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قرار بقانون رقم ( )35لسنة 2021م
بشأن تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ( )4لسنة 1998م وتعديالته
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

استنا ًدا للنظام األساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته،
وبعد االطالع على قانون الخدمة المدنية رقم ( )4لسنة 1998م وتعديالته،
وبنا ًء على الصالحيات المخولة لنا،
ً
وتحقيقا للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون اآلتي:
مادة ()1
يشار إلى قانون الخدمة المدنية رقم ( )4لسنة 1998م وتعديالته ،لغايات إجراء هذا التعديل
بالقانون األصلي.
مادة ()2
تعدل المادة ( )63من القانون األصلي ،وذلك بإضافة فقرة جديدة تحمل الرقم ( )3على النحو اآلتي:
3.3استثنا ًء مما ورد في الفقرة ( )2من هذه المادة ،وللمصلحة الوطنية يجوز تمديد إعارة المعلمين
للخارج بقرار من وزير التربية والتعليم.
مادة ()3
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة ()4
على الجهات المختصة كافة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون ،ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام هللا بتاريخ 2021/10/28 :ميالدية
الموافق/22 :ربيع األول 1443/هجرية

حمــمود عــباس
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
ديوان الفتوى والتشريع
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قرار بقانون رقم ( )36لسنة 2021م
بتعديل قرار بقانون رقم ( )14لسنة 2015م
بشأن الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

استنا ًدا للنظام األساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته،
وبعد االطالع على قرار بقانون رقم ( )14لسنة 2015م بشأن الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة،
وبنا ًء على الصالحيات المخولة لنا،
ً
وتحقيقا للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون اآلتي:
مادة ()1
يشار إلى قرار بقانون رقم ( )14لسنة 2015م بشأن الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ،لغايات إجراء
هذا التعديل بالقانون األصلي.
مادة ()2
يعدل تعريف "الطاقة المتجددة" الوارد في المادة ( )1من القانون األصلي ليصبح على النحو اآلتي:
الطاقة المتجددة :تشمل كل من اآلتي:
1.1الطاقة البديلة الناتجة من مصادر طبيعية لها طابع الديمومة واالستمرارية ،كالطاقة الشمسية
وطاقة الرياح وأي مصادر طبيعية أخرى تعتمدها سلطة الطاقة لغايات تطبيق هذا القرار بقانون
كطاقة بديلة.
2.2الطاقة البديلة الناتجة من مصادر مرخص بها من سلطة الطاقة وجهات االختصاص ،بعد مطابقتها
للمواصفات المطلوبة.
مادة ()3
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

ديوان الفتوى والتشريع
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مادة ()4
على الجهات المختصة كافة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون ،ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام هللا بتاريخ 2021/10/28 :ميالدية
الموافق/22 :ربيع األول 1443/هجرية

حمــمود عــباس
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

ديوان الفتوى والتشريع
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مرسوم رقم ( )23لسنة 2021م
بشأن إعالن حالة الطوارئ
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

استنا ًدا للنظام األساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته ،ال سيما أحكام الباب السابع منه،
وبعد االطالع على قرار بقانون رقم ( )7لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ،
وفي ظل الظروف االستثنائية التي يمر بها الوطن،
ً
وعمل بواجباتي الدستورية في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة،
وبنا ًء على الصالحيات المخولة لنا،
ً
وتحقيقا للمصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت:
مادة ()1
إعالن حالة الطوارئ لمدة ثالثين يومًا في جميع األراضي الفلسطينية ،لمواجهة استمرار تفشي
فايروس "كورونا".
مادة ()2
تستمر جهات االختصاص باتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لمجابهة المخاطر الناتجة عن فايروس
"كورونا" ،وحماية الصحة العامة ،وتحقيق األمن واالستقرار.
مادة ()3
يخول رئيس الوزراء بالصالحيات واالختصاصات الالزمة لتحقيق غايات هذا اإلعالن كافة.
مادة ()4
على الجهات المختصة كافة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ أحكام هذا المرسوم ،ويعمل به من تاريخ صدوره،
وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام هللا بتاريخ 2021/10/30 :ميالدية
الموافق/24 :ربيع األول 1443/هجرية

حمــمود عــباس
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
ديوان الفتوى والتشريع
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قرار رقم ( )104لسنة 2021م
بشأن تشكيل لجنة وطنية لإلصالح
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

استنا ًدا للنظام األساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته،
وبنا ًء على الصالحيات المخولة لنا،
ً
وتحقيقا للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:

مادة ()1
تشكيل لجنة وطنية لإلصالح برئاسة المستشار القانوني لرئيس الدولة وعضوية كل من:
1.1أمين عام مجلس الوزراء.
2.2رئيس ديوان الموظفين العام.
3.3رئيس ديوان الرقابة المالية واإلدارية.
4.4رئيس هيئة التقاعد العام.
5.5رئيس هيئة التنظيم واإلدارة.
6.6وزير العدل.
7.7ممثل عن الصندوق القومي الفلسطيني.
8.8ممثل عن وزارة المالية.
9.9ممثل عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
1010ممثل عن المخابرات العامة.
مادة ()2
تتولى اللجنة دراسة القوانين واألنظمة والهيكليات التي يستند إليها البناء المؤسسي في الدولة،
وكل ما يتعلق بالوظيفة العمومية ،لجهة إصالحها وتطويرها وترشيق هيكلياتها وترشيد نفقاتها
وتحسين أدائها.
مادة ()3
تتولى اللجنة ً
أيضا دراسة العالقة الوظيفية والبنيوية ما بين مؤسسات وهيكليات الدولة من جهة،
والمؤسسات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها من جهة أخرى ،لجهة إعادة ضبطها وتقنينها
وإزالة التمايز فيما بينها.

ديوان الفتوى والتشريع
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مادة ()4

يكون للجنة في سبيل تحقيق أهدافها:
1.1تشكيل لجان فرعية متخصصة ،على أن يرأس كل منها أحد أعضاء اللجنة الوطنية.
2.2االستعانة بمن تراه ضروريًا من ذوي الخبرة واالختصاص الفلسطينيين واألجانب.
مادة ()5
تنهي اللجنة أعمالها فيما ال يتجاوز السنة من تاريخ تشكيلها ،وترفع تقاريرها وتوصياتها لرئيس الدولة
شهريًا.
مادة ()6
على الجهات المختصة كافة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ أحكام هذا القرار ،ويعمل به من تاريخ صدوره،
وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام هللا بتاريخ 2021/10/18 :ميالدية
الموافق/12 :ربيع األول 1443/هجرية

حمــمود عــباس
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

ديوان الفتوى والتشريع
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قرار رقم ( )105لسنة 2021م
بشأن تشكيل لجنة متابعة قانونية
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

استنا ًدا للنظام األساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته،
وبنا ًء على الصالحيات المخولة لنا،
ً
وتحقيقا للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:

مادة ()1
تشكيل لجنة متابعة قانونية ،برئاسة الدكتور محمد الشاللدة وزير العدل ،وعضوية كل من السادة:
نائبًا للرئيس
1.1المستشار علي مهنا ،المستشار القانوني لرئيس الدولة
عض ًوا
2.2المستشار أكرم الخطيب ،النائب العام
ً
عض ًوا
ممثل عن وزارة الخارجية
3.3السفير عمار حجازي،
4.4ممثل عن المجتمع المدني ،وأربعة أكاديميين وقانونيين من ذوي الخبرة واالهتمام ،تتم تسميتهم
من قبل رئيس الدولة بنا ًء على تنسيب رئيس اللجنة.
مادة ()2
تتولى اللجنة متابعة الجوانب القانونية الواردة في خطاب رئيس الدولة في الدورة ( )76للجمعية العامة
لألمم المتحدة ،وما يرتبط بها من آليات قانونية وقضائية.
مادة ()3
يكون للجنة في سبيل تحقيق أهدافها االستعانة بمن تراه ضروريًا من ذوي الخبرة واالختصاص
من الفلسطينيين واألجانب.
مادة ()4
ترفع اللجنة تقرير وتوصيات دورية لرئيس الدولة.

ديوان الفتوى والتشريع
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مادة ()5
على الجهات المختصة كافة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ أحكام هذا القرار ،ويعمل به من تاريخ صدوره،
وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام هللا بتاريخ 2021/10/18 :ميالدية
الموافق/12 :ربيع األول 1443/هجرية

حمــمود عــباس
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

ديوان الفتوى والتشريع
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قرار رقم ( )106لسنة 2021م
بشأن التجديد لألستاذ /د .نور الدين أبو الرب
رئيسا لجامعة فلسطين التقنية
ً
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

استنا ًدا للنظام األساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته،
وبعد االطالع على قرار بقانون رقم ( )6لسنة 2018م بشأن التعليم العالي،
وعلى القرار الرئاسي الصادر بتاريخ 2018/08/26م بشأن تعيين األستاذ الدكتور نور الدين أبو الرب
رئيسً ا لجامعة فلسطين التقنية "خضوري"،
وبنا ًء على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2021/10/11م،
وعلى الصالحيات المخولة لنا،
ً
وتحقيقا للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة ()1
التجديد لألستاذ الدكتور /نور الدين عبد العزيز فريد أبو الرب رئيسً ا لجامعة فلسطين التقنية "خضوري"
لمدة ثالث سنوات اعتبارً ا من تاريخ 2021/08/26م.
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة ()2

مادة ()3
على الجهات المختصة كافة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ أحكام هذا القرار ،ويعمل به من تاريخ صدوره،
وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام هللا بتاريخ 2021/10/19 :ميالدية
الموافق/13 :ربيع األول 1443/هجرية

حمــمود عــباس
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

ديوان الفتوى والتشريع
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العدد
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قرار رقم ( )107لسنة 2021م
بشأن تنكيس العلم على مؤسسات الدولة وسفاراتها وممثلياتها كافة
تنديدا بوعد بلفور
ً
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

استنا ًدا للنظام األساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته،
وبنا ًء على الصالحيات المخولة لنا،
ً
وتحقيقا للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:

مادة ()1
تنكيس العلم على مؤسسات الدولة وسفاراتها وممثلياتها كافة ،في اليوم الثاني من تشرين الثاني من كل
عام ،وذلك تندي ًدا بوعد بلفور وما تمخض عنه من تشريد لشعبنا الفلسطيني وسلب لحقوقه المشروعة،
وتذكيرً ا للعالم أجمع ،وبالذات المملكة المتحدة ،بضرورة تحمل المسؤولية لتمكين شعبنا من حقوقه
المشروعة المتمثلة في االستقالل والحرية والعودة.
مادة ()2
على الجهات المختصة كافة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ أحكام هذا القرار ،ويعمل به من تاريخ صدوره،
وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام هللا بتاريخ 2021/10/31 :ميالدية
الموافق/25 :ربيع األول 1443/هجرية

حمــمود عــباس
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

ديوان الفتوى والتشريع
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قرار رقم ( )108لسنة 2021م
بشأن تشكيل مجلس اإلفتاء األعلى
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

استنا ًدا للنظام األساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته،
وبعد االطالع على قرار بقانون رقم ( )7لسنة 2012م بشأن دار اإلفتاء الفلسطينية وتعديالته،
وبنا ًء على تنسيب المفتي العام بتاريخ 2021/10/26م،
وعلى الصالحيات المخولة لنا،
ً
وتحقيقا للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة ()1
تشكيل مجلس اإلفتاء األعلى برئاسة فضيلة الشيخ محمد أحمد حسين المفتي العام للقدس والديار
الفلسطينية ،وعضوية أصحاب الفضيلة التالية أسمائهم:
1.1الشيخ /إبراهيم خليل محمد عوض هللا ،نائب المفتي العام.
2.2الشيخ /إحسان إبراهيم محمود عاشور ،مفتي محافظة خان يونس.
3.3الشيخ /أحمد خالد شوباش "محمد علي" ،مفتي محافظة نابلس.
4.4الشيخ /د .جمال أحمد عبد الكريم "زيد الكيالني" ،جامعة النجاح الوطنية.
5.5الشيخ /حسن أحمد حسن جابر ،مفتي محافظة رفح.
6.6الشيخ /حسن إسماعيل الغلبان اللحام ،مفتي محافظة غزة.
7.7الشيخ /د .حسن عبد الرحمن محمد أحمد ،رئيس مجمع اللغة العربية الفلسطيني.
8.8الشيخ /د .حمزة ذيب حمودة ،جامعة القدس.
9.9الشيخ /سليم مصطفى عبد الرحمن األشقر ،وزارة األوقاف والشؤون الدينية.
1010الشيخ /د .سامي محمد نمر أبو عرجا ،جامعة األزهر  -غزة.
1111الشيخ /حاتم محمد حلمي عبد السميع البكري ،رئيس محكمة االستئناف الشرعية.
1212الشيخ /عمار توفيق "أحمد بدوي" أيوب ،مفتي محافظة طولكرم.
1313الشيخ /د .لؤي عزمي جبريل غزاوي ،جامعة الخليل.
1414الشيخ /محمد أحمد نافع أبو الرب ،مفتي محافظة جنين.
1515الشيخ /محمد سعيد محمد صالح ،مفتي قوى األمن الفلسطينية.
1616الشيخ" /محمد ماهر" شوكت شكري مسودة ،مفتي محافظة الخليل.
1717الشيخ /د .محمد مطلق محمد عساف ،جامعة القدس.
1818الشيخ /د .نعيم سمارة سالم المصري ،جامعة األزهر  -غزة.
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يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة ()2

مادة ()3
على الجهات المختصة كافة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ أحكام هذا القرار ،ويعمل به اعتبارً ا من تاريخ
2021/12/07م ،وينشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام هللا بتاريخ 2021/11/08 :ميالدية
الموافق/03 :ربيع الثاني 1443/هجرية

حمــمود عــباس
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

ديوان الفتوى والتشريع
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العدد

2021/11/22
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نظام رقم ( )20لسنة 2021م
بتعديل نظام ترخيص مستودع التجهيزات الطبية لعيادات
ومختبرات األسنان الخاصة رقم ( )13لسنة 2011م
جملس الوزراء،

استنا ًدا ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته ،ال سيما أحكام المادة ( )70منه،
وبعد االطالع على أحكام قانون الصحة العامة رقم ( )20لسنة 2004م وتعديالته ،ال سيما أحكام
المادة ( )83منه،
واالطالع على قرار مجلس الوزراء رقم ( )13لسنة 2011م بنظام ترخيص مستودع التجهيزات
الطبية لعيادات ومختبرات األسنان الخاصة،
وبنا ًء على تنسيب وزير الصحة،
وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 2021/10/04م،
وعلى الصالحيات المخولة لنا،
ً
وتحقيقا للمصلحة العامة،
أصدرنا النظام اآلتي:
مادة ()1
يشار إلى نظام ترخيص مستودع التجهيزات الطبية لعيادات ومختبرات األسنان الخاصة رقم ()13
لسنة 2011م ،لغايات إجراء هذا التعديل بالنظام األصلي.
مادة ()2
تعدل المادة ( )1من النظام األصلي على النحو اآلتي:
1.1يعدل تعريف المستودع ليصبح على النحو التالي:
المستودع :المؤسسة المعدة الستيراد وشراء وتخزين وتوزيع وبيع التجهيزات الطبية ومواد
األسنان بالجملة لعيادات ومختبرات األسنان أو أي جهة مرخص لها بتداولها.
2.2يضاف تعريف جديد على النحو التالي:
مستودع مواد األسنان :المكان المعد الستيراد وشراء وتخزين وتوزيع وبيع مواد األسنان
بالجملة لعيادات ومختبرات األسنان أو أي جهة مرخص لها بتداولها.
مادة ()3
تعدل المادة ( )4من النظام األصلي على النحو اآلتي:
1.1تعدل ديباجة المادة لتصبح على النحو التالي:
يشترط لترخيص مستودع التجهيزات الطبية لعيادات ومختبرات األسنان الخاصة ومستودع
مواد األسنان اآلتي:
ديوان الفتوى والتشريع
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2.2تعدل الفقرة ( )2لتصبح على النحو التالي:
أال تقل مساحة المستودع الداخلية عن ( )120م  ،ومساحة مستودع مواد األسنان الداخلية
عن ( )50م.2
2

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة ()4

مادة ()5
على الجهات المختصة كافة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ أحكام هذا النظام ،ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام هللا بتاريخ 2021/10/04 :ميالدية
الموافق/27 :صفر 1443/هجرية

د .حممد اشتية
رئيس الوزراء

ديوان الفتوى والتشريع
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قرار مجلس الوزراء رقم ( )7لسنة 2021م
بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم ( )1لسنة 2018م
المعدل لجداول الحرف المصنفة بذيل قانون الحرف والصناعات
رقم ( )16لسنة 1953م وتعديالته
جملس الوزراء،

استنا ًدا ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته،
وألحكام قانون الحرف والصناعات رقم ( )16لسنة 1953م وتعديالته،
وألحكام قرار مجلس الوزراء رقم ( )1لسنة 2018م المعدل لجداول الحرف المصنفة بذيل
قانون الحرف والصناعات رقم ( )16لسنة 1953م وتعديالته،
وبنا ًء على تنسيب وزارة الصحة ووزارة الحكم المحلي،
وعلى الصالحيات المخولة لنا،
ً
وتحقيقا للمصلحة العامة،
قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2021/10/11م ،اآلتي:
مادة ()1
المصادقة على تعديل جداول الحرف المصنفة بذيل قانون الحرف والصناعات رقم ( )16لسنة 1953م
وتعديالته.
مادة ()2
على الجهات المختصة كافة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ أحكام هذا القرار ،ويعمل به من تاريخ صدوره،
وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة جنين بتاريخ 2021/10/11 :ميالدية
الموافق/05 :ربيع األول 1443/هجرية

د .حممد اشتية
رئيس الوزراء

ديوان الفتوى والتشريع
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تعليمات رقم ( )8لسنة 2021م
بمزاولة مهنة األطراف االصطناعية
وزير الصحة،

استنا ًدا ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته ،ال سيما أحكام المادة ( )2/71منه،
وألحكام قانون الصحة العامة رقم ( )20لسنة 2004م وتعديالته ،ال سيما أحكام المواد ( )2و()62
و( )63منه،
وبنا ًء على الصالحيات المخولة لنا،
ً
وتحقيقا 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.
المديرية :مديرية الصحة في المحافظة.
الوحدة :وحدة اإلجازة والترخيص في الوزارة.
اللجنة :لجنة الكشف الميداني المشكلة بقرار من رئيس الوحدة.
المهنة :مهنة األطراف االصطناعية واألجهزة المساعدة التي تُعنى بتعويض بعض وظائف أعضاء
الجسم أو األطراف المفقودة منه نتيجة التعرض لحادث أو مرض نتج عنه خلل أو فقدان هذه األطراف.
اختصاصي األطراف االصطناعية :الشخص الطبيعي المرخص له بممارسة المهنة بموجب أحكام
هذه التعليمات.
فني األطراف االصطناعية :الشخص الطبيعي المرخص له بممارسة المهنة بموجب أحكام هذه التعليمات،
ويعمل تحت إشراف اختصاصي األطراف االصطناعية.
المركز :المكان المرخص له بممارسة المهنة بموجب أحكام هذه التعليمات.
مدير المركز :اختصاصي األطراف االصطناعية الذي يصدر ترخيص المركز باسمه.
مادة ()2
يحظر على أي شخص ممارسة المهنة أو فتح مركز إال بعد الحصول على إجازة مزاولة المهنة
والرخصة من الوزارة.

ديوان الفتوى والتشريع

34
mjr.lab.pna.ps

الرقم المرجعي185-11-2021 :

العدد

2021/11/22

185

مادة ()3
يشترط في طالب الحصول على مزاولة المهنة توافر الشروط اآلتية:
1.1فلسطينيًا أو أجنبيًا من رعايا الدول التي تعامل الفلسطينيين بالمثل.
ً
حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
2.2
ً
ً
3.3حاصل على الشهادة العلمية وفقا لآلتي:
 .أاختصاصي أطراف اصطناعية :شهادة بكالوريوس في مجال األطراف االصطناعية
واألجهزة المساعدة كحد أدنى من جامعة معترف بها أو ما يعادلها من الجهات المختصة.
 .بفني أطراف اصطناعية :شهادة الدبلوم في مجال األطراف االصطناعية كحد أدنى من كلية
أو معهد معترف به أو ما يعادلها من الجهات المختصة.
محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو األمانة ،ما لم يرد له اعتباره.
4.4غير
ٍ
مادة ()4
ً
يقدم طلب مزاولة المهنة إلى المديرية وفق النموذج المعتمد من الوزارة مرفقا باآلتي:
1.1الهوية الشخصية أو جواز السفر.
 )4(2.صور شخصية.
3.3شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مصدقة من وزارة التربية والتعليم.
4.4شهادة الدبلوم وشهادة االمتحان الشامل وكشف العالمات مصدقات من وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي.
5.5الشهادة الجامعية وكشف العالمات مصدقين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
6.6معادلة شهادة مصدقة لخريجي الجامعات والمعاهد األجنبية.
7.7شهادة عدم محكومية.
مادة ()5
1.1تتم إجراءات الحصول على مزاولة المهنة وفق اآلتي:
 .أتحيل المديرية طلب مزاولة المهنة إلى الوحدة بعد اكتمال الوثائق المحددة في المادة ()4
من هذه التعليمات خالل ( )7أيام من تاريخ استالم الطلب.
 .بتقوم الوحدة بدراسة الطلب خالل ( )30يومًا من تاريخ إحالة الطلب من قبل المديرية،
ويحق لها رفض الطلب ،على أن يكون مسببًا.
 .جترفع الوحدة التوصية باعتماد إجازة مزاولة المهنة إلى الوزير أو من يفوضه.
 .دترسل الوحدة إجازة مزاولة المهنة للمديرية لتسليمها إلى مقدم الطلب بعد دفع الرسوم المقررة
حسب األصول.
2.2تجدد إجازة مزاولة المهنة سنويًا بعد التأكد من استمرار استيفاء شروط المزاولة.
مادة ()6
1.1يتم ترخيص المركز وفق اإلجراءات اآلتية:
 .أيقدم طلب الترخيص إلى المديرية على نموذج الترخيص المعتمد من الوزارة.
 .بتحيل المديرية طلب الترخيص إلى الوحدة خالل ( )7أيام من تاريخ تقديم الطلب.
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 .جتتولى اللجنة الكشف الميداني عن المركز بالتنسيق مع المديرية للتأكد من مطابقته للشروط
الفنية المحددة بموجب أحكام المادة ( )8من هذه التعليمات.
ً
 .دترفع اللجنة تقريرها لرئيس الوحدة خالل ( )14يومًا من تاريخ تشكيلها مرفقا به نموذج
الكشف عن المركز المعتمد من الوزارة.
هـ .يجوز للوحدة رفض ترخيص المركز على أن يكون مسببًا.
 .وترفع الوحدة التوصية إلى الوزير أو من يفوضه بترخيص المركز خالل ( )30يومًا
من تاريخ تسلمها تقرير اللجنة.
 .زترسل الوحدة الترخيص للمديرية لتقوم بتسليمه إلى مقدم الطلب بعد دفع رسوم الترخيص
المقررة حسب األصول.
2.2يجدد ترخيص المركز سنويًا ،بنا ًء على طلب مدير المركز بعد أن تقوم اللجنة بإعادة الكشف
للتأكد من استمرار استيفائه لشروط الترخيص المحددة في أحكام هذه التعليمات.
مادة ()7
ً
مرفقا بالوثائق اآلتية:
يقدم طلب ترخيص المركز
1.1صورة عن شهادة مزاولة المهنة صادرة عن الوزارة سارية المفعول الختصاصي األطراف
االصطناعية مقدم الطلب.
2.2شهادة خبرة ال تقل عن ( )3سنوات في مجال األطراف االصطناعية واألجهزة المساعدة
لمقدم الطلب.
3.3صورة عن شهادة مزاولة المهنة الصادرة عن الوزارة ألي اختصاصي أطراف اصطناعية
أو أي فني أطراف اصطناعية سيعمل في المركز.
4.4عقد إيجار أو سند ملكية للمركز باسم مقدم الطلب.
5.5صورة عن عقد شراكة المركز إذا كان ألكثر من اختصاصي أطراف اصطناعية.
6.6خارطة موقع توضح مساحة وعنوان المركز.
7.7مخطط هندسي لتقسيمات المركز الداخلية صادر عن مهندس مختص.
8.8قائمة باألجهزة واألدوات.
9.9تصريح مشفوع بالقسم من مقدم طلب الترخيص بالملكية والتفرغ.
1010صورة مصدقة عن تأمين ( )Malpracticeساري المفعول.
1111تصريح السالمة العامة والوقاية صادر من الدفاع المدني ساري المفعول.
مادة ()8
يشترط في المركز توافر الشروط الفنية اآلتية:
1.1أال تقل مساحته عن ( )90م.2
2.2أن تكون التقسيمات الداخلية للمركز على النحو اآلتي:
 .أغرفة انتظار بمساحة ( )9م 2بحد أدنى.
 .بغرفة قياس وتشخيص بمساحة ( )9م 2بحد أدنى ،على أن تتوافر فيها األجهزة والمعدات
الواردة في الملحق رقم ( )1المرفق بهذه التعليمات.
 .جغرفة جبس بمساحة ( )9م 2بحد أدنى.
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 .دمرفق صحي موائم.
هـ .ورشة بمساحة ( )60م بحد أدنى ،على أن تتوفر فيها المتطلبات اآلتية:
1 )1مساحة طولية للمتوازي الخاص بالتدريب على المشي بمسافة ال تقل عن ( )4م ،بشرط
المحافظة على خصوصية المريض.
2 )2مفصولة عن باقي الغرف بحائط عازل.
3 )3شفاط خاص تحفظ فيه العوادم.
4 )4المسافة بين المعدات كافية للتنقل اآلمن.
5 )5توفر األجهزة والمعدات المحددة في الملحق رقم ( )2المرفق بهذه التعليمات.
2

مادة ()9
يجوز ترخيص المركز في المؤسسات األهلية وغير الحكومية باسم المؤسسة ،على أن تقوم هذه المؤسسة
بتزويد الوزارة باآلتي:
1.1نظامها الداخلي.
2.2اسم اختصاصي األطراف االصطناعية المسؤول عن المركز.
3.3أسماء اختصاصيي وفنيي األطراف االصطناعية العاملين فيه.
4.4تسعيرة الخدمات المقدمة.
مادة ()10
1.1يتولى إدارة المركز اختصاصي األطراف االصطناعية الحاصل على الترخيص ،على أن يكون
ً
ً
ً
كامل.
تفرغا
متفرغا إلدارة المركز
2.2يتولى مدير المركز المهام اآلتية:
 .أاإلشراف على العاملين في المركز.
 .بوضع الرخصة وتسعيرة الخدمات المقدمة في مكان بارز في المركز.
 .جإبالغ المديرية خطيًا بأي تعديل على تخطيط المركز أو تغيير في األجهزة والمعدات.
 .دالحصول على ترخيص جديد في حال نقل مقر المركز.
هـ .عدم استعمال المركز لغير الغايات التي رُ خص من أجلها.
 .وعدم االتفاق مع أي شخص أو جهة لتسويق العالج في المركز.
مادة ()11

يحظر على من يزاول المهنة القيام باآلتي:
1.1تقديم خدمة المعالجة خارج المركز ،إال إذا استدعت الحالة الصحية للمريض ذلك.
2.2إعطاء وصفة طبية.
3.3طلب إجراء فحوصات مخبرية أو صور إشعاعية بأنواعها.
4.4تقديم خدمة األطراف االصطناعية واألجهزة المساعدة دون توصية خطية من طبيب عظام
أو طبيب اختصاصي أوعية دموية أو طبيب اختصاصي أعصاب.
5.5الجمع بين مزاولة المهنة وغيرها من المهن الصحية ،باستثناء مهنة التدريس في الجامعات
والمعاهد إال بعد الحصول على موافقة الوزارة.
6.6إفشاء أسرار المرضى التي يتم االطالع عليها بحكم المهنة.
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مادة ()12
1.1يلتزم مدير المركز بالحصول على موافقة الوزارة قبل التغيير في ملكية المركز.
2.2يجب على المالك الجديد عند انتقال الملكية الحصول على ترخيص جديد للمركز وفق أحكام
هذه التعليمات.
مادة ()13
يلتزم المركز بالقيام باآلتي:
1.1نشر أسماء العاملين فيه من اختصاصيي األطراف االصطناعية وفنيي األطراف االصطناعية
على اللوحات الداخلية للمركز.
2.2إرسال قائمة بأسماء العاملين في المركز في الشهر األول من كل سنة إلى المديرية التابع لها.
3.3إعالم المديرية بشكل فوري عن أي تغيير يطرأ على العاملين ،وأي نشاط طبي جديد في المركز.
مادة ()14
1.1يلتزم مدير المركز باآلتي:
 .أإبالغ المديرية في حال غيابه عن المركز لمدة أقل من شهر ،ويجوز له تعيين اختصاصي
أطراف اصطناعية مرخص له بمزاولة المهنة ينوب عنه.
 .بالحصول على موافقة مسبقة من المديرية إذا كانت مدة الغياب عن المركز تزيد على شهر،
وتعيين اختصاصي أطراف اصطناعية مرخص له بمزاولة المهنة ينوب عنه.
2.2تنتقل ملكية المركز الختصاصي أطراف اصطناعية جديد وبترخيص جديد عند غياب مدير المركز
لمدة تزيد على سنة ،إال إذا كان الغياب بهدف الدراسة.
مادة ()15
يلغى ترخيص المركز بقرار من الوزير في إحدى الحاالت اآلتية:
1.1إذا ثبت أن الترخيص منح بنا ًء على بيانات غير صحيحة.
2.2انتفاء شرط من شروط الترخيص.
3.3صدور حكم نهائي بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو األمانة على مدير المركز.
مادة ()16
1.1تلتزم المراكز العاملة قبل نفاذ أحكام هذه التعليمات بتصويب أوضاعها خالل سنة من
تاريخ نفاذها.
2.2تحتفظ المراكز المملوكة لغير اختصاصي األطراف االصطناعية قبل نفاذ أحكام هذه التعليمات
ً
متفرغا إلدارتها.
بملكية مراكزهم ،على أن يتم تعيين اختصاصي أطراف اصطناعية
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مادة ()17
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.
مادة ()18
على الجهات المختصة كافة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ أحكام هذه التعليمات ،ويعمل بها من تاريخ نشرها
في الجريدة الرسمية.
صدرت في مدينة رام هللا بتاريخ 2021/10/18 :ميالدية
الموافق/12 :ربيع األول 1443/هجرية

الدكتورة مي سامل الكيلة
وزيرة الصحة
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تعليمات رقم ( )2لسنة 2021م
بتعديل تعليمات رقم ( )5لسنة 2008م
بشأن إصدار األوراق المالية
هيئة سوق رأس املال،

استنا ًدا ألحكام قانون األوراق المالية رقم ( )12لسنة 2004م ،ال سيما أحكام المادة ( )23منه،
وألحكام تعليمات رقم ( )5لسنة 2008م بشأن إصدار األوراق المالية،
وبنا ًء على قرار مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال في جلسته المنعقدة بتاريخ 2021/07/14م،
وعلى الصالحيات المخولة لنا،
ً
وتحقيقا للمصلحة العامة،
أصدرنا التعليمات اآلتية:
مادة ()1
يشار إلى تعليمات رقم ( )5لسنة 2008م بشأن إصدار األوراق المالية ،لغايات إجراء هذا التعديل
بالتعليمات األصلية.
مادة ()2
تعدل المادة ( )33من التعليمات األصلية لتصبح على النحو اآلتي:
1.1يجب على أي شخص يرغب في تملك أي نسبة من رأس مال المصدر بصفته شريك استراتيجي
أن يحقق إضافة نوعية من النواحي اإلدارية والفنية والتسويقية للمصدر تسهم في تحسين أدائه
المالي والتشغيلي.
2.2يجب على المصدر أن يقدم التالي إلى الهيئة:
 .أخطة الشريك االستراتيجي ،توضح األهداف التي سيتم تحقيقها جراء تملك حصة استراتيجية
لدى المصدر ،مع تحديد نسبة التملك.
 .بالمعلومات والبيانات الهامة عن الشريك االستراتيجي والتي تشمل بالحد األدنى اآلتي:
1 )1التعريف بالشريك االستراتيجي ً
وفقا للنموذج الصادر عن الهيئة.
2 )2النشاط الرئيسي الذي يمارسه الشريك االستراتيجي.
3 )3الخدمات المقدمة من قبل الشريك االستراتيجي.
4 )4اإلطار الزمني لفترة التملك.
5 )5أي معلومات أخرى تطلبها الهيئة.
3.3يجب على المصدر والشريك االستراتيجي إشعار الهيئة كتابيًا قبل مدة ال تقل عن شهر في حال
رغبة الشريك االستراتيجي ببيع أسهمه يوضح فيه األسباب الداعية لذلك ،على أن يتم تزويد الهيئة
بالترتيبات المتفق عليها بين المصدر والشريك االستراتيجي لبيع أسهمه في رأس مال المصدر.
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مادة ()3
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.
مادة ()4
على الجهات المختصة كافة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ أحكام هذه التعليمات ،ويعمل بها من تاريخ
صدورها ،وتنشر في الجريدة الرسمية.
صدرت في مدينة البيرة بتاريخ 2021/07/14 :ميالدية
الموافق/04 :ذو الحجة 1442/هجرية

د .نبيل قسيس
رئيس جملس اإلدارة
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قرار رقم ( )1لسنة 2021م
باعتبار الفلل السياحية إحدى الصناعات السياحية
وزير السياحة واآلثار،

استنا ًدا ألحكام قانون السياحة المؤقت رقم ( )45لسنة 1965م وتعديالته ،ال سيما أحكام المادة ( )2منه،
وبنا ًء على الصالحيات المخولة لنا،
ً
وتحقيقا للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة ()1
ً
تعتبر الفلل السياحية من الصناعات السياحية التي ترخص من وزارة السياحة واآلثار وفقا ألحكام
قانون السياحة المؤقت رقم ( )45لسنة 1965م وتعديالته واألنظمة الصادرة بمقتضاه.
مادة ()2
تتولى وزارة السياحة واآلثار اإلشراف على الفلل السياحية ومراقبة أنشطتها وتنظيمها بهدف تطوير
الخدمات المقدمة للسائح.
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة ()3

مادة ()4
على الجهات المختصة كافة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ أحكام هذا القرار ،ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة بيت لحم بتاريخ 2021/09/11 :ميالدية
الموافق/04 :صفر 1443/هجرية

ُرىل معايعة
وزيرة السياحة واآلثار
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قرار رقم ( )9لسنة 2021م
بشهادة تأكيد استثمار
ضمن نظام عقد حزمة حوافز في مجال استخدام تقنيات الطاقة المتجددة
هيئة تشجيع االستثامر واملدن الصناعية،

استنا ًدا ألحكام القانون رقم ( )1لسنة 1998م بشأن تشجيع االستثمار في فلسطين وتعديالته،
وألحكام نظام عقد حزمة حوافز لغايات تشجيع االستثمار في مجال استخدام تقنيات الطاقة المتجددة
رقم ( )9لسنة 2021م ،ال سيما أحكام المواد ( )5 ،3 ،2منه،
وبنا ًء على قرار مجلس اإلدارة رقم ( )21/5/9بتاريخ 2021/09/25م،
فإن هيئة تشجيع االستثمار والمدن الصناعية تقرر منح مشروع محطة إنتاج طاقة بقدرة ( )1.5ميغا واط،
المقدم من:
شركة بالسك الستثمارات الطاقة م.خ .م ،المسجلة تحت الرقم (،)562579649
شهادة تأكيد استثمار كاستثمار مؤهل للحصول على الحوافز ،وتقرر منحه الحوافز اآلتية:
المرحلة األولى :دفع ضريبة دخل على الدخل الخاضع للضريبة بنسبة ( )%0لمدة ( )5سنوات،
تبدأ من تاريخ 2021/04/12م حتى 2026/04/11م.
المرحلة الثانية :دفع ضريبة دخل على الدخل الخاضع للضريبة بنسبة ( )%5لمدة ( )5سنوات،
تبدأ من تاريخ 2026/04/12م حتى 2031/04/11م.
المرحلة الثالثة :دفع ضريبة دخل على الدخل الخاضع للضريبة بنسبة ( )%10لمدة ( )3سنوات،
تبدأ من تاريخ 2031/04/12م حتى 2034/04/11م.
التزامات الشركة:
1.1تسديد بدل منح الحافز حسب اإلجراءات المعمول بها في الهيئة.
2.2االلتزام بإدارة حسابات قانونية للمشروع ،وتقديمها مدققة من محاسب قانوني في نهاية كل
سنة مالية.
3.3االلتزام بتعليمات مجلس إدارة الهيئة في االحتفاظ بالحد األدنى للموظفين طوال مدة االستفادة
من الحوافز.
تعتبر هذه الشهادة قرارً ا بمنح المشروع الحوافز المنصوص عليها بالقانون ،وعلى جميع جهات
االختصاص تنفيذ ذلك.
صدر في مدينة رام هللا بتاريخ 2021/09/26 :ميالدية
الموافق/19 :صفر 1443/هجرية

هيثم الوحيدي
الرئيس التنفيذي
ديوان الفتوى والتشريع

خالد العسييل
وزير االقتصاد الوطني
رئيس جملس اإلدارة
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قرار رقم ( )10لسنة 2021م
بشهادة تأكيد استثمار
ضمن نظام عقد حزمة حوافز في مجال استخدام تقنيات الطاقة المتجددة
هيئة تشجيع االستثامر واملدن الصناعية،

استنا ًدا ألحكام القانون رقم ( )1لسنة 1998م بشأن تشجيع االستثمار في فلسطين وتعديالته،
وألحكام نظام عقد حزمة حوافز لغايات تشجيع االستثمار في مجال استخدام تقنيات الطاقة المتجددة
رقم ( )9لسنة 2021م ،ال سيما أحكام المواد ( )5 ،3 ،2منه،
وبنا ًء على قرار مجلس اإلدارة رقم ( )21/5/9بتاريخ 2021/09/25م،
فإن هيئة تشجيع االستثمار والمدن الصناعية تقرر منح مشروع محطة إنتاج طاقة بقدرة
( )1.837ميغا واط ،المقدم من:
شركة زيد جيه سترونج اينيرجي للطاقة المتجددة م.خ .م ،المسجلة تحت الرقم (،)562584367
شهادة تأكيد استثمار كاستثمار مؤهل للحصول على الحوافز ،وتقرر منحه الحوافز اآلتية:
المرحلة األولى :دفع ضريبة دخل على الدخل الخاضع للضريبة بنسبة ( )%0لمدة ( )5سنوات،
تبدأ من تاريخ 2021/04/12م حتى 2026/04/11م.
المرحلة الثانية :دفع ضريبة دخل على الدخل الخاضع للضريبة بنسبة ( )%5لمدة ( )5سنوات،
تبدأ من تاريخ 2026/04/12م حتى 2031/04/11م.
المرحلة الثالثة :دفع ضريبة دخل على الدخل الخاضع للضريبة بنسبة ( )%10لمدة ( )3سنوات،
تبدأ من تاريخ 2031/04/12م حتى 2034/04/11م.
التزامات الشركة:
1.1تسديد بدل منح الحافز حسب اإلجراءات المعمول بها في الهيئة.
2.2االلتزام بإدارة حسابات قانونية للمشروع ،وتقديمها مدققة من محاسب قانوني في نهاية كل
سنه مالية.
3.3االلتزام بتعليمات مجلس إدارة الهيئة في االحتفاظ بالحد األدنى للموظفين طوال مدة االستفادة
من الحوافز.
تعتبر هذه الشهادة قرارً ا نهائيًا بمنح المشروع الحوافز المنصوص عليها بالقانون ،وعلى جميع جهات
االختصاص تنفيذ ذلك.
صدر في مدينة رام هللا بتاريخ 2021/09/26 :ميالدية
الموافق/19 :صفر 1443/هجرية

هيثم الوحيدي
الرئيس التنفيذي
ديوان الفتوى والتشريع
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دعوى دستورية
2021/06
دولة فلسطين
المحكمة الدستورية العليا
قضية رقم ( )14لسنة ( )6قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
الحكم
الصادر عن المحكمة الدستورية العليا المنعقدة في رام هللا باسم الشعب العربي الفلسطيني
في جلسة يوم األربعاء العشرين من تشرين األول (اكتوبر) 2021م ،الموافق الرابع عشر من
ربيع األول لسنة 1443هـ.
الهيئة الحاكمة برئاسـة المستشـار :أ.د /محمد عبد الغني الحاج قاسم ،رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين :أسعد مبارك ،أ.د عبد الرحمن أبو النصر ،د .رفيق أبو عياش،
هاني الناطور ،عدنان أبو وردة ،محمد عبد الغني العويوي ،فريد عقل ،د .عبد الناصر أبو سمهدانة.
أصدرت الحكم اآلتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا رقم (" )2021/06دستورية".
المدعي:
أحمد محمد أحمد مسعود  -جنين  -هوية رقم ،)942410846( :بواسطة وكيلته المحامية مرام عمر
نجار  -طولكرم.
المدعى عليهم:
1.1فخامة رئيس دولة فلسطين ،رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ،رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة
التحرير الفلسطينية ،باإلضافة إلى وظيفته  -رام هللا.
2.2معالي قاضي قضاة فلسطين ،باإلضافة إلى وظيفته  -رام هللا.
3.3عطوفة النائب العام الفلسطيني ،باإلضافة إلى وظيفته  -رام هللا.
اإلجراءات
بتاريخ 2021/07/29م أودع المدعي بواسطة وكيلته الدعوى األصلية المباشرة (الماثلة) قلم المحكمة
طالبًا الحكم بعدم دستورية نص المادة ( )15من القرار بقانون رقم ( )17لسنة 2016م بشأن التنفيذ
الشرعي ،وشل آثارها القانونية كافة واعتبارها كأن لم تكن ،واإلفراج عنه ،وذلك لتعارضها وتناقضها
مع المادتين ( )1/10و( )11من القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته.
بتاريخ 2021/08/10م تقدمت النيابة العامة خالل المدة القانونية بالئحة جوابية التمست بموجبها رد
الدعوى ً
شكل و/أو موضوعً ا.
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المحكمة
بعد االطالع على األوراق والمداولة قانو ًنا ،وحيث إن الوقائع على ما يبين من الئحة الدعوى
وسائر األوراق تتحصل في أن طليقة المدعي قد استحصلت على قرار من محكمة العين في
دولة اإلمارات العربية المتحدة يقضي لها بحضانة أبنائهما ،وهم :نورة وهاشم وألمى ،كما رفعت
دعوى أمام المحكمة الشرعية في عتيل لغايات إكساب الحكم األجنبي المذكور الصيغة التنفيذية وصدر
حكم بذلك ،ونفذت األخيرة قرار الحضانة المذكور لدى دائرة تنفيذ محكمة طولكرم الشرعية في الملف
التنفيذي رقم ( ،)2019/329وبتاريخ 2021/03/02م أصدر قاضي التنفيذ أمر حبس بحق المدعي
سن ًدا إلى المادة ( )15من قرار بقانون رقم ( )17لسنة 2016م بشأن التنفيذ الشرعي يقضي بحبسه حتى
ً
موقوفا
إذعانه وتسليم أبنائه (نورة وهاشم وألمى) ،حيث ظل أمر الحبس الصادر بحقه ساريًا ،وما زال
حتى تاريخ تقديم الدعوى ،في حين تم تسليم ابنيه (نورة وهاشم) ،ورفضت ابنته ألمى أن يسلمها والدها
كونها ترفض االنضمام لوالدتها كما جاء في الئحة الدعوى.
بتاريخ 2021/09/20م تقرر استرداد أمر الحبس الصادر بحق المدعي إلذعانه لقرار قاضي
ً
موقوفا.
تنفيذ طولكرم الشرعي ،ولم يعد
وينعى المدعي في الئحة الدعوى أن المادة ( )15من قرار بقانون رقم ( )17لسنة 2016م بشأن التنفيذ
الشرعي  -التي تنص على.1" :على الرغم مما ورد في المادتين ( )13و( )14من هذا القرار بقانون،
يجوز حبس المحكوم عليه إلى حين إذعانه عند االمتناع عن تسليم الصغير أو عدم االلتزام بتنفيذ حكم
المشاهدة أو االستضافة أو االصطحاب ،وذلك بنا ًء على طلب المحكوم له .2 .يبقى للمحكوم له بحضانة
الصغير صراحة أو ضم ًنا حق المثابرة على التنفيذ إذا أخذ المحكوم عليه الصغير ،وأثبت المحكوم
له لدى رئيس التنفيذ أن الصغير تحت يد المحكوم عليه"  -مشوبة بعيب عدم الدستورية لتعارضها
وتناقضها مع المادة ( )1/10من القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته التي تنص على أن:
" -1حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ملزمة وواجبة االحترام ،".والمادة ( )11من القانون نفسه التي
تنص على أن -1" :الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة ال تمس -2 .ال يجوز القبض على أحد
أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إال بأمر قضائي وفقاً ألحكام القانون،
ويحدد القانون مدة الحبس االحتياطي ،وال يجوز الحجز أو الحبس في غير األماكن الخاضعة للقوانين
الصادرة بتنظيم السجون ،".كما أضاف المدعي في الئحة الدعوى أن النص على ما يسمى "بالحبس
حتى اإلذعان" هو دخيل على المنظومة القانونية الفلسطينية ،ويشكل مخالفة لحق اإلنسان الدستوري
ً
موقوفا قياسً ا على غيره في القوانين
في الحرية ،وذلك لعدم بيان المدة التي يبقى فيها المحكوم عليه
األخرى في فلسطين.
وفي ضوء ما تم بيانه ،وحيث إنه من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن واليتها في مجال
الفصل في المسائل الدستورية التي تطرح عليها مناطها اتصالها بها ً
وفقا لنص المادة ()1/27
من قانونها ،فيما يتعلق بالدعوى األصلية المباشرة أن تكون من الشخص المتضرر ،التي ال يجوز
ً
شرطا أساسيًا لقبول الدعوى
اللجوء إليها إال إذا تحققت للمدعي مصلحة شخصية مباشرة باعتبارها
الدستورية التي ال تعتبر متحققة بنا ًء على مخالفة النص التشريعي المطعون فيه القانون األساسي
المعدل لسنة 2003م وتعديالته؛ بل يتعين أن يكون هذا النص بتطبيقه على المدعي قد أخل بالحقوق
األساسية أو الحريات العامة ذات القيمة الدستورية التي يكفلها القانون األساسي المعدل لسنة 2003م
وتعديالته أو انتقص منها على نحو ألحق ضررً ا مباشرً ا قطعيًا ال متوهمًا أو احتماليًا.
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وحيث إن مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة  -وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية  -إنما يتحدد
على ضوء عنصرين أوليين يحددان مضمونها ،وال يتداخل أحدهما مع اآلخر أو يندمج فيه،
وإن كان استقاللهما بعضهما عن بعض ال ينفي تكاملهما ،ومن دونهما مجتمعين ال يجوز لهذه المحكمة
أن تباشر رقابتها على دستورية القوانين واألنظمة ،أولهما :أن يقيم المدعي  -وفي حدود الصفة التي
اختصم بها النص التشريعي المطعون فيه  -الدليل على أن ضررً ا واقعيًا قد لحق به ،ويتعين أن يكون
ً
مستقل بعناصره ،ممك ًنا إدراكه ومواجهته بالترضية القضائية ،وليس ضررً ا
هذا الضرر مباشرً ا،
ً
ً
متوهمًا أو نظريًا أو مجهل ،بما مؤداه أن الرقابة على الدستورية يجب أن تكون موطئا لمواجهة
أضرار واقعية بغية ردها وتصفية آثارها القانونية ،وال يتصور أن تقوم المصلحة الشخصية المباشرة
إال مرتبطة بدفعها .ثانيهما :أن يكون مرد األمر في هذا الضرر إلى النص التشريعي المطعون فيه،
ً
أصل أو كان من غير المخاطبين بأحكامه ،أو كان قد أفاد
فإذا لم يكن هذا النص قد طبق على المدعي
من مزاياه ،أو كان اإلخالل بالحقوق التي يدعيها ال يعود إليه فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون
منتفية ،ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعي أي فائدة عملية يمكن
أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه عند رفعها .ومن ثم
يكون زمام إعمال هذا الشرط  -بعنصريه  -بيد المحكمة الدستورية العليا وحدها ،وإليها دون غيرها
يعود أمر التحقق من توفره.
وحيث إن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتعين أن يكون متوفرً ا طوال مراحل الدعوى الدستورية،
إذ يشترط أن يكون موجو ًدا وقت رفعها ،وأن يستمر قائمًا إلى وقت الحكم والفصل فيها ،فإذا انتفت
منذ رفعها أو زالت قبل الفصل فيها وجب أال تخوض المحكمة الدستورية العليا في موضوعها،
بما مؤداه أنه ال يكفي توفر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية أو عند إحالتها إليها من
محكمة الموضوع ،وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل فيها بحيث إذا زالت المصلحة
بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فال سبيل إلى التطرق إلى موضوعها.
ولما كان المدعي قد أخلي سبيله إلذعانه لقرار قاضي تنفيذ طولكرم الشرعي بتاريخ 2021/09/20م
فإنه بهذه المثابة قد انطفأ سراج مصلحته من الفصل في الدعوى الدستورية الماثلة وذلك بعدم استمرار
تحقق شرط الضرر بحقه ،وبالتالي تنتفي أهم شروط قبول الدعوى األصلية المباشرة ً
وفقا لنص
المادة ( )1/27من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم ( )3لسنة 2006م وتعديالته ،وما استقر عليه
قضاء المحكمة الدستورية العليا من ضرورة توفر شرط المصلحة الشخصية المباشرة لقبول الدعوى
الدستورية ،وعليه يتعين الحكم بعدم قبولها.
وبنا ًء على كل ما تقدم فإنه يتبين عدم توفر الشروط الواجب توفرها في الدعوى األصلية المباشرة
ال سيما المصلحة الشخصية المباشرة ً
وفقا للتفصيل السابق ،ما يضحي معه عدم قبول الدعوى.
لهذه األسباب
ً
وعمل بأحكام المادة ( )2/45من قانون
حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى،
المحكمة الدستورية العليا رقم ( )3لسنة 2006م وتعديالته مصادرة قيمة الكفالة.
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الرقم المرجعي185-11-2021 :

العدد

2021/11/22

185

استئناف جنايات رقم2021/46 :
التاريخ2021/09/22 :م
دولة فلسطين
السلطة القضائية
الحكم
الصادر عن محكمة استئناف الخليل بهيئتها الجزائية ،المأذونة بإجراء المحاكمة ،وإصدار الحكم
باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الحاكمة :برئاسة القاضي السيد محمد عياد العجلوني ،وعضوية القاضيين السيدين فراس مسودى،
وجهاد شراونة.
المستأنف :الحق العام /النيابة العامة.
المستأنف ضده :منير اسماعيل حسين الهروش ،عنوانه :يطا.
نوع االستئناف :الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى هيئة الخليل في القضية الجنائية
رقم ( )2018/45والصادر بتاريخ 2019/05/13م ،والمتضمن إعالن براءة المتهم عن تهمة
ً
خالفا ألحكام المادة ( )112من قانون العقوبات رقم ( )16لسنة 1960م ،ومحاولة
االتصال بالعدو
ً
تسريب أراضي للعدو باالشتراك خالفا ألحكام المادتين ( )114و( )76من ذات القانون ،وتهمة
ً
خالفا ألحكام المادة ( )271من ذات القانون لعدم كفاية األدلة.
التزوير في أوراق خاصة
الحكم
وبعد التدقيق والمداولة وباإلجماع وتأسيسً ا على ما تقدم ،تقرر قبول االستئناف موضوعً ا بخصوص
التهمة الثالثة المسندة للمستأنف ضده منير اسماعيل حسين الهروش بموجب قرار والئحة االتهام وهي
ً
خالفا ألحكام المادة ( )271من قانون العقوبات رقم ( )16لسنة 1960م)،
(التزوير في أوراق خاصة
وفسخ الحكم المستأنف بهذا الخصوص ،وحيث إن البينات المقدمة في ملف الدعوى أمام محكمتنا
ووفق ما تم تفصيله أعاله استطاعت ربط المستأنف ضده بهذه التهمة المذكورة ،وعليه فإن المحكمة
ً
عمل بأحكام المادة ( )2/274من قانون اإلجراءات الجزائية تقرر إدانة المستأنف ضده منير اسماعيل
ً
حسين الهروش بتهمة التزوير في أوراق خاصة خالفا ألحكام المادة ( )271من قانون العقوبات
ً
وعطفا على هذه اإلدانة،
لسنة 1960م المتالزمة مع الجنايات الواردة في قرار والئحة االتهام،
ً
وعمل بأحكام المادة ( )271من قانون العقوبات المذكورة ،تقرر المحكمة الحكم عليه بالحبس
مدة ثالث سنوات ،وتضمينه مبلغ ( )1000دينار أردني نفقات محاكمة ،على أن تحسم من العقوبة
ً
موقوفا على ذمة هذه الدعوى حسب األصول ،وبذات الوقت تقرر
المدة التي قضاها المستأنف ضده
المحكمة رد هذا االستئناف موضوعً ا فيما عدا ذلك.
حكمًا صدر وتلي باسم الشعب العربي الفلسطيني في غياب المستأنف ضده وحضور النيابة العامة،
وأفهم بتاريخ 2021/09/22م.
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الرقم المرجعي185-11-2021 :

العدد

2021/11/22

185

جناية رقم2019/75 :
التاريخ2021/09/29 :م
دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة بداية بيت لحم
الحكم
الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الجنائية ،المأذونة بإجراء المحاكمة ،وإصدار الحكم
باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الحاكمة :القاضي السيد جمال شديد.
المشتكي :الحق العام /النيابة العامة.
المتهم :رامي رجا اسماعيل المكحل ،هوية رقم ( ،)908331358عنوانه :القدس  -العيزرية -
راس البستان.
التهم:
1.1بيع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتًا من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد في غير الحاالت
المسموح بها وفق أحكام المادة ( )2/21من القرار بقانون رقم ( )18لسنة 2015م بشأن
مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
2.2حيازة المخدرات أو المؤثرات العقلية بقصد تعاطيها في غير حاالتها المرخص لها وفق
أحكام المادة ( )1/17من القرار بقانون رقم ( )18لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات
والمؤثرات العقلية.
الحكم
ً
عطفا على قرار اإلدانة ،وبعد االستماع لمرافعة رئيس النيابة العامة حول العقوبة ،تقرر المحكمة
الحكم على المدان رامي رجا اسماعيل المكحل بوضعه باألشغال الشاقة المؤقتة مدة ( )15سنة،
وغرامة مالية بواقع عشرين ألف دينار أردني ،عن تهمة بيع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو ً
نباتا
من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد في غير الحاالت المسموح بها وفق أحكام المادة ( )2/21من
القرار بقانون رقم ( )18لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ،والحكم عليه
بالحبس مدة سنة وغرامة مالية بواقع ألف دينار أردني ،عن تهمة حيازة المخدرات أو المؤثرات العقلية
بقصد تعاطيها في غير حاالتها المرخص لها وفق أحكام المادة ( )1/17من القرار بقانون رقم ()18
ً
موقوفا
لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ،على أن تحسب له المدة التي أمضاها
على ذمة هذه الدعوى.
حكمًا غيابيًا صدر وتلي ً
علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني ،وأفهم بتاريخ 2021/09/29م.
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الرقم المرجعي185-11-2021 :

العدد

2021/11/22

185

جناية رقم2019/99 :
التاريخ2021/09/29 :م
دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة بداية بيت لحم
الحكم
الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الجنائية ،المأذونة بإجراء المحاكمة ،وإصدار الحكم
باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الحاكمة :القاضي السيد جمال شديد.
المشتكي :الحق العام /النيابة العامة.
المتهم :ثائر خضر احمد المسالمة ،هوية رقم ( ،)852883644عنوانه :بيت لحم  -باب الدير.
التهمة :حيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو ً
نباتا من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد بقصد
ً
خالفا ألحكام المادة ( )2/6من القرار بقانون رقم ( )26لسنة 2018م المعدل للقرار بقانون
االتجار بها
رقم ( )18لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
الحكم
ً
عطفا على قرار اإلدانة ،وبعد االستماع ألقوال رئيس النيابة العامة ،تقرر المحكمة الحكم بوضع
المدان ثائر خضر احمد المسالمة باألشغال الشاقة المؤقتة مدة ( )15سنة ،وغرامة مالية بواقع
ً
وعمل بأحكام المادة ( )279من قانون اإلجراءات الجزائية
عشرة آالف دينار أردني ،وبذات الوقت
رقم ( )3لسنة 2001م تقرر المحكمة إلزام المدان بدفع نفقات محاكمة بواقع ( )1000دينار أردني،
ً
موقوفا على ذمة هذه الدعوى.
على أن تحسب له المدة التي أمضاها
حكمًا غيابيًا صدر وتلي ً
علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني ،وأفهم بتاريخ 2021/09/29م.
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الرقم المرجعي185-11-2021 :

العدد

2021/11/22

185

جناية رقم2020/48 :
التاريخ2021/09/29 :م
دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة بداية بيت لحم
الحكم
الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الجنائية ،المأذونة بإجراء المحاكمة ،وإصدار الحكم
باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الحاكمة :القاضي السيد جمال شديد.
المشتكي :الحق العام /النيابة العامة.
المتهم :حمزة عبد العزيز محمد ابو سرور ،هوية رقم ( ،)859852618عنوانه :بيت لحم -
مخيم عايدة ،مقابل صيدلية الحكيم.
ً
خالفا ألحكام المادة ( )335من قانون العقوبات رقم ( )16لسنة 1960م.
التهمة :إحداث تشويه جسيم
الحكم
ً
عطفا على قرار اإلدانة ،وبعد االستماع ألقوال رئيس النيابة العامة ،تقرر المحكمة الحكم بوضع
المدان حمزة عبد العزيز محمد ابو سرور باألشغال الشاقة المؤقتة مدة ثالث سنوات ،وبذات الوقت
ً
وعمل بأحكام المادة ( )279من قانون اإلجراءات الجزائية رقم ( )3لسنة 2001م تقرر المحكمة إلزام
المدان بدفع نفقات محاكمة بواقع ألف دينار أردني ،ويحبس المدة القانونية في حال عدم دفع النفقات
ً
موقوفا على ذمة هذه الدعوى.
المفروضة عليه ،على أن تحسب له المدة التي أمضاها
حكمًا غيابيًا صدر وتلي ً
علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني ،وأفهم بتاريخ 2021/09/29م.
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الرقم المرجعي185-11-2021 :

العدد

2021/11/22

185

إعالن
نشر أسماء مدققي الحسابات القانونيين الجدد
صادر عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات
ً
عمل بأحكام المادة ( )32من قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم ( )9لسنة 2004م ،التي تنص
على أن تنشر قرارات منح رخص مزاولة المهنة في الجريدة الرسمية ،تقرر منح الشخص الطبيعي
التالي اسمه رخصة مزاولة مهنة تدقيق الحسابات:
االسم الرباعي
رقم الرخصة
بالعربية
دارا عمر ربيع
2021/113
الحاج عبد

االسم الرباعي باإلنجليزية

رقم الهوية

تاريخ مصادقة
المجلس

DARA O. R.
HAJABED

859999211

2021/10/17م

شكري بشارة
رئيس جملس مهنة تدقيق احلسابات
وزير املالية

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي185-11-2021 :

العدد

2021/11/22

185

إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم االستعمال إلى صناعي لغاية إقامة كسارة وتنظيم شارع
بعرض ()12م في القطعة رقم ( )8من الحوض رقم ( 3حيط مشطة)
جماال /محافظة رام هللا والبيرة
قرر مجلس التنظيم األعلى في جلسته رقم ( )2021/9بتاريخ 2021/10/07م ،بموجب القرار
رقم ( )317الموافقة على وضع المشروع موضع التنفيذ ،المتعلق بالقطعة رقم ( )8من الحوض
رقم ( 3حيط مشطة) من أراضي بلدة جماال ،حسب جدول اإلحداثيات اآلتي:
X
154570
154570
156510
156510

Y
153960
153370
153370
153960

وذلك حسب المخططات المودعة في مقر الحكم المحلي /محافظة رام هللا والبيرة ،ومقر مجلس
قروي جماال.
ً
ويعتبر مخطط التنظيم نافذا بعد مضي ( )15يومًا من تاريخ نشر اإلعالن في الجريدة الرسمية
وجريدتين محليتين ،وذلك استنا ًدا للمادتين ( )26 ،21من قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية
رقم ( )79لسنة 1966م.

وزير احلكم املحيل
رئيس جملس التنظيم األعىل
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55
mjr.lab.pna.ps

الرقم المرجعي185-11-2021 :

العدد

2021/11/22

185

إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم االستعمال إلى صناعات خفيفة وحرفية بأحكام خاصة
وتنظيم شارع بعرض ()10م لغاية إقامة مصنع مطاحن على الحوض رقم ()4
النبي صالح /محافظة رام هللا والبيرة
قرر مجلس التنظيم األعلى في جلسته رقم ( )2021/9بتاريخ 2021/10/07م ،بموجب القرار
رقم ( )325الموافقة على وضع المشروع موضع التنفيذ ،المتعلق بالقطع ذوات األرقام (،33 ،30
 ،99 ،102 ،101 ،100 ،89وجزء من  )93من الحوض رقم ( )4من أراضي بلدة النبي صالح،
وذلك حسب المخططات المودعة في مقر الحكم المحلي /محافظة رام هللا والبيرة ،ومقر مجلس قروي
النبي صالح.
ً
ويعتبر مخطط التنظيم نافذا بعد مضي ( )15يومًا من تاريخ نشر اإلعالن في الجريدة الرسمية
وجريدتين محليتين ،وذلك استنا ًدا للمادتين ( )26 ،21من قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية
رقم ( )79لسنة 1966م.

وزير احلكم املحيل
رئيس جملس التنظيم األعىل
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الرقم المرجعي185-11-2021 :

العدد

2021/11/22

185

إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من منطقة حرف وصناعات خفيفة
(فعاليات) إلى منطقة حرف وصناعات خفيفة (فعاليات) بأحكام خاصة على القطع
ذوات األرقام ( )83 ،82 ،81 ،80من الحوض رقم ( 19المدينة) حي ( 27المريجمة)
رام هللا /محافظة رام هللا والبيرة
قرر مجلس التنظيم األعلى في جلسته رقم ( )2021/9بتاريخ 2021/10/07م ،بموجب القرار
رقم ( )327الموافقة على وضع المشروع موضع التنفيذ ،المتعلق بالقطع ذوات األرقام (،81 ،80
 )83 ،82من الحوض رقم ( 19المدينة) حي ( 27المريجمة) من أراضي مدينة رام هللا ،وذلك حسب
المخططات المودعة في مقر الحكم المحلي /محافظة رام هللا والبيرة ،ومقر بلدية رام هللا.
ويعتبر مخطط التنظيم ً
نافذا بعد مضي ( )15يومًا من تاريخ نشر اإلعالن في الجريدة الرسمية
وجريدتين محليتين ،وذلك استنا ًدا للمادتين ( )26 ،21من قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية
رقم ( )79لسنة 1966م.

وزير احلكم املحيل
رئيس جملس التنظيم األعىل
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الرقم المرجعي185-11-2021 :

العدد

2021/11/22

185

إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

مبان عامة بأحكام
بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن (أ) إلى
ٍ
خاصة وتوسعة شارع من ()4م إلى ()6م مع مدور في القطع ذوات األرقام ()48 ،47 ،44
من الحوض رقم ( 28المدينة) حي ( 28الغربية)  -البيرة /محافظة رام هللا والبيرة
قرر مجلس التنظيم األعلى في جلسته رقم ( )2021/9بتاريخ 2021/10/07م ،بموجب القرار
رقم ( )328الموافقة على وضع المشروع موضع التنفيذ ،المتعلق بالقطع ذوات األرقام ()48 ،47 ،44
من الحوض رقم ( 28المدينة) حي ( 28الغربية) من أراضي مدينة البيرة ،وذلك حسب المخططات
المودعة في مقر الحكم المحلي /محافظة رام هللا والبيرة ،ومقر بلدية البيرة.
ويعتبر مخطط التنظيم ً
نافذا بعد مضي ( )15يومًا من تاريخ نشر اإلعالن في الجريدة الرسمية
وجريدتين محليتين ،وذلك استنا ًدا للمادتين ( )26 ،21من قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية
رقم ( )79لسنة 1966م.

وزير احلكم املحيل
رئيس جملس التنظيم األعىل

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي185-11-2021 :

العدد

2021/11/22

185

إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن (ب) إلى سكن (ب)
بأحكام خاصة وتنظيم طريق بعرض ()4م حق مرور لتصريف مياه األمطار والصرف
الصحي على القطعتين رقم ( )178 ،177من الحوض رقم ( 10خلة الفقية) حي ( 2األوسط)
بيتونيا /محافظة رام هللا والبيرة
قرر مجلس التنظيم األعلى في جلسته رقم ( )2021/9بتاريخ 2021/10/07م ،بموجب القرار
رقم ( )329الموافقة على وضع المشروع موضع التنفيذ ،المتعلق بالقطعتين رقم ()178 ،177
من الحوض رقم ( 10خلة الفقية) حي ( 2األوسط) من أراضي بلدة بيتونيا ،وذلك حسب المخططات
المودعة في مقر الحكم المحلي /محافظة رام هللا والبيرة ،ومقر بلدية بيتونيا.
ويعتبر مخطط التنظيم ً
نافذا بعد مضي ( )15يومًا من تاريخ نشر اإلعالن في الجريدة الرسمية
وجريدتين محليتين ،وذلك استنا ًدا للمادتين ( )26 ،21من قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية
رقم ( )79لسنة 1966م.

وزير احلكم املحيل
رئيس جملس التنظيم األعىل

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي185-11-2021 :

العدد

2021/11/22

185

إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من حديقة عامة إلى سكن (أ) في القطع
ذوات األرقام ( )69 ،57 ،42 ،58من الحوض رقم ( - )2برهام /محافظة رام هللا والبيرة
قرر مجلس التنظيم األعلى في جلسته رقم ( )2021/9بتاريخ 2021/10/07م ،بموجب القرار
رقم ( )359الموافقة على وضع المشروع موضع التنفيذ ،المتعلق بالقطع ذوات األرقام (،42 ،58
 )69 ،57من الحوض رقم ( 2قرنة قرواش) من أراضي بلدة برهام ،وذلك حسب المخططات المودعة
في مقر الحكم المحلي /محافظة رام هللا والبيرة ،ومقر اللجنة المحلية المشتركة للتنظيم والبناء
(كوبر ،برهام ،جيبيا ،أبو اشخيدم).
ويعتبر مخطط التنظيم ً
نافذا بعد مضي ( )15يومًا من تاريخ نشر اإلعالن في الجريدة الرسمية
وجريدتين محليتين ،وذلك استنا ًدا للمادتين ( )26 ،21من قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية
رقم ( )79لسنة 1966م.

وزير احلكم املحيل
رئيس جملس التنظيم األعىل

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي185-11-2021 :

العدد

2021/11/22

185

إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم شوارع بعرض ()6 ،8 ،10م ومرافق عامة لغاية
اإلفراز في القطعة رقم ( )118من الحوض رقم ( 2العقبة)  -يبرود /محافظة رام هللا والبيرة
قرر مجلس التنظيم األعلى في جلسته رقم ( )2021/9بتاريخ 2021/10/07م ،بموجب القرار
رقم ( )362الموافقة على وضع المشروع موضع التنفيذ ،المتعلق بالقطعة رقم ( )118من الحوض
رقم ( 2العقبة) من أراضي بلدة يبرود ،وذلك حسب المخططات المودعة في مقر الحكم المحلي /محافظة
رام هللا والبيرة ،ومقر مجلس قروي يبرود.
ويعتبر مخطط التنظيم ً
نافذا بعد مضي ( )15يومًا من تاريخ نشر اإلعالن في الجريدة الرسمية
وجريدتين محليتين ،وذلك استنا ًدا للمادتين ( )26 ،21من قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية
رقم ( )79لسنة 1966م.

وزير احلكم املحيل
رئيس جملس التنظيم األعىل

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي185-11-2021 :

العدد

2021/11/22

185

إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من منطقة زراعية إلى مرافق سياحية
لغاية إقامة حديقة عامة على جزء من القطعة رقم ( )31من الحوض رقم ()11
جبع /محافظة القدس
قرر مجلس التنظيم األعلى في جلسته رقم ( )2021/9بتاريخ 2021/10/07م ،بموجب القرار
رقم ( )331الموافقة على وضع المشروع موضع التنفيذ ،المتعلق بجزء من القطعة رقم ()31
من الحوض رقم ( )11من أراضي بلدة جبع ،وذلك حسب المخططات المودعة في مقر الحكم
المحلي /محافظة القدس ،ومقر مجلس قروي جبع.
ويعتبر مخطط التنظيم ً
نافذا بعد مضي ( )15يومًا من تاريخ نشر اإلعالن في الجريدة الرسمية
وجريدتين محليتين ،وذلك استنا ًدا للمادتين ( )26 ،21من قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية
رقم ( )79لسنة 1966م.

وزير احلكم املحيل
رئيس جملس التنظيم األعىل

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي185-11-2021 :

العدد

2021/11/22

185

إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

بشأن مشروع تعديل تنظيمي القتراح توسعة شوارع من ()12 ،10م إلى ()15م من كال
الجهتين ومنح أحكام خاصة في األحواض ذوات األرقام ( )11 ،8 ،6 ،3رفيديا حي ()3
والحوض رقم ( - )24061نابلس /محافظة نابلس
قرر مجلس التنظيم األعلى في جلسته رقم ( )2021/9بتاريخ 2021/10/07م ،بموجب القرار
رقم ( )332الموافقة على وضع المشروع موضع التنفيذ ،المتعلق بالقطع ذوات األرقام (،9 ،8
،86 ،87 ،66 ،62 ،60 ،77 ،73 ،72 ،67 ،58 ،56 ،54 ،24 ،23 ،22 ،21 ،15 ،14 ،10
 )85 ،80 ،88 ،89 ،81 ،83من الحوض رقم ( 11رفيديا) ،والقطع ذوات األرقام (،3/8(( ،10 ،9
(،2/13( ،7/12 ،5/12 ،A))4/12( ،)2/7(( ،8))6/)8/12()9/12( ،1/2/11(( ،A))1/4
،2)A/)1/20 ،23(( ،1)A/)1/20 ،23(( ،)A/2/19 ،1/12( ،)1/13 ،3/12 ،1/19( ،)1/12
((،45 ،2/43 ،2/39 ،38 ،1/36 ،35 ،32 ،31 ،2/30 ،1/30 ،29 ،28 ،3)A/)1/20 ،23
 )2/19 ،41 ،)B/A ،2/48( ،1/51 ،1/49 ،1/48 ،47من الحوض رقم ( 8رفيديا)،
والقطع ذوات األرقام (،70 ،57 ،56 ،40 ،42 ،41 ،16 ،17 ،79 ،18 ،85 ،10 ،12 ،11
( ،1/81جزء من  ،2/81( ،)79جزء من ،1/75 ،10/))2/7 ،6/14(( ،9/))1/7 ،5/14(( ،)79
 )3/71 ،2/71 ،2/72 ،2/74 ،1/74 ،1/76من الحوض رقم ( 6رفيديا) ،والقطع ذوات األرقام (،1
،3/51 ،1/51 ،1/16 ،2/10 ،1/10 ،2/9 ،1/9 ،2/5 ،1/5 ،1/3 ،19 ،18 ،17 ،14 ،15 ،59 ،4
،A/)B/2/18/51 ،50( ،1/18/51 ،16/51 ،15/51 ،13/51 ،11/51 ،10/51 ،7/51 ،6/51
 )3/49 ،2/49 ،)A/35 ،36( ،19/51من الحوض رقم ( 3رفيديا) والقطعة رقم ( )19من الحوض
رقم ( )24061من أراضي مدينة نابلس ،وذلك حسب المخططات المودعة في مقر الحكم
المحلي /محافظة نابلس ،ومقر بلدية نابلس.
ويعتبر مخطط التنظيم ً
نافذا بعد مضي ( )15يومًا من تاريخ نشر اإلعالن في الجريدة الرسمية
وجريدتين محليتين ،وذلك استنا ًدا للمادتين ( )26 ،21من قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية
رقم ( )79لسنة 1966م.

وزير احلكم املحيل
رئيس جملس التنظيم األعىل

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي185-11-2021 :

العدد

2021/11/22

185

إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

مبان عامة بأحكام خاصة إلى سكن (ب)
بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من ٍ
بأحكام خاصة في القطع ذوات األرقام ( )435 ،434 ،433من الحوض رقم ()2
أريحا /محافظة أريحا
قرر مجلس التنظيم األعلى في جلسته رقم ( )2021/9بتاريخ 2021/10/07م ،بموجب القرار
رقم ( )333الموافقة على وضع المشروع موضع التنفيذ ،المتعلق بالقطع ذوات األرقام (،434 ،433
 )435من الحوض رقم ( )2من أراضي مدينة أريحا ،وذلك حسب المخططات المودعة في مقر
الحكم المحلي /محافظة أريحا ،ومقر بلدية أريحا.
ويعتبر مخطط التنظيم ً
نافذا بعد مضي ( )15يومًا من تاريخ نشر اإلعالن في الجريدة الرسمية
وجريدتين محليتين ،وذلك استنا ًدا للمادتين ( )26 ،21من قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية
رقم ( )79لسنة 1966م.

وزير احلكم املحيل
رئيس جملس التنظيم األعىل

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي185-11-2021 :

العدد

2021/11/22

185

إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم االستعمال إلى صناعي بأحكام خاصة لغاية إقامة
مصنع بالستيك وتنظيم شارع بعرض ()12م على جزء من القطعة رقم ( )527من الحوض
رقم ( - )12سعير /محافظة الخليل
قرر مجلس التنظيم األعلى في جلسته رقم ( )2021/9بتاريخ 2021/10/07م ،بموجب القرار
رقم ( )339الموافقة على وضع المشروع موضع التنفيذ ،المتعلق بجزء من القطعة رقم ()527
من الحوض رقم ( )12من أراضي بلدة سعير ،حسب جدول اإلحداثيات اآلتي:
X
164225
164180
164155
164105
164110

Y
10500
10500
105445
105415
105460

وذلك حسب المخططات المودعة في مقر الحكم المحلي /محافظة الخليل ،ومقر بلدية سعير.
ويعتبر مخطط التنظيم ً
نافذا بعد مضي ( )15يومًا من تاريخ نشر اإلعالن في الجريدة الرسمية
وجريدتين محليتين ،وذلك استنا ًدا للمادتين ( )26 ،21من قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية
رقم ( )79لسنة 1966م.

وزير احلكم املحيل
رئيس جملس التنظيم األعىل

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي185-11-2021 :

العدد

2021/11/22

185

إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم االستعمال إلى صناعي لغاية إقامة مصنع أنابيب
وتعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن (أ) إلى صناعي لنفس الغاية وتنظيم
شارعين بعرض ()6 ،5م في القطع ذوات األرقام ( )40 ،37 ،34من الحوض رقم ( 215كرزا)
دورا /محافظة الخليل
قرر مجلس التنظيم األعلى في جلسته رقم ( )2021/9بتاريخ 2021/10/07م ،بموجب القرار
رقم ( )340الموافقة على وضع المشروع موضع التنفيذ ،المتعلق بالقطع ذوات األرقام (،37 ،34
 )40من الحوض رقم ( 215كرزا) من أراضي بلدة دورا ،وذلك حسب المخططات المودعة
في مقر الحكم المحلي /محافظة الخليل ،ومقر مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير دورا.
ويعتبر مخطط التنظيم ً
نافذا بعد مضي ( )15يومًا من تاريخ نشر اإلعالن في الجريدة الرسمية
وجريدتين محليتين ،وذلك استنا ًدا للمادتين ( )26 ،21من قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية
رقم ( )79لسنة 1966م.

وزير احلكم املحيل
رئيس جملس التنظيم األعىل

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي185-11-2021 :

العدد

2021/11/22

185

أمر تسوية
صادر عن هيئة تسوية األراضي والمياه
استنا ًدا للصالحيات المخولة لنا بموجب المادة رقم ( )5من قانون تسوية األراضي والمياه رقم ()40
لسنة 1952م ،والمادة رقم ( )6من القرار بقانون رقم ( )7لسنة 2016م بشأن هيئة تسوية األراضي
والمياه،
أقرر:
1.1اعتبار القطعة المبينة في الجدول أدناه منطقة تسوية ،وسيعلن عن تاريخ الشروع بأعمال التسوية
فيها بموجب إعالن تسوية يصدر فيما بعد.
رقم الحوض
1

رقم القطعة
121

المدينة /البلدة
كوبر

اسم الحوض
زرقيتا

المحافظة
رام هللا والبيرة

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

أ .حممد رشاكة
رئيس هيئة تسوية األرايض واملياه

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي185-11-2021 :

العدد

2021/11/22

185

إعالن
صادر بموجب المادة ( )7من نظام تسجيل األراضي والمياه
في مناطق التسوية رقم ( )1لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية عقربا وسكانها /محافظة نابلس ،ليكن معلومًا لديكم بأن سجل األموال غير المنقولة
للحوض المبين في الجدول أدناه:
رقم الحوض /اسم الحوض
 /55الثغرة

المحافظة /المنطقة
نابلس /عقربا

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي نابلس ،يوم الثالثاء ،بتاريخ 2020/10/26م ،وعليه أبلغكم
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي نابلس الستالم سندات التسجيل وكواشين األرض لمن يرغب
في الحصول عليها حسب األصول.

شادي اشتيوي
مدير تسجيل أرايض نابلس

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي185-11-2021 :

العدد

2021/11/22

185

إعالن
صادر بموجب المادة ( )7من نظام تسجيل األراضي والمياه
في مناطق التسوية رقم ( )1لسنة 1952م
إلى رئيس مجلس قروي قوصين وسكانها /محافظة نابلس ،ليكن معلومًا لديكم بأن سجل األموال
غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:
رقم الحوض /اسم الحوض
 /3خلة اللوز

المحافظة /المنطقة
نابلس /قوصين

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي نابلس ،يوم األربعاء ،بتاريخ 2021/10/06م ،وعليه أبلغكم
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي نابلس الستالم سندات التسجيل وكواشين األرض لمن يرغب
في الحصول عليها حسب األصول.

وهيب زهد
مدير تسجيل أرايض نابلس

ديوان الفتوى والتشريع

69
mjr.lab.pna.ps

الرقم المرجعي185-11-2021 :

العدد

2021/11/22

185

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

رقم الحوض /اسم الحوض

نابلس /بيت دجن
نابلس /بيت دجن

 14حي  /1بيادر مهاوش حي بير الخلة
 /29الطيور

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي نابلس ،يوم األربعاء ،بتاريخ 2021/10/06م ،وعليه أبلغكم
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي نابلس الستالم سندات التسجيل وكواشين األرض لمن يرغب
في الحصول عليها حسب األصول.

وهيب زهد
مدير تسجيل أرايض نابلس

ديوان الفتوى والتشريع

70
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الرقم المرجعي185-11-2021 :

العدد

2021/11/22

185

إعالن
صادر بموجب المادة ( )7من نظام تسجيل األراضي والمياه
في مناطق التسوية رقم ( )1لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية بيت فوريك وسكانها /محافظة نابلس ،ليكن معلو مًا لديكم بأن سجل األموال
غير المنقولة للحوضين المبينين في الجدول أدناه:
رقم الحوض /اسم الحوض
 12حي  /1المجيز حي أم البالط
 17حي  /2الجدوع حي حريقة الحنني

المحافظة /المنطقة
نابلس /بيت فوريك
نابلس /بيت فوريك

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي نابلس ،يوم األربعاء ،بتاريخ 2021/10/06م ،وعليه أبلغكم
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي نابلس الستالم سندات التسجيل وكواشين األرض لمن يرغب
في الحصول عليها حسب األصول.

وهيب زهد
مدير تسجيل أرايض نابلس

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي185-11-2021 :

العدد

2021/11/22

185

إعالن
صادر بموجب المادة ( )7من نظام تسجيل األراضي والمياه
في مناطق التسوية رقم ( )1لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية دورا وسكانها /محافظة جنوب الخليل ،ليكن معلو مًا لديكم بأن سجل األموال
غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:
رقم الحوض /اسم الحوض
 /178رأس خلة وحشة

المحافظة /المنطقة
الخليل /دورا

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي جنوب الخليل ،يوم األحد ،بتاريخ 2020/11/22م ،وعليه أبلغكم
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي جنوب الخليل لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوض المذكور أعاله.

غسان قباجة
مدير دائرة تسجيل أرايض جنوب اخلليل

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي185-11-2021 :

العدد

2021/11/22

185

إعالن
صادر بموجب المادة ( )7من نظام تسجيل األراضي والمياه
في مناطق التسوية رقم ( )1لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية الظاهرية وسكانها /محافظة جنوب الخليل ،ليكن معلومًا لديكم بأن سجل األموال
غير المنقولة لألحواض المبينة في الجدول أدناه:
رقم الحوض /اسم الحوض
 104حي  /1خربة شهوان الحي الجنوبي
 104حي  /2خربة شهوان الحي الشمالي
 /100واد رمانه الغربي
 /121واد حمدان
 /120ام الدغابيس الغربي
 /127الهمار الجنوبي
 /153واد ابو خروبة
 /151ابو خروبة

المحافظة /المنطقة
الخليل /الظاهرية
الخليل /الظاهرية
الخليل /الظاهرية
الخليل /الظاهرية
الخليل /الظاهرية
الخليل /الظاهرية
الخليل /الظاهرية
الخليل /الظاهرية

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي جنوب الخليل ،يوم األحد ،بتاريخ 2020/11/22م ،وعليه أبلغكم
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي جنوب الخليل لتسجيل األموال غير المنقولة في األحواض المذكورة
أعاله.

غسان قباجة
مدير دائرة تسجيل أرايض جنوب اخلليل

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي185-11-2021 :

العدد

2021/11/22

185

إعالن
صادر بموجب المادة ( )7من نظام تسجيل األراضي والمياه
في مناطق التسوية رقم ( )1لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية دورا وسكانها /محافظة الخليل ،ليكن معلومًا لديكم بأن سجل األموال غير المنقولة
لألحواض المبينة في الجدول أدناه:
رقم الحوض /اسم الحوض
 /114واد نزار
 /274واد احمد
 /310أبو مصلح

المحافظة /المنطقة
الخليل /دورا
الخليل /دورا
الخليل /دورا

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي جنوب الخليل  -دورا ،يوم األربعاء ،بتاريخ 2021/06/02م،
وعليه أبلغكم بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي جنوب الخليل الستالم سندات التسجيل في األحواض
المذكورة أعاله.

غسان قباجة
مدير دائرة تسجيل أرايض جنوب اخلليل /دورا

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي185-11-2021 :

العدد

2021/11/22

185

إعالن
صادر بموجب المادة ( )7من نظام تسجيل األراضي والمياه
في مناطق التسوية رقم ( )1لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية الظاهرية وسكانها /محافظة الخليل ،ليكن معلومًا لديكم بأن سجل األموال غير المنقولة
للحوض المبين في الجدول أدناه:
رقم الحوض /اسم الحوض
 /123مراح فراج

المحافظة /المنطقة
الخليل /دورا  -الظاهرية

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي جنوب الخليل  -دورا ،يوم األربعاء ،بتاريخ 2021/06/02م،
وعليه أبلغكم بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي جنوب الخليل الستالم سندات التسجيل في الحوض
المذكور أعاله.

غسان قباجة
مدير دائرة تسجيل أرايض جنوب اخلليل /دورا

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي185-11-2021 :

العدد

2021/11/22

185

إعالن
صادر بموجب المادة ( )7من نظام تسجيل األراضي والمياه
في مناطق التسوية رقم ( )1لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية دورا وسكانها /محافظة الخليل ،ليكن معلومًا لديكم بأن سجل األموال غير المنقولة
للحوض المبين في الجدول أدناه:
رقم الحوض /اسم الحوض
 /500واد ابو قوف

المحافظة /المنطقة
الخليل /دورا

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي جنوب الخليل  -دورا ،يوم اإلثنين ،بتاريخ 2021/10/18م،
وعليه أبلغكم بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي جنوب الخليل الستالم سندات التسجيل في الحوض
المذكور أعاله.

غسان قباجة
مدير دائرة تسجيل أرايض جنوب اخلليل /دورا

ديوان الفتوى والتشريع

76
mjr.lab.pna.ps

الرقم المرجعي185-11-2021 :

العدد

2021/11/22

185

إعالن
صادر بموجب المادة ( )7من نظام تسجيل األراضي والمياه
في مناطق التسوية رقم ( )1لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية الظاهرية وسكانها /محافظة الخليل ،ليكن معلومًا لديكم بأن سجل األموال غير المنقولة
للحوض المبين في الجدول أدناه:
رقم الحوض /اسم الحوض
 /132واد ابو الحنا الشمالي

المحافظة /المنطقة
الخليل /دورا  -الظاهرية

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي جنوب الخليل  -دورا ،يوم اإلثنين ،بتاريخ 2021/10/18م،
وعليه أبلغكم بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي جنوب الخليل الستالم سندات التسجيل في الحوض
المذكور أعاله.

غسان قباجة
مدير دائرة تسجيل أرايض جنوب اخلليل /دورا

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي185-11-2021 :

العدد

2021/11/22

185

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

رقم الحوض /اسم الحوض

بيت لحم /بيت جاال

 /28051المراح والسدر الشمالي

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي بيت لحم ،يوم األحد ،بتاريخ 2021/09/19م ،وعليه أبلغكم
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي بيت لحم لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوض المذكور أعاله.

صالح كنعان
مدير دائرة تسجيل أرايض حمافظة بيت حلم

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي185-11-2021 :

العدد

2021/11/22

185

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

رقم الحوض /اسم الحوض

بيت لحم /الخضر

 1حي  /2الشعف الحي الجنوبي

بيت لحم /الخضر

 /2وادي ابو الحسن

بيت لحم /الخضر

 6حي  /1باطن المعصي الحي الشمالي

بيت لحم /الخضر

 /23ابو اليسر

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي بيت لحم ،يوم الثالثاء ،بتاريخ 2021/09/21م ،وعليه أبلغكم
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي بيت لحم لتسجيل األموال غير المنقولة في األحواض المذكورة أعاله.

صالح كنعان
مدير دائرة تسجيل أرايض حمافظة بيت حلم

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي185-11-2021 :

العدد

2021/11/22

185

إعالن
صادر بموجب المادة ( )7من نظام تسجيل األراضي والمياه
في مناطق التسوية رقم ( )1لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية هندازه بريضعه  -خاليل اللوز وسكانها /محافظة بيت لحم ،ليكن معلومًا لديكم
بأن سجل األموال غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:
المحافظة /المنطقة

رقم الحوض /اسم الحوض

بيت لحم /هندازه بريضعه  -خاليل اللوز

 /29خاليل اللوز الشرقي

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي بيت لحم ،يوم األحد ،بتاريخ 2021/10/17م ،وعليه أبلغكم
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي بيت لحم لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوض المذكور أعاله.

صالح كنعان
مدير دائرة تسجيل أرايض حمافظة بيت حلم

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي185-11-2021 :

العدد

2021/11/22

185

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

رقم الحوض /اسم الحوض

بيت لحم /مراح معال

 /75مراح معال

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي بيت لحم ،يوم اإلثنين ،بتاريخ 2021/10/18م ،وعليه أبلغكم
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي بيت لحم لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوض المذكور أعاله.

صالح كنعان
مدير دائرة تسجيل أرايض حمافظة بيت حلم

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي185-11-2021 :

العدد

2021/11/22

185

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

رقم الحوض /اسم الحوض

بيت لحم /جناته

 1حي  /5ابو نجيم واد رحال حي البيضه

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي بيت لحم ،يوم اإلثنين ،بتاريخ 2021/10/18م ،وعليه أبلغكم
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي بيت لحم لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوض المذكور أعاله.

صالح كنعان
مدير دائرة تسجيل أرايض حمافظة بيت حلم

ديوان الفتوى والتشريع

82
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الرقم المرجعي185-11-2021 :

العدد

2021/11/22

185

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

رقم الحوض /اسم الحوض

بيت لحم /مراح رباح

 /86دار صنوبره

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي بيت لحم ،يوم اإلثنين ،بتاريخ 2021/10/18م ،وعليه أبلغكم
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي بيت لحم لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوض المذكور أعاله.

صالح كنعان
مدير دائرة تسجيل أرايض حمافظة بيت حلم

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي185-11-2021 :

العدد

2021/11/22

185

إعالن
صادر بموجب المادة ( )7من نظام تسجيل األراضي والمياه
في مناطق التسوية رقم ( )1لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية /مجلس سلفيت وسكانها /محافظة سلفيت ،ليكن معلومًا لديكم بأن سجل األموال
غير المنقولة للحوضين المبينين في الجدول أدناه:
رقم الحوض /اسم الحوض
 /49واد البير
 /58واد عبد الرحمن

المحافظة /المنطقة
سلفيت /سلفيت
سلفيت /سلفيت

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي سلفيت ،يوم الثالثاء ،بتاريخ 2021/09/21م ،وعليه أبلغكم
بالتوجه لدائرة تسجيل األراضي في محافظة سلفيت لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوضين
المذكورين أعاله.

طارق ابو ليىل
مدير تسجيل أرايض حمافظة سلفيت

ديوان الفتوى والتشريع

84
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الرقم المرجعي185-11-2021 :

العدد

2021/11/22

185

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

رقم الحوض /اسم الحوض

سلفيت /قراوة بني حسان

 /11قطان الحصن

سلفيت /قراوة بني حسان

 37حي  /2واد عباس الحي الجنوبي

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي سلفيت ،يوم الثالثاء ،بتاريخ 2021/09/21م ،وعليه أبلغكم
بالتوجه لدائرة تسجيل األراضي في محافظة سلفيت لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوضين
المذكورين أعاله.

طارق ابو ليىل
مدير تسجيل أرايض حمافظة سلفيت

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي185-11-2021 :

العدد

2021/11/22

185

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

رقم الحوض /اسم الحوض

سلفيت /قيرة

 10حي  /1كفة السهلة والصفرة الحي الجنوبي

سلفيت /قيرة

 10حي  /2كفة السهلة والصفرة الحي الشمالي

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي سلفيت ،يوم الثالثاء ،بتاريخ 2021/09/21م ،وعليه أبلغكم
بالتوجه لدائرة تسجيل األراضي في محافظة سلفيت لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوضين
المذكورين أعاله.

طارق ابو ليىل
مدير تسجيل أرايض حمافظة سلفيت

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي185-11-2021 :

العدد

2021/11/22

185

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

رقم الحوض /اسم الحوض

سلفيت /كفر الديك

 34حي  /1عين الفوارة الحي الجنوبي

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي سلفيت ،يوم الثالثاء ،بتاريخ 2021/09/21م ،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

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي185-11-2021 :

العدد

2021/11/22

185

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

رقم الحوض /اسم الحوض

سلفيت /دير بلوط

 /12خلة العبهر الجنوبي

سلفيت /دير بلوط

 /26حبايل السنام

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي سلفيت ،يوم الثالثاء ،بتاريخ 2021/09/21م ،وعليه أبلغكم
بالتوجه لدائرة تسجيل األراضي في محافظة سلفيت لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوضين
المذكورين أعاله.

طارق ابو ليىل
مدير تسجيل أرايض حمافظة سلفيت

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي185-11-2021 :

العدد

2021/11/22

185

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

رقم الحوض /اسم الحوض

جنين /عرانة

 /11خله خميس والكليبات

جنين /عرانة

 /23جملة السكه الشمالي

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي جنين ،يوم األربعاء ،بتاريخ 2021/09/29م ،وعليه أبلغكم
بالتوجه لدائرة تسجيل األراضي في محافظة جنين لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوضين
المذكورين أعاله.

فارس العرقاوي
مدير دائرة تسجيل أرايض جنني

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي185-11-2021 :

العدد

2021/11/22

185

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

رقم الحوض /اسم الحوض

جنين /قباطيه  -ميثلون

 16حي  /1طف حريش حي خلة مالكي الغربي

جنين /قباطيه  -ميثلون

 6حي  /1لحاف ورد حي ام العيال الشمالي

جنين /قباطيه  -ميثلون

 6حي  /2لحاف ورد حي ام العيال الجنوبي

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي قباطيه ،يوم الخميس ،بتاريخ 2021/10/07م ،وعليه أبلغكم
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي قباطيه لتسجيل األموال غير المنقولة في األحواض المذكورة أعاله.

عدنان صالح
مدير دائرة تسجيل أرايض قباطيه

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي185-11-2021 :

العدد

2021/11/22

185

إعالن
صادر بموجب المادة ( )7من نظام تسجيل األراضي والمياه
في مناطق التسوية رقم ( )1لسنة 1952م
إلى رئيس /مجلس قروي كفر عبوش وسكانها /محافظة طولكرم ،ليكن معلومًا لديكم بأن سجل األموال
غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:
رقم الحوض /اسم الحوض
 16حي  /1راس قنديل الحي الشمالي

المحافظة /المنطقة
طولكرم /كفر عبوش

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي طولكرم ،يوم األحد ،بتاريخ 2021/10/03م ،وعليه أبلغكم
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي طولكرم لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوض المذكور أعاله.

مدير دائرة تسجيل أرايض طولكرم

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي185-11-2021 :

العدد

2021/11/22

185

إعالن
صادر بموجب المادة ( )7من نظام تسجيل األراضي والمياه
في مناطق التسوية رقم ( )1لسنة 1952م
إلى رئيس /مجلس قروي كفر عبوش وسكانها /محافظة طولكرم ،ليكن معلومًا لديكم بأن سجل األموال
غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:
رقم الحوض /اسم الحوض
 /4كروم خالد

المحافظة /المنطقة
طولكرم /كفر عبوش

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي طولكرم ،يوم األحد ،بتاريخ 2021/10/03م ،وعليه أبلغكم
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي طولكرم لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوض المذكور أعاله.

مدير دائرة تسجيل أرايض طولكرم

ديوان الفتوى والتشريع

92
mjr.lab.pna.ps

الرقم المرجعي185-11-2021 :

العدد

2021/11/22

185

إعالن
صادر بموجب المادة ( )7من نظام تسجيل األراضي والمياه
في مناطق التسوية رقم ( )1لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية بيت ليد وسكانها /محافظة طولكرم ،ليكن معلومًا لديكم بأن سجل األموال غير المنقولة
للحوض المبين في الجدول أدناه:
رقم الحوض /اسم الحوض
 /50السهالت

المحافظة /المنطقة
طولكرم /بيت ليد

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي طولكرم ،يوم الخميس ،بتاريخ 2021/10/14م ،وعليه أبلغكم
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي طولكرم لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوض المذكور أعاله.

مدير دائرة تسجيل أرايض طولكرم

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي185-11-2021 :

العدد

2021/11/22

185

إعالن
صادر بموجب المادة ( )7من نظام تسجيل األراضي والمياه
في مناطق التسوية رقم ( )1لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية /مجلس قروي عارورة وسكانها /محافظة رام هللا والبيرة ،ليكن معلومًا لديكم بأن سجل
األموال غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:
رقم الحوض /اسم الحوض
 /2حرايق دار نزال

المحافظة /المنطقة
رام هللا والبيرة /عارورة

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي شمال رام هللا والبيرة ،يوم األحد ،بتاريخ 2021/10/03م،
وعليه أبلغكم بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي شمال رام هللا والبيرة لتسجيل األموال غير المنقولة
في الحوض المذكور أعاله.

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

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي185-11-2021 :

العدد

2021/11/22

185

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

رقم الحوض /اسم الحوض

رام هللا والبيرة /دير قديس

 /14الدير

رام هللا والبيرة /دير قديس

 /15العقبة والسير

رام هللا والبيرة /دير قديس

 /20نجمة عيد

رام هللا والبيرة /دير قديس

 /21خلة مالك

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي رام هللا والبيرة ،يوم األربعاء ،بتاريخ 2021/10/06م،
وعليه أبلغكم بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي رام هللا والبيرة لتسجيل األموال غير المنقولة في األحواض
المذكورة أعاله.

عنان كتانة
ق.أ مأمور تسجيل أرايض رام اهلل والبرية

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي185-11-2021 :

العدد

2021/11/22

185

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

رقم الحوض /اسم الحوض

رام هللا والبيرة /دير عمار

 /3واد الندى والسناسل

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي رام هللا والبيرة ،يوم األربعاء ،بتاريخ 2021/10/06م ،وعليه
أبلغكم بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي رام هللا والبيرة لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوض
المذكور أعاله.

عنان كتانة
ق.أ مأمور تسجيل أرايض رام اهلل والبرية

ديوان الفتوى والتشريع

96
mjr.lab.pna.ps

الرقم المرجعي185-11-2021 :

العدد

2021/11/22

185

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

رقم الحوض /اسم الحوض

رام هللا والبيرة /خربثا بني حارث

 2حي  /3مرج السوس والحرايق حي السوس

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي رام هللا والبيرة ،يوم الخميس ،بتاريخ 2021/10/14م،
وعليه أبلغكم بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي رام هللا والبيرة لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوض
المذكور أعاله.

عنان كتانة
ق.أ مأمور تسجيل أرايض رام اهلل والبرية

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي185-11-2021 :

العدد

2021/11/22

185

إعالن
صادر بموجب المادة ( )7من نظام تسجيل األراضي والمياه
في مناطق التسوية رقم ( )1لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية /مجلس نعلين وسكانها /محافظة رام هللا والبيرة ،ليكن معلومًا لديكم بأن سجل األموال
غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:
رقم الحوض /اسم الحوض
 /38لحوف أبو حنا

المحافظة /المنطقة
رام هللا والبيرة /نعلين

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي رام هللا والبيرة ،يوم الخميس ،بتاريخ 2021/10/14م،
وعليه أبلغكم بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي رام هللا والبيرة لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوض
المذكور أعاله.

عنان كتانة
ق.أ مأمور تسجيل أرايض رام اهلل والبرية

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي185-11-2021 :

العدد

2021/11/22

185

إعالن
صادر بموجب المادة ( )7من نظام تسجيل األراضي والمياه
في مناطق التسوية رقم ( )1لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية بيتونيا وسكانها /محافظة رام هللا والبيرة ،ليكن معلومًا لديكم بأن سجل األموال
غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:
رقم الحوض /اسم الحوض
 /33الدعق

المحافظة /المنطقة
رام هللا والبيرة /بيتونيا

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي رام هللا والبيرة ،يوم الخميس ،بتاريخ 2021/10/14م،
وعليه أبلغكم بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي رام هللا والبيرة لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوض
المذكور أعاله.

عنان كتانة
ق.أ مأمور تسجيل أرايض رام اهلل والبرية

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي185-11-2021 :

العدد

2021/11/22

185

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

رقم الحوض /اسم الحوض

رام هللا والبيرة /عبوين
رام هللا والبيرة /عبوين

 /22مرج عرزة
 16حي  /2فطيمة وكرم ابو دية حي فطيمة

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي شمال رام هللا والبيرة ،يوم الخميس ،بتاريخ 2021/10/14م،
وعليه أبلغكم بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي شمال رام هللا والبيرة لتسجيل األموال غير المنقولة
في الحوضين المذكورين أعاله.

ق.أ مأمور تسجيل أرايض شامل رام اهلل والبرية

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي185-11-2021 :

العدد

2021/11/22

185

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

رقم الحوض /اسم الحوض

رام هللا والبيرة /روابي

 /25الفريم وغرس باطية

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي شمال رام هللا والبيرة ،يوم األحد ،بتاريخ 2021/10/17م،
وعليه أبلغكم بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي شمال رام هللا والبيرة لتسجيل األموال غير المنقولة
في الحوض المذكور أعاله.

ق.أ مأمور تسجيل أرايض شامل رام اهلل والبرية

.

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي185-11-2021 :

العدد

2021/11/22

185

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

رقم الحوض /اسم الحوض

رام هللا والبيرة /ام صفا

 /15الظهر

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي شمال رام هللا والبيرة ،يوم األحد ،بتاريخ 2021/10/17م،
وعليه أبلغكم بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي شمال رام هللا والبيرة لتسجيل األموال غير المنقولة
في الحوض المذكور أعاله.

ق.أ مأمور تسجيل أرايض شامل رام اهلل والبرية

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي185-11-2021 :

العدد

2021/11/22

185

إعالن
صادر بموجب المادة ( )7من نظام تسجيل األراضي والمياه
في مناطق التسوية رقم ( )1لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية /مجلس قروي عارورة وسكانها /محافظة رام هللا والبيرة ،ليكن معلومًا لديكم بأن سجل
األموال غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:
رقم الحوض /اسم الحوض
 /3حيط حسن

المحافظة /المنطقة
رام هللا والبيرة /عارورة

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي شمال رام هللا والبيرة ،يوم اإلثنين ،بتاريخ 2021/10/18م،
وعليه أبلغكم بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي شمال رام هللا والبيرة لتسجيل األموال غير المنقولة
في الحوض المذكور أعاله.

ق.أ مأمور تسجيل أرايض شامل رام اهلل والبرية

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي185-11-2021 :

العدد

2021/11/22

185

إعالن
صادر بموجب المادة ( )7من نظام تسجيل األراضي والمياه
في مناطق التسوية رقم ( )1لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية /مجلس قروي جلجليا وسكانها /محافظة رام هللا والبيرة ،ليكن معلومًا لديكم بأن سجل
األموال غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:
رقم الحوض /اسم الحوض
 /9المعاني الشمالي

المحافظة /المنطقة
رام هللا والبيرة /جلجليا

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي شمال رام هللا والبيرة ،يوم اإلثنين ،بتاريخ 2021/10/18م،
وعليه أبلغكم بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي شمال رام هللا والبيرة لتسجيل األموال غير المنقولة
في الحوض المذكور أعاله.

ق.أ مأمور تسجيل أرايض شامل رام اهلل والبرية

ديوان الفتوى والتشريع

104
mjr.lab.pna.ps

الرقم المرجعي185-11-2021 :

العدد

2021/11/22

185

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

رقم الحوض /اسم الحوض
 14حي  /2تعميرة الحلو وشعب السلوخ الحي الشمالي

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي شمال رام هللا والبيرة ،يوم اإلثنين ،بتاريخ 2021/10/18م،
وعليه أبلغكم بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي شمال رام هللا والبيرة لتسجيل األموال غير المنقولة
في الحوض المذكور أعاله.

ق.أ مأمور تسجيل أرايض شامل رام اهلل والبرية

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي185-11-2021 :

العدد

2021/11/22

185

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

رقم الحوض /اسم الحوض

رام هللا والبيرة /عابود

 /33واد الميال

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي شمال رام هللا والبيرة ،يوم اإلثنين ،بتاريخ 2021/10/18م،
وعليه أبلغكم بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي شمال رام هللا والبيرة لتسجيل األموال غير المنقولة
في الحوض المذكور أعاله.

ق.أ مأمور تسجيل أرايض شامل رام اهلل والبرية

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي185-11-2021 :

العدد

2021/11/22

185

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

المحافظة /المنطقة
رام هللا والبيرة /ترمسعيا

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي شمال رام هللا والبيرة ،يوم اإلثنين ،بتاريخ 2021/10/18م،
وعليه أبلغكم بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي شمال رام هللا والبيرة لتسجيل األموال غير المنقولة
في الحوض المذكور أعاله.

ق.أ مأمور تسجيل أرايض شامل رام اهلل والبرية

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي185-11-2021 :

العدد

2021/11/22

185

إعالن
صادر بموجب المادة ( )7من نظام تسجيل األراضي والمياه
في مناطق التسوية رقم ( )1لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية /مجلس صفا وسكانها /محافظة رام هللا والبيرة ،ليكن معلومًا لديكم بأن سجل األموال
غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:
رقم الحوض /اسم الحوض
 /11اقطيربة

المحافظة /المنطقة
رام هللا والبيرة /صفا

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي رام هللا والبيرة ،يوم الخميس ،بتاريخ 2021/10/28م،
وعليه أبلغكم بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي رام هللا والبيرة لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوض
المذكور أعاله.

أجمد غفري
ق.أ مأمور تسجيل أرايض رام اهلل والبرية

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي185-11-2021 :

العدد

2021/11/22

185

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

رقم الحوض /اسم الحوض

طوباس /طمون

 49حي  /7المكسر حي جورة داوود

طوباس /طمون
طوباس /طمون

 36حي  /1دباب الهوش حي دباب الهوش الشرقي
 42حي  /1المعيار حي الطاهر

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي طوباس ،يوم اإلثنين ،بتاريخ 2021/10/04م ،وعليه أبلغكم
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي طوباس لتسجيل األموال غير المنقولة في األحواض المذكورة أعاله.

عيسى دراغمه
مأمور تسجيل أرايض طوباس

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي185-11-2021 :

العدد

2021/11/22

185

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

رقم الحوض /اسم الحوض

طوباس /طمون

 40حي  /1شويحط حي شويحط الشمالي

طوباس /طمون

 41حي  /1الطوال حي الشرقي الثاني

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي طوباس ،يوم األحد ،بتاريخ 2021/10/31م ،وعليه أبلغكم
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي طوباس لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوضين المذكورين أعاله.

عيسى دراغمه
مأمور تسجيل أرايض طوباس

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي185-11-2021 :

العدد

2021/11/22

185

إعالن
صادر بموجب المادة ( )7من نظام تسجيل األراضي والمياه
في مناطق التسوية رقم ( )1لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية /مجلس عزون وسكانها /محافظة قلقيلية ،ليكن معلومًا لديكم بأن سجل األموال
غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:
رقم الحوض /اسم الحوض
 33حي  /4ام البالط حي خلة عسلة الشمالي

المحافظة /المنطقة
قلقيلية /عزون

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي قلقيلية ،يوم الخميس ،بتاريخ 2021/10/07م ،وعليه أبلغكم
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي قلقيلية الستالم سندات التسجيل (الكوشان) للحوض المذكور أعاله،
مع ضرورة إحضار براءة الذمة من المجلس البلدي /القروي.

شادي اشتيوي
مأمور تسجيل أرايض قلقيلية

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي185-11-2021 :

العدد

2021/11/22

185

إعالن
صادر بموجب المادة ( )7من نظام تسجيل األراضي والمياه
في مناطق التسوية رقم ( )1لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية /مجلس فالمية وسكانها /محافظة قلقيلية ،ليكن معلومًا لديكم بأن سجل األموال
غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:
رقم الحوض /اسم الحوض
 /4كرم أبو زعرور

المحافظة /المنطقة
قلقيلية /فالمية

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي قلقيلية ،يوم الخميس ،بتاريخ 2021/10/07م ،وعليه أبلغكم
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي قلقيلية الستالم سندات التسجيل (الكوشان) للحوض المذكور أعاله،
مع ضرورة إحضار براءة الذمة من المجلس البلدي /القروي.

شادي اشتيوي
مأمور تسجيل أرايض قلقيلية

		
ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي185-11-2021 :

العدد

2021/11/22

185

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

رقم الحوض /اسم الحوض

قلقيلية /كفر ثلث

 21حي  /1عزبة األشقر حي خاليل القلب

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي قلقيلية ،يوم الخميس ،بتاريخ 2021/10/07م وعليه أبلغكم
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي قلقيلية الستالم سندات التسجيل (الكوشان) للحوض المذكور أعاله،
مع ضرورة إحضار براءة الذمة من المجلس البلدي /القروي.

شادي اشتيوي
مأمور تسجيل أرايض قلقيلية

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي185-11-2021 :

العدد

2021/11/22

185

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

رقم الحوض /اسم الحوض
 4حي  /1الظهر الحي الشمالي

قلقيلية /كفر القف

 3حي  /3البركة الحي الغربي

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي قلقيلية ،يوم الثالثاء ،بتاريخ 2021/10/12م ،وعليه أبلغكم
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

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي185-11-2021 :

العدد

2021/11/22

185

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

رقم الحوض /اسم الحوض
 10حي  /2خلة العين  -المناصب الحي الشرقي

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي قلقيلية ،يوم الثالثاء ،بتاريخ 2021/10/12م ،وعليه أبلغكم
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي قلقيلية الستالم سندات التسجيل (الكوشان) للحوض المذكور أعاله،
مع ضرورة إحضار براءة الذمة من المجلس البلدي /القروي.

شادي اشتيوي
مأمور تسجيل أرايض قلقيلية

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي185-11-2021 :

العدد

2021/11/22

185

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

رقم الحوض /اسم الحوض

القدس /رافات

 /1ام السحالي

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي رام هللا والبيرة ،يوم اإلثنين ،بتاريخ 2021/11/01م،
وعليه أبلغكم بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي رام هللا والبيرة والبيرة لتسجيل األموال غير المنقولة
في الحوض المذكور أعاله.

أجمد غفري
ق.أ مدير دائرة تسجيل أرايض رام اهلل والبرية

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي185-11-2021 :

العدد

2021/11/22

185

تنويه
ألسباب فنية ورد خطأ في القرار الرئاسي رقم ( )87لسنة 2021م بشأن تعيين معاوني نيابة،
المنشور في العدد ( )184من الجريدة الرسمية ،الصادر بتاريخ 2021/10/27م ،حيث أدرج بصورة
خاطئة في ديباجة القرار العبارة التالية:
"وبنا ًء على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2021/08/15م"،
إال أن العبارة الصحيحة هي "وبنا ًء على كتاب تنسيب النائب العام بتاريخ 2021/08/15م".
وعليه ،اقتضى التنويه لتدارك هذا الخطأ.

ديوان الفتوى والتشريع
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الرقم المرجعي185-11-2021 :

