العام في حاالت 	  المدير  المجلس وبتنسيب من  بقرار من  المؤهل والخبرة  تجاوز شرط  يمكن 
استثنائية إذا كانت مصلحة الصندوق تستدعي ذلك.
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جدول رقم )2(
الراتب األساسي ألغراض التعيين والتسكين بالدوالر

فئات 
المسمى الوظيفيالدرجةالموظفين

الراتب األساسي
أعلى مربوطأدنى مربوط

تنفيذية
25003200مساعد مدير عام/ مدير إقليمي1
20002500مدير دائرة2

مهنية

رئيس قسم في المركز الرئيسي/ مدير فرع/ 3
11001800مدير مكتب

10001100موظف أول4
9001000موظف ثاني5
800900موظف ثالث6
700800سكرتاريا7

خدماتية
600650موظف أمن/ صيانة/ سائق8
500600مراسل9
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قرار مجلس الوزراء رقم )19( لسنة 2020م
بالنظام المالي للصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق

جملس الوزراء،
استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته، ال سيما أحكام المادة )70( منه،

وألحكام قانون التأمين رقم )20( لسنة 2005م وتعديالته، ال سيما أحكام المادة )170( منه،
وبعد االطالع على أحكام قانون العمل رقم )7( لسنة 2000م،  

الفلسطيني  الصندوق  إنشاء  بشأن  1995م،  لسنة   )95( رقم  الرئاسي  القرار  أحكام  على  واالطالع 
لتعويض ضحايا حوادث الطرق، 

وبناًء على تنسيب مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق،
وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 2020/11/09م،

وعلى الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي: 

مادة )1(
تعاريف

القرينة  تدل  لم  ما  أدناه،  لها  المخصصة  المعاني  النظام  هذا  في  الواردة  والعبارات  للكلمات  يكون 
على خالف ذلك:

القانون: قانون التأمين رقم )20( لسنة 2005م وتعديالته. 
الصندوق: الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.

المجلس: مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.
الرئيس: رئيس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.

المدير العام: مدير عام الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.
الموازنة: بيان تفصيلي إليرادات الصندوق ونفقاته التقديرية لسنة معينة.

البرنامج المحاسبي: برنامج محوسب تتم من خالله قيد كافة العمليات المالية المرتبطة بتنفيذ الموازنة.
اإليرادات: الدخل الناتج عن ممارسة الصندوق للدور المناط به وفقاً ألحكام القانون. 

النفقات: المبالغ المالية الالزمة لممارسة الصندوق للدور المناط به وفقاً ألحكام القانون.
السلفة: الدفعة أو المبلغ الذي يدفع مقدماً لتنفيذ عمل أو إنجاز مهمة أو خدمة أو شراء سلعة.

معادلة  وتتم  الصندوق،  وحسابات  معامالت  وتسوية  لقيد  المعتمدة  األساس  العملة  التقارير:  عملة 
العمالت األخرى المتداولة على أساسها الستخراج التقارير المالية.

مادة )2(
السنة المالية

تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم األول من شهر كانون الثاني، وتنتهي في نهاية اليوم األخير 
من شهر كانون األول من كل سنة ميالدية.
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مادة )3(
عملة التقارير

يعتمد الشيكل كعملة أساس للتقارير المالية وقيد وتسوية معامالت وحسابات الصندوق إلى حين . 1
إصدار عملة وطنية فلسطينية.

يجوز تحديد عملة أساس أخرى بقرار من المجلس.. 2
يتم معادلة العمالت المتداولة األخرى وفقاً ألسعار التداول الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية . 3

مقابل الشيكل. 
الدفع . 4 أو  القبض  تستحق  التي  التالية  النقدية  والمطلوبات  الموجودات  أرصدة  قيمة  معادلة  يتم 

في  الفلسطينية  النقد  سلطة  عن  الصادرة  باألسعار  التقارير  عملة  مع  األخرى  بالعمالت 
اإلعداد:  تاريخ 

القوائم المالية.أ. 
ميزان المراجعة.ب. 
بيان مالي ألي فترة مالية.ج. 

المادة، في حساب إعادة . 5 الفقرة )4( من هذه  الواردة في  المعادلة  الناتجة عند  الفروقات  قيد  يتم 
التقويم في قائمة الدخل.

مادة )4(
األسس المحاسبية المعتمدة

تعتمد األسس المحاسبية التالية في الصندوق:. 1
المعايير الدولية للتقارير المالية والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية أ. 

المنبثقة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.
مبدأ االستحقاق المحاسبي.ب. 
مبدأ التكلفة التاريخية.ج. 

يتم قياس وتقييم الموجودات والمطلوبات النقدية في الصندوق وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية، . 2
ومبادئ المحاسبة الدولية.

مادة )5(
إدارة أموال الصندوق

تتولى لجنة االستثمار إدارة أموال الصندوق وفقاً للسياسات الصادرة عن المجلس.

مادة )6(
الموازنة السنوية

ويرفعها . 1 للصندوق،  التالية  المالية  للسنة  التقديرية  الموازنة  مشروع  إعداد  العام  المدير  يتولى 
للمجلس قبل شهرين من انتهاء السنة الحالية.

يعتمد المجلس مشروع الموازنة قبل نهاية السنة، وتكون نافذة بعد اعتمادها.. 2
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الموازنة . 3 إقرار  إلى حين  كان،  الموازنة ألي سبب  اعتماد  يتم  ولم  المالية  السنة  بدأت  في حال 
السابقة، وتخصيص ما نسبته  المالية  بالسنة  الخاصة  الموازنة  اعتماد  يتم  المجلس،  الجديدة من 

)12/1( شهرياً من الموازنة.
يتم إعداد الموازنة وإجراء التعديل والرقابة عليها بموجب تعليمات تصدر عن المجلس.. 4

مادة )7(
فتح الحسابات البنكية

المالية . 1 االحتياجات  لتلبية  خارجها،  أو  بفلسطين  العاملة  البنوك  لدى  البنكية  الحسابات  فتح  يتم 
والتشغيلية للصندوق، بموافقة المجلس وبناًء على تنسيب المدير العام.

حسب . 2 أخرى  بعمالت  بنكية  حسابات  فتح  ويجوز  بالشيكل،  البنكية  الحسابات  عملة  تكون 
حاجة الصندوق.

تعليمات . 3 بموجب  وصالحياتهم  للصندوق  البنكية  الحسابات  على  بالتوقيع  المخولون  يحدد 
تصدر عن المجلس.

مادة )8(
إغالق الحسابات البنكية

يتم إغالق الحسابات البنكية بقرار من المجلس وبناًء على تنسيب المدير العام في الحاالت اآلتية:. 1
الحسابات البنكية غير النشطة. أ. 
الحسابات البنكية ذات رصيد صفر.ب. 

المادة، مضي . 2 الفقرة )1( من هذه  الواردة في  الحاالت  البنكية في  الحسابات  يشترط إلغالق 
اثني عشر شهراً على تاريخ آخر حركة بنكية.

مادة )9(
موارد الصندوق

تتألف موارد الصندوق من اآلتي:
نسبة مئوية من رسوم التأمين اإللزامي تحددها هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.. 1
غرامات التأخير المستحقة على شركات التأمين في حال تخلفها عن سداد التزاماتها.. 2
إيرادات استثمار أموال الصندوق.. 3

مادة )10(
نفقات الصندوق

تحدد نفقات الصندوق على النحو اآلتي:
نفقات جارية تتمثل في الرواتب والعالوات والنفقات التشغيلية.. 1
نفقات رأسمالية تتمثل في امتالك األصول الرأسمالية )كالمباني، األراضي، المعدات، المركبات(.. 2
والعائد . 3 االفتراضي  العمر  الجارية من حيث  النفقات  مختلفة عن  ذات طبيعة  تطويرية  نفقات 

من النفقة.
نفقات التعويضات المنصوص عليها وفقاً ألحكام القانون.. 4
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مادة )11(
النفقات المستقبلية

ال يجوز عقد نفقة من شأنها أن ترتب التزاماً على الصندوق لسنوات مالية مقبلة.. 1
يستثنى من حكم الفقرة )1( من هذه المادة النفقات اآلتية: . 2

تعيين الموظفين والخبراء والمستشارين والتعاقد معهم.أ. 
عقود اإليجار والصيانة والتأمين والتوريدات الدورية.ب. 
المشروعات التي ال يمكن تجزئتها بشرط التقيد بالمخصصات الواردة في الموازنة.ج. 

مادة )12(
صرف الرواتب 

تصرف رواتب موظفي الصندوق مع العالوات الشهرية والعمل اإلضافي شهرياً قبل )3( أيام . 1
من نهاية كل شهر ميالدي، وذلك بعد خصم االقتطاعات.

يجوز صرف الرواتب قبل الموعد المحدد في الفقرة )1( من هذه المادة، بقرار من المدير العام . 2
أو من يفوضه في الحاالت الطارئة أو المناسبات.

تصرف المكافآت بقرار من المجلس، وبناًء على تنسيب المدير العام.. 3
يتم إعداد ومراجعة وصرف الرواتب والمكافآت والعالوات بموجب تعليمات تصدر عن المجلس.. 4

مادة )13(
اللوازم والمشتريات

واللوازم  المشتريات  تعليمات  ألحكام  وفقاً  للصندوق  والخدمات  والمواد  اللوازم  وتوفير  شراء  يتم 
في الصندوق.

مادة )14(
صرف النفقات

 يعتمد صرف النفقات وفقاً لألسس اآلتية:
وجود مخصص لهذه النفقات في الموازنة المعتمدة من المجلس.. 1
النفقة . 2 طبيعة  تطلبت  إذا  إال  المطلوب  المشروع  إنجاز  أو  البضاعة  تسليم  أو  الخدمة  تقديم 

الدفع مقدماً، مثل اإليجارات واالشتراكات.
وجود مستندات ومعززات النفقة.. 3
موافقة المراقب المالي على معاملة الصرف.. 4

مادة )15(
طرق تسديد النفقات

تسدد نفقات الصندوق بإحدى الطرق اآلتية:. 1
شيكات.أ. 
حواالت بنكية.ب. 
أي وسيلة إلكترونية أخرى.ج. 

يستثنى من حكم الفقرة )1( من هذه المادة، النفقات التي تصرف من صندوق النثرية.. 2
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مادة )16(
النفقات الطارئة

تعديل . 1 يرد  لم  ما  بإنفاقه،  المسموح  األقصى  الحد  الموازنة  في  للنفقات  المعتمدة  المبالغ  تعتبر 
على الموازنة.

يعتمد المجلس بناًء على تنسيب المدير العام النفقات الطارئة التي ال يتوافر لها مخصص بالموازنة، . 2
بعد تحديد مخصص الموازنة المنوي االقتطاع منه.

ينظم صرف النفقات وتحديد المفوضين باإلنفاق بموجب تعليمات تصدر عن المجلس.. 3

مادة )17(
السلف

تصرف السلفة بقرار من الرئيس أو من يفوضه خطياً بناًء على تنسيب المدير العام.. 1
يتم صرف السلفة كجزء مخصص من الموازنة.. 2
تقسم السلف في الصندوق إلى:. 3

سلف دائمة تمنح إلى أمناء صناديق النثرية لتغطية النفقات النثرية للصندوق.أ. 
سلف مؤقتة تمنح لغايات معينة.ب. 

تنظم السلف بموجب تعليمات تصدر عن المجلس.. 4

مادة )18(
المخصصات واالحتياطات الفنية

يقوم الصندوق برصد المخصصات الالزمة لمجابهة االلتزامات المستقبلية.. 1
يصدر المجلس تعليماته بخصوص االحتياطيات الفنية، وبما ال يتعارض مع قانون التأمين الساري . 2

واألنظمة والتعليمات والقرارات واألوامر والتعاميم الصادرة بمقتضاه.

مادة )19(
السجالت والسندات المحاسبية

تكون السجالت والسندات والنماذج المحاسبية التالية أساساً للقيود المحاسبية في الصندوق: . 1
سند قيد.أ. 
سند صرف.ب. 
سند قبض.ج. 
إشعار مدين.د. 

هـ.  إشعار دائن.
ميزان مراجعة.و. 
أستاذ مساعد.ز. 
سجل للموجودات الثابتة.ح. 
طلبات الصرف.ط. 
مستندات وقسائم اإليداع لدى البنوك.ي. 
طلبات التحويل بين الحسابات والحواالت الخارجية.ك. 
أي مستندات أخرى تقتضي طبيعة العمل إضافتها. ل. 
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أدنى . 2 كحد  تتضمن  أن  على  المحاسبي،  البرنامج  ضمن  المحاسبية  والسندات  السجالت  تعتمد 
البنود )أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح( الواردة في الفقرة )1( من هذه المادة.

مادة )20(
تبويب الحسابات

وفي . 1 الحسابات،  لجميع  ومتسلسل  محدد  لترقيم  وفقاً  الحسابات  هيكل  في  الحسابات  تبويب  يتم 
عدة مستويات.

يشترط عند التعديل أو اإلضافة على الحسابات توافر اآلتي:. 2
أن يكون ضمن هيكل الحسابات.أ. 
أن يكون وفقاً لمتطلبات التطبيق العملي.ب. 
الحصول على موافقة المدير المالي.ج. 

مادة )21(
أساس الترقيم

يجب أن يحقق أساس الترقيم المتبع في تبويب حسابات الصندوق اآلتي:
إمكانية تصنيف الحسابات، بما يعكس طبيعة الحساب.. 1
التصنيف المناسب في البيانات المالية.. 2

مادة )22(
تصنيف الحسابات

تصنف الحسابات ضمن التصنيفات األساسية اآلتية:
الموجودات.. 1
المطلوبات.. 2
صافي حقوق الصندوق.. 3
اإليرادات.. 4
النفقات.. 5

مادة )23(
القوائم المالية الختامية

يجب أن تتضمن القوائم المالية الختامية اآلتي:
قائمة المركز المالي.. 1
قائمة الدخل والدخل الشامل.. 2
قائمة التغيرات في حقوق الصندوق.. 3
قائمة التدفقات النقدية.. 4
أي قوائم أخرى تضمنتها معايير المحاسبة الدولية.. 5
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مادة )24(
إعداد القوائم المالية الختامية

العام، ويصادق عليها . 1 المدير  المالية، وتعتمد من  الدائرة  قبل  الختامية من  المالية  القوائم  تعد 
من قبل المجلس بعد اعتمادها من قبل مدقق الحسابات الخارجي.

انتهاء . 2 من  أشهر   )3( أقصاها  مدة  خالل  الختامية  المالية  القوائم  بإصدار  الصندوق  يلتزم 
المالية.  السنة 

يتم تعيين مدقق حسابات خارجي في الصندوق بقرار من المجلس.. 3

مادة )25(
إصدار التعليمات والقرارات

يصدر المجلس التعليمات والقرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة )26(
اإللغاء

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة )27(
السريان والنفاذ

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره 
في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2020/11/09 ميالدية
                  الموافق: 23/ربيع األول/1442 هجرية

                                                                                       
د. حممد اشتية

رئيس الوزراء
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قرار مجلس الوزراء رقم )1( لسنة 2020م
بعقد حزمة الحوافز لمنطقة األغوار والمناطق المسماة )ج(

جملس الوزراء،
استنداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته،

وألحكام القانون رقم )1( لسنة 1998م، بشأن تشجيع االستثمار في فلسطين وتعديالته،
وعلى أحكام قرار مجلس الوزراء رقم )4( لسنة 2015م، بنظام تشجيع االستثمار،

وبناًء على تنسيب وزير االقتصاد الوطني/ رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع االستثمار،
وعلى الصالحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2020/06/15م، اآلتي:

مادة )1(
وزارية  لجنة  وتتولى  تنموية،  أولوية  ذات  مناطق  )ج(  المسماة  والمناطق  األغوار  منطقة  تعتبر 
صالحية العمل(  ووزير  الزراعة،  ووزير  الوطني،  االقتصاد  )وزير  من  كل  عضويتها  في   تضم 

تحديد المناطق المعتمدة فيها لالستفادة من حزمة الحوافز الواردة في هذا القرار.

مادة )2(
في . 1 الواردة  الضريبية  الحوافز  من  التنموية  األولوية  ذات  المناطق  في  المشاريع  تستفيد 

القانون رقم )1( لسنة 1998م، بشأن تشجيع االستثمار في فلسطين وتعديالته، وحافز ضريبي 
القانون، على  لما ورد في  استناداً  المشروع  السارية على  الشريحة  لمدة خمس سنوات حسب 

النحو اآلتي:
المشاريع الجديدة أو القائمة أو المطورة التي يتم تنفيذها ضمن نطاق المنطقة المعتمدة.أ. 
المشاريع المستفيدة من الحوافز الواردة في القانون التي تنقل نشاطها إلى المنطقة المعتمدة.ب. 

تُعامل جميع المشاريع ضمن نطاق المنطقة المعتمدة معاملة برامج التمويل المخصصة لتحفيز . 2
الشركات الصغيرة حسب قانون ضريبة الدخل وتعديالته.

مادة )3(
يقدم طلب االستفادة من الحوافز المنصوص عليها في المادة )2( من هذا القرار، مع توافر الشروط اآلتية:

الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة.. 1
استيفاء كافة الشروط المنصوص عليها في القانون واألنظمة والتعليمات الصادرة بالخصوص.. 2
إضافة موظفين جدد والحفاظ عليهم طيلة فترة االستفادة من الحوافز، وفقاً للتعليمات الصادرة . 3

عن مجلس إدارة هيئة تشجيع االستثمار.
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مادة )4(
يتم تقديم طلب االستفادة من الحوافز المنصوص عليها في المادة )2( من هذا القرار خالل فترة سريانه.

مادة )5(
تستوفي هيئة تشجيع االستثمار بدل االستفادة من الحوافز مبلغ )140( ديناراً أردنياً سنوياً أو ما يعادله 

بالعملة المتداولة محلياً، على أن توّرد هذه البدالت لحساب الخزينة العامة للدولة.

مادة )6(
تسري بنود هذا القرار لمدة ثالثة أعوام تبدأ من تاريخ صدوره.. 1
هيئة . 2 إدارة  مجلس  من  تنسيب  على  بناًء  القرار  هذا  بأحكام  العمل  تمديد  الوزراء  لمجلس 

االستثمار. تشجيع 
تطبق الحوافز اإلضافية المدرجة في هذا القرار على جميع المشاريع العاملة في المنطقة المعتمدة . 3

المسّجلة لدى الهيئة، اعتباراً من تاريخ 2020/01/01م.

مادة )7(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة )8(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2020/06/15 ميالدية
                         الموافق: 24/شوال/1441 هجرية

د. حممد اشتية
رئيس الوزراء
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قرار مجلس الوزراء رقم )2( لسنة 2020م
بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم )1( لسنة 2020م

بعقد حزمة الحوافز لمنطقة األغوار والمناطق المسماة )ج(

جملس الوزراء،
استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته،

وألحكام القانون رقم )1( لسنة 1998م، بشأن تشجيع االستثمار في فلسطين وتعديالته
وعلى أحكام قرار مجلس الوزراء رقم )4( لسنة 2015م، بنظام تشجيع االستثمار،

وبناًء على تنسيب وزير اإلقتصاد الوطني/ رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع االستثمار،
وعلى الصالحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2020/09/21م، اآلتي:

مادة )1(
تعدل المادة )5( من قرار مجلس الوزراء رقم )1( لسنة 2020م، بعقد حزمة الحوافز لمنطقة األغوار 

والمناطق المسماة )ج(، لتصبح على النحو التالي: 
يعادله  ما  أو  أردنياً  ديناراً   )140( مبلغ  الحوافز  االستفادة من  بدل  االستثمار  تشجيع  هيئة  تستوفي 

بالعملة المتداولة محلياً، على أن توّرد هذه البدالت لحساب الخزينة العامة للدولة.

مادة )2(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة )3(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذه أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2020/09/21 ميالدية
                          الموافق: 04/صفر/1442 هجرية

د. حممد اشتية
رئيس الوزراء
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قرار مجلس الوزراء رقم )3( لسنة 2020م
بتعديل ذيل رسوم التسجيل في سجل وكالء أصحاب حقوق 

الملكية الفكرية

جملس الوزراء،
استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته،

وبعد االطالع على قانون امتيازات االختراعات والرسوم رقم )22( لسنة 1953م،
واالطالع على قرار امتيازات االختراعات والرسوم رقم )1( لسنة 1953م،

وبناًء على تنسيب وزير االقتصاد الوطني،
وعلى الصالحيات المخولة لنا، 

وتحقيقاً للمصلحة العامة، 

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2020/10/12م، اآلتي:

مادة )1(
 )1( رقم  والرسوم  االختراعات  امتيازات  قرار  من  الثالث  الفصل  في  الوارد  الرسوم  ذيل  تعديل 

لسنة 1953م، ليصبح على النحو اآلتي:

قيمة الرسومالبند
1000 دينارتسجيل اسم وكيل امتيازات عن السنة التي يسجل فيها اسمه ألول مرة

500 دينارالرسم السنوي الذي يدفعه كل وكيل امتيازات مسجل
700 دينارقيد االسم ثانية 

100 ديناركل سنة لم يدفع عنها الرسم

مادة )2(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة )3(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2020/10/12 ميالدية
                          الموافق: 25/صفر/1442 هجرية

د. حممد اشتية
رئيس الوزراء



76 الرقم المرجعي: 2020-11-173ديوان الفتوى والتشريع

2020/11/25 173العدد

mjr.lab.pna.ps

قرار رقم )3( لسنة 2020م
بشطب شركات مساهمة خصوصية محدودة من سجل الشركات 

وزير االقتصاد الوطني،
استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته،

وألحكام قانون الشركات رقم )12( لسنة 1964م وتعديالته، ال سيما أحكام المادة )218( منه،
وبناًء على تنسيب مراقب الشركات في وزارة االقتصاد الوطني،

وعلى الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1( 
شطب الشركات المساهمة الخصوصية المحدودة التالية من سجل الشركات في وزارة االقتصاد الوطني:

شركة هيلث تيك بروس لتطبيقات وبرمجيات الكمبيوتر، رقم )562579292(.. 1
شركة بالكو للتجارة واالستثمار، رقم )563119874(. . 2
شركة البعد السابع الفلسطيني للتطوير والمقاوالت، رقم )562562249(. . 3
الشركة العربية الكندية للتطوير واالستثمار، رقم )562526418(.. 4
شركة كلين تاتش للصيانة والخدمات العامة، رقم )562518738(.. 5
شركة أي تاكت للكمبيوتر والتجارة العامة، رقم )562466086(.. 6
شركة ليون لتجارة المحروقات، رقم )562574038(.. 7
شركة الحياة للمنتزهات السياحية، رقم )562468058(.. 8
شركة ومعرض الوسام لتجارة السيارات، رقم )562515023(.. 9

شركة اليجانت كار لتجارة السيارات، رقم )562510347(.. 10
شركة الشام لتصنيع وتسويق المواد الغذائية، رقم )562535492(. . 11
شركة البحيرة التجارية لأللبسة، رقم )562524389(.. 12
شركة متراس للتجارة والتعهدات واالستثمار، رقم )562467266(.. 13
شركة انجل لألخشاب والصناعات المعدنية، رقم )562513002(.. 14
شركة برلنت لالستثمار العقاري، رقم )562538710(.. 15
شركة اعماركو 2009 للتعهدات واالستثمار، رقم )562490425(.. 16
شركة الحسام العربي لالستيراد والتصدير، رقم )562424507(.. 17
شركة بابل تيك للمقاوالت والتعهدات العامة، رقم )562533430(.. 18

مادة )2(
أشهر  ثالثة  الشطب خالل  قرار  في  المحكمة  إلى  يطعن  أن  الشطب  لكل متضرر من جراء  يحق 

من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
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مادة )3(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة )4(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2020/10/04 ميالدية
                          الموافق: 17/صفر/1442 هجرية

       
خالد عسييل

وزير االقتصاد الوطني
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قرار رقم )4( لسنة 2020م
بشطب شركات مساهمة خصوصية محدودة من سجل الشركات 

وزير االقتصاد الوطني،
استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته،

وألحكام قانون الشركات رقم )12( لسنة 1964م وتعديالته، ال سيما أحكام المادة )218( منه،
وبناًء على تنسيب مراقب الشركات في وزارة االقتصاد الوطني،

وعلى الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1( 
شطب الشركات المساهمة الخصوصية المحدودة التالية من سجل الشركات في وزارة االقتصاد الوطني: 

شركة روفان لتعبئة وتجارة التمور، رقم )562568865(. . 1
شركة دبي لالستثمار التكنولوجي، رقم )562474858(. . 2
شركة سوبر تكس للتجارة واالستثمار، رقم )562514513(.. 3
شركة بريفيس ألنظمة المعلومات، رقم )562453175(.. 4
شركة الخبراء لهندسة البرمجيات، رقم )562499236(.  . 5
شركة غرفة الصداقة الفلسطينية البولندية/ غير الربحية، رقم )562520973(.  . 6
شركة هيومن تكنولوجي لألنظمة الذكية، رقم )562569251(.. 7
شركة غراس للتجارة واالستثمار، رقم )562507418(.. 8

مادة )2(
أشهر  ثالثة  الشطب خالل  قرار  في  المحكمة  إلى  يطعن  أن  الشطب  لكل متضرر من جراء  يحق 

من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.

مادة )3(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة )4(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2020/10/13 ميالدية
                         الموافق: 26/صفر/1442 هجرية

    
خالد عسييل

وزير االقتصاد الوطني
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قرار رقم )5( لسنة 2020م
بشطب شركات مساهمة خصوصية محدودة من سجل الشركات

وزير االقتصاد الوطني،
استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته،

وألحكام قانون الشركات رقم )12( لسنة 1964م وتعديالته، ال سيما أحكام المادة )218( منه،
وبناًء على تنسيب مراقب الشركات في وزارة االقتصاد الوطني،

وعلى الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
شطب الشركات المساهمة الخصوصية المحدودة التالية من سجل الشركات في وزارة االقتصاد الوطني:

شركة الفاست رود لإلنشاءات والتعهدات، رقم )562491027(.. 1
الشركة العامة لتوزيع المواد الغذائية والكهربائية، رقم )562454215(.. 2
شركة الجبل للحراسات والخدمات اللوجستية، رقم )562538074(.. 3

مادة )2(
أشهر  ثالثة  الشطب خالل  قرار  في  المحكمة  إلى  يطعن  أن  الشطب  لكل متضرر من جراء  يحق 

من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.

مادة )3(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة )4(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2020/10/19 ميالدية
                   الموافق: 02/ربيع األول/1442 هجرية

        
خالد عسييل

وزير االقتصاد الوطني
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قرار رقم )6( لسنة 2020م
بشطب شركات مساهمة خصوصية محدودة من سجل الشركات

وزير االقتصاد الوطني،
استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته،

وألحكام قانون الشركات رقم )12( لسنة 1964م وتعديالته، ال سيما أحكام المادة )218( منه،
وبناًء على تنسيب مراقب الشركات في وزارة االقتصاد الوطني،

وعلى الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1( 
شطب الشركات المساهمة الخصوصية المحدودة التالية من سجل الشركات في وزارة االقتصاد الوطني:

شركة سيل آد للدعاية واإلعالن، رقم )562454413(. . 1
شركة إسناد للحلول الذكية، رقم )562557629(.. 2
شركة الكمال للتمور واالستثمار، رقم )562543637(.. 3
شركة فمينت لمواد التجميل، رقم )562520312(.. 4

مادة )2(
أشهر  ثالثة  الشطب خالل  قرار  في  المحكمة  إلى  يطعن  أن  الشطب  لكل متضرر من جراء  يحق 

من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.

مادة )3(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة )4(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2020/10/22 ميالدية
                   الموافق: 05/ربيع األول/1442 هجرية

خالد عسييل
وزير االقتصاد الوطني
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قرار رقم )3( لسنة 2020م
باعتماد وثيقة التأمين التكميلي لتغطية األضرار المادية لجسم المركبة 

الخاصة بشركة فلسطين للتأمين 

هيئة سوق رأس املال،
استناداً ألحكام قانون التأمين رقم )20( لسنة 2005م وتعديالته، ال سيما أحكام المادة )49( منه،

وبناًء على الصالحيات المخولة لنا، 
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا القرار اآلتي:

مادة )1(
اعتماد وثيقة التأمين التكميلي لتغطية األضرار المادية لجسم المركبة الخاصة بشركة فلسطين للتأمين، 

المرفقة بهذا القرار.

مادة )2(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة )3(
تاريخ  من  بالوثيقة  ويعمل  القرار،  هذا  أحكام  تنفيذ  يخصه،  فيما  كل  كافة،  المختصة  الجهات  على 

2021/01/01م.

صدر في مدينة البيرة بتاريخ: 2020/07/22 ميالدية
                   الموافق: 01/ذو الحجة/1441 هجرية

أجمد جدوع
 مدير عام اإلدارة العامة للتأمني
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قرار رقم )4( لسنة 2020م
 باعتماد وثيقة التأمين التكميلي لتغطية األضرار المادية لجسم المركبة 

الخاصة بشركة التكافل الفلسطينية للتأمين 

هيئة سوق رأس املال،
استناداً ألحكام قانون التأمين رقم )20( لسنة 2005م وتعديالته، ال سيما أحكام المادة )49( منه،

وبناًء على الصالحيات المخولة لنا، 
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا القرار اآلتي:

مادة )1(
اعتماد وثيقة التأمين التكميلي لتغطية األضرار المادية لجسم المركبة الخاصة بشركة التكافل الفلسطينية 

للتأمين، المرفقة بهذا القرار.

مادة )2(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة )3(
تاريخ  من  بالوثيقة  ويعمل  القرار،  هذا  أحكام  تنفيذ  يخصه،  فيما  كل  كافة،  المختصة  الجهات  على 

2021/01/01م.

صدر في مدينة البيرة بتاريخ: 2020/10/22 ميالدية
                 الموافق: 05/ربيع األول/1442 هجرية

أجمد جدوع
 مدير عام اإلدارة العامة للتأمني
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قرار رقم )5( لسنة 2020م
 باعتماد وثيقة تأمين المركبات اآللية الشامل )التكميلي( لتغطية 
أضرار جسم المركبة الخاصة بشركة العالمية المتحدة للتأمين 

هيئة سوق رأس املال،
استناداً ألحكام قانون التأمين رقم )20( لسنة 2005م وتعديالته، ال سيما أحكام المادة )49( منه،

وبناًء على الصالحيات المخولة لنا، 
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا القرار اآلتي:

مادة )1(
الخاصة  المركبة  جسم  أضرار  لتغطية  )التكميلي(  الشامل  اآللية  المركبات  تأمين  وثيقة  اعتماد 

بشركة العالمية المتحدة للتأمين، المرفقة بهذا القرار.

مادة )2(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة )3(
تاريخ  من  بالوثيقة  ويعمل  القرار،  هذا  أحكام  تنفيذ  يخصه،  فيما  كل  كافة،  المختصة  الجهات  على 

2021/01/01م.

صدر في مدينة البيرة بتاريخ: 2020/11/02 ميالدية
                 الموافق: 16/ربيع األول/1442 هجرية

أجمد جدوع
 مدير عام اإلدارة العامة للتأمني
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قرار رقم )6( لسنة 2020م
  باعتماد وثيقة التأمين التكميلي )جسم المركبة( الخاصة

بشركة تمكين الفلسطينية للتأمين 

هيئة سوق رأس املال،
استناداً ألحكام قانون التأمين رقم )20( لسنة 2005م وتعديالته، ال سيما أحكام المادة )49( منه،

وبناًء على الصالحيات المخولة لنا، 
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا القرار اآلتي:

مادة )1(
المرفقة  للتأمين،  الفلسطينية  تمكين  بشركة  الخاصة  المركبة(  )جسم  التكميلي  التأمين  وثيقة  اعتماد 

بهذا القرار.

مادة )2(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة )3(
تاريخ  من  بالوثيقة  ويعمل  القرار،  هذا  أحكام  تنفيذ  يخصه،  فيما  كل  كافة،  المختصة  الجهات  على 

2021/01/01م.

صدر في مدينة البيرة بتاريخ: 2020/11/08 ميالدية
                 الموافق: 22/ربيع األول/1442 هجرية

أجمد جدوع
 مدير عام اإلدارة العامة للتأمني
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تعليمات رقم )4( لسنة 2020م
بترخيص المستشفيات الخاصة

وزير الصحة،
استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته، ال سيما أحكام المادة )2/71( منه،

وألحكام قانون الصحة العامة رقم )20( لسنة 2004م وتعديالته، ال سيما أحكام المادة )2( منه، 
وبناًء على الصالحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا التعليمات اآلتية:

مادة )1(
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة 

على خالف ذلك:
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة. 

الوحدة: وحدة اإلجازة والترخيص في الوزارة.
المديرية: مديرية الصحة في المحافظة.

اللجنة: لجنة الكشف الميداني المشكلة بموجب أحكام هذه التعليمات.
المستشفى: كل مكان معد الستقبال المرضى وإقامتهم فيه لمدة تزيد على يوم واحد لغايات التشخيص 

والمعالجة أو التوليد أو التأهيل أو التمريض. 
المستشفى الخاص: المستشفى الذي تمتلكه وتديره أي جهة غير حكومية.

فيها  بما  األساسية،  الطب  فروع  في  الطبية  الرعاية  يقدم  الذي  الخاص  المستشفى  العام:  المستشفى 
الجراحة والنسائية والتوليد واألمراض الداخلية وأمراض األطفال.

الطبية  الرعاية  لتقديم  اإلمكانيات  فيه جميع  تتوفر  الذي  الخاص  المستشفى  التخصصي:  المستشفى 
في أحد االختصاصات الطبية العالجية أو غير العالجية. 

المستشفى التعليمي: المستشفى الخاص الذي تتوفر فيه العناصر الضرورية للتدريس والبحث العلمي، 
باإلضافة إلى اإلمكانيات لتقديم الرعاية الطبية. 

المدير الطبي: الطبيب المرخص المسؤول الذي يصدر باسمه ترخيص المستشفى الخاص.
وفقاً  الطب  فروع  أحد  في  اختصاصي  لقب  يحمل  الذي  المرخص  الطبيب  االختصاصي:  الطبيب 

للتشريعات النافذة، والمسؤول عن المرضى ضمن اختصاصه.
الطبيب المقيم: الطبيب غير االختصاصي المرخص ترخيصاً دائماً، ويعمل في المستشفى كطبيب عام 

أو لغايات التأهيل للحصول على االختصاص في أحد فروع الطب.  

مادة )2(
يحظر على أي شخص فتح مستشفى خاص إال بعد حصوله على التراخيص الالزمة من الوزارة.
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مادة )3(
يشترط في طالب ترخيص المستشفى الخاص أن يكون:

طبيباً مرخصاً.. 1
شركة عادية فلسطينية.. 2
شركة مساهمة خاصة أو عامة فلسطينية.. 3
مؤسسة عامة أو نقابة أو جمعية أو هيئة خيرية مسجلة رسمياً في فلسطين.   . 4

مادة )4(    
يقدم أي من األشخاص الوارد ذكرهم في المادة )3( من هذه التعليمات طلب الحصول على موافقة . 1

مبدئية إلنشاء وتجهيز المستشفى الخاص وفق اإلجراءات اآلتية:
يقدم الطلب للمديرية مرفقاً بالوثائق اآلتية:أ. 
دراسة جدوى.( 1
جدولة زمنية تبين مراحل اإلنشاء والتجهيز والتشغيل.( 2
نوع المستشفى الخاص، ومجال عمله، والتخصصات الطبية التي ستمارس فيه.( 3
تحيل المديرية الطلب إلى الوحدة إلجراء الالزم.ب. 
يشكل الوزير لجنة لدراسة الطلب. ج. 
تقوم اللجنة المنصوص عليها في البند )ج( من هذه الفقرة بالمهام اآلتية:د. 
تدقيق الطلب المحال إليها من الوزير.( 1
التنسيب للوزير بإعطاء الموافقة المبدئية على مباشرة اإلنشاء والتجهيز.   ( 2

يمنح مقدم الطلب الموافقة المبدئية على مباشرة اإلنشاء والتجهيز إذا صادق الوزير على التنسيب.. 2
تبلغ المديرية مقدم الطلب بالموافقة المبدئية على مباشرة اإلنشاء والتجهيز، وتطلب منه تزويدها . 3

بالوثائق اآلتية:
صورة عن عقد شراكة المستشفى الخاص إذا كان مملوكاً ألكثر من شخص.أ. 
خارطة مساحة توضح موقع وعنوان المستشفى الخاص.ب. 
مختص ج.  هندسي  مكتب  عن  صادر  الداخلية،  الخاص  المستشفى  لتقسيمات  هندسي  مخطط 

مرخص من نقابة المهندسين.

مادة )5(    
يلتزم الشخص الحاصل على الموافقة المبدئية إلنشاء وتجهيز المستشفى الخاص بالشروط الهندسية 

والفنية وفق أحكام هذه التعليمات.

مادة )6(
يقدم طلب ترخيص المستشفى الخاص إلى المديرية على نموذج طلب الترخيص المعتمد في الوزارة 

مرفقاً بالوثائق اآلتية:
بيان بعدد األسرة التي يحتويها المستشفى الخاص، وكيفية توزيعها.. 1
بيان باألقسام الطبية المراد ترخيصها.. 2
قائمة بأسماء الكوادر الطبية والفنية والتمريضية التي ستعمل في المستشفى الخاص.. 3
صورة عن شهادة مزاولة المهنة الصادرة عن الوزارة للمدير الطبي سارية المفعول.. 4
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لجميع . 5 العمل  وعقد  المفعول،  سارية  الوزارة  عن  الصادرة  المهنة  مزاولة  شهادة  عن  صورة 
المرفق   )1( رقم  الملحق  وفق  المستشفى  في  تعمل  التي  والتمريضية  والفنية  الطبية  الكوادر 

بهذه التعليمات.
تصريح مشفوع بالقسم بالتفرغ للعمل في المستشفى الخاص لكل من المدير الطبي ورؤساء األقسام.. 6
صورة عن ترخيص سيارات اإلسعاف سارية المفعول أو صورة عن اتفاقية مع سيارة إسعاف . 7

مرخصة. 
صورة عن اتفاقية إدارة النفايات الطبية.. 8
صورة مصدقة عن التأمين )Malpractice( ساري المفعول.. 9

عدم ممانعة من الدفاع المدني بشأن السالمة العامة سارية المفعول. . 10

مادة )7(
المحددة . 1 الوثائق  استكمال  عند  الوحدة  إلى  الخاص  المستشفى  ترخيص  طلب  المديرية  تحيل 

في المادة )6( من هذه التعليمات.
بالتنسيق . 2 ترخيصه  المراد  الخاص  المستشفى  على  الميداني  للكشف  لجنة  الوحدة  رئيس  يشكل 

مع المديرية.
مطابقته . 3 من  للتأكد  ترخيصه  المراد  الخاص  المستشفى  على  الميداني  بالكشف  اللجنة  تقوم 

للمواصفات والشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات.
ترفع اللجنة تقريرها لرئيس الوحدة خالل أسبوعين من تاريخ تشكيلها، مرفقاً بنموذج الكشف . 4

على المستشفيات المعد من قبل الوزارة.

مادة )8(
يجب اتباع اإلجراءات التالية للحصول على الترخيص المؤقت للمستشفى الخاص:

يرفع رئيس الوحدة تقرير اللجنة إلى الوزير مع التنسيب على منح الترخيص المؤقت للمستشفى . 1
الخاص.

يمنح المستشفى الخاص ترخيصاً مؤقتاً لمدة ستة أشهر إذا صادق الوزير على التنسيب.. 2
ترسل الوحدة الترخيص المؤقت للمديرية ليتم تسليمه إلى المدير الطبي بعد دفع رسوم الترخيص . 3

المقررة حسب األصول.
يلتزم المدير الطبي بوضع الترخيص المؤقت في مكان بارز في المستشفى الخاص.  . 4

مادة )9(
يقدم طلب الحصول على ترخيص نهائي للمستشفى الخاص وفق اإلجراءات اآلتية:. 1

يقدم المدير الطبي الطلب للمديرية التي ترفعه للوحدة.أ. 
يكلف رئيس الوحدة اللجنة بإعادة الكشف على المستشفى الخاص للتأكد من استمرار استيفائه ب. 

لجميع شروط الترخيص المنصوص عليها في هذه التعليمات.
ترفع اللجنة تقريرها لرئيس الوحدة.ج. 
يرفع رئيس الوحدة التقرير  للوزير مع التنسيب بمنح الترخيص النهائي للمستشفى الخاص.د. 
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يمنح المستشفى الخاص الترخيص النهائي لمدة ثالث سنوات إذا صادق الوزير على التنسيب.. 2
الترخيص . 3 دفع رسوم  بعد  الطبي  للمدير  تسليمه  ليتم  للمديرية  النهائي  الترخيص  الوحدة  ترسل 

المقررة حسب األصول.
يلتزم المدير الطبي بوضع الترخيص النهائي في مكان بارز في المستشفى الخاص.. 4

مادة )10(
الترخيص  تجديد  طلب  الطبي  المدير  بتقديم  سنوات  ثالث  كل  الخاص  المستشفى  ترخيص  يجدد 

وفق إجراءات الترخيص المحددة في المادة )9( من هذه التعليمات. 

مادة )11(
يجب توفر الشروط الفنية التالية في األرض المراد إقامة المستشفى الخاص عليها:

أن تكون مستقلة عن أي أرض أخرى، ولها مدخل خاص واسع لدخول السيارات وآخر لخروجها. . 1
أن يكون ما ال يقل عن نصف مساحتها خالياً من المباني، وأال يزيد مجموع المساحة الطابقية . 2

لبناء المستشفى عن ضعف مساحتها الكلية حسب نظام األبنية والتنظيم للهيئات المحلية النافذ.
أن يتم تشجير ما ال يقل عن )10%( من مساحة األرض. . 3

مادة )12(
يجب توفر الشروط الفنية التالية في بناء المستشفى الخاص:

أن يتناسب مجموع المساحة الطابقية للمبنى مع عدد أسرته، بحيث ال تقل مساحة الخدمات المشتركة . 1
لكل سرير عن )60( م2.

أن تراعى شروط ومواصفات الدفاع المدني، خاصة فيما يتعلق بوسائل مكافحة الحريق وساللم . 2
وأدراج الطوارئ والملجأ اآلمن ومداخل ومخارج لألشخاص ذوي اإلعاقة.

والتنظيم . 3 األبنية  نظام  حسب  للمركبات  موقف  الخالية  لألرض  إضافة  المبنى  في  يتوفر  أن 
المركبات والوقوف بأعداد مناسبة يراعى فيها  النافذ، بما يضمن حرية حركة  المحلية  للهيئات 

عدد العاملين والمرضى والزائرين.
من . 4 ثواٍن  عشر  خالل  تعمل  التشغيل  ذاتية  احتياطية  كهربائية  بمولودات  مزوداً  يكون  أن 

انقطاع التيار الكهربائي لتلبية ما ال يقل عن )50%( من متطلبات المبنى الضرورية.
أن يكون مزوداً بخزانات مياه صحية تكفي سعتها الستهالك المستشفى لمدة أسبوعين على األقل، . 5

وتحتسب بمعدل )1.5( م3 لكل سرير يومياً.
أسبوعين . 6 لمدة  الوقود  من  المستشفى  الستهالك  سعتها  تكفي  وقود  بخزانات  مزوداً  يكون  أن 

على األقل.
مع . 7 يتناسب  بما  المرضى،  لنقل  أحدهما  يخصص  األقل،  على  بمصعدين  المستشفى  يجهز  أن 

حجم المستشفى وأنشطته وعدد أسرته.
أن يكون مزوداً بالتدفئة المركزية بشكٍل مناسب وكاٍف.. 8
والمراحيض . 9 الحمامات  باستثناء  م،   )2.7( الصافي  الغرف  الرتفاع  األدنى  الحد  يكون  أن 

فيكون الحد األدنى الرتفاعها )2.4( م. 
أال يقل عرض الممرات الرئيسية عن )2.25( م، وأال يقل عرض الممرات الثانوية عن )1.5( م، . 10

وأال يقل االرتفاع عن )2.4( م.
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أال يقل عرض باب غرفة المنامة عن )1.2( م. . 11
أال تقل مساحة أي غرفة منامة عن )10 - 12( م2، وأال تقل المساحة المخصصة للسرير عن )6( م2، . 12

وال تشمل هذه المساحات المراحيض والحمامات. 
تقل . 13 أال  المرضى، على  أسرة الستعماالت  لكل ستة  يقل عن مرحاض وحمام  ما ال  يتوفر  أن 

مساحة المرحاض والحمام عن )4( م2، وما ال يقل عن مرحاضين للذكور ومرحاضين لإلناث 
في كل طابق الستعماالت غير المرضى على أال تقل مساحة المرحاض الواحد عن )2.2( م2. 

أن يتوفر حمام خاص في كل طابق لألشخاص ذوي اإلعاقة بعرض ال يقل عن )1.7( م، وأال يقل . 14
عرض الباب عن )0.9( م، وأال يقل صافي ارتفاعه عن )2.4( م، مع االلتزام بمعايير التصميم 

الدولية.
أن تتوفر غرفة عزل في كل طابق منامة مجهزة بحمام ومرحاض خاصين بها واأللبسة واللوازم . 15

الخاصة بالعزل.
أن يتوفر سكن لألطباء المقيمين أثناء مناوبتهم الداخلية ال يقل مستوى الغرف فيه عن مستوى . 16

غرف المرضى.
أن تتوفر إنارة وتهوية طبيعية أو صناعية مناسبة لجميع األماكن المعدة لالستعمال في المستشفى، . 17

بما في ذلك المراحيض والحمامات. 
أن تتوفر وسائل صحية لجمع الفضالت السائلة والجافة والتخلص منها.. 18
أن تتوفر تمديدات صحية كافية لمياه الشرب والمياه الساخنة وتمديدات طرح الفضالت السائلة.. 19
أن يتوفر درجين منفصلين يؤدي أحدهما مباشرة إلى الشارع العام ال يقل الحد األدنى لعرضه . 20

عن )1.40( م، والثاني يؤدي إلى فسحة كبيرة ال يقل الحد األدنى لعرضه عن )1( م، مع تأمين 
مماسك جانبية على جوانب الدرج. 

باستثناء . 21 األرضي،  الدور  لبناء  المساحة  أمثال  ثالثة  المستشفى عن  ومتنزهات  مساحة  تقل  أال 
المستشفى الخاص المتخصص بالتوليد، وال يجوز أن تقل مساحة الحرم في أي حالة عن دونمين 
للمستشفى العام ودونم للمستشفى التخصصي حسب نظام األبنية والتنظيم للهيئات المحلية النافذ.

مادة )13(
يجب أن يتوفر في المستشفى العام األقسام والمرافق والخدمات والكوادر اآلتية:

غرفة عناية مكثفة بسرير على األقل، وأال تقل مساحتها عن )12( م2، وأال يقل ارتفاع السقف . 1
عن )2.7( م، مع مراعاة توفر المساحة المناسبة للخدمات التمريضية.

قسم إسعاف وطوارئ يسهل الوصول إليه بسيارتي إسعاف في نفس الوقت، ومجهز بكافة المعدات . 2
واألجهزة الالزمة لإلسعاف. 

توفر . 3 مع  المستشفى،  في  الموجودة  الطبية  التخصصات  جميع  لممارسة  كافية  خارجية  عيادات 
قاعات انتظار وحمامات.

قسم مختبر تتوفر فيه شروط ترخيص وإدارة المختبرات. . 4
ثالجة دم واحدة أو أكثر لغايات حفظ الدم لحين إعطائه للمريض أو إعادته إلى بنك الدم. . 5
قسم أشعة تتوفر فيه شروط ترخيص ومراقبة األشعة. . 6
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صيدلية تتوفر فيها شروط ترخيص ومزاولة مهنة الصيدلة.. 7
جناح للعمليات ال تقل مساحته عن )250( م2، يضم اآلتي: . 8

غرف عمليات بمعدل غرفة واحدة لكل )50( سرير عام أو غرفة لكل )25( سرير جراحي أ. 
أيهما أكثر، وبحد أدنى غرفتين مساحة كل منها ال تقل عن )36( م2، وعرض بابها ال يقل 

عن )1.6 - 1.8( م، وأال يقل ارتفاع السقف عن )3( م.
منطقة انتقالية.ب. 
غرفة تخدير مجهزة بسرير لكل غرفة عمليات. ج. 
غرفة إفاقة/ إنعاش مجهزة بسرير لكل غرفة عمليات. د. 

 هـ.  غرفة تغيير المالبس للعاملين. 
غرفة/ منطقة تغسيل األيدي. و. 
غرفة تعقيم. ز. 
غرفة/ منطقة تخزين لألدوات والنقاالت. ح. 
مكاتب للعاملين.ط. 

جناح للتوليد ال تقل مساحته الصافية عن )150( م2، ويضم اآلتي: . 9
غرفة استقبال وفحص.أ. 
غرفة تحضير مع حمام ومرحاض.ب. 
غرفة طلق/ مخاض ال تقل مساحتها عن )24( م2، ومجهزة بسريرين لكل سرير والدة. ج. 
يقل د.  بابها ال  م2، وعرض   )24( تقل مساحتها عن  منفصلة ومكيفة ومنقاة ال  غرفة والدة 

عن )1.5( م، ومجهزة بسرير والدة كحد أدنى لكل عشرة أسرة منامة، على أن يخصص 
لكل سرير والدة مساحة قدرها )12( م2 على األقل. 

غرفة عمليات لقسم الوالدة.  هـ. 
مكاتب للعاملين.و. 

جناح للمواليد. . 10
ومطبخ . 11 منزلي،  وتدبير  مركزي  وتعقيم  وصيانة  وغسيل  وتنظيف  تغذية  من  العامة  الخدمات 

ال يقل ارتفاع السقف فيه عن )3( م، ومطعم صحي لتقديم وجبات الطعام للمرضى والجهازين 
الفني واإلداري.

الخدمات اإلدارية من وسائل اتصال وشؤون الموظفين ومحاسبة مالية وسجالت طبية.. 12
غرفة تخزين مواد غذائية تفي باحتياجات المستشفى لمدة أسبوعين على األقل.. 13
مستودعات للوازم تتوفر فيها الشروط الصحية.. 14
سيارتي إسعاف.. 15
الكوادر الطبية والفنية والتمريضية وفق ما ورد بالملحق رقم )1( المرفق بهذه التعليمات.  . 16
األجهزة والمعدات وفق ما ورد بالمالحق )2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9( المرفقة بهذه التعليمات.. 17

مادة )14(
الواردة . 1 والكوادر  والخدمات  والمرافق  األقسام  التخصصي  المستشفى  في  يتوفر  أن  يجب 

في المادة )13( من هذه التعليمات. 
يستثنى من أحكام الفقرة )1( من هذه المادة األقسام والمرافق والخدمات التي ال تتعلق بتخصص . 2

المستشفى التخصصي.
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مادة )15(
يجب أن يتوفر في المستشفى التعليمي األقسام والمرافق والخدمات والكوادر الواردة في المادة )13( 

من هذه التعليمات، باإلضافة إلى اآلتي:
أال يقل عدد األسرة عن )100( سرير.. 1
أن تتوفر المساحات والكوادر واألجهزة والمعدات الالزمة ألداء خدمات التعليم والبحوث. . 2

مادة )16(
يجب على المستشفى الخاص االلتزام باآلتي:

تفرغ المدير الطبي ورئيس أي قسم طبي والكادر الطبي والفني والتمريضي المسجل على كادر . 1
المستشفى للعمل فيه تفرغاً تاماً.

أن تكون الطواقم الطبية والفنية والتمريضية العاملة في المستشفى مؤهلة وحاصلة على شهادة . 2
مزاولة المهنة الصادرة من الوزارة سارية المفعول. 

توثيق جميع بيانات المرضى وتنظيم السجالت والملفات الطبية، والمحافظة عليها حسب األصول.. 3
رفع التقارير التي تطلبها الوزارة وفقاً للنماذج التي تعتمدها الوزارة. . 4
عدم زيادة عدد أسرة المستشفى أو تغيير تخصصه أو توسعة بنائه أو إحداث تغييرات جذرية فيه . 5

إال بموافقة الوزارة، وبعد استيفاء جميع الشروط الواردة في هذه التعليمات. 
عدم استعمال المستشفى لغايات غير الغايات التي رخص من أجلها.. 6

مادة )17(
على المدير الطبي إبالغ الوزارة خطياً بأي تعديل على تخطيط المستشفى أو زيادة عدد األجهزة . 1

أو نقصانها، أو نقل مقر المستشفى الخاص قبل الشروع في ذلك.
يجب الحصول على ترخيص جديد إذا تم نقل مقر المستشفى الخاص.. 2

مادة )18(
للتأكد من تطبيق  بالتنسيق مع المديرية بالرقابة على أي مستشفى خاص في أي وقت  تقوم الوحدة 

أحكام هذه التعليمات. 

مادة )19(
يلغى ترخيص المستشفى الخاص بقرار صادر عن الوزير في إحدى الحاالت اآلتية:

إذا ثبت أن الترخيص أعطي استناداً إلى بيانات غير صحيحة.. 1
إذا زال شرط من الشروط التي أعطي بموجبها الترخيص.. 2

مادة )20(
بتصويب أوضاعها وفقاً ألحكام  التعليمات  أحكام هذه  نفاذ  قبل  العاملة  الخاصة  المستشفيات  تلتزم 

هذه التعليمات خالل سنة من تاريخ نفاذها، باستثناء ما يتعلق باألرض والبناء.
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مادة )21(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة )22(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها 

في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام هللا بتاريخ: 2020/10/13 ميالدية
                            الموافق: 26/صفر/1442 هجرية

الدكتورة مي سامل الكيلة
وزيرة الصحة
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تعليمات رقم )1( لسنة 2020م
بمنح رخصة مزاولة مهنة تدقيق الحسابات لحملة الشهادة الجامعية 
األولى من إحدى كليات التجارة أو االقتصاد في غير تخصص المحاسبة

جملس مهنة تدقيق احلسابات،
استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته، ال سيما أحكام المادة )71( منه،

أحكام  سيما  ال  وتعديالته،  2004م  لسنة   )9( رقم  الحسابات  تدقيق  مهنة  مزاولة  قانون  وألحكام 
المادتين )9، 34( منه،

مهنة  مزاولة  لقانون  التنفيذية  بالالئحة  2010م،  لعام   )24( رقم  الوزراء  مجلس  قرار  وألحكام 
تدقيق الحسابات رقم )9( لسنة 2004م، ال سيما أحكام المادة )91( منه،

وبناًء على قرار المجلس بتاريخ 2020/10/20م،
وعلى الصالحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة، 

أصدرنا التعليمات اآلتية:

مادة )1(
)بكالوريوس(  الجامعية األولى  الشهادة  لحامل  الحسابات  تدقيق  لمنح رخصة مزاولة مهنة  يشترط 
أو ما يعادلها على األقل من إحدى كليات التجارة أو االقتصاد في غير تخصص المحاسبة التالي مع 
مراعاة باقي الشروط الواجب توافرها وفقاً للقانون والالئحة التنفيذية والتعليمات الصادرة عن المجلس:

أال يقل مجموع عدد الساعات المعتمدة في المحاسبة عن )21( ساعة. . 1
أن يكون لديه خبرة عملية ال تقل مدتها عن سبع سنوات في أعمال المحاسبة والتدقيق، من ضمنها . 2

ثالث سنوات على األقل في أعمال التدقيق كمدقق رئيسي بعد حصوله على المؤهل العلمي.
أن يجتاز االمتحان الذي يجريه المجلس لغايات منح رخصة مزاولة مهنة تدقيق الحسابات.. 3

مادة )2(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة )3(
تاريخ  من  بها  ويعمل  التعليمات،  هذه  أحكام  تنفيذ  يخصه،  فيما  كل  كافة،  المختصة  الجهات  على 

صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام هللا بتاريخ: 2020/10/20 ميالدية
                     الموافق: 03/ربيع األول/1442 هجرية

شكري بشارة    
رئيس جملس مهنة تدقيق احلسابات
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تعليمات رقم )1( لسنة 2020م
بآليات اإلفصاح واإلشهار عن عضوية المصارف

في نظام ضمان الودائع الفلسطيني

املؤسسة الفلسطينية لضامن الودائع،
استناداً ألحكام القرار بقانون رقم )7( لسنة 2013م، بشأن المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع وتعديالته، 

ال سيما أحكام المادتين )13، 41( منه،
وبناًء على ما أقره مجلس اإلدارة بتاريخ 2020/10/26م،

وعلى الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا التعليمات اآلتية:

مادة )1(
نطاق التطبيق

تطبق أحكام هذه التعليمات على كافة أعضاء المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع.

مادة )2(
الهدف

تهدف هذه التعليمات إلى تحقيق اآلتي:
تحديد وتعزيز وسائل وآليات اإلفصاح واإلشهار الواجب القيام بها من قبل العضو إلعالم عمالئه . 1

بعضويته في نظام ضمان الودائع الفلسطيني.
تعزيز ثقة المتعاملين مع الجهاز المصرفي، والمساهمة في الحفاظ على استقراره.. 2
رفع مستوى توعية الجمهور بنظام ضمان الودائع.. 3

مادة )3(
آليات اإلفصاح واإلشهار عن العضوية 

الفلسطيني  الودائع  ضمان  نظام  في  بعضويته  لعمالئه  واإلشهار  اإلفصاح  بآليات  العضو  يلتزم 
على النحو اآلتي:

الجمهور . 1 الصناديق وخدمات  للجمهور وأمام موظفي  المؤسسة في مكان واضح  وضع الفتة 
في كل فروع ومكاتب اإلدارات العامة واإلقليمية للعضو، مطبوع عليها عبارة "هذا المصرف 

عضو في المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع".
العامة . 2 اإلدارات  ومكاتب  فروع  مداخل  على  للجمهور  واضح  مكان  في  المؤسسة  الفتة  وضع 

واإلقليمية للعضو، مطبوع عليها "اسم وشعار المؤسسة".
الصناديق . 3 موظفي  وأمام  للجمهور  واضح  مكان  في  بالمؤسسة  توعوية  تعريفية  نشرة  وضع 

لبطاقة التعريف  وخدمات الجمهور في فروع ومكاتب اإلدارات العامة واإلقليمية للعضو، وفقاً 
الموحدة الصادرة عن المؤسسة لهذه الغاية.
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إضافة اسم وشعار المؤسسة في المطبوعات اآلتية: . 4
أسفل كشف حساب العمالء.أ. 
الغالف الخارجي لدفاتر الشيكات.ب. 
أسفل كشف بطاقة الصراف اآللي.ج. 
أي مطبوعات أو إعالنات أخرى خاصة بالعضو.د. 

إضافة شعار المؤسسة ضمن عبارة "هذا المصرف عضو في المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع" . 5
على الصفحة اإللكترونية للعضو، مع وجود رابط للصفحة اإللكترونية للمؤسسة على الصفحة 

اإللكترونية للعضو.

مادة )4(
التزامات المؤسسة تجاه العضو

توفر المؤسسة للعضو المتطلبات اآلتية:. 1
الفتة المؤسسة.أ. 
نشرة تعريفية توعوية.ب. 
بالمؤسسة، ج.  الخاصة  االجتماعي  التواصل  وصفحات  اإللكترونية،  المؤسسة  صفحة  رابط 

بما يشمل كافة فروع ومكاتب اإلدارات العامة واإلقليمية للعضو.
توفر المؤسسة المتطلبات الواردة في الفقرة )1( من هذه المادة في الحاالت اآلتية:. 2

عند افتتاح مصرف، وفرع ومكتب جديد للعضو.أ. 
نفاذ مخزون النشرة التعريفية التوعوية. ب. 
تلف الفتة المؤسسة.ج. 

مادة )5(
اإللغاء

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.
     

مادة )6(
السريان والنفاذ

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها 
في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام هللا بتاريخ: 2020/10/26 ميالدية
                     الموافق: 09/ربيع األول/1442 هجرية

عزام الشوا
رئيس جملس اإلدارة
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تعليمات رقم )5( لسنة 2020م
بعمل فحص فيروس كورونا )PCR-COVID-19( في القطاع الخاص 

وزير الصحة،
استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته، ال سيما أحكام المادة )2/71( منه،

وألحكام قانون الصحة العامة رقم )20( لسنة 2004م وتعديالته،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم )18/61/12/م.و/م.أ( لسنة 2020م، باعتماد سعر فحص فيروس كورونا 

للحاالت غير الوبائية،
وبناًء على الصالحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا التعليمات اآلتية:

مادة )1(
كورونا  فيروس  فحص  عمل  الصحة  وزارة  من  المرخصة  الخاصة  للمختبرات  يجوز 

)PCR-COVID-19( وفق أحكام هذه التعليمات.

مادة )2(
يلتزم المختبر الخاص عند عمل فحص فيروس كورونا )PCR-COVID-19( باآلتي:

تعبئة النموذج المرفق، وتسليمه مع الكشف لمديرية الصحة.. 1
إرسال قائمة بنتائج الفحوصات المخبرية لفيروس كورونا )PCR-COVID-19( يومياً إلى . 2

مديرية الصحة في منطقته حسب الجدول الذي تقره وزارة الصحة.
القانونية، وإعطاء المواطن . 3 عدم اإلبالغ عن أي نتيجة إيجابية للمواطن تحت طائلة المسؤولية 

نتيجة فحصه إذا كانت سلبية فقط. 
إجراء الفحص بتكلفة )150( شيكل.. 4
تدريب . 5 بعد  الخاصة  اإللكترونية  الصفحة  على  الوطني  للمرصد  المطلوبة  البيانات  كافة  إدخال 

صاحب المختبر من قبل وزارة الصحة على التعامل مع البرنامج.
 

مادة )3(
كورونا،  بفيروس  اإلصابة  من  خلوه  تثبت  شهادة  المواطن  إعطاء  الخاص  المختبر  على  يمنع 

ويجب الطلب منه التوجه إلى مديرية الصحة للحصول على هذه الشهادة.

مادة )4(
االلتزام   )PCR-COVID-19( كورونا  فيروس  فحص  بعمل  يرغب  الذي  الخاص  المختبر  على 

بالشروط الفنية اآلتية:
وفقاً . 1 لها  الفنية  والمواصفات  الصانعة  والشركة  ونوعها  األجهزة  بقائمة  الصحة  وزارة  تزويد 

هذه  توفر  تغني عن  حديثة  تقنيات  تتوافر  لم  ما  المادة،  هذه  من   )2( الفقرة  في  الوارد  للجدول 
األجهزة.
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توفير األجهزة اآلتية:. 2

العدد اسم الجهاز الرقم
1 Real - time PCR instrument with software and computer .1

1 DNA extractor machine automated  Capacity )optional( .2

1 ULPA Purifler )optional( .3

1 PCR Workstation with Hepa filter .4

1 High Speed Microcentrifuge )12000 - 15000( .5

2 Mini Spin Centrifuge 1.5 ml tube .6

2 Thermal block 1.5 ml eppendorf 24 tube .7

1 Autoclave .8

1 Safety cabinet level 2 .9

2 Vortex mixer .10

1 Nanodrop spectrophotometer )optional( .11

1 Plate minispin 96-well )optional( .12
1 Deep freezer .13
1 Lab Refrigerator .14
3 Pipett Set )4 pcs( )0.5-10, 5-50, 20-200, 100-1000 ul( .15

أن تكون األجهزة والماصات الحجمية معايرة )Micropipettes( ألهمية ذلك في دقة الفحص.. 3
أن تكون طرق العمل المعيارية المعمول بها في المختبر الخاص إحدى الطرق أو البروتوكوالت . 4

المعترف بها والمصادق عليها عالمياً، بحيث تكون المواد والمستهلكات المستخدمة ذات جودة 
 .)FDA EUA( ويفضل أن تحمل شهادة ،)CE, IVD( عالية وتحمل الشهادات العالمية

إبالغ وزارة الصحة في حال رغبة المختبر بتغيير طريقة العمل المعيارية، مع ضرورة تزويد . 5
الوزارة بالطريقة الجديدة ومبررات تغييرها.

6 . )PCR-COVID-19( كورونا  فيروس  فحص  لعمل  المؤهل  المخبري  الطبي  الكادر  توفير 
.)Molecular( له خبرة في مجال فحوصات )فني مختبر أو فني بيوتكنولوجي(

توفير مساحة كافية لعمل فحص فيروس كورونا )PCR-COVID-19(، وأن تقسم هذه المساحة . 7
إلى األقسام اآلتية:

قسم استقبال العينات وتسجيلها وفرزها.أ. 
قسم Extraction.ب. 
قسم Master Mix.ج. 
قسم PCR.د. 
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8 ..)PCR-COVID-19( تطبيق سياسات الجودة والرقابة النوعية على فحص فيروس كورونا
9 . .)PPEs( توفير كافة متطلبات الوقاية والسالمة العامة مع ضرورة استخدام

مادة )5(
تخضع فحوصات فيروس كورونا )PCR-COVID-19( التي يتم إجراؤها في المختبرات الخاصة 

لرقابة مفتشي وزارة الصحة.

مادة )6(
يجب على المختبر الخاص القيام باآلتي:. 1

حفظ وتخزين العينات المفحوصة مدة ال تقل عن شهر وفقاً للتعليمات الخاصة بذلك وفي ظروف أ. 
 )Double check( تخزين مالئمة، على أن يكون لوزارة الصحة الصالحية الكاملة في عمل

عليها.
توفير سجل خاص يدون فيه نتائج فحوصات فيروس كورونا، بحيث يشمل االسم الرباعي ب. 

ورقم الهوية والعنوان.
النتائج مدة ال تقل عن سنتين في ظروف تخزين ج.  االحتفاظ بنموذج طلب الفحص وسجالت 

جيدة بحيث يسهل الوصول إليها.
يجوز لوزارة الصحة أخذ عينات إيجابية أو سلبية وبشكل عشوائي وفحصها حسب ما تراه مناسباً . 2

للتأكد من دقة النتائج الصادرة عن المختبر الخاص. 

مادة )7(
يجب على المختبر الخاص عند إجراء فحص فيروس كورونا )PCR-COVID-19( االلتزام . 1

بأحكام هذه التعليمات.
2 . )PCR-COVID-19( في حال قيام المختبر الخاص بأي مخالفة فيما يتعلق بفحص فيروس كورونا

يلغى اإلذن له بإجراء الفحص.

مادة )8(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة )9(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها 

في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام هللا بتاريخ: 2020/11/10 ميالدية
                     الموافق: 24/ربيع األول/1442 هجرية

الدكتورة مي سامل الكيلة
وزيرة الصحة
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دعوى دستورية
2019/31

دولة فلسطين
المحكمة الدستورية العليا

قضية رقم )6( لسنة )5( قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

الحكم

الفلسطيني،  العربي  الشعب  باسم  هللا  رام  في  المنعقدة  العليا  الدستورية  المحكمة  من  الصادر 
والعشرين  الثالث  الموافق  2020م،  )نوفمبر(  الثاني  تشرين  من  التاسع  اإلثنين  يوم  جلسة  في 

من ربيع األول لسنة 1442 هـ.
الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار أ.د/ محمد عبد الغني الحاج قاسم، رئيس المحكمة.

عضوية السادة المستشارين: أسعد مبارك، فتحي أبو سرور، حاتم عباس، د. رفيق أبو عياش، 
فواز صايمة، هاني الناطور، محمد عبد الغني العويوي.

أصدرت الحكم اآلتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا رقم )2019/31( "دستورية".

اإلجراءات

بتاريخ 2019/11/04م، ورد إلى قلم المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى الحقوقية رقم )2018/930( 
بوقف  2019/10/24م،  بتاريخ  الموضوع  قاضي  عن  الصادر  القرار  المتضمن  الخليل،  صلح 
السير في الدعوى وإحالة ملف الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا إلى حين البت في دستورية 
أو عدم دستورية المادتين )13( و)14( من النظام الصادر عن وزير الحكم المحلي بالقرار رقم )3( 

لسنة 2017م، بنظام مواقف المركبات في مناطق الهيئات المحلية، الصادر بتاريخ 2017/05/17م.
وقدمت النيابة العامة الئحة جوابية بدفاعها طلبت فيها الحكم برد الدعوى شكاًل و/أو موضوعاً. 

المحكمة

الدعوى  الئحة  من  يتبين  ما  على  الوقائع  إن  وحيث  قانوناً،  والمداولة  األوراق  على  االطالع  بعد 
 )2018/930( رقم  الحقوقية  الدعوى  أقام  سليم  المدعي طارق  أن  في  تتحصل  األوراق  وسائر 
وموضوعها  بارك،  تك  2( شركة  الخليل  بلدية   )1 عليهما:  المدعى  الخليل ضد  محكمة صلح  لدى 
المطالبة باسترداد مبلغ )25( شيقاًل على سند من أن المدعي ركن السيارة التي كان يقودها في مكان 
عداد الدفع المسبق الخاص بالمدعى عليهما ودفع مبلغ شيقل واحد عن أجرة الموقف لمدة نصف ساعة، 
مخالفة  ِضده  وُحِرَرت  بالكلبش  مربوطة  السيارة  ووجد  المدعي  عاد  دقيقة   )45( مرور  وبعد 

بمبلغ )25( شيقاًل لعدم االلتزام بالوقوف حسب العداد.
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األولى  عليها  المدعى  أن  وجدت  2019/10/24م  وبتاريخ  الدعوى،  في  النظر  المحكمة  باشرت 
)بلدية الخليل( استندت في تحرير المخالفة إلى النظام الصادر عن وزير الحكم المحلي، وهو القرار رقم )3( 

لسنة 2017م، بنظام مواقف المركبات في مناطق الهيئات المحلية، الصادر بتاريخ 2017/05/17م.
وحيث إن المحكمة ارتابت من دستورية المادتين )13( و)14( من النظام المذكور، قررت وقف السير 
في الدعوى وإحالة الملف إلى المحكمة الدستورية العليا إلى حين البت في دستورية أو عدم دستورية 

المادتين )13( و)14( من النظام المذكور الالزمتين للفصل في النزاع.
الدعوى  الئحة  أو  اإلحالة  قرار  يتضمن  أن  الدستورية  الدعاوى  لقبول  أوجب  المشرع  إن  وحيث 
2006م وتعديالته،  لسنة   )3( العليا رقم  الدستورية  المحكمة  قانون  )28( من  المادة  ما نصت عليه 
 بأنه: "يجب أن يتضمن القرار الصادر باإلحالة إلى المحكمة أو الئحة الدعوى المرفوعة إليها وفقاً
المدعى الدستوري  والنص  دستوريته  بعدم  المطعون  التشريعي  النص  بيان  السابقة.  المادة   لحكم 
إلى  محكمة  أي  من  اإلحالة  قرار  لقبول  أوجب  المشرع  أن  يعني  وهذا  المخالفة".  وأوجه  بمخالفته 
بيانات  من  الذكر  سالفة   )28( المادة  عليه  نصت  ما  قرارها  يتضمن  أن  العليا  الدستورية  المحكمة 

جوهرية مراعاة للقرينة الدستورية لمصلحة القوانين.
وحيث إن محكمة صلح الخليل قد استندت في قرارها الصادر بتاريخ 2019/10/24م، بإحالة أوراق 
الدعوى  لملف  دراستها  وأثناء  المحكمة  أن  أنه: "وحيث  إلى  العليا  الدستورية  المحكمة  إلى  الدعوى 
السير  وقف  المحكمة  تقرر  وعليه  النظام،  هذا  من  و)14(   )13( المادتين  دستورية  من  ارتابت 
عدم  أو  دستورية  في  البت  لحين  وذلك  الدستورية،  المحكمة  إلى  الملف  هذا  وإحالة  الدعوى  في 
2017م،  لسنة   )3( رقم  المحلي  الحكم  وزير  عن  الصادر  النظام  من  و14(   13( المادة  دستورية 

بنظام مواقف المركبات في مناطق الهيئات المحلية الصادر بتاريخ 2017/05/17م".
مخالفته  المدعى  الدستوري  النص  عن  بيان  أي  قرارها  تضمن  لم  الموضوع  محكمة  إن  وحيث 
أوجه  تبين  لم  المحلي، كما  الحكم  بقرار عن وزير  باعتباره صادراً  2017م،  لسنة  رقم )3(  النظام 
المخالفة الدستورية التي تعيب نصوص هذا النظام، ولما سلف بيانه فإن قرار اإلحالة إلى هذه المحكمة 
يكون قد جاء قاصراً عن بيان ما أوجبته المادة )28( من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم )3( 

لسنة 2006م وتعديالته، وبالتالي تكون الدعوى الدستورية غير مقبولة.   

فلهذه األسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى اإلحالة.
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دعوى دستورية
2020/5

دولة فلسطين
المحكمة الدستورية العليا

قضية رقم )7( لسنة )5( قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

الحكم

الفلسطيني،  العربي  الشعب  باسم  هللا  رام  في  المنعقدة  العليا  الدستورية  المحكمة  من  الصادر 
والعشرين  الثالث  الموافق  2020م،  )نوفمبر(  الثاني  تشرين  التاسع من  اإلثنين  يـوم  في جلسة 

من ربيع األول لسنة 1442 هـ.
الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار أ.د/ محمد عبد الغني الحاج قاسم، رئيس المحكمة.

عضوية السادة المستشارين: أسعد مبارك، فتحي أبو سرور، حاتم عباس، د. رفيق أبو عياش، 
فواز صايمة، هاني الناطور. 

أصدرت الحكم اآلتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا رقم )2020/5( "دستورية".
الطاعن: محمد علي خليل الجعبري/ الخليل.

وكالؤه المحامون: فوزي مسودة، وصبحي الجعبري، وحاتم شاهين، مجتمعين أو منفردين/ الخليل.
المطعون ضدهم: 

رئيس دولة فلسطين، باإلضافة لوظيفته.. 1
رئيس المجلس التشريعي، باإلضافة لوظيفته.. 2
المجلس التشريعي.. 3
رئيس مجلس الوزراء، باإلضافة لوظيفته.. 4
مجلس الوزراء، باإلضافة لوظيفته.. 5
السلطة القضائية، يمثلها رئيس مجلس القضاء األعلى االنتقالي.. 6
النائب العام، باإلضافة لوظيفته. . 7

موضوع الطعن

2018م،  لسنة   )9( رقم  بقانون  القرار  من   )16( المادة  من  الثانية  الفقرة  دستورية  بعدم  الطعن 
بشأن محكمة الجنايات الكبرى التي تنص على: "فيما عدا الحكم باإلعدام أو األشغال الشاقة المؤبدة 
المادة، تنظر محكمة االستئناف في  للفقرة )1( من هذه  المحكوم عليه وفقاً  أو  العام  النائب  أو طلب 
االستئنافات الجنائية المتعلقة باألحكام التي تندرج ضمن اختصاص محكمة الجنايات الكبرى تدقيقاً". 
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لمخالفتها أحكام المواد )9 و14 و105( من القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته، استناداً 
ألحكام المادتين )24( و)1/27( من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم )3( لسنة 2006م وتعديالته.
وقد أسس المدعي دعواه على توافر مصلحته الشخصية في الدعوى لتضرره من أحكام المادة المطعون 
بدستوريتها رغم إدانته والحكم عليه بوضعه باألشغال الشاقة خمس عشرة سنة حكماً قطعياً، واستأنس 

بقرارات صادرة عن هذه المحكمة وغيرها ال تربطها أي صلة بموضوع دعواه. 

اإلجراءات

بتاريخ 2020/10/11م، أودع المدعي بواسطة وكالئه الدعوى الماثلة قلم المحكمة، طالباً قبول دعواه 
2018م،  لسنة   )9( رقم  بقانون  القرار  من   )16( المادة  من  الثانية  الفقرة  دستورية  بعدم  والحكم 
بشأن محكمة الجنايات الكبرى لمخالفتها أحكام المواد )9 و14 و105( من القانون األساسي المعدل 

لسنة 2003م وتعديالته.
والسابع،  والخامس  والرابع  األول  المطعون ضدهم  بخصوص  جوابية  الئحة  العامة  النيابة  قدمت 
طلبت فيها الحكم برد الدعوى، ولم تتقدم المطعون ضدها السادسة بالئحة جوابية رغم تبلغها حسب 

األصول ومضي المدة القانونية على تبلغها بالئحة الدعوى.

المحكمة

كانت  العامة  النيابة  أن  في  تتحصل  الوقائع  أن  يتبين  قانوناً،  والمداولة  األوراق  على  االطالع  بعد 
قد اتهمت المدعي وآخرين في القضية رقم )2018/10 - جنايات كبرى - أريحا( بتهمة القتل العمد 
وتعديالته،  1960م  لسنة   )16( رقم  العقوبات  قانون  من   )1/328( المادة  ألحكام  سنداً  باالشتراك 
المدعي  بوضع  2019/03/13م،  بتاريخ  المحكمة  فقضت  نفسه،  القانون  من   )76( المادة  بداللة 
لدى  الحكم  هذا  فاستأنفا  الجريمة،  أدوات  ومصادرة  سنة  عشرة  خمس  الشاقة  باألشغال  وشريكه 
محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام هللا باالستئنافين رقم )2019/109( و)2019/110(، التي بدورها 
دعا  ما  النتيجة،  حيث  من  المستأنف  الحكم  وتأييد  االستئنافين  رد  2019/06/16م،  بتاريخ  قررت 
جزاء  نقض  بموجب  المذكور  االستئنافي  بالقرار  بالنقض  الطعـن  إلى  وشـريكه  )المتهم(  المدعي 

رقم )434 و2019/435(، فقررت محكمة النقض بتاريخ 2019/11/03م، رد الطعنين.
القرار بقانون رقم )9(  المادة )16( من  الثانية من  الفقرة  وحيث إن المدعي ينعى بعدم دستورية 
 )9( رقم  بقانون  القرار  بإلغاء  2019م،  لسنة   )14( رقم  بقانون  بقرار  الملغي  2018م،  لسنة 
2018م، بشأن محكمة الجنايات الكبرى التي سبق أن حسمت هذه المحكمة المسألة الدستورية  لسنة 
المثارة بحكمها الصادر بتاريخ 2020/08/19م، في الدعوى رقم )2020/4( قضية رقم )3( لسنة )5( 
قضائية "دستورية"، وقضت بعدم قبول الدعوى الدستورية مؤسسة قضاءها على أن األصل في تطبيق 
القاعدة القانونية أنها تسري على الوقائع التي تتم في ظلها، أي خالل فترة العمل بها حتى تاريخ إلغائها، 
ومن ثم فإن المراكز القانونية التي نشأت وترتبت آثارها في ظل القانون الملغي تخضع لحكمه وحده، 
وإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن واليتها في الدعاوى الدستورية الصادرة فيها أحكام قطعية 
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من القضاء ليست جهة طعن في تلك األحكام وال تمتد واليتها إلى بحث القواعد اإلجرائية التي طبقتها 
المحاكم النظامية إال ما أفصحت عنه أحكام المادة )3/41( من قانون هذه المحكمة التي تنص على: 
"3- إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جزائي تعتبر األحكام التي صدرت باإلدانة استناداً إلى 
ذلك النص محظورة التطبيق، ويقوم رئيس المحكمة بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به إلجراء 
المقتضى القانوني الالزم" أي بما مؤداه وجود عقوبة مفروضة بنص قانوني على فعل مجرم قانوناً، 

وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية النص.
 )171( عدد  الرسمية  الجريدة  في  إليه  اإلشارة  سابق  المحكمة  هذه  عن  الصادر  الحكم  نشر  وإذ 
بتاريخ 2020/09/24م، وكانت الخصومة في الدعوى الراهنة تتعلق بالفقرة الثانية من المادة )16( 
من القرار بقانون رقم )9( لسنة 2018م الملغي التي سبق أن قضت هذه المحكمة بعدم قبول الدعوى 
المحكمة  قانون  من  و)41(   )40( المادتين  أحكام  مقتضى  وكان  الدستورية،  عدم  بشأنها  أثير  التي 
2006م وتعديالته أن تكون أحكام هذه المحكمة وقراراتها نهائية  العليا رقم )3( لسنة  الدستورية 
غير قابلة للطعن وملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، أي أن لها حجية مطلقة في مواجهة الكافة 
إعادة  أو  فيها  المجادلة  بذاتها دون  تحول  كانت، وهي حجية  أي جهة  من  تعقيباً  أو  تأوياًل  تقبل  وال 

طرحها عليها من جديد، تكون الخصومة في الدعوى الماثلة غير مقبولة.  

فلهذه األسباب

دينار   200 بمبلغ  المدعي  وإلزام  الكفالة،  قيمة  ومصادرة  الدعوى،  قبول  بعدم  المحكمة  حكمت 
لخزينة الدولة.
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جناية رقم: 2019/155
التاريخ: 2020/10/04م

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية جنين

الحكم

المحاكمة،  بإجراء  المأذونة  جنايات،  محكمة  بصفتها  الجزائية  جنين  بداية  محكمة  عن  الصادر 
وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

حنون  احمد  السيد  القاضيين  وعضوية  سيف،  فطين  السيد  القاضي  برئاسة  الحاكمة:  الهيئة 
والسيدة رانية سرحان.

المشتكي: الحق العام/ النيابة العامة.
المتهم: محمد محمود موسى ابو زيد، هوية رقم: )850071218(، عنوانه: جنين.

)2/214( من  المادة  المحكمة خالفاً ألحكام  أمام  أو  التحقيق في جناية  أثناء  الزور  شهادة  التهمة: 
قانون العقوبات رقم )16( لسنة 1960م.

 
الحكم

الحكم  تقرر  المحكمة  فإن  العامة،  النيابة  وكيل  ألقوال  االستماع  وبعد  اإلدانة،  قرار  على  عطفاً 
على المدان محمد محمود موسى ابو زيد باألشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثالث سنوات، على أن تحسب 

له المدة التي أمضاها موقوفاً على ذمة هذه الدعوى.

حكماً غيابياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني، وأفهم في 2020/10/04م.

      القاضي                                  القاضي                                        رئيس الهيئة
  رانية سرحان                           احمد حنون                         القاضي فطين سيف
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الرقم: 123/م ع خ/2017
التاريخ: 2017/08/06م

دولة فلسطين
هيئة قضاء قوى األمن

المحكمة العسكرية الخاصة

الحكم

الصادر عن المحكمة العسكرية الخاصة رام هللا، المأذونة بإجراء المحاكمة، وإصدار الحكم علناً.
الهيئة الحاكمة:

العقيد القاضي/ عبد الناصر جرار              رئيساً
العقيد القاضي/ توفيق ابو ناصر               عضواً
المقدم القاضي/ شاهر دويكات                 عضواً

المشتكي: الحق العام. 
كاتب المحكمة: مساعد/ زهير محاريق.

المتهم: الرائد/ عبد هللا محمد عبد هللا العبسي - مرتب الدفاع المدني - غزة.
الفلسطيني  الثوري  العقوبات  قانون  )203/أ( من  المادة  لنص  األوامر خالفاً  إطاعة  التهمة: عدم 

لعام 1979م.

العقوبة

الفلسطيني  الثوري  العقوبات  قانون  من  )203/أ(  المادة  بأحكام  وعماًل  اإلدانة،  قرار  على  عطفاً 
لعام 1979م، فقد قررت المحكمة:

أوالً: الحكم على المدان الرائد/ عبد هللا محمد عبد هللا العبسي - مرتب الدفاع المدني المحافظات الجنوبية، 
بعقوبة الحبس لمدة سبعة أشهر.

ثانياً: عماًل بأحكام المادة )21( من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م، تقرر المحكمة 
فصل المدان من الخدمة العسكرية. 

لالعتراض،  قاباًل  الفلسطيني،  العربي  الشعب  باسم  علناً  وتلي  صدر  وباإلجماع  غيابياً  حكماً 
للتصديق.  خاضعاً 

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2017/08/06م.

   المقدم القاضي         العقيد القاضي            رئيس المحكمة العسكرية الخاصة 
    شاهر دويكات                     توفيق ابو ناصر                         العقيد/ عبد الناصر جرار
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الرقم: 490/م ع د و/2017
التاريخ: 2017/08/15م

دولة فلسطين
هيئة قضاء قوى األمن

المحكمة العسكرية الدائمة/ الوسط

الحكم

الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة الوسط، المأذونة بإجراء المحاكمة، وإصدار الحكم علناً.
الهيئة الحاكمة:

المقدم القاضي/ بالل سرطاوي             رئيساً
الرائد القاضي/ معتز صايج               عضواً
الرائد القاضي/ يافي مرايطة              عضواً

المشتكي: الحق العام. 
كاتب المحكمة: مالزم/ مهند كتانة.

المتهم: مساعد أول/ عبد الحق جودت يوسف المدلل - مرتب التقاعد العسكري - غزة.
التهمة: االنتماء إلى ميليشيات مسلحة خارجة عن القانون خالفاً لنص المادة )2( من القرار بقانون 

رقم )4( لسنة 2007م، بشأن حظر الميليشيات المسلحة.

العقوبة

فقد  2007م،  لسنة   )4( بقانون رقم  القرار  )2( من  المادة  بأحكام  اإلدانة، وعماًل  قرار  عطفاً على 
قررت المحكمة:

أواًل: الحكم على المدان مساعد أول/ عبد الحق جودت يوسف المدلل - مرتب التقاعد العسكري - 
غير مقبوض عليه باالعتقال المؤقت لمدة سبع سنوات عماًل بأحكام ذات المادة من ذات القانون. 

ثانياً: عماًل بأحكام المادة )21( من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م، تقرر المحكمة 
فصل المدان من الخدمة العسكرية. 

الفلسطيني،  العربي  الشعب  باسم  علناً  وتلي  وباإلجماع صدر  العدالة(  وجه  من  )فار  غيابياً  حكماً 
خاضعاً للتصديق.

صدر في مدينة رام هللا، يوم الثالثاء بتاريخ: 2017/08/15م. 

   الرائد القاضي     الرائد القاضي              رئيس المحكمة العسكرية الدائمة الوسط 
    يافي مرايطة                     معتز صايج                            المقدم/ بالل سرطاوي               
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الرقم: 489/م ع د و/2017
التاريخ: 2017/08/15م

دولة فلسطين
هيئة قضاء قوى األمن

المحكمة العسكرية الدائمة/ الوسط

الحكم

الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة الوسط، المأذونة بإجراء المحاكمة، وإصدار الحكم علناً.
الهيئة الحاكمة:

المقدم القاضي/ بالل سرطاوي             رئيساً
الرائد القاضي/ معتز صايج                عضواً
الرائد القاضي/ يافي مرايطة               عضواً

المشتكي: الحق العام.
كاتب المحكمة: مالزم/ مهند كتانة.

المتهم: مساعد/ زهير عبد الرحمن حسن الخطيب - مرتب التقاعد العسكري - غزة.
التهمة: االنتماء إلى ميليشيات مسلحة خارجة عن القانون خالفاً لنص المادة )2( من القرار بقانون 

رقم )4( لسنة 2007م، بشأن حظر الميليشيات المسلحة.

العقوبة

فقد  2007م،  لسنة   )4( بقانون رقم  القرار  )2( من  المادة  بأحكام  اإلدانة، وعماًل  قرار  عطفاً على 
قررت المحكمة:

 - العسكري  التقاعد  - مرتب  الخطيب  الرحمن حسن  المدان مساعد/ زهير عبد  الحكم على  أواًل: 
غير مقبوض عليه باالعتقال المؤقت لمدة سبع سنوات عماًل بأحكام ذات المادة من ذات القانون. 

ثانياً: عماًل بأحكام المادة )21( من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م، تقرر المحكمة 
فصل المدان من الخدمة العسكرية. 

الفلسطيني،  العربي  الشعب  باسم  علناً  وتلي  وباإلجماع صدر  العدالة(  وجه  من  )فار  غيابياً  حكماً 
خاضعاً للتصديق. 

صدر في مدينة رام هللا، يوم الثالثاء بتاريخ: 2017/08/15م.

    الرائد القاضي                   الرائد القاضي           رئيس المحكمة العسكرية الدائمة الوسط 
     يافي مرايطة                       معتز صايج                        المقدم/ بالل سرطاوي               
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الرقم: 7/م ع د و/2020
التاريخ: 2020/02/03م

دولة فلسطين
هيئة قضاء قوى األمن

المحكمة العسكرية الدائمة/ الوسط

الحكم

الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة الوسط، المأذونة بإجراء المحاكمة، وإصدار الحكم علناً.
الهيئة الحاكمة:

المقدم القاضي/ بالل صالح             رئيساً
الرائد القاضي/ أحمد حيدر             عضواً
الرائد القاضي/ يوسف زريقي         عضواً

المشتكي: الحق العام.
كاتب المحكمة: مالزم أول/ ضياء منصور.

المتهم: مالزم/ محمد جهاد شاكر الغنام - مرتب الخدمات الطبية - غزة.
العقوبات  قانون  من   )179( المادة  لنص  خالفاً  الفلسطينية  للدولة  العامة  السياسة  مناهضة  التهمة: 

الثوري الفلسطيني لعام 1979م.

العقوبة

الفلسطيني  الثوري  العقوبات  قانون  من   )179( المادة  بأحكام  وعماًل  اإلدانة،  قرار  على  عطفاً 
لعام 1979م، فقد قررت المحكمة:

أواًل: الحكم على المدان مالزم/ محمد جهاد شاكر الغنام - مرتب الخدمات الطبية المحافظات الجنوبية، 
بعقوبة الحبس لمدة سنة واحدة.

ثانياً: عماًل بأحكام المادة )21( من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م، تقرر المحكمة 
فصل المدان من الخدمة العسكرية. 

لالعتراض،  قاباًل  الفلسطيني،  العربي  الشعب  باسم  علناً  وتلي  صدر  وباإلجماع  غيابياً  حكماً 
للتصديق.  خاضعاً 

             
صدر في مدينة رام هللا، يوم اإلثنين بتاريخ: 2020/02/03م.

   الرائد القاضي                   الرائد القاضي           رئيس المحكمة العسكرية الدائمة الوسط 
   يوسف زريقي                    أحمد حيدر                             المقدم/ بالل صالح               
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إعالن
نشر أسماء مدققي الحسابات القانونيين الجدد

صادر عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات
عماًل بأحكام المادة )32( من قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم )9( لسنة 2004م، التي تنص 
على أن تنشر قرارات منح رخص مزاولة المهنة في الجريدة الرسمية، تقرر منح األشخاص الطبيعيين 

التالية أسمائهم رخصة مزاولة مهنة تدقيق الحسابات: 

رقم الرخصة
االسم الرباعي 

بالعربية
االسم الرباعي 

باإلنجليزية
رقم الهوية

تاريخ مصادقة 
المجلس 

2020/110
باسل اسماعيل محمد 

سليمان
 BASEL I. M.
SULEIMAN

2020/09/27م312449853

2020/111
بشار سائد حكمت 

ابو حويج 
 BASHAR S. H.

ABUHWEIJ
2020/09/27م315759522

2020/112
شادي زكريا توفيق 

ابو مرخيه 
 SHADI Z. T.

ABUMARKHIA
2020/09/27م943211094

2020/113
سليم حمدي تيسير 

خفش
 SALIM H. T.
 KHUFASH

2020/09/27م900439191

شكري بشارة
رئيـس جملس مهنة تدقيق احلسابات

وزير املالية
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إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

بشأن مخطط هيكلي تعديلي لبلدة بيت عور التحتا/ محافظة رام هللا والبيرة
 

القرار  بموجب  2016/09/26م،  بتاريخ   )2016/7( رقم  جلسته  في  األعلى  التنظيم  مجلس  قرر 
في  المودعة  المخططات  وذلك حسب  التنفيذ،  المشروع موضع  على وضع  الموافقة   )174( رقم 

مقر الحكم المحلي/ محافظة رام هللا والبيرة، ومقر مجلس قروي بيت عور التحتا.
الرسمية  الجريدة  في  اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يوماً   )15( مضي  بعد  نافذاً  التنظيم  مخطط  ويعتبر 
واألبنية  والقرى  المدن  تنظيم  قانون  من   )21( المادة  ألحكام  استناداً  وذلك  محليتين،  وجريدتين 

رقم )79( سنة 1966م.

وزير احلكم املحيل
رئيس جملس التنظيم األعىل
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إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

بشأن التوسعة التنظيمية لبلدة قبيا/ محافظة رام هللا والبيرة
 

والقرى  المدن  تنظيم  قانون  من  و)13/أ(  )4/هـ(  المادتين  بموجب  لي  المخولة  للصالحيات  استناداً 
جلسته  في  األعلى  التنظيم  مجلس  توصية  على  االطالع  وبعد  1966م،  لسنة   )79( رقم  واألبنية 
رقم )2018/1( بتاريخ 2018/02/05م، بموجب القرار رقم )1( آمر باعتبار المناطق حسب المخطط 

المقترح من دائرة التخطيط العمراني منطقة تنظيم محلية لبلدة قبيا.
الرسمية،  الجريدة  في  اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يوماً   )15( بعد مضي  نافذاً  التنظيم  ويعتبر مخطط 

وينشر القرار في جريدتين محليتين.
                                                                                

وزير احلكم املحيل
رئيس جملس التنظيم األعىل
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إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

بشأن مشروع مخطط هيكلي لبلدة قبيا/ محافظة رام هللا والبيرة
 

القرار  بموجب  2018/02/05م،  بتاريخ   )2018/1( رقم  جلسته  في  األعلى  التنظيم  مجلس  قرر 
في مقر  المودعة  المخططات  التنفيذ، وذلك حسب  المشروع موضع  الموافقة على وضع   )2( رقم 

الحكم المحلي/ محافظة رام هللا والبيرة، ومقر مجلس قروي قبيا.
الرسمية  الجريدة  في  اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يوماً   )15( مضي  بعد  نافذاً  التنظيم  مخطط  ويعتبر 
واألبنية  والقرى  المدن  تنظيم  قانون  من   )21( المادة  ألحكام  استناداً  وذلك  محليتين،  وجريدتين 

رقم )79( لسنة 1966م.

وزير احلكم املحيل
رئيس جملس التنظيم األعىل
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إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

بشأن التوسعة التنظيمية لبلدة شقبا/ محافظة رام هللا والبيرة
 

والقرى  المدن  تنظيم  قانون  من  و)13/أ(  )4/هـ(  المادتين  بموجب  لي  المخولة  للصالحيات  استناداً 
في جلسته  األعلى  التنظيم  توصية مجلس  االطالع على  وبعد  1966م،  لسنة   )79( واألبنية رقم 
حسب  المناطق  باعتبار  آمر   )71( رقم  القرار  بموجب  2018/05/06م،  بتاريخ   )2018/4( رقم 

المخطط المقترح من دائرة التخطيط العمراني منطقة تنظيم محلية لبلدة شقبا.
الرسمية،  الجريدة  في  اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يوماً   )15( بعد مضي  نافذاً  التنظيم  ويعتبر مخطط 

وينشر القرار في جريدتين محليتين.
                                                                            

وزير احلكم املحيل
رئيس جملس التنظيم األعىل
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إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

بشأن مشروع مخطط هيكلي لبلدة شقبا/ محافظة رام هللا والبيرة
 

القرار  بموجب  2018/05/06م،  بتاريخ   )2018/4( رقم  جلسته  في  األعلى  التنظيم  مجلس  قرر 
في  المودعة  المخططات  حسب  وذلك  التنفيذ،  موضع  المشروع  وضع  على  الموافقة   )72( رقم 

مقر الحكم المحلي/ محافظة رام هللا والبيرة، ومقر مجلس قروي شقبا.
الرسمية  الجريدة  في  اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يوماً   )15( مضي  بعد  نافذاً  التنظيم  مخطط  ويعتبر 
واألبنية  والقرى  المدن  تنظيم  قانون  من   )21( المادة  ألحكام  استناداً  وذلك  محليتين،  وجريدتين 

رقم )79( لسنة 1966م.

وزير احلكم املحيل
رئيس جملس التنظيم األعىل

 



186 الرقم المرجعي: 2020-11-173ديوان الفتوى والتشريع

2020/11/25 173العدد

mjr.lab.pna.ps



187 الرقم المرجعي: 2020-11-173ديوان الفتوى والتشريع

2020/11/25 173العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

بشأن التوسعة التنظيمية لبلدة اللبن الغربي/ محافظة رام هللا والبيرة
 

والقرى  المدن  تنظيم  قانون  من  و)13/أ(  )4/هـ(  المادتين  بموجب  لي  المخولة  للصالحيات  استناداً 
في جلسته  األعلى  التنظيم  توصية مجلس  االطالع على  وبعد  1966م،  لسنة   )79( واألبنية رقم 
المناطق حسب  باعتبار  آمر   )259( رقم  القرار  بموجب  2019/08/08م،  بتاريخ   )2019/9( رقم 

المخطط المقترح من دائرة التخطيط العمراني منطقة تنظيم محلية لبلدة اللبن الغربي.
الرسمية،  الجريدة  في  اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يوماً   )15( بعد مضي  نافذاً  التنظيم  ويعتبر مخطط 

وينشر القرار في جريدتين محليتين.
  

وزير احلكم املحيل
رئيس جملس التنظيم األعىل
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إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

بشأن مشروع مخطط هيكلي لبلدة اللبن الغربي/ محافظة رام هللا والبيرة
 

القرار  بموجب  2019/08/08م،  بتاريخ   )2019/9( رقم  جلسته  في  األعلى  التنظيم  مجلس  قرر 
في  المودعة  المخططات  وذلك حسب  التنفيذ،  المشروع موضع  على وضع  الموافقة   )260( رقم 

مقر الحكم المحلي/ محافظة رام هللا والبيرة، ومقر مجلس قروي اللبن الغربي.
الرسمية  الجريدة  في  اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يوماً   )15( مضي  بعد  نافذاً  التنظيم  مخطط  ويعتبر 
واألبنية  والقرى  المدن  تنظيم  قانون  من   )21( المادة  ألحكام  استناداً  وذلك  محليتين،  وجريدتين 

رقم )79( لسنة 1966م.

وزير احلكم املحيل
رئيس جملس التنظيم األعىل
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إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

 )306( رقم  القطعة  في  )ب(  إلى سكن  االستعمال  لتنظيم  تفصيلي  هيكلي  مشروع  بشأن 
من الحوض رقم )8( جفنا/ محافظة رام هللا والبيرة

القرار  بموجب  2020/10/14م،  بتاريخ   )2020/7( رقم  جلسته  في  األعلى  التنظيم  مجلس  قرر 
رقم )244( الموافقة على وضع المشروع موضع التنفيذ، المتعلق بالقطعة رقم )306( من الحوض 
رقم )8( من أراضي بلدة جفنا - الجلزون، وذلك حسب المخططات المودعة في مقر الحكم المحلي/ 

محافظة رام هللا والبيرة، ومقر اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في جفنا.
الرسمية  الجريدة  في  اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يوماً   )15( مضي  بعد  نافذاً  التنظيم  مخطط  ويعتبر 
واألبنية  والقرى  المدن  تنظيم  قانون  من   )26( المادة  ألحكام  استناداً  وذلك  محليتين،  وجريدتين 

رقم )79( لسنة 1966م.

وزير احلكم املحيل
رئيس جملس التنظيم األعىل
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إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم شوارع بعرض )12(م وتوسعة شارع من )10(م إلى 
)14(م ومرافق عامة لغاية اإلسكان التعاوني على القطعة رقم )162( من الحوض رقم )15( 

بيرزيت/ محافظة رام هللا والبيرة

القرار  بموجب  2020/10/14م،  بتاريخ   )2020/7( رقم  جلسته  في  األعلى  التنظيم  مجلس  قرر 
رقم )245( الموافقة على وضع المشروع موضع التنفيذ، المتعلق بالقطع ذوات األرقام )48، 66، 
67، 161، 162( من الحوض رقم )15( من أراضي بلدة بيرزيت، وذلك حسب المخططات المودعة 

في مقر الحكم المحلي/ محافظة رام هللا والبيرة، ومقر بلدية بيرزيت.
الرسمية  الجريدة  في  اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يوماً   )15( مضي  بعد  نافذاً  التنظيم  مخطط  ويعتبر 
واألبنية  والقرى  المدن  تنظيم  قانون  من   )26( المادة  ألحكام  استناداً  وذلك  محليتين،  وجريدتين 

رقم )79( لسنة 1966م.

وزير احلكم املحيل
رئيس جملس التنظيم األعىل
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إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

بشأن التوسعة التنظيمية لبلدة اليامون/ محافظة جنين
 

والقرى  المدن  تنظيم  قانون  من  و)13/أ(  )4/هـ(  المادتين  بموجب  لي  المخولة  للصالحيات  استناداً 
في جلسته  األعلى  التنظيم  توصية مجلس  االطالع على  وبعد  1966م،  لسنة   )79( واألبنية رقم 
حسب  المناطق  باعتبار  آمر   )26( رقم  القرار  بموجب  2018/03/06م،  بتاريخ   )2018/2( رقم 

المخطط المقترح من دائرة التخطيط العمراني منطقة تنظيم محلية لبلدة اليامون.
الرسمية،  الجريدة  في  اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يوماً   )15( بعد مضي  نافذاً  التنظيم  ويعتبر مخطط 

وينشر القرار في جريدتين محليتين.
                                                                                  

وزير احلكم املحيل
رئيس جملس التنظيم األعىل
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إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

بشأن مشروع مخطط هيكلي لبلدة اليامون/ محافظة جنين
 

القرار  بموجب  2018/03/06م،  بتاريخ   )2018/2( رقم  جلسته  في  األعلى  التنظيم  مجلس  قرر 
في  المودعة  المخططات  حسب  وذلك  التنفيذ،  موضع  المشروع  وضع  على  الموافقة   )27( رقم 

مقر الحكم المحلي/ محافظة جنين، ومقر بلدية اليامون.
الرسمية  الجريدة  في  اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يوماً   )15( مضي  بعد  نافذاً  التنظيم  مخطط  ويعتبر 
واألبنية  والقرى  المدن  تنظيم  قانون  من   )21( المادة  ألحكام  استناداً  وذلك  محليتين،  وجريدتين 

رقم )79( لسنة 1966م.

وزير احلكم املحيل
رئيس جملس التنظيم األعىل

 



196 الرقم المرجعي: 2020-11-173ديوان الفتوى والتشريع

2020/11/25 173العدد

mjr.lab.pna.ps



197 الرقم المرجعي: 2020-11-173ديوان الفتوى والتشريع

2020/11/25 173العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

بشأن التوسعة التنظيمية لبلدة قباطية/ محافظة جنين
 

والقرى  المدن  تنظيم  قانون  من  و)13/أ(  )4/هـ(  المادتين  بموجب  لي  المخولة  للصالحيات  استناداً 
جلسته  في  األعلى  التنظيم  مجلس  توصية  على  االطالع  وبعد  1966م،  لسنة   )79( رقم  واألبنية 
رقم )2019/10( بتاريخ 2019/09/08م، بموجب القرار رقم )290( آمر باعتبار المناطق حسب 

المخطط المقترح من دائرة التخطيط العمراني منطقة تنظيم محلية لبلدة قباطية.
الرسمية،  الجريدة  في  اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يوماً   )15( بعد مضي  نافذاً  التنظيم  ويعتبر مخطط 

وينشر القرار في جريدتين محليتين.

وزير احلكم املحيل
رئيس جملس التنظيم األعىل



198 الرقم المرجعي: 2020-11-173ديوان الفتوى والتشريع

2020/11/25 173العدد

mjr.lab.pna.ps



199 الرقم المرجعي: 2020-11-173ديوان الفتوى والتشريع

2020/11/25 173العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

بشأن مشروع مخطط هيكلي لبلدة قباطية/ محافظة جنين
 

القرار  بموجب  2019/09/08م،  بتاريخ   )2019/10( رقم  في جلسته  األعلى  التنظيم  قرر مجلس 
في  المودعة  المخططات  وذلك حسب  التنفيذ،  المشروع موضع  على وضع  الموافقة   )291( رقم 

قباطية. بلدية  المحلي/ محافظة جنين، ومقر  الحكم  مقر 
الرسمية  الجريدة  في  اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يوماً   )15( مضي  بعد  نافذاً  التنظيم  مخطط  ويعتبر 
وجريدتين محليتين، وذلك استناداً ألحكام المادة )21( من قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية رقم )79( 

لسنة 1966م.

وزير احلكم املحيل
رئيس جملس التنظيم األعىل

 



200 الرقم المرجعي: 2020-11-173ديوان الفتوى والتشريع

2020/11/25 173العدد

mjr.lab.pna.ps



201 الرقم المرجعي: 2020-11-173ديوان الفتوى والتشريع

2020/11/25 173العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

بشأن التوسعة التنظيمية لبلدة مثلث الشهداء/ محافظة جنين
 

والقرى  المدن  تنظيم  قانون  من  و)13/أ(  )4/هـ(  المادتين  بموجب  لي  المخولة  للصالحيات  استناداً 
جلسته  في  األعلى  التنظيم  مجلس  توصية  على  االطالع  وبعد  1966م،  لسنة   )79( رقم  واألبنية 
رقم )2019/10( بتاريخ 2019/09/08م، بموجب القرار رقم )292( آمر باعتبار المناطق حسب 

المخطط المقترح من دائرة التخطيط العمراني منطقة تنظيم محلية لبلدة مثلث الشهداء.
الرسمية،  الجريدة  في  اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يوماً   )15( بعد مضي  نافذاً  التنظيم  ويعتبر مخطط 

وينشر القرار في جريدتين محليتين.

وزير احلكم املحيل
رئيس جملس التنظيم األعىل



202 الرقم المرجعي: 2020-11-173ديوان الفتوى والتشريع

2020/11/25 173العدد

mjr.lab.pna.ps



203 الرقم المرجعي: 2020-11-173ديوان الفتوى والتشريع

2020/11/25 173العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

بشأن مشروع مخطط هيكلي لبلدة مثلث الشهداء/ محافظة جنين
 

القرار  بموجب  2019/09/08م،  بتاريخ   )2019/10( رقم  في جلسته  األعلى  التنظيم  قرر مجلس 
في  المودعة  المخططات  وذلك حسب  التنفيذ،  المشروع موضع  على وضع  الموافقة   )293( رقم 

مقر الحكم المحلي/ محافظة جنين، ومقر مجلس قروي مثلث الشهداء.
الرسمية  الجريدة  في  اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يوماً   )15( مضي  بعد  نافذاً  التنظيم  مخطط  ويعتبر 
واألبنية  والقرى  المدن  تنظيم  قانون  من   )21( المادة  ألحكام  استناداً  وذلك  محليتين،  وجريدتين 

رقم )79( لسنة 1966م.

وزير احلكم املحيل
رئيس جملس التنظيم األعىل

 



204 الرقم المرجعي: 2020-11-173ديوان الفتوى والتشريع

2020/11/25 173العدد

mjr.lab.pna.ps



205 الرقم المرجعي: 2020-11-173ديوان الفتوى والتشريع

2020/11/25 173العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

طولي  تجاري  إلى  )ب(  سكن  من  االستعمال  لتغيير صفة  تنظيمي  تعديل  بشأن  مشروع 
في األحواض ذوات األرقام )20094، 20068، 20052( - جنين/ محافظة جنين

القرار  بموجب  2020/10/14م،  بتاريخ   )2020/7( رقم  جلسته  في  األعلى  التنظيم  مجلس  قرر 
رقم )230( الموافقة على وضع المشروع موضع التنفيذ، المتعلق بالقطع ذوات األرقام )46، 47، 
48، 6( من الحوض رقم )20094(، والقطع ذوات األرقام )93، 94، 95، 96، 86، 38، 39، 14( 
من الحوض رقم )20068(، والقطعة رقم )6( من الحوض رقم )20052( من أراضي مدينة جنين، 

وذلك حسب المخططات المودعة في مقر الحكم المحلي/ محافظة جنين، ومقر بلدية جنين.
الرسمية  الجريدة  في  اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يوماً   )15( مضي  بعد  نافذاً  التنظيم  مخطط  ويعتبر 
وجريدتين محليتين، وذلك استناداً ألحكام المادتين )21، 26( من قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية 

رقم )79( لسنة 1966م.

وزير احلكم املحيل
رئيس جملس التنظيم األعىل



206 الرقم المرجعي: 2020-11-173ديوان الفتوى والتشريع

2020/11/25 173العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

بشأن مشروع مخطط هيكلي لبلدة سلفيت/ محافظة سلفيت
 

القرار  2019/05/08م، بموجب  بتاريخ   )2019/5( رقم  جلسته  في  األعلى  التنظيم  مجلس  قرر 
 ،)327( رقم  القرار  بموجب  2019/10/15م،  بتاريخ   )2019/11( رقم  والجلسة   ،)146( رقم 
الموافقة على وضع المشروع موضع التنفيذ، وذلك حسب المخططات المودعة في مقر الحكم المحلي/ 

محافظة سلفيت، ومقر بلدية سلفيت.
الرسمية  الجريدة  في  اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يوماً   )15( مضي  بعد  نافذاً  التنظيم  مخطط  ويعتبر 
واألبنية  والقرى  المدن  تنظيم  قانون  من   )21( المادة  ألحكام  استناداً  وذلك  محليتين،  وجريدتين 

رقم )79( لسنة 1966م.
                                                                            

وزير احلكم املحيل
رئيس جملس التنظيم األعىل

 



207 الرقم المرجعي: 2020-11-173ديوان الفتوى والتشريع

2020/11/25 173العدد

mjr.lab.pna.ps



208 الرقم المرجعي: 2020-11-173ديوان الفتوى والتشريع

2020/11/25 173العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن )ب( إلى تجاري طولي بأحكام 
خاصة في األحواض ذوات األرقام )7، 8، 9، 11( رفيديا والحوضين رقم )14، 9( بيت وزن 

نابلس/ محافظة نابلس
 

القرار  بموجب  2020/09/02م،  بتاريخ   )2020/6( رقم  جلسته  في  األعلى  التنظيم  مجلس  قرر 
قانون  من   )22( المادة  ألحكام  استناداً  مؤقتاً  تصديقاً  المشروع  تصديق  على  الموافقة   )223( رقم 

تنظيم المدن والقرى واألبنية رقم )79( لسنة 1966م.

وزير احلكم املحيل
رئيس جملس التنظيم األعىل



209 الرقم المرجعي: 2020-11-173ديوان الفتوى والتشريع

2020/11/25 173العدد

mjr.lab.pna.ps



210 الرقم المرجعي: 2020-11-173ديوان الفتوى والتشريع

2020/11/25 173العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم شارع مشاة بعرض )4(م في القطعتين رقم )49، 50( 
من الحوض رقم )12( - بيت وزن/ محافظة نابلس

القرار  بموجب  2020/10/14م،  بتاريخ   )2020/7( رقم  جلسته  في  األعلى  التنظيم  مجلس  قرر 
رقم )243( الموافقة على وضع المشروع موضع التنفيذ، المتعلق بالقطعتين رقم )49، 50( من الحوض 
المحلي/  الحكم  مقر  في  المودعة  المخططات  حسب  وذلك  وزن،  بيت  بلدة  أراضي  من   )12( رقم 
زواتا،  إيبا،  )بيت  المشتركة  المحلية  اللجنة  ومقر  بيت وزن،  قروي  ومقر مجلس  نابلس،  محافظة 

بيت وزن، صرة(.
الرسمية  الجريدة  في  اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يوماً   )15( مضي  بعد  نافذاً  التنظيم  مخطط  ويعتبر 
واألبنية  والقرى  المدن  تنظيم  قانون  من   )26( المادة  ألحكام  استناداً  وذلك  محليتين،  وجريدتين 

رقم )79( لسنة 1966م.

وزير احلكم املحيل
رئيس جملس التنظيم األعىل



211 الرقم المرجعي: 2020-11-173ديوان الفتوى والتشريع

2020/11/25 173العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

بشأن  مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار شارع بعرض )10(م وتخفيض االرتداد األمامي 
إلى )4(م وتوسعة المنحنى في الحوض رقم )4( - بيت حنينا )مخطط هيكلي الرام(

محافظة القدس

القرار  بموجب  2020/10/14م،  بتاريخ   )2020/7( رقم  جلسته  في  األعلى  التنظيم  مجلس  قرر 
 ،138( األرقام  ذوات  بالقطع  المتعلق  التنفيذ،  موضع  المشروع  وضع  على  الموافقة   )241( رقم 
140، 141( من الحوض رقم )4( من أراضي بلدة بيت حنينا ضمن مخطط هيكلي الرام، وذلك حسب 

المخططات المودعة في مقر الحكم المحلي/ محافظة القدس، ومقر بلدية الرام.
الرسمية  الجريدة  في  اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يوماً   )15( مضي  بعد  نافذاً  التنظيم  مخطط  ويعتبر 
وجريدتين محليتين، وذلك استناداً ألحكام المادتين )21، 26( من قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية 

رقم )79( لسنة 1966م.

وزير احلكم املحيل
رئيس جملس التنظيم األعىل

 



212 الرقم المرجعي: 2020-11-173ديوان الفتوى والتشريع

2020/11/25 173العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

بشأن مشروع تعديل تنظيمي إللغاء شارع بعرض )8(م في القطعة رقم )153( من الحوض 
رقم )2( - نزلة عيسى/ محافظة طولكرم

القرار  بموجب  2020/10/14م،  بتاريخ   )2020/7( رقم  جلسته  في  األعلى  التنظيم  مجلس  قرر 
رقم )235( الموافقة على وضع المشروع موضع التنفيذ، المتعلق بالقطعة رقم )153( من الحوض 
المحلي/  الحكم  مقر  في  المودعة  المخططات  حسب  وذلك  عيسى،  نزلة  بلدة  أراضي  من   )2( رقم 
النزالت، ومقر مجلس قروي  للتنظيم والبناء في  المشتركة  المحلية  اللجنة  محافظة طولكرم، ومقر 

نزلة عيسى.
الرسمية  الجريدة  في  اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يوماً   )15( مضي  بعد  نافذاً  التنظيم  مخطط  ويعتبر 
وجريدتين محليتين، وذلك استناداً ألحكام المادتين )21، 26( من قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية 

رقم )79( لسنة 1966م.

وزير احلكم املحيل
رئيس جملس التنظيم األعىل

 



213 الرقم المرجعي: 2020-11-173ديوان الفتوى والتشريع

2020/11/25 173العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

بشأن مشروع تعديل تنظيمي إللغاء شارع بعرض )10(م في الحوض رقم )20(
)ريف دورا الشرقي(/ محافظة الخليل

القرار  بموجب  2020/10/14م،  بتاريخ   )2020/7( رقم  جلسته  في  األعلى  التنظيم  مجلس  قرر 
 ،161( األرقام  ذوات  بالقطع  المتعلق  التنفيذ،  موضع  المشروع  وضع  على  الموافقة   )237( رقم 
حسب  وذلك  دورا،  بلدة  أراضي  من  النزازة  شعب  طبيعي(   20( رقم  الحوض  من   )218  ،172
المشترك  الخدمات  مجلس  ومقر  الخليل،  محافظة  المحلي/  الحكم  مقر  في  المودعة  المخططات 

ريف دورا الشرقي.
الرسمية  الجريدة  في  اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يوماً   )15( مضي  بعد  نافذاً  التنظيم  مخطط  ويعتبر 
وجريدتين محليتين، وذلك استناداً ألحكام المادتين )21، 26( من قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية 

رقم )79( لسنة 1966م.

وزير احلكم املحيل
رئيس جملس التنظيم األعىل

 



214 الرقم المرجعي: 2020-11-173ديوان الفتوى والتشريع

2020/11/25 173العدد

mjr.lab.pna.ps

أمر تسوية
صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه 

قانون تسوية األراضي والمياه  المادة رقم )5( من  المخولة لي بموجب أحكام  للصالحيات  استناداً 
رقم )40( لسنة 1952م، والمادة رقم )6( من القرار بقانون رقم )7( لسنة 2016م، بشأن هيئة تسوية 

األراضي والمياه،
 

 أقرر:

أراضي . 1 من  جزءاً  تمثل  التي  المرفق  بالمخطط  وإحداثياتها  حدودها  المبين  المساحة  اعتبار 
مدينة الظاهرية التابعة لمحافظة الخليل منطقة تسوية، وسيعلن عن تاريخ الشروع بأعمال التسوية 

فيها بموجب إعالن تسوية يصدر فيما بعد.
على جميع األشخاص الذين يدعون بأي حق من حقوق التملك أو التصرف أو المنفعة في هذه . 2

إعالن  في  سيحددان  اللذين  والمكان  الزمان  في  لها  المؤيدة  والوثائق  ادعاءاتهم  تقديم  المنطقة 
التسوية.

أ. حممد رشاكة
ق.أ رئيس هيئة تسوية األرايض واملياه



215 الرقم المرجعي: 2020-11-173ديوان الفتوى والتشريع

2020/11/25 173العدد

mjr.lab.pna.ps



216 الرقم المرجعي: 2020-11-173ديوان الفتوى والتشريع

2020/11/25 173العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
األموال  بأن سجل  لديكم  معلوماً  ليكن  بلدية/ مجلس سرطة وسكانها/ محافظة سلفيت،  إلى رئيس 

غير المنقولة للحوضين المبينين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
6/ وادي محمدسلفيت/ سرطة
1/ خلة جراحسلفيت/ سرطة

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي سلفيت، يوم الخميس، بتاريخ 2020/01/23م، وعليه أبلغكم 
الحوضين  في  المنقولة  غير  األموال  لتسجيل  سلفيت  محافظة  في  األراضي  تسجيل  لدائرة  بالتوجه 

المذكورين أعاله.        
                                                  

طارق ابو ليىل
مدير  تسجيل أرايض حمافظة سلفيت



217 الرقم المرجعي: 2020-11-173ديوان الفتوى والتشريع

2020/11/25 173العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية/ مجلس كفل حارس وسكانها/ محافظة سلفيت، ليكن معلوماً لديكم بأن سجل األموال 

غير المنقولة لألحواض المبينة في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
6 حي 15/ بور القيس وتوابعه حي خلة الجبورسلفيت/ كفل حارس
6 حي 9/ بور القيس وتوابعه حي الحبايلسلفيت/ كفل حارس
6 حي 8/ بور القيس وتوابعه حي حريقة البيرسلفيت/ كفل حارس
7 حي 5/ الجبل وخلة رومي حي شتالت حمادسلفيت/ كفل حارس
2 حي 3/ الهربة وواد زيتا حي قطية وبير إعمر سلفيت/ كفل حارس

أبلغكم  2020/01/27م، وعليه  بتاريخ  دائرة تسجيل أراضي سلفيت، يوم اإلثنين،  قد فتح سجل في 
األحواض  في  المنقولة  غير  األموال  لتسجيل  سلفيت  محافظة  في  األراضي  تسجيل  لدائرة  بالتوجه 

المذكورة أعاله.        
                                                   

طارق ابو ليىل
مدير  تسجيل أرايض حمافظة سلفيت



218 الرقم المرجعي: 2020-11-173ديوان الفتوى والتشريع

2020/11/25 173العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
بأن سجل  لديكم  معلوماً  ليكن  بني حسان وسكانها/ محافظة سلفيت،  قراوة  بلدية/ مجلس  إلى رئيس 

األموال غير المنقولة لألحواض المبينة في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
35/ الراسسلفيت/ قراوة بني حسان
4/ مصفح قراوةسلفيت/ قراوة بني حسان
33/ حريقة الكنيسةسلفيت/ قراوة بني حسان

أبلغكم  وعليه  2020/02/09م،  بتاريخ  األحد،  يوم  سلفيت،  أراضي  تسجيل  دائرة  في  فتح سجل  قد 
األحواض  في  المنقولة  غير  األموال  لتسجيل  سلفيت  محافظة  في  األراضي  تسجيل  لدائرة  بالتوجه 

المذكورة أعاله.        
                                                  

طارق ابو ليىل
مدير  تسجيل أرايض حمافظة سلفيت



219 الرقم المرجعي: 2020-11-173ديوان الفتوى والتشريع

2020/11/25 173العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية سلفيت وسكانها/ محافظة سلفيت، ليكن معلوماً لديكم بأن سجل األموال غير المنقولة 

لألحواض المبينة في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
30/ خلة جهمسلفيت/ سلفيت
32/ السنامةسلفيت/ سلفيت
36/ المربعة التحتاسلفيت/ سلفيت
51/ عزبة ابو بصلسلفيت/ سلفيت
24277/ الفريز اعادة التقسيمسلفيت/ سلفيت

أبلغكم  وعليه  2020/02/23م،  بتاريخ  األحد،  يوم  سلفيت،  أراضي  تسجيل  دائرة  في  فتح سجل  قد 
األحواض  في  المنقولة  غير  األموال  لتسجيل  سلفيت  محافظة  في  األراضي  تسجيل  لدائرة  بالتوجه 

المذكورة أعاله.        
                                                   

طارق ابو ليىل
مدير  تسجيل أرايض حمافظة سلفيت



220 الرقم المرجعي: 2020-11-173ديوان الفتوى والتشريع

2020/11/25 173العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
بأن سجل  لديكم  معلوماً  ليكن  بني حسان وسكانها/ محافظة سلفيت،  قراوة  بلدية/ مجلس  إلى رئيس 

األموال غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
3/ بير ابو عمارسلفيت/ قراوة بني حسان

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي سلفيت، يوم الخميس، بتاريخ 2020/02/27م، وعليه أبلغكم 
بالتوجه لدائرة تسجيل األراضي في محافظة سلفيت لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوض المذكور 

أعاله.        
                                                   

طارق ابو ليىل
مدير  تسجيل أرايض حمافظة سلفيت



221 الرقم المرجعي: 2020-11-173ديوان الفتوى والتشريع

2020/11/25 173العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
األموال  بأن سجل  لديكم  معلوماً  ليكن  اسكاكا وسكانها/ محافظة سلفيت،  بلدية/ مجلس  إلى رئيس 

غير المنقولة لألحواض المبينة في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
2 حي 1/ البدون الحي الشرقيسلفيت/ اسكاكا
8/ كرم العينسلفيت/ اسكاكا
7/ الكفايفسلفيت/ اسكاكا
3/ السهل وخلة العجوزسلفيت/ اسكاكا

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي سلفيت، يوم الثالثاء، بتاريخ 2020/03/03م، وعليه أبلغكم 
األحواض  في  المنقولة  غير  األموال  لتسجيل  سلفيت  محافظة  في  األراضي  تسجيل  لدائرة  بالتوجه 

المذكورة أعاله.        
                                                   

طارق ابو ليىل
مدير  تسجيل أرايض حمافظة سلفيت



222 الرقم المرجعي: 2020-11-173ديوان الفتوى والتشريع

2020/11/25 173العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية/ مجلس كفل حارس وسكانها/ محافظة سلفيت، ليكن معلوماً لديكم بأن سجل األموال 

غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
7 حي 4/ الجبل وخلة رومي حي المغاير والزعابيبسلفيت/ كفل حارس

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي سلفيت، يوم الخميس، بتاريخ 2020/03/19م، وعليه أبلغكم 
بالتوجه لدائرة تسجيل األراضي في محافظة سلفيت لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوض المذكور 

أعاله.        
                                                   

طارق ابو ليىل
مدير  تسجيل أرايض حمافظة سلفيت



223 الرقم المرجعي: 2020-11-173ديوان الفتوى والتشريع

2020/11/25 173العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
األموال  بأن سجل  لديكم  معلوماً  ليكن  بلدية/ مجلس سرطة وسكانها/ محافظة سلفيت،  إلى رئيس 

غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
2/ الشوبكسلفيت/ سرطة

أبلغكم  2020/03/23م، وعليه  بتاريخ  دائرة تسجيل أراضي سلفيت، يوم اإلثنين،  قد فتح سجل في 
بالتوجه لدائرة تسجيل األراضي في محافظة سلفيت لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوض المذكور 

أعاله.        
                                                   

طارق ابو ليىل
مدير  تسجيل أرايض حمافظة سلفيت



224 الرقم المرجعي: 2020-11-173ديوان الفتوى والتشريع

2020/11/25 173العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
األموال  سجل  بأن  لديكم  معلوماً  ليكن  سلفيت،  محافظة  وسكانها/  فرخة  مجلس  بلدية/  رئيس  إلى 

غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
10/ حريقة المصريسلفيت/ فرخة

أبلغكم  2020/03/23م، وعليه  بتاريخ  دائرة تسجيل أراضي سلفيت، يوم اإلثنين،  قد فتح سجل في 
بالتوجه لدائرة تسجيل األراضي في محافظة سلفيت لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوض المذكور 

أعاله.        
                                                  

طارق ابو ليىل
مدير  تسجيل أرايض حمافظة سلفيت



225 الرقم المرجعي: 2020-11-173ديوان الفتوى والتشريع

2020/11/25 173العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية سلفيت وسكانها وسكان قرية خربة قيس/ محافظة سلفيت، ليكن معلوماً لديكم بأن سجل 

األموال غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
10/ بير الدرجسلفيت/ خربة قيس

أبلغكم  وعليه  2020/06/14م،  بتاريخ  األحد،  يوم  سلفيت،  أراضي  تسجيل  دائرة  في  فتح سجل  قد 
بالتوجه لدائرة تسجيل األراضي في محافظة سلفيت لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوض المذكور 

أعاله.        
                                                   

طارق ابو ليىل
مدير  تسجيل أرايض حمافظة سلفيت



226 الرقم المرجعي: 2020-11-173ديوان الفتوى والتشريع

2020/11/25 173العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
األموال  بأن سجل  لديكم  معلوماً  ليكن  اسكاكا وسكانها/ محافظة سلفيت،  بلدية/ مجلس  إلى رئيس 

غير المنقولة للحوضين المبينين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
16/ خربة البطةسلفيت/ اسكاكا
19/ خلة ابو سرحان وواد سالمسلفيت/ اسكاكا

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي سلفيت، يوم الثالثاء، بتاريخ 2020/06/16م، وعليه أبلغكم 
الحوضين  في  المنقولة  غير  األموال  لتسجيل  سلفيت  محافظة  في  األراضي  تسجيل  لدائرة  بالتوجه 

المذكورين أعاله.        
                                                   

طارق ابو ليىل
مدير  تسجيل أرايض حمافظة سلفيت



227 الرقم المرجعي: 2020-11-173ديوان الفتوى والتشريع

2020/11/25 173العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية سلفيت وسكانها وسكان قرية خربة قيس/ محافظة سلفيت، ليكن معلوماً لديكم بأن سجل 

األموال غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
7 حي 1/ الكروم الحي الشرقيسلفيت/ خربة قيس

أبلغكم  وعليه  2020/06/21م،  بتاريخ  األحد،  يوم  سلفيت،  أراضي  تسجيل  دائرة  في  فتح سجل  قد 
بالتوجه لدائرة تسجيل األراضي في محافظة سلفيت لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوض المذكور 

أعاله.        
                                                   

طارق ابو ليىل
مدير  تسجيل أرايض حمافظة سلفيت



228 الرقم المرجعي: 2020-11-173ديوان الفتوى والتشريع

2020/11/25 173العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية سلفيت وسكانها وسكان قرية خربة قيس/ محافظة سلفيت، ليكن معلوماً لديكم بأن سجل 

األموال غير المنقولة للحوضين المبينين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
3/ قطاين الرعدسلفيت/ خربة قيس
4/ الصفحةسلفيت/ خربة قيس

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي سلفيت، يوم األربعاء، بتاريخ 2020/06/24م، وعليه أبلغكم 
الحوضين  في  المنقولة  غير  األموال  لتسجيل  سلفيت  محافظة  في  األراضي  تسجيل  لدائرة  بالتوجه 

المذكورين أعاله.        
                                                   

طارق ابو ليىل
مدير  تسجيل أرايض حمافظة سلفيت



229 الرقم المرجعي: 2020-11-173ديوان الفتوى والتشريع

2020/11/25 173العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
األموال  بأن سجل  لديكم  معلوماً  ليكن  قروي كور وسكانها/ محافظة طولكرم،  إلى رئيس مجلس 

غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
6/ الوقف الشوفانيطولكرم/ كور

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي طولكرم، يوم الخميس، بتاريخ 2020/09/03م، وعليه أبلغكم 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي طولكرم لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوض المذكور أعاله.        

                                                 
مدير دائرة تسجيل أرايض طولكرم



230 الرقم المرجعي: 2020-11-173ديوان الفتوى والتشريع

2020/11/25 173العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
األموال  بأن سجل  لديكم  معلوماً  ليكن  محافظة طولكرم،  وسكانها/  زيتا  قروي  مجلس  رئيس  إلى 

غير المنقولة للحوضين المبينين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
5 حي 2/ القطعات الحي الغربيطولكرم/ زيتا
8/ بير زيتاطولكرم/ زيتا

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي طولكرم، يوم الخميس، بتاريخ 2020/09/03م، وعليه أبلغكم 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي طولكرم لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوضين المذكورين أعاله.        

                                       
مدير دائرة تسجيل أرايض طولكرم



231 الرقم المرجعي: 2020-11-173ديوان الفتوى والتشريع

2020/11/25 173العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس مجلس قروي كفراللبد وسكانها/ محافظة طولكرم، ليكن معلوماً لديكم بأن سجل األموال 

غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
7 حي 1/ الهوايه حي العزبهطولكرم/ كفر اللبد

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي طولكرم، يوم الخميس، بتاريخ 2020/09/03م، وعليه أبلغكم 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي طولكرم لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوض المذكور أعاله.        
                                                                                                                                    
مدير دائرة تسجيل أرايض طولكرم



232 الرقم المرجعي: 2020-11-173ديوان الفتوى والتشريع

2020/11/25 173العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس مجلس قروي كفرصور وسكانها/ محافظة طولكرم، ليكن معلوماً لديكم بأن سجل األموال 

غير المنقولة لألحواض المبينة في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
26/ الخارجهطولكرم/ كفر صور
22/ خالالت الفقهةطولكرم/ كفر صور
23/ وعرة محمد وبنت زيدانطولكرم/ كفر صور
19/ حدب يونسطولكرم/ كفر صور
21/ وادي البركطولكرم/ كفر صور
25/ واد طهطولكرم/ كفر صور
29/ وعرة الصوانطولكرم/ كفر صور

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي طولكرم، يوم األربعاء، بتاريخ 2020/10/07م، وعليه أبلغكم 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي طولكرم لتسجيل األموال غير المنقولة في األحواض المذكورة أعاله.                        

                                                                                                        
مدير دائرة تسجيل أرايض طولكرم



233 الرقم المرجعي: 2020-11-173ديوان الفتوى والتشريع

2020/11/25 173العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس مجلس قروي كفر اللبد وسكانها/ محافظة طولكرم، ليكن معلوماً لديكم بأن سجل األموال 

غير المنقولة للحوضين المبينين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
7 حي 2/ الهوايه الحي الشماليطولكرم/ كفر اللبد
9 حي 2/ خلة الديه الحي الغربيطولكرم/ كفر اللبد

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي طولكرم، يوم األربعاء، بتاريخ 2020/10/07م، وعليه أبلغكم 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي طولكرم لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوضين المذكورين أعاله.        

                                           
مدير دائرة تسجيل أرايض طولكرم



234 الرقم المرجعي: 2020-11-173ديوان الفتوى والتشريع

2020/11/25 173العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية عالر وسكانها/ محافظة طولكرم، ليكن معلوماً لديكم بأن سجل األموال غير المنقولة 

لألحواض المبينة في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
6/ قطعة العرب وخلة دغشطولكرم/ عالر
18/ جورة الشجرهطولكرم/ عالر
17/ مارس الجراب والمحصطولكرم/ عالر
23/ الحضير وخلة ابو زينهطولكرم/ عالر
12/ البومهطولكرم/ عالر

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي طولكرم، يوم األربعاء، بتاريخ 2020/10/07م، وعليه أبلغكم 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي طولكرم لتسجيل األموال غير المنقولة في األحواض المذكورة أعاله.        

                                  
مدير دائرة تسجيل أرايض طولكرم



235 الرقم المرجعي: 2020-11-173ديوان الفتوى والتشريع

2020/11/25 173العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس مجلس قروي كفر عبوش وسكانها/ محافظة طولكرم، ليكن معلوماً لديكم بأن سجل األموال 

غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
16 حي 3/ راس قنديل الحي الجنوبيطولكرم/ كفر عبوش

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي طولكرم، يوم األربعاء، بتاريخ 2020/10/07م، وعليه أبلغكم 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي طولكرم لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوض المذكور أعاله.        

                                   
مدير دائرة تسجيل أرايض طولكرم

 



236 الرقم المرجعي: 2020-11-173ديوان الفتوى والتشريع

2020/11/25 173العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس مجلس قروي باقه الشرقيه وسكانها/ محافظة طولكرم، ليكن معلوماً لديكم بأن سجل األموال 

غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
7/ مسطح القريهطولكرم/ باقه الشرقيه

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي طولكرم، يوم األربعاء، بتاريخ 2020/10/07م، وعليه أبلغكم 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي طولكرم لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوض المذكور أعاله.        

                                     
مدير دائرة تسجيل أرايض طولكرم



237 الرقم المرجعي: 2020-11-173ديوان الفتوى والتشريع

2020/11/25 173العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية العبيديه وسكانها/ محافظة بيت لحم، ليكن معلوماً لديكم بأن سجل األموال غير المنقولة 

لألحواض المبينة في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
8/ الحمرابيت لحم/ العبيديه
14/ عقبة البلدبيت لحم/ العبيديه
27/ المقثاهبيت لحم/ العبيديه

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي بيت لحم، يوم األربعاء، بتاريخ 2020/09/23م، وعليه أبلغكم 
بالتوجه لدائرة تسجيل األراضي في بيت لحم لتسجيل األموال غير المنقولة في األحواض المذكورة 

أعاله.        
                                                   

صالح كنعان
مدير دائرة تسجيل أرايض حمافظة بيت حلم



238 الرقم المرجعي: 2020-11-173ديوان الفتوى والتشريع

2020/11/25 173العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس مجلس محلي ام سلمونه وسكانها/ محافظة بيت لحم، ليكن معلوماً لديكم بأن سجل األموال 

غير المنقولة للحوضين المبينين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
63/ عقبة حميدهبيت لحم/ ام سلمونه
61/ الدنقوربيت لحم/ ام سلمونه

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي بيت لحم، يوم اإلثنين، بتاريخ 2020/09/28م، وعليه أبلغكم 
بالتوجه لدائرة تسجيل األراضي في بيت لحم لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوضين المذكورين 

أعاله.        
                                                   

صالح كنعان
مدير دائرة تسجيل أرايض حمافظة بيت حلم



239 الرقم المرجعي: 2020-11-173ديوان الفتوى والتشريع

2020/11/25 173العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
األموال  سجل  بأن  لديكم  معلوماً  ليكن  لحم،  بيت  محافظة  وسكانها/  جاال  بيت  بلدية  رئيس  إلى 

غير المنقولة للحوضين المبينين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
28047/ الجداولبيت لحم/ بيت جاال
28055 قطعة رقم 21/ الصريصيربيت لحم/ بيت جاال

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي بيت لحم، يوم الخميس، بتاريخ 2020/10/01م، وعليه أبلغكم 
بالتوجه لدائرة تسجيل األراضي في بيت لحم لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوضين المذكورين 

أعاله.                                                           
 

صالح كنعان
مدير دائرة تسجيل أرايض حمافظة بيت حلم



240 الرقم المرجعي: 2020-11-173ديوان الفتوى والتشريع

2020/11/25 173العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
األموال  سجل  بأن  لديكم  معلوماً  ليكن  قلقيلية،  محافظة  وسكانها/  فالمية  مجلس  بلدية/  رئيس  إلى 

غير المنقولة للحوضين المبينين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
3/ الماردقلقيلية/ فالمية
6/ المروجقلقيلية/ فالمية

أبلغكم  وعليه  2020/10/11م،  بتاريخ  األحد،  يوم  قلقيلية،  أراضي  تسجيل  دائرة  في  سجل  فتح  قد 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي قلقيلية الستالم سندات التسجيل )الكوشان( للحوضين المذكورين أعاله، 

مع ضرورة إحضار براءة الذمة من المجلس البلدي/ القروي.
                                                

شادي اشتيوي
مأمور تسجيل أرايض قلقيلية



241 الرقم المرجعي: 2020-11-173ديوان الفتوى والتشريع

2020/11/25 173العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
األموال  بأن سجل  لديكم  معلوماً  ليكن  قلقيلية،  محافظة  وسكانها/  مجلس جيوس  بلدية/  رئيس  إلى 

غير المنقولة لألحواض المبينة في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
14 حي 1/ العقد الحي الشرقيقلقيلية/ جيوس
5 حي 1/ الياسمين حي الرحمة الجنوبيقلقيلية/ جيوس
18 حي 2/ خلة أبو سمحة حي الزنطة الجنوبيقلقيلية/ جيوس
2 حي 2/ باب البلد خلة اشكالقلقيلية/ جيوس

أبلغكم  وعليه  2020/10/11م،  بتاريخ  األحد،  يوم  قلقيلية،  أراضي  تسجيل  دائرة  في  سجل  فتح  قد 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي قلقيلية الستالم سندات التسجيل )الكوشان( لألحواض المذكورة أعاله، 

مع ضرورة إحضار براءة الذمة من المجلس البلدي/ القروي.
                                                

شادي اشتيوي
مأمور تسجيل أرايض قلقيلية



242 الرقم المرجعي: 2020-11-173ديوان الفتوى والتشريع

2020/11/25 173العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
األموال  سجل  بأن  لديكم  معلوماً  ليكن  قلقيلية،  محافظة  وسكانها/  جيت  مجلس  بلدية/  رئيس  إلى 

غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
12/ النجمةقلقيلية/ جيت

أبلغكم  2020/10/27م، وعليه  بتاريخ  الثالثاء،  يوم  قلقيلية،  دائرة تسجيل أراضي  قد فتح سجل في 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي قلقيلية الستالم سندات التسجيل )الكوشان( للحوض المذكور أعاله، 

مع ضرورة إحضار براءة الذمة من المجلس البلدي/ القروي.        
                                                   

شادي اشتيوي
مأمور تسجيل أرايض قلقيلية



243 الرقم المرجعي: 2020-11-173ديوان الفتوى والتشريع

2020/11/25 173العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
األموال  بأن سجل  لديكم  معلوماً  ليكن  قلقيلية،  محافظة  وسكانها/  مجلس جيوس  بلدية/  رئيس  إلى 

غير المنقولة للحوضين المبينين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
3 حي 1/ وادي بشير حي الواداتقلقيلية/ جيوس
3 حي 2/ وادي بشير حي الشعيرياتقلقيلية/ جيوس

أبلغكم  2020/10/27م، وعليه  بتاريخ  الثالثاء،  يوم  قلقيلية،  دائرة تسجيل أراضي  قد فتح سجل في 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي قلقيلية الستالم سندات التسجيل )الكوشان( للحوضين المذكورين أعاله، 

مع ضرورة إحضار براءة الذمة من المجلس البلدي/ القروي.
                                                

شادي اشتيوي
مأمور تسجيل أرايض قلقيلية



244 الرقم المرجعي: 2020-11-173ديوان الفتوى والتشريع

2020/11/25 173العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية/ مجلس كفر قدوم وسكانها/ محافظة قلقيلية، ليكن معلوماً لديكم بأن سجل األموال 

غير المنقولة للحوضين المبينين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
47/ أودلةقلقيلية/ كفر قدوم
35/ خلة مسكةقلقيلية/ كفر قدوم

أبلغكم  2020/10/27م، وعليه  بتاريخ  الثالثاء،  يوم  قلقيلية،  دائرة تسجيل أراضي  قد فتح سجل في 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي قلقيلية الستالم سندات التسجيل )الكوشان( للحوضين المذكورين أعاله، 

مع ضرورة إحضار براءة الذمة من المجلس البلدي/ القروي.

شادي اشتيوي
مأمور تسجيل أرايض قلقيلية



245 الرقم المرجعي: 2020-11-173ديوان الفتوى والتشريع

2020/11/25 173العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
األموال  سجل  بأن  لديكم  معلوماً  ليكن  قلقيلية،  محافظة  وسكانها/  فالمية  مجلس  بلدية/  رئيس  إلى 

غير المنقولة للحوضين المبينين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
7/ خلة بسيلةقلقيلية/ فالمية
5/ خلة الراعيقلقيلية/ فالمية

أبلغكم  2020/10/27م، وعليه  بتاريخ  الثالثاء،  يوم  قلقيلية،  دائرة تسجيل أراضي  قد فتح سجل في 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي قلقيلية الستالم سندات التسجيل )الكوشان( للحوضين المذكورين أعاله، 

مع ضرورة إحضار براءة الذمة من المجلس البلدي/ القروي.

شادي اشتيوي
مأمور تسجيل أرايض قلقيلية



246 الرقم المرجعي: 2020-11-173ديوان الفتوى والتشريع

2020/11/25 173العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس مجلس قروي ترمسعيا وسكانها/ محافظة رام هللا والبيرة، ليكن معلوماً لديكم بأن سجل 

األموال غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
13 حي 2/ الزيتون الشرقي حي معشررام هللا والبيرة/ ترمسعيا

2020/10/11م،  بتاريخ  األحد،  يوم  والبيرة،  هللا  رام  أراضي  تسجيل  دائرة  في  سجل  فتح  قد 
وعليه أبلغكم بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي رام هللا والبيرة لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوض 

المذكور أعاله.        
                                                    

عبد املهدي الديك
مأمور تسجيل أرايض رام اهلل والبرية



247 الرقم المرجعي: 2020-11-173ديوان الفتوى والتشريع

2020/11/25 173العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
لديكم  معلوماً  ليكن  والبيرة،  رام هللا  محافظة  وسكانها/  المصباح  خربثا  قروي  مجلس  رئيس  إلى 

بأن سجل األموال غير المنقولة لألحواض المبينة في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
3 حي 2/ خربة أبو عليص الحي الغربيرام هللا والبيرة/ خربثا المصباح
8/ المالعبرام هللا والبيرة/ خربثا المصباح
10/ المصبحرام هللا والبيرة/ خربثا المصباح

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي رام هللا والبيرة، يوم األحد، بتاريخ 2020/10/11م، وعليه 
األحواض  في  المنقولة  غير  األموال  لتسجيل  والبيرة  رام هللا  أراضي  تسجيل  لدائرة  بالتوجه  أبلغكم 

المذكورة أعاله.        
                                                    

عبد املهدي الديك
مأمور تسجيل أرايض رام اهلل والبرية



248 الرقم المرجعي: 2020-11-173ديوان الفتوى والتشريع

2020/11/25 173العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
لديكم  معلوماً  ليكن  والبيرة،  رام هللا  محافظة  وسكانها/  النوباني  مزارع  قروي  مجلس  رئيس  إلى 

بأن سجل األموال غير المنقولة لألحواض المبينة في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
43/ خلة انجيلرام هللا والبيرة/ مزارع النوباني

50 حي 1/ الفحامه الحي الشماليرام هللا والبيرة/ مزارع النوباني

63/ راس معاليرام هللا والبيرة/ مزارع النوباني

67/ كرم زاهررام هللا والبيرة/ مزارع النوباني

69 حي 2/ الدرجة الحي الغربيرام هللا والبيرة/ مزارع النوباني

2020/10/14م،  بتاريخ  األربعاء،  يوم  والبيرة،  رام هللا  أراضي  تسجيل  دائرة  في  فتح سجل  قد 
وعليه أبلغكم بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي رام هللا والبيرة لتسجيل األموال غير المنقولة في األحواض 

المذكورة أعاله.        
             

عبد املهدي الديك
مأمور تسجيل أرايض رام اهلل والبرية



249 الرقم المرجعي: 2020-11-173ديوان الفتوى والتشريع

2020/11/25 173العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس مجلس قروي نعلين وسكانها/ محافظة رام هللا والبيرة، ليكن معلوماً لديكم بأن سجل األموال 

غير المنقولة للحوضين المبينين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
20/ الخاللرام هللا والبيرة/ نعلين

22/ خربة حمدرام هللا والبيرة/ نعلين

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي رام هللا والبيرة، يوم األحد، بتاريخ 2020/10/18م، وعليه 
الحوضين  في  المنقولة  غير  األموال  لتسجيل  والبيرة  رام هللا  أراضي  تسجيل  لدائرة  بالتوجه  أبلغكم 

المذكورين أعاله.        
        

حممود ساري
ق.أ مأمور تسجيل أرايض رام اهلل والبرية



250 الرقم المرجعي: 2020-11-173ديوان الفتوى والتشريع

2020/11/25 173العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس مجلس قروي المغير وسكانها/ محافظة رام هللا والبيرة، ليكن معلوماً لديكم بأن سجل األموال 

غير المنقولة للحوضين المبينين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
18/ السهل الشرقيرام هللا والبيرة/ المغير

19/ القلعرام هللا والبيرة/ المغير

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي رام هللا والبيرة، يوم اإلثنين، بتاريخ 2020/10/26م، وعليه 
الحوضين  في  المنقولة  غير  األموال  لتسجيل  والبيرة  رام هللا  أراضي  تسجيل  لدائرة  بالتوجه  أبلغكم 

المذكورين أعاله.        
                           

حممود ساري
ق.أ مأمور تسجيل أرايض رام اهلل والبرية



251 الرقم المرجعي: 2020-11-173ديوان الفتوى والتشريع

2020/11/25 173العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
 

لديكم بأن سجل  إلى رئيس مجلس قروي كفر نعمه وسكانها/ محافظة رام هللا والبيرة، ليكن معلوماً 
األموال غير المنقولة للحوضين المبينين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
14/ العنقوررام هللا والبيرة/ كفر نعمه

20/ المسحبرام هللا والبيرة/ كفر نعمه

2020/10/26م،  بتاريخ  اإلثنين،  يوم  والبيرة،  هللا  رام  أراضي  تسجيل  دائرة  في  سجل  فتح  قد 
وعليه أبلغكم بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي رام هللا والبيرة لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوضين 

المذكورين أعاله.        
                     

حممود ساري
ق.أ مأمور تسجيل أرايض رام اهلل والبرية

 
 



252 الرقم المرجعي: 2020-11-173ديوان الفتوى والتشريع

2020/11/25 173العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
 

لديكم بأن سجل  إلى رئيس مجلس قروي دير نظام وسكانها/ محافظة رام هللا والبيرة، ليكن معلوماً 
األموال غير المنقولة للحوضين المبينين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
1/ واد الدباكرام هللا والبيرة/ دير نظام
6/ المروجرام هللا والبيرة/ دير نظام

2020/10/26م،  بتاريخ  اإلثنين،  يوم  والبيرة،  هللا  رام  أراضي  تسجيل  دائرة  في  سجل  فتح  قد 
وعليه أبلغكم بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي رام هللا والبيرة لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوضين 

المذكورين أعاله.        
                             

حممود ساري
ق.أ مأمور تسجيل أرايض رام اهلل والبرية



253 الرقم المرجعي: 2020-11-173ديوان الفتوى والتشريع

2020/11/25 173العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس مجلس قروي ديرغسانه وسكانها/ محافظة رام هللا والبيرة، ليكن معلوماً لديكم بأن سجل 

األموال غير المنقولة للحوضين المبينين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
26 حي 3/ جذر البلد الحي الجنوبي الغربيرام هللا والبيرة/ دير غسانه

7/ باطن اللوزرام هللا والبيرة/ دير غسانه

2020/10/28م،  بتاريخ  األربعاء،  يوم  والبيرة،  رام هللا  أراضي  تسجيل  دائرة  في  فتح سجل  قد 
وعليه أبلغكم بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي رام هللا والبيرة لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوضين 

المذكورين أعاله.        
                             

حممود ساري
ق.أ مأمور تسجيل أرايض رام اهلل والبرية



254 الرقم المرجعي: 2020-11-173ديوان الفتوى والتشريع

2020/11/25 173العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس مجلس قروي عابود وسكانها/ محافظة رام هللا والبيرة، ليكن معلوماً لديكم بأن سجل األموال 

غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
19/ وادي أبو خميسهرام هللا والبيرة/ عابود

2020/10/28م،  بتاريخ  األربعاء،  يوم  والبيرة،  هللا  رام  أراضي  تسجيل  دائرة  في  سجل  فتح  قد 
وعليه أبلغكم بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي رام هللا والبيرة لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوض 

المذكور أعاله.                        

حممود ساري
ق.أ مأمور تسجيل أرايض رام اهلل والبرية



255 الرقم المرجعي: 2020-11-173ديوان الفتوى والتشريع

2020/11/25 173العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
بأن سجل  لديكم  معلوماً  ليكن  والبيرة،  رام هللا  محافظة  وسكانها/  ام صفا  قروي  مجلس  رئيس  إلى 

األموال غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
8/ وادي الزيتون والكركفهرام هللا والبيرة/ ام صفا

2020/10/28م،  بتاريخ  األربعاء،  يوم  والبيرة،  هللا  رام  أراضي  تسجيل  دائرة  في  سجل  فتح  قد 
وعليه أبلغكم بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي رام هللا والبيرة لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوض 

المذكور أعاله.        
                            

حممود ساري
ق.أ مأمور تسجيل أرايض رام اهلل والبرية

 



256 الرقم المرجعي: 2020-11-173ديوان الفتوى والتشريع

2020/11/25 173العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس مجلس قروي سنجل وسكانها/ محافظة رام هللا والبيرة، ليكن معلوماً لديكم بأن سجل األموال 

غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
15/ البساتينرام هللا والبيرة/ سنجل

2020/10/28م،  بتاريخ  األربعاء،  يوم  والبيرة،  هللا  رام  أراضي  تسجيل  دائرة  في  سجل  فتح  قد 
وعليه أبلغكم بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي رام هللا والبيرة لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوض 

المذكور أعاله.                                        

حممود ساري
ق.أ مأمور تسجيل أرايض رام اهلل والبرية



257 الرقم المرجعي: 2020-11-173ديوان الفتوى والتشريع

2020/11/25 173العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
لديكم بأن سجل  إلى رئيس مجلس قروي كفر نعمه وسكانها/ محافظة رام هللا والبيرة، ليكن معلوماً 

األموال غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
23/ زهانارام هللا والبيرة/ كفر نعمه 

2020/11/02م،  بتاريخ  اإلثنين،  يوم  والبيرة،  هللا  رام  أراضي  تسجيل  دائرة  في  سجل  فتح  قد 
وعليه أبلغكم بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي رام هللا والبيرة لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوض 

المذكور أعاله.        
                                                   

حممود ساري
ق.أ مأمور تسجيل أرايض رام اهلل والبرية



258 الرقم المرجعي: 2020-11-173ديوان الفتوى والتشريع

2020/11/25 173العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
سجل  بأن  لديكم  معلوماً  ليكن  والبيرة،  هللا  رام  محافظة  وسكانها/  رنتيس  قروي  مجلس  رئيس  إلى 

األموال غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
25/ مرج الشيخ والعقدةرام هللا والبيرة/ رنتيس 

2020/11/02م،  بتاريخ  اإلثنين،  يوم  والبيرة،  هللا  رام  أراضي  تسجيل  دائرة  في  سجل  فتح  قد 
وعليه أبلغكم بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي رام هللا والبيرة لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوض 

المذكور أعاله.        
                                                   

حممود ساري
ق.أ مأمور تسجيل أرايض رام اهلل والبرية



259 الرقم المرجعي: 2020-11-173ديوان الفتوى والتشريع

2020/11/25 173العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
بأن سجل  لديكم  ليكن معلوماً  والبيرة،  إلى رئيس مجلس قروي ترمسعيا وسكانها/ محافظة رام هللا 

األموال غير المنقولة لألحواض المبينة في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
18 حي 1/ الحوز الحي الشرقيرام هللا والبيرة/ ترمسعيا

18 حي 2/ الحوز الحي الغربيرام هللا والبيرة/ ترمسعيا

19 حي 2/ شعب جمعه الحي الغربيرام هللا والبيرة/ ترمسعيا

21 حي 1/ الحاجر الحي الشرقيرام هللا والبيرة/ ترمسعيا

2020/11/02م،  بتاريخ  اإلثنين،  يوم  والبيرة،  هللا  رام  أراضي  تسجيل  دائرة  في  سجل  فتح  قد 
وعليه أبلغكم بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي رام هللا والبيرة لتسجيل األموال غير المنقولة في األحواض 

المذكورة أعاله.        

حممود ساري
ق.أ مأمور تسجيل أرايض رام اهلل والبرية



260 الرقم المرجعي: 2020-11-173ديوان الفتوى والتشريع

2020/11/25 173العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
بأن سجل  لديكم  ليكن معلوماً  والبيرة،  إلى رئيس مجلس قروي ترمسعيا وسكانها/ محافظة رام هللا 

األموال غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
19 حي 1/ شعب جمعة الحي الشرقيرام هللا والبيرة/ ترمسعيا

2020/11/10م،  بتاريخ  الثالثاء،  يوم  والبيرة،  هللا  رام  أراضي  تسجيل  دائرة  في  سجل  فتح  قد 
وعليه أبلغكم بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي رام هللا والبيرة لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوض 

المذكور أعاله.        
                                                   

حممود ساري
ق.أ مأمور تسجيل أرايض رام اهلل والبرية



261 الرقم المرجعي: 2020-11-173ديوان الفتوى والتشريع

2020/11/25 173العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس مجلس قروي رنتيس وسكانها/ محافظة رام هللا والبيرة، ليكن معلوماً لديكم بأن سجل األموال 

غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
12/ شعب الشبلوطرام هللا والبيرة/ رنتيس

2020/11/10م،  بتاريخ  الثالثاء،  يوم  والبيرة،  هللا  رام  أراضي  تسجيل  دائرة  في  سجل  فتح  قد 
وعليه أبلغكم بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي رام هللا والبيرة لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوض 

المذكور أعاله.        
                                                   

حممود ساري
ق.أ مأمور تسجيل أرايض رام اهلل والبرية



262 الرقم المرجعي: 2020-11-173ديوان الفتوى والتشريع

2020/11/25 173العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس مجلس قروي النبي صالح وسكانها/ محافظة رام هللا والبيرة، ليكن معلوماً لديكم بأن سجل 

األموال غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
2/ الخياس والخاليلرام هللا والبيرة/ النبي صالح

2020/11/10م،  بتاريخ  الثالثاء،  يوم  والبيرة،  هللا  رام  أراضي  تسجيل  دائرة  في  سجل  فتح  قد 
وعليه أبلغكم بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي رام هللا والبيرة لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوض 

المذكور أعاله.        
                                                   

حممود ساري
ق.أ مأمور تسجيل أرايض رام اهلل والبرية
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إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس مجلس قروي عابود وسكانها/ محافظة رام هللا والبيرة، ليكن معلوماً لديكم بأن سجل األموال 

غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
17/ الشتلرام هللا والبيرة/ عابود

2020/11/10م،  بتاريخ  الثالثاء،  يوم  والبيرة،  هللا  رام  أراضي  تسجيل  دائرة  في  سجل  فتح  قد 
وعليه أبلغكم بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي رام هللا والبيرة لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوض 

المذكور أعاله.        
                                                   

حممود ساري
ق.أ مأمور تسجيل أرايض رام اهلل والبرية
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إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
لديكم بأن سجل  إلى رئيس مجلس قروي دير نظام وسكانها/ محافظة رام هللا والبيرة، ليكن معلوماً 

األموال غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
5/ الصفحةرام هللا والبيرة/ دير نظام

2020/11/10م،  بتاريخ  الثالثاء،  يوم  والبيرة،  هللا  رام  أراضي  تسجيل  دائرة  في  سجل  فتح  قد 
وعليه أبلغكم بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي رام هللا والبيرة لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوض 

المذكور أعاله.        
                                                   

حممود ساري
ق.أ مأمور تسجيل أرايض رام اهلل والبرية
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إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
األموال  سجل  بأن  لديكم  معلوماً  ليكن  القدس،  محافظة  وسكانها/  حزما  قروي  مجلس  رئيس  إلى 

غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
8/ البلدالقدس/ حزما

2020/10/14م،  بتاريخ  األربعاء،  يوم  والبيرة،  هللا  رام  أراضي  تسجيل  دائرة  في  سجل  فتح  قد 
وعليه أبلغكم بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي رام هللا والبيرة لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوض 

المذكور أعاله.        
                                                   

عبد املهدي الديك
مأمور تسجيل أرايض رام اهلل والبرية
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إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية أبو ديس وسكانها/ محافظة القدس، ليكن معلوماً لديكم بأن سجل األموال غير المنقولة 

للحوض المبين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
14/ عرقوب الخيلالقدس/ أبو ديس

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي بيت لحم، يوم الخميس، بتاريخ 2020/10/15م، وعليه أبلغكم 
بالتوجه لدائرة تسجيل األراضي في بيت لحم لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوض المذكور أعاله.        

                                                  
صالح كنعان

مدير دائرة  تسجيل أرايض حمافظة بيت حلم
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إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
األموال  بأن سجل  لديكم  معلوماً  ليكن  القدس،  رافات وسكانها/ محافظة  قروي  إلى رئيس مجلس 

غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
18 حي 1/ عردة الحي الشماليالقدس/ رافات

2020/11/10م،  بتاريخ  الثالثاء،  يوم  والبيرة،  هللا  رام  أراضي  تسجيل  دائرة  في  سجل  فتح  قد 
وعليه أبلغكم بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي رام هللا والبيرة لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوض 

المذكور أعاله.        
                                                   

حممود ساري
ق.أ مأمور تسجيل أرايض رام اهلل والبرية
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إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
 

إلى رئيس بلدية طمون وسكانها/ محافظة طوباس، ليكن معلوماً لديكم بأن سجل األموال غير المنقولة 
للحوضين المبينين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
36 حي 2/ دباب الهوش حي دباب الهوش الغربيطوباس/ طمون

36 حي 3/ دباب الهوش حي قرطات دباب الهوشطوباس/ طمون

أبلغكم  2020/10/25م، وعليه  بتاريخ  يوم األحد،  دائرة تسجيل أراضي طوباس،  فتح سجل في  قد 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي طوباس لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوضين المذكورين أعاله.        

                                                   
عيسى رضاغمه

مأمور تسجيل أرايض طوباس
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إعالن
 صادر عن رئيس هيئة العمل التعاوني

"بتصفية جمعيات تعاونية"
أحكام  سيما  ال  التعاونية،  الجمعيات  بشأن  2017م،  لسنة   )20( رقم  بقانون  القرار  ألحكام  استناداً 

المادة )55( منه،
التعاونية، ال سيما  الجمعيات  2020م، بنظام تصفية  الوزراء رقم )11( لسنة  وألحكام قرار مجلس 

أحكام المادة )4( منه، 
وبعد موافقة مجلس إدارة هيئة العمل التعاوني،

واستناداً للصالحيات المخولة لي بصفتي رئيس هيئة العمل التعاوني، 
قررت تصفية الجمعيات التعاونية المبينة أسمائها أدناه، وأعلن بهذا أنه بعد مرور شهر من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن في الجريدة الرسمية يصبح قرار التصفية نافذ المفعول.

رقم اسم الجمعيةالرقم
التسجيل

منطقة 
اسم المصفيالعمل

التعاونية 1. الشرقية  زيد  بني  جمعية 
بشار جمال قاسم يوسفرام هللا)1328(الزراعية

احمد رشاد عباس ردادطولكرم)1241(جمعية السنابل التعاونية للمنفعة العامة2.

بنك 3. لموظفي  التعاونية  اإلسكان  جمعية 
سوزان  سعيد رمضان نابلس)784(القاهرة عمان 

حبش

التعاونية 4. ضعيف  أبو  دير  جمعية 
سفيان احمد سعيد شعبانجنين)1479(الزراعية م.م

الثروة 5. لتطوير  التعاونية  ترقوميا  جمعية 
محمد إبراهيم حسن الخليل)1562(الحيوانية م.م 

رواشدة

الثروة 6. لتنمية  التعاونية  الوفاق  جمعية 
محمد إبراهيم حسن الخليل)1392(الحيوانية 

رواشدة

سفيان احمد سعيد شعبانجنين)934(جمعية إسكان الزبابدة التعاونية م.م 7.

صالح فريد سلمان داوودقلقيلية)1060(الجمعية التعاونية لمربي النحل م .م 8.

الجمعية التعاونية لعصر الزيتون وتصنيع 9.
احمد رشاد عباس ردادطولكرم)561(وتسويق منتجاته في عالر وصيدا م.م 

سفيان احمد سعيد شعبانجنين)1450(جمعية الفندقومية التعاونية الزراعية م.م 10.

منطقة 11. في  الزراعية  التعاونية  الجمعية 
سفيان احمد سعيد شعبانجنين)684(تلفيت م.م 

عبد الناصر محمد حسن رام هللا)523(جمعية الجانية التعاونية الزراعية12.
دار أبو عادي
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التعاونية 13. والتسليف  التوفير  جمعية 
عبد الناصر محمد حسن رام هللا)319(لتدريب المهني م.م 

دار أبو عادي

عبد الناصر محمد حسن رام هللا)1102(جمعية القدس التعاونية لإلسكان14.
دار أبو عادي

الجمعية التعاونية لعصر الزيتون منطقة 15.
سفيان احمد سعيد شعبانجنين)409(برطعة 

في 16. التعاونية  الموظفين  إسكان  جمعية 
سفيان احمد سعيد شعبانجنين)486(عرابة

شروق عبد الرحمنجنين)521(جمعية قباطية التعاونية لإلسكان17.
أبو بكر

شروق عبد الرحمنجنين)522(جمعية إسكان حطين التعاونية18.
أبو بكر

لعصر 19. التعاونية  العصرية  الجمعية 
شروق عبد الرحمنجنين)527(الزيتون يعبد

أبو بكر

الزيتون 20. لعصر  التعاونية  الجمعية 
سفيان احمد سعيد شعبانجنين)563(وتسويق منتجاته عرابة 

سفيان احمد سعيد شعبانجنين)564(جمعية عرابة التعاونية للثروة الحيوانية21.

سفيان احمد سعيد شعبانجنين)698(جمعية إسكان المهندسين التعاونية 22.

سفيان احمد سعيد شعبانجنين)860(جمعية إسكان األطباء التعاونية 23.

شروق عبد الرحمنجنين)932(الجمعية التعاونية للصناعات الغذائية 24.
أبو بكر

التعاونية 25. اإلسكان  خدمات  جمعية 
شروق عبد الرحمنجنين)1140(لمشروع مرج بن عامر 

أبو بكر

للتسليف 26. التعاونية  بديا  اتحاد  جمعية 
احمد رشاد عباس ردادسلفيت)33(والتوفير  

احمد رشاد عباس ردادسلفيت)815(جمعية مسحة التعاونية الزراعية م.م27.

التعاونية 28. والتسليف  التوفير  جمعية 
عبد الناصر محمد حسن رام هللا)118(لموظفي الحكومة برام هللا م.م 

دار أبو عادي

عبد الناصر محمد حسن رام هللا)438(جمعية دير دبوان الزراعية 29.
دار أبو عادي

عبد الناصر محمد حسن رام هللا)626(جمعية دير نظام التعاونية الزراعية30.
دار أبو عادي

بشار جمال قاسم يوسفرام هللا)683(الجمعية التعاونية لإلنتاج الصناعي31.

بشار جمال قاسم يوسفرام هللا)1056(جمعية السالم التعاونية لإلسكان32.

لمشروع 33. اإلسكان  خدمات  جمعية 
م.م بشار جمال قاسم يوسفرام هللا)1112(بيوتنا 
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بشار جمال قاسم يوسفرام هللا)1118(جمعية خدمات اإلسكان لمشروع النصر 34.

بشار جمال قاسم يوسفرام هللا)1175(جمعية حي المهندسين التعاونية لإلسكان35.

امجد عيسى محمد رام هللا)1207(جمعية كوبر التعاونية للثروة الحيوانية36.
صوافطه

امجد عيسى محمد رام هللا)1215(جمعية كوبر االستهالكية التعاونية37.
صوافطه

امجد عيسى محمد رام هللا)1263(جمعية بيت عور الفوقا للثروة الحيوانية38.
صوافطه

المشاريع 39. ألصحاب  التعاونية  الجمعية 
امجد عيسى محمد رام هللا)1325(المتوسطة والصغيرة 

صوافطه

امجد عيسى محمد رام هللا)1326(جمعية المغير التعاونية الزراعية 40.
صوافطه

سميح محمود إبراهيم رام هللا)1379(جمعية رنتيس للتنمية الريفية 41.
عيسى

ميرفت سند عبد هللاالقدس)414(جمعية األمل التعاونية لإلسكان 42.
أبو عطون

ميرفت سند عبد هللاالقدس)473(جمعية بيت المقدس التعاونية لإلسكان43.
أبو عطون

لتنمية 44. التعاونية  الجهالين  عرب  جمعية 
ميرفت سند عبد هللاالقدس)682(الثروة الحيوانية

أبو عطون

جمعية إسكان موظفي كلية تدريب قلنديا 45.
ميرفت سند عبد هللاالقدس)794(التعاونية

أبو عطون

للمنفعة 46. التعاونية  االنصاري  ال  جمعية 
ميرفت سند عبد هللاالقدس)1066(المتبادلة م.م

أبو عطون

ميرفت سند عبد هللاالقدس)1440(جمعية قلنديا البلد التعاونية للتنمية الريفية 47.
أبو عطون

يوسف الرتك
رئيس هيئة العمل التعاوين
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قرار رقم )3( لسنة 2020م
بشطب شركات عادية عامة من سجل الشركات 

مراقب الرشكات،
استناداً ألحكام قانون الشركات رقم )12( لسنة 1964م وتعديالته، ال سيما أحكام المادة )32( منه،

وبناًء على الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
شطب الشركات العادية العامة التالية من سجل الشركات في وزارة االقتصاد الوطني: 

شركة عصر التكنولوجيا لتقنيات الحاسوب، رقم )562178772(.. 1
شركة المرجان للسياحة والسفر والحج والعمرة، رقم )562134783(.. 2
شركة ثائر البكري وشركاه لتجارة األلبسة، رقم )562312025(.. 3

                                                     
مادة )2(

يحق لكل متضرر من جراء الشطب أن يطعن إلى المحكمة في قرار الشطب خالل شهرين من تاريخ 
النشر في الجريدة الرسمية.

مادة )3(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.  

مادة )4(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2020/09/07 ميالدية
                        الموافق: 19/محرم/ 1442 هجرية

طارق املرصي
مراقب الرشكات
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قرار رقم )4( لسنة 2020م
بشطب شركة عادية عامة من سجل الشركات

 
مراقب الرشكات،

استناداً ألحكام قانون الشركات رقم )12( لسنة 1964م وتعديالته، ال سيما أحكام المادة )32( منه،
وبناًء على الصالحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
شطب شركة محمد الرجوب وشركائه للسياحة والسفر والحج والعمرة، رقم )562304758(/ الشركة 

العادية العامة من سجل الشركات في وزارة االقتصاد الوطني.
                                                                 

مادة )2(
يحق لكل متضرر من جراء الشطب أن يطعن إلى المحكمة في قرار الشطب خالل شهرين من تاريخ 

النشر في الجريدة الرسمية.

مادة )3(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.  

مادة )4(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2020/10/04 ميالدية
                          الموافق: 17/صفر/1442 هجرية

طارق املرصي
مراقب الرشكات
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قرار رقم )5( لسنة 2020م
بشطب شركات عادية عامة من سجل الشركات 

مراقب الرشكات،
استناداً ألحكام قانون الشركات رقم )12( لسنة 1964م وتعديالته، ال سيما أحكام المادة )32( منه،

وبناًء على الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
شطب الشركات العادية العامة التالية من سجل الشركات في وزارة االقتصاد الوطني: 

شركة سوبر ترك ماركت لقطع المعدات الثقيلة، رقم )562318527(.. 1
شركة عبد الرحمن مرقطن وشركاه لالتصاالت، رقم )562306845(.. 2
شركة الوفيرا للمواد الغذائية والطبيعية، رقم )562303164(.. 3
شركة ناريمان وشركاه لتجارة األحذية، رقم )562166033(.. 4

                              
مادة )2(

يحق لكل متضرر من جراء الشطب أن يطعن إلى المحكمة في قرار الشطب خالل شهرين من تاريخ 
النشر في الجريدة الرسمية.

مادة )3(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.  

مادة )4(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2020/10/19 ميالدية
                   الموافق: 02/ربيع األول/1442 هجرية

           
طارق املرصي

مراقب الرشكات
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قرار رقم )13( لسنة 2020م
بشأن تنفيذ قرارات مجلس األمن الدولي

استناداً ألحكام المرسوم الرئاسي رقم )14( لسنة 2015م، بشأن تنفيذ قرارات مجلس األمن، ال سيما 
أحكام المادة )1/3( منه،

الدولي  األمن  مجلس  قرار  بموجب  المنشأة  المتحدة،  لألمم  التابعة  العقوبات  لجنة  لقرار  وتنفيذاً 
رقم )1267(،

والحقاً للقرار رقم )1( لسنة 2016م، بشأن تنفيذ قرارات مجلس األمن الدولي، الصادر عن لجنة 
تنفيذ قرارات مجلس األمن الدولي بتاريخ 2016/02/11م،

وبناًء على الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
والتسليح  السفر  وحظر  مباشر،  غير  أو  مباشر  بشكل  العائدة  واألصول  لألموال  الفوري  التجميد 
لالسم المرفق الذي تم إدراجه على قائمة التجميد الخاصة بلجنة العقوبات التابعة لمجلس األمن الدولي، 
المنشورة على موقعها الرسمي، وذلك وفق قرار لجنة العقوبات بتاريخ 2020/10/08م، وبموجب 
يتضمن  الذي  2016/02/21م،  بتاريخ   )1( رقم  الدولي  األمن  مجلس  قرارات  تنفيذ  لجنة  قرار 

تنفيذ قرار مجلس األمن الدولي رقم )1267( لسنة 1999م.

مادة )2(
مخاطبة كافة الجهات ذات العالقة التخاذ ما يلزم بشأن تطبيق القرار المذكور بصورة فورية.

مادة )3(
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية معداًل لما نشر بذات الخصوص، بما ينحصر باالسم المرفق 

في هذا القرار.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2020/10/08 ميالدية
                         الموافق: 21/صفر/1442 هجرية

املستشار أكرم اخلطيب
النائب العام

رئيس جلنة تنفيذ قرارات جملس األمن الدويل
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2020 لسنة 13القرار رقم   
االنجليسية باللغة اإلسم المدرج بيانات  

 
 :يمكن االطالع على البيانات باللغة العربية بالرجوع الى قائمة الجزاءات على موقع االمن الدولي 

https://scsanctions.un.org/fop/fop?xml=htdocs/resources/xml/ar/consolidated.xml&xslt=htdocs/resources/
xsl/ar/al-qaida.xsl 

 
A.  Individuals 

QDi.428 Name: 1: JAMAL 2: HUSSEIN 3: HASSAN 4: ZEINIYE 

Name (original script):جمال حسين حسن زينيه   

Title: na Designation: na DOB: a( 17 Aug 1972 b( 1 Jan 1972 POB: a( Benghazi, Libya b( 
Al Tall, Syrian Arab Republic c( Tell Mnin, Syrian Arab Republic Good quality a.k.a.:  
Jamal Husayn Zayniyah Low quality a.k.a: a( Abu Malek El Talleh b( Abu Hussein c( 
abu-Malik al-Ansari d( Abu-Malik al-Shami e( Abu-Malik al-Talli Nationality: Syrian 
Arab Republic Passport No: Syrian Passport No: 3987189 National identification No: a( 
13080011550 b( Syrian Identification Card No. 5877002 issued 25 May 2011 Address: a( 
Syrian Arab Republic b( Arsal, Bekaa, Lebanon Listed on 8 Oct. 2020 Other information: 
Leader of AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT )QDe.137( in 
West Kalamoun, Syrian Arab Republic.  Mother’s name is Amina Tohmeh. 






