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رقم محتويات العددمسلسل
الصفحة

أوًل: قرارات بقانون

قرار بقانون رقم )26( لسنة 2022م1.
5بشأن امتياز مشروع زهرة الفنجان.

قرار بقانون رقم )27( لسنة 2022م2.
9بشأن مجلس رعية كنيسة الروم األرثوذكس في مدينة بيت جاال.

قرار بقانون رقم )28( لسنة 2022م3.
12بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ.

قرار بقانون رقم )29( لسنة 2022م4.
13بشأن تمديد وقف نفاذ قرارات بقانون.

.5
قرار بقانون رقم )30( لسنة 2022م

تعديل  بشأن  2022م  لسنة   )12( رقم  بقانون  قرار  نفاذ  وقف  بشأن 
قانون التنفيذ رقم )23( لسنة 2005م.

14

.6

قرار بقانون رقم )31( لسنة 2022م
بشأن المصادقة على االتفاق الموقع بين دولة فلسطين والوكالة الدولية 
للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار األسلحة 

النووية.

15

ثانًيا: مراسيم رئاسية

مرسوم رقم )10( لسنة 2022م1.
51بشأن تمديد حالة الطوارئ.

ثالًثا: قرارات رئاسية

قرار رقم )42( لسنة 2022م1.
52بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الحديقة الوطنية "حديقة االستقالل".

.2
قرار رقم )43( لسنة 2022م

عليا/  محكمة  قاضي  إلى  شاهين  الدين  عز  القاضي/  ترقية  بشأن 
النقض. محكمة 

54

قرار رقم )44( لسنة 2022م3.
55بشأن قبول استقالة القاضي/ ماجد مليجي.
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.4
قرار رقم )45( لسنة 2022م

محافظة  أراضي  من  حكومية  أرض  قطعة  تخصيص  إلغاء  بشأن 
أريحا واألغوار للمنفعة العامة.

56

.5
قرار رقم )46( لسنة 2022م

رئيس  بأعمال  قائًما  التميمي  عالء  العامة/  النيابة  رئيس  ندب  بشأن 
سلطة األراضي الفلسطينية.

58

قرار رقم )47( لسنة 2022م6.
59بشأن إحالة القاضي/ فاتح حمارشة لالستيداع.

رابًعا: قرارات مجلس الوزراء

60نظام ضريبة التربية والتعليم رقم )24( لسنة 2021م.1.

66نظام التقاوي والبذور ومواد اإلكثار النباتية رقم )11( لسنة 2022م.2.

نظام التفتيش القضائي على أعمال وأعضاء النيابة العامة رقم )12( 3.
2022م. 83لسنة 

.4 )8( رقم  الشكاوى  نظام  بتعديل  2022م  لسنة   )13( رقم  نظام 
2016م وتعديالته. 94لسنة 

خامًسا: تعليمات وقرارات وزارية

.1
تعليمات رقم )2( لسنة 2022م

بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الخاصة بالمؤسسات المالية - 
صادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

95

.2
قرار رقم )1( لسنة 2022م

بأحكام المواصفات والمقاييس الفلسطينية - اعتماد مواصفات - صادر 
عن مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس.

129

.3
قرار رقم )2( لسنة 2022م

بأحكام المواصفات والمقاييس الفلسطينية - اعتماد مواصفات - صادر 
عن مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس.

131

.4
قرار رقم )3( لسنة 2022م

بأحكام المواصفات والمقاييس الفلسطينية - اعتماد مواصفات - صادر 
عن مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس.

132
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.5
قرار رقم )4( لسنة 2022م

بأحكام المواصفات والمقاييس الفلسطينية - اعتماد مواصفات - صادر 
عن مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس.

134

.6

قرار رقم )1( لسنة 2022م
باعتماد وثيقة التأمين التكميلي لتغطية األضرار المادية لجسم المركبة 
سوق  هيئة  عن  صادر   - للتأمين  األهلية  المجموعة  بشركة  الخاصة 

رأس المال.

135

سادًسا: قرارات المحكمة الدستورية العليا

الدستورية 1. بالدعوى  العليا  الدستورية  المحكمة  عن  صادر  قرار 
151رقم )2016/07(.

الدستورية 2. بالدعوى  العليا  الدستورية  المحكمة  عن  صادر  قرار 
160رقم )2022/07(.

الدستورية 3. بالدعوى  العليا  الدستورية  المحكمة  عن  صادر  قرار 
164رقم )2022/02(.

سابًعا: قرارات السلطة القضائية

.1
قرار رقم )1( لسنة 2022م

بأسس  2021م  لسنة   )1( رقم  األعلى  القضاء  مجلس  قرار  بتعديل 
المسابقة القضائية.

168

170حكم غيابي صادر عن محكمة استئناف نابلس.2.

171حكم غيابي صادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها محكمة استئناف.3.

172أحكام غيابية صادرة عن محكمة بداية نابلس.4.

177أحكام غيابية صادرة عن محكمة بداية رام هللا.5.

182أحكام غيابية صادرة عن محكمة بداية طولكرم.6.

195حكم غيابي صادر عن هيئة قضاء قوى األمن )هيئة القضاء العسكري(.7.
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ثامًنا: إعالنات

إعالن نشر أسماء مدققي الحسابات القانونيين الجدد - صادر عن مجلس 1.
196مهنة تدقيق الحسابات.

197إعالنات مجلس التنظيم األعلى - صادرة عن وزارة الحكم المحلي.2.

210إعالنات صادرة عن سلطة األراضي.3.

269إعالن تسجيل جمعيات تعاونية - صادر عن رئيس هيئة العمل التعاوني.4.

تاسًعا: قوائم التجميد

.1
قرار رقم )7( لسنة 2022م

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

270

عاشًرا: تنويه

273تنويه.1.
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قرار بقانون رقم )26( لسنة 2022م
بشأن امتياز مشروع زهرة الفنجان

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

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

وبعد االطالع على قانون رقم )12( لسنة 1995م بشأن إنشاء سلطة الطاقة الفلسطينة،
وعلى قانون رقم )1( لسنة 1997م بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته،

وعلى قانون رقم )1( لسنة 1998م  بشأن تشجيع االستثمار  في فلسطين وتعديالته،
وعلى قرار بقانون رقم )13( لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام وتعديالته، 

وعلى قرار بقانون رقم )14( لسنة 2015م بشأن الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وتعديالته،
وبناًء على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2022/04/27م،

وعلى الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيًقا للمصلحة العامة،

أصدرنا القرار بقانون اآلتي: 

مادة )1(
تعاريف

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

االمتياز: وهو اإلذن الممنوح من الحكومة لحامل االمتياز بموجب االتفاقية، للقيام بالمشروع المحدد 
في هذا القرار بقانون.

منطقة االمتياز: وهي التي تشمل منطقة زهرة الفنجان المقام عليها المكب والمحددة وفًقا التفاقية االمتياز.
مانح االمتياز: الحكومة الفلسطينية، ويمثلها وزير المالية وفًقا ألحكام هذا القرار بقانون، وهي الضامنة 

لاللتزامات المترتبة عليها وعلى وحدات الجهاز اإلداري التنفيذي التابع لها، لحامل االمتياز.
هذا  في  المحدد  المشروع  وتنفيذ  وإدارة  بإنشاء  للقيام  االمتياز  منحت  التي  الشركة  االمتياز:  حامل 

القرار بقانون.
االتفاقية: اتفاقية االمتياز الرئيسة، الموقعة بين مانح االمتياز وحامله بتاريخ 2022/04/28م، والتي 

تنظم أحكام وشروط تنفيذ االمتياز، وااللتزامات المتبادلة لكل منهما. 
اتفاقيات االمتياز: مجموع االتفاقيات الموقعة مع الجهات ذات العالقة لتنفيذ مشروع زهرة الفنجان.

كهربائية،  طاقة  إلى  وتحويلها  الصلبة  النفايات  بحرق  تعمل  طاقة  توليد  محطة  إنشاء  المشروع: 
وتوريد واستالم النفايات البلدية الصلبة وفق أحكام االتفاقية، الستخدامها في توليد الطاقة الكهربائية، 

ومن ثم بيعها.
مجلس الخدمات المشترك: مجلس إدارة النفايات الصلبة للهيئات المحلية في محافظة جنين.
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مادة )2(
مانح االمتياز

لحامل  المترتبة عليها  لاللتزامات والحقوق  االمتياز، والضامن  الفلسطينية هي مانح  الحكومة  تعتبر 
االمتياز، وفًقا ألحكام القانون واتفاقيات االمتياز.

مادة )3(
حامل االمتياز

إليه  المحال  الشمال  ائتالف  المؤسسة من قبل  المساهمة الخصوصية"  للطاقة  تعتبر "شركة صروح 
االمتياز  لمانح  عليها  المترتبة  والحقوق  االلتزامات  لكافة  والضامنة  االمتياز  حامل  هي  المشروع، 

وفًقا ألحكام القانون واتفاقيات االمتياز. 

مادة )4(
موضوع االمتياز

يشمل موضوع االمتياز اآلتي:
تصميم وبناء وتملك وتشغيل وصيانة محطة تحويل النفايات الصلبة إلى طاقة، من خالل الحرق . 1

المباشر للنفايات الصلبة.
توردها . 2 التي  جنين  محافظة  في  المشترك  الخدمات  لمجلس  الصلبة  البلدية  النفايات  استالم 

وزارة الحكم المحلي بشكل مباشر أو غير مباشر لحامل االمتياز.
بيع الطاقة المنتجة من هذه المحطة إلى الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء.. 3

مادة )5(
مدة االمتياز

لمانح  للمحطة، ويجوز  التجاري  التشغيل  تاريخ  تبدأ من  االمتياز خمسة وعشرون عاًما،  تكون مدة 
االمتياز ولحامله االتفاق على تمديد هذه المدة.

مادة )6(
انتهاء االمتياز

ينتهي االمتياز بأحد األسباب اآلتية:
انتهاء مدة االمتياز.. 1
اتفاق طرفي االمتياز.. 2
حكم قضائي قطعي، أو قرار قطعي صادر عن هيئة تحكيم ذات اختصاص.. 3

مادة )7(
منح االمتياز

2022/04/28م، تبين شروط االمتياز . 1 تم توقيع اتفاقية ما بين حامل االمتياز ومانحه بتاريخ 
وتطويره،  وتشغيله  إدارته  وكيفية  للمشروع  العامة  والمواصفات  له،  الرئيس  والمخطط  ومدته 

والمحافظة عليه.
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عنها، . 2 بالتوقيع  ومفوًضا  للحكومة  ممثاًل  المالية  وزير  يعتبر  المادة،  هذه  أحكام  تطبيق  لغايات 
الخدمات،  مجلس  وعن  المحلي  الحكم  وزارة  عن  ومفوًضا  ممثاًل  المحلي  الحكم  ووزير 
ورئيس مجلس إدارة الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء ممثاًل عن الشركة في التوقيع على اتفاقيات 

االمتياز ذات العالقة وفق أحكام هذا القرار بقانون.

مادة )8(
حجية اتفاقيات االمتياز

تشمل اتفاقيات االمتياز كل من االتفاقيات اآلتية:. 1
 اتفاقية االمتياز الرئيسة ومالحقها: المنظمة بين مانح االمتياز ويمثله وزير المالية، وحامل أ. 

االمتياز والموقعة بتاريخ 2022/04/28م.
اتفاقية شراء الطاقة: المنظمة فيما بين الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء وحامل االمتياز.ب. 
اتفاقية الربط: المنظمة فيما بين الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء وحامل االمتياز.	. 
النفايات د.  إدارة  المحلي ممثاًل عن مجلس  الحكم  بين وزارة  المنظمة  إيجار األرض:  اتفاقية 

الصلبة للهيئات المحلية في محافظة جنين.
تعتبر اتفاقيات االمتياز الواردة في الفقرة )1( من هذه المادة جزًءا ال يتجزأ من هذا القرار بقانون . 2

وتقرأ معه، ويعتبر إصداره مصادقة عليها.

مادة )9(
اإلعفاءات واالمتيازات

ال يعتبر هذا االمتياز من العقود االحتكارية، ويستفيد حامله من كافة اإلعفاءات والحوافز واالمتيازات 
التي ينص عليها قانون تشجيع االستثمار النافذ والقوانين ذات العالقة، عالوة عن اإلعفاءات والحوافز 

واالمتيازات الممنوحة له بقرار من الحكومة، أو وفًقا ألحكام االتفاقية.

مادة )10(
تغير التشريعات
يعتبر حامل االمتياز محمًيا طوال مدة االمتياز األولى من: 

أي تغير في التشريعات الناظمة لالمتياز أو التي يقود نفاذها إلى المساس به.. 1
أي تغير في التشريعات قد يزيد من أعبائه الضريبية والرسوم والكلف التشغيلية.. 2
في حالة الرغبة بتمديد االمتياز يكون لمانح االمتياز وحامله مناقشة أي شروط أو أعباء ترتبها . 3

التشريعات الجديدة.

مادة )11(
مالحق

ووزارات  الحكومة  وقرارات  كافة،  االمتياز  واتفاقيات  الرئيسة  االمتياز  اتفاقية  من  نسخة  تلحق 
االختصاص المتعلقة باالمتياز بهذا القرار بقانون، وتعتبر جزًءا ال يتجزأ منه وتقرأ معه عند إلحاقها. 
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مادة )12(
اإللغاء

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة )13(
السريان والنفاذ

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: 2022/05/24 ميالدية
                         الموافق: 23/شوال/1443 هجرية

حمــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
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قرار بقانون رقم )27( لسنة 2022م
بشأن مجلس رعية كنيسة الروم األرثوذكس في مدينة بيت جال

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

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

وبعد االطالع على قانون الوراثة لسنة 1923م وتعديالته،
وعلى قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة رقم )2( لسنة 1938م وتعديالته،

وعلى قانون التركات لألجانب وغير المسلمين رقم )8( لسنة 1941م وجداوله وأنظمته وتعديالته،
وعلى قانون القيم العام رقم )37( لسنة 1944م وتعديالته،

وعلى قانون تصرف األشخاص المعنويين في األموال غير المنقولة رقم )61( لسنة 1953م وتعديالته،
وعلى قانون األوقاف الخيرية رقم )57( لسنة 1959م،

وعلى القرار بقانون رقم )14( لسنة 2022م بشأن أراضي وأمالك الكنائس المسيحية، 
وعلى المرسوم الرئاسي رقم )4( لسنة 2007م بشأن تشكيل لجنة رئاسية عليا لمتابعة الشؤون المسيحية 

في فلسطين وتعديالته،
وبناًء على المرسوم البطريركية رقم )466( بتاريخ 2020/07/31م الصادر عن بطريرك بطريركية 

الروم األرثوذكس بالقدس الشريف،
وعطًفا على توصيات اللجنة العليا لشؤون الكنائس المسيحية،

وبناًء على الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيًقا للمصلحة العامة،

أصدرنا القرار بقانون اآلتي:

مادة )1(
ينشأ بموجب أحكام هذا القرار بقانون، مجلس يسمى "مجلس رعية كنيسة الروم األرثوذكس في مدينة 
بيت جاال"، يتمتع بالشخصية االعتبارية والذمة المالية المستقلة، واألهلية القانونية لمباشرة األعمال 
والتصرفات الالزمة لحماية مصالح أبناء طائفة الروم األرثوذكس في مدينة بيت جاال، بما في ذلك 
تملك األموال المنقولة وغير المنقولة وتسجيلها وشراءها، وقبول الهبات والتبرعات وصرفها، وإنشاء 

الوقفيات أمام المحاكم الدينية و/أو دوائر األراضي المختصة.

مادة )2(
يتولى المجلس المهام اآلتية:

أينما . 1 فيها  والتصرف  وحمايتها  المجلس،  باسم  المسجلة  المنقولة  وغير  المنقولة  األموال  إدارة 
وجدت أو سجلت أو أودعت.
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إنشاء وقفيات وصناديق لغايات خيرية لمنفعة أبناء طائفة الروم األرثوذكس في مدينة بيت جاال، . 2
ويتولى إدارتها وحماية أموالها وأمالكها، وتسجيل عقاراتها وفقًا للقانون، ووضع الخطط الالزمة 

الستثمارها وتشغيلها، وقبول المنح والهبات والتبرعات لهذه الغاية.
إعداد األنظمة الداخلية للمجلس، ورفعها إلى اللجنة العليا لشؤون الكنائس المسيحية في فلسطين . 3

للمصادقة عليها.

مادة )3(
يتشكل المجلس من عدد ال يزيد على أحد عشر عضًوا، على النحو اآلتي:

خمس أعضاء يمثلون حارات المدينة الخمس، يتم اختيارهم أو انتخابهم من قبل أبناء الطائفة.. 1
أكبر رجال الدين )الكهنة( من طائفة الروم األرثوذكس العاملين في مدينة بيت جاال.. 2
يسمي أعضاء المجلس المشار إليهم في الفقرتين )1( و)2( من هذه المادة باقي األعضاء من بين . 3

الشخصيات األرثوذكسية بالمدينة وفق ما يرونه مناسبًا.

مادة )4(
في  عليها  المنصوص  الطريقة  بذات  تشكيله  إعادة  ويتم  سنوات،  ثالث  المجلس  والية  مدة  تكون 

المادة )3( من هذا القرار بقانون.

مادة )5(
يختار المجلس في أول جلسة يعقدها رئيًسا ونائبًا له وأمينًا للسر.. 1
يتولى رئيس المجلس الدعوة لعقد اجتماعاته، ورئاسة الجلسات، والتوقيع على القرارات والوثائق . 2

الصادرة عنه، وينوب عنه نائبه في حال غيابه.
يتولى أمين السر تدوين محاضر الجلسات، واالحتفاظ بالقرارات والوثائق الصادرة عن المجلس، . 3

إضافة إلى ما يكلف به من المجلس.
أعضائه . 4 بأغلبية  قراراته  ويتخذ  أعضائه،  أغلبية  بحضور  صحيحة  المجلس  اجتماعات  تنعقد 

الحاضرين.

مادة )6(
تعتبر األموال المنقولة وغير المنقولة المسجلة باسم المجلس حًقا وملًكا ألبناء طائفة الروم األرثوذكس 
نزع  أو  استمالكها  يجوز  وال  المجلس،  حل  حال  في  إليهم  وتؤول  جاال،  بيت  مدينة  في  المقيمين 

يدهم عنها لمنفعة أي جهة أخرى، إال وفًقا ألحكام القانون.

مادة )7(
يمنح المجلس االمتيازات والحقوق والتسهيالت كافة، الممنوحة لدوائر أو جهات األوقاف الدينية . 1

وفقًا للقانون.
تعتبر المستندات الصادرة عن المجلس رسمية واجبة النفاذ.. 2
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مادة )8(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة )9(
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: 2022/05/25 ميالدية
                         الموافق: 24/شوال/1443 هجرية

حمــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
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قرار بقانون رقم )28( لسنة 2022م
بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

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

وبعد االطالع على المرسوم الرئاسي رقم )9( لسنة 2022م بشأن إعالن حالة الطوارئ،
وعلى المرسوم الرئاسي رقم )10( لسنة 2022م بشأن تمديد حالة الطوارئ، 

وعلى قرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ،
وفي ظل غياب المجلس التشريعي والظروف االستثنائية التي يمر بها الوطن،  
وعماًل بواجباتي الدستورية في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة،

وبناًء على الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيًقا للمصلحة العامة،

أصدرنا القرار بقانون اآلتي: 

مادة )1(
جميع  في  الطوارئ  حالة  تمديد  بشأن  2022م  لسنة   )10( رقم  الرئاسي  المرسوم  على  المصادقة 

األراضي الفلسطينية.

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

2022/05/27م، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2022/05/26 ميالدية
                         الموافق: 25/شوال/1443 هجرية

حمــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
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قرار بقانون رقم )29( لسنة 2022م
بشأن تمديد وقف نفاذ قرارات بقانون

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

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

وبعد االطالع على قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002م وتعديالته،
وعلى قانون اإلجراءات الجزائية رقم )3( لسنة 2001م وتعديالته،

وعلى قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )2( لسنة 2001م وتعديالته،
وعلى قرار بقانون رقم )15( لسنة 2022م بشأن وقف نفاذ قرارات بقانون،

وعلى كتاب رئيس مجلس القضاء األعلى صادر رقم )1720/1( بتاريخ 2022/05/29م،
وبناًء على الصالحيات المخولة لنا،

وتحقيًقا للمصلحة العامة،

أصدرنا القرار بقانون اآلتي:

مادة )1(
تمديد وقف نفاذ القرارين بقانون التاليين حتى تاريخ 2022/07/01م:

قرار بقانون رقم )7( لسنة 2022م بشأن تعديل قانون اإلجراءات الجزائية رقم )3( لسنة 2001م . 1
وتعديالته.

المدنية والتجارية . 2 2022م بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات  قرار بقانون رقم )8( لسنة 
رقم )2( لسنة 2001م وتعديالته.

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

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

صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2022/05/30 ميالدية
                         الموافق: 29/شوال/1443 هجرية

حمــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
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قرار بقانون رقم )30( لسنة 2022م
بشأن وقف نفاذ قرار بقانون رقم )12( لسنة 2022م
بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم )23( لسنة 2005م

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

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

وبعد االطالع على قانون التنفيذ رقم )23( لسنة 2005م وتعديالته،
وعلى قرار بقانون رقم )12( لسنة 2022م بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم )23( لسنة 2005م،

وعلى قرار بقانون رقم )15( لسنة 2022م بشأن وقف نفاذ قرارات بقانون،
وعلى كتاب رئيس مجلس القضاء األعلى صادر رقم )1772/1( بتاريخ 2022/06/05م،

وبناًء على الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيًقا للمصلحة العامة،

أصدرنا القرار بقانون اآلتي:

مادة )1(
2022م بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم )23( لسنة 2005م  وقف نفاذ قرار بقانون رقم )12( لسنة 

حتى تاريخ 2022/07/01م.

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

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

صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2022/06/05 ميالدية
                    الموافق: 06/ذو القعدة/1443 هجرية

حمــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
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قرار بقانون رقم )31( لسنة 2022م
بشأن المصادقة على التفاق الموقع بين دولة فلسطين 

والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات
في إطار معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

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

وبعد االطالع على االتفاق بين دولة فلسطين والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار 
معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية الموقع بتاريخ 2019/06/14م،

بتاريخ  الصادر   ،)2017/5( رقم  الدستوري  التفسير  في  العليا  الدستورية  المحكمة  حكم  وعلى 
2018/03/12م،

وبناًء على الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيًقا للمصلحة العامة،

أصدرنا القرار بقانون اآلتي:

مادة )1(
المصادقة على االتفاق بين دولة فلسطين والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار 
بقانون،  القرار  بهذا  المرفق  2019/06/14م،  بتاريخ  الموقع  النووية  األسلحة  انتشار  عدم  معاهدة 

ونشره في الجريدة الرسمية.

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

مادة )3(
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: 2022/06/16 ميالدية
                    الموافق: 17/ذو القعدة/1443 هجرية

حمــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
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مرسوم رقم )10( لسنة 2022م
بشأن تمديد حالة الطوارئ
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

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

وبعد االطالع على المرسوم الرئاسي رقم )9( لسنة 2022م بشأن إعالن حالة الطوارئ،
وعلى قرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ،

وفي ظل الظروف االستثنائية التي يمر بها الوطن، 
وعماًل بواجباتي الدستورية في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة،

وبناًء على الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيًقا للمصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت:

مادة )1(
تمديد حالة الطوارئ لمدة ثالثين يوًما في جميع األراضي الفلسطينية، لمواجهة استمرار تفشي فايروس 

"كورونا".

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

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

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

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

2022/05/27م، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2022/05/26 ميالدية
                         الموافق: 25/شوال/1443 هجرية

حمــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
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قرار رقم )42( لسنة 2022م
بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الحديقة الوطنية

"حديقة الستقالل"

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

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

إدارة  مجلس  تشكيل  إعادة  بشأن  2018م  لسنة   )52( رقم  الرئاسي  القرار  على  االطالع  وبعد 
الحديقة الوطنية "حديقة االستقالل"،
وبناًء على الصالحيات المخولة لنا،

وتحقيًقا للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
إعادة تشكيل مجلس إدارة الحديقة الوطنية "حديقة االستقالل"، وذلك على النحو اآلتي:

السيد/ عبد الحكيم طويل القائم بأعمال رئيس بلدية البيرة               رئيًسا. 1
السيد/ عيسى قسيس رئيس بلدية رام هللا                                   نائًبا للرئيس. 2
السيد/ ضياء قرط رئيس بلدية بيتونيا                                       عضًوا. 3
السيد/ محمد غبن عضو مجلس بلدية البيرة                               عضًوا. 4
السيد/ أحمد أبو لبن مدير بلدية رام هللا                                     عضًوا. 5
السيد/ محمد مجدوبة مدير بلدية بيتونيا                                     عضًوا. 6
السيدة/ رجاء حمايل عضو مجلس بلدية البيرة                            عضًوا. 7
السيدة/ نادية حبش                                                             عضًوا. 8
السيدة/ سمر الناظر                                                             عضًوا. 9

مادة )2(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
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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: 2022/05/12 ميالدية
                         الموافق: 11/شوال/1443 هجرية

حمــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
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قرار رقم )43( لسنة 2022م
بشأن ترقية القاضي/ عز الدين شاهين
إلى قاضي محكمة عليا/ محكمة النقض

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

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

وبعد االطالع على قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002م وتعديالته،
وعلى تنسيب مجلس القضاء األعلى في جلسته رقم )7( لسنة 2022م، المنعقدة بتاريخ 2022/05/18م،

وبناًء على الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيًقا للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
عليا/  محكمة  قاضي  إلى  استئناف  قاضي  من  شاهين،  السالم  عبد  أحمد  الدين  عز  القاضي/  ترقية 

محكمة النقض.

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

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

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2022/06/02 ميالدية
                         الموافق: 03/ذو القعدة/1443 هجرية

حمــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
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قرار رقم )44( لسنة 2022م
بشأن قبول استقالة القاضي/ ماجد مليجي

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

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

وبعد االطالع على قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002م وتعديالته،
واالطالع على قانون التقاعد العام رقم )7( لسنة 2005م وتعديالته،

وعلى قرار مجلس القضاء األعلى في جلسته رقم )8( لسنة 2022م بتاريخ 2022/05/25م،
وبناًء على الصالحيات المخولة لنا،

وتحقيًقا للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
المصادقة على قرار مجلس القضاء األعلى بتاريخ 2022/05/25م في جلسته رقم )8( لسنة 2022م، 
القاضي بقبول استقالة القاضي/ ماجد فارق عبد هللا مليجي، وذلك اعتباًرا من تاريخ 2022/06/01م، 

وفًقا ألحكام المادة )33( فقرة )1( من قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002م وتعديالته.

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

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

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2022/06/05 ميالدية
                    الموافق: 06/ذو القعدة/1443 هجرية

حمــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
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قرار رقم )45( لسنة 2022م
بشأن إلغاء تخصيص قطعة أرض حكومية من أراضي

محافظة أريحا واألغوار للمنفعة العامة
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

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

وبعد االطالع على قرار بقانون رقم )43( لسنة 2021م بشأن إدارة أمالك الدولة، 
2016م بشأن تخصيص قطعة أرض حكومية من أراضي محافظة  وعلى قرار رقم )146( لسنة 

أريحا واألغوار للمنفعة العامة،
أرض  قطعة  استبدال تخصيص  بشأن  )17/88/09/م.و/ر.ح(  رقم  الوزراء  قرار مجلس  وعلى 

من محافظة أريحا لغايات بناء إسكان لذوي الدخل المحدود الصادر بتاريخ 2016/02/02م، 
وبناًء على الصالحيات المخولة لنا،

وتحقيًقا للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
2016م بشأن تخصيص قطعة أرض حكومية من أراضي محافظة  إلغاء القرار رقم )146( لسنة 
2016/11/08م،  بتاريخ   )126( العدد  الرسمية  بالجريدة  المنشور  العامة،  للمنفعة  أريحا واألغوار 

وأي آثار أو حقوق للغير كان قد رتبها ذلك القرار.

مادة )2(
تتولى وزارة المالية إعادة المبالغ التي تم دفعها من قبل أعضاء الجمعية للخزينة العامة بموجب . 1

ذلك القرار.
تبقى رقبة األرض موضوع القرار رقم )146( لسنة 2016م ملًكا لخزينة الدولة.. 2

مادة )3(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
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مادة )4(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2022/06/12 ميالدية
                    الموافق: 13/ذو القعدة/1443 هجرية

حمــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
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قرار رقم )46( لسنة 2022م
بشأن ندب رئيس النيابة العامة/ عالء التميمي قائًما بأعمال 

رئيس سلطة األراضي الفلسطينية
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

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

وبعد االطالع على قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002م وتعديالته،
وعلى قرار بقانون رقم )6( لسنة 2010م بإنشاء سلطة األراضي،

وعلى المرسوم الرئاسي رقم )10( لسنة 2002م بإنشاء سلطة األراضي،
وبناًء على الصالحيات المخولة لنا،

وتحقيًقا للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
قائًما بأعمال رئيس سلطة األراضي  التميمي،  العامة/ عالء صالح سعيد بيوض  النيابة  ندب رئيس 

الفلسطينية، لمدة سنة واحدة.
 

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

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

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2022/06/15 ميالدية
                   الموافق: 16/ذو القعدة/1443 هجرية 

حمــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
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قرار رقم )47( لسنة 2022م
بشأن إحالة القاضي/ فاتح حمارشة لالستيداع 

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

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

وبعد االطالع على قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002م وتعديالته،
واالطالع على قانون التقاعد العام رقم )7( لسنة 2005م وتعديالته،

وعلى قرار مجلس القضاء األعلى في جلسته رقم )10( لسنة 2022م بتاريخ 2022/06/08م، 
وبناًء على الصالحيات المخولة لنا،

وتحقيًقا للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
بتاريخ  المنعقدة  2022م  لسنة   )10( رقم  جلسته  في  األعلى  القضاء  مجلس  قرار  على  المصادقة 
2022/06/08م، بإحالة القاضي فاتح محمود أحمد حمارشة إلى االستيداع، وفًقا ألحكام المادة )27( 

فقرة )2( من قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002م وتعديالته.

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

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

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2022/06/16 ميالدية
                    الموافق: 17/ذو القعدة/1443 هجرية

حمــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
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نظام ضريبة التربية والتعليم
رقم )24( لسنة 2021م

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

أحكام  سيما  ال  وتعديالته،  والتعليم  التربية  بشأن  2017م  لسنة   )8( رقم  بقانون  القرار  وألحكام 
المادة )48( منه،

وعلى أحكام القانون رقم )1( لسنة 1997م بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته، ال سيما أحكام 
المادة )23( منه،

البلديات والمجالس المحلية رقم )11(  وعلى أحكام قانون ضريبة األبنية واألراضي داخل مناطق 
لسنة 1954م وتعديالته،

وعلى أحكام قانون تحصيل األموال األميرية رقم )6( لسنة 1952م وتعديالته،
وبناًء على تنسيب وزير التربية والتعليم،

وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 2021/08/02م،
وعلى الصالحيات المخولة لنا، 

وتحقيًقا للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي:

مادة )1(
تعاريف

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

الوزارة: وزارة التربية والتعليم.
الوزير: وزير التربية والتعليم.

اللجنة: لجنة ضريبة التربية والتعليم في مناطق الهيئة المحلية.
الهيئة المحلية: وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي وإداري معين.

المجلس: مجلس الهيئة المحلية ويشمل مجلس البلدية أو المجلس المحلي أو المجلس القروي أو اللجنة 
اإلدارية أو لجنة التطوير أو أي مجلس آخر يشكل وفًقا ألحكام القانون، ويتألف من الرئيس واألعضاء.

الرئيس: رئيس مجلس الهيئة المحلية.
العضو: عضو مجلس الهيئة المحلية.

الضريبة: ضريبة سنوية تسمى ضريبة التربية والتعليم.
المباني التعليمية العامة: المدارس ورياض األطفال والحضانات.

المكلف: كل مشغل ألي عقار، سواًء كان مالًكا أو مستأجًرا له.
المعنويين  أو  الطبيعيين  لألشخاص  ومملوك  مكانه  في  ثابت  عقار  كل  للضريبة:  الخاضع  العقار 

ألغراض السكن أو األعمال التجارية. 
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اللجنة والمعايير  المعد من قبل  المحاسبي  للنظام  يتم إعداده وفًقا  الذي  الحساب  الختامية:  الحسابات 
والمبادئ المحاسبية المطبقة في الدولة، ويتمثل في الميزانية العمومية )قائمة المركز المالي( وحساب 

اإليرادات والمصروفات وقائمة التدفقات النقدية في نهاية السنة المالية.

مادة )2(
لجنة ضريبة التربية والتعليم

تتشكل لجنة ضريبة التربية والتعليم في الهيئات المحلية من اآلتي:
رئيس الهيئة المحلية/ رئيًسا.. 1
فيها . 2 يقع  التي  الجغرافية  المنطقة  أو  المحافظة  في  عنه  ممثل  أو  والتعليم  التربية  عام  مدير 

المجلس/ نائبًا للرئيس.
عضو من أعضاء الهيئة المحلية بتنسيب من المجلس عضًوا.. 3
مدير/ة إحدى المدارس في المنطقة الجغرافية التي تقع فيها الهيئة المحلية بتنسيب من مدير عام . 4

التربية والتعليم في المحافظة/ عضًوا.
المسؤول المالي في الهيئة المحلية/ عضًوا.. 5

مادة )3(
انتهاء العضوية في اللجنة

تنتهي العضوية في اللجنة في إحدى الحاالت اآلتية:. 1
 فقدان شروط العضوية.أ. 
الوفاة.ب. 
استبدال الجهة التمثيلية التي رشحته بشخص آخر.	. 
فقدان الصفة التمثيلية التي عين ألجلها في اللجنة.د. 

هـ.  خروجه من الخدمة في المؤسسة التي نسبت تمثيله ألي سبب من األسباب.
صدور حكم نهائي من محكمة مختصة بجناية مخلة بالشرف أو األمانة، ما لم يرد له اعتباره.و. 
العجز الصحي المثبت بتقرير طبي من اللجنة الطبية المختصة.ز. 

إذا شغر منصب أي عضو من أعضاء اللجنة ألي سبب كان، يعين بديل عنه وفقًا لإلجراءات . 2
المتبعة ذاتها. 

مادة )4(
مهام اللجنة

تتولى اللجنة المهام اآلتية:
حصر احتياجات المدارس وتضمينها ضمن الموازنات السنوية للجنة. . 1
إعداد الموازنات الخاصة بالضريبة ورفعها للوزير للمصادقة عليها. . 2
متابعة تنفيذ المشاريع المدرجة في الموازنات، وإعداد التقارير اإلدارية والمالية السنوية . 3

الخاصة بأعمال اللجنة لرفعها للوزارة. 
أي مهام أخرى تكلف بها اللجنة. . 4
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مادة )5(
اجتماعات اللجنة

الرئيس، . 1 غياب  عند  نائبه  أو  رئيسها  من  بدعوة  شهر  كل  مرة  العادية  اجتماعاتها  اللجنة  تعقد 
ويكون االجتماع قانونيًا بحضور ثلثي األعضاء على أن يكون الرئيس أو نائبه من الحضور.

يرسل رئيس اللجنة الدعوة لألعضاء لحضور الجلسات مرفقة بجدول األعمال قبل موعد انعقاد . 2
الجلسة بسبعة أيام على األقل.

جدول . 3 فيها  مرفقًا  الحاجة  دعت  كلما  الرئيس  طلب  على  بناًء  العادية  غير  اللجنة  جلسات  تعقد 
األعمال.

اللجنة . 4 رئيس  يعلن  كان،  العادي ألي سبب  لالجتماع  القانوني  النصاب  اكتمال  عدم  حال  في 
األولى،  الجلسة  تاريخ  أسبوعين من  تتجاوز  مدة ال  في  ثانية  تعقد جلسة  أن  تأجيلها، على  عن 

وتكون الجلسة قانونية بمن حضر على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة.
تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت األصوات يرجح الجانب الذي . 5

يصوت معه الرئيس. 
توثق جلسات اللجنة في محاضر خاصة وتوقع من األعضاء الحاضرين.. 6

مادة )6(
استيفاء الضريبة

تجبى من المكلفين ضريبة سنوية تسمى ضريبة التربية والتعليم بنسبة )7%( من بدل اإليجار . 1
الصافي داخل مناطق نفوذ الهيئات المحلية المخمنة طبقًا لقانون ضريبة األبنية واألراضي داخل 

مناطق البلديات والمجالس المحلية النافذ.
دفعت . 2 التي  الضريبة  مبالغ  عن  المستأجرين  من  التعويض  حق  األمالك  ألصحاب  يكون 

من أصحاب األمالك عن فترة استئجار المستأجرين ألمالكهم.
تحصل الضريبة من قبل اللجنة حسب اآللية التي تحصل فيها باقي الضرائب. . 3

مادة )7(
استحقاق الضريبة

تجبى الضريبة في مناطق نفوذ الهيئات المحلية بواسطة جباة تعينهم اللجنة وفقًا لقانون الهيئات . 1
المحلية الفلسطينية النافذ، وقانون تحصيل األموال األميرية النافذ، وتدفع لحساب صندوق خاص 

في الهيئة المحلية يسمى صندوق ضريبة التربية والتعليم.
تعتبر الضريبة مستحقة األداء اعتباًرا من الشهر األول من كل سنة مالية، وإذا لم تدفع الضريبة . 2

والتي  ذلك،  القانونية عن  المسؤولية  يتحمل  المكلف  فإن  األولى الستحقاقها  المالية  السنة  خالل 
تعتمدها اللجنة. 

مادة )8(
اإلعفاءات

تعفى من الضريبة األبنية واألراضي المعفاة بموجب أحكام قانون ضريبة األبنية واألراضي داخل 
مناطق البلديات والمجالس المحلية رقم )11( لسنة 1954م وتعديالته النافذة.
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مادة )9(
صندوق الضريبة

يعتبر الحساب المالي للضريبة في الهيئات المحلية حسابًا مستقاًل عن حسابات الهيئة المحلية. . 1
يجوز للجنة التربية والتعليم قبول منح وهبات من آخرين من مانحين أو فاعلي الخير أو من أفراد . 2

المجتمع المحلي، لتحقيق غايتها والقيام بواجباتها.
يجوز للجنة قبول منح وهبات من الهيئة المحلية نفسها التي تكون فيها هذه اللجنة.. 3
يجوز للهيئة المحلية دعوة مواطنيها للتبرع لصالح اللجنة ويجوز للجنة قبولها.. 4

مادة )10(
اإلنفاق

تنفق الضريبة للغايات اآلتية: . 1
 شراء األراضي ألغراض إنشاء المباني التعليمية العامة عليها.أ. 
إنشاء األبنية للمؤسسات التعليمية العامة التي تعنى بالتعليم العام.ب. 
صيانة األبنية التعليمية العامة القائمة.	. 
تطوير البنية التحتية في األبنية التعليمية العامة مثل إنشاء المختبرات والمقاصف ... إلخ. د. 

هـ.  اإلسهام في مشاريع تطوير العملية التربوية العامة، بما يشمل التمكين التكنولوجي للمدارس.
استئجار األراضي إلنشاء األبنية التعليمية العامة.و. 
اإلسهام في تغطية مشاريع ونشاطات ثقافية وتربوية ورياضية تخدم العملية التعليمية.ز. 
المساهمة في تغطية نفقات موظفو الخدمات من الحراس واألذنة للمدارس حسب الحاجة. ح. 
ضريبة ط.  وإدارة  لجباية  الالزمة  التشغيلية  والمصاريف  العاملين  ومستلزمات  رواتب  دفع 

التربية والتعليم وفق ما تقره اللجنة. 
القوانين . 2 ألحكام  وفقًا  تدويرها  ويتم  عليها،  المصادق  الموازنات  وفق  الضريبة  أموال  تنفق 

ذات العالقة.

مادة )11(
الموازنات السنوية

ويصادق  عام،  كل  من  ثاني  تشرين  شهر  نهاية  قبل  للوزير  وترفعها  السنوية  موازنتها  اللجنة  تعد 
الوزير عليها خالل أربعة أسابيع من رفعها أو يعيدها للجنة مع مالحظاته عليها، وتقوم اللجنة بالتعديل 

الالزم وإعادة رفعها للوزير، وتكون نافذة بعد مصادقة الوزير عليها.

مادة )12(
الحسابات الختامية

لتدقيقها،  الخارجيين  الحسابات  مدققي  إلى  ومرفقاتها  الختامية  الحسابات  تقرير  الرئيس  يحيل 
ويرفع التقرير إلى الوزير للتصديق على الحسابات الختامية بصورة نهائية.
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مادة )13(
ملكية أموال الضريبة

كل ما يتم الصرف عليه ودفع ثمنه أو تكاليفه من صندوق الضريبة من شراء أراضي أو إقامة . 1
منشآت أو توفير تجهيزات هو ملك للجنة، ويتم تسجيل كافة األصول لدى الجهات المختصة.

اللجنة يبقى . 2 المحلية الستفادة  الهيئة  كل ما يتم الصرف عليه ودفع ثمنه أو تكاليفه من صندوق 
ملًكا للهيئة المحلية موقوفًا لالنتفاع به من قبل اللجنة من وقف أراضي أو إقامة منشآت أو توفير 

تجهيزات.
ال يحق للجنة التنازل عن أي من ممتلكاتها ألي جهة كانت، وال يحق للهيئات المحلية التنازل . 3

عن أي من ممتلكاتها الموقوفة لالنتفاع به من قبل اللجنة ألي جهة كانت.

مادة )14(
العاملون في اللجنة

النظام، . 1 هذا  نفاذ  قبل  المعارف  ضريبة  لجان  في  العاملين  الموظفين  حقوق  مراعاة  مع 
يعين العاملون في إدارة وجباية ومحاسبة الضريبة بموجب عقود بقرار من اللجنة على أن تراعى 
في ذلك الكفاءة ووفق معايير النزاهة والشفافية، وتسري عليهم أحكام قانون العمل النافذ واألنظمة 

واللوائح الصادرة بمقتضاه.
بمصادقة . 2 اللجنة  لدى  تخصصه  مجال  في  للعمل  المحلية  الهيئة  موظف  تكليف  للمجلس  يجوز 

مراعاة  مع  للتجديد  قابلة  سنتين  على  تزيد  ال  لمدة  الوزير  مع  وبالتنسيق  المحلي  الحكم  وزير 
األحكام اآلتية:

يحدد في قرار التكليف الجهة التي سيتقاضى منها الموظف راتبه وعالواته.أ. 
أال يؤثر قرار التكليف على حقوق الموظف اإلدارية والمالية، بما فيها الترقيات والعالوات ب. 

وأقدمية الدرجة والزيادة السنوية والحقوق التقاعدية.
تعد اللجنة هيكلية ووصف وظيفي للموظفين العاملين فيها، وترفعها للوزير للمصادقة عليها.. 3
المعارف . 4 ضريبة  لجنة  مالك  على  المعينين  والموظفين  المترتبة  وااللتزامات  الحقوق  تنقل 

إلى اللجنة المشكلة وفقًا ألحكام هذا النظام.

مادة )15(
الرقابة على اللجنة

تخضع أعمال اللجنة لرقابة المؤسسات الرقابية ذات االختصاص.. 1
الوزارة مسؤولة عن مراقبة أعمال الصرف من صندوق الضريبة.. 2
لدى . 3 المعتمد  المحوسب  المالي  النظام  في  لها  المخصصة  الحسابات  في  الضريبة  أموال  تقيد 

وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارة.

مادة )16(
التعليمات والقرارات

يصدر الوزير التعليمات والقرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
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مادة )17(
اإللغاء

يلغى نظام ضريبة المعارف رقم )1( لسنة 1956م وتعديالته.. 1
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.. 2

مادة )18(
السريان والنفاذ

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

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2021/08/02 ميالدية
                    الموافق: 23/ذو الحجة/1443 هجرية

د. حممد اشتية
رئيس الوزراء



66 الرقم المرجعي: 2022-6-192ديوان الفتوى والتشريع

2022/06/30 192العدد

mjr.lab.pna.ps

نظام التقاوي والبذور ومواد اإلكثار النباتية
رقم )11( لسنة 2022م 

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

وألحكام قانون الزراعة رقم )2( لسنة 2003م وتعديالته، ال سيما أحكام المادتين )36، 83 مكرر( منه،
وبناًء على تنسيب وزير الزراعة، 

وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 2022/03/14م،
وعلى الصالحيات المخولة لنا، 

وتحقيًقا للمصلحة العامة، 

أصدرنا النظام اآلتي: 

مادة )1( 
تعاريف

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

الدولة: دولة فلسطين.
القانون: قانون الزراعة رقم )2( لسنة 2003م وتعديالته.

الوزارة: وزارة الزراعة. 
الوزير: وزير الزراعة. 

اإلدارة العامة: اإلدارة العامة لوقاية النبات والحجر الزراعي في الوزارة. 
اللجنة: اللجنة الفنية العليا للتقاوي والبذور ومواد اإلكثار النباتية المشكلة وفًقا ألحكام هذا النظام. 

المفتش: الموظف المكلف من قبل اإلدارة العامة لوقاية النبات والحجر الزراعي لتنفيذ المهام المحددة 
في أحكام هذا النظام.

الحجر النباتي: إجراءات وتدابير يجب استيفاؤها للتحقق من خلو النباتات وأجزائها من اآلفات النباتية 
لمنع انتقالها.

السجل الوطني: سجل معد لغرض تسجيل أصناف التقاوي والبذور ومواد اإلكثار المحلية.
سجل األصناف المعتمدة: سجل معد لغرض تسجيل أصناف التقاوي والبذور ومواد اإلكثار المستوردة 

والمدخلة إلى الدولة بشكل رسمي.
الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي.

التداول: عمليات تسويق أو توزيع أو تسجيل أو استيراد أو إدخال أو تصدير أو نقل أو بيع أو تخزين 
أو تعبئة أو تجزئة أو إنتا	 أو تجهيز التقاوي والبذور ومواد اإلكثار بموجب أحكام هذا النظام.

المتداول: شخص يقوم بالتداول وفق أحكام هذا النظام.
المطور: شخص يعمل على تطوير أو استنباط صنف جديد وفق أحكام هذا النظام. 
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ودليل  النظام  هذا  أحكام  بموجب  العامة  اإلدارة  عن  الصادرة  الرسمية  الموافقة  الفنية:  الموافقة 
اإلجراءات المعتمد.

التقاوي: نبات أو جزء من النبات يستنبت أو يزرع بهدف استخدامه في إكثار المحاصيل النباتية.
الراقية،  النباتات  في  التكاثر  أساس  تعتبر  الزهرات،  مبايض  من  تكونت  بويضات مخصبة  البذور: 

وتستخدم إلنتا	 أجيال جديدة للمحافظة على المواصفات األصلية للصنف.
مواد اإلكثار: جزء من النبات أو المنتج منه، يمكن أن ينتج منه نبات آخر له نفس الخصائص األساسية 

سواًء كان بمفرده أو باالقتران مع أجزاء أو منتجات أخرى من هذا النبات.
تقاوي أو بذور المربي: تقاوي أو بذور ذات نقاوة وراثية عالية وتكون بكميات قليلة تنتج عن عمل 

مربي النبات بشكل مباشر. 
للصنف  المميزة  الوراثية  الصفات  على  الحائزة  البذور  أو  التقاوي  األساس:  بذور  أو  تقاوي 
وعلى أعلى درجات النقاوة وتكون ناتجة عن زراعة تقاوي أو بذور المربي، وتستخدم كأصول نباتية 

إلنتا	 التقاوي والبذور المسجلة أو المعتمدة. 
تقاوي وبذور ومواد إكثار معتمدة: تقاوي وبذور ومواد إكثار ذات جودة معتمدة بموجب المقاييس 
والمواصفات التي تحددها الوزارة، والحاصلة على الشهادات الالزمة، والتي أنتجت في إطار نظام 
التكاثر الخاضع للرقابة سواء من البذور األساسية أو من الجيل السابق من البذور المعتمدة، والهدف 

منها إما إلنتا	 جيل آخر من البذور المعتمدة أو للزراعة إلنتا	 الغذاء والعلف وما إلى ذلك.
الصنف المحلي الشائع: التقاوي والبذور ومواد اإلكثار المستعملة في الزراعة في الدولة منذ أكثر 
أو مدخلة  بلدية  أو تطويره محلًيا من أصناف أخرى  إنتاجه  تم  الذي  الصنف  أو  )30( عاًما  من 

أو مستوردة وفق معايير علمية معتمدة إلنتا	 وتطوير األصناف. 
الدولة  في  للزراعة  المستعملة  اإلكثار  والبذور ومواد  التقاوي  البلدي:  الموروث  المحلي  الصنف 
السنين ويتمتع بمميزات خاصة تميزه عن غيره من األصناف من حيث الشكل والسلوك  مئات  منذ 

الحقلي واالستعمال ومتأقلم مع الظروف البيئية المحلية.
الصنف المنتج أو المطور محلًيا: التقاوي والبذور ومواد اإلكثار التي تم إنتاجها أو تطويرها محلًيا 

من قبل منتج مصرح له بإنتا	 وتطوير األصناف ضمن معايير خاصة.
المعتمدة والسجل  المعتمدة في سجل األصناف  تقاوي وبذور ومواد إكثار مسجلة: قائمة األصناف 

الوطني والتي تم تسجيلها وفق أحكام هذا النظام. 
تقاوي وبذور ومواد إكثار محسنة: تقاوي وبذور ومواد إكثار وأصناف متفوقة ظهرت نتيجة جهود 

المربين والعاملين في مجال تحسين المحاصيل وفق أحكام هذا النظام.
الصنف: مجموعة من النباتات الزراعية ضمن نوع ما، تتميز عن المجموعات األخرى بصفة ظاهرية 
أو فسيولوجية أو كيميائية حيوية أو وراثية أو بأي صفة أخرى لها داللة أو أهمية زراعية والتي 

عند إكثارها أو تكاثرها تظهر تلك الخصائص.
ثبات الصنف: احتفاظ ومطابقة الصنف بخصائصه المميزة وصفاته الوراثية الخاصة به بعد عمليات 

إكثار متعددة وتحت مختلف الظروف. 
تماثل الصنف: االختالفات ضمن الصنف الواحد أو حسب النسبة التي تحددها اللجنة.

تميز الصنف: تفرد الصنف عن غيره من األصناف بصفة واحدة على األقل.



68 الرقم المرجعي: 2022-6-192ديوان الفتوى والتشريع

2022/06/30 192العدد

mjr.lab.pna.ps

العبوة: شكل جسم معتمد من الوزارة يتم فيه تعبئة التقاوي والبذور ومواد اإلكثار للحفاظ على سالمتها 
سواًء أكان صفيحة، علبة، صندوق، كيس، مغلف، أو أي طريقة تعبئة أخرى مناسبة. 

إنتاج تقاوي وبذور ومواد إكثار: مجموعة إجراءات وعمليات تشمل تربية، انتخاب، فصل، تنظيف، 
تقشير، غربلة، تعقيم سطحي، تعبئة ومراقبة الصفات والتماثل. 

أحكام  والتداول وفق  اإلنتا	  الرقابة على جميع مراحل  اإلكثار:  والبذور ومواد  التقاوي  مراقبة 
هذا النظام. 

حق االمتياز: الحق القانوني الممنوح للمنتج أو للمستنبط أو للمطور لصنف جديد ويحق له تسجيله 
ومنحه حق الملكية الفكرية وفق التشريعات النافذة. 

الدولي  االتحاد  لوائح  وفق  محددة  اإلكثار  مواد  أو  البذور  أو  التقاوي  من  كمية  الرسمية:  العينة 
تشمل  أن  في مختبر معتمد، ويمكن  للفحص  المفتش  قبل  أخذها من  يتم   ،)ISTA( البذور  لفحص 

هذه الكمية كامل العينة أو كمية فرعية من العينة المركبة.
المختبر المعتمد: المختبر التابع للوزارة أو الذي تعتمده الوزارة. 

ممثلة  سليمة  بادرات  وأنتجت  إنباتها  تم  التي  النقية  والبذور  للتقاوي  المئوية  النسبة  اإلنبات:  نسبة 
لتقاوي أو بذور الصنف الخاضع للفحص على النحو المحدد في قواعد فحص التقاوي والبذور. 

نسبة النقاوة: النسبة المئوية للتقاوي أو البذور المماثلة للنوع أو للصنف. 
صنف هجين: الجيل األول من التقاوي أو البذور أو مواد اإلكثار الناشئ عن تقاطع اثنين أو أكثر 

من األنماط الجينية من نفس أو أصناف مختلفة.
المختلفين وراثًيا،  الوالدين  اثنين من  بين  تقاطع  الناشئ عن  األول  الجيل   :)F1( صنف غير هجين 

وعادة ما يكون في سالالت مرباة.

مادة )2(
نطاق التطبيق 

ومواد  والبذور  التقاوي  بتداول  المتعلقة  والعمليات  اإلجراءات  جميع  على  النظام  هذا  أحكام  تسري 
اإلكثار في الدولة.

مادة )3(
األهداف

يهدف هذا النظام إلى تحقيق اآلتي:
تسهيل وتنظيم ومراقبة عملية التداول.. 1
تحديد إجراءات التداول.. 2
الحفاظ على السالالت لألصناف المحلية الموروثة البلدية لصون وحماية الموروث الثقافي.. 3

مادة )4( 
اللجنة الفنية العليا للتقاوي والبذور ومواد اإلكثار

تشكل بقرار من الوزير أو من يفوضه اللجنة برئاسة مدير دائرة الحجر الزراعي والصحة النباتية . 1
وعضوية كل من اآلتي:

ممثل عن اإلدارة العامة لإلرشاد والتنمية الريفية.أ. 
ممثل عن اإلدارة العامة للتسويق الزراعي.ب. 
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ممثل عن المركز الوطني للبحوث الزراعية.	. 
ممثل عن بنك الجينات.د. 

هـ.  ممثل عن الشؤون القانونية.
ممثل عن المنظمات غير الحكومية.و. 
ممثل عن الجامعات الفلسطينية.ز. 
قسم ترخيص ومراقبة المشاتل والتقاوي، ويكون سكرتيًرا لها.  ح. 

تعقد اللجنة اجتماًعا كل )3( أشهر أو كلما دعت الحاجة لذلك، ولها أن تستعين بمن تراه مناسًبا . 2
من الخبراء للقيام بمهامها.

تضع اللجنة نظاًما داخلًيا لتسيير أعمالها وكيفية اتخاذ قراراتها.. 3

مادة )5( 
مهام اللجنة 

تتولى اللجنة القيام بالمهام اآلتية: 
حصر األصناف المحلية وتسجيلها في السجل الوطني. . 1
البت في طلبات تسجيل األصناف، ومنح شهادات التسجيل الخاصة بها.. 2
تسجيل األصناف المستوردة في سجل األصناف المعتمدة. . 3
اعتماد قائمة األصناف المسجلة والمسموح تداولها بداية كل عام.. 4
تحديد وإصدار إجراءات تداول األصناف واالتجار بها.. 5
االحتفاظ بعينات من التقاوي والبذور ومواد اإلكثار المسجلة في بنك الجينات لدى الوزارة. . 6
إعداد النماذ	 الخاصة بتسجيل األصناف في السجالت.. 7
اعتماد نتائج فحص التقاوي والبذور ومواد اإلكثار في المختبرات المعتمدة من الوزارة.. 8
تحديد نسبة االختالفات ضمن الصنف الواحد لتبيان مدى تماثل الصنف.. 9

مادة )6(
مهام المفتش 

يتولى المفتش القيام بالمهام اآلتية: 
الزراعة . 1 مديريات  في  اإلكثار  ومواد  والبذور  التقاوي  لبيع  الفنية  الموافقة  طلبات  استالم 

في المحافظات.
والبذور . 2 التقاوي  بيع  لملفات  الفنية  للموافقة  المطلوبة  الوثائق  جميع  استكمال  من  التأكد 

ومواد اإلكثار.
الكشف على محالت بيع التقاوي والبذور ومواد اإلكثار، والتأكد من استيفائها للشروط الواردة . 3

في أحكام هذا النظام ورفع تقرير للجنة.
االطالع على سجالت التقاوي والبذور ومواد اإلكثار في المحالت.. 4
تقديم النصائح الفنية ألصحاب محالت بيع التقاوي والبذور ومواد اإلكثار.. 5
التأكد من بيع التقاوي والبذور ومواد اإلكثار السليمة والخالية من اآلفات.. 6
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التفتيش على مخازن التقاوي والبذور ومواد اإلكثار في أي وقت للتأكد من توفر الظروف المناسبة . 7
للتخزين.

زيارة أماكن اإلنتا	 الخاصة بالتقاوي والبذور ومواد اإلكثار المدخلة من داخل الخط األخضر . 8
بناًء على تكليف من اإلدارة العامة.

مادة )7(
صالحيات المفتش

يكون للمفتش صفة الضبطية القضائية وفًقا ألحكام المادة )81( من القانون وله القيام باآلتي:
دخول األماكن والمحالت والشركات التي يتم فيها التداول.. 1
توقيف وتفتيش أي وسيلة نقل للتقاوي والبذور ومواد اإلكثار. . 2
طلب أي معلومات أو أي وثائق تتعلق بالتقاوي والبذور ومواد اإلكثار وفحص هذه الوثائق . 3

أو أخذ نسخة عنها.
فتح الحقائب أو الطرود البريدية المشتبه باحتواءها على التقاوي والبذور ومواد اإلكثار بحضور . 4

الشخص المرسل إليه أو وكيله المفوض.
أخذ عينات من التقاوي والبذور ومواد اإلكثار للفحص على نفقة مالكها.. 5
أخذ صور أو تسجيل مرئي للتقاوي والبذور ومواد اإلكثار.. 6
التقاوي . 7 من  التخلص  أو  اإلزالة  أو  العال	  تشمل  التي  الالزمة  النباتية  الصحة  إجراءات  اتخاذ 

والبذور ومواد اإلكثار أو إعادتها إلى البلد المصدر في حالة التأكد من وجود آفات إما بالفحص 
المخبري أو بالعين المجردة.

الحجر على التقاوي والبذور ومواد اإلكثار بموجب محضر ضبط زراعي عليها، لمنع انتشار . 8
أي آفة يثبت وجودها باالستناد على أسس مبررة، واإليعاز بالعال	 المناسب.

ضبط التقاوي أو البذور أو مواد اإلكثار في أي من الحاالت اآلتية:. 9
عدم وجود األوراق الثبوتية.أ. 
عدم المقدرة على بيان مصدرها. ب. 
والبذور ومواد 	.  التقاوي  هذه  كانت  اآلفات سواًء  انتشار  في  التسبب  أو  معينة  بآفة  اإلصابة 

اإلكثار معروضة للبيع أو مخزنة. 
اإلدخال وفق بيانات غير صحيحة.د. 

هـ.  عدم التسجيل في السجل الوطني أو في سجل األصناف المعتمدة. 

مادة )8(
التقاوي والبذور ومواد اإلكثار المخالفة

يحق للمفتش بعد موافقة اإلدارة العامة عند ضبط تقاوي أو بذور أو مواد إكثار مخالفة، وفًقا لما ورد 
في الفقرة )9( من المادة )7( من هذا النظام القيام باآلتي:

المصادرة وفق التشريعات النافذة وتكون تحت تصرف الوزارة دون تعويض صاحبها. . 1
اإلتالف على نفقة مالكها.. 2
إعادتها لمالكها في حالة عدم ثبوت المخالفة.. 3
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مادة )9(
التقاوي والبذور ومواد اإلكثار المعدلة جينًيا

يمنع تداول التقاوي أو البذور أو مواد اإلكثار المعدلة جينًيا.

مادة )10(
طلب إذن التداول 

المحلية . 1 االكثار  مواد  أو  البذور  أو  التقاوي  تداول  إذن  على  الحصول  الشخص  على  يجب 
أو المستوردة.

الثاني 2.  كانون  شهر  بداية  في  العامة  لإلدارة  التداول  إذن  يقدم طلب  أن  الشخص  على  يجب   
من كل عام مرفًقا به اآلتي:

صورة مصدقة عن شهادة تسجيل الشخص من الجهة المختصة لغايات التداول.أ. 
شهادة مصدقة عن خصم مصدر.ب. 
صورة هوية الشخص.	. 
صورة عن هوية المهندس الزراعي، والشهادة العلمية له.د. 

هـ.  شهادة مزاولة مهنة للمهندس الزراعي مصدقة من نقابة المهندسين الزراعيين. 
المهندسين و.  نقابة  من  ومختوًما  مصدًقا  الزراعي  والمهندس  الشخص  بين  موقع  العمل  عقد 

الزراعيين.
لتخزين ز.  الشخص  لدى  مناسب  مكان  توفر  يثبت  المحافظة  في  الزراعة  مديرية  من  تقرير 

وبيع التقاوي والبذور ومواد اإلكثار.

مادة )11(
المهندس الزراعي

يجب أن يتوفر في المهندس الزراعي الوارد في أحكام هذا النظام اآلتي:. 1
أن يكون تخصصه وقاية نبات أو إنتا	 نباتي أو شعبة عامة.أ. 
حاصل على مزاولة المهنة من نقابة المهندسين الزراعيين.ب. 

الزراعي خبرة . 2 المهندس  لدى  يكون  أن  المادة يجب  الفقرة )1( من هذه  لما ورد في  استثناًء 
)3( سنوات في التداول أو في إنتا	 أو استنباط أو تطوير األصناف إذا كان تخصصه خالًفا 

لما ورد فيها بعد الموافقة عليه من اإلدارة العامة.

مادة )12(
الرد على طلب إذن التداول 

يجب على اإلدارة العامة الرد على طلب إذن التداول خطًيا بالموافقة أو الرفض خالل )30( يوًما 
من تاريخ استكمال طلب إذن التداول، وإبالغ مقدم الطلب.
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مادة )13(
اإلخالل بشروط إذن التداول 

يجب على اإلدارة العامة عند إخالل الشخص بشروط إذن التداول الواردة في أحكام المادة )10( . 1
من هذا النظام أو شروط الصحة النباتية وفًقا للتشريعات النافذة القيام باآلتي:

إلغاء الموافقة.أ. 
إبالغ صاحب إذن التداول خطًيا لتصويب وضعه خالل )30( يوًما من تاريخ اإلبالغ.ب. 

يجوز لإلدارة العامة إعادة منح الموافقة على إذن التداول بعد قيام مقدم طلب إذن التداول بتصويب . 2
وضعه. 

مادة )14(
تقديم بيانات غير صحيحة

يمنع الشخص الذي قدم بيانات غير صحيحة من الحصول على إذن التداول لمدة عام.

مادة )15(
حظر التداول باألصناف غير المسجلة

يحظر تداول األصناف أو أصولها ما لم تكن مسجلة لدى الوزارة.

مادة )16(
الجهات المؤهلة لتقديم طلب تسجيل أصناف تقاوي أو بذور أو مواد إكثار

يجوز تقديم طلب تسجيل أصناف تقاوي أو بذور أو مواد إكثار من قبل الجهات اآلتية:
مؤسسة علمية تعمل في مجال تطوير األصناف الزراعية. . 1
شخص مرخص له بالتداول من الجهات المختصة، وحاصل على إذن تداول من اإلدارة العامة.. 2
المركز الوطني للبحوث الزراعية.. 3
المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حفظ وتطوير التقاوي والبذور ومواد اإلكثار.. 4

مادة )17(
طلب تسجيل صنف 

يتم تقديم طلب تسجيل الصنف إلى اللجنة على النموذ	 المعتمد من الوزارة مرفًقا به حسب مقتضى 
الحال اآلتي:

شهادة مصدقة من الجهة الحكومية المختصة بتسجيل التقاوي والبذور ومواد اإلكثار في بلد المنشأ . 1
وتفويض خطي  اإلكثار،  ومواد  والبذور  التقاوي  إلنتا	  مرخصة  المنتجة  الشركة  أن  تثبت 
من الشركة المنتجة إلى الشركة المحلية المستوردة تخولها باستيراد وتسجيل األصناف مصدق 

من السفارة الفلسطينية حسب األصول.
البلد . 2 في  اإلكثار  والبذور ومواد  التقاوي  بتسجيل  المختصة  الحكومية  الجهة  شهادة مصدقة من 

المصدر في حال كانت التقاوي والبذور ومواد اإلكثار منتجة في بلد غير البلد المصدر، تثبت 
أن الشركة المصدرة مرخصة للتداول، وتفويض خطي من الشركة المصدرة إلى الشركة المحلية 

المستوردة تخولها باستيراد وتسجيل األصناف مصدق حسب األصول.
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التقاوي . 3 بتسجيل  المنشأ  بلد  في  المخولة  الرسمية  الجهة  أو  المنتجة  الشركة  من  مصدق  كتاب 
والبذور ومواد اإلكثار يبين اآلتي:

الصنف المراد تسجيله. أ. 
االسم العلمي للنوع النباتي الذي يتبع له الصنف. ب. 
االسم التجاري المراد تسجيله في الدولة.	. 

وثيقة أصلية باللغة العربية تبين اآلتي: . 4
صورة ملونة للجزء المستهلك من الصنف المراد تسجيله.أ. 
مدى قدرة الصنف على مقاومة اآلفات الزراعية.ب. 
الظروف المناخية والبيئية المالئمة لإلنتا	.	. 
المنشأ د.  بلد  له في  المرادف  المراد تسجيله، واالسم  للصنف  التجاري  العلمي واالسم  االسم 

إن وجد.
.)F1( هـ.  المجموعة التي يتبعها الصنف سواًء أكان هجيًنا أو غير هجين

اسم وعنوان الجهة المنتجة أو التي تملك وكالة تجارية له.و. 
استعماالت الصنف من حيث التسويق، التصنيع، االستهالك الطاز	، المواصفات الكيميائية.ز. 

تقرير مفصل لنتائج التجارب التي أجريت على الصنف في الدولة. . 5

مادة )18(
فحص التميز والتجانس والثبات

النظام  هذا  من   )17( المادة  أحكام  في  ورد  لما  باإلضافة  الصنف  تسجيل  طلب  مقدم  على  يجب 
القيام باآلتي:

إجراء فحص التميز والتجانس والثبات )DUS( إذا كان الصنف بذور المحاصيل الحقلية المنتجة . 1
محلًيا.

المنشأ من قبل . 2 بلد  الذي تم إجراؤه في   )DUS( التميز والتجانس والثبات اعتماد نتيجة فحص 
اللجنة إذا كان الصنف بذور المحاصيل الحقلية المستوردة وتدخل للمرة األولى إلى الدولة. 

مادة )19(
تسجيل صنف جديد 

يجب على اللجنة عند تسجيل صنف جديد االلتزام باآلتي:. 1
تسجيل الصنف للشخص مقدم طلب التسجيل.أ. 
التسجيل حسب االسم التجاري للصنف.ب. 

يمنع على اللجنة تسجيل نفس الصنف بنفس االسم التجاري إذا كان الصنف مسجاًل مسبًقا.. 2

مادة )20(
صالحية الشهادة 

يجب أن تكون صالحية الشهادة المقدمة من الجهات الحكومية في بلد المنشأ أو بلد التصدير الواردة 
الفقرتين )1، 2( من المادة )17( من هذا النظام لمدة عام من تاريخ صدورها، وتعتمد لتسجيل  في 

أصناف أخرى لنفس الشركة.
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مادة )21(
فترة البت في طلب تسجيل صنف

يجب على اللجنة البت في طلب تسجيل صنف خالل )30( يوًما من تاريخ استكمال الوثائق واإلجراءات 
المطلوبة، وإبالغ مقدم طلب تسجيل الصنف بالقبول أو الرفض.

مادة )22(
تجديد تسجيل الصنف

تكون مدة تسجيل الصنف )5( سنوات من تاريخ التسجيل.. 1
ثبات . 2 إرفاق شهادة  مع  التسجيل  مدة  انتهاء  من  يوًما   )90( الصنف خالل  تسجيل  تجديد  يجوز 

الصنف.

مادة )23(
إلغاء تسجيل الصنف

يجب على اللجنة إلغاء تسجيل الصنف في أي من الحاالت اآلتية:
أن التسجيل تم بناًء على معلومات غير صحيحة.. 1
انتهاء مدة تجديد التسجيل.. 2
وجود اختالفات على الصفات الحقلية أو الوراثية للصنف عن الصفات التي تم تسجيلها. . 3
توقف الشركة المنتجة عن إنتا	 الصنف. . 4
تقدم الشخص بطلب إلغاء تسجيل الصنف.. 5

مادة )24(
نشر السجالت

تقوم اإلدارة العامة بإصدار السجل الوطني وسجل األصناف المعتمدة سنوًيا ونشره وتوزيعه. 

مادة )25(
السجل الوطني 
تتولى اللجنة التسجيل في السجل الوطني لألصناف اآلتية:

المحلية الموروثة البلدية وتسجل كإرث وطني عام للشعب الفلسطيني.. 1
المحلية الشائعة وتسجل كصنف محلي شائع.. 2
المنتجة أو المطورة محلًيا وتسجل باسم جهة اإلنتا	 والتطوير.. 3

مادة )26(
الصنف المحلي الموروث البلدي 

تقوم اللجنة لحماية األصناف المحلية الموروثة البلدية باإلجراءات اآلتية: 
تحديد المواصفات الشكلية والحقلية وعمل توصيف جيني لها إن أمكن.. 1
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توحيد األسماء حسب المنطقة األكثر انتشاًرا بها في حالة تعدد األسماء.. 2
تحديد مناطق الجمع واالنتشار.. 3
توصيف حالة األصناف العامة من حيث كونها نقية، متدهورة، مهددة باالنقراض.. 4
تقديم النصائح لتحسين جودة السالالت دون التأثير على هويتها ومواصفاتها.. 5

مادة )27(
الموافقة على تسجيل الصنف المنتج أو المستنبط أو المطور محلًيا

محلًيا خالل . 1 المطور  أو  المستنبط  أو  المنتج  الصنف  تسجيل  طلب  في  البت  اللجنة  على  يجب 
)30( يوًما من تاريخ استكمال الوثائق واإلجراءات المطلوبة، وإبالغ مقدم الطلب خطًيا بالقرار.

يجوز للجنة منح المنتج أو المستنبط أو المطور مدة )30( يوًما الستكمال إجراءات التسجيل. . 2

مادة )28(
إلغاء تسجيل الصنف المنتج أو المستنبط أو المطور محلًيا 

تقوم اللجنة بإلغاء تسجيل الصنف المنتج أو المستنبط أو المطور محلًيا في أي من الحاالت اآلتية: 
عدم استكمال إجراءات التسجيل خالل مدة )90( يوًما من تاريخ تقديم الطلب.. 1
التسجيل بناًء على معلومات غير صحيحة. . 2
ثبوت أن الصنف غير صالح للظروف البيئية المحلية.. 3
ثبوت أن الصنف ضار بالصحة العامة والبيئة. . 4
تقدم الشخص بطلب إلغاء تسجيل الصنف. . 5

مادة )29(
التداول باألصناف المنتجة أو المستنبطة أو المطورة محلًيا 

يلتزم الشخص الذي يرغب بتداول األصناف المنتجة أو المستنبطة أو المطورة محلًيا القيام باآلتي:
الحصول على الموافقة الفنية.. 1
تفويض من الشخص الذي أنتج أو استنبط أو طور الصنف.. 2
تزويد اإلدارة العامة باآلتي:. 3

اسم الصنف المراد تداوله، ورقم الدفعة، ورقم التسجيل في الوزارة.أ. 
الكمية المراد تجهيزها، وحجم العبوات وعددها.ب. 
شهادات نسبة النقاوة ونسبة اإلنبات والخلو من األمراض. 	. 

مادة )30(
إدخال التقاوي والبذور ومواد اإلكثار من داخل الخط األخضر

داخل . 1 من  إكثار  مواد  أو  بذور  أو  تقاوي  صنف  بإدخال  يرغب  الذي  الشخص  على  يجب 
الخط األخضر تقديم طلب لإلدارة العامة مرفًقا به اآلتي: 

موافقة اللجنة على تسجيل الصنف في سجل األصناف المعتمدة.أ. 
األوراق والوثائق المحددة من قبل اإلدارة العامة لكل شحنة.ب. 
وثيقة إثبات أن الصنف منتج من قبل الشخص داخل الخط األخضر.	. 
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يجوز لإلدارة العامة إجراء جميع الفحوصات العينية والمخبرية الالزمة للتأكد من خلو الصنف . 2
من اآلفات المختلفة على نفقة صاحب الشحنة.

يمنع إدخال التقاوي والبذور ومواد اإلكثار المستوردة من قبل الشركات في داخل الخط األخضر.  . 3
داخل . 4 من  اإلكثار  ومواد  والبذور  التقاوي  إلدخال  فنية  موافقة  بإصدار  العامة  اإلدارة  تقوم 

الخط األخضر.

مادة )31(
مرفقات الشحنة المستوردة 

يجوز لإلدارة العامة إصدار إذن استيراد التقاوي والبذور ومواد اإلكثار وفًقا ألحكام هذا النظام . 1
والتشريعات النافذة.

يشترط لدخول شحنة التقاوي والبذور ومواد اإلكثار المستوردة توافر المرفقات اآلتية:  . 2
شهادة التسجيل في سجل األصناف المعتمدة.أ. 
شهادة صحة نباتية صادرة من المنظمة القطرية لوقاية النبات في البلد المصدر. ب. 
شهادة نسبة النقاوة ونسبة اإلنبات بموجب معايير الفحص الدولية المعتمدة من قبل االتحاد 	. 

الدولي لفحص البذور )ISTA( ، أو فحص اإلنبات من مختبر معتمد دولًيا.
شهادة رسمية مصدقة من بلد المنشأ تفيد بأن هذه التقاوي أو البذور أو مواد اإلكثار غير معدلة د. 

جينًيا أو غير منتجة من أصول معدلة وراثًيا.
 هـ.  شهادة صحة نباتية إلعادة التصدير من البلد المصدر للتقاوي والبذور ومواد اإلكثار المعاد

      تصديرها مرفًقا بها شهادة الصحة النباتية األصلية أو نسخة طبق األصل عنها.
صورة معتمدة من بوليصة الشحن والبيان الجمركي باللغة العربية للتقاوي والبذور ومواد و. 

اإلكثار المستوردة، وقائمة العبوات والفاتورة وطلبية الشراء من وزارة المالية في الدولة.

مادة )32(
التفتيش على الشحنات المستوردة والمدخلة

يقوم المفتش بالتفتيش على الشحنات المستوردة والمدخلة واتخاذ اإلجراءات اآلتية:
التأكد من مستندات وبيانات الشحنة.. 1
معاينة الشحنة قبل دخولها للدولة. . 2
رفض إدخال الشحنة عند عدم اكتمال الوثائق الخاصة بالشحنة أو عند عدم سالمتها.. 3
إعادة فحص أي من الفحوصات الالزمة على نفقة الشركة المستوردة في مختبر معتمد في حال . 4

وجود أي خلل في وثائق الشحنة، مع تحديد الفحوصات المطلوبة لكل صنف مدخل أو مستورد.

مادة )33(
بطاقة البيان

يجب أن يشتمل كل صنف يتم استيراده أو إدخاله على بطاقة بيان ملصقة على العبوة باللغة العربية 
تتضمن اآلتي:

النوع، الصنف.. 1
بلد المنشأ.. 2
الشركة المنتجة.. 3
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الشركة المستوردة أو المدخلة.. 4
الكمية أو العدد.. 5
نسبة النقاوة، نسبة اإلنبات مع تحديد الصنف هجين أو غير هجين.. 6
نوع المبيدات المعامل بها.. 7
سنة اإلنتا	 ومدة الصالحية. . 8

مادة )34(
تطبيق إجراءات الحجر النباتي على التقاوي والبذور ومواد اإلكثار

الدولة  النباتي في  الحجر  المستوردة إلجراءات  أو  المدخلة  اإلكثار  والبذور ومواد  التقاوي  تخضع 
وفقًا للتشريعات النافذة.

مادة )35(
استيراد أو إدخال عينات التقاوي والبذور ومواد اإلكثار بغرض التجارب

يحق للوزارة القيام باآلتي:
استيراد أو إدخال عينات من التقاوي والبذور ومواد اإلكثار الخاصة بالمحاصيل الحقلية والعلفية . 1

لغرض التجارب والتقييم، ونشر األصناف المالئمة للظروف المحلية بدون تسجيل.  
إصدار الموافقة الفنية أو إذن االستيراد لكميات من أصناف التقاوي والبذور ومواد اإلكثار كعينات . 2

الفنية وفًقا ألحكام هذا النظام، وإدراجها  ألغراض التجارب قبل التسجيل مع توافر الشروط 
في سجل األصناف المعتمدة تحت بند أصناف للتجارب. 

مادة )36(
متطلبات استيراد أو إدخال عينات لغرض التجارب

التجارب تزويد  التقاوي والبذور ومواد اإلكثار لغرض  يلتزم الشخص المستورد أو المدخل لعينات 
اللجنة باآلتي:

النشرة الفنية الخاصة بالصنف المنوي تجربته.. 1
زراعيين . 2 موسمين  خالل  الصنف  على  أجريت  التي  التجارب  نتائج  يوضح  مفصل  تقرير 

على األقل لدراستها وتقييمها.

مادة )37(
الشروط الفنية الستيراد أو إدخال عينات لغرض التجارب

يشترط الستيراد أو إدخال عينات التقاوي والبذور ومواد اإلكثار المستوردة والمدخلة لغرض التجارب 
بموجب أحكام المادة )35( من هذا النظام اآلتي:

االلتزام بالكمية المحددة وفق التعليمات الصادرة عن الوزارة.. 1
للبيع . 2 تمييز عبوة العينة الخاصة بالتجارب بشكل واضح بأنها عينة للتجارب وغير مخصصة 

في بطاقة البيان.
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مادة )38(
طلب للحصول على موافقة فنية لمحل بيع التقاوي والبذور ومواد اإلكثار

الفنية  الموافقة  على  الحصول  طلب  تقديم  اإلكثار  ومواد  والبذور  التقاوي  بيع  محل  على  يجب 
لدى مديريات الزراعة في المحافظات على النموذ	 المعتمد خالل الفترة من )1( كانون ثاني ولغاية 

)31( كانون ثاني من كل عام، مرفًقا باآلتي:
صورة هوية صاحب المحل.. 1
المفعول . 2 المهندس الزراعي المشرف على المحل، وشهادة مزاولة مهنة سارية  صورة هوية 

من نقابة المهندسين الزراعيين للمهندس المشرف على المحل.
عقد موقع بين صاحب المحل والمهندس الزراعي لإلشراف على المحل مصدًقا ومختوًما من . 3

نقابة المهندسين الزراعيين.
تعهد موقع من المهندس الزراعي المشرف على المحل بأنه مسؤول عن جميع أنشطة المحل . 4

ويفيد بالتزامه بالقرارات والتعليمات الصادرة من قبل الوزارة.
إثبات ملكية المحل أو عقد إيجار مصدق.. 5

مادة )39(
البت في طلب الموافقة الفنية لمحالت البيع

يتم قبول أو رفض طلب الحصول على الموافقة الفنية من قبل اإلدارة العامة خالل )14( يوًما . 1
من تاريخ استالم اإلدارة العامة للطلب، على أن يكون الرفض مسبًبا.

في . 2 بها  العمل  وينتهي  للتجديد،  قابلة  واحدة  عام  لمدة  المفعول  سارية  الفنية  الموافقة  تكون 
)31( كانون أول من كل عام.

مادة )40(
بيع التقاوي والبذور ومواد اإلكثار 

الترخيص  يقدم طلب  أن  العامة  اإلدارة  الفنية من  الموافقة  الحصول على  بعد  الشخص  يجب على 
لمحل بيع التقاوي والبذور ومواد اإلكثار لدى وزارة الحكم المحلي.

مادة )41(
إيقاف أو إلغاء الموافقة الفنية

يجوز لإلدارة العامة إيقاف أو إلغاء الموافقة الفنية إذا ثبت مخالفتها ألحكام هذا النظام.. 1
يجب على صاحب المحل أو المهندس الزراعي المشرف على المحل إبالغ اإلدارة العامة خطًيا . 2

الوضع خالل  بتصويب  المحل  يقوم صاحب  أن  على  بينهما،  العمل  عقد  انتهاء  أو  فسخ  عند 
)30( يوًما من تاريخ فسخ العقد وإال تعتبر الموافقة الفنية الغية.

مادة )42(
التزامات محل البيع 

يجب على كل صاحب محل لبيع التقاوي والبذور ومواد اإلكثار االلتزام باآلتي:
إعداد سجل خاص وفق النموذ	 المعد من اللجنة يدون فيه كمية التقاوي والبذور ومواد اإلكثار . 1

المعدة للبيع، واالسم التجاري للصنف، ومصدره والجهة التي تقوم بتسويقه وتوزيعه له.
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بيع التقاوي والبذور ومواد اإلكثار في عبوات أصلية محكمة اإلغالق، وفي حال تجزئة العبوة . 2
المفتش،  وبإشراف  موافقتها  أخذ  بعد  المستوردة  الشركة  اسم  تحمل  عبوات  في  توضع 

ويجب تسجيل اسمه على العبوة.
المحددة . 3 الشروط  اإلكثار حسب  ومواد  والبذور  التقاوي  لتخزين  مناسبة  تخزين  أماكن  تجهيز 

من قبل اللجنة. 
إعالم اللجنة عن أماكن التخزين وأي تعديالت تطرأ عليها.. 4

مادة )43(
مواصفات موقع إنتاج أو استنباط أو تطوير التقاوي والبذور ومواد اإلكثار 

تحدد الشروط الواجب توفرها في موقع اإلنتا	 أو االستنباط أو التطوير وفق تعليمات تصدر . 1
عن الوزير على أن يتضمن اآلتي: 

وجود مناطق عازلة تحيط بالموقع حسب الصنف. أ. 
نظافة الموقع من األعشاب واآلفات. ب. 
التجهيزات الالزمة لعمليات اإلنتا	 أو االستنباط أو التطوير. 	. 
المساحة المخصصة لإلنتا	 أو االستنباط أو التطوير.د. 

هـ.  مراحل عملية اإلنتا	 أو االستنباط أو التطوير. 
الظروف البيئية والمناخية المناسبة لعمليات اإلنتا	 أو االستنباط أو التطوير. و. 
شروط السالمة العامة للموقع. ز. 

يجوز للجنة رفض اعتماد الموقع عند عدم توفر الشروط الواردة في الفقرة )1( من هذه المادة. . 2
يجوز للجنة التنسيب للوزير إلصدار تعليمات المواصفات الخاصة لكل موقع إنتا	 أو استنباط . 3

أو تطوير تقاوي أو بذور أو مواد إكثار حسب طبيعة الصنف.

مادة )44(
 طلب إنتاج أو استنباط أو تطوير صنف 

يجب على المنتج أو المستنبط أو المطور التقدم بطلب ترخيص إلنتا	 أو استنباط أو تطوير صنف 
للجنة حسب النموذ	 المعتمد وفق الشروط اآلتية:

أن يكون مرخًصا من الجهات المختصة لغايات إنتا	 أو استنباط أو تطوير األصناف.  . 1
وجود مهندس زراعي.. 2
توفر محطة زراعية تحتوي على اآلتي:. 3

دفيئات زراعية، وحقول، ومشاتل، وحاضنات مخصصة إلنتا	 الصنف.أ. 
مصدر مياه صالح للري.ب. 
عازل فيزيائي حول المحطة.	. 

إنشاء سجالت.. 4
لتعقيم . 5 وآلة  وبراد،  حاضنة  فيه  يتوفر  النقاوة  ونسبة  اإلنبات  نسبة  لفحص  معتمد  مختبر  توفر 

البذور، أو أدوات مناسبة لتنظيف وتعقيم وتعبئة البذور.
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مادة )45(
إنتاج التقاوي والبذور 

يحظر إنتا	 التقاوي والبذور إال إذا كانت مسجلة في السجل الوطني، وكانت من أحد الدرجات اآلتية: 
تقاوي أو بذور المربي. . 1
تقاوي أو بذور األساس. . 2
تقاوي أو بذور مسجلة.. 3

مادة )46(
البت في طلب إنتاج أو استنباط أو تطوير صنف 

الرفض . 1 أو  بالموافقة  خطًيا  تطوير صنف  أو  استنباط  أو  إنتا	  مقدم طلب  بإبالغ  اللجنة  تقوم 
خالل مدة )30( يوًما من تاريخ تقديم الطلب. 

لتصويب . 2 اإلبالغ  تاريخ  من  يوًما   )30( الطلب  مقدم  منح  ويتم  مسبًبا،  الرفض  يكون  أن  يجب 
وضعه وفقًا ألحكام هذا النظام. 

مادة )47(
إنتاج أو استنباط أو تطوير صنف بغرض التصدير

يجب أن تخضع كل عمليات اإلنتا	 أو االستنباط أو التطوير لإلشراف الفني المباشر والفحوصات . 1
الالزمة من اإلدارة العامة في حال كانت بغرض التصدير. 

اإلكثار، . 2 منطقة  الصنف،  اسم  يشمل  امتياز  المطور حق  أو  المستنبط  المنتج أو  الوزارة  تمنح 
موعد الزراعة، اسمه، عنوانه، بناءً على تنسيب اللجنة. 

مادة )48(
التفتيش على موقع إنتاج أو استنباط أو تطوير التقاوي والبذور ومواد اإلكثار

للتأكد . 1 التقاوي والبذور ومواد اإلكثار  يجوز للمفتش تفتيش موقع إنتا	 أو استنباط أو تطوير 
من توفر الشروط الواردة في أحكام المادة )44( من هذا النظام.

يجب على المفتش في حال تبين بعد الفحص األولي وجود أي نباتات شاذة أو مواد غريبة تحتويها . 2
الخاصة  نفقته  لعزلها وإتالفها على  الموقع  اإليعاز لصاحب  النمو،  أو  للحياة  قابلة  العبوة غير 

وتحت إشرافه.
يقوم المفتش بإتالف التقاوي والبذور ومواد اإلكثار في حال عدم التزام صاحب الموقع بما ورد . 3

في الفقرة )2( من هذه المادة وعلى نفقة صاحب الموقع.

مادة )49(
فحص التقاوي والبذور ومواد اإلكثار المنتجة أو المستنبطة أو المطورة  

اللجنة خطًيا قبل )21( يوًما على األقل من موعد . 1 المستنبط أو المطور بإعالم  المنتج أو  يلتزم 
حصاد التقاوي والبذور ومواد اإلكثار إلجراء الفحوصات المطلوبة على نفقته.
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يقوم المفتش بإجراء الفحوصات اآلتية:. 2
الفحص الحقلي لألصناف المنتجة أو المستنبطة أو المطورة، وفي حال نجاحها يمنح المنتج أ. 

أو المستنبط أو المطور تقريًرا يشمل تقدير الكمية المنتجة أو المستنبطة أو المطورة المتوقعة 
لكل صنف.

أخذ عينات عشوائية من الحقول الناجحة في الفحص الحقلي وإجراء الفحوصات المخبرية ب. 
ومواد  والبذور  التقاوي  اللجنة  تعتمد  نجاحها  حال  وفي  المعتمدة،  المختبرات  في  الالزمة 

اإلكثار المنتجة أو المستنبطة أو المطورة.
الحقلي . 3 الفحص  نجاح  عدم  عند  المطورة  أو  المستنبطة  أو  المنتجة  األصناف  اعتماد  يمنع 

أو الفحوصات المخبرية لها، ويتم إعالم المنتج أو المستنبط أو المطور خطًيا بذلك.    
جديدة . 4 عبوات  في  المطورة  أو  المستنبطة  أو  المنتجة  اإلكثار  ومواد  والبذور  التقاوي  حفظ  يتم 

مناسبة ومعقمة.

مادة )50(
الرسوم 

تستوفي الوزارة الرسوم اآلتية:
)500( شيكل بدل رسوم تسجيل عن كل صنف مستورد في سجل األصناف المعتمدة.1. 
)250( شيكل بدل رسوم تجديد تسجيل كل صنف مستورد في سجل األصناف المعتمدة. 2. 
)200( شيكل بدل رسوم تسجيل عن كل صنف منتج أو مستنبط أو مطور محلًيا في السجل الوطني.3. 
في 4.  محلًيا  مطور  أو  مستنبط  أو  منتج  كل صنف  تسجيل عن  تجديد  رسوم  بدل  شيكل   )100(

السجل الوطني.

مادة )51(
اعتماد األصناف الموجودة حالًيا

تقوم اللجنة بتسجيل جميع األصناف المستوردة أو المنتجة أو المستنبطة أو المطورة محلًيا بدون رسوم 
تسجيل لمرة واحدة فقط خالل )90( يوًما من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام.

مادة )52(
تعليمات استيراد تقاوي البطاطا 

يصدر الوزير التعليمات الفنية الخاصة باستيراد تقاوي البطاطا بناًء على تنسيب من اإلدارة العامة.

مادة )53(
التظلم

يحق لكل من تضرر من القرارات الصادرة وفًقا ألحكام هذا النظام التظلم لدى الوزير خالل . 1
)14( يوًما من تاريخ صدور القرار. 

تقوم الوزارة بالرد على التظلم خالل )30( يوًما من تاريخ تقديم التظلم.. 2
يحق للشخص المتضرر الطعن لدى الجهات القضائية المختصة في حال رفض التظلم أو عدم الرد.. 3
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مادة )54(
تصويب األوضاع

يجب على كافة األشخاص الذين يزاولون أي عملية من عمليات التداول تسوية أوضاعهم وفًقا ألحكام 
هذا النظام خالل )90( يوًما من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام.

مادة )55(
العقوبات

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه بالعقوبات المقررة بقانون الزراعة 
النافذ.

مادة )56(
إصدار التعليمات والقرارات

يصدر الوزير التعليمات والقرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. 

مادة )57(
اإللغاء

يلغى نظام إنتا	 التقاوي والبذور ومواد اإلكثار النباتية رقم )385( لسنة 2005م.. 1
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام. . 2

مادة )58(
السريان والنفاذ

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

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2022/03/14 ميالدية
                        الموافق: 11/شعبان/1443 هجرية

د. حممد اشتية
رئيس الوزراء
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نظام التفتيش القضائي على أعمال وأعضاء النيابة العامة
رقم )12( لسنة 2022م

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

أحكام  سيما  ال  وتعديالته،  2002م  لسنة   )1( رقم  القضائية  السلطة  قانون  على  االطالع  وبعد 
المادتين )42( و)80( منه،

وبناًء على تنسيب مجلس القضاء األعلى،
وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 2022/04/27م،

وعلى الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيًقا للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي:

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

على خالف ذلك:
الدائرة: دائرة التفتيش القضائي في النيابة العامة.

الرئيس: رئيس دائرة التفتيش القضائي.
النظام: نظام التفتيش القضائي على أعمال وأعضاء النيابة العامة.

عن  درجته  تقل  ال  والذي  القضائي،  التفتيش  بأعمال  للقيام  المكلف  العامة  النيابة  عضو  المفتش: 
رئيس نيابة.

تقرير الكفاية: التقرير المعد من قبل المفتش والمبين فيه تقييم أعمال عضو النيابة وفًقا ألسس التقييم 
المبينة في هذا النظام.

درجة الكفاية: الدرجة النهائية لكفاءة عضو النيابة العامة نتيجة التفتيش على أعماله وتقييم أدائه.
اللجنة: لجنة مختصة بفحص تقارير المفتشين وتحديد درجة الكفاية ألعضاء النيابة العامة المشكلة 

وفق أحكام هذا النظام.
أسس التقييم: المعايير التي يتم أخذها بعين االعتبار عند إعداد تقارير الكفاية وتحديد درجة الكفاية.

مادة )2(
تطبق أحكام هذا النظام على أعضاء النيابة العامة وتشمل رؤساء النيابة العامة ووكالئها ومعاونيها.

مادة )3(
تشكل الدائرة من اآلتي:. 1

 عدد من مساعدي النائب العام، وتكون الرئاسة ألقدمهم بموجب قرار يصدر عن النائب العام.أ. 
عدد كاٍف من المفتشين.ب. 
عدد كاٍف من الموظفين اإلداريين.	. 
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المفتشين . 2 لعمل  الزمنية  المدة  المادة  )1( من هذه  الفقرة  )أ( من  البند  في  الوارد  القرار  يحدد 
في الدائرة ورئيسها.

مادة )4(
تتولى الدائرة المهام اآلتية:

التفتيش الدوري والمفاجئ على أعمال وأعضاء النيابة العامة مرة واحدة كل سنة على األقل، . 1
التقارير  العامة، وإعداد  النيابة  التي يمثل فيها أعضاء  بما في ذلك حضور جلسات المحاكمات 

بذلك ورفعها إلى النائب العام.
إعداد تقارير الكفاية وتحديد درجة الكفاية ألعضاء النيابة العامة.. 2
رفع التوصيات بخصوص المالحقة التأديبية أو الجزائية ألي عضو من أعضاء النيابة العامة . 3

إلى النائب العام.
إعداد صيغ اللوائح التأديبية بمخالفات أعضاء النيابة العامة وعرضها على النائب العام.. 4
تلقي الشكاوى المتعلقة بأعمال أعضاء النيابة العامة وتصرفاتهم وسلوكهم والتحقيق فيها.. 5
مراقبة سير العمل بالنيابات، وتقديم ما تراه من مقترحات في هذا الشأن إلى النائب العام.. 6
القيام باألعمال التي يطلبها النائب العام.. 7

مادة )5(
تتكون الدائرة من اآلتي:

قسم التفتيش.. 1
قسم شؤون األعضاء.. 2

مادة )6(
يجب أن تكون درجة المفتش أعلى من درجة عضو النيابة العامة المفتش عليه أو المحقق معه . 1

أو سابق له في األقدمية عند تساوي الدرجة.
ال يخضع عضو النيابة العامة الذي يكون في إجازة بدون مرتب للتفتيش خالل فترة إجازته.. 2
بأعمال . 3 يقومون  اللذين  النيابة  وأعضاء  والمبعوثين  المعارين  العامة  النيابة  أعضاء  تقييم  يتم 

غير قضائية وفق التقارير الواردة عنهم من الجهات التي يعملون بها أو بالطريقة التي يحددها 
رئيس الدائرة.

مادة )7(
يختص قسم التفتيش باآلتي:

يعده . 1 الذي  التوزيع  حسب  النيابات  ورؤساء  العامة  النيابة  أعضاء  جميع  على  الدوري  التفتيش 
الرئيس وإعداد تقرير بذلك.

رفع تقارير التفتيش للجنة.. 2
التحقيق في الشكاوى المتعلقة بأعضاء النيابة العامة ورفع النتائج للجنة.. 3
التحقيق في كل ما يحال للدائرة من قبل النائب العام، ورفع التوصيات بشأنها.. 4
التفتيش المفاجئ على النيابات حسب التنظيم الذي يعده الرئيس لمراقبة حسن انتظام العمل فيها.. 5
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إعداد مقترحات المنشورات الدورية المتضمنة للتوجيهات والتعميمات التطويرية بناًء على نتائج . 6
التفتيش، وإرسالها إلى المكتب الفني من خالل الرئيس لدراستها وإصدارها.

تنفيذ ما يسند إليهم من مهام.. 7

مادة )8(
يختص قسم شؤون األعضاء باآلتي:

إمساك ملفات أعضاء النيابة العامة والسجالت الخاصة بهم، بحيث تتضمن قيد طلبات االلتحاق . 1
بوظائف النيابة العامة، وقيد التعيينات والترقيات والندب واإلحالة على التقاعد، وطلب المعلومات 

والبيانات الالزمة لذلك من الجهات المختصة.
توثيق الشكاوى الواردة للدائرة في سجالت خاصة تمهيًدا لعرضها على النائب العام.. 2
استيفاء مسوغات تعيين أعضاء النيابة العامة وتنفيذ القرارات الخاصة بتعيينهم وترقيتهم وتنقالتهم . 3

وندبهم وتسوية حاالتهم وانتهاء خدمتهم.
إمساك السجالت الالزمة وفًقا لما ورد في الفقرات )1، 2، 3( من هذه المادة.. 4
إعداد كشوف األقدمية لجميع أعضاء النيابة العامة عقب صدور كل حركة قضائية.. 5

مادة )9(
يتولى الرئيس إعداد الدورة التفتيشية في بداية كل عام قضائي على أن تتضمن اآلتي:

أسماء المفتشين.. 1
مدد التفتيش.. 2
أعضاء النيابة العامة المنوي التفتيش عليهم.. 3

مادة )10(
يتم التفتيش باالنتقال إلى مقر النيابة المحددة.. 1
يجوز إجراء التفتيش أو إتمامه بمكتب النائب العام في حال وجود مبرر.. 2
يجوز للمفتش القيام باآلتي:. 3

االطالع على كل ما يلزم إلتمام التفتيش.أ. 
االستيضاح من عضو النيابة العامة.ب. 
فحص عدد من القضايا التي عرضت على عضو النيابة العامة والتحقيقات التي باشرها خالل 	. 

فترة التفتيش.

مادة )11(
يتم التفتيش على أعمال مساعدي النائب العام من قبل النائب العام.

مادة )12(
يجب أن يتضمن تقرير التفتيش البيانات اآلتية:

عدد القضايا والتحقيقات التي قام عضو النيابة العامة بمباشرتها والتصرف فيها.. 1
عدد ما تم إنجازه من قضايا وتحقيقات.. 2
عدد القضايا والتحقيقات غير المنجزة، واألسباب التي دعت إلى ذلك.. 3
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مالحظات المفتش حول مدى سالمة القيد والوصف القانوني الذي أعطي للقضايا والتحقيقات.. 4
كفاءة عضو النيابة العامة المتمثلة في إجراءاته بالتحقيقات ومدى حرصه على االنتهاء منها . 5

في الوقت المناسب، ومدى فنية السير في التحقيق ومدى مراعاته لإلجراءات القانونية.
مواعيد فتح التحقيق واالنتهاء منه.. 6
اعتذار عضو النيابة العامة عن أعماله العادية وعما يندب إليه وتغيبه بدون عذر أو االنقطاع . 7

عن عمله بغير مسوغ قانوني وإقامته أو عدم إقامته في مقر عمله.
السلوك العام لعضو النيابة العامة في تأدية مهامه.. 8
عدد الشكاوى المقدمة ضده إن وجدت، ونتائج التحقيق فيها.. 9

مادة )13(
تكون أسس التقييم لرؤساء النيابة العامة وفق اآلتي:

حسن تطبيق القانون من حيث مراعاة ضمانات المتهم وسالمة اإلجراءات والرقابة على أعمال . 1
التحقيقات وجديتها وسرعة اإلنجاز، وتخصص لها  العامة في دائرته، واستيفاء  النيابة  أعضاء 

)30 من 70( عالمة وفق الجدول الملحق بهذا النظام.
الوقائع . 2 ملخص  حيث  من  النتائج  وسالمة  وأسبابها  وعللها  لمشتمالتها  القرارات  استيفاء 

الجدول  وفق  عالمة   )70 من   10( لها  وتخصص  وتاريخه،  القرار  وتوقيع  القانونية  والمواد 
الملحق بهذا النظام.

األحكام، . 3 وتنفيذ  القانونية  بالمواعيد  وااللتزام  وجديتها  الطعون  وتقديم  والقرارات  اإلجراءات 
وتخصص لها )15 من 70( عالمة وفق الجدول الملحق بهذا النظام.

لها . 4 وتخصص  دائرته،  في  اإلداري  والكادر  العامة  النيابة  أعضاء  على  واإلشراف  اإلدارة 
)15 من 70( عالمة وفق الجدول الملحق بهذا النظام.

مادة )14(
تكون أسس التقييم ألعضاء النيابة العامة وفق اآلتي:

والتكييف . 1 البينة  القانون، من حيث سماع  تطبيق  والتحقيق وحسن  الدعوى  في  السير  إجراءات 
عالمة   )70 من   20( لها  وتخصص  التحقيق،  واكتمال  وتوقيعها  المحاضر  وترتيب  الجرمي 

وفق الجدول الملحق بهذا النظام.
مدى استيفاء إجراءات التحقيق من حيث تالوة التهمة ومراعاة حقوق المتهم وضوابط التوقيف . 2

وإخالء السبيل والمدة التي استغرقها التحقيق، وتخصص لها )20 من 70( عالمة وفق الجدول 
الملحق بهذا النظام.

استيفاء القرارات لمشتمالتها وعللها وأسبابها من حيث الديباجة وملخص الوقائع والمواد القانونية، . 3
وتخصص لها )10 من 70( عالمة وفق الجدول الملحق بهذا النظام.

استيفاء التحقيقات أو وجود النواقص، وتخصص لها )10 من 70( عالمة وفق الجدول الملحق . 4
بهذا النظام.

قدرة وكيل النيابة على الرقابة واإلشراف على أعمال معاوني النيابة العامة المنوط بهم تدريبهم، . 5
وتخصص لها )10 من 70( عالمة وفق الجدول الملحق بهذا النظام.
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مادة )15(
المفصولة  القضايا  على  التدقيق  خالل  من  المترافعين  العامة  النيابة  أعضاء  تقييم  أسس  تكون 
المذكرات  وتقديم  الشهود  ومناقشة  البينات  وتقديم  للجلسات  حضوره  حيث  من  المحكمة،  قبل  من 
والمرافعات الخطية والطعن في األحكام وجدية هذه الطعون، وتخصص لها )70 من 100( عالمة 

وفق الجدول الملحق بهذا النظام.

مادة )16(
يتم التقييم على المظهر ومدى االلتزام العام لجميع أعضاء النيابة العامة، وتخصص لها )30 من 100( 

عالمة وفق الجداول الملحقة بهذا النظام، ويشمل اآلتي:
مراعاة المظهر العام لعضو النيابة العامة، وعالماتها )10 من 30( عالمة.. 1
التزام عضو النيابة العامة بقواعد مدونة السلوك القضائي، وعالماتها )10 من 30( عالمة.. 2
التزام عضو النيابة العامة بالدورات المكلف بها، وعالماتها )10 من 30( عالمة.. 3

مادة )17(
منجزة . 1 النوع  مختلفة  األقل  على  قضايا  عشر  تدقيق  بالتقييم  قيامه  عند  المفتش  على  يجب 

من قبل عضو النيابة العامة المشمول بالتفتيش خالل العام القضائي إن وجدت أو فترات سابقة 
يختارها المفتش بالطريقة التي يراها مناسبة.

يجوز لعضو النيابة العامة المشمول بالتفتيش اختيار قضيتين رأى فيهما تميًزا لتدقيقهما ضمن . 2
القضايا الواردة في الفقرة )1(.

مادة )18(
الوظيفي  ملفه  على  االطالع  بعد  العامة  النيابة  كفاءة عضو  لتقدير  سنوي  سري  تقرير  المفتش  يعد 

والسري ويودع في ملفه الخاص.

مادة )19(
يحدد تقدير درجات الكفاية على النحو اآلتي:

كفؤ )90( فما فوق.. 1
فوق المتوسط )80 - 89(.. 2
متوسط )70 - 79(.. 3
أقل من المتوسط )69( فما دون.. 4

مادة )20(
تكون محددات درجات الكفاية على النحو اآلتي:

كفؤ عند امتياز األداء والتفوق فيه مع عدم وجود مخالفات تتعلق بالعمل أو السلوك.. 1
بالعمل . 2 تتعلق  مخالفات جوهرية  وجود  عدم  مع  تفوق  دون  األداء  جودة  عند  المتوسط  فوق 

أو السلوك.
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تتعلق . 3 مخالفات جوهرية  مع عدم وجود  بالجودة  يتصف  أن  دون  المرضي  األداء  عند  متوسط 
بالعمل أو السلوك.

أقل من المتوسط عند األداء الذي شابه مخالفات جوهرية تتعلق بالعمل أو السلوك.. 4

مادة )21(
ال يجوز الترقية إلى درجة وكيل نيابة إال لمن حصل على تقدير متوسط على األقل.. 1
ال يجوز الترقية إلى درجة رئيس نيابة إال لمن حصل على تقديرين متتاليين بدرجة فوق المتوسط . 2

على األقل.

مادة )22(
تشكل اللجنة من ثالثة أعضاء على األقل برئاسة أقدم المفتشين بقرار من النائب العام.. 1
عند غياب رئيس اللجنة أو أحد أعضائها يكلف النائب العام من يحل محله.. 2

مادة )23(
يجب على اللجنة القيام باآلتي:

دراسة التقرير وأسانيده بدقة.. 1
االستماع إلى عرض المفتش الذي أعد التقرير ووجهة نظره.. 2
االطالع على وثائق وملف عضو النيابة العامة.. 3
تقدير درجة الكفاية بأغلبية اآلراء.. 4
إيداع التقرير بالملف السري لعضو النيابة العامة خالل مدة )30( يوًما من تاريخ انتهاء التفتيش.. 5
العام . 6 النائب  إلى  ويرفع  وأعضائها،  اللجنة  رئيس  من  موقع  التقرير  نفس  على  القرار  تدوين 

العتماده.
تسليم عضو النيابة العامة صورة عن التقرير خالل مدة )14( يوًما من تاريخ اإليداع بخطاب . 7

مسجل مع علم الوصول.

مادة )24(
يجوز لعضو النيابة العامة تقديم مذكرة اعتراض على قرار اللجنة للنائب العام خالل )15( يوًما . 1

من تاريخ تسلمه صورة التقرير.
أعضائها . 2 بين  من  يكون  أال  على  العام،  النائب  برئاسة  االعتراضات  في  البت  لجنة  تشكل 

أحد أعضاء اللجنة األولى، وتصدر قرارها بتأييد التقرير أو تعديله.
عضو . 3 كفاية  درجة  تعديل  يتم  التقرير  تعديل  االعتراضات  في  البت  لجنة  قررت  حال  في 

العامة على أصل التقرير المعترض عليه والمودع بالملف السري، بعد إخطار صاحب  النيابة 
االعتراض والتوقيع عليه واعتماده من النائب العام.
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مادة )25(
يجوز للجنة أو لجنة البت في االعتراضات في حال كان تقرير التفتيش غير كاٍف أو أن األوراق التي 
يحويها الملف السري ال تساعد على تكوين رأي صحيح أن تقرر إجراء ما يلزم الستيفاء درجة تقدير 

الكفاية لعضو النيابة العامة أو إعادة التفتيش على عمله أو التحري عنه أو االستماع إليه.

مادة )26(
يتم تحويل الشكاوى المتعلقة بأعضاء النيابة العامة الواردة لمكتب النائب العام للدائرة.. 1
تقيد الشكاوى بسجل خاص بها وتحال للمفتش.. 2
يتولى المفتش دراسة الشكوى وفق اآلتي:. 3

الفحص والتحقيق بما ورد فيها.أ. 
االنتقال إلى محل الشكوى واالطالع على ما يلزم من أوراق.ب. 
سؤال عضو النيابة العامة المشتكى عليه ومواجهته بما هو منسوب إليه.	. 
االستماع للشهود.د. 

ترفع اإلدارة نتائج التحقيق بالشكوى إلى النائب العام للتصرف فيها.. 4

مادة )27(
يتم رفض أي شكوى لم يحدد فيها اسم مقدمها وموطنه، وال يجوز اتخاذ أي إجراء فيها.. 1
يجوز للرئيس إحالة الشكوى الواردة في الفقرة )1( من هذه المادة ألحد المفتشين لفحصها والتحقيق . 2

فيها في حال اشتملت على وقائع مادية محددة ومعينة.
إذا كان محل الشكوى تصرف قضائي يقتضي توجيه مالحظات قانونية إلى عضو النيابة العامة، . 3

يحيلها الرئيس بعد تحقيقها إلى اللجنة التخاذ قرار فيها وعرضها عليه العتمادها، ويتبع في شأنها 
من حيث إيداعها الملف السري واالعتراض عليها لما يخضع له تقرير الكفاية من إجراءات.

مادة )28(
تلخص جميع  بدايته صفحة  في  العامة ملف سري تخصص  النيابة  لكل عضو من أعضاء  يكون 

ما تضمنه ملفه السري، ويودع فيه اآلتي:
تقارير التفتيش.. 1
الشكاوى التي تقدم منه أو ضده ونتائجها.. 2
الجزاءات والقرارات المتعلقة بالترقيات.. 3
النيابة العامة، وال يجوز أن تودع . 4 أي وثيقة تساهم في تكوين رأي صحيح لغايات تقييم عضو 

ورقة تتضمن مأخًذا على عضو النيابة العامة إال بعد اطالعه على ما جاء بها وتمكينه من الرد 
عليها وإلحاق رده بها.

مادة )29(
تحفظ الملفات السرية والسجل السري بالدائرة، وال يجوز االطالع عليها إال من أصحابها والنائب العام 

ومجلس القضاء األعلى.
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مادة )30(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة )31(
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: 2022/04/27 ميالدية
                       الموافق: 26/رمضان/1443 هجرية

د. حممد اشتية
رئيس الوزراء
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نظام رقم )13( لسنة 2022م
بتعديل نظام الشكاوى رقم )8( لسنة 2016م وتعديالته

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

وألحكام قرار مجلس الوزراء رقم )8( لسنة 2016م بنظام الشكاوى وتعديالته،
وبعد االطالع على قرار مجلس الوزراء رقم )21( لسنة 2020م بنظام رئاسة الوزراء،

وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 2022/06/27م،
وعلى الصالحيات المخولة لنا،

وتحقيًقا للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي:

مادة )1(
يشار إلى نظام الشكاوى رقم )8( لسنة 2016م وتعديالته، لغايات إجراء هذا التعديل بالنظام األصلي.

مادة )2(
تعدل المادة )3( من النظام األصلي، لتصبح على النحو اآلتي:

يتم هيكلة الشكاوى وفق الهيكل التنظيمي المعتمد لألمانة العامة في هيكلية رئاسة الوزراء.. 1
هيكلية . 2 في  المعتمد  بالمسمى  النظام  في  ورد  أينما  للشكاوى  العامة  اإلدارة  مسمى  يعدل 

الوزراء. رئاسة 
النظام األصلي وأي مهام أخرى . 3 المادة )4( من  الواردة في  المهام والصالحيات  تتم ممارسة 

بناًء على تعليمات صادرة من األمين العام.

مادة )3(
يلغى نظام رقم )4( لسنة 2022م بتعديل نظام الشكاوى رقم )8( لسنة 2016م.. 1
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.. 2

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

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2022/06/27 ميالدية
                    الموافق: 28/ذو القعدة/1443 هجرية

د. حممد اشتية
رئيس الوزراء
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تعليمات رقم )2( لسنة 2022م
بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الخاصة بالمؤسسات المالية

اللجنة الوطنية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب،
استناًدا ألحكام القرار بقانون رقم )20( لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

وتعديالته، ال سيما أحكام المادة )20/ 14( منه،
وبناًء على الصالحيات المخولة لنا،

وتحقيًقا للمصلحة العامة، 

أصدرنا التعليمات اآلتية:

الفصل األول
تعاريف وأحكام عامة

مادة )1(
تعاريف

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

الدولة: دولة فلسطين.
القانون: قرار بقانون رقم )20( لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وتعديالته.

اللجنة: اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
الوحدة: وحدة المتابعة المالية.

الترتيب القانوني: الصناديق االستئمانية المباشرة أو أي ترتيبات قانونية مماثلة كالوقف.
العميل: الشخص الطبيعي أو االعتباري أو الترتيب القانوني الذي يتعامل مع المؤسسة المالية.

العميل العارض: العميل الذي ال تربطه بالمصرف عالقة عمل مستمرة.
عالقة العمل: العالقة التي تنشأ ما بين العميل وأي من المؤسسات المالية، وتتصل بأي من األنشطة 

والخدمات المالية المقدمة من قبل المؤسسات المالية. 
شخص  قبل  من  الوفاة،  عند  أو  األحياء  بين  تنشأ  التي  القانونية  العالقات  االستئماني:  الصندوق 
أو موصي، عندما تكون األموال قد تم وضعها تحت سيطرة الوصي وذلك لصالح مستفيد أو لغرض 
الحق  ويبقى  الوصي،  أمالك  من  جزًءا  وليست  مستقلة  أموااًل  األصول  تلك  تشكل  بحيث  معين، 
في أصول الصندوق االستئماني باسم الوصي أو باسم شخص آخر نيابة عنه، ويتمتع بالسلطة إلدارة 
واستخدام والتصرف باألصول طبًقا لشروط الصندوق االستئماني والواجبات الخاصة المفروضة عليه 

قانوًنا والصالحيات الممنوحة له.
بشكل واضح  أو موصي  ينشئه شخص  الذي  االستئماني  الصندوق  المباشر:  االستئماني  الصندوق 
يختلف  الصندوق  وهذا  كتابي،  استئمان  صك  مثل  وثيقة  شكل  في  عادة  يكون  والذي  وصريح، 
عن الصناديق االستئمانية في الحاالت التي تنشأ من خالل تنفيذ القانون وال تنتج من قصد الموصي 
مماثلة  قانونية  ترتيبات  أو  استئماني  بإنشاء صندوق  والصريح  الواضح  قراره  أو  الشخص  أو 

مثل الصناديق االسئتمانية المنشأة بأحكام قضائية.
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االعتباريين  األشخاص  من  آخر  نوع  أي  أو  أم  شركة  من  تتألف  مجموعة  المالية:  المجموعة 
الذين يملكون حصص السيطرة ويقومون بتنسيق الوظائف مع باقي المجموعة لتطبيق أو تنفيذ الرقابة 
على المجموعة بموجب المبادئ األساسية جنًبا إلى جنب مع الفروع و/أو الشركات التابعة التي تخضع 

لسياسات وإجراءات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب على مستوى المجموعة.
المراسل،  تقديم خدمات مصرفية بواسطة مصرف يسمى المصرف  عالقات المراسلة المصرفية: 
إلى مصرف آخر يسمى المصرف المتلقي، بما يشمل خدمات إدارة األموال النقدية، كالحسابات المولدة 
للفائدة بعمالت متعددة، والحواالت البرقية أو اإللكترونية الدولية لألموال وتسوية الشيكات وحسابات 

الدفع المراسلة، وخدمات الصرف األجنبي.
حسابات الدفع المراسلة: حسابات المراسلة التي يتم استخدامها مباشرة من قبل أطراف ثالثة لممارسة 

أعمال لصالحها.
فيها وحصل  تأسس  التي  الدولة  داخل  فعلية  إدارة  له  ليس  الذي  المصرف  الصوري:  المصرف 

على ترخيصه منها، والذي ال يتبع أي مجموعة خدمات مالية خاضعة لرقابة موحدة فعالة.
الحوالة السريعة: الحوالة المالية التي تنفذ لدى أي من الوكالء الرئيسيين أو الفرعيين إلحدى شركات 

الحواالت السريعة المعتمدة من سلطة النقد الفلسطينية.
الحساب المرقم: حساب في مؤسسة مالية يتم به إخفاء اسم صاحب الحساب سواء عن طريق استخدام 

رموز أو أرقام أو أسماء بديلة عن اسم صاحب الحساب الحقيقي.

مادة )2(
نطاق التطبيق

تسري أحكام هذه التعليمات على المؤسسات المالية المنصوص عليها في القانون والمرخص لها العمل 
في الدولة.

الفصل الثاني
العناية الواجبة

مادة )3(
حظر التعامل

يحظر على المؤسسة المالية: 
فتح أو االحتفاظ بحسابات مجهولة أو حسابات بأسماء صورية أو وهمية.. 1
التعامل مع األشخاص مجهولي الهوية أو األشخاص الذين يحملون أسماء صورية أو وهمية.. 2
فتح أو االحتفاظ بالحسابات المرقمة.. 3
التعامل مع المصارف الصورية.. 4
العمليات . 5 أو  األنشطة  من  بأي  يرتبط  عماًل  يتخذ  اعتباري  أو  طبيعي  شخص  أي  مع  التعامل 

المنصوص عليها في الجدول رقم )1( الملحق بالقانون دون ترخيص أو تسجيل سواء كان ذلك 
لمصلحة عمالئه أو نيابة عنهم، ويستثنى من ذلك التعامل مع المؤسسات المالية قيد التأسيس بشكل 

مبدئي مع مراعاة التشريعات النافذة في الدولة. 
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مادة )4(
توقيت إجراءات العناية الواجبة

يجب على المؤسسة المالية أن تتخذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها في هذا الفصل في الحاالت 
اآلتية: 

إنشاء عالقات العمل.. 1
تنفيذ أي عملية عارضة تصل قيمتها أو تتجاوز )15000$( خمسة عشر ألف دوالر أمريكي . 2

أو ما يعادلها من العمالت المتداولة قانونًا، سواء أجريت كعملية واحدة أو عدة عمليات يبدو 
أنها متصلة مع بعضها البعض.

تنفيذ عمليات مالية عارضة في صورة تحويالت داخلية أو حواالت برقية أو إلكترونية داخل . 3
أو خار	 الدولة مهما بلغت قيمتها.

الحصول . 4 تم  التي  العميل  بتحديد هوية  المتعلقة  البيانات  كفاية  أو  دقة  أو  الشك في مدى صحة 
عليها مسبقًا.

معينة . 5 أو حدود  إعفاءات  أي  النظر عن  بغض  اإلرهاب  تمويل  أو  األموال  في غسل  االشتباه 
مشار إليها في القانون أو األنظمة أو هذه التعليمات.

مادة )5(
إجراءات التعرف على هوية العمالء

دائمين . 1 كانوا  سواء  العمالء  هوية  على  التعرف  إجراءات  اتخاذ  المالية  المؤسسة  على  يجب 
التالية وتسجيلها  المعلومات  الحصول على  أجانب، وذلك من خالل  أم  أم عارضين، محليين 

على نموذ	 مخصص ومعتمد لديها: 
إذا كان العميل شخًصا طبيعيًا:أ. 

معلومات بطاقة الهوية )أو جواز السفر للشخص األجنبي( وبالحد األدنى االسم الكامل ( 1
الهوية  بطاقة  ورقم  الدائم،  وعنوانه  الوالدة،  ومكان  وتاريخ  وجنسيته،  للعميل، 
والحالة  األم،  واسم  اإلصدار،  وتاريخ  األجنبي، ومكان  للشخص  السفر  جواز  رقم  أو 

االجتماعية، واسم الزوجة.
ومصادر ( 2 العميل  نشاط  أو  عمل  بطبيعة  وتتمثل  للعميل،  االقتصادي  النشاط  معلومات 

المشغلة،  الجهة  أو  العمل  صاحب  واسم  الوظيفي،  والمسمى  العمل،  وعنوان  دخله، 
وقيمة الدخل الشهري. 

المعلومات المتعلقة بعنوان اإلقامة الفعلية أو السكن الحالي.( 3
معلومات االتصال بالعميل، وتتمثل بأرقام هواتف العميل المحمولة واألرضية وعنوان ( 4

البريد )إن وجد( والبريد اإللكتروني.
لطبيعة ( 5 وفقًا  عليها  للحصول  ضرورة  المالية  المؤسسات  ترى  أخرى  معلومات  أي 

ودرجة المخاطر.
إذا كان العميل شخًصا اعتباريًا أو ترتيبًا قانونيًا:ب. 

القانوني، ( 1 وشكله  العميل،  باسم  األدنى  بالحد  والمتمثلة  العميل  هوية  معلومات 
ونوع مستند إثبات التأسيس، وعنوان المكتب المسجل أو عنوان مقره الرئيسي، وتاريخ 
ورقم تسجيله، ومكان وتاريخ إصدار مستند إثبات التأسيس، وأنواع المستندات التي تنظم 

عمل الشخص االعتباري أو الترتيب القانوني.
عليها ( 2 المنصوص  العميل  عن  بالتوقيع  المفوضين  الطبيعيين  األشخاص  معلومات 

في الفقرة )1/أ( من هذه المادة.
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فهم طبيعة عمل العميل، وهيكل ملكيته والسيطرة عليه، وتحديد فيما لو كان هيكل الملكية ( 3
أو السيطرة معقد أو متعدد الطبقات.

عنها . 2 معلومات  وجمع  وطبيعتها  العمل  عالقة  من  الغرض  فهم  المالية  المؤسسة  على  يجب 
حسب االقتضاء.

مادة )6(
إجراءات التحقق من هوية العمالء

التي  المعلومات  ودقة  صحة  من  للتحقق  الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ  المالية  المؤسسة  على  يجب 
تم الحصول عليها من العميل في إطار التعرف على هويته وفًقا ألحكام المادة )5( من هذه التعليمات، 

وذلك من خالل اآلتي:
االطالع على أصل الوثائق والمستندات التي تثبت صحة ودقة المعلومات، والتأكد من أنها سارية . 1

أصواًل  ومترجمة  بها  العبث  أو  بتزويرها  توحي  مظاهر  أي  من  وخالية  ومحدثة  المفعول 
إلى اللغة العربية، وتتمثل تلك الوثائق والمستندات باآلتي:

بالنسبة للشخص الطبيعي والمفوضين بالتوقيع عن العميل:أ. 
بطاقة ( 1 معلومات  التحقق من  بهدف  األجنبي(،  للشخص  السفر  )أو جواز  الهوية  بطاقة 

الهوية أو جواز السفر.
للعميل وذلك حسب طبيعة ( 2 النشاط االقتصادي  المثبتة لمعلومات  الوثائق  المستندات أو 

المؤسسات  أو  المشغلة  الجهة  عن  الصادرة  المختومة  الرسمية  الكتب  مثل  النشاط، 
الرسمية أو المستندات والوثائق األخرى المتناسبة مع طبيعة النشاط. 

اختالفه ( 3 حال  وفي  الحالي،  السكن  أو  الفعلية  اإلقامة  عنوان  تثبت  التي  المستندات 
تثبت  التي  المناسبة  المستندات  طلب  يتم  الهوية،  بطاقة  في  المحدد  الدائم  العنوان  عن 
العنوان مثل عقد اإليجار، أو فواتير الكهرباء أو المياه أو الهاتف أو الغاز أو إثبات ذلك 

بأي وسيلة أخرى ممكنة.
أي مستندات أخرى ذات عالقة ترى المؤسسة المالية ضرورة الحصول عليها للتحقق ( 4

من بيانات العناية الواجبة وذلك وفقًا لطبيعة ودرجة المخاطر.
هوية ب.  تثبت  التي  والوثائق  المستندات  القانوني،  الترتيب  أو  االعتباري  للشخص   بالنسبة 

الشخص االعتباري أو الترتيب القانوني حيثما تنطبق: 
الشهادات ( 1 يشمل  بما  الدولة،  في  بها  المعمول  للقوانين  وفقًا  الصادرة  التسجيل  شهادة 

البلديات  أو  الصناعية  أو  التجارية  الغرف  أو  الوطني  االقتصاد  الصادرة عن وزارة 
أو أي سلطة مختصة في تسجيل الشخص االعتباري أو الترتيب القانوني وفق األصول 

المعمول بها.
العقد أو الصك المنشئ إلدارة األموال فيما يتعلق بالترتيبات القانونية.( 2
عقد التأسيس أو النظام األساسي.( 3
النظام الداخلي.( 4

وفق . 2 المطلوبة  المستندات  في  الموجودة  البيانات  مع  عليها  الحصول  تم  التي  البيانات  مطابقة 
أحكام الفقرة )1( من هذه المادة، ومطابقة صورة العميل أو المفوض بالتوقيع عنه مع الصورة 

الشخصية في بطاقة الهوية أو جواز السفر.
والوثائق من خالل . 3 المستندات  أو صحة  عليها  الحصول  تم  التي  المعلومات  التحقق من صحة 

استخدام مصادر موثوقة ومستقلة، بما في ذلك االتصال بالجهات الرسمية المصدرة أو المسؤولة 
عن تلك الوثائق والمستندات.
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على . 4 الحصول  أو  المعلومات  لتأكيد  أو  االتصال  بيانات  صحة  من  للتحقق  بالعميل  االتصال 
معلومات إضافية.

االستقصاء عن العميل من الشخص االعتباري أو الترتيب القانوني للتأكد من أنه ال يجري العمل . 5
على تصفيته أو حله أو إنهاء عمله، بما فيها تنفيذ زيارة لمقره، إن أمكن.

االحتفاظ بنسخة عن كافة الوثائق والمستندات وختمها بما يفيد أنها صورة طبق األصل.. 6

مادة )7(
التصرف بالنيابة عن العميل

يجب على المؤسسة المالية اتخاذ اإلجراءات التالية عند التعامل مع أي شخص يدعي أنه يتصرف . 1
نيابة عن العميل:

والتحقق أ.  العميل،  عن  نيابة  بالتصرف  فعليًا  له  مصرح  الشخص  ذلك  أن  من   التحقق 
تثبت  التي  الرسمية  الوثائق والمستندات  المستندات من خالل االطالع على أصل  تلك  من 
حقه في هذا التصرف، والتأكد من أنها سارية المفعول ومحدثة وخالية من أي مظاهر توحي 
بتزويرها أو العبث بها والحصول على نسخة منها موقعة بما يفيد أنها صورة طبق األصل، 
أو من خالل استخدام المصادر المستقلة وموثوقة، بما في ذلك االتصال بالجهات الرسمية 

المصدرة لتلك الوثائق والمستندات عندما يتطلب األمر ذلك.
تطبيق إجراءات التعرف والتحقق من هوية الشخص الطبيعي المشار إليها في المادتين )5، 6( ب. 

من هذه التعليمات على الشخص الذي يتصرف نيابة عن العميل.
تسري أحكام الفقرة )1( من هذه المادة على كافة أشكال التصرف نيابة عن العميل بما في ذلك . 2

عندما يكون الشخص المصرح له:
 وكياًل عن العميل بموجب وكالة عامة أو وكالة خاصة أو وكالة دورية.أ. 
ممثاًل قانونيًا للعميل ناقص األهلية كالقاصر.ب. 
ممثاًل قانونيًا للعميل فاقد األهلية.	. 
مفوًضا بالتوقيع عن الشخص االعتباري أو الترتيب القانوني. د. 

القانونية الترتيبات  في  له  المعادل  المنصب  أو  المباشر  االستئماني  الصندوق  على  وصيًا   هـ. 
     المماثلة كالوقف.

وكياًل للمؤسسين )في حالة أن يكون الشخص االعتباري أو الترتيب القانوني تحت التأسيس(.و. 
نائبًا عن العميل بأي صفة أخرى.ز. 

مادة )8(
المستفيد الحقيقي بالنسبة للشخص الطبيعي

يجب على المؤسسة المالية القيام باآلتي:
العميل . 1 تنشأ عن  التي  المعقولة وفقًا لمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب  اتخاذ اإلجراءات 

 )1( رقم  النموذ	  وفق  الطبيعي  للشخص  بالنسبة  الحقيقيين  المستفيدين  لتحديد  العمل،  وعالقة 
المرفق بهذه التعليمات، والتأكد من هوياتهم من خالل المعلومات اآلتية:

يجب أ.  كذلك،  كان  وإن  ولمصلحته،  نفسه  عن  باألصالة  يتصرف  العميل  كان  إذا  ما  تحديد 
توقيعه على تصريح يفيد بأنه المستفيد الحقيقي من عالقة العمل.
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في حال لم يكن العميل يتصرف باألصالة عن نفسه ولمصلحته أو عند وجود شكوك لدى ب. 
المؤسسة المالية حول صحة تصريح العميل، يجب تحديد الشخص الطبيعي أو األشخاص 
الطبيعيين المستفيدون أو المسيطرون على عالقة العمل بشكل فعلي ونهائي، أو الذين يتم 
إجراء التعامل لمصلحتهم أو نيابة عنهم، أو الذين يسيطرون بشكل نهائي وفعال على حسابات 

العميل، وتحديد الصفة التي يتصرف بها العميل بالنيابة عن المستفيد الحقيقي.
المادتين . 2 في  المنصوص عليها  الطبيعي  الشخص  والتحقق من هوية  التعرف  إجراءات  تطبيق 

تحديدهم  تم  الذين  الحقيقيين  المستفيدين  أو  الحقيقي  المستفيد  على  التعليمات  هذه  من   )6  ،5(
تعرفت  بأنها  المالية  المؤسسة  يقنع  بما  وذلك  المادة،  هذه  من   )1( الفقرة  أحكام  بموجب 

على المستفيد الحقيقي.

مادة )9(
المستفيد الحقيقي بالنسبة للشخص االعتباري

يجب على المؤسسة المالية القيام باآلتي:
العميل . 1 تنشأ عن  التي  المعقولة وفقًا لمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب  اتخاذ اإلجراءات 

النموذ	 رقم )2(  الحقيقيين من األشخاص االعتباريين وفق  المستفيدين  لتحديد  العمل،  وعالقة 
المرفق بهذه التعليمات والتأكد من هوياتهم من خالل المعلومات اآلتية: 

 تحديد هوية الشخص الطبيعي أو األشخاص الطبيعيين )إن وجدوا( الذين لهم حصة ملكية أ. 
من  وذلك  مباشر،  غير  أو  مباشر  بشكل  سواء  االعتباري  الشخص  على  فعلية  مسيطرة 

خالل اآلتي:
تحديد من يملك )25%( أو أكثر من الشخص االعتباري مستفيًدا حقيقيًا، سواء كانت تلك ( 1

الملكية بشكل مباشر أو غير مباشر.
النظر( 2 بغض  االعتباري  الشخص  على  الفعلية  السيطرة  يمارس  الذي  المساهم   تحديد 

مباشرة، غير  بطريقة  اآلخرين  المساهمين  مع  أو  بمفرده  سواء  مساهمته  نسبة   عن 
تفاهمات أو  عقود  خالل  من  الشركاء  بين  االتفاق  طريق  عن  تتم  التي  السيطرة   مثل 
أو غيرها من الترتيبات، أو من خالل ممارسة التأثير أو السلطة المهيمنة لتعيين أو عزل 
غالبية اإلدارة العليا، أو من خالل امتالك حق التصرف في أموال أو أصول الشخص 
القدرة من  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  يمكنه  أو  له  يسمح  عملي  بشكل   االعتباري 
على التحكم أو السيطرة أو اإلدارة أو التوجيه للشخص االعتباري، أو ممارسة السيطرة 
من خالل حقوق التصويت أو الحقوق االقتصادية أو تلقي منافع اقتصادية من أصول 

الشخص االعتباري.
الشخص ب.  على  السيطرة  طبيعي  شخص  أي  ممارسة  عدم  المالية  للمؤسسة  يتبين   عندما 

الملكية  حصص  تكون  أن  يمكن  بحيث  المسيطرة،  الملكية  حصص  خالل  من  االعتباري 
تطبيق بعد  الحقيقي  المستفيد  هوية  تحديد  حول  شكوك  أي  وجود  عند  أو  جًدا،   متنوعة 
األشخاص  أو  الطبيعي  الشخص  هوية  تحديد  يجب  المادة،  هذه  من  )1/أ(  الفقرة  أحكام 
الطبيعيين )إن وجدوا( الذين يمارسون السيطرة الفعلية على الشخص االعتباري من خالل 
وسائل أخرى، ويمكن أن يتم تحديد ذلك على سبيل المثال ال الحصر من خالل تحديد هوية 

الشخص الطبيعي الذي:
الروابط ( 1 مثل  أخرى  وسائل  خالل  من  االعتباري  الشخص  على  السيطرة  يمارس 

إليها  المشار  المناصب  في  أشخاص  مع  أو  ملكية،  يحوزون  أشخاص  مع  الشخصية 
في الفقرة )1/أ( من هذه المادة. 
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يمارس السيطرة دون ملكية وذلك من خالل المشاركة في تمويل الشخص االعتباري ( 2
التعاقدية،  أو  التاريخية  الروابط  أو  الحميمة،  أو  الوثيقة  األسرية  العالقات  بفعل  أو 
أو إذا تعثر الشخص االعتباري في سداد بعض الدفعات، ويمكن افتراض هذه السيطرة 
حتى لو لم يتم ممارستها فعليًا، مثاًل عند استخدام األصول المملوكة للشخص االعتباري 

أو التمتع بها أو االستفادة منها.
)1/أ، ب( 	.  الفقرة  أحكام  تطبيق  إطار  في  أي شخص طبيعي  التعرف على  عدم   في حال 

من هذه المادة، يجب تحديد هوية الشخص الطبيعي الذي يشغل موقع مسؤول إداري عاٍل، 
ويمكن أن يتم ذلك من خالل تحديد هوية الشخص الطبيعي الذي:

يتولى المسؤولية عن القرارات االستراتيجية التي تؤثر بشكل أساسي على الممارسات ( 1
التجارية أو االتجاه العام للشخص االعتباري.

االعتباري ( 2 للشخص  العادية  أو  اليومية  الشؤون  على  التنفيذية  الرقابة  يمارس 
من خالل منصب في اإلدارة العليا، مثل منصب رئيس أو مدير تنفيذي، أو مدير مالي، 

أو مدير إداري.
ذلك ( 3 في  بما  االعتباري،  للشخص  المالية  العالقات  على  الجوهرية  السلطة  يمارس 

االعتباري،  الشخص  باسم  بحسابات  تحتفظ  التي  المالية  المؤسسة  المالية مع  العالقات 
والشؤون المالية المستمرة للشخص االعتباري.

المادتين . 2 في  المنصوص عليها  الطبيعي  الشخص  والتحقق من هوية  التعرف  إجراءات  تطبيق 
تحديدهم  تم  الذين  الحقيقيين  المستفيدين  أو  الحقيقي  المستفيد  على  التعليمات  هذه  من   )6  ،5(
تعرفت  بأنها  المالية  المؤسسة  يقنع  بما  وذلك  المادة،  هذه  من   )1( الفقرة  أحكام  بموجب 

على المستفيد الحقيقي.

مادة )10(
المستفيد الحقيقي بالنسبة للترتيب القانوني

وتمويل . 1 األموال  غسل  لمخاطر  وفقًا  المعقولة،  اإلجراءات  اتخاذ  المالية  المؤسسة  على  يجب 
اإلرهاب التي تنشأ عن العميل وعالقة العمل، لتحديد المستفيدين الحقيقيين من الترتيبات القانونية 

وفق النموذ	 رقم )3( المرفق بهذه التعليمات، والتأكد من هوياتهم من خالل اآلتي: 
 الحصول على المعلومات التالية المتعلقة بالصناديق االستئمانية المباشرة:أ. 

هوية الموصي أو منشئ الصندوق، وهو الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يحول ( 1
ملكية أصوله إلى أوصياء بواسطة صك استئماني أو ترتيب مباشر.

هوية الوصي، وهو الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يقوم باستقبال األصول ويحتفظ ( 2
األصول  تلك  إدارة  عن  المسؤول  وهو  يمتلكها،  التي  أصوله  عن  منفصل  بشكل  بهم 
لمصلحة المستفيد، ويكون هو المالك القانوني لهذه األصول، ولكن ال يستطيع االنتفاع 
بتلك األصول لمصلحته، مع األخذ بعين االعتبار إمكانية أن يكون الوصي من أصحاب 
سياق  في  كوصي  للتصرف  لهم  الدفع  تم  إذا  االستئمان  شركات  أو  كالمحامين  المهن 
المهن كشخص يتصرف بدون مقابل  التي يقومون بها، أو من غير أصحاب  األعمال 

بالنيابة عن عائلته.
هوية الولي أو الحامي، إذا كان موجوًدا، وهو الشخص الذي يوجه الوصي ويشرف ( 3

على عمله وقد يكون له الحق في عزله وتعيين وصي آخر.
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طبيعيين ( 4 كانوا  سواء  األشخاص  أو  الشخص  وهو  الصندوق،  من  المستفيد  هوية 
استئماني  ترتيب  أي  من  االستفادة  لهم  يحق  الذين  قانونية  ترتيبات  أو  اعتباريين  أو 
وفقًا لما يحدده الصك االستئماني، وفي حال عدم وجود مستفيدين حاليين محددين، كأن 
يكونوا المستفيدين محددين بموجب خصائص أو فئات، يجب الحصول على معلومات 
كافية تتعلق بالمستفيد بحيث تقتنع المؤسسة المالية بأنها ستكون قادرة على التعرف على 
هوية المستفيد عند الدفع أو عندما ينوي المستفيد الحقيقي ممارسة حقوقه المكتسبة قانونًا.

سواء ( 5 الصندوق  على  وفعلية  فعالة  سيطرة  يمارس  آخر  طبيعي  شخص  كل  هوية 
عبر سلسلة من السيطرة أو الملكية أو من خالل أي وسيلة أخرى.

هوية ب.  معلومات  على  الحصول  يجب  القانونية،  الترتيبات  من  األخرى  باألنواع  يتعلق   فيما 
في  إليها  المشار  تلك  من  ذلك  شابه  ما  أو  معادلة  مناصب  يشغلون  الذين  األشخاص 
)1/أ( من هذه المادة، وبالنسبة للوقف يجب الحصول على معلومات هوية الواقف،  الفقرة 
السيطرة  يمارس  آخر  والمستفيدين وأي شخص طبيعي  القيم عليه،  أو  الوقف  في  والناظر 

الفعالة على الوقف.
يجب على المؤسسة المالية تطبيق أحكام المادة )9( من هذه التعليمات على األطراف المنصوص . 2

عليها في الفقرة )1( من هذه المادة في حال كان أي من تلك األطراف شخًصا اعتباريًا.
الطبيعي . 3 الشخص  هوية  من  والتحقق  التعرف  إجراءات  تطبيق  المالية  المؤسسة  على  يجب 

المستفيدين  المستفيد الحقيقي أو  التعليمات على  6( من هذه  المادتين )5،  المنصوص عليها في 
المؤسسة  يقنع  بما  المادة، وذلك  الفقرة )1( من هذه  أحكام  تحديدهم بموجب  تم  الذين  الحقيقيين 

المالية بأنها تعرفت على المستفيد الحقيقي.

مادة )11(
استثناءات تحديد المستفيد الحقيقي

يجوز للمؤسسة المالية عدم اتخاذ اإلجراءات المنصوص عليها في المادة )9( من هذه التعليمات . 1
أو  العميل  كان  حال  في  منها  والتحقق  االعتباري  الشخص  من  الحقيقي  المستفيد  هوية  لتحديد 
المملوكة  األغلبية  ذات  تابعة  أو شركة  البورصة  في  المسيطرة شركة مدرجة  الحصة  صاحب 
للشركة المدرجة، بشرط أن تخضع لمتطلبات اإلفصاح سواء كان ذلك من خالل قواعد البورصة 
الكافية  الشفافية  لضمان  شروطًا  عليها  تفرض  والتي  ملزمة،  أخرى  وسائل  أي  أو  القانون  أو 

للمستفيد الحقيقي.
يشترط لتطبيق أحكام الفقرة )1( من هذه المادة الحصول على بيانات المستفيد الحقيقي ذات الصلة . 2

من السجالت الرسمية أو من العميل أو من مصادر أخرى موثوقة.

مادة )12(
العناية الواجبة المتواصلة

يجب على المؤسسة المالية اتخاذ إجراءات العناية الواجبة المتواصلة بالنسبة إلى عالقات العمل بما 
يشمل اآلتي:

دراسة العمليات التي يجري تنفيذها طوال فترة قيام عالقة العمل والغرض منها وذلك بشكل دقيق، . 1
للتأكد من أنها تتوافق مع المعلومات الموجودة بحوزتها حول عمالئها ونمط نشاطاتهم التجارية 

وملف المخاطر الخاص بهم، وإذا اقتضى األمر مصدر األموال.
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يتم الحصول عليها بموجب . 2 التي  المعلومات  البيانات أو  المستندات أو  الوثائق أو  التأكد من أن 
التعليمات محدثة باستمرار  6( من هذه  المادتين )5،  إليها في  الواجبة المشار  العناية  إجراءات 
الخصوص  الموجودة ومراجعتها، وعلى وجه  السجالت  استعراض  وذلك من خالل  ومالئمة، 

فئات العمالء ذوي المخاطر المرتفعة.

مادة )13(
توقيت التحقق

يجب على المؤسسة المالية اتخاذ إجراءات التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي وفق أحكام . 1
القانون وهذه التعليمات، وذلك قبل أو أثناء عالقة العمل أو تنفيذ العمليات للعمالء العارضين، 

ويجوز للمؤسسة المالية استكمال إجراءات التحقق عقب إقامة عالقة العمل بشرط:
أن يحدث هذا في أسرع وقت ممكن عمليًا.أ. 
أن يكون ذلك ضروريًا من أجل عدم مقاطعة سير العمل الطبيعي.ب. 
إدارة مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب بفاعلية.	. 

يجب على المؤسسة المالية اعتماد إجراءات مناسبة إلدارة المخاطر فيما يتعلق بالظروف التي . 2
العملية  هذه  تشمل  أن  ويجب  التحقق،  عملية  قبل  العمل  من عالقة  االستفادة  للعميل  فيها  يمكن 

مجموعة من اإلجراءات، بما في ذلك اآلتي:
تحديد قيود أو سقوف أو وضع ضوابط على عدد وأنواع و/أو كمية المعامالت أو العمليات أ. 

التي يمكن القيام بها.
رصد العمليات الكبيرة أو المعقدة التي تتجاوز المحددات المتوقعة لهذا النوع من العالقة.ب. 

يحظر تأجيل إتمام عملية التحقق في الحاالت اآلتية:. 3
وجود مؤشرات لمخاطر مرتفعة.أ. 
عندما يكون هنالك اشتباه في غسل األموال أو تمويل اإلرهاب.ب. 
الهوية 	.  بطاقة  بمعلومات  والمتمثلة  األساسية  العميل  هوية  بمعلومات  األمر  يتعلق  عندما 

أو جواز السفر، أو مستندات ووثائق الهوية المتعلقة بالشخص االعتباري أو الترتيب القانوني.

مادة )14(
أحكام خاصة بالتأمين

إضافة  التالية،  اإلجراءات  اتخاذ  التأمين  ومنتجات  خدمات  تقدم  التي  المالية  المؤسسة  على  يجب 
إلى إجراءات العناية الواجبة المطلوبة بالنسبة للعمالء والمستفيدين الحقيقيين وفًقا ألحكام هذا الفصل:

اتخاذ إجراءات العناية الواجبة التالية على المستفيدين من وثائق التأمين على الحياة وغيرها . 1
من المنتجات التأمينية االستثمارية، بمجرد تحديد أو تسمية هؤالء المستفيدين:

أو االعتباريين أ.  الطبيعيين  للمستفيدين من األشخاص  بالنسبة  الشخص  الحصول على اسم 
أو الترتيبات القانونية المذكورين تحديًدا باالسم.

الحصول على معلومات كافية عن المستفيدين الذين تم تسميتهم من خالل صفات أو فئات ب. 
المؤمن عليه( أو عبر وسائل أخرى كالوصية،  الحدث  )كالزو	 أو األطفال لحظة حدوث 
لحظة  المستفيد  هوية  تحديد  على  قادرة  ستكون  بأنها  المالية  المؤسسة  تقتنع  بحيث 

صرف التعويض.
لحظة 	.  المادة  هذه  من   )1( الفقرة  في  عليهم  المنصوص  المستفيدين  هوية  من  التحقق 

صرف التعويض.
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تطبيق . 2 قابلية  تحديد  عند  مرتبط  خطر  كعامل  الحياة  على  التأمين  وثيقة  من  المستفيد  اعتبار 
إجراءات العناية الواجبة المعززة. وعند توصل المؤسسة المالية إلى اعتبار المستفيد من التأمين 
من األشخاص االعتبارية أو الترتيبات القانونية، ممثاًل لمخاطر مرتفعة، يجب تطبيق إجراءات 
العناية الواجبة المعززة وفقًا ألحكام المادة )26( من هذه التعليمات، وبما يشمل اتخاذ اإلجراءات 
المعقولة لتحديد هوية المستفيد الحقيقي من المستفيد من وثيقة التأمين والتحقق منها لحظة صرف 

التعويض وفقًا ألحكام المادتين )9، 10( من هذه التعليمات.

مادة )15(
االعتماد على اإلجراءات السابقة

وفًقا  مسبًقا  اتخاذها  تم  التي  والتحقق  التعرف  إجراءات  على  االعتماد  المالية  للمؤسسة  يجوز 
6( من هذه التعليمات عند تنفيذها أو إعدادها للعمليات المالية، دون الحاجة  ألحكام المادتين )5، 

إلى تكرار تلك اإلجراءات في كل مرة يتم بها تنفيذ أو إعداد تلك العمليات، إال في الحاالت اآلتية:
وجود شكوك حول صحة تلك المعلومات.. 1
وجود اشتباه في غسل األموال أو تمويل اإلرهاب أو أي جريمة أصلية ترتبط بالعميل.. 2
وجود تغيير جوهري في طبيعة عالقة العمل والعمليات المالية الخاصة بالعميل والتي ال تتفق . 3

مع نشاط العميل.

مادة )16(
االعتماد على أطرف ثالثة

تتحمل المؤسسات المالية التي تعتمد على الطرف الثالث المسؤولية النهائية عن إجراءات العناية . 1
الواجبة تجاه العمالء، في حال سماح السلطة المشرفة باالعتماد على أطراف ثالثة من المؤسسات 
للقيام  أو من خارجها،  الدولة  داخل  المحددة، سواء من  المالية  والمهن غير  األعمال  أو  المالية 
هذه  من   )11  ،10  ،9  ،8  ،7  ،6  ،5( المواد  في  عليها  المنصوص  الواجبة  العناية  بإجراءات 

التعليمات أو من أجل تقديم األعمال، وفي هذه الحالة يجب على المؤسسات المالية القيام باآلتي:
 تحديد الطرف الثالث والحصول على موافقة السلطة المشرفة باالعتماد عليه.أ. 
الحصول فوًرا، من الطرف الثالث، على المعلومات الضرورية المتعلقة بإجراءات العناية ب. 

الواجبة المحددة في هذه التعليمات.
اتخاذ خطوات كافية ومالئمة، بما فيها وضع ترتيبات مثل توقيع اتفاقيات ثنائية مع األطراف 	. 

الثالثة، للتأكد والتوصل إلى اقتناع ذاتي بأن الطرف الثالث سيقوم، دون تأخير وعند طلب 
المؤسسات المالية منه ذلك، بتوفير نسخ عن كافة المستندات والوثائق والبيانات ذات العالقة 
بالتعرف على هوية العميل والمستفيد الحقيقي وغيرها من المستندات ذات العالقة بمتطلبات 

العناية الواجبة وفقًا ألحكام القانون وهذه التعليمات.
للتنظيم والرقابة أو اإلشراف، د.  الثالث يخضع  اقتناع ذاتي بأن الطرف  التأكد والتوصل إلى 

وأن لديه إجراءات مطبقة من أجل االلتزام بمتطلبات العناية الواجبة تجاه العمالء واالحتفاظ 
بالسجالت بما يتماشى مع أحكام القانون وهذه التعليمات.

المادة هذه  من   )1( الفقرة  في  المحددة  للشروط  المستوفي  الثالث  الطرف  وجود  حال   هـ.  في 
المتوفرة المعلومات  االعتبار  بعين  تأخذ  أن  المالية  المؤسسة  على  يجب  أخرى،  دولة        في 

      عن مستوى المخاطر المتعلقة بتلك الدول.
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يجوز للمؤسسة المالية االعتماد على طرف ثالث يكون جزًءا من ذات المجموعة المالية، بشرط . 2
االلتزام بتطبيق أحكام الفقرة )1( من هذه المادة، إضافة إلى التأكد من تحقق الشروط اآلتية:

 تطبيق المجموعة المالية لمتطلبات العناية الواجبة تجاه العمالء واالحتفاظ بالسجالت وبرامج أ. 
مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بما يتماشى مع أحكام القانون وهذه التعليمات.

واالحتفاظ ب.  العمالء  تجاه  الواجبة  العناية  لمتطلبات  المالية  المجموعة  تطبيق  على  الرقابة 
بالسجالت وبرامج مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب من جانب سلطة مختصة.

اتخاذ المجموعة المالية لإلجراءات الالزمة لخفض أي مخاطر مرتفعة تتعلق بالدول بشكل 	. 
كاٍف وذلك من خالل سياسات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب المعتمدة لديها. 

مادة )17(
اإلخفاق في استكمال تدابير العناية الواجبة

يجب على المؤسسة المالية في حال تعذر االلتزام بإجراءات العناية الواجبة تجاه العمالء المنصوص 
عليها في هذا الفصل، القيام باآلتي:

عدم فتح الحساب أو بدء عالقات العمل أو تنفيذ العمليات.. 1
إنهاء عالقة العمل بالنسبة للعمالء الحاليين.. 2
النظر في رفع تقرير اشتباه إلى الوحدة بشأن العمليات أو األنشطة المشبوهة الخاصة بالعميل.. 3

مادة )18(
اإلعفاء من مواصلة إجراءات العناية الواجبة

تتوفر  التي  الحاالت  في  الواجبة  العناية  إجراءات  تطبيق  مواصلة  عدم  المالية  للمؤسسة  يجوز 
بها مؤشرات اشتباه بغسل أموال أو تمويل إرهاب، إذا كان من شأن تنفيذها تنبيه العميل بهذا االشتباه 
بناًء على أسباب منطقية توضح في تقرير يقدم للوحدة بشكل فوري حول هذه العملية أو النشاط المشبوه. 

مادة )19(
عالقات المراسلة

يجب على المؤسسة المالية المراسلة بالنسبة لعالقات المراسلة المصرفية التي تتم عبر الحدود، . 1
اتخاذ اإلجراءات التالية بشأن المؤسسات المتلقية:

 جمع معلومات كافية عن المؤسسة للتوصل إلى فهٍم كامل لطبيعة عملها.أ. 
استخدام المعلومات المنشورة للتعرف على سمعة المؤسسة ومستوى الرقابة التي تخضع لها، ب. 

والتحقق مما إذا كانت قد خضعت لتحقيق بشأن غسل األموال أو تمويل اإلرهاب أو إلجراء 
رقابي.

تقييم الضوابط التي تستخدمها المؤسسة لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.	. 
الحصول على موافقة اإلدارة العليا قبل إقامة عالقات مراسلة جديدة.د. 

 هـ.  فهم مسؤوليات ودور كل من المؤسسة المراسلة والمتلقية في مجال مكافحة غسل األموال 
      وتمويل اإلرهاب بشكل واضح.
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تنطبق أحكام الفقرة )1( من هذه المادة على العالقات األخرى المشابهة لعالقة المراسلة المصرفية، . 2
كالعالقات المشابهة التي تنشأ لعمليات األوراق المالية أو تحويل األموال، سواء لصالح مؤسسة 

مالية عبر الحدود بصفتها الرئيسية أو لصالح عمالئها.
يجب على المؤسسة المالية التي تسمح باستخدام حسابات الدفع المراسلة، أن تتأكد من أن المصرف . 3

المباشر  الوصول  إمكانية  لديهم  الذين  العمالء  تجاه  الواجبة  العناية  التزامات  أدى  قد  المتلقي 
إلى حسابات المصرف المراسل، إلى جانب التأكد من قدرته على توفير معلومات العناية الواجبة 

تجاه العمالء عند طلب المصرف المراسل.
صورية . 4 مصارف  مع  مصرفية  مراسلة  عالقة  في  الدخول  المالية  المؤسسة  على  يحظر 

أو االستمرار فيها، ويجب عليها التأكد من أن المؤسسة المالية المتلقية ال تسمح بأن يتم استخدام 
حساباتها من قبل المصارف الصورية.

الفصل الثالث
النهج القائم على المخاطر

مادة )20(
التقييم الذاتي للمخاطر

يجب على المؤسسة المالية إجراء تقييم ذاتي لمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب من خالل . 1
تحديد تلك المخاطر وتقييمها وفهمها، بما يتناسب مع طبيعة وحجم األعمال لديها، على أن يتضمن 

هذا التقييم اآلتي: 
إدرا	 أو تضمين معلومات أو نتائج أي تقييم للمخاطر تم إجراؤه من قبل الدولة.أ. 
والخدمات ب.  المنتجات  الجغرافية،  المناطق  أو  الدول  العمالء،  مخاطر  وفهم  وتقييم  تحديد 

والعمليات وقنوات التسليم أو قنوات تقديم الخدمات.
التعليمات، 	.  هذه  من  و)23(   )22( المادتين  ألحكام  وفقًا  المخاطر  عوامل  كافة  مراعاة 

وذلك قبل تحديد مستوى المخاطر اإلجمالي وقبل تحديد المستوى المالئم إلجراءات خفض 
المخاطر التي سيتم تطبيقها ونوع هذه اإلجراءات.

مراعاة متغيرات المخاطر وفقًا ألحكام الفقرة )2/	( من المادة )25( من هذه التعليمات.د. 
يجب على المؤسسة المالية لتطبيق أحكام الفقرة )1( من هذه المادة اتخاذ اآلتي:. 2

 تحديث عمليات التقييم بشكل دوري وعند الحاجة.أ. 
توثيق عمليات تقييم المخاطر التي تجريها وتحديثاتها واالحتفاظ بها.ب. 
تزويد السلطة المشرفة بنتائج عمليات التقييم الذاتي حال االنتهاء منها أو عند الطلب.	. 
تعميم وإفهام نتائج تقييم المخاطر الذاتي على كافة الموظفين.د. 

مادة )21(
اإلعفاء من التقييم الذاتي الموثق

هذه  من   )20( المادة  أحكام  وفق  موثقة  بصورة  ذاتية  تقييمات  إجراء  عدم  المالية  للمؤسسة  يجوز 
التعليمات في حال تحقق الشروط التالية مجتمعة:

أن تكون مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب في القطاع محددة ومفهومة بشكل واضح.. 1
أن يكون لدى المؤسسات المالية فهم واضح لمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب التي تواجهها.. 2
أن يكون هذا اإلعفاء بناًء على موافقة مسبقة من السلطة المشرفة.. 3
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مادة )22(
عوامل المخاطر المرتفعة

للمادة )20(  المالية عند تقييمها لمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب وفًقا  يجب على المؤسسة 
المناطق  أو  والدول  بالعمالء،  المتعلقة  المرتفعة  المخاطر  عوامل  كافة  مراعاة  التعليمات،  هذه  من 
الجغرافية، والمنتجات والخدمات والعمليات وقنوات التسليم أو قنوات تقديم الخدمات، بما في ذلك اآلتي:

عوامل المخاطر المرتفعة المرتبطة بالعمالء: . 1
 العمالء غير المقيمين.أ. 
األشخاص المعرضين سياسيًا للمخاطر أو األشخاص السياسيين ممثلي المخاطر.ب. 
الشخصيات االعتبارية أو الترتيبات القانونية التي تكون غاياتها االحتفاظ باألصول الشخصية.	. 
العميل عبارة عن شخص اعتباري لديه مساهمون اسميون )حاملي األسهم االسمية أو المرشحة( د. 

بحيث يسمح إصدار هذه األسهم باسم شخص نيابة عن شخص آخر.
الملكية منح  يتم  بحيث  لحاملها،  أسهم  إصدار  يمكنه  اعتباري  عبارة عن شخص  العميل   هـ. 

     في الشخص االعتباري للشخص الذي يملك شهادة السهم لحامله. 
النشاطات التي تتطلب استخداًما كثيفًا للنقد.و. 
تتم عالقة العمل في ظروف غير عادية، على سبيل المثال، مسافة جغرافية كبيرة غير مبررة ز. 

بين عنوان العميل وعنوان المؤسسة المالية.
يبدو هيكل ملكية الشركة غير اعتيادي أو معقًدا للغاية مقارنة بطبيعة أعمال الشركة.ح. 
أي عوامل مخاطر مرتفعة وفقًا لتقييمات المخاطر التي تجريها الدولة، أو تقارير االتجاهات ط. 

اللجنة أو السلطة المشرفة،  بناًء على ما يصدر عن  التي تصدرها الوحدة، أو  أو األنماط 
وأي عوامل مخاطر مرتفعة أخرى محتملة ترتبط بالعمالء.

عوامل المخاطر المرتفعة المرتبطة بالدول أو المناطق الجغرافية:. 2
 الدول أو المناطق الجغرافية التي تحددها اللجنة كدول عالية المخاطر.أ. 
الدول أو المناطق الجغرافية التي تم تحديدها من قبل مصادر موثوق بها على أنها:ب. 

ال تمتلك نظم مالئمة لمكافحة غسل األموال أو تمويل اإلرهاب، أو لديها أوجه قصور ( 1
تنشرها  التي  والمتابعة  المشترك  التقييم  لتقارير  وفقًا  وذلك  النظم،  تلك  في  استراتيجية 
مجموعة العمل المالي، أو تقارير التقييم المفصلة األخرى الصادرة عن الهيئات الدولية.

تتصف بوجود مستويات عالية من الفساد أو األنشطة اإلجرامية األخرى.( 2
توفر مالذات ضريبية آمنة.( 3
توفر التمويل أو الدعم لألنشطة اإلرهابية أو التي تعمل بها المنظمات اإلرهابية المحددة.( 4
تخضع للعقوبات أو الحظر أو تدابير مماثلة متخذة من قبل األمم المتحدة.( 5

 أي عوامل مخاطر مرتفعة وفقًا لتقييمات المخاطر التي تجريها الدولة، أو تقارير االتجاهات 	. 
اللجنة أو السلطة المشرفة،  بناًء على ما يصدر عن  التي تصدرها الوحدة، أو  أو األنماط 

وأي عوامل مخاطر مرتفعة أخرى محتملة ترتبط بالدول أو المناطق الجغرافية.
أو قنوات . 3 التسليم  بالمنتجات والخدمات والعمليات وقنوات  المرتبطة  المرتفعة  المخاطر  عوامل 

تقديم الخدمات:
 الخدمات المصرفية الخاصة.أ. 
المعامالت المجهولة )خاصة العمليات النقدية(.ب. 
عالقات األعمال أو المعامالت التي ال تتم وجهًا لوجه.	. 
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الدفعات الواردة من أطراف ثالثة غير ذات الصلة أو غير المرتبطة.د. 
الدولة قبل  تقييمها من  تم  الجديدة، في حال  المهنية  الممارسات  أو  التقنيات  أو  المنتجات   هـ. 

     أو الجهة المختصة أو المؤسسة المالية ذاتها بدرجة مخاطر مرتفعة.
حسابات الدفع المراسلة.و. 
المنتجات التي يمكن من خاللها تنفيذ كميات كبيرة من المعامالت خالل وقت قصير.ز. 
الشيكات السياحية.ح. 
وثائق التأمين ذات القسط الواحد إذا كان القسط كبيًرا.ط. 
أي عوامل مخاطر مرتفعة وفقًا لتقييمات المخاطر التي تجريها الدولة، أو تقارير االتجاهات ي. 

اللجنة أو السلطة المشرفة،  بناًء على ما يصدر عن  التي تصدرها الوحدة، أو  أو األنماط 
وأي عوامل مخاطر مرتفعة أخرى محتملة ترتبط بالمنتجات والخدمات والعمليات وقنوات 

التسليم أو قنوات تقديم الخدمات.

مادة )23(
عوامل المخاطر المنخفضة

 )20( للمادة  وفًقا  اإلرهاب  وتمويل  األموال  لمخاطر غسل  تقييمها  عند  المالية  المؤسسة  على  يجب 
المناطق  أو  والدول  بالعمالء،  المتعلقة  المنخفضة  المخاطر  كافة عوامل  التعليمات، مراعاة  من هذه 
في  بما  الخدمات،  تقديم  قنوات  أو  التسليم  وقنوات  والعمليات  والخدمات  والمنتجات  الجغرافية، 

ذلك اآلتي:
عوامل المخاطر المنخفضة المرتبطة بالعمالء:. 1

المحددة، عندما تكون خاضعة اللتزامات أ.  المالية  المالية واألعمال والمهن غير   المؤسسات 
مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بما يتفق مع توصيات مجموعة العمل المالي، وتطبق 
على نحو فعال هذه االلتزامات، وخاضعة للرقابة أو اإلشراف بشكل فعال وفقًا للتوصيات 

لضمان امتثالها للمتطلبات.
الشركات العامة المدرجة في السوق المالي والخاضعة لمتطلبات اإلفصاح )إما عن طريق ب. 

قواعد السوق المالي أو القانون أو أي وسيلة إلزامية(، والتي تفرض متطلبات لضمان شفافية 
كافية عن المستفيد الحقيقي.

المؤسسات أو الهيئات العامة.	. 
ذوي الدخل الثابت المحدود والتي تكون مصادر دخلهم محددة وواضحة وموثوقة، وال يوجد د. 

حولهم أي مؤشرات عن مخاطر مرتفعة.
 هـ.   أي عوامل مخاطر منخفضة وفقًا لتقييمات المخاطر التي تجريها الدولة، أو بناًء على ما يصدر
     عن اللجنة أو السلطة المشرفة، وأي عوامل مخاطر منخفضة أخرى محتملة ترتبط بالعمالء.

عوامل المخاطر المنخفضة المرتبطة بالدول أو المناطق الجغرافية:. 2
 الدول أو المناطق الجغرافية التي تم تحديدها من قبل مصادر موثوق بها، مثل تقارير التقييم أ. 

المشترك التي تنشرها مجموعة العمل المالي أو تقارير التقييم المفصلة الصادرة عن الهيئات 
الدولية، على أنها تمتلك نظم مكافحة غسل أموال وتمويل إرهاب فعالة.

الدول أو المناطق الجغرافية التي تم تحديدها من قبل مصادر موثوق بها على أنها تتصف ب. 
بوجود مستوى منخفض من الفساد أو األنشطة اإلجرامية األخرى.
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على 	.  بناًء  أو  الدولة،  تجريها  التي  المخاطر  لتقييمات  وفقًا  منخفضة  مخاطر  عوامل    أي 
ما يصدر عن اللجنة أو السلطة المشرفة، وأي عوامل مخاطر منخفضة أخرى محتملة ترتبط 

بالدول أو المناطق الجغرافية.
عوامل المخاطر المنخفضة المرتبطة بالمنتجات والخدمات والعمليات وقنوات التسليم أو قنوات . 3

تقديم الخدمات: 
يقل أ.  الذي  السنوي  كالقسط  منخفضة،  األقساط  فيها  تكون  التي  الحياة  على  التأمين   وثائق 

عن )1000( دوالر أمريكي أو ما يعادلها من العمالت المتداولة قانونًا، أو قسطًا واحًدا أقل 
من )2500( دوالر أمريكي أو ما يعادلها من العمالت المتداولة قانونًا.

يمكن ب.  ال  وعندما  المبكر،  التسليم  إعادة  خيار  تتضمن  تكن  لم  إذا  التقاعدية  التأمين  وثائق 
استخدام وثيقة التأمين كضمان.

نظم التقاعد، أو األنظمة المماثلة التي توفر مزايا التقاعد للموظفين، عندما يتم تقديم المساهمات 	. 
عن طريق االقتطاع من األجور، وعندما ال تسمح قواعد النظام بالتنازل عن حقوق المستفيد 

من العقد في إطار النظام.
التي تقدم على نحو مناسب خدمات محدودة ألنواع محددة د.  المالية  المنتجات أو الخدمات 

من العمالء، وذلك ألغراض تعزيز الشمول المالي.
ترتبط  التي  الخدمات  تقديم  قنوات  أو  التسليم  قنوات  أو  العمليات  أو  الخدمات  أو   هـ.  المنتجات 

      بالمبالغ المالية غير النقدية الصغيرة، وال يوجد بها أي مؤشرات عن مخاطر مرتفعة.
على و.  بناًء  أو  الدولة،  تجريها  التي  المخاطر  لتقييمات  وفقًا  منخفضة  مخاطر  عوامل  أي 

ما يصدر عن اللجنة أو السلطة المشرفة، وأي عوامل مخاطر منخفضة أخرى محتملة ترتبط 
بالمنتجات والخدمات والعمليات وقنوات التسليم أو قنوات تقديم الخدمات.

مادة )24(
تقييم مخاطر الخدمات والمنتجات والتقنيات الحديثة

يجب على المؤسسات المالية االلتزام باآلتي:
فيما يرتبط بتطوير خدمات . 1 تنشأ  قد  التي  تحديد وتقييم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

ومنتجات وممارسات مهنية جديدة، بما في ذلك الوسائل الجديدة لتقديم الخدمات، وتلك التي تنشأ 
عن استخدام تقنيات جديدة أو قيد التطوير فيما يتعلق بكل من المنتجات الجديدة والموجودة سابقًا.

إجراء تقييم للمخاطر قبل إطالق المنتجات أو الممارسات أو التقنيات أو استخدامها.. 2
اتخاذ تدابير مناسبة إلدارة تلك المخاطر وخفضها.. 3

مادة )25(
تطبيق النهج القائم على المخاطر

للمخاطر . 1 تقييمها  على  بناًء  المخاطر  على  القائم  النهج  تطبيق  المالية  المؤسسة  على  يجب 
وفقًا ألحكام المادة )20( من هذه التعليمات، أو أي تقييم للمخاطر تجريه الدولة وذلك وفق اآلتي:

إدارة وخفض أ.  تمكنها من  اإلدارة،   وضع سياسات وضوابط وإجراءات معتمدة من مجلس 
المخاطر التي تم تحديدها، واإلشراف عليها وتعزيزها إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

اتخاذ ب.  فيها  بما  مرتفعة،  مخاطر  تحديد  عند  وخفضها  المخاطر  إلدارة  معززة  تدابير  اتخاذ 
إجراءات العناية الواجبة المعززة وفقًا ألحكام المادتين )26، 27( من هذه التعليمات.
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اتخاذ تدابير مبسطة إلدارة المخاطر وخفضها فقط عند تحديد مخاطر منخفضة، وتتمثل تلك 	. 
التدابير باتخاذ إجراءات العناية الواجبة المبسطة وفقًا ألحكام المادة )28( من هذه التعليمات.

يجب على المؤسسة المالية عند تطبيقها النهج القائم على المخاطر مراعاة اآلتي:. 2
 أن تكون تدابير النهج القائم على المخاطر متسقة مع القانون وهذه التعليمات والتوجيهات التي أ. 

تصدر عن السلطة المشرفة أو اللجنة.
ال ينطبق النهج القائم على المخاطر على الحاالت التي تكون فيها إجراءات العناية الواجبة ب. 

تجاه العميل مطلوبة، وإنما يتم تطبيقه لتحديد نطاق هذه اإلجراءات.
والمنتجات 	.  الجغرافية  المناطق  أو  والدول  بالعمالء  المرتبطة  المخاطر  لمتغيرات  يمكن 

والخدمات والعمليات وقنوات التسليم أو قنوات تقديم الخدمات، زيادة أو تخفيض المخاطر 
المحتملة، وتشمل متغيرات المخاطر على سبيل المثال:

الغرض من إنشاء عالقة العمل.( 1
حجم العمليات المرتبطة بأنشطة العميل.( 2
االنتظام في عالقة العمل أو المدة الزمنية لعالقة العمل.( 3

 إن تحديد مخاطر منخفضة لغسل األموال أو تمويل اإلرهاب عند تحديد الهوية والتحقق منها د. 
ال يعني تلقائيًا بأن العميل نفسه يشكل مخاطر منخفضة بالنسبة لجميع أنواع إجراءات العناية 
الواجبة خاصة وأن مستوى المخاطر قد يتغير عند تطبيق إجراءات العناية الواجبة المتواصلة 
للعمليات المالية وفقًا ألحكام المادة )12( من هذه التعليمات، وبناًء على متغيرات المخاطر 

وفقًا ألحكام الفقرة )2/	( من هذه المادة. 

مادة )26(
إجراءات العناية الواجبة المعززة

القانون  في  عليها  المنصوص  الواجبة  العناية  إجراءات  إلى  إضافة  المالية  المؤسسة  على  يجب 
وهذه التعليمات، االلتزام باآلتي:

فحص خلفية وغرض جميع العمليات المالية المعقدة والكبيرة غير االعتيادية وجميع األنماط غير . 1
المعتادة للعمليات المالية، التي ليس لها غرض اقتصادي أو قانوني واضح، وذلك إلى أقصى حد 

ممكن وبصورة معقولة.
اإلرهاب . 2 تمويل  أو  األموال  غسل  مخاطر  تكون  عندما  معززة  واجبة  عناية  إجراءات  تطبيق 

مرتفعة وبما يتفق مع طبيعة تلك المخاطر، من خالل زيادة درجة وطبيعة متابعة عالقة العمل، 
ويشمل  مشبوهة،  أو  اعتيادية  غير  تبدو  األنشطة  أو  العمليات  تلك  كانت  إذا  ما  لتحديد  وذلك 
ذلك تطبيق مجموعة من إجراءات العناية الواجبة المعززة على عالقات العمل مرتفعة المخاطر، 

بما في ذلك اآلتي:
المهنة واألنشطة أ.  العميل، مثل معلومات إضافية عن   الحصول على معلومات إضافية عن 

المتاحة  والمعلومات  األصول،  أو  األموال  األخرى، وحجم  الدخل  االقتصادية ومصادر 
من خالل قواعد البيانات العامة واإلنترنت وغيرها.

تكرار ب.  أو  دورية،  بصورة  الحقيقي  والمستفيد  العميل  هوية  على  التعرف  بيانات  تحديث 
التحديث بشكل أكثر وفقًا لمستوى المخاطر. 

الحصول على معلومات إضافية عن طبيعة عالقة العمل المتوقعة أو الحالية.	. 
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الحصول على معلومات للتعرف على مصدر األموال أو مصدر ثروة العميل، والتحقق منها.د. 
 هـ.  الحصول على معلومات إضافية للتعرف على أغراض وأسباب العمليات المتوقعة أو التي 

      تم إجراؤها.
الحصول على موافقة اإلدارة العليا لبدء أو مواصلة عالقة العمل.و. 
تطبيق متابعة معززة لعالقة العمل من خالل زيادة عدد وتوقيت الضوابط على تلك العالقة، ز. 

وتحديد أنماط العمليات المالية التي تحتا	 إلى المزيد من الفحص والمراجعة.
الواجبة، ح.  العناية  لمعايير  تخضع  التي  المصارف  بأحد  للعميل  حساب  وجود  حال  في 

يمكن المطالبة بأن يتم إجراء الدفعة األولى من خالل حساب باسم العميل في ذلك المصرف.

مادة )27(
إجراءات العناية الواجبة المعززة للدول عالية المخاطر

يجب . 1 التعليمات،  وهذه  القانون  في  عليها  المنصوص  الواجبة  العناية  إجراءات  إلى  إضافة 
على المؤسسة المالية تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة التالية على عالقات العمل والعمليات 
المالية التي تتم مع األشخاص الطبيعيين واألشخاص االعتباريين، بما في ذلك المؤسسات المالية 
من الدول التي تحددها وتعممها اللجنة أو من تفوضه اللجنة بذلك وفقًا الختصاصها، سواء كان 

ذلك بناًء على ما تحدده مجموعة العمل المالي أو بناًء على ما ترتئيه اللجنة بشكل مستقل:
 إجراءات العناية الواجبة المعززة المنصوص عليها في المادة )26( من هذه التعليمات.أ. 
أي تدابير أو إجراءات معززة إضافية يتم تعميمها من اللجنة أو من تفوضه اللجنة بذلك.ب. 
أي إجراءات أخرى معززة لها تأثير مماثل في تخفيف المخاطر.	. 

اللجنة . 2 تفوضه  من  أو  اللجنة  من  تعميمها  يتم  التي  التدابير  تطبيق  المالية  المؤسسة  على  يجب 
بذلك فيما يتعلق باإلجراءات المضادة الخاصة بالدول عالية المخاطر. 

مادة )28(
إجراءات العناية الواجبة المبسطة

المبسطة، . 1 التدابير  من  كجزء  المبسطة  الواجبة  العناية  إجراءات  اتخاذ  المالية  للمؤسسة  يجوز 
وذلك في حال استيفاء الشروط التالية مجتمعة:

التزاماتها أ.  لكافة  المالية  المؤسسات  واستيفاء  الدولة،  قبل  من  للمخاطر  كافي  تحليل   وجود 
المتعلقة بالمخاطر المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذه التعليمات.

تطبيق أحكام النهج القائم على المخاطر وفق أحكام المادة )25( من هذه التعليمات.ب. 
بعين االعتبار 	.  تمويل اإلرهاب منخفضة، مع األخذ  أو  األموال  تكون مخاطر غسل  عندما 

طبيعة هذه المخاطر وتناسبها مع عوامل المخاطر المنخفضة المنصوص عليها في المادة )23( 
من هذه التعليمات.

المشرفة د.  السلطة  تصدرها  التي  للتعليمات  وفقًا  المبسطة  الواجبة  العناية  إجراءات  تطبيق 
أو اللجنة بهذا الشأن.

يحظر على المؤسسة المالية تطبيق إجراءات العناية الواجبة المبسطة في الحاالت اآلتية:. 2
وجود اشتباه في غسل األموال أو تمويل اإلرهاب.أ. 
تحقق حاالت خاصة بالمخاطر المرتفعة.ب. 
عدم توافر أي من الشروط المشار إليها في الفقرة )1( من هذه المادة.	. 



112 الرقم المرجعي: 2022-6-192ديوان الفتوى والتشريع

2022/06/30 192العدد

mjr.lab.pna.ps

مادة )29(
العمالء الحاليون

يجب على المؤسسة المالية اآلتي:
تطبيق تدابير العناية الواجبة على العمالء الحاليين بناًء على أساس األهمية النسبية والمخاطر، . 1

من تاريخ نفاذ أحكام هذه التعليمات.
اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه عالقات العمل الحالية في أوقات مناسبة، مع األخذ بعين االعتبار . 2

ما إذا كانت قد اتخذت قبل ذلك وموعد اتخاذها، ومدى كفاية البيانات التي تم الحصول عليها. 

الفصل الرابع
حفظ السجالت والتدابير واإلجراءات الداخلية

مادة )30(
حفظ السجالت

يجب على المؤسسة المالية االحتفاظ باآلتي:. 1
جميع السجالت والمستندات الخاصة بالعمليات والمعامالت المالية المحلية أو الدولية، لمدة أ. 

ال تقل عن )10( سنوات من تاريخ انتهاءها.
السجالت ب.  وكافة  إجراؤه  تم  تحليل  أي  ونتائج  التجارية  والمراسالت  العمالء  ملفات  كافة 

التي يتم الحصول عليها من خالل تدابير العناية الواجبة، وذلك لمدة ال تقل عن )10( سنوات 
من تاريخ انتهاء عالقة العمل أو من تاريخ المعاملة أو العملية المالية العارضة، ويجب توفير 
الطلب  القضائية عند  والجهات  المختصة  السلطات  إلى  بأسرع وقت ممكن  السجالت  هذه 

وفقًا للتشريعات المعمول بها.
تركيب . 2 بإعادة  للسماح  كافية  المادة  هذه  ألحكام  وفقًا  حفظها  الواجب  السجالت  تكون  أن  يجب 

المالحقات  في  دلياًل  الضرورة  توفر عند  أن  يمكن  بحيث  الفردية  والمعامالت  المالية  العمليات 
القضائية في جرائم غسل األموال أو تمويل اإلرهاب أو الجرائم األصلية.

الواردة . 3 والمستندات  بالمعلومات  باالحتفاظ  االستمرار  يتوجب  تحقيقية  قضية  وجود  حال  في 
في هذه المادة لحين االنتهاء منها، على أن تكون آلية حفظ السجالت وفقًا لما هو مقبول لدى محاكم 

الدولة أو القوانين المعمول بها في الدولة. 

مادة )31(
التدابير الداخلية

وفًقا  اإلرهاب،  وتمويل  األموال  غسل  لمكافحة  برامج  وتنفيذ  إعداد  المالية  المؤسسة  على  يجب 
لمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب وحجم األعمال لديها، وتتضمن هذه البرامج وضع السياسات 

واإلجراءات والضوابط الداخلية المعتمدة من مجلس اإلدارة على أن تشمل اآلتي: 
ترتيبات إدارة االمتثال، بما في ذلك تعيين أو تسمية مسؤول امتثال على مستوى اإلدارة فيما يتعلق . 1

بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
تمكين مسؤول االمتثال من العمل باستقاللية، وبما يكفل سرية المعلومات التي ترد إليه أو المحالة . 2

منه وفقًا ألحكام القانون وهذه التعليمات، وتمكينه من االطالع على السجالت والبيانات التي تلزم 
لمكافحة  المالية  المؤسسة  تضعها  التي  واإلجراءات  النظم  ومراجعة  الفحص  بأعمال  لقيامه 

غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
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إجراءات التحقق من خلفية الموظفين للتأكد من أنهم يستوفون معايير كفاءة عالية.. 3
التدريب المتواصل للموظفين، بما فيهم موظفي الفئة العليا.. 4
وحدة تدقيق مستقلة الختبار وتقييم فعالية األنظمة الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.. 5

مادة )32(
صالحيات واختصاصات مسؤول االمتثال

يتولى مسؤول االمتثال القيام باآلتي:
إبالغ الوحدة بشكل فوري عن العمليات التي يشتبه بأنها تتضمن جريمة غسل األموال أو تمويل . 1

اإلرهاب أو أي من الجرائم األصلية سواء تمت هذه العمليات أم لم تتم، بما يشمل محاولة إجراء 
العمليات.

استالم إبالغات أي من الموظفين إذا توافر لدى الموظف الشك في أن العملية المراد تنفيذها هي . 2
عملية يشتبه بارتباطها بغسل األموال أو تمويل اإلرهاب أو أي من الجرائم األصلية.

تزويد الوحدة بالبيانات المتعلقة بالعمليات التي يشتبه ارتباطها بغسل األموال أو تمويل اإلرهاب . 3
أو أي من الجرائم األصلية، وبأي معلومات أخرى تطلبها الوحدة وفقًا للقانون، وتسهيل اطالعها 

على السجالت والمعلومات ذات العالقة لغايات القيام بمهامها.
التأكد من مدى االلتزام بأحكام القانون واألنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.. 4
تدريب الموظفين لتعزيز قدراتهم على كشف عمليات غسل األموال أو تمويل اإلرهاب أو أي من . 5

الجرائم األصلية.
إعداد سياسات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، ووضع دليل إجراءات داخلي لاللتزام . 6

بأحكام القانون واللوائح والتعليمات الصادرة بموجبه.
االحتفاظ بكافة المستندات والتقارير الداخلية التي يتلقاها، والمحالة إلى الوحدة.. 7
إعداد تقارير دورية عن العمليات غير المعتادة أو التي يشتبه ارتباطها بغسل األموال وتمويل . 8

اإلرهاب أو أي من الجرائم األصلية.
معلومات . 9 من  المالية  للمؤسسة  يتاح  ما  في ضوء  للمخاطر  الذاتي  للتقييم  الالزمة  النظم  وضع 

وبيانات، ومراجعتها بشكل دوري.
بفحص . 10 المتمثل  بدورها،  الداخلي  التدقيق  جهات  قيام  تكفل  التي  واإلجراءات  النظم  وضع 

وتمويل  األموال  غسل  مكافحة  في  فعاليتها  من  للتأكد  الداخلية  والرقابة  الضبط  أنظمة 
لزيادة  تحديثها وتطويرها  أو  بها  أي نقص  مع ضرورة مراجعتها دوريًا الستكمال  اإلرهاب، 

كفاءتها وفاعليتها.
أي مهام ومسؤوليات أخرى تحددها السلطة المشرفة.. 11

مادة )33(
تطبيق اإلجراءات على مستوى المجموعة المالية

بتطبيق برامج مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب . 1 االلتزام  المالية  المجموعة  يجب على 
على مستوى المجموعة، والتي يجب أن تنطبق حسب االقتضاء على جميع الفروع والشركات 
التدابير  البرامج  هذه  وتشمل  أسهمها،  أو  حصصها  أغلبية  فيها  المجموعة  تملك  التي  التابعة 

المنصوص عليها في المادة )31( من هذه التعليمات، باإلضافة إلى: 
 سياسات وإجراءات معتمدة من مجلس اإلدارة تتعلق بتبادل المعلومات المطلوبة لبذل العناية أ. 

الواجبة تجاه العمالء وإدارة مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب. 
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وظائف ب.  إلى  التابعة  والشركات  الفروع  من  والعمليات  بالعمالء  المتعلقة  المعلومات  توفير 
المجموعة،  مستوى  على  اإلرهاب  وتمويل  األموال  غسل  ومكافحة  والتدقيق  االمتثال 
تعليمات صادرة  أو  أنظمة  وأي  القانون  أحكام  تنفيذ  ذلك ضروريًا ألغراض  يكون  عندما 
بموجبه، بما في ذلك معلومات عن العمليات أو األنشطة التي قد تبدو غير اعتيادية وتحليلها، 
تقرير  تقديم  تم  إذا  ما  واقعة  أو  ومعلوماتها  مشبوهة  عملية  عن  تقرير  ذلك  يتضمن  وقد 
المعلومات من تلك  التابعة مثل هذه  الفروع والشركات  عن عملية مشبوهة، وبالمثل تتلقى 
الوظائف على مستوى المجموعة وذلك بما يتناسب مع إدارة المخاطر، ويمكن تحديد مدى 
مشاركة هذه المعلومات ونطاقها بناًء على حساسية المعلومات ومدى ارتباطها بإدارة مخاطر 
غسل األموال وتمويل اإلرهاب ومع األخذ بعين االعتبار التشريعات المعمول بها في الدولة 

وأي تعليمات تصدرها السلطة المشرفة أو اللجنة بهذا الشأن.
لمنع 	.  الضمانات  ذلك  في  بما  واستخدامها،  المتبادلة  المعلومات  بشأن سرية  كافية  ضمانات 

تنبيه العميل. 
يجب على المؤسسات المالية ضمان تطبيق كافة فروعها الخارجية والشركات التابعة التي تمتلك . 2

فيها  بما  بموجبه  الصادرة  والتعليمات  واألنظمة  القانون  أحكام  أسهمها  أو  حصصها  أغلبية 
التعليمات بالقدر الذي تسمح به قوانين ولوائح الدولة األجنبية المضيفة، وذلك عندما يكون  هذه 
الحد األدنى من متطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في الدولة األجنبية المضيفة أقل 

من متطلبات القانون واألنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
يجب على المجموعة المالية تطبيق تدابير إضافية مناسبة إلدارة مخاطر غسل األموال وتمويل . 3

اإلرهاب، في حال كانت تشريعات الدولة التي تتواجد فيها فروع المؤسسات المالية أو شركاتها 
التابعة ال تسمح بالتنفيذ المالئم ألحكام القانون واألنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بما فيها 

هذه التعليمات، وإبالغ السلطة المشرفة بذلك.

مادة )34(
اإلبالغ

يجب على المؤسسة المالية:
تقديم تقرير على وجه السرعة إلى الوحدة على نموذ	 اإلبالغ رقم )4( المرفق بهذه التعليمات، . 1

عند اشتباهها أو إذا توافرت لديها أسباب معقولة لالشتباه بأن األموال تمثل متحصالت جريمة 
لديها علم  أصلية أو في ارتباطها أو عالقتها بعمليات غسل أموال أو تمويل اإلرهاب، أو كان 
بواقعة أو نشاط قد يشكل مؤشًرا على جريمة غسل األموال أو تمويل اإلرهاب أو أي من الجرائم 

األصلية.
إبالغ الوحدة فوًرا عن جميع العمليات المشبوهة وفق أحكام الفقرة )1( من هذه المادة، بما يتضمن . 2

محاولة إجراء تلك العمليات وبغض النظر عن قيمتها.
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مادة )35(
تقارير العمليات المالية اليومية الخاصة بالمصارف والصرافين

خالله . 1 من  المنفذة  المالية  العمليات  عن  يومية  بتقارير  الوحدة  تزويد  المصرف  على  يجب 
أو بواسطته وبما يشمل أطراف العمليات المالية وقيمتها، وفقًا لآلتي:

دوالر أ.  خمسمائة   )$500( مبلغ  عن  قيمتها  تزيد  أو  تساوي  التي  السريعة  الحواالت  جميع 
حامل  المصرف  من  تنفيذها  تم  قانونًا، سواء  المتداولة  العمالت  من  يعادلها  ما  أو  أمريكي 
تم منحها وكالة فرعية  قبل أي مؤسسة مالية  أو من  السريعة،  للحواالت  الرئيسية  الوكالة 

من قبل المصرف.
مبلغ ب.  عن  العمليات  تلك  قيمة  تزيد  أو  تساوي  عندما  وذلك  التالية  المالية  العمليات  جميع 

)5000$( خمسة آالف دوالر أمريكي أو ما يعادلها من العمالت المتداولة قانونًا:
الحواالت اإللكترونية الخارجية الصادرة أو الواردة من أو إلى الدولة.( 1
الحواالت اإللكترونية والتحويالت الداخلية الصادرة للغير.( 2
الشيكات بأنواعها.( 3
اإليداعات والسحوبات.( 4
االعتمادات المستندية وبوالص التحصيل بما يشمل الحواالت المتعلقة بتنفيذها.( 5

خالله . 2 من  المنفذة  المالية  العمليات  عن  يومية  بتقارير  الوحدة  تزويد  الصراف  على  يجب 
أو بواسطته، وبما يشمل أطراف العمليات المالية وقيمتها وفقًا لآلتي:

الداخلية أ.  والحواالت  الدولة،  إلى  أو  من  الواردة  أو  الصادرة  الخارجية  الحواالت  جميع 
أمريكي  دوالر  خمسمائة   )$500 ( مبلغ  عن  قيمتها  تزيد  أو  تساوي  التي  الصادرة، 
أو ما يعادلها من العمالت المتداولة قانونًا، بما فيها الحواالت السريعة سواء تم تنفيذها 
مالية  مؤسسة  أي  قبل  من  أو  السريعة،  للحواالت  الرئيسية  الوكالة  حامل  الصراف  من 

تم منحها وكالة فرعية من قبل الصراف.
)5000$( ب.  مبلغ  عن  قيمتها  تزيد  أو  تساوي  عندما  وذلك  التالية،  المالية  العمليات  جميع 

خمسة آالف دوالر أمريكي أو ما يعادلها من العمالت المتداولة قانونًا: 
الشيكات بأنواعها.( 1
األموال التي يتم نقلها من أو إلى الدولة بأنواعها.( 2
عمليات تبديل العملة.( 3
أي عمليات مالية أخرى تسمح بها سلطة النقد الفلسطينية.( 4

ترسل التقارير عن العمليات المحددة في هذه المادة بالوسائل اإللكترونية المعتمدة لدى الوحدة.. 3
تصدر الوحدة بالتنسيق مع سلطة النقد الفلسطينية التعليمات الفنية لضمان االلتزام بهذه المادة. . 4

مادة )36(
تنفيذ قرارات مجلس األمن الدولي

يجب على المؤسسة المالية التنفيذ الفوري للقرارات الصادرة عن لجنة تنفيذ قرارات مجلس األمن الدولي، 
وتهيئة األنظمة اإللكترونية الالزمة لضمان ذلك.
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مادة )37(
اإلرشادات

يجب على المؤسسة المالية االستعانة باإلرشادات التي تصدر عن اللجنة أو السلطة المشرفة فيما يتعلق 
بتنفيذ متطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

الفصل الخامس
األحكام الختامية

مادة )38(
اإللغاء

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة )39(
السريان والنفاذ

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

صدرت في مدينة رام هللا بتاريخ: 2022/05/22 ميالدية
                            الموافق: 21/شوال/1443 هجرية

اللجنة الوطنية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
     د. فراس ملحم       السيد محمد مناصرة         د. زياد زغروت         د. محمد الجبريني

     السيد براق النابلسي     السيد لؤي حنش       أ. علي أبو دياك         السيد طارق المصري
      د. عمر عوض هللا      أ. أحمد ذبالح       أ. عالء عواد
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قرار رقم )1( لسنة 2022م
بأحكام المواصفات والمقاييس الفلسطينية - اعتماد مواصفات

صادر عن مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس
ألحكام واستناًدا   ،)2022/3( رقم  والمقاييس  المواصفات  مؤسسة  إدارة  مجلس  قرار   بموجب 
 قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم )6( لسنة 2000م، ال سيما أحكام المادتين )11( و)14( منه،
المواصفات  اعتماد  2022/03/31م،  بتاريخ  المنعقدة  جلسته  في  المؤسسة  إدارة  مجلس  قرر  فقد 

المذكورة في الجدول )أ( المرفق كمواصفات فلسطينية اعتباًرا من تاريخه.

جدول )أ(
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قرار رقم )2( لسنة 2022م
بأحكام المواصفات والمقاييس الفلسطينية - اعتماد مواصفات

صادر عن مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس
ألحكام  واستناًدا   ،)2022/4( رقم  والمقاييس  المواصفات  مؤسسة  إدارة  مجلس  قرار   بموجب 
 قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم )6( لسنة 2000م، ال سيما أحكام المادتين )11( و)14( منه،
المواصفات  تحديث  2022/03/31م،  بتاريخ  المنعقدة  جلسته  في  المؤسسة  إدارة  مجلس  قرر  فقد 

المذكورة في الجدول )ب( المرفق لتحل محل المواصفات الفلسطينية السابقة اعتباًرا من تاريخه.

جدول )ب(
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قرار رقم )3( لسنة 2022م
بأحكام المواصفات والمقاييس الفلسطينية - اعتماد مواصفات

صادر عن مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس
منه،   )1( الفقرة   )2022/5( رقم  والمقاييس  المواصفات  مؤسسة  إدارة  مجلس  قرار  بموجب 
أحكام  سيما  ال  2000م،  لسنة   )6( رقم  الفلسطينية  والمقاييس  المواصفات  قانون  ألحكام  واستناًدا 
المادتين )11( و)14( منه، فقد قرر مجلس إدارة المؤسسة في جلسته المنعقدة بتاريخ 2022/03/31م، 

التأكيد على استمرار سريان المواصفات المذكورة في الجدول )	( المرفق اعتباًرا من تاريخه.

جدول )ج(
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قرار رقم )4( لسنة 2022م
بأحكام المواصفات والمقاييس الفلسطينية - اعتماد مواصفات

صادر عن مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس
منه،   )2( الفقرة   )2022/5( رقم  والمقاييس  المواصفات  مؤسسة  إدارة  مجلس  قرار  بموجب 
أحكام  سيما  ال  2000م،  لسنة   )6( رقم  الفلسطينية  والمقاييس  المواصفات  قانون  ألحكام  واستناًدا 
المادتين )11( و)14( منه، فقد قرر مجلس إدارة المؤسسة في جلسته المنعقدة بتاريخ 2022/03/31م، 

إلغاء المواصفات المذكورة في الجدول )د( المرفق اعتباًرا من تاريخه.

جدول )د(
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قرار رقم )1( لسنة 2022م
باعتماد وثيقة التأمين التكميلي لتغطية األضرار المادية لجسم المركبة 

الخاصة بشركة المجموعة األهلية للتأمين

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

وبناًء على الصالحيات المخولة لنا، 
وتحقيًقا للمصلحة العامة،

أصدرنا القرار اآلتي:

مادة )1(
اعتماد وثيقة التأمين التكميلي لتغطية األضرار المادية لجسم المركبة الخاصة بشركة المجموعة األهلية 

للتأمين، المرفقة بهذا القرار.

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

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

2022/07/01م.

صدر في مدينة البيرة بتاريخ: 2022/05/22 ميالدية
                        الموافق: 21/شوال/1443 هجرية

أسامة دراوشة
مدير عام اإلدارة العامة للتأمني باإلنابة
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دعوى دستورية
2016/07

دولة فلسطين
المحكمة الدستورية العليا

قضية رقم )05( لسنة )7( قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

الحكم

الصادر عن المحكمة الدستورية العليا المنعقدة مؤقًتا في مدينة رام هللا باسم الشعب العربي الفلسطيني 
في الجلسة المنعقدة يوم اإلثنين السادس عشر من أيار )مايو( لسنة 2022م، الموافق الخامس عشر 

من شوال لسنة 1443هـ.
الهيئة الحاكمة برئاسة المستشار: أ.د/ محمد عبد الغني الحاج قاسم، رئيس المحكمة.

وعضوية السادة المستشارين: أ. أسعد مبارك، أ.د عبد الرحمن أبو النصر، أ. فتحي أبو سرور، 
أ. حاتم عباس، د. رفيق أبو عياش، أ. فواز صايمة، أ. عدنان أبو وردة، أ. محمد عبد الغني العويوي، 

أ. فريد عقل.

أصدرت الحكم اآلتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا رقم )2016/07( لسنة )7( قضائية "دستورية".

المدعون: 
إيهاب سهيل فريد بركة/ طولكرم )993820943(.. 1
سلوى يوسف عبد الكريم حنون/ طولكرم )945485183(.. 2
محمود عبد هللا محمد حمور/ جبع - جنين )966723157(.. 3
فاتنه ياسر محمود ياسين/ طولكرم )964640957(.. 4
عفيفه محمد يوسف أبو حسنه/ طولكرم )939707675(.. 5
نزيه حسين رشيد الجمل/ طولكرم )945728996(.. 6
عصام محمد صالح رشيد عتيلي/ طولكرم )950187690(.. 7
وليد جميل إبراهيم نجار/ طولكرم )997975453(.. 8
وفاء أحمد يوسف بدران/ دير الغصون )983686064(.. 9

سعاد حسين حسن ابو خاطر/ طولكرم )980755052(.. 10
عبد الرحمن محمود عبد الرحمن جرار/ جنين )914451877(.. 11
وفاء محمد سليم كامل عمرو/ جنين )932590961(.. 12
احمد صادق احمد القرم/ جنين )999902240(.. 13
عبد هللا فايز عبد الرحمن ابو عون/ جبع - جنين )976713172(.. 14
رياض رفيق عوض عالونه/ جبع - جنين )941885154(.. 15
زياد رفيق عوض عالونه/ جبع - جنين )941885170(.. 16
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رضا حسني رضا جرار/ جنين )990691354(.. 17
منير محسن طاهر البزور/ خربة المطلة - جنين )976750430(.. 18
سحر محمد صالح ابو زينة/ جنين )993301340(.. 19
احمد خيري فالح زرعي/ دير الغصون )984960403(.. 20

وكيالهم المحاميان: غاندي ربعي و/أو محمد ربعي/ رام هللا.

المدعى عليهم:
فخامة السيد رئيس دولة فلسطين المحترم - رام هللا.. 1
السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم بصفته ممثاًل عن الحكومة إضافة إلى وظيفته.. 2
المجلس التشريعي الفلسطيني ممثاًل برئيسه وأعضائه باإلضافة إلى وظائفهم. . 3
رئيس وأعضاء مجلس إدارة هيئة التقاعد العام باإلضافة إلى وظائفهم.. 4
عطوفة النائب العام المحترم باإلضافة إلى وظيفته.. 5

اإلجراءات

بتاريخ 2016/10/04م تقدم المدعون بواسطة وكيليهم بهذه الدعوى الدستورية رقم )2016/7( للطعن 
في: 

1-  عدم دستورية المادة )9( من قانون التقاعد العام رقم )7( لسنة 2005م.
2-  عدم دستورية المادة )12( من القرار بقانون رقم )2007/5( بشأن تعديل قانون التقاعد العام 

رقم )7( لسنة 2005م.
تستند الدعوى إلى األسباب التالية:

التعيين . 1 عند  عليهم  وانطبق   2000 العام  قبل  والتعليم  التربية  وزارة  في  تعينوا  المدعون 
قانون التقاعد المدني األردني ساري المفعول، وتم خصم )2%( من رواتبهم لغايات التقاعد، 
وصدر قانون التقاعد العام رقم )7( لسنة 2005م وتعديالته فأصبح يقتطع منهم )10%( معادلة 
من   )112( المادة  لنص  مخالفة  وشكل  التقاعدية  بحقوقهم  المساس  إلى  أدى  ما   )%3+%7(

قانون التقاعد العام رقم )7( لسنة 2005م.
بشأن . 2 2007م  لسنة   )5( رقم  بقانون  القرار  من   )12( للمادة  وفًقا  المدعين  مستحقات  تَُسوَّ  لم 

تعديل قانون التقاعد العام رقم )7( لسنة 2005م حيث ألغيت المادة )118( من القانون األصلي 
واستبدلت بالنص التالي: "تسري أحكام هذا القانون بتعديالته على كافة حاالت التقاعد اعتبارا 
من 2006/09/01م ويتم تسوية المستحقات قبل هذا التاريخ كل حسب النظام الذي كان منتفعاً به".

لقد خالف انتقال المدعين من نظام التقاعد المدني إلى نظام التقاعد العام الحقوق المكتسبة لهم . 3
التي ترتكز إلى مبادئ العدالة واستقرار المراكز القانونية لهم.

المعدل . 4 األساسي  القانون  من   )9( المادة  نص  دستوريتها  بعدم  المطعون  المواد  خالفت  لقد 
لسنة 2003م وتعديالته، حيث تمت التفرقة على أساس السن بين انطباق نظام تقاعد وآخر دون 

مراعاة مصلحة المدعين وحقوقهم المكتسبة.
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التي نصت على: . 5 وتعديالته  2003م  لسنة  المعدل  األساسي  القانون  )117( من  المادة  مخالفة 
"ال تسري أحكام القوانين إال على ما يقع من تاريخ العمل بها، ويجوز عند االقتضاء في غير 
المواد الجزائية النص على خالف ذلك"، فداللة االقتضاء هنا الزمة للحق المكتسب غير نافية له 
أو معدلة عليه، فتكون مخالفة تلك المادة من القانون األساسي صريحة في المواد المطعون فيها.

التمس المدعون الحكم بعدم دستورية المادة )9( من قانون التقاعد العام رقم )7( لسنة 2005م، . 6
وعدم دستورية المادة )12( من القرار بقانون بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم )7 لسنة 2005م(، 
وإلغاء اآلثار التي تترتب على تطبيقهما لمخالفتهما القانون األساسي، وإعادة المدعين إلى نظام 

التقاعد المدني.
شكاًل  الرد  واجبة  الدعوى  بأن  تلخصت  جوابية  بالئحة  العام  النائب  تقدم  2016/11/07م  بتاريخ 
وغير مسموعة قانوًنا، وال تستند إلى أساس قانوني سليم، وأنها واجبة الرد لعدم االختصاص، وعدم 
صحة الخصومة، وللجهالة الفاحشة في مضمونها، والتمست النيابة العامة في نهاية الالئحة الجوابية 

رد دعوى المدعين شكاًل و/أو موضوًعا.

المحكمة

المدعين،  المقدمة من  اللوائح  قانوًنا، واستظهار ما تضمنته  بعد االطالع على األوراق والمداولة 
نجد أن اتصال الدعوى بالمحكمة الدستورية العليا طبًقا ألحكام الدعوى األصلية المباشرة وفًقا لنص 

المادة )1/27( من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم )3( لسنة 2006م وتعديالته، وموضوعها: 
الطعن في عدم دستورية المادة )9( من قانون التقاعد العام رقم )7( لسنة 2005م التي نصت ( 1

على أنه: "ال ينتفع بأحكام هذا القانون الفئات اآلتية: 1. موظفو القطاع العام فوق سن "45" سنة 
عند تاريخ تنفيذ هذا القانون، ويستمر هؤالء في المساهمة المالية والحصول على المنافع التقاعدية 

حسب القوانين الخاضعين لها". 
تعديل ( 2 بشأن  2007م  لسنة   )5( رقم  بقانون  القرار  من   )12( المادة  دستورية  عدم  في  الطعن 

قانون التقاعد العام رقم )7( لسنة 2005م وتعديالته التي تنص على أنه: "تلغى المادة )118( من 
القانون األصلي وتستبدل بالنص التالي:

2006/09/01م أ.  التقاعد اعتباراً من  القانون بتعديالته على كافة حاالت  تسري أحكام هذا 
ويتم تسوية المستحقات قبل هذا التاريخ كل حسب النظام الذي كان منتفعا به".

وحيث إن أساس مبدأ نظام التقاعد هو تمتع المواطن بشبكة حماية اجتماعية مناسبة ومستوى معيشة 
العامة جزًءا من حقوقه  الوظيفة  التقاعدية لكل من خدم في  التقاعد، حيث تشكل الحقوق  مقبول بعد 
األساسية، وتجسد تطور مفهوم حقوق األنسان، لذلك جاءت قوانين التقاعد المتعددة تعبيًرا عن بناء 

أنظمة متكاملة للحماية االجتماعية وآلية فعالة لضمان حفظ كرامة المواطن وتوفير حياة كريمة له.
وحيث إن دولة فلسطين ورثت أنظمة تقاعد مختلفة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وال يزال 
إلى حقب  تعود  التي  والتشريعات  القوانين  يعتمد على مجموعة من  التقاعد  القانوني ألنظمة  التنظيم 
تاريخية مختلفة، فإن المحكمة وباستقراء ما ورد في هذه القوانين تبين الحقوق التقاعدية الواردة فيها 

على النحو اآلتي:   
قانون التقاعد العام رقم )7( لسنة 2005م وتعديالته:  أ( 

الموظفون  أ.  اآلتية:  الفئات  القانون  هذا  بأحكام  ينتفع   .1  :)8( المادة  نص  وفق  المنتفعون    -1
العامة.  الموازنة  من  رواتبهم  يتقاضون  الذين  الفلسطينية  األمن  قوى  وموظفو  المدنيون 
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تدفع  والذين  الخار	،  في  يتولون مسؤوليات  الذين  الفلسطينية  التحرير  منظمة  موظفو  ب. 
رواتبهم من الموازنة العامة شريطة عدم اشتراكهم في أنظمة تقاعد حكومية أخرى. 	. موظفو 
الهيئات المحلية والمؤسسات العامة التي تطلب صراحة االشتراك بنظام التقاعد وفقاً ألحكام 
هذا القانون. 2. يجوز لمؤسسات العمل األهلي والمجتمع المدني االشتراك لشمل موظفيها 
بهذا القانون وينظم ذلك بالئحة تصدر عن مجلس الوزراء بهذا الشأن. واستثنت المادة )9( 
بأحكام ينتفع  "ال  أن:  على  القانون حيث نصت  هذا  بأحكام  ينتفع  ال  من  القانون  ذات   من 
تنفيذ  العام فوق سن "45" سنة عند تاريخ  القطاع  1. موظفو  الفئات اآلتية:  القانون  هذا 
التقاعدية حسب  المنافع  والحصول على  المالية  المساهمة  في  القانون، ويستمر هؤالء  هذا 
القوانين الخاضعين لها. 2. المشترك المعين أو المنقول للعمل في مؤسسة أو هيئة ال يخضع 

موظفوها ألحكام "هذا القانون.".
ويقتطع المحددة  المنافع  نظام  ملزمان:  نظامان  يوجد  التقاعدي:  الراتب  االقتطاع من   2-   نسبة 
 )%3( بنسبة  )اشتراكات(  المحددة  المساهمات  ونظام   ،)%7( بنسبة  الموظف  راتب  من 

من الراتب.
3-   الجهة المسؤولة عن صرف الراتب التقاعدي: يصرف الراتب التقاعدي من حافظ الهيئة.

للمعادلة  وفقاً  التقاعدي  الراتب  احتساب  يتم  وردت:  كما  التقاعدي  الراتب  احتساب   4-   معادلة 
الراتب الشهري األساسي آلخر  الناتج × متوسط  التالية: عدد سنوات الخدمة × %2 = 

3 سنوات خدمة.
 5-     مساهمة الحكومة: نسبة مساهمة المشغل تكون )9%( في نظام المنافع المحددة ونسبة )%3(

 في نظام المساهمات المحددة.
سنة  )21( من  أقل  واألخوة  2.األوالد  المشترك.  أرامل  أو  أرملة   .1 المستحقون:   6-   الورثة 
 والذين كانوا يعالون من المشترك قبل وفاته. 3. األوالد واألخوة المعالين ما فوق 21 سنة 
ودون )26( سنة الذين كانوا يعالون من المشترك قبل وفاته والذين ما زالوا يكملون تعليمهم 
المشترك قبل وفاته والعاجزين  الذين كانوا يعالون من قبل  4. األوالد واألخوة  الجامعي. 
عن تحصيل دخل ألسباب صحية، وتقوم اللجنة الطبية المشكلة من قبل الهيئة بتحديد ما إذا 
كان الوضع الصحي ألحدهم يمنعه من العمل أم ال.5. البنات واألخوات غير المتزوجات، 
مطلقات أو أرامل. 6. والدي المشترك. 7. زو	 المشتركة، إذا كان عند وفاتها غير قادر على 
لتقرير اللجنة الطبية  الناحية الصحية أو غير قادر على إعالة نفسه، وفقاً  كسب الدخل من 

المشكلة من قبل الهيئة.
الموظفين  نفسه  القانون  في   جاء  المطلوبة:  الخدمة  سنوات  يتموا  لم  الذين  الموظفين  7-   حكم 
الشيخوخة  تقاعد  الستحقاق  المطلوبة  السنوات  من  أقل  خدمة  سنوات  لهم  المحسوب 
)15 سنة( يحصلون على مستحقاتهم وفًقا لسنوات المساهمة الفعلية، ونصت المادة )120( 
من قانون التقاعد العام المرقوم أعاله على أن: "موظفو القطاع العام الذين انتهت أو تنتهي 
خدماتهم بسبب بلوغهم سن ال )60 سنة( ولم يكملوا خدمة وظيفية محسوبة ألغراض التقاعد 
لهم، وفقا لالئحة تصدر  أساسياً  تقاعداً  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  )15سنة( تتحمل خزينة 
عن مجلس الوزراء إذا لم يكن لهم دخل آخر، وفي حالة توفر مثل هذا الدخل أو اإلعالة يدفع 

الفرق بين مبلغ التقاعد األساسي والدخل الشهري فقط". 
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قانون التقاعد المدني رقم )34( لسنة 1959 وتعديالته: ب( 
1-   المنتفعون وفق المادة )4(: مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا القانون: يعتبر الموظفون 
اآلتي ذكرهم موظفين تابعين للتقاعد: أ. جميع موظفي الحكومة األردنيين المدنيين المصنفين 
ومؤسسة  الزراعي  المصرف  موظفو  ب.  العامة.  الميزانية  من  رواتبهم  يتقاضون  الذين 
اإلقراض الزراعي األردنيون المصنفون. 	. موظفو الحكومة والمصرف الزراعي األردني 
1941، وكانوا  غير المصنفين الذين تم استخدامهم قبل اليوم األول من شهر نيسان سنة 
عند استخدامهم تابعين للتقاعد. د. الموظفون المعينون بمقتضى عقود وكانوا بموجب شروطها 

تابعين للتقاعد.
2-   الجهة المسؤولة عن صرف الراتب التقاعدي: يصرف الراتب التقاعدي من الخزينة العامة 

)وزارة المالية(.
3-    معادلة احتساب الراتب التقاعدي: نصت المادة )19( على آلية احتساب الراتب التقاعدي.

4-   الحد األقصى للراتب التقاعدي يكون 75 % من الراتب األساسي.
5-   مساهمة الحكومة: لم ينص قانون التقاعد المدني على أي نسبة أو مساهمة تتحملها الحكومة.

6-   الورثة المستحقون )الفئات المنتفعة(: يعتبر األشخاص اآلتي ذكرهم أفراد عائلة الموظف 
أو المتقاعد المتوفي الذين لهم الحق في راتب التقاعد أو المكافأة أو التعويضات بموجب أحكام 
هذا القانون: أ- الزوجة أو الزوجات. ب- البنون الذين لم يكملوا السابعة عشرة من عمرهم. 

	- البنات العازبات أو األرامل أو المطلقات. د- األم األرملة أو المطلقة.
 )35( المادة  نصت  التقاعدي:  المعاش  من  المتوفي  الموظف  لورثة  المخصصة  النسبة    -7
القانون على أنه: "مع مراعاة أحكام المادة الثالثة واألربعين من هذا القانون، إذا توفي  من 
موظف متقاعد فيخصص لورثته المستحقين 50 % )خمسون بالمائة( من راتبه التقاعدي.".

البلدية ج(  والمجالس  العامة  اإلدارة  وعمال  ومستخدمي  لموظفي  والمعاشات  التأمين  قانون 
والقروية ودائرة األوقاف اإلسالمية رقم )8( لسنة 1964م وتعديالته: 

)أ( موظفو ومستخدمو  اآلتية:  الفئات  القانون  هذا  بأحكام  ينتفع   :)1( المادة  وفق  المنتفعون    -1
الباب  مرتباتهم ضمن  المربوطة  الشرطة  وأفراد  وضباط وصف  المدنيين  اإلدارة  وعمال 
األول في ميزانية اإلدارة، وكذا موظفو ومستخدمو وعمال دائرة صندوق التأمين والمعاشات. 
من  باب  أي  ضمن  مرتباتهم  تصرف  الذين  اإلدارة  وعمال  ومستخدمو  موظفو  )ب(. 
والقروية.  البلدية  المجالس  )	(. موظفو ومستخدمو وعمال  اإلعانات.  أو  الميزانية  أبواب 
)د(. موظفو ومستخدمو وعمال دائرة األوقاف اإلسالمية، وال ينتفع بأحكام هذا القانون العمال 

الذين يقومون بأعمال عرضية.
2-    نسبة االقتطاع من الراتب التقاعدي: نص على اقتطاع ما نسبته 10 % من الراتب األساسي.
3-   الجهة المسؤولة عن صرف الراتب التقاعدي: يتولى ما يسمى بصندوق التأمين والمعاشات 

صرف الراتب التقاعدي وهو صندوق مستقل.
التالية:  للمعادلة  وفًقا  التقاعدي  الراتب  احتساب  يتم  التقاعدي:  الراتب  احتساب  معادلة    -4

عدد سنوات الخدمة × 2.5 % = الناتج × الراتب الشهري األخير.
5-   الحد األعلى للراتب التقاعدي: حدد القانون الحد األعلى )70%( من الراتب األساسي.

6-   مساهمة الحكومة: نص على نسبة مساهمة تتحملها الحكومة بمقدار )%12.5(.
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أوالده   -2 المعاش.  صاحب  أو  المنتفع  أرملة   -1 المنتفعة(:  )الفئات  المستحقون  الورثة    -7
3- أوالده  الحادية والعشرين وقت وفاته.  لم يجاوزا  الذين  الذكور  يعولهم من إخوانه  ومن 
الحادية والعشرين وقت وفاته وكانوا في  الذين جاوزوا  الذكور  يعولهم من إخوانه  ومن 
إحدى مراحل التعليم التي ال تجاوز التعليم الجامعي أو العالي، ففي هذه الحالة يعتبرون ضمن 
المستحقين للمعاش بصفة مؤقتة - وذلك إلى أن يبلغوا السادسة والعشرين أو تنتهي دراستهم 
جاوزوا  الذين  الذكور  إخوانه  من  يعولهم  ومن  أوالده   -4 أقرب.  التاريخين  أي 
الكسب  عن  يمنعهم  صحي  بعجز  مصابين  المورث  وفاة  وقت  وكانوا  والعشرين  الحادية 
االرامل   -5 العام.  الطبي  القومسيون  من  بقرار  االستحقاق  وقت  العجز  حالة  ويثبت 
الوالدة  في  يشترط  حيث  الوالدان   -6 وأخواته.  بناته  من  المتزوجات  وغير  والمطلقات 

أال تكون متزوجة من غير والد المتوفي ويشترط أال يكون هناك دخل.
8-   النسبة التي يتلقاها الورثة من المعاش التقاعدي: كامل المبلغ الذي كان يتلقاه الموظف المتقاعد 

بنسبة 100 %.
وحيث إن ما تقدم به المدعون بأن لهم حقوًقا مكتسبة بصفتهم معينين في ظل قانون التقاعد المدني 
رقم )34( لسنة 1959 وتعديالته وأن نسبة االقتطاع هي )2%( من رواتبهم، إضافة إلى الميزات 
2005م  لسنة   )7( رقم  العام  التقاعد  قانون  جاء  ثم  ولورثتهم،  لهم  التقاعد  نسبة  حيث  من  األخرى 
التباين  لهذا  الفلسطينية، ونتيجة  الدولة  للموظفين كافة في  الموحد  التقاعد  قانون  ليصبح  وتعديالته 
في القوانين المختلفة اعتمد تاريًخا زمنًيا محدًدا ومعيًنا لينطبق على الفئة العمرية من الموظفين ممن 
لم تكن أعمارهم تتجاوز سن )45( سنة عند تطبيقه سنًدا إلى المادة رقم )12( من القرار بقانون 
رقم )5( لسنة 2007م بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم )7( لسنة 2005م وتعديالته التي نصت 
الفقرة )أ( منها على سريان  القانون األصلي واستبدالها باآلتي فنصت  المادة )118( من  إلغاء  على 
أحكام هذا القانون وتعديالته على كافة حاالت التقاعد اعتباًرا من 2006/09/01م وتسّوى المستحقات 
هذه  كانت  إذا  فيما  فحص  يتطلب  وهذا  به،  منتفًعا  كان  الذي  النظام  حسب  كٌل  التاريخ  هذا  قبل 
سابقة  تقاعد  ألنظمة  يخضعون  كانوا  الذين  للموظفين  المكتسبة  الحقوق  على  اعتداء  تُشكل  المادة 

غير قانون التقاعد العام وتعديالته.
"الفلسطينيون  )9( ما نصه:  المادة  أورد  2003م وتعديالته  لسنة  المعدل  القانون األساسي  إن  حيث 
أمام القانون والقضاء سواء ال تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي 
المتعلق  الثاني  الباب  في  وردت  التي  األخرى  والقواعد  الدستورية  القاعدة  هذه  وتُعد  اإلعاقة."،  أو 
بالحقوق والحريات العامة أساس العدل والحرية والسالم االجتماعي، سواء فيما يتصل بضمان الحقوق 
الذين  المواطنين  بين  تمييز  دون  للجميع  والمساواة  العدل  يحقق  بما  اختالفها  العامة على  والحريات 
تتساوى مراكزهم القانونية من خالل تطبيق العناصر التي تقوم عليها، أو فيما يخص مبدأ سيادة القانون 

وسن التشريعات والقوانين الموحدة للوطن الفلسطيني.
وحيث إنه على المشرع عندما يتولى تنظيم الحقوق أن يراعي األصول الدستورية المتطورة المتعلقة 
بحماية الحقوق والحريات األساسية، من دون أن يقيدها أو ينتقص من جوهرها بحجة التنظيم، والمشرع 
ملزم بصياغة القوانين المنظمة للحقوق والحريات بعبارات واضحة وبصيغ مفهومة وكلمات محددة، 
وهذا يُمّكنه المشرع من ممارسة سلطته التقديرية في تنظيم الحقوق ما دام الحكم التشريعي قد صدرت 
به قاعدة عامة مجردة ال تنطوي على التمييز بين من تساوت مراكزهم القانونية وال تهدر نًصا دستورًيا 

وتوفر الثبات واالستقرار للقاعدة القانونية.
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واقتضت  معينين،  أشخاًصا  تستهدف  ال  ومجردة  عامة  بقواعد  وردت  قد  القانون  أحكام  إن  وحيث 
المصلحة العامة )ضمان استمرارية هيئة التقاعد( استثناء الموظفين ممن تجاوزت أعمارهم )45( سنة 
المذكور  العام  التقاعد  قانون  نص  حيث  وتعديالته  2005م  لسنة   )7( رقم  العام  التقاعد  قانون  من 
وتعديالته على أن تكون المدة المقبولة للتقاعد تلك التي تنقضي في ظله وقد ُسددت عنها المستحقات 
سريان  عند  سنة   )45( الموظف  سن  يتجاوز  ال  أن  شرط  إلى  وبالرجوع  عليها،  المنصوص 
قانون التقاعد وتعديالته، فقد ورد هذا لحفظ حقوق الموظف وحمايتها، فعند بلوغ سن )60( سنة يكون 
2018م  لسنة   )29( رقم  بقانون  بالقرار  جاء  التعديل  أن  علًما  للتقاعد،  مقبولة  خدمة  له  تحققت  قد 
التقاعد العام رقم )7( لسنة 2005م وتعديالته، فالمادة )3( منه عدلت المادة )8( من  قانون  بتعديل 
قانون التقاعد العام بإضافة الفقرتين اآلتيتين: "3- تعتبر مدد الخدمة التي تقضي في ظل هذا القانون 
مقبولة للتقاعد. 4- تعتبر مدد الخدمة المقبولة للتقاعد بموجب أنظمة أو قوانين التقاعد السابقة مقبولة 
للتقاعد"، وهذا شكل ضماًنا للمتقاعد الحتساب السنوات السابقة للتقاعد، وبذلك يكون قد حافظ على 
حقوقهم في السنوات السابقة من جهة، وساواهم بزمالئهم من جهة أخرى، وبالتالي ال يشكل إهداًرا 
المشرع  وخصهم  سنة   )45( أعمارهم  تتجاوز  لم  الذين  الموظفين  وبين  بينهم  المساواة  لمبدأ 
العموميين؛  الموظفين  بين  يفرق  ولم  ووحدها  األسس  نظم  فقد  الذكر،  سالف  العام  التقاعد  بقانون 
بل جعلهم يقفون على قدم المساواة بإخضاعهم لقانون واحد، فضاًل عن أن التعديل المذكور حافظ 

على حقوق الموظفين باحتساب السنوات السابقة لغايات التقاعد.
2007م بشأن تعديل  بقانون رقم )5( لسنة  القرار  المادة )12( من  البحث في دستورية  إن  وحيث 
)118( من  المادة  تلغى  أن  والتي نصت على  2005م وتعديالته  لسنة   )7( العام رقم  التقاعد  قانون 
حاالت  كافة  على  بتعديالته  القانون  هذا  أحكام  تسري  "أ.  التالي:  بالنص  وتستبدل  األصلي  القانون 
التقاعد اعتباراً من 2006/09/01م، ويتم تسوية المستحقات قبل هذا التاريخ كل حسب النظام الذي 
كان منتفًعا به." يقود إلى بيان ما إذا كان هذا النص ماًسا بحقوق الموظفين المكتسبة وبمراكزهم 
القانونية وفيه سريان بأثر رجعي يخالف حكم المادة )117( من القانون األساسي المعدل لسنة 2003م 
وتعديالته التي تنص على أنه: "ال تسري أحكام القوانين إال على ما يقع من تاريخ العمل بها، ويجوز 

عند االقتضاء في غير المواد الجزائية النص على خالف ذلك.".
وحيث إن المقاصد الحقيقية التي توخاها المشرع من وراء إقراره النصوص القانونية في قانون التقاعد 
العام وتعديالته هي مقاصد ال يجوز توهمها أو افتراضها كي ال تحمل على غير المعنى المقصود منها 
ابتداء؛ بل مناطها ما تغيّاه المشرع حًقا حين صاغها، وتلك هي اإلرادة الحقيقية التي ال يجوز االلتواء 
بها، وقد عبر عنها المشرع بصورة واضحة بنصه على عدم سريان القانون بأثر رجعي وبما ال يمس 
الحقوق المكتسبة، على الرغم من أن القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته في المادة )117( 
منه قد أباح  للمشرع في غير المواد الجنائية النص على خالف ذلك وترك السلطة التقديرية للمشرع.   
وحيث إن عالقة الموظف العام باإلدارة توصف بأنها عالقة تنظيمية تحكمها أنظمة الوظيفة العمومية، 
اإلدارة  جهة  من  سواء  مخالفتها  يجوز  ال  معينة  وواجبات  وحقوق  ومزايا  هناك ضمانات  فإن 
 أو الموظف، ويترتب على ذلك حق اإلدارة في إجراء التعديل على الوظيفة العامة بإرادتها المنفردة
في أي وقت ولو أدى هذا التعديل إلى إلغاء الوظيفة أو النقل من مكان إلى آخر في سبيل المصلحة 
مكتسبة  حقوًقا  له  بأن  االحتجا	  للموظف  يكون  أن  ودون  الوظيفية،  بحقوقه  المساس  ودون  العامة 
استمدها من استقرار المركز الذي دخله ألول مرة ألنه يشغل مركًزا تنظيمًيا ويخضع لهذا المركز الذي 
تملك اإلدارة وحدها سلطة إنشائه أو تعديله أو إلغائه حتى وإن كانت تلك التعديالت الحقة على التعيين.
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وحيث إن المادة )118( من قانون التقاعد العام وتعديالته المعدلة بالمادة رقم )12( من قرار بقانون 
رقم )5( لسنة 2007م المذكورة التي تنص على أن: "أ. تسري أحكام هذا القانون بتعديالته على كافة 
حاالت التقاعد اعتباراً من 2006/09/01م، ويتم تسوية المستحقات قبل هذا التاريخ كل حسب النظام 
الذي كان منتفعاً به." لم تتضمن على اإلطالق النص على سريان هذه المادة بأثر رجعي، إنما نصت 
على سريان هذا القانون بتعديالته من تاريخ 2006/09/01م، ونصت على تسوية مستحقات الموظفين 
قبل هذا التاريخ، أي قبل سريان قانون التقاعد العام وتعديالته كل حسب النظام الذي كان منتفًعا به، 
علًما أن المواد )12، 13، 14( من القرار بقانون رقم )29( لسنة 2018م بتعديل قانون التقاعد العام 
رقم )7( لسنة 2005م وتعديالته تنص على أنه، المادة )12(: "تضاف عبارة في بداية المادة )115( 
هذا  من   )25( المادة  عليه  نصت  ما  مع  يتعارض  ال  "بما  االتي:  النحو  على  األصلي،  القانون  من 
الرقم )116(،  للقانون األصلي تحمل  أنه: "تضاف مادة جديدة  القانون". والمادة )13( نصت على 
تنص على اآلتي: تتحمل الخزينة العامة لدولة فلسطين االلتزامات المالية المترتبة على صناديق التقاعد 
وفق نظامي المنافع المحددة والمساهمات المحددة في حال عجزت تلك الصناديق عن أدائها للمنتفعين 
وورثتهم تحت أي سبب كان". المادة )14( نصت على أن: "تعدل المادة )118( من القانون األصلي، 
بإضافة البندين )هـ( و)و(، وذلك على النحو اآلتي: هـ. ال يجوز الجمع بين راتبي تقاعد في ظل أحكام 
هذا القانون أو مع أي قانون تقاعد آخر، وإذا استحق أحد الورثة المستحقين أكثر من راتب تقاعد واحد 
فيخصص له الراتب األكبر. و. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يتم احتساب الراتب التقاعدي 

لكافة المشتركين على متوسط راتب آخر ثالث سنوات.".
التقاعد  قانون  تعديل  بشأن  2007م  لسنة   )5( رقم  بقانون  القرار  من   )12( المادة  إن  وحيث 
العام رقم )7( لسنة 2005م وتعديالته والتي نصت على أن تلغى المادة )118( من القانون األصلي 
المذكورة واستبدلتها بالمادة )118/أ( لم تتضمن أي مخالفة دستورية، إذ بموجب أحكام المادة )7( من 
سريان  قبل  الموظفين  مستحقات  تسوية  طريقة  تحديد  تم  2018م  لسنة   )29( رقم  بقانون  القرار 
قانون التقاعد العام المذكور وتعديالته عليهم، حيث نصت على أن: "1. للمشترك الحق في الحصول 
على المنافع التقاعدية وفقاً لآلتي: أ. تقاعد شيخوخة محسوب على أساس )2%( عن كل سنة خدمة 
أمضيت في ظل هذا القانون، وفقاً لنظام المنافع المحددة، أما سنوات الخدمة السابقة فيتم احتسابها وفقاً 
للنسبة  النسبة  القانون، وتضاف  بهذا  انتفاعه  قبل  المنتفع  له  كان يخضع  الذي  التقاعد  قانون  لمعادلة 
الناتجة عن احتساب سنوات خدمته في ظل القانون األصلي، على أن تتحمل الخزينة العامة في هذه 
المدني  التقاعد  لقانون  وفًقا  كانت  إذا  السابقة  خدمته  مدة  عن  التقاعدية  المستحقات  الحالة صرف 
رقم )34( لسنة 1959 وتعديالته، وفي هذه الحالة ال تتحمل الخزينة تسديد اشتراكات للهيئة عن تلك 
المدة". فالتعديل األخير أزال اإلشكال وحقق العدالة للموظفين جميعهم؛ حيث يكون من حق المشترك 
الحصول على تقاعد شيخوخة محسوًبا على أساس )2%( عن كل سنة خدمة أمضيت في ظل هذا 
القانون وفًقا لنظام المنافع المحددة، أما من لديه سنوات خدمة قبل صدور القانون الجديد فيطبق عليه 
القانون القديم في احتساب سنوات الخدمة السابقة، ومن ثم تضاف النسبة الناتجة عن احتساب سنوات 
2005م وتعديالته(، وجاء في  العام رقم )7( لسنة  التقاعد  القانون األصلي )قانون  خدمته في ظل 
المادة )15( من القرار بقانون رقم )29( لسنة 2018م ما نصه: "تعاد تسوية كافة المستحقات التقاعدية 

السابقة التي تمت وفقاً ألحكام القانون األصلي باالستناد لما تم النص عليه في هذا القرار بقانون".
وقانون  القديم  القانون  ظل  في  الخدمة  سنوات  عن  يحتسب  للموظف  التقاعدي  الراتب  إن  وحيث 
التقاعد العام المذكور وتعديالته على متوسط راتب آخر ثالث سنوات؛ حيث تنص المادة )14( من 
القرار بقانون رقم )29( لسنة 2018م المذكور على أنه: "تعدل المادة )118( من القانون األصلي، 
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بإضافة البندين )هـ( و)و(، وذلك على النحو اآلتي: ....و. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يتم 
احتساب الراتب التقاعدي لكافة المشتركين على متوسط راتب آخر ثالث سنوات."

ولما سبق فإن االحتجا	 بأن المادة )118/أ( المذكورة أنًفا التي نصت على سريان قانون التقاعد العام 
وتعديالته بأثر رجعي يكون في غير محله.

وحيث إن ادعاء المدعين بأنه قد أصبح للموظفين حق مكتسب في استمرار سريان قانون التقاعد المدني 
رقم )34( لسنة 1959 وتعديالته الذي طبق عليهم ابتداًء وتطبيق قانون التقاعد العام وتعديالته عليهم 
استحقاقه  أصل  توفر  إذا  المعاش  في  الحق  أن  المحكمة  تجد  المكتسبة،  حقوقهم  على  اعتداًء  يمثل 
سريان بأن  التسليم  يمكن  ال  أنه  كما  عليها،  تقرر  التي  الجهة  على  التزاًما  يرتب  إنما  للقانون   وفًقا 
صياغة  تؤكده  ما  وهو  المكتسبة،  الموظفين  حقوق  على  اعتداء  فيه  وتعديالته  العام  التقاعد  قانون 
بالرجعي،  باألثر  متسمة  غير  معانيها  في  واضحة  بصورة  جاءت  التي  القانوني  النص  عبارات 

أو باإلغفال القانوني أو ماسة بالحقوق األساسية المكفولة للموظفين. 

لهذه األسباب

من   )2/45( المادة  ألحكام  سنًدا  الكفالة  قيمة  ومصادرة  الدعوى،  قبول  بعدم  المحكمة  حكمت 
قانون المحكمة الدستورية العليا رقم )3( لسنة 2006م وتعديالته.
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دعوى دستورية
2022/07

دولة فلسطين
المحكمة الدستورية العليا

قضية رقم )06( لسنة )7( قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية"

الحكم

الصادر عن المحكمة الدستورية العليا المنعقدة مؤقًتا في مدينة رام هللا باسم الشعب العربي الفلسطيني 
في الجلسة المنعقدة يوم اإلثنين السادس عشر من أيار )مايو( لسنة 2022م، الموافق الخامس عشر 

من شوال لسنة 1443هـ.
الهيئة الحاكمة برئاسة المستشار: أ.د/ محمد عبد الغني الحاج قاسم، رئيس المحكمة.

عباس،  حاتم  أ.  سرور،  أبو  فتحي  أ.  مبارك،  أسعد  أ.  المستشارين:  السادة  وعضوية 
الغني العويوي، أ. فريد عقل، أ.د. خالد التالحمة. عبد  محمد  أ. 

أصدرت الحكم اآلتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا رقم )2022/07( لسنة )7( قضائية "دستورية".

الجهة المدعية:
سميرة كامل محمد حجه، من دورا/ الخليل وسكان المملكة األردنية الهاشمية.. 1
ثريا كامل محمد حجه، من دورا/ الخليل وسكان المملكة األردنية الهاشمية.. 2
سهام كامل محمد حجه، من دورا/ الخليل وسكانها.. 3
محمد كامل محمد حجه، من دورا/ الخليل وسكان الواليات المتحدة األمريكية.. 4
محمد كمال محمد حجه، من دورا/ الخليل وسكانها.. 5
أحمد كمال محمد حجه، من دورا/ الخليل وسكانها.. 6
محمود كمال محمد حجه، من دورا/ الخليل وسكان ألمانيا.. 7
عبير كمال محمد حجه، من دورا/ الخليل وسكان رام هللا.. 8
ميسون كمال محمد حجه، من دورا/ الخليل وسكان رام هللا.. 9

وكيلها المحامي: 
محمد موسى مخامره، عنوانه المختار للتبليغ: دورا/ الخليل/ مجمع أبو شرخ ط 3/ مكتب محاماة حجه 

ومخامرة لألعمال القانونية.
المدعى عليه: 

بلدية دورا )مجلس بلدي دورا(، بواسطة ممثلها القانوني، مقرها دورا/ الخليل.
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اإلجراءات

العليا،  الدستورية  المحكمة  قلم  لدى  الماثلة  بدعواها  المدعية  الجهة  تقدمت  2022/04/04م  بتاريخ 
وُسجلت تحت رقم )2022/7( طالبًة الحكم بعدم دستورية الفقرة )1( من المادة )58( من القانون 
رقم )79( لسنة 1966م، بشأن تنظيم المدن والقرى واألبنية لمخالفته أحكام الفقرة )3( من المادة )21( 

من القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته.
العام  وكيلها  دورا(  بلدي  )مجلس  دورا  بلدية  عليها  المدعى  الجهة  تقدمت  2022/04/18م  بتاريخ 
المحامي محمد يوسف ربعي بالئحة جوابية التمست بموجبها رد الدعوى، وتضمين الجهة المدعية 

الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة لألسباب الواردة في متنها.
الدعوى  قبول  عدم  بموجبها  التمست  جوابية  بالئحة  العامة  النيابة  تقدمت  2022/04/20م  بتاريخ 

لألسباب المبينة في متنها.

المحكمة

حيث إن الوقائع على ما يبين من الئحة الدعوى وسائر األوراق تتحصل في أن الجهة المدعية كانت 
قد تقدمت بالطلب المستعجل )2021/344( إلى محكمة تسوية وأراضي دورا بتاريخ 2021/12/14م 
على إثر إخطار بلدية دورا لها بموجب الكتاب رقم )ب.خ.1521/2021/1( بتاريخ 2021/12/14م، 
 )34537( رقم  )151( حوض  رقم  األرض  قطعة  على  القائم  البناء  در	  بأن شاحط  وإعالمها 
موقع البلدة القديمة يقع ضمن حرم الشارع العام وفق المخطط الهيكلي المصدق للعام 2003م،  في 
بأي  القيام  دورا( عن  )بلدية  المدعى عليه  بوقف  قرار مؤقت  المدعية على  الجهة  استحصلت  حيث 
أعمال بخصوص الموضوع محل النزاع، وبتاريخ 2021/12/16م تقدم المدعى عليه )بلدية دورا( 
 )79( رقم  المؤقت  القانون  من   )1/58( المادة  أحكام  إلى  سنًدا  المؤقت  القرار  بطلب رجوع عن 
لسنة 1966 قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية وتعديالته، حيث دفعت الجهة المدعية بعدم دستورية 
طلب  في  السير  بوقف  المحكمة  قضت  2022/03/07م  وبتاريخ  المذكورة،  المادة  من   )1( الفقرة 

الرجوع وحددت للجهة المدعية شهًرا إلقامة الدعوى الدستورية.
وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية، وإن الوقائع على ما تفصح عنه الئحة الدعوى تتلخص 
في أن المدعى عليه )بلدية دورا( وجهت الكتاب سالف البيان إلى الجهة المدعية المتضمنة إعالمها 
دعاها  ما  2003م،  للعام  الهيكلي  المخطط  وفق  العام  الشارع  حرم  يقع ضمن  الدر	  شاحط  بأن 
إلى الطعن بعدم دستورية المادة )58( من القانون المؤقت رقم )79( لسنة 1966 قانون تنظيم المدن 
والقرى واألبنية وتعديالته التي تنص على: "نزع الملكية لغايات مختلفة 1- على الرغم مما ورد في 
أي قانون آخر يكون لمجلس التنظيم األعلى وللجان التنظيم اللوائية والمحلية صالحية نزع ملكية أية 
أرض مشمولة في مخطط تنظيم مقرر وضرورية لفتح أو إلنشاء أو تحويل أو توسيع أي طريق أو 
شارع أو ميدان أو حديقة أو ساحة عامة أو موقف عام بدون تعويض عنها على أن ال تزيد هذه المساحة 
المنزوعة ملكيتها من األرض أو مجموعة من األراضي على 30 % من كامل مساحتها ويشترط 
في ذلك أن ال تزيد هذه النسبة في أي وقت من جراء تعديل أو توسيع ميدان أو طريق ويحق لمجلس 
بإشعار  المالك مهلة شهر واحد  بعد إعطاء  المعنية  والمحلية  اللوائية  التنظيم  التنظيم األعلى وللجان 
كتابي أن تضع يدها في الحال على هذه األرض أو مجموعة األراضي التي ال تزيد مساحتها على 
30 % من المساحة الكاملة كما ذكر للغايات التي سلف بيانها من قبل اللجنة المعنية بعد اعتبار جميع 
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ظروف القضية وإذا أخذ في أي وقت اكثر من 30 % من مساحة األرض يدفع تعويض لصاحبها عما 
زاد على هذه النسبة. 2- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر يكون للجان التنظيمية اللوائية والمحلية 
بموافقة مجلس التنظيم األعلى صالحية تخطيط أو توسيع أي شارع أو طريق أو ممر معبر أو در	 

من جهة واحدة".
الملكية وعدم  تأكيد حماية  2003م وتعديالته حرص على  لسنة  المعدل  القانون األساسي  إن  وحيث 
المساس بها إال على سبيل االستثناء وفي الحدود وبالقيود التي أوردتها، فقد نصت الفقرة الثالثة من 
المادة )21( من القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته على أن: "الملكية الخاصة مصونة، 
وال تنزع الملكية وال يتم االستيالء على العقارات أو المنقوالت إال للمنفعة العامة وفًقا للقانون في مقابل 
تعويض عادل أو بموجب حكم قضائي". من ذلك يتضح أن الملكية الخاصة التي كفل القانون األساسي 
ليست حًقا  الذكر  )21( سالفة  المادة  الثالثة من  الفقرة  2003م وتعديالته صونها بنص  لسنة  المعدل 
مطلًقا إنما ورودها بهذه الصيغة في القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته على أساس أن 
لها وظيفة اجتماعية ينظم القانون أداءها مع وجوب مراعاة اعتبارات المصلحة العامة عند ممارسة 
المساحة  مجال  في  بوجه خاص  العامة  المصلحة  وتبرز  الملكية،  حق  القانون  يخولها  التي  الجهات 
في  أي أرض مشمولة  ملكية  لنزع  الموجبة  األسباب  مبيًنا  المشرع  يتدخل  استقطاعها حيث  المنوي 
المخطط التنظيمي لصالح النفع العام دون تعويض عنها على أال تزيد المساحة المنزوعة ملكيتها من 
األرض على )30%( من كامل مساحة القطعة ورقم الحوض نفسه بعد اإلشعار بأن الجزء المنوي 

استقطاعه يقع ضمن المخطط الهيكلي المصدق وفًقا لألصول.
أحكام  مع صريح  يتعارض   )58( المادة  من   )1( الفقرة  بأن نص  المدعية  الجهة  نعي  إن  وحيث 
المادة )3/21( من القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته مردود؛ ألن النص المطعون فيه 
قد وضع تنظيًما وأعطى صالحيات نزع ملكية أي أرض مشمولة في مخطط تنظيم مقرر وضرورية 
لفتح أو إنشاء أو تحويل أو توسيع أي طريق أو شارع أو ميدان أو حديقة أو ساحة عامة أو موقف عام 
دون تعويض على أال تزيد المساحة المنزوعة على )30%( من كامل مساحة األرض، كما يالحظ أن 
هذا التنظيم قد قام على قواعد عامة مجردة ال تضمن تمييًزا بين المخاطبين بأحكامه باعتبارهم جميًعا 

في مراكز قانونية متماثلة بالنسبة لاللتزام والخضوع ألحكام القانون.
 )79( رقم  المؤقت  القانون  من   58 المادة  من   1 )الفقرة  الطعين  النص  أن  تقدم  مما  يبين  وحيث 
لسنة 1966 قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية وتعديالته( ال يكون قد أصابه عوار دستوري، ويكون 

الطعن فيه قد جاء بال سند ما يوجب رفضه.

لهذه األسباب

حكمت المحكمة باألغلبية برفض الدعوى، ومصادرة قيمة الكفالة سنًدا إلى أحكام المادة )2/45( 
من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم )3( لسنة 2006م وتعديالته. 



163 الرقم المرجعي: 2022-6-192ديوان الفتوى والتشريع

2022/06/30 192العدد

mjr.lab.pna.ps

دعوى دستورية
2022/7

قرار مخالفة مقدم من:

المستشار حاتم عباس

مختلفة  ألسباب  الدعوى  برفض  المحترمة،  األغلبية  اليها  توصلت  التي  النتيجة  حيث  من  اتفق 
عن ما اثارته األغلبية المحترمة ولكن اضيف بأن ما ورد بقرار اإلحالة والوقائع المشارة في الطلب 
 1966 لسنة   79 المؤقت رقم  القانون  )1( من  الفقرة  بعدم دستورية  الحكم  الدعوى بطلب  موضوع 
قانون تنظيم المدن والقرى واالبنية لمخالفتها المادة )3/21( من القانون األساسي المعدل لسنة 2003 
وتعديالته، وللتوضيح فإن البحث في موضوع هذه الدعوى يتوجب االلتفات إلى ما جاء في وقائعها 
االعتراضات عليه  مدة  يتعلق بمخطط هيكلي مصدق ومنتهية  األساسي  بأن موضوعها  يتبين  حيث 
منذ عام 2003 والذي شمل جزًء من در	 في الشارع وفق المخطط الهيكلي المصدق، وهنا ال بد من 
التوضيح بأنه بمجرد التصديق النهائي على المخطط الهيكلي بعد انتهاء مدة االعتراضات عليه فهو 
يعتبر نازعاً للملكية من حينها وبالتناوب رغم أي افتراضات أخرى، فإن مقدم الدعوى لم يعد مالكاً 
لهذا الجزء بعدما تم التصديق على المخطط المذكور، وبالتالي فإن مقدم الدعوى ابتدأ ال يحق له تقديم 
مثل هذه الطلبات وذلك لغياب صفته كمالك وغياب مصلحته التي ال يستحق فيها التعويض، حيث أن 
العقار لم يعد في ملكه منذ 2003 وبالنتيجة ولغياب الصفة والمصلحة فإنني أتفق مع ما توصلت اليه 

األغلبية المحترمة برفض الدعوى.

قاضي المحكمة الدستورية
أ. حاتم عباس
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دعوى دستورية 
2022/02

دولة فلسطين
المحكمة الدستورية العليا

قضية رقم )07( لسنة )7( قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

الحكم

العربي  الشعب  باسم  هللا  رام  مدينة  في  مؤقًتا  المنعقدة  العليا  الدستورية  المحكمة  عن  الصادر 
2022م،  أيار )مايو( لسنة  الخامس والعشرين من  المنعقدة يوم األربعاء  الجلسة  الفلسطيني، في 

الموافق الرابع والعشرين من شوال لسنة 1443هـ.
الهيئة الحاكمة برئاسة المستشار: أ.د/ محمد عبد الغني الحاج قاسم، رئيس المحكمة.

وعضوية السادة المستشارين: أسعد مبارك، فتحي أبو سرور، د. رفيق أبو عياش، فواز صايمة، 
عدنان أبو وردة، محمد عبد الغني العويوي، فريد عقل، أ.د. خالد التالحمة. 

أصدرت الحكم اآلتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا رقم )2022/02( لسنة )7( قضائية "دستورية".

المدعون: 
ابتسام محمود محمد خالد/ قلقيلية/ وزارة التربية والتعليم - هوية رقم )993686278(.. 1
هوية . 2  - واإلسكان  العامة  االشغال  وزارة  طولكرم/  يحيى/  الجبار  عبد  كايد  مازن 

.)908146574( رقم 
عبيد مصطفى عمر كنعان/ رام هللا - هوية رقم )985675875(.. 3
مهند تحسين نايف عابد/ رام هللا / وزارة التربية والتعليم - هوية رقم )900725649(.. 4
زاهر مصطفى أحمد عطوة/ طولكرم/ وزارة التربية والتعليم - هوية رقم )950182790(.. 5
سلطان وجيه محمد الحلبية/ رام هللا/ وزارة الصحة - هوية رقم )919198739(.. 6
اسمهان محمد حسين بدوان/ قلقيلية/ أمالك الحكومة - هوية رقم )960156057(.. 7
عبد هللا سليم عاصي سالم/ رام هللا/ وزارة االشغال العامة واإلسكان - هوية رقم )999140841(.. 8
سناء فايق عبد العزيز حنون/ قلقيلية/ وزارة الصحة - هوية رقم )909582736(.. 9

ايمن راشد صادق حماد/ وزارة الصحة - هوية رقم )916527161(.. 10
سعاد علي سليمان برهم/ رام هللا/ وزارة التربية والتعليم - هوية رقم )934493578(.. 11

وكيلهم المحامي: غاندي ربعي/ رام هللا.



165 الرقم المرجعي: 2022-6-192ديوان الفتوى والتشريع

2022/06/30 192العدد

mjr.lab.pna.ps

المدعى عليهم: 
1- فخامة السيد رئيس دولة فلسطين المحترم، باإلضافة إلى وظيفته.

2- السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم بصفته ممثال عن الحكومة، باإلضافة إلى وظيفته.
3- المجلس التشريعي الفلسطيني ممثاًل برئيسه وأعضائه، باإلضافة إلى وظائفهم.

4- رئيس وأعضاء مجلس إدارة هيئة التقاعد العام، باإلضافة إلى وظائفهم.
5- عطوفة النائب العام المحترم، باإلضافة إلى وظيفته.

اإلجراءات

المحكمة  قلم  )الماثلة(  المباشرة  األصلية  الدعوى  الئحة  المدعون  أودع  2022/02/14م  بتاريخ 
 )3( رقم  العليا  الدستورية  المحكمة  قانون  من   )1/27( المادة  أحكام  إلى  سنًدا  العليا  الدستورية 

لسنة 2006م وتعديالته، موضوعها:
الطعن في عدم دستورية القرار بقانون رقم )17( لسنة 2017م بشأن التقاعد المبكر للموظفين . 1

المدنيين.
الطعن في عدم دستورية قرار مجلس الوزراء رقم )17/192/14/م.و/ر.ح( للعام 2018م.. 2

الوزراء  مجلس  وقرار  بقانون  القرار  تطبيق  على  تترتب  التي  اآلثار  كافة  بإلغاء  الحكم  طالبين 
توظفوا  الذي  المدني  التقاعد  نظام  إلى  بإعادتهم  والحكم  األساسي،  القانون  لمخالفتهما  المذكورين 
عليه قبل العام 2005م وأصبح حًقا مكتسًبا لهم وفًقا لقواعد القانون، وتضمين المدعى عليهم الرسوم 

والمصاريف وأتعاب المحاماة.
بتاريخ 2022/02/24م تقدم النائب العام بالئحة جوابية عن المدعى عليهم طالًبا بموجبها رد الدعوى 
شكاًل و/أو موضوًعا لألسباب الواردة فيها، ومنها سبق الفصل في الموضوع نفسه من المحكمة 
 ،)2019/28( رقم  الدستورية  الدعوى  في  نفسها  بالنصوص  الطعن  سبق  حيث  العليا،  الدستورية 
القانونية والواقعية نفسها، ومقدمة من المدعين أنفسهم، وقد أصدرت  وكانت مستندة إلى األسباب 
المحكمة الدستورية العليا حكمها في تلك الدعوى، ونشر الحكم في الجريدة الرسمية، العدد )186(، 
بتاريخ 2021/12/23م الذي قضت فيه المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى، وبأن الدعوى 
واجبة الرد لعدم توفر المصلحة لدى المدعين بإقامة الدعوى )الماثلة( .... إلخ من األسباب الواردة 

في الالئحة الجوابية.

المحكمة

بعد االطالع على األوراق والمداولة قانوًنا تجد محكمتنا من خالل ما ورد في الئحة الدعوى ومرفقاتها 
المحكمة  قانون  من   )1/27( المادة  أحكام  إلى  سنًدا  المباشرة  األصلية  الدعوى  بطريق  مقدمة  أنها 
الدستورية العليا رقم )3( لسنة 2006م وتعديالته؛ للطعن في عدم دستورية القرار بقانون رقم )17( 
الوزراء  مجلس  قرار  دستورية  وعدم  المدنيين،  للموظفين  المبكر  التقاعد  بشأن  2017م  لسنة 
)17/192/14/م.و/ر.ح( للعام 2018م، ويطلب المدعون إلغاء اآلثار التي تترتب على تطبيق  رقم 
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قبل  عليه  توظفوا  الذي  المدني  التقاعد  نظام  إلى  وإعادتهم  الوزراء،  مجلس  وقانون  بقانون  القرار 
العام 2005م كونه أصبح حًقا مكتسًبا لهم كما يدعون.

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا كانت قد أصدرت حكمها في الدعوى الدستورية رقم )2019/28( 
2021/12/23م  بتاريخ  الرسمية"  "الجريدة  الفلسطينية  الوقائع  في  ونشر  2021/11/03م،  بتاريخ 
فيما يتعلق بعدم دستورية: 1- القرار بقانون. 2- قرار مجلس الوزراء المذكورين أعاله، وذلك بعد 
استعراضها نص المادة )1/27( من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم )3( لسنة 2006م وتعديالته 
وما تضمنته من معاٍن وأحكام تتعلق بالمفهوم القانوني للضرر المباشر والمصلحة الشخصية المباشرة 
أن يسلكوه  المدعين  الذي كان على  الصحيح والقانوني  الطريق  إلى  الدستورية، إضافة  الدعوى  في 
لالتصال بالمحكمة الدستورية، حيث توصلت المحكمة الدستورية العليا إلى أنه بعد مراجعتها الئحة 
الدعوى رقم )2019/28( وجدتها خالية من بيان الضرر المباشر أو حتى اإلشارة إليه وفق ما تشترطه 

المادة )1/27( من قانون هذه المحكمة، وذلك حتى تتوفر فيه صفة المتضرر لمقيم الدعوى.
وجاء في الحكم المذكور أنه عندما تكون المصلحة الشخصية منتفية لمقيمي الدعوى نتيجة لعدم إقامة 
الدليل على أن ضرًرا واقعًيا قد لحق بهم فإن إبطال النص والحكم بعدم دستوريته لن يحقق للمدعين 
الدستورية كما كان عليه  الدعوى  الفصل في  بعد  القانوني  إلى تغير مركزهم  فائدة عملية تؤدي  أي 
المباشر" من  توفر "الضرر  ذلك ومدى  التحقق من  لما كان  أنه  أيًضا  الحكم  في  عند رفعها، وجاء 
بقانون  القرار  العليا وحدها دون غيرها وذلك عند رفعها، وأن  الدستورية  المحكمة  إلى  عدمه يعود 
"الوقائع  الرسمية  الجريدة  في  ونشر  2017/07/22م  بتاريخ  صدر  قد  كان  فيه  المطعون 
تاريخ  من  أشهر  ستة  لمدة  به  ويعمل  2017/08/21م،  بتاريخ   )135( رقم  العدد  في  الفلسطينية" 
نشره في الجريدة الرسمية، أي أنه يسري حتى تاريخ 2018/02/20م، وباالطالع على الئحة الدعوى 
تجدها المحكمة مقدمة بتاريخ 2019/10/14م، أي بعد انتهاء سريان القرار بقانون المذكور وانتهاء 
العمل به بما يزيد على سنة وثمانية أشهر، وجاء أيًضا في حكم المحكمة الدستورية أنه بخصوص 
الطعن في عدم دستورية قرار مجلس الوزراء رقم )17/192/14/م.و/ر.ح( للعام 2018م سالف الذكر 
فإنه وفًقا للمفهوم القانوني قرار إداري صادر عن الجهة المخولة قانوًنا بإصداره وفًقا للقوانين ذات 
الصلة، وإن الجهة صاحبة االختصاص بنظر الطعون الموجهة إلى القرارات اإلدارية في المحكمة 
اإلدارية )محكمة العدل العليا(، وجاء أيًضا في الحكم الصادر أنه بخصوص الطلب بإلغاء اآلثار التي 
تترتب على تطبيق القرار بقانون وقرار مجلس الوزراء، فإن المحكمة الدستورية العليا ليست محكمة 
موضوع وإن هذا الطلب تختص به محاكم الموضوع المختصة بنظر القرارات اإلدارية فيما لو لجأ 

إليها المدعون للطعن في القرار اإلداري المطعون فيه.
من  مقامة  أنها  تجد   )2022/02( رقم  الماثلة  الدستورية  الدعوى  استقرائها  بعد  محكمتنا  إن  وحيث 
الثالث  المدعيين  عدا  ما  وذلك   -  )2019/28( رقم  فيها  الفصل  سابقة  الدعوى  في  أنفسهم  المدعين 

والرابع في الدعوى الماثلة - وأنها تتعلق بالموضوع واألسباب نفسها.
وحيث إن حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم )2019/28( التي سبق أن حكمت المحكمة 
فيها "بعدم قبول الطعن" جاء تأسيًسا على عدم تحقق المصلحة للجهة المدعية فإن الحكم بعدم القبول 
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والحالة تلك يكون قضاًء فاصاًل وحجًة على الكافة سنًدا إلى أحكام المادتين )40( و)1/41( من قانون 
هذه المحكمة، وال تقبل إعادة طرحه للسبب نفسه ثانيًة أمام هذه المحكمة بالنسبة للجهة المدعية بمن 
فيها المدعيين الثالث والرابع، إذ الثابت باألوراق عدم وجود مخالفة االلتزامات والعائدات التقاعدية 
عن مدد سنوات الخدمة المحتسبة بالمادة )4( من القرار بقانون لمن أمضى خدمة فعلية مقبولة مدتها 

)15( سنة وأكثر ألغراض التقاعد.

لهذه األسباب

)2/45( من  المادة  أحكام  إلى  الكفالة سنًدا  قيمة  الدعوى، ومصادرة  قبول  بعدم  المحكمة  حكمت 
قانون المحكمة الدستورية العليا رقم )3( لسنة 2006م وتعديالته.
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قرار رقم )1( لسنة 2022م
بتعديل قرار مجلس القضاء األعلى رقم )1( لسنة 2021م

بأسس المسابقة القضائية

جملس القضاء األعىل،
استناًدا ألحكام قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002م وتعديالته،

وبناًء على موافقة مجلس القضاء األعلى في جلسته رقم )2022/7( بتاريخ 2022/05/18م،
وعلى الصالحيات المخولة لنا، 

وتحقيًقا للمصلحة العامة، 

أصدرنا القرار اآلتي:

مادة )1(
التعديل  هذا  إجراء  لغايات  القضائية،  المسابقة  بأسس  2021م  لسنة   )1( رقم  قرار  إلى  يشار 

بالقرار األصلي.

مادة )2(
تعدل المادة )6( من القرار األصلي لتصبح على النحو اآلتي:

يكون المجموع الكلي للعالمات في المسابقة القضائية )100( عالمة، توزع على النحو اآلتي:. 1
)50( عالمة لالمتحان الكتابي، ويعتبر المتسابق ناجًحا حال حصوله على )32.5( عالمة أ. 

والتي تمثل نسبة )%65(.
لالمتحان ب.  منها  عالمة   )30( يكون  الشخصية،  والمقابلة  الشفوي  لالمتحان  عالمة   )50(

الشفوي و)20( عالمة للمقابلة الشخصية، ويعتبر المتسابق ناجًحا إذا حصل على ما مجموعه 
)32.5( عالمة والتي تمثل نسبة )%65(.

ال يعتبر المتسابق ناجًحا إال إذا اجتاز االمتحانين الكتابي والشفوي والمقابلة الشخصية بنجاح، . 2
وال يعتد بجمع العالمتين حال عدم اجتيازه للعالمة المقررة ألي منها.

مادة )3(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
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مادة )4(
تاريخ نشره  به من  القرار، ويعمل  أحكام هذا  تنفيذ  فيما يخصه،  كافة، كل  المختصة  الجهات  على 

في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2022/05/18 ميالدية
                         الموافق: 17/شوال/1443 هجرية

املستشار عيسى أبو رشار
رئيس املحكمة العليا/ حمكمة النقض

رئيس جملس القضاء األعىل
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استئناف جزاء رقم: 2021/256

دولة فلسطين
السلطة القضائية

الحكم

الحكم  المحاكمة، وإصدار  المأذونة بإجراء  الجزائية،  نابلس بهيئتها  الصادر عن محكمة استئناف 
باسم الشعب العربي الفلسطيني.

بدارو  بسام  السيد  القاضيين  وعضوية  لبادة،  امجد  السيد  القاضي  برئاسة  الحاكمة:  الهيئة 
الفران. والسيد عصام 
المستأنف: الحق العام.

المستأنف ضده: عنان كمال احمد عوض، عنوانه: جماعين.
الجناية  في  2020/09/29م  بتاريخ  نابلس  بداية  محكمة  عن  الصادر  القرار  المستأنف:  القرار 
خالًفا  باالشتراك  للعدو  أراضي  تسريب  من  ضده  المستأنف  براءة  والمتضمن   ،)2015/79( رقم 
ألحكام المادتين )114( و)76( من قانون العقوبات رقم )16( لسنة 1960م، وتهمة التدخل بجنحة 
االحتيال خالًفا ألحكام المادتين )417( و)80( من قانون العقوبات رقم )16( لسنة 1960م لعدم كفاية 

األدلة حسب مضمون القرار المستأنف. 

لذلك 

من   )342( المادة  بأحكام  المستأنف عماًل  القرار  وإلغاء  االستئناف موضوًعا  قبول  المحكمة  تقرر 
قانون اإلجراءات الجزائية.

حكًما غيابًيا صدر وتلي باسم الشعب العربي الفلسطيني، وأفهم بتاريخ 2021/11/28م.
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استئناف جزاء رقم: 2021/187

دولة فلسطين
السلطة القضائية

الحكم

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

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد "محمد رسول" المبيض، وعضوية القاضيين السيد منتصر رواجبة 
والسيد طارق عطية.

المستأنف: الحق العام.
المستأنف ضده: لؤي عبد اللطيف رومي طقاطقة، عنوانه: طولكرم.

الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن محكمة صلح طولكرم في القضية الجزائية رقم )2020/998( 
والصادر بتاريخ 2021/06/27م، والقاضي بإعالن براءة المتهم من التهمة المسندة إليه وهي تهمة 

إصدار شيك بدون رصيد خالًفا ألحكام المادة )421( من قانون العقوبات رقم )16( لسنة 1960م.

لذلك

المحكمة  2001م، تقرر  الجزائية رقم )3( لسنة  قانون اإلجراءات  المادة )335( من  عماًل بأحكام 
بأحكام  وعماًل  طقاطقة،  اللطيف رومي  عبد  لؤي  المستأنف ضده  وتأييد  االستئناف موضوًعا  رد 

المادة )337( من قانون اإلجراءات الجزائية رقم )3( لسنة 2001م.

حكًما غيابًيا صدر وتلي باسم الشعب الفلسطيني، وأفهم بتاريخ 2022/02/20م.
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جناية رقم: 2019/263

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية نابلس 

الحكم

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

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد فراس عبد الغني.
المشتكي: الحق العام.

المتهم: مروان محمد علي ابو دواس، هوية رقم )851824607(، عنوانه: طوباس.
لها  المرخص  حاالتها  غير  في  تعاطيها  بقصد  العقلية  المؤثرات  أو  المخدرات  حيازة  التهمة: 
المخدرات  مكافحة  بشأن  2015م  لسنة   )18( رقم  بقانون  القرار  من   )1/17( المادة  ألحكام  خالًفا 

والمؤثرات العقلية.

الحكم

عطًفا على قرار اإلدانة، وبعد االستماع ألقوال النيابة، تقرر المحكمة الحكم على المدان مروان محمد 
ذمة هذه  أمضاها موقوًفا على  التي  المدة  منها  له  تحسم  أن  مدة سنة، على  بالحبس  دواس  ابو  علي 

الدعوى.

حكًما غيابًيا صدر وتلي باسم الشعب الفلسطيني، وأفهم بتاريخ 2021/10/21م.



173 الرقم المرجعي: 2022-6-192ديوان الفتوى والتشريع

2022/06/30 192العدد

mjr.lab.pna.ps

جناية رقم: 2020/230

دولة فلسطين 
السلطة القضائية

محكمة بداية نابلس 

الحكم

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

الزبيدي  مثنى  السيد  القاضيين  الغني، وعضوية  عبد  فراس  السيد  القاضي  برئاسة  الحاكمة:  الهيئة 
والسيد مجد عناب.

المشتكي: الحق العام.
المتهم: جالل ناجح فيصل عودة، هوية رقم )852471663(، عنوانه: نابلس - حوارة.

 )16( رقم  العقوبات  قانون  من   )2/214( المادة  ألحكام  استناًدا  جناية  في  الزور  شهادة  التهمة: 
1960م. لسنة 

الحكم

عطًفا على قرار اإلدانة، وبعد االستماع ألقوال النيابة، تقرر المحكمة الحكم على المدان جالل ناجح 
فيصل عودة باألشغال الشاقة المؤقتة مدة )3( سنوات، على أن تحسم له منها المدة التي أمضاها موقوًفا 

على ذمة هذه الدعوى.

حكًما غيابًيا صدر وتلي باسم الشعب الفلسطيني، وأفهم بتاريخ 2022/01/23م.
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جناية رقم: 2021/111

دولة فلسطين 
السلطة القضائية

محكمة بداية نابلس 

الحكم

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

الزبيدي  مثنى  السيد  القاضيين  الغني، وعضوية  عبد  فراس  السيد  القاضي  برئاسة  الحاكمة:  الهيئة 
والسيد مجد عناب.

المشتكي: الحق العام.
المتهم: هالل باسم صالح ديريه، هوية رقم )853113686(، عنوانه: نابلس - عقربه.

التهمة: السرقة خالًفا ألحكام المادة )1/404( من قانون العقوبات رقم )16( لسنة 1960م.

الحكم

عطًفا على قرار اإلدانة، وبعد االستماع ألقوال النيابة، تقرر المحكمة الحكم على المدان هالل باسم 
التي أمضاها  المدة  المؤقتة مدة )10( سنوات، على أن تحسم له منها  الشاقة  صالح ديريه باألشغال 

موقوًفا على ذمة هذه الدعوى.

حكًما غيابًيا صدر وتلي باسم الشعب الفلسطيني، وأفهم بتاريخ 2022/01/24م.
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جناية رقم: 2018/79

دولة فلسطين 
السلطة القضائية

محكمة بداية نابلس 

الحكم

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

الزبيدي  مثنى  السيد  القاضيين  الغني، وعضوية  عبد  فراس  السيد  القاضي  برئاسة  الحاكمة:  الهيئة 
والسيد مجد عناب.

المشتكي: الحق العام.
المتهم: اشرف منصور جبر زريقي، عنوانه: نابلس - مخيم عسكر القديم قرب بقالة ابو صالح.

التهم:
التزوير في أوراق رسمية خالًفا ألحكام المادة )265( بداللة المادة )260( من قانون العقوبات . 1

رقم )16( لسنة 1960م.
العقوبات . 2 قانون  المادة )260( من  بداللة  المادة )261(  استعمال مستند مزور خالًفا ألحكام 

رقم )16( لسنة 1960م.
القانونية خالًفا ألحكام المادة )212( من قانون العقوبات . 3 إعطاء هوية كاذبة أثناء اإلجراءات 

رقم )16( لسنة 1960م.
انتحال اسم الغير في تحقيق أو محاكمة قضائية خالًفا ألحكام المادة )213( من قانون العقوبات . 4

رقم )16( لسنة 1960م.

الحكم

اشرف  المدان  على  الحكم  المحكمة  تقرر  النيابة،  ألقوال  االستماع  وبعد  اإلدانة،  قرار  على  عطًفا 
التي  المدة  منها  له  تحسم  أن  على  سنوات،   )3( مدة  المؤقتة  الشاقة  باألشغال  زريقي  جبر  منصور 

أمضاها موقوًفا على ذمة هذه الدعوى.

حكًما غيابًيا صدر وتلي باسم الشعب الفلسطيني، وأفهم بتاريخ 2022/01/31م.



176 الرقم المرجعي: 2022-6-192ديوان الفتوى والتشريع

2022/06/30 192العدد

mjr.lab.pna.ps

جناية رقم: 2017/44

دولة فلسطين 
السلطة القضائية

محكمة بداية نابلس 

الحكم

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

الهيئة الحاكمة: القاضي السيد مثنى الزبيدي.
المشتكي: الحق العام.

المتهم: فراس صادق احمد دويكات، هوية رقم )901586842(، عنوانه: نابلس - روجيب.
التهم:

تداول منتجات المستوطنات خالًفا ألحكام المادة )2/4( بداللة المادة )1/14( من القرار بقانون . 1
رقم )4( لسنة 2010م بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات.

خداع المتعاقد عن حقيقة المنتج خالًفا ألحكام المادة )1/28( من قانون حماية المستهلك رقم )21( . 2
لسنة 2005م.

الحكم

عطًفا على قرار اإلدانة، وبعد االستماع ألقوال النيابة، تقرر المحكمة الحكم على المدان فراس صادق 
احمد دويكات بالحبس مدة )5( سنوات، وبغرامة مالية )10( آالف دينار أردني، على أن تحسم له منها 

المدة التي أمضاها موقوًفا على ذمة هذه الدعوى.

حكًما غيابًيا صدر وتلي باسم الشعب الفلسطيني قاباًل لالستئناف، وأفهم بتاريخ 2022/02/10م.



177 الرقم المرجعي: 2022-6-192ديوان الفتوى والتشريع

2022/06/30 192العدد

mjr.lab.pna.ps

جناية رقم: 2019/552

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية رام هللا 

الحكم

الحكم  وإصدار  المحاكمة،  بإجراء  المأذونة  الجزائية،  بغرفتها  رام هللا  بداية  محكمة  الصادر عن 
باسم الشعب العربي الفلسطيني.

مصلح  رامز  السيد  القاضيين  وعضوية  جمهور،  رامز  السيد  القاضي  برئاسة  الحاكمة:  الهيئة 
والسيد امجد شعار.

المشتكي: الحق العام.
المتهم: محمد حامد سعيد ابراهيم، هوية رقم )851336438(، عنوانه: اريحا.

التهمة: تداول أوراق بنكنوت مزورة باالشتراك خالًفا ألحكام المادتين )1/240( و)76( من قانون 
العقوبات رقم )16( لسنة 1960م.

 
الحكم

عطًفا على قرار اإلدانة، وبعد االستماع ألقوال النيابة، تقرر المحكمة الحكم على المدان محمد حامد 
التي أمضاها موقوًفا  المدة  له منها  الشاقة مدة )5( سنوات، على أن تحسم  ابراهيم باألشغال  سعيد 

على ذمة هذه الدعوى، ومصادرة العملة المضبوطة وإتالفها حسب األصول.

حكًما غيابًيا صدر وتلي باسم الشعب الفلسطيني، وأفهم بتاريخ 2022/01/25م.



178 الرقم المرجعي: 2022-6-192ديوان الفتوى والتشريع

2022/06/30 192العدد

mjr.lab.pna.ps

جناية رقم: 2021/134

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية رام هللا 

الحكم

الحكم  وإصدار  المحاكمة،  بإجراء  المأذونة  الجزائية،  بغرفتها  رام هللا  بداية  محكمة  الصادر عن 
باسم الشعب العربي الفلسطيني.

مصلح  رامز  السيد  القاضيين  وعضوية  جمهور،  رامز  السيد  القاضي  برئاسة  الحاكمة:  الهيئة 
والسيد امجد شعار.  
المشتكي: الحق العام.

المتهم: ماهر يوسف عبد الحفيظ قدح، هوية رقم )301348918(، عنوانه: رام هللا.
التهم:

بها خالًفا . 1 اإلتجار  بقصد  أو مؤثرات عقلية  ينتج عنها مواد مخدرة  التي  النباتات  أي من  زرع 
ألحكام المادة )3/6( من القرار بقانون رقم )26( لسنة 2018م المعدل للقرار بقانون رقم )18( 

لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
تهمة االتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو نبات من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد خالًفا . 2

ألحكام المادة )2/6( من القرار بقانون رقم )26( لسنة 2018م المعدل للقرار بقانون رقم )18( 
لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

تهمة إحراز المخدرات أو المؤثرات العقلية بقصد تعاطيها في غير الحاالت المرخص لها خالًفا . 3
ألحكام المادة )1/5( من القرار بقانون رقم )26( لسنة 2018م المعدل للقرار بقانون رقم )18( 

لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

الحكم

عطًفا على قرار اإلدانة، وبعد االستماع ألقوال النيابة، تقرر المحكمة الحكم على المدان ماهر يوسف 
عبد الحفيظ قدح بالسجن المؤبد مدة )15( سنة، وغرامة )15( ألف دينار أردني، على أن تحسم له منها 

المدة التي أمضاها موقوًفا على ذمة هذه الدعوى، ومصادرة المضبوطات وإتالفها حسب األصول. 

حكًما غيابًيا صدر وتلي باسم الشعب الفلسطيني، وأفهم بتاريخ 2022/02/27م.



179 الرقم المرجعي: 2022-6-192ديوان الفتوى والتشريع

2022/06/30 192العدد

mjr.lab.pna.ps

جناية رقم: 2018/57

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية رام هللا 

الحكم

الصادر عن محكمة بداية رام هللا، المأذونة بإجراء المحاكمة، وإصدار الحكم باسم الشعب العربي 
الفلسطيني.

الهيئة الحاكمة: القاضي السيد حسين ياسين.
المشتكي: الحق العام.

المتهم: مهند مفيد محمود خضور، هوية رقم )914127014(، عنوانه: بدو.
التهمة: اإليذاء المقصود المؤدي إلى البتر أو التعطيل أو التشويه خالًفا ألحكام المادة )355( من قانون 

العقوبات رقم )16( لسنة 1960م.

الحكم

النيابة، تقرر المحكمة الحكم على المدان مهند مفيد  عطًفا على قرار اإلدانة، وبعد االستماع ألقوال 
محمود خضور باألشغال الشاقة المؤقتة مدة )5( سنوات، على أن تحسم له منها المدة التي أمضاها 
موقوًفا على ذمة هذه الدعوى، وبذات الوقت تضمين المدان مبلغ )1000( دينار أردني نفقات محاكمة 

عماًل بأحكام المادة )279( من قانون اإلجراءات الجزائية.

حكًما غيابًيا صدر وتلي باسم الشعب الفلسطيني قاباًل لالستئناف، وأفهم بتاريخ 2022/03/24م.



180 الرقم المرجعي: 2022-6-192ديوان الفتوى والتشريع

2022/06/30 192العدد

mjr.lab.pna.ps

جناية رقم: 2019/503

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية رام هللا

الحكم

الحكم  وإصدار  المحاكمة،  بإجراء  المأذونة  الجزائية،  بغرفتها  رام هللا  بداية  محكمة  الصادر عن 
باسم الشعب العربي الفلسطيني.

مصلح  رامز  السيد  القاضيين  وعضوية  جمهور،  رامز  السيد  القاضي  برئاسة  الحاكمة:  الهيئة 
والسيد امجد شعار.

المشتكي: الحق العام.
المتهم: اياد محمد ابراهيم هريدي، هوية رقم )853892529(، عنوانه: رام هللا.

 )18( رقم  بقانون  القرار  من   )2/21( المادة  ألحكام  خالًفا  المخدرة  بالمواد  االتجار  التهمة: 
لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

الحكم

عطًفا على قرار اإلدانة، وبعد االستماع ألقوال النيابة، تقرر المحكمة الحكم على المدان اياد محمد 
ابراهيم هريدي بالسجن مدة )10( سنوات، وغرامة )10( آالف دينار أردني، على أن تحسم له منها 

المدة التي أمضاها موقوًفا على ذمة هذه الدعوى.

حكًما غيابًيا صدر وتلي باسم الشعب الفلسطيني، وأفهم بتاريخ 2022/03/31م.



181 الرقم المرجعي: 2022-6-192ديوان الفتوى والتشريع

2022/06/30 192العدد

mjr.lab.pna.ps

جناية رقم: 2020/97

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية رام هللا 

الحكم

الحكم  وإصدار  المحاكمة،  بإجراء  المأذونة  الجزائية،  بغرفتها  رام هللا  بداية  محكمة  الصادر عن 
باسم الشعب العربي الفلسطيني.

مصلح  رامز  السيد  القاضيين  وعضوية  جمهور،  رامز  السيد  القاضي  برئاسة  الحاكمة:  الهيئة 
والسيد امجد شعار.

المشتكي: الحق العام.
المتهم: اياد احمد نصار ابو ثريا، هوية رقم )301348918(، عنوانه: رام هللا - عين منجد.

التهمة: الحرق الجنائي خالًفا ألحكام المادة )2/368( من قانون العقوبات رقم )16( لسنة 1960م.

الحكم

اياد احمد  المدان  الحكم على  المحكمة  النيابة، تقرر  عطًفا على قرار اإلدانة، وبعد االستماع ألقوال 
نصار ابو ثريا بالحبس مدة )3( سنوات، وغرامة )200( دينار، ويحبس في حال عدم دفع الغرامة 
يوم عن كل نصف دينار على أال تتجاوز مدة سنة، على أن تحسم له منها المدة التي أمضاها موقوًفا 

على ذمة هذه الدعوى.

حكًما غيابًيا صدر وتلي باسم الشعب الفلسطيني، وأفهم بتاريخ 2022/03/31م.



182 الرقم المرجعي: 2022-6-192ديوان الفتوى والتشريع

2022/06/30 192العدد

mjr.lab.pna.ps

جناية رقم: 2021/35

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية طولكرم

الحكم

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

السيد منتصر  القاضيين  المبيض، وعضوية  السيد "محمد رسول"  القاضي  الحاكمة: برئاسة  الهيئة 
رواجبة والسيد طارق عطية.

المشتكي: الحق العام.
المتهم: كرم محمد عكاشة الضمايرة، عنوانه: عتيل.

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

الحكم

عطًفا على قرار اإلدانة، وبعد االستماع ألقوال النيابة، تقرر المحكمة الحكم على المدان كرم محمد 
عكاشة الضمايرة بتحميله نفقات محاكمة بواقع )500( دينار.

حكًما غيابًيا صدر وتلي باسم الشعب الفلسطيني قاباًل للطعن، وأفهم بتاريخ 2022/01/30م.



183 الرقم المرجعي: 2022-6-192ديوان الفتوى والتشريع

2022/06/30 192العدد

mjr.lab.pna.ps

جناية رقم: 2019/70

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية طولكرم

الحكم

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

السيد منتصر  القاضيين  المبيض، وعضوية  السيد "محمد رسول"  القاضي  الحاكمة: برئاسة  الهيئة 
رواجبة والسيد طارق عطية.

المشتكي: الحق العام.
المتهم: محمد عمر حسين عماره، هوية رقم )948979166(، عنوانه: طولكرم.

التهم:
التهديد الواقع على موظف عام أثناء تأديته لعمله خالًفا ألحكام المادة )1/187( من قانون العقوبات . 1

رقم )16( لسنة 1960م.
خالًفا . 2 لها  المرخص  الحاالت  غير  في  تعاطيها  بقصد  العقلية  المؤثرات  أو  المخدرات  حيازة 

المخدرات  مكافحة  بشأن  2015م  لسنة   )18( رقم  بقانون  القرار  من   )1/17( المادة  ألحكام 
والمؤثرات العقلية.

الحكم

عطًفا على قرار اإلدانة، وبعد االستماع ألقوال النيابة، تقرر المحكمة الحكم على المدان محمد عمر 
التي  المدة  له منها  لمدة سنة، وغرامة )2000( دينار أردني، على أن تحسم  بالحبس  حسين عماره 

أمضاها موقوًفا على ذمة هذه الدعوى، وتحميله نفقات محاكمة بواقع )1000( دينار أردني.

حكًما غيابًيا صدر وتلي باسم الشعب الفلسطيني قاباًل للطعن، وأفهم بتاريخ 2022/02/13م.



184 الرقم المرجعي: 2022-6-192ديوان الفتوى والتشريع

2022/06/30 192العدد

mjr.lab.pna.ps

جناية رقم: 2019/85

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية طولكرم

الحكم

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

السيد منتصر  القاضيين  المبيض، وعضوية  السيد "محمد رسول"  القاضي  الحاكمة: برئاسة  الهيئة 
رواجبة والسيد طارق عطية.

المشتكي: الحق العام.
المتهم: مهند باسم محمد عوفي، عنوانه: مخيم طولكرم.

التهمة: اإليذاء البليغ خالًفا ألحكام المادة )333( من قانون العقوبات رقم )16( لسنة 1960م.

الحكم

عطًفا على قرار اإلدانة، وبعد االستماع ألقوال النيابة، تقرر المحكمة الحكم بحبس المدان مهند باسم 
الدعوى،  هذه  ذمة  موقوًفا على  أمضاها  التي  المدة  منها  له  )3( سنوات محسومة  مدة  محمد عوفي 

وتحميله نفقات محاكمة بواقع )2000( دينار. 

حكًما غيابًيا صدر وتلي باسم الشعب الفلسطيني قاباًل للطعن، وأفهم بتاريخ 2022/02/13م.



185 الرقم المرجعي: 2022-6-192ديوان الفتوى والتشريع

2022/06/30 192العدد

mjr.lab.pna.ps

جناية رقم: 2018/17

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية طولكرم

الحكم

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

السيد منتصر  القاضيين  المبيض، وعضوية  السيد "محمد رسول"  القاضي  برئاسة  الحاكمة:  الهيئة 
رواجبة والسيد طارق عطية.

المشتكي: الحق العام.
المتهم: جميل ياسر احمد حدايده.

التهمة: السرقة خالًفا ألحكام المادة )407( من قانون العقوبات رقم )16( لسنة 1960م.

الحكم

المدان  على  الحكم  المحكمة  تقرر  النيابة،  ألقوال  االستماع  وبعد  اإلدانة،  قرار  على  عطًفا 
احمد حدايده بالحبس مدة سنة محسوبة له مدة التوقيف، وإلزامه بنفقات محاكمة بواقع  ياسر  جميل 

)500( دينار أردني.

حكًما غيابًيا صدر وتلي باسم الشعب الفلسطيني قاباًل لالعتراض، وأفهم بتاريخ 2022/02/14م.



186 الرقم المرجعي: 2022-6-192ديوان الفتوى والتشريع

2022/06/30 192العدد
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جناية رقم: 2018/31

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية طولكرم  

الحكم

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

السيد منتصر  القاضيين  المبيض، وعضوية  السيد "محمد رسول"  القاضي  برئاسة  الحاكمة:  الهيئة 
رواجبة والسيد طارق عطية.

المشتكي: الحق العام.
المتهم: سلطان تيسير سعد زبيدات، عنوانه: مخيم طولكرم.

التهمة: السرقة خالًفا ألحكام المادة )1/404( من قانون العقوبات رقم )16( لسنة 1960م.

الحكم

عطًفا على قرار اإلدانة، وبعد االستماع ألقوال النيابة، تقرر المحكمة الحكم على المدان سلطان تيسير 
سعد زبيدات باألشغال الشاقة المؤقتة مدة )5( سنوات، على أن تحسم له منها مدة التوقيف، وتحميله 

نفقات محاكمة بواقع )1000( دينار.

حكًما غيابًيا صدر وتلي باسم الشعب الفلسطيني قاباًل للطعن، وأفهم بتاريخ 2022/02/14م.
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جناية رقم: 2021/10

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية طولكرم

الحكم

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

السيد منتصر  القاضيين  المبيض، وعضوية  السيد "محمد رسول"  القاضي  الحاكمة: برئاسة  الهيئة 
رواجبة والسيد طارق عطية.

المشتكي: الحق العام.
المتهم: غيث سامر فخري طنيب، عنوانه: طولكرم - الحارة الجنوبية.

ألحكام  خالًفا  عمره  من  عشر  الخامسة  يتم  لم  إلنسان  والتهديد  بالعنف  العرض  هتك  التهمة: 
المادة )2/296( من قانون العقوبات رقم )16( لسنة 1960م.

الحكم

عطًفا على قرار اإلدانة، وبعد االستماع ألقوال النيابة، تقرر المحكمة الحكم على المدان غيث سامر 
اإلجراءات  قانون  من   )279( المادة  بأحكام  وعماًل  سنة،   )15( مدة  الشاقة  باألشغال  طنيب  فخري 

الجزائية النافذ رقم )3( لسنة 2001م إلزامه بدفع مبلغ )2000( دينار أردني بدل نفقات محاكمة.

حكًما غيابًيا صدر وتلي باسم الشعب الفلسطيني قاباًل للطعن، وأفهم بتاريخ 2022/02/14م.
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جناية رقم: 2020/77

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية طولكرم

الحكم

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

السيد منتصر  القاضيين  المبيض، وعضوية  السيد "محمد رسول"  القاضي  الحاكمة: برئاسة  الهيئة 
رواجبة والسيد طارق عطية.

المشتكي: الحق العام.
المتهم: محمد عبد الرحيم سعيد منصور، عنوانه: طولكرم - بلعا.

التهم:
العقوبات . 1 قانون  من   )70( المادة  وبداللة   )326( المادة  القصد خالًفا ألحكام  بالقتل  الشروع 

رقم )16( لسنة 1960م.
2 . )16( رقم  العقوبات  قانون  من  و)156(   )155( المادتين  أبيض خالًفا ألحكام  حيازة سالح 

1960م. لسنة 

الحكم

محمد  المدان  على  الحكم  المحكمة  تقرر  النيابة،  ألقوال  االستماع  وبعد  اإلدانة،  قرار  على  عطًفا 
أردني،  دنانير   )10( وغرامة  سنوات،   )10( مدة  الشاقة  باألشغال  منصور  سعيد  الرحيم  عبد 
نفقات  تحميله  2001م  لسنة   )3( رقم  الجزائية  اإلجراءات  قانون  من   )279( المادة  بأحكام  وعماًل 

محاكمة )2000( دينار أردني.

حكًما غيابًيا صدر وتلي باسم الشعب الفلسطيني قاباًل للطعن، وأفهم بتاريخ 2022/02/20م.
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جناية رقم: 2016/62

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية طولكرم  

الحكم

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

السيد منتصر  القاضيين  المبيض، وعضوية  السيد "محمد رسول"  القاضي  برئاسة  الحاكمة:  الهيئة 
رواجبة والسيد طارق عطية.

المشتكي: الحق العام.
المتهم: حمادة خليل يوسف ابو عواد، عنوانه: طولكرم - ذنابة.

التهم:
1 . )16( رقم  العقوبات  قانون  من   )265( بالمادة  عليها  المعاقب  الرسمية  األوراق  في  التزوير 

1960م. لسنة 
التزوير في أوراق خاصة خالًفا ألحكام المادة )271( من قانون العقوبات رقم )16( لسنة 1960م.. 2

الحكم

عطًفا على قرار اإلدانة، وبعد االستماع ألقوال النيابة، تقرر المحكمة الحكم على المدان حمادة خليل 
يوسف ابو عواد باألشغال الشاقة المؤقتة مدة )5( سنوات، على أن تحسم له منها المدة التي أمضاها 
موقوًفا على ذمة هذه الدعوى، وتحميله نفقات محاكمة )1000( دينار أردني، والحكم عليه فيما يخص 

االدعاء بالحق المدني بأداء مبلغ )103181( شيكل للجهة المدعية.

حكًما غيابًيا صدر وتلي باسم الشعب الفلسطيني قاباًل للطعن، وأفهم بتاريخ 2022/02/21م.
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جناية رقم: 2019/63

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية طولكرم

الحكم

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

السيد منتصر  القاضيين  المبيض، وعضوية  السيد "محمد رسول"  القاضي  الحاكمة: برئاسة  الهيئة 
رواجبة والسيد طارق عطية.

المشتكي: الحق العام.
المتهم: عطية يوسف عطية زغل، عنوانه: طولكرم.

ألحكام  خالًفا  عقلية  مؤثرات  أو  مخدرة  مواد  أي  عنها  تنتج  التي  النباتات  من  أي  زرع  التهمة: 
المادة )3/21( من القرار بقانون رقم )18( لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

الحكم

عطًفا على قرار اإلدانة، وبعد االستماع ألقوال النيابة، تقرر المحكمة الحكم على المدان عطية يوسف 
وعماًل  أردني،  دينار  ألف   )15( وغرامة  سنة،   )15( مدة  المؤقتة  الشاقة  باألشغال  زغل  عطية 
بأحكام المادة )279( من قانون اإلجراءات الجزائية النافذ إلزام المدان بنفقات ومصاريف المحاكمة 

بواقع )1000( دينار أردني.  

حكًما غيابًيا صدر وتلي باسم الشعب الفلسطيني، وأفهم بتاريخ 2022/02/21م.
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جناية رقم: 2020/12

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية طولكرم

الحكم

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

السيد منتصر  القاضيين  المبيض، وعضوية  السيد "محمد رسول"  القاضي  الحاكمة: برئاسة  الهيئة 
رواجبة والسيد طارق عطية.

المشتكي: الحق العام.
المتهم: صبري سالم عبدهللا ابو سالم، عنوانه: مخيم طولكرم.

التهم:
السرقة خالًفا ألحكام المادة )1/404( من قانون العقوبات رقم )16( لسنة 1960م.. 1
الحرق الجنائي خالًفا ألحكام المادة )1/368( من قانون العقوبات رقم )16( لسنة 1960م.. 2

الحكم

عطًفا على قرار اإلدانة، وبعد االستماع ألقوال النيابة، تقرر المحكمة الحكم على المدان صبري سالم 
التي أمضاها موقوًفا  المدة  له  المؤقتة مدة )7( سنوات محسوبة  الشاقة  ابو سالم باألشغال  عبدهللا 
 )3( رقم  الجزائية  اإلجراءات  قانون  من   )279( المادة  بأحكام  وعماًل  الدعوى،  هذه  ذمة  على 

لسنة 2001م تحميله نفقات محاكمة بمبلغ )1000( دينار أردني.   

حكًما غيابًيا صدر وتلي باسم الشعب الفلسطيني قاباًل للطعن، وأفهم بتاريخ 2022/02/21م.
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جناية رقم: 2021/51

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية طولكرم

الحكم

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

السيد منتصر  القاضيين  المبيض، وعضوية  السيد "محمد رسول"  القاضي  الحاكمة: برئاسة  الهيئة 
رواجبة والسيد طارق عطية.

المشتكي: الحق العام.
المتهم: مراد عمر اسعد ابو زيتون، عنوانه: طولكرم.

التهمة: بيع أو تقديم سالح ناري أو ذخيرة للغير أو تصرف بصورة تخالف أحكام هذا القانون خالًفا 
ألحكام المادة )1/2/	( من القرار بقانون رقم )27( لسنة 2020م المعدل ألحكام المادة )3/25( 

من القانون رقم )2( لسنة 1998م بشأن األسلحة النارية والذخائر.

الحكم

المعدل  2020م  لسنة   )27( رقم  بقانون  القرار  من   )	/1/2( المادة  بأحكام  وعماًل  المحكمة  تقرر 
ألحكام المادة )3/25( من القانون رقم )2( لسنة 1998م بشأن األسلحة النارية والذخائر وضع المدان 
مراد عمر اسعد ابو زيتون بالسجن مدة )5( سنوات، و)10( سنوات مع وقف التنفيذ لمدة )5( سنوات 
)279( المادة  بأحكام  وعماًل  أردني،  دينار  آالف   )5( وبغرامة  الفعلية،  العقوبة  انتهاء  من   تبدأ 
2001م إلزام المدان بنفقات ومصاريف المحاكمة  من قانون اإلجراءات الجزائية رقم )3( لسنة 

بمبلغ )1000( دينار أردني. 

حكًما غيابًيا صدر وتلي باسم الشعب الفلسطيني قاباًل للطعن، وأفهم بتاريخ 2022/03/20م.
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جناية رقم: 2019/19

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية طولكرم  

الحكم

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

السيد منتصر  القاضيين  المبيض، وعضوية  السيد "محمد رسول"  القاضي  برئاسة  الحاكمة:  الهيئة 
رواجبة والسيد طارق عطية.

المشتكي: الحق العام.
المتهم: مأمون شريف عيد شافعي، عنوانه: ارتاح.

السرقة خالًفا ألحكام المادة )1/404( من قانون العقوبات رقم )16( لسنة 1960م. التهمة: 

الحكم

عطًفا على قرار اإلدانة، وبعد االستماع ألقوال النيابة، تقرر المحكمة الحكم على المدان مأمون شريف 
عيد شافعي باألشغال الشاقة مدة )15( سنة، وتحميله نفقات محاكمة بواقع )500( دينار أردني.

حكًما غيابًيا صدر وتلي باسم الشعب الفلسطيني، وأفهم بتاريخ 2022/03/23م.
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جناية رقم: 2019/43

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية طولكرم

الحكم

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

السيد منتصر  القاضيين  المبيض، وعضوية  السيد "محمد رسول"  القاضي  الحاكمة: برئاسة  الهيئة 
رواجبة والسيد طارق عطية.

المشتكي: الحق العام.
المتهم: امجد عمر محمد شوملي، عنوانه: طولكرم.

التهمة: حيازة المواد المخدرة خالًفا ألحكام المادة )16( من القرار بقانون رقم )18( لسنة 2015م 
بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

الحكم

عطًفا على قرار اإلدانة، وبعد االستماع ألقوال النيابة، تقرر المحكمة الحكم على المدان امجد عمر 
محمد شوملي بالحبس مدة سنة، وغرامة )1000( دينار أردني، ومصادرة المواد المضبوطة وإتالفها 

بمعرفة جهة االختصاص.

حكًما غيابًيا صدر وتلي باسم الشعب الفلسطيني، وأفهم بتاريخ 2022/03/28م.
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الرقم: 22/م ع د و/2022
التاريخ: 2022/04/19م 

دولة فلسطين
هيئة قضاء قوى األمن

المحكمة العسكرية الدائمة الوسط/ رام هللا

الحكم

وإصدار  المحاكمة،  بإجراء  المأذونة  هللا،  رام  الوسط/  الدائمة  العسكرية  المحكمة  عن  الصادر 
الحكم علًنا.

الهيئة الحاكمة:
العقيد القاضي/ امجد ابو الهيجاء           رئيًسا

المقدم القاضي/ يوسف الزريقي            عضًوا
الرائد القاضي/ نعمان الريماوي            عضًوا

المشتكي: الحق العام.
كاتب المحكمة: نقيب/ ضياء منصور.

المتهم: مالزم/ فؤاد امجد سعدي فطوم -  مرتب الدفاع المدني/ المحافظات الشمالية.
التهمة: التخلف عن الخدمة العسكرية زمن السلم خالًفا ألحكام المادة )210/أ( من قانون العقوبات 

الثوري الفلسطيني لعام 1979م.

العقوبة

الفلسطيني  الثوري  العقوبات  قانون  من  )210/أ(  المادة  بأحكام  وعماًل  اإلدانة،  قرار  على  عطًفا 
لعام 1979م، فإن المحكمة تقرر:

أواًل: الحكم على المدان مالزم/ فؤاد امجد سعدي فطوم -  مرتب الدفاع المدني/ المحافظات الشمالية، 
بالحبس لمدة سبعة أشهر.

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

حكًما غيابًيا وباإلجماع صدر وتلي علًنا باسم الشعب العربي الفلسطيني، قاباًل لالعتراض، خاضًعا 
للتصديق، صدر في مدينة رام هللا بتاريخ 2022/04/19م.

   الرائد القاضي           المقدم القاضي            رئيس المحكمة العسكرية الدائمة الوسط
  نعمان الريماوي    يوسف الزريقي       العقيد القاضي/ امجد ابو الهيجاء
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إعالن 
نشر أسماء مدققي الحسابات القانونيين الجدد

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

رخصة مزاولة مهنة تدقيق الحسابات:

رقم 
الرخصة

اسم الشركة 
رقم تسجيل اسم الشركة باإلنجليزيةبالعربية

الشركة
تاريخ مصادقة 

المجلس 

طالل ابوغزاله 2022/201
وشركاه الدولية

 Talal Abu-Ghazaleh
& Co. International5627049732022/05/18م

شكري بشارة 
رئيس جملس مهنة تدقيق احلسابات

وزير املالية
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إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

)ب( سكن  إلى  )أ(  سكن  من  االستعمال  صفة  لتغيير  تنظيمي  تعديل  مشروع   بشأن 
بأحكام خاصة ومن سكن زراعي إلى سكن )ب( بأحكام خاصة ومن سكن )أ( إلى سكن زراعي 
)10(م  إلى  )12(م  ومن  )12(م  إلى  )16(م  من  وتخفيض عروض شوارع  خاصة  بأحكام 
وتعديل وإلغاء وتنظيم مسارات شوارع وإلغاء جزء من ممر مشاة وتعديل من ممر مشاة 

إلى شوارع بعرض )6(م وإنهاءه بمداور في األحواض ذوات األرقام )1، 2، 10(
الديوك/ محافظة أريحا

القرار  بموجب  2022/05/18م،  بتاريخ   )2022/5( رقم  جلسته  في  األعلى  التنظيم  مجلس  قرر 
رقم )159( الموافقة على وضع المشروع موضع التنفيذ، المتعلق بالقطع ذوات األرقام )12، 22، 
25، 26، 27، 29، 30، 32، 34، 35( من الحوض رقم )1(، والقطع ذوات األرقام )1، 3، 4، 6، 
62( من الحوض رقم )10(  11( من الحوض رقم )2(، والقطعتين رقم )49،   ،10  ،9  ،8  ،7
الديوك، وذلك حسب المخططات المودعة في مقر الحكم المحلي/ محافظة أريحا،  بلدة  أراضي  من 

ومقر بلدية النويعمة والديوك الفوقا.
الرسمية  الجريدة  في  اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يوًما   )15( مضي  بعد  نافًذا  التنظيم  مخطط  ويعتبر 
واألبنية  والقرى  المدن  تنظيم  قانون  من   )26  ،21( للمادتين  استناًدا  وذلك  محليتين،  وجريدتين 

رقم )79( لسنة 1966م وتعديالته.

م. جمدي الصالح
وزير احلكم املحيل

رئيس جملس التنظيم األعىل
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إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

 )1( خاصة  بأحكام  ريفي  سكن  من  االستعمال  لتغيير صفة  تنظيمي  تعديل  مشروع  بشأن 
 )11( رقم  القطعة  في  عامة  ومباٍن   )2( خاصة  بأحكام  ريفي  سكن  إلى  عامة  ومباٍن 

من الحوض رقم )33021 واصل القبلي( - أريحا/ محافظة أريحا

القرار  بموجب  2022/05/18م،  بتاريخ   )2022/5( رقم  جلسته  في  األعلى  التنظيم  مجلس  قرر 
رقم )164( الموافقة على وضع المشروع موضع التنفيذ، المتعلق بالقطعة رقم )11( من الحوض 
القبلي( من أراضي مدينة أريحا، وذلك حسب المخططات المودعة في مقر  رقم )33021 واصل 

الحكم المحلي/ محافظة أريحا، ومقر بلدية أريحا.
الرسمية  الجريدة  في  اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يوًما   )15( مضي  بعد  نافًذا  التنظيم  مخطط  ويعتبر 
واألبنية  والقرى  المدن  تنظيم  قانون  من   )26  ،21( للمادتين  استناًدا  وذلك  محليتين،  وجريدتين 

رقم )79( لسنة 1966م وتعديالته.

م. جمدي الصالح
وزير احلكم املحيل

رئيس جملس التنظيم األعىل
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إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم االستعمال لمشروع لغاية إسكان تعاوني وتنظيم شوارع 
أبو عبيدة( قالع   1( رقم  الحوض  )11( من  رقم  القطعة  في  مباٍن عامة وحدائق  واقتطاع 

النويعمة/ محافظة أريحا

القرار  بموجب  2022/05/18م،  بتاريخ   )2022/5( رقم  جلسته  في  األعلى  التنظيم  مجلس  قرر 
رقم )175( الموافقة على وضع المشروع موضع التنفيذ، المتعلق بالقطعة رقم )11( من الحوض 
مقر  في  المودعة  المخططات  حسب  وذلك  النويعمة،  بلدة  أراضي  من  عبيدة(  أبو  قالع   1( رقم 

الحكم المحلي/ محافظة أريحا، ومقر بلدية النويعمة والديوك.
الرسمية  الجريدة  في  اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يوًما   )15( مضي  بعد  نافًذا  التنظيم  مخطط  ويعتبر 
واألبنية  والقرى  المدن  تنظيم  قانون  من   )26  ،21( للمادتين  استناًدا  وذلك  محليتين،  وجريدتين 

رقم )79( لسنة 1966م وتعديالته.

م. جمدي الصالح
وزير احلكم املحيل

رئيس جملس التنظيم األعىل
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إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

)أ(  سكن  إلى  عامة  مباٍن  من  االستعمال  صفة  لتغيير  تنظيمي  تعديل  مشروع  بشأن 
في القطعة رقم )86( من الحوض رقم )13( - المزرعة القبلية/ محافظة رام هللا والبيرة

القرار  بموجب  2022/05/18م،  بتاريخ   )2022/5( رقم  جلسته  في  األعلى  التنظيم  مجلس  قرر 
الحوض  بالقطعة رقم )86( من  المتعلق  التنفيذ،  المشروع موضع  الموافقة على وضع   )162( رقم 
الحكم  مقر  في  المودعة  المخططات  حسب  وذلك  القبلية،  المزرعة  بلدة  أراضي  من   )13( رقم 

محافظة رام هللا والبيرة، ومقر مجلس قروي المزرعة القبلية. المحلي/ 
الرسمية  الجريدة  في  اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يوًما   )15( مضي  بعد  نافًذا  التنظيم  مخطط  ويعتبر 
واألبنية  والقرى  المدن  تنظيم  قانون  من   )26  ،21( للمادتين  استناًدا  وذلك  محليتين،  وجريدتين 

رقم )79( لسنة 1966م وتعديالته.

م. جمدي الصالح
وزير احلكم املحيل

رئيس جملس التنظيم األعىل
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إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار شارع بعرض )12(م في الحوض رقم )11 القطرواني( 
عطارة/ محافظة رام هللا والبيرة

القرار  بموجب  2022/05/18م،  بتاريخ   )2022/5( رقم  جلسته  في  األعلى  التنظيم  مجلس  قرر 
رقم )163( الموافقة على وضع المشروع موضع التنفيذ، المتعلق بالقطع ذوات األرقام )30، 31، 32( 
من الحوض رقم )11 القطرواني( من أراضي بلدة عطارة، وذلك حسب المخططات المودعة في مقر 

الحكم المحلي/ محافظة رام هللا والبيرة، ومقر بلدية عطارة.
الرسمية  الجريدة  في  اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يوًما   )15( مضي  بعد  نافًذا  التنظيم  مخطط  ويعتبر 
واألبنية  والقرى  المدن  تنظيم  قانون  من   )26  ،21( للمادتين  استناًدا  وذلك  محليتين،  وجريدتين 

رقم )79( لسنة 1966م وتعديالته.

م. جمدي الصالح
وزير احلكم املحيل

رئيس جملس التنظيم األعىل
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إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم شوارع بعرض )10(م ومرافق عامة لغايات اإلفراز 
في القطعة رقم )5( من الحوض رقم )2 كرم الهرش( - الطيبة/ محافظة رام هللا والبيرة

القرار  بموجب  2022/05/18م،  بتاريخ   )2022/5( رقم  جلسته  في  األعلى  التنظيم  مجلس  قرر 
رقم )173( الموافقة على وضع المشروع موضع التنفيذ، المتعلق بالقطعة رقم )5( من الحوض 
الحكم  مقر  في  المودعة  المخططات  حسب  وذلك  الطيبة،  بلدة  أراضي  من  الهرش(  كرم   2( رقم 

المحلي/ محافظة رام هللا والبيرة، ومقر بلدية الطيبة.
الرسمية  الجريدة  في  اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يوًما   )15( مضي  بعد  نافًذا  التنظيم  مخطط  ويعتبر 
واألبنية  والقرى  المدن  تنظيم  قانون  من   )26  ،21( للمادتين  استناًدا  وذلك  محليتين،  وجريدتين 

رقم )79( لسنة 1966م وتعديالته.

م. جمدي الصالح
وزير احلكم املحيل

رئيس جملس التنظيم األعىل
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إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

)ج(  سكن  إلى  عامة  حديقة  من  االستعمال  صفة  لتغيير  تنظيمي  تعديل  مشروع  بشأن 
 )24064( رقم  الحوض  من  نهائي(   192 مؤقت،   38/2( رقم  القطعة  في  خاصة  بأحكام 

نابلس/ محافظة نابلس

قرر مجلس التنظيم األعلى في جلسته رقم )2022/5( بتاريخ 2022/05/18م، بموجب القرار رقم )165( 
نهائي(   192 مؤقت،   38/2( رقم  بالقطعة  المتعلق  التنفيذ،  المشروع موضع  الموافقة على وضع 
من الحوض رقم )24064( من أراضي مدينة نابلس، وذلك حسب المخططات المودعة في مقر الحكم 

المحلي/ محافظة نابلس، ومقر بلدية نابلس.
الرسمية  الجريدة  في  اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يوًما   )15( مضي  بعد  نافًذا  التنظيم  مخطط  ويعتبر 
واألبنية  والقرى  المدن  تنظيم  قانون  من   )26  ،21( للمادتين  استناًدا  وذلك  محليتين،  وجريدتين 

رقم )79( لسنة 1966م وتعديالته.

م. جمدي الصالح
وزير احلكم املحيل

رئيس جملس التنظيم األعىل



204 الرقم المرجعي: 2022-6-192ديوان الفتوى والتشريع

2022/06/30 192العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

خاصة  أحكام  ومنح  )14(م  إلى  )10(م  من  لتوسعة شوارع  تنظيمي  تعديل  بشأن مشروع 
)شارع بليبوس وجزء من شارع االتحاد( في الحوضين رقم )24004، 24055(

نابلس/ محافظة نابلس

القرار  بموجب  2022/05/18م،  بتاريخ   )2022/5( رقم  جلسته  في  األعلى  التنظيم  مجلس  قرر 
رقم )167( الموافقة على وضع المشروع موضع التنفيذ، المتعلق بالقطع المدرجة في الجدول المرفق 
والواقعة في الحوضين رقم )24004، 24055( من أراضي مدينة نابلس، وذلك حسب المخططات 

المودعة في مقر الحكم المحلي/ محافظة نابلس، ومقر بلدية نابلس.
الرسمية  الجريدة  في  اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يوًما   )15( مضي  بعد  نافًذا  التنظيم  مخطط  ويعتبر 
واألبنية  والقرى  المدن  تنظيم  قانون  من   )26  ،21( للمادتين  استناًدا  وذلك  محليتين،  وجريدتين 

رقم )79( لسنة 1966م وتعديالته.

م. جمدي الصالح
وزير احلكم املحيل

رئيس جملس التنظيم األعىل
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الجدول المتعلق بقرار مجلس التنظيم في جلسته رقم )2022/5( بتاريخ 2022/05/18م، بموجب 
القرار رقم )167(

رقم
الحوض

رقم 
القطعة 
نهائي

رقم 
القطعة 
مؤقت

رقم
الحوض

رقم 
القطعة 
نهائي

رقم 
القطعة 
مؤقت

رقم 
الحوض

رقم 
القطعة 
نهائي

رقم القطعة مؤقت

240044324004922405548
240044424004952405549
240044724004962405550
2400448240041002405551
2400451240041012405552
2400452240551/142405553
240045724055152405554
240045924055162405555
240046124055272405556
240046324055282405557
240046524055292405558
240046724055302405559
240046924055312405560
240047124055322405561
240047224055332405562
240047324055342405563
240047424055352405564
240047524055362405565
24004772405537240551051/)66+67(
240047924055382405568
240048024055392405569
240048124055402405570
240048224055412405571
240048324055422405572
240048424055432405573
240048524055442405574
240048624055452405575
240048724055462405592
240048824055472405593
2400491----
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إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغير صفة االستعمال من حديقة عامة إلى سكن )ب( على جزء 
من القطعة رقم )440( من الحوض رقم )8 السهل( - بيتا/ محافظة نابلس

القرار  بموجب  2022/05/18م،  بتاريخ   )2022/5( رقم  جلسته  في  األعلى  التنظيم  مجلس  قرر 
رقم )169( الموافقة على وضع المشروع موضع التنفيذ، المتعلق على جزء من القطعة رقم )440( 
من الحوض رقم )8 السهل( من أراضي بلدة بيتا، وذلك حسب المخططات المودعة في مقر الحكم 

المحلي/ محافظة نابلس، ومقر بلدية بيتا.
الرسمية  الجريدة  في  اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يوًما   )15( مضي  بعد  نافًذا  التنظيم  مخطط  ويعتبر 
واألبنية  والقرى  المدن  تنظيم  قانون  من   )26  ،21( للمادتين  استناًدا  وذلك  محليتين،  وجريدتين 

رقم )79( لسنة 1966م وتعديالته.

م. جمدي الصالح
وزير احلكم املحيل

رئيس جملس التنظيم األعىل
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إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

اإلسكان  لغاية  استثماري  لمشروع  االستعمال  لتنظيم  تفصيلي  هيكلي  مشروع  بشأن 
  )11  ،7( رقم  الحوضين  في  مباٍن عامة وحدائق وتجاري محلي  واقتطاع  شوارع  وتنظيم 

نصف جبيل وإجنسنيا/ محافظة نابلس

القرار  بموجب  2022/05/18م،  بتاريخ   )2022/5( رقم  جلسته  في  األعلى  التنظيم  مجلس  قرر 
رقم )177( الموافقة على وضع المشروع موضع التنفيذ، المتعلق بالقطع ذوات األرقام )2، 3، 64، 65( 
من الحوض رقم )11( من أراضي بلدة نصف جبيل، والقطع ذوات األرقام )5، 12، 41( من الحوض 
رقم )7( من أراضي بلدة إجنسنيا، وذلك حسب المخططات المودعة في مقر الحكم المحلي/ محافظة 

نابلس، ومقر مجلس قروي نصف جبيل، ومقر مجلس قروي إجنسنيا.
الرسمية  الجريدة  في  اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يوًما   )15( مضي  بعد  نافًذا  التنظيم  مخطط  ويعتبر 
واألبنية  والقرى  المدن  تنظيم  قانون  من   )26  ،21( للمادتين  استناًدا  وذلك  محليتين،  وجريدتين 

رقم )79( لسنة 1966م وتعديالته.

م. جمدي الصالح
وزير احلكم املحيل

رئيس جملس التنظيم األعىل



208 الرقم المرجعي: 2022-6-192ديوان الفتوى والتشريع

2022/06/30 192العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

اإلسكان  لغاية  استثماري  لمشروع  االستعمال  لتنظيم  تفصيلي  هيكلي  مشروع  بشأن 
وتنظيم شوارع واقتطاع مباٍن عامة وحدائق وتجاري محلي في القطعة رقم )9(

من الحوض رقم )4( - نصف جبيل/ محافظة نابلس

القرار  بموجب  2022/05/18م،  بتاريخ   )2022/5( رقم  جلسته  في  األعلى  التنظيم  مجلس  قرر 
التنفيذ، المتعلق بالقطعة رقم )9( من الحوض  رقم )178( الموافقة على وضع المشروع موضع 
رقم )4( من أراضي بلدة نصف جبيل، وذلك حسب المخططات المودعة في مقر الحكم المحلي/ محافظة 

نابلس، ومقر مجلس قروي نصف جبيل.
الرسمية  الجريدة  في  اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يوًما   )15( مضي  بعد  نافًذا  التنظيم  مخطط  ويعتبر 
واألبنية  والقرى  المدن  تنظيم  قانون  من   )26  ،21( للمادتين  استناًدا  وذلك  محليتين،  وجريدتين 

رقم )79( لسنة 1966م وتعديالته.

م. جمدي الصالح
وزير احلكم املحيل

رئيس جملس التنظيم األعىل



209 الرقم المرجعي: 2022-6-192ديوان الفتوى والتشريع

2022/06/30 192العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم االستعمال إلى منطقة صناعات خفيفة وحرفية لغاية 
إقامة مصنع محارم وتنظيم شارع بعرض )12(م في القطعة رقم )8( من الحوض رقم )1( 

موقع وعرة حسان - حجة/ محافظة قلقيلية

القرار  بموجب  2022/05/18م،  بتاريخ   )2022/5( رقم  جلسته  في  األعلى  التنظيم  مجلس  قرر 
رقم )174( الموافقة على وضع المشروع موضع التنفيذ، المتعلق بالقطع ذوات األرقام )1، 2، 3، 
65( من الحوض رقم )1( موقع وعرة حسان من أراضي بلدة حجة،   ،30  ،22  ،10  ،9  ،8  ،7
وذلك حسب المخططات المودعة في مقر الحكم المحلي/ محافظة قلقيلية، ومقر لجنة التنظيم المحلية 

في المجلس األول للخدمات المشتركة.
الرسمية  الجريدة  في  اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يوًما   )15( مضي  بعد  نافًذا  التنظيم  مخطط  ويعتبر 
واألبنية  والقرى  المدن  تنظيم  قانون  من   )26  ،21( للمادتين  استناًدا  وذلك  محليتين،  وجريدتين 

رقم )79( لسنة 1966م وتعديالته.

م. جمدي الصالح
وزير احلكم املحيل

رئيس جملس التنظيم األعىل



210 الرقم المرجعي: 2022-6-192ديوان الفتوى والتشريع

2022/06/30 192العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس مجلس قروي سفارين وسكانها/ محافظة طولكرم، ليكن معلوًما لديكم بأن سجل األموال 

غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
16 حي 1/ عمارة زيدان والعصايدية الحي الغربيطولكرم/ سفارين

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي طولكرم، يوم األربعاء، بتاريخ 2021/12/22م، وعليه أبلغكم 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي طولكرم لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوض المذكور أعاله. 

ق.أ مدير دائرة تسجيل أرايض طولكرم



211 الرقم المرجعي: 2022-6-192ديوان الفتوى والتشريع

2022/06/30 192العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
سجل  بأن  لديكم  معلوًما  ليكن  طولكرم،  محافظة  وسكانها/  الغربية  النزلة  قروي  مجلس  رئيس  إلى 

األموال غير المنقولة لألحواض المبينة في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
27/ المساحيلطولكرم/ النزلة الغربية
25/ ضاحية الزهراءطولكرم/ النزلة الغربية
5/ باطن السنام الشماليطولكرم/ النزلة الغربية

أبلغكم  قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي طولكرم، يوم األحد، بتاريخ 2022/01/02م، وعليه 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي طولكرم لتسجيل األموال غير المنقولة في األحواض المذكورة أعاله. 

ق.أ مدير دائرة تسجيل أرايض طولكرم



212 الرقم المرجعي: 2022-6-192ديوان الفتوى والتشريع

2022/06/30 192العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس مجلس قروي كفر اللبد وسكانها/ محافظة طولكرم، ليكن معلوًما لديكم بأن سجل األموال 

غير المنقولة للحوضين المبينين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
21 حي 2/ ابو القيسط الحي األوسط طولكرم/ كفر اللبد
13 حي 2/ خلة الزبل حي جبل البطمطولكرم/ كفر اللبد

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي طولكرم، يوم الثالثاء، بتاريخ 2022/01/04م، وعليه أبلغكم 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي طولكرم لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوضين المذكورين أعاله. 

ق.أ مدير دائرة تسجيل أرايض طولكرم



213 الرقم المرجعي: 2022-6-192ديوان الفتوى والتشريع

2022/06/30 192العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس مجلس قروي بيت ليد وسكانها/ محافظة طولكرم، ليكن معلوًما لديكم بأن سجل األموال 

غير المنقولة لألحواض المبينة في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
54/ المراحين طولكرم/ بيت ليد
56/ السبوبةطولكرم/ بيت ليد
22 حي 1/ الظحاظيح وأبو رابع الحي الشرقيطولكرم/ بيت ليد

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي طولكرم، يوم الثالثاء، بتاريخ 2022/01/04م، وعليه أبلغكم 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي طولكرم لتسجيل األموال غير المنقولة في األحواض المذكورة أعاله. 

ق.أ مدير دائرة تسجيل أرايض طولكرم



214 الرقم المرجعي: 2022-6-192ديوان الفتوى والتشريع

2022/06/30 192العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس مجلس قروي كفر اللبد وسكانها/ محافظة طولكرم، ليكن معلوًما لديكم بأن سجل األموال 

غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
14 حي 3/ الحرايق الحي الغربيطولكرم/ كفر اللبد

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي طولكرم، يوم األربعاء، بتاريخ 2022/03/02م، وعليه أبلغكم 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي طولكرم لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوض المذكور أعاله. 

ق.أ مدير دائرة تسجيل أرايض طولكرم



215 الرقم المرجعي: 2022-6-192ديوان الفتوى والتشريع

2022/06/30 192العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية طولكرم وسكانها/ محافظة طولكرم، ليكن معلوًما لديكم بأن سجل األموال غير المنقولة 

للحوض المبين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
8209 حي 2/ األصمعي الحي الجنوبيطولكرم/ طولكرم

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي طولكرم، يوم األربعاء، بتاريخ 2022/03/02م، وعليه أبلغكم 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي طولكرم لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوض المذكور أعاله. 

ق.أ مدير دائرة تسجيل أرايض طولكرم



216 الرقم المرجعي: 2022-6-192ديوان الفتوى والتشريع

2022/06/30 192العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
سجل  بأن  لديكم  معلوًما  ليكن  طولكرم،  محافظة  وسكانها/  الشرقية  النزلة  قروي  مجلس  رئيس  إلى 

األموال غير المنقولة لألحواض المبينة في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
1/ جذر البلدطولكرم/ النزلة الشرقية
7/ الحريقةطولكرم/ النزلة الشرقية
3/ االخسفطولكرم/ النزلة الشرقية
14/ الظهرة الشماليةطولكرم/ النزلة الشرقية
16/ العرنينطولكرم/ النزلة الشرقية

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي طولكرم، يوم األربعاء، بتاريخ 2022/03/02م، وعليه أبلغكم 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي طولكرم لتسجيل األموال غير المنقولة في األحواض المذكورة أعاله. 

ق.أ مدير دائرة تسجيل أرايض طولكرم



217 الرقم المرجعي: 2022-6-192ديوان الفتوى والتشريع

2022/06/30 192العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس مجلس قروي سفارين وسكانها/ محافظة طولكرم، ليكن معلوًما لديكم بأن سجل األموال 

غير المنقولة للحوضين المبينين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المطقة
24/ البطيطةطولكرم/ سفارين
19/ راس ابو حجورطولكرم/ سفارين

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي طولكرم، يوم الثالثاء، بتاريخ 2022/03/15م، وعليه أبلغكم 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي طولكرم لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوضين المذكورين أعاله. 

ق.أ مدير دائرة تسجيل أرايض طولكرم



218 الرقم المرجعي: 2022-6-192ديوان الفتوى والتشريع

2022/06/30 192العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية عالر وسكانها/ محافظة طولكرم، ليكن معلوًما لديكم بأن سجل األموال غير المنقولة 

للحوض المبين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
24/ الساللمطولكرم/ عالر

أبلغكم  قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي طولكرم، يوم األحد، بتاريخ 2022/04/10م، وعليه 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي طولكرم لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوض المذكور أعاله.

ق.أ مدير دائرة تسجيل أرايض طولكرم



219 الرقم المرجعي: 2022-6-192ديوان الفتوى والتشريع

2022/06/30 192العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية/ مجلس قروي النزلة الشرقية وسكانها/ محافظة طولكرم، ليكن معلوًما لديكم بأن سجل 

األموال غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
17/ واد مريمطولكرم/ النزلة الشرقية

أبلغكم  قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي طولكرم، يوم األحد، بتاريخ 2022/04/10م، وعليه 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي طولكرم لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوض المذكور أعاله.

ق.أ مدير دائرة تسجيل أرايض طولكرم



220 الرقم المرجعي: 2022-6-192ديوان الفتوى والتشريع

2022/06/30 192العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية طولكرم وسكانها/ محافظة طولكرم، ليكن معلوًما لديكم بأن سجل األموال غير المنقولة 

للحوض المبين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
8205 حي 2/ المنشية الحي الغربيطولكرم/ طولكرم

أبلغكم  قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي طولكرم، يوم األحد، بتاريخ 2022/04/10م، وعليه 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي طولكرم لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوض المذكور أعاله.

ق.أ مدير دائرة تسجيل أرايض طولكرم



221 الرقم المرجعي: 2022-6-192ديوان الفتوى والتشريع

2022/06/30 192العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية/ مجلس قروي الراس وسكانها/ محافظة طولكرم، ليكن معلوًما لديكم بأن سجل األموال 

غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
5/ وعرة خليلطولكرم/ الراس

أبلغكم  قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي طولكرم، يوم األحد، بتاريخ 2022/04/10م، وعليه 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي طولكرم لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوض المذكور أعاله.

ق.أ مدير دائرة تسجيل أرايض طولكرم



222 الرقم المرجعي: 2022-6-192ديوان الفتوى والتشريع

2022/06/30 192العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية/ مجلس قروي عتيل وسكانها/ محافظة طولكرم، ليكن معلوًما لديكم بأن سجل األموال 

غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
6/ العلواناتطولكرم/ عتيل

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي طولكرم، يوم الخميس، بتاريخ 2022/04/21م، وعليه أبلغكم 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي طولكرم لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوض المذكور أعاله.

ق.أ مدير دائرة تسجيل أرايض طولكرم



223 الرقم المرجعي: 2022-6-192ديوان الفتوى والتشريع

2022/06/30 192العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية/ مجلس قروي عالر وسكانها/ محافظة طولكرم، ليكن معلوًما لديكم بأن سجل األموال 

غير المنقولة لألحواض المبينة في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
36/ ظهرة حليمةطولكرم/ عالر
35 حي 1/ خلة الخافور الحي الشماليطولكرم/ عالر
44/ الوادطولكرم/ عالر

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي طولكرم، يوم الخميس، بتاريخ 2022/04/21م، وعليه أبلغكم 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي طولكرم لتسجيل األموال غير المنقولة في األحواض المذكورة أعاله.

ق.أ مدير دائرة تسجيل أرايض طولكرم



224 الرقم المرجعي: 2022-6-192ديوان الفتوى والتشريع

2022/06/30 192العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية/ مجلس قروي النزلة الشرقية وسكانها/ محافظة طولكرم، ليكن معلوًما لديكم بأن سجل 

األموال غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
18/ العماراتطولكرم/ النزلة الشرقية

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي طولكرم، يوم الخميس، بتاريخ 2022/04/21م، وعليه أبلغكم 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي طولكرم لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوض المذكور أعاله.

ق.أ مدير دائرة تسجيل أرايض طولكرم



225 الرقم المرجعي: 2022-6-192ديوان الفتوى والتشريع

2022/06/30 192العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية/ مجلس قروي سلفيت وسكانها/ محافظة سلفيت، ليكن معلوًما لديكم بأن سجل األموال 

غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
50/ شعب غناطسسلفيت/ سلفيت

أبلغكم  وعليه  2022/02/06م،  بتاريخ  األحد،  يوم  سلفيت،  أراضي  تسجيل  دائرة  في  فتح سجل  قد 
بالتوجه لدائرة تسجيل األراضي في محافظة سلفيت لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوض المذكور 

أعاله.

طارق ابو ليىل
مدير تسجيل أرايض حمافظة سلفيت



226 الرقم المرجعي: 2022-6-192ديوان الفتوى والتشريع

2022/06/30 192العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
بأن سجل  لديكم  معلوًما  ليكن  سلفيت،  محافظة  وسكانها/  بلوط  دير  قروي  مجلس  بلدية/  رئيس  إلى 

األموال غير المنقولة للحوضين المبينين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
27/ العقبة الشرقيسلفيت/ دير بلوط
23/ الزياقسلفيت/ دير بلوط

أبلغكم  وعليه  2022/02/06م،  بتاريخ  األحد،  يوم  سلفيت،  أراضي  تسجيل  دائرة  في  فتح سجل  قد 
الحوضين  في  المنقولة  غير  األموال  لتسجيل  سلفيت  محافظة  في  األراضي  تسجيل  لدائرة  بالتوجه 

المذكورين أعاله.

طارق ابو ليىل
مدير تسجيل أرايض حمافظة سلفيت



227 الرقم المرجعي: 2022-6-192ديوان الفتوى والتشريع

2022/06/30 192العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
بأن سجل  لديكم  معلوًما  ليكن  الديك وسكانها/ محافظة سلفيت،  كفر  قروي  بلدية/ مجلس  إلى رئيس 

األموال غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
40/ العالليسلفيت/ كفر الديك

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي سلفيت، يوم الثالثاء، بتاريخ 2022/02/08م، 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



228 الرقم المرجعي: 2022-6-192ديوان الفتوى والتشريع

2022/06/30 192العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية/ مجلس قروي اسكاكا وسكانها/ محافظة سلفيت، ليكن معلوًما لديكم بأن سجل األموال 

غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
17/ أرض القلعسلفيت/ اسكاكا

أبلغكم  وعليه  2022/02/13م،  بتاريخ  األحد،  يوم  سلفيت،  أراضي  تسجيل  دائرة  في  فتح سجل  قد 
بالتوجه لدائرة تسجيل األراضي في محافظة سلفيت لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوض المذكور 

أعاله.

طارق ابو ليىل
مدير تسجيل أرايض حمافظة سلفيت



229 الرقم المرجعي: 2022-6-192ديوان الفتوى والتشريع

2022/06/30 192العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
بأن سجل  لديكم  معلوًما  ليكن  بني حسان وسكانها/ محافظة سلفيت،  قراوة  بلدية/ مجلس  إلى رئيس 

األموال غير المنقولة للحوضين المبينين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
17/ النقيبسلفيت/ قراوة بني حسان
24/ الميدانسلفيت/ قراوة بني حسان

أبلغكم  وعليه  2022/02/13م،  بتاريخ  األحد،  يوم  سلفيت،  أراضي  تسجيل  دائرة  في  فتح سجل  قد 
الحوضين  في  المنقولة  غير  األموال  لتسجيل  سلفيت  محافظة  في  األراضي  تسجيل  لدائرة  بالتوجه 

المذكورين أعاله.

طارق ابو ليىل
مدير تسجيل أرايض حمافظة سلفيت



230 الرقم المرجعي: 2022-6-192ديوان الفتوى والتشريع

2022/06/30 192العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية/ مجلس قروي كفل حارس وسكانها/ محافظة سلفيت، ليكن معلوًما لديكم بأن سجل 

األموال غير المنقولة لألحواض المبينة في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
6 حي 6/ بور القيس وتوابعه حي المعترضةسلفيت/ كفل حارس
6 حي 10/ بور القيس وتوابعه حي الكرك وخلة احمد الشرقيسلفيت/ كفل حارس
6 حي 11/ بور القيس وتوابعه حي الخربة والموارسسلفيت/ كفل حارس
6 حي 14/ بور القيس وتوابعه حي السناسل والعقباتسلفيت/ كفل حارس
7 حي 1/ الجبل وخلة رومي حي الشفيطة وخلة جرارسلفيت/ كفل حارس
7 حي 2/ الجبل وخلة رومي حي العزبة وخلة زعرورسلفيت/ كفل حارس

أبلغكم  وعليه  2022/03/13م،  بتاريخ  األحد،  يوم  سلفيت،  أراضي  تسجيل  دائرة  في  فتح سجل  قد 
األحواض  في  المنقولة  غير  األموال  لتسجيل  سلفيت  محافظة  في  األراضي  تسجيل  لدائرة  بالتوجه 

المذكورة أعاله.

طارق ابو ليىل
مدير تسجيل أرايض حمافظة سلفيت



231 الرقم المرجعي: 2022-6-192ديوان الفتوى والتشريع

2022/06/30 192العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية/ مجلس قروي بروقين وسكانها/ محافظة سلفيت، ليكن معلوًما لديكم بأن سجل األموال 

غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
15/ دير الرهبان وواد العينسلفيت/ بروقين

أبلغكم  وعليه  2022/03/13م،  بتاريخ  األحد،  يوم  سلفيت،  أراضي  تسجيل  دائرة  في  فتح سجل  قد 
بالتوجه لدائرة تسجيل األراضي في محافظة سلفيت لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوض المذكور 

أعاله.

طارق ابو ليىل
مدير تسجيل أرايض حمافظة سلفيت



232 الرقم المرجعي: 2022-6-192ديوان الفتوى والتشريع

2022/06/30 192العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس مجلس قروي بيت دجن وسكانها/ محافظة نابلس، ليكن معلوًما لديكم بأن سجل األموال 

غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
43/ الزراعةنابلس/ بيت دجن

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي نابلس، يوم الخميس، بتاريخ 2022/03/03م، وعليه أبلغكم 
يرغب  لمن  األرض  وكواشين  التسجيل  سندات  الستالم  نابلس  أراضي  تسجيل  لدائرة  بالتوجه 

في الحصول عليها حسب األصول.

شادي إشتيوي
مدير تسجيل أرايض نابلس



233 الرقم المرجعي: 2022-6-192ديوان الفتوى والتشريع

2022/06/30 192العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
األموال  بأن سجل  لديكم  معلوًما  ليكن  نابلس،  محافظة  قوصين وسكانها/  قروي  إلى رئيس مجلس 

غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
7/ الحواكير الغربيةنابلس/ قوصين

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي نابلس، يوم الخميس، بتاريخ 2022/03/03م، وعليه أبلغكم 
يرغب  لمن  األرض  وكواشين  التسجيل  سندات  الستالم  نابلس  أراضي  تسجيل  لدائرة  بالتوجه 

في الحصول عليها حسب األصول.

شادي إشتيوي
مدير تسجيل أرايض نابلس



234 الرقم المرجعي: 2022-6-192ديوان الفتوى والتشريع

2022/06/30 192العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
األموال  سجل  بأن  لديكم  معلوًما  ليكن  نابلس،  محافظة  وسكانها/  تل  قروي  مجلس  رئيس  إلى 

غير المنقولة للحوضين المبينين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
19/ واد الحجو	نابلس/ تل
31/ القبالي وقلعان أبو فارسنابلس/ تل

أبلغكم  وعليه  2022/04/11م،  بتاريخ  اإلثنين،  يوم  نابلس،  أراضي  تسجيل  دائرة  في  فتح سجل  قد 
يرغب  لمن  األرض  وكواشين  التسجيل  سندات  الستالم  نابلس  أراضي  تسجيل  لدائرة  بالتوجه 

في الحصول عليها حسب األصول.

شادي إشتيوي
مدير تسجيل أرايض نابلس



235 الرقم المرجعي: 2022-6-192ديوان الفتوى والتشريع

2022/06/30 192العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية قبالن وسكانها/ محافظة نابلس، ليكن معلوًما لديكم بأن سجل األموال غير المنقولة 

للحوضين المبينين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوض المحافظة/ المنطقة
13/ الصفايحنابلس/ قبالن
9/ واد محسننابلس/ قبالن

أبلغكم  وعليه  2022/04/11م،  بتاريخ  اإلثنين،  يوم  نابلس،  أراضي  تسجيل  دائرة  في  فتح سجل  قد 
يرغب  لمن  األرض  وكواشين  التسجيل  سندات  الستالم  نابلس  أراضي  تسجيل  لدائرة  بالتوجه 

في الحصول عليها حسب األصول.

شادي إشتيوي
مدير تسجيل أرايض نابلس



236 الرقم المرجعي: 2022-6-192ديوان الفتوى والتشريع

2022/06/30 192العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
األموال  سجل  بأن  لديكم  معلوًما  ليكن  نابلس،  محافظة  وسكانها/  فوريك  بيت  بلدية  رئيس  إلى 

غير المنقولة لألحواض المبينة في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
25 حي 1/ خلة الفقية حي خلة الفقية الشماليةنابلس/ بيت فوريك
4 حي 1/ النقارة حي العورتانينابلس/ بيت فوريك
11 حي 3/ شهوان حي رسم السوالمةنابلس/ بيت فوريك

أبلغكم  وعليه  2022/04/11م،  بتاريخ  اإلثنين،  يوم  نابلس،  أراضي  تسجيل  دائرة  في  فتح سجل  قد 
يرغب  لمن  األرض  وكواشين  التسجيل  سندات  الستالم  نابلس  أراضي  تسجيل  لدائرة  بالتوجه 

في الحصول عليها حسب األصول.

شادي إشتيوي
مدير تسجيل أرايض نابلس



237 الرقم المرجعي: 2022-6-192ديوان الفتوى والتشريع

2022/06/30 192العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية حوارة وسكانها/ محافظة نابلس، ليكن معلوًما لديكم بأن سجل األموال غير المنقولة 

للحوض المبين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
27 حي 2/ زعتره الحي الغربينابلس/ حوارة

أبلغكم  وعليه  2022/04/11م،  بتاريخ  اإلثنين،  يوم  نابلس،  أراضي  تسجيل  دائرة  في  فتح سجل  قد 
يرغب  لمن  األرض  وكواشين  التسجيل  سندات  الستالم  نابلس  أراضي  تسجيل  لدائرة  بالتوجه 

في الحصول عليها حسب األصول.

شادي إشتيوي
مدير تسجيل أرايض نابلس



238 الرقم المرجعي: 2022-6-192ديوان الفتوى والتشريع

2022/06/30 192العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس مجلس قروي بيت دجن وسكانها/ محافظة نابلس، ليكن معلوًما لديكم بأن سجل األموال 

غير المنقولة لألحواض المبينة في الجدول أدناه: 

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
12 حي 1/ اللحف حي حريقة أبو عيسىنابلس/ بيت دجن
57 حي 1/ أبو العرقد الحي الشرقينابلس/ بيت دجن
42 حي 2/ اجور الزراعه حي اجور الزراعه الفوقانابلس/ بيت دجن
13/ شعب الطبةنابلس/ بيت دجن

أبلغكم  وعليه  2022/04/11م،  بتاريخ  اإلثنين،  يوم  نابلس،  أراضي  تسجيل  دائرة  في  فتح سجل  قد 
يرغب  لمن  األرض  وكواشين  التسجيل  سندات  الستالم  نابلس  أراضي  تسجيل  لدائرة  بالتوجه 

في الحصول عليها حسب األصول.

شادي إشتيوي
مدير تسجيل أرايض نابلس



239 الرقم المرجعي: 2022-6-192ديوان الفتوى والتشريع

2022/06/30 192العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
األموال  سجل  بأن  لديكم  معلوًما  ليكن  نابلس،  محافظة  وسكانها/  عقربا  قروي  مجلس  رئيس  إلى 

غير المنقولة للحوضين المبينين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
45 حي 1/ حرايق السبوبة الحي الشمالينابلس/ عقربا
45 حي 2/ حرايق السبوبة الحي الجنوبينابلس/ عقربا

أبلغكم  وعليه  2022/04/11م،  بتاريخ  اإلثنين،  يوم  نابلس،  أراضي  تسجيل  دائرة  في  فتح سجل  قد 
يرغب  لمن  األرض  وكواشين  التسجيل  سندات  الستالم  نابلس  أراضي  تسجيل  لدائرة  بالتوجه 

في الحصول عليها حسب األصول.

شادي إشتيوي
مدير تسجيل أرايض نابلس



240 الرقم المرجعي: 2022-6-192ديوان الفتوى والتشريع

2022/06/30 192العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية/ مجلس كفر قدوم وسكانها/ محافظة قلقيلية، ليكن معلوًما لديكم بأن سجل األموال 

غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
50/ البصةقلقيلية/ كفر قدوم

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي قلقيلية، يوم الخميس، بتاريخ 2022/03/17م، وعليه أبلغكم 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي قلقيلية الستالم سندات التسجيل )الكوشان( للحوض المذكور أعاله، 

مع ضرورة إحضار براءة الذمة من المجلس البلدي/ القروي.

بشار قب
مأمور تسجيل أرايض قلقيلية



241 الرقم المرجعي: 2022-6-192ديوان الفتوى والتشريع

2022/06/30 192العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية/ مجلس كفر القف وسكانها/ محافظة قلقيلية، ليكن معلوًما لديكم بأن سجل األموال 

غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
3 حي 2/ البركة الحي الشرقيقلقيلية/ كفر القف

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي قلقيلية، يوم الخميس، بتاريخ 2022/03/17م، وعليه أبلغكم 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي قلقيلية الستالم سندات التسجيل )الكوشان( للحوض المذكور أعاله، 

مع ضرورة إحضار براءة الذمة من المجلس البلدي/ القروي.

بشار قب
مأمور تسجيل أرايض قلقيلية



242 الرقم المرجعي: 2022-6-192ديوان الفتوى والتشريع

2022/06/30 192العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
األموال  سجل  بأن  لديكم  معلوًما  ليكن  قلقيلية،  محافظة  وسكانها/  فالمية  مجلس  بلدية/  رئيس  إلى 

غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
1/ مسطح القريةقلقيلية/ فالمية

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي قلقيلية، يوم الخميس، بتاريخ 2022/03/17م، وعليه أبلغكم 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي قلقيلية الستالم سندات التسجيل )الكوشان( للحوض المذكور أعاله، 

مع ضرورة إحضار براءة الذمة من المجلس البلدي/ القروي.

بشار قب
مأمور تسجيل أرايض قلقيلية



243 الرقم المرجعي: 2022-6-192ديوان الفتوى والتشريع

2022/06/30 192العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
األموال  سجل  بأن  لديكم  معلوًما  ليكن  قلقيلية،  محافظة  وسكانها/  جيت  مجلس  بلدية/  رئيس  إلى 

غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
23/ باب المغاير - المعلقةقلقيلية/ جيت

أبلغكم  وعليه  2022/05/08م،  بتاريخ  األحد،  يوم  قلقيلية،  أراضي  تسجيل  دائرة  في  سجل  فتح  قد 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي قلقيلية الستالم سندات التسجيل )الكوشان( للحوض المذكور أعاله، 

مع ضرورة إحضار براءة الذمة من المجلس البلدي/ القروي.

وهيب زهد
مأمور تسجيل أرايض قلقيلية



244 الرقم المرجعي: 2022-6-192ديوان الفتوى والتشريع

2022/06/30 192العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
األموال  سجل  بأن  لديكم  معلوًما  ليكن  قلقيلية،  محافظة  وسكانها/  صير  مجلس  بلدية/  رئيس  إلى 

غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
9/ القرنةقلقيلية/ صير

أبلغكم  2022/05/17م، وعليه  بتاريخ  الثالثاء،  يوم  قلقيلية،  دائرة تسجيل أراضي  قد فتح سجل في 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي قلقيلية الستالم سندات التسجيل )الكوشان( للحوض المذكور أعاله، 

مع ضرورة إحضار براءة الذمة من المجلس البلدي/ القروي.

وهيب زهد
مأمور تسجيل أرايض قلقيلية



245 الرقم المرجعي: 2022-6-192ديوان الفتوى والتشريع

2022/06/30 192العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
األموال  بأن سجل  لديكم  معلوًما  ليكن  قلقيلية،  محافظة  وسكانها/  سنيريا  مجلس  بلدية/  رئيس  إلى 

غير المنقولة للحوضين المبينين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
29 حي 1/ بيوت الخربة حي بيوت الخربة الشماليقلقيلية/ سنيريا
2/ خلة حامد وتنورةقلقيلية/ سنيريا

أبلغكم  2022/05/17م، وعليه  بتاريخ  الثالثاء،  يوم  قلقيلية،  دائرة تسجيل أراضي  قد فتح سجل في 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي قلقيلية الستالم سندات التسجيل )الكوشان( للحوضين المذكورين أعاله، 

مع ضرورة إحضار براءة الذمة من المجلس البلدي/ القروي.

وهيب زهد
مأمور تسجيل أرايض قلقيلية



246 الرقم المرجعي: 2022-6-192ديوان الفتوى والتشريع

2022/06/30 192العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية/ مجلس قروي جلجليا وسكانها/ محافظة رام هللا والبيرة، ليكن معلوًما لديكم بأن سجل 

األموال غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
17/ قطعة المنصورةرام هللا والبيرة/ جلجليا

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي شمال رام هللا والبيرة، يوم األربعاء، بتاريخ 2022/04/05م، 
المنقولة  لدائرة تسجيل أراضي شمال رام هللا والبيرة لتسجيل األموال غير  بالتوجه  أبلغكم  وعليه 

في الحوض المذكور أعاله. 

عبد املهدي الديك
مدير تسجيل أرايض شامل رام اهلل والبرية



247 الرقم المرجعي: 2022-6-192ديوان الفتوى والتشريع

2022/06/30 192العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية/ مجلس قروي عارورة وسكانها/ محافظة رام هللا والبيرة، ليكن معلوًما لديكم بأن سجل 

األموال غير المنقولة لألحواض المبينة في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
12/ عين حميدرام هللا والبيرة/ عارورة
14 حي 2/ جبل الروس الحي الغربيرام هللا والبيرة/ عارورة
19 حي 1/ جبل العين الحي الشماليرام هللا والبيرة/ عارورة
35/ عين دارةرام هللا والبيرة/ عارورة

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي شمال رام هللا والبيرة، يوم األربعاء، بتاريخ 2022/04/05م، 
المنقولة  لدائرة تسجيل أراضي شمال رام هللا والبيرة لتسجيل األموال غير  بالتوجه  أبلغكم  وعليه 

في األحواض المذكورة أعاله. 

عبد املهدي الديك
مدير تسجيل أرايض شامل رام اهلل والبرية



248 الرقم المرجعي: 2022-6-192ديوان الفتوى والتشريع

2022/06/30 192العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية/ مجلس قروي كوبر وسكانها/ محافظة رام هللا والبيرة، ليكن معلوًما لديكم بأن سجل 

األموال غير المنقولة لألحواض المبينة في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
20/ الزامورة والنبولرام هللا والبيرة/ كوبر
21/ الدوير وحريقة الزعرورةرام هللا والبيرة/ كوبر
28/ جراررام هللا والبيرة/ كوبر

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي شمال رام هللا والبيرة، يوم األربعاء، بتاريخ 2022/04/05م، 
المنقولة  لدائرة تسجيل أراضي شمال رام هللا والبيرة لتسجيل األموال غير  بالتوجه  أبلغكم  وعليه 

في األحواض المذكورة أعاله. 

عبد املهدي الديك
مدير تسجيل أرايض شامل رام اهلل والبرية



249 الرقم المرجعي: 2022-6-192ديوان الفتوى والتشريع

2022/06/30 192العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية/ مجلس بيتللو وسكانها/ محافظة رام هللا والبيرة، ليكن معلوًما لديكم بأن سجل األموال 

غير المنقولة لألحواض المبينة في الجدول أدناه: 

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
28/ بطن الحيةرام هللا والبيرة/ بيتللو
33 حي 1/ المغشي التحتاني الحي الشماليرام هللا والبيرة/ بيتللو
33 حي 2/ المغشي التحتاني الحي الجنوبيرام هللا والبيرة/ بيتللو
34 حي 1/ المغشي الفوقاني الحي الشماليرام هللا والبيرة/ بيتللو
40 حي 3/ العقايب الشرقية الحي الغربي الجنوبيرام هللا والبيرة/ بيتللو

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي رام هللا والبيرة، يوم الثالثاء، بتاريخ 2022/04/26م، وعليه 
األحواض  في  المنقولة  غير  األموال  لتسجيل  والبيرة  رام هللا  أراضي  تسجيل  لدائرة  بالتوجه  أبلغكم 

المذكورة أعاله. 

أجمد غفري
ق.أ مأمور تسجيل أرايض رام اهلل والبرية



250 الرقم المرجعي: 2022-6-192ديوان الفتوى والتشريع

2022/06/30 192العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية/ مجلس دير ابزيع وسكانها/ محافظة رام هللا والبيرة، ليكن معلوًما لديكم بأن سجل 

األموال غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
18 حي 2/ دير حسان الحي الغربيرام هللا والبيرة/ دير ابزيع

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي رام هللا والبيرة، يوم الثالثاء، بتاريخ 2022/04/26م، وعليه 
الحوض  في  المنقولة  غير  األموال  لتسجيل  والبيرة  هللا  رام  أراضي  تسجيل  لدائرة  بالتوجه  أبلغكم 

المذكور أعاله. 

أجمد غفري
ق.أ مأمور تسجيل أرايض رام اهلل والبرية



251 الرقم المرجعي: 2022-6-192ديوان الفتوى والتشريع

2022/06/30 192العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
لديكم  معلوًما  ليكن  والبيرة،  رام هللا  محافظة  وسكانها/  التحتا  عور  بيت  مجلس  بلدية/  رئيس  إلى 

بأن سجل األموال غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
3 حي 4/ البلد حي النوادررام هللا والبيرة/ بيت عور التحتا

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي رام هللا والبيرة، يوم الثالثاء، بتاريخ 2022/04/26م، وعليه 
الحوض  في  المنقولة  غير  األموال  لتسجيل  والبيرة  هللا  رام  أراضي  تسجيل  لدائرة  بالتوجه  أبلغكم 

المذكور أعاله. 

أجمد غفري
ق.أ مأمور تسجيل أرايض رام اهلل والبرية



252 الرقم المرجعي: 2022-6-192ديوان الفتوى والتشريع

2022/06/30 192العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية/ مجلس قروي كوبر وسكانها/ محافظة رام هللا والبيرة، ليكن معلوًما لديكم بأن سجل 

األموال غير المنقولة لألحواض المبينة في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
3 حي 1/ ابو عدس والمعاصر الحي الشماليرام هللا والبيرة/ كوبر
17 حي 2/ عين القبة الحي الغربيرام هللا والبيرة/ كوبر
18/ الصرارةرام هللا والبيرة/ كوبر

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي شمال رام هللا والبيرة، يوم الثالثاء، بتاريخ 2022/04/26م، 
المنقولة  لدائرة تسجيل أراضي شمال رام هللا والبيرة لتسجيل األموال غير  بالتوجه  أبلغكم  وعليه 

في األحواض المذكورة أعاله.        

عبد املهدي الديك
مدير دائرة تسجيل أرايض شامل رام اهلل والبرية



253 الرقم المرجعي: 2022-6-192ديوان الفتوى والتشريع

2022/06/30 192العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية/ مجلس قروي روابي وسكانها/ محافظة رام هللا والبيرة، ليكن معلوًما لديكم بأن سجل 

األموال غير المنقولة لألحواض المبينة في الجدول أدناه: 

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
20/ الكرومرام هللا والبيرة/ روابي
22/ الدوراترام هللا والبيرة/ روابي
29/ حيط السنامرام هللا والبيرة/ روابي
30/ عقبة الهيشرام هللا والبيرة/ روابي

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي شمال رام هللا والبيرة، يوم الثالثاء، بتاريخ 2022/04/26م، 
المنقولة  لدائرة تسجيل أراضي شمال رام هللا والبيرة لتسجيل األموال غير  بالتوجه  أبلغكم  وعليه 

في األحواض المذكورة أعاله.        

عبد املهدي الديك
مدير دائرة تسجيل أرايض شامل رام اهلل والبرية



254 الرقم المرجعي: 2022-6-192ديوان الفتوى والتشريع

2022/06/30 192العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية/ مجلس كفر نعمة وسكانها/ محافظة رام هللا والبيرة، ليكن معلوما لديكم بأن سجل 

األموال غير المنقولة للحوضين المبينين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
3/ شعب عامررام هللا والبيرة/ كفر نعمة
7/ المعاصررام هللا والبيرة/ كفر نعمة

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي رام هللا والبيرة، يوم األربعاء، بتاريخ 2022/04/27م، وعليه 
الحوضين  في  المنقولة  غير  األموال  لتسجيل  والبيرة  رام هللا  أراضي  تسجيل  لدائرة  بالتوجه  أبلغكم 

المذكورين أعاله. 

أجمد غفري
ق.أ مأمور تسجيل أرايض رام اهلل والبرية



255 الرقم المرجعي: 2022-6-192ديوان الفتوى والتشريع

2022/06/30 192العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية/ مجلس خربثا بني حارث وسكانها / محافظة رام هللا والبيرة، ليكن معلوًما لديكم 

بأن سجل األموال غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
21/ الشحونرام هللا والبيرة/ خربثا بني حارث

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي رام هللا والبيرة، يوم األربعاء، بتاريخ 2022/04/27م، وعليه 
الحوض  في  المنقولة  غير  األموال  لتسجيل  والبيرة  هللا  رام  أراضي  تسجيل  لدائرة  بالتوجه  أبلغكم 

المذكور أعاله. 

أجمد غفري
ق.أ مأمور تسجيل أرايض رام اهلل والبرية



256 الرقم المرجعي: 2022-6-192ديوان الفتوى والتشريع

2022/06/30 192العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية/ مجلس قروي ام صفا وسكانها/ محافظة رام هللا والبيرة، ليكن معلوًما لديكم بأن سجل 

األموال غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه: 

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
1 حي 1/ سطح القرية الحي الشماليرام هللا والبيرة/ ام صفا

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي شمال رام هللا والبيرة، يوم اإلثنين، بتاريخ 2022/05/08م، 
المنقولة  لدائرة تسجيل أراضي شمال رام هللا والبيرة لتسجيل األموال غير  بالتوجه  أبلغكم  وعليه 

في الحوض المذكور أعاله.        

عبد املهدي الديك
مدير تسجيل أرايض شامل رام اهلل والبرية



257 الرقم المرجعي: 2022-6-192ديوان الفتوى والتشريع

2022/06/30 192العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية/ مجلس قروي جلجليا وسكانها/ محافظة رام هللا والبيرة، ليكن معلوًما لديكم بأن سجل 

األموال غير المنقولة لألحواض المبينة في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
6/ بطن الحرذون الشماليرام هللا والبيرة/ جلجليا
8/ الشعابرام هللا والبيرة/ جلجليا
18/ الحرشرام هللا والبيرة/ جلجليا
24/ عين عبد الدايمرام هللا والبيرة/ جلجليا

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي شمال رام هللا والبيرة، يوم اإلثنين، بتاريخ 2022/05/08م، 
المنقولة  لدائرة تسجيل أراضي شمال رام هللا والبيرة لتسجيل األموال غير  بالتوجه  أبلغكم  وعليه 

في األحواض المذكورة أعاله.        

عبد املهدي الديك
مدير تسجيل أرايض شامل رام اهلل والبرية



258 الرقم المرجعي: 2022-6-192ديوان الفتوى والتشريع

2022/06/30 192العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية/ مجلس بيتللو وسكانها/ محافظة رام هللا والبيرة، ليكن معلوًما لديكم بأن سجل األموال 

غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
3 حي 1/ القناطر الحي الشماليرام هللا والبيرة/ بيتللو

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي رام هللا والبيرة، يوم الثالثاء، بتاريخ 2022/05/24م، وعليه 
الحوض  في  المنقولة  غير  األموال  لتسجيل  والبيرة  هللا  رام  أراضي  تسجيل  لدائرة  بالتوجه  أبلغكم 

المذكور أعاله. 

أجمد غفري
ق.أ مأمور تسجيل أرايض رام اهلل والبرية



259 الرقم المرجعي: 2022-6-192ديوان الفتوى والتشريع

2022/06/30 192العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية/ مجلس دير ابزيع وسكانها/ محافظة رام هللا والبيرة، ليكن معلوًما لديكم بأن سجل 

األموال غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
11 حي 2/ البقعان الحي الغربيرام هللا والبيرة/ دير ابزيع

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي رام هللا والبيرة، يوم الثالثاء، بتاريخ 2022/05/24م، وعليه 
الحوض  في  المنقولة  غير  األموال  لتسجيل  والبيرة  هللا  رام  أراضي  تسجيل  لدائرة  بالتوجه  أبلغكم 

المذكور أعاله. 

أجمد غفري
ق.أ مأمور تسجيل أرايض رام اهلل والبرية



260 الرقم المرجعي: 2022-6-192ديوان الفتوى والتشريع

2022/06/30 192العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية/ مجلس نعلين وسكانها/ محافظة رام هللا والبيرة، ليكن معلوًما لديكم بأن سجل األموال 

غير المنقولة لألحواض المبينة في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
28/ شعب الناجيرام هللا والبيرة/ نعلين
29/ أبو حوضرام هللا والبيرة/ نعلين
23/ المصينعةرام هللا والبيرة/ نعلين

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي رام هللا والبيرة، يوم الثالثاء، بتاريخ 2022/05/24م، وعليه 
األحواض  في  المنقولة  غير  األموال  لتسجيل  والبيرة  رام هللا  أراضي  تسجيل  لدائرة  بالتوجه  أبلغكم 

المذكورة أعاله. 

أجمد غفري
ق.أ مأمور تسجيل أرايض رام اهلل والبرية



261 الرقم المرجعي: 2022-6-192ديوان الفتوى والتشريع

2022/06/30 192العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية/ مجلس دير عمار وسكانها/ محافظة رام هللا والبيرة، ليكن معلوًما لديكم بأن سجل 

األموال غير المنقولة للحوضين المبينين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
1 حي 2/ شعب ذياب والمطوع الحي الغربيرام هللا والبيرة/ دير عمار
6 حي 4/ المسليم وراس غيث حي راس غيثرام هللا والبيرة/ دير عمار

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي رام هللا والبيرة، يوم األحد، بتاريخ 2022/06/05م، وعليه 
الحوضين  في  المنقولة  غير  األموال  لتسجيل  والبيرة  رام هللا  أراضي  تسجيل  لدائرة  بالتوجه  أبلغكم 

المذكورين أعاله.

أجمد غفري
ق.أ مأمور تسجيل أرايض رام اهلل والبرية



262 الرقم المرجعي: 2022-6-192ديوان الفتوى والتشريع

2022/06/30 192العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية/ مجلس دير قديس وسكانها/ محافظة رام هللا والبيرة، ليكن معلوًما لديكم بأن سجل 

األموال غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
10/ جذر البلد الجنوبيرام هللا والبيرة/ دير قديس 

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي رام هللا والبيرة، يوم األحد، بتاريخ 2022/06/05م، وعليه 
الحوض  في  المنقولة  غير  األموال  لتسجيل  والبيرة  هللا  رام  أراضي  تسجيل  لدائرة  بالتوجه  أبلغكم 

المذكور أعاله.

أجمد غفري
ق.أ مأمور تسجيل أرايض رام اهلل والبرية



263 الرقم المرجعي: 2022-6-192ديوان الفتوى والتشريع

2022/06/30 192العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية/ مجلس المغير وسكانها/ محافظة رام هللا والبيرة، ليكن معلوًما لديكم بأن سجل األموال 

غير المنقولة لألحواض المبينة في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
2/ مسطح القريةرام هللا والبيرة/ المغير 
25/ الزاويةرام هللا والبيرة/ المغير 
12 حي 2/ الحواكير الحي الجنوبيرام هللا والبيرة/ المغير 

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي رام هللا والبيرة، يوم األحد، بتاريخ 2022/06/05م، وعليه 
األحواض  في  المنقولة  غير  األموال  لتسجيل  والبيرة  رام هللا  أراضي  تسجيل  لدائرة  بالتوجه  أبلغكم 

المذكورة أعاله.

أجمد غفري
ق.أ مأمور تسجيل أرايض رام اهلل والبرية



264 الرقم المرجعي: 2022-6-192ديوان الفتوى والتشريع

2022/06/30 192العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية/ مجلس بيتللو وسكانها/ محافظة رام هللا والبيرة، ليكن معلوًما لديكم بأن سجل األموال 

غير المنقولة للحوضين المبينين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
40 حي 1/ العقايب الشرقية الحي الغربي الشماليرام هللا والبيرة/ بيتللو
6 حي 2/ ظهور عين البلد الحي الشماليرام هللا والبيرة/ بيتللو

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي رام هللا والبيرة، يوم األحد، بتاريخ 2022/06/05م، وعليه 
الحوضين  في  المنقولة  غير  األموال  لتسجيل  والبيرة  رام هللا  أراضي  تسجيل  لدائرة  بالتوجه  أبلغكم 

المذكورين أعاله.

أجمد غفري
ق.أ مأمور تسجيل أرايض رام اهلل والبرية



265 الرقم المرجعي: 2022-6-192ديوان الفتوى والتشريع

2022/06/30 192العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية/ مجلس جماال وسكانها/ محافظة رام هللا والبيرة، ليكن معلوًما لديكم بأن سجل األموال 

غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
12 حي 1/ مكساموس الحي الشرقيرام هللا والبيرة/ جماال

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي رام هللا والبيرة، يوم األحد، بتاريخ 2022/06/05م، وعليه 
الحوض  في  المنقولة  غير  األموال  لتسجيل  والبيرة  هللا  رام  أراضي  تسجيل  لدائرة  بالتوجه  أبلغكم 

المذكور أعاله.

أجمد غفري
ق.أ مأمور تسجيل أرايض رام اهلل والبرية



266 الرقم المرجعي: 2022-6-192ديوان الفتوى والتشريع

2022/06/30 192العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية/ مجلس كفر نعمة وسكانها/ محافظة رام هللا والبيرة، ليكن معلوًما لديكم بأن سجل 

األموال غير المنقولة للحوضين المبينين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
4/ العواريضرام هللا والبيرة/ كفر نعمة
5 حي 2/ الريسان الحي الغربيرام هللا والبيرة/ كفر نعمة

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي رام هللا والبيرة، يوم األحد، بتاريخ 2022/06/05م، وعليه 
الحوضين  في  المنقولة  غير  األموال  لتسجيل  والبيرة  رام هللا  أراضي  تسجيل  لدائرة  بالتوجه  أبلغكم 

المذكورين أعاله.

أجمد غفري
ق.أ مأمور تسجيل أرايض رام اهلل والبرية



267 الرقم المرجعي: 2022-6-192ديوان الفتوى والتشريع

2022/06/30 192العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية/ مجلس راس كركر وسكانها/ محافظة رام هللا والبيرة، ليكن معلوًما لديكم بأن سجل 

األموال غير المنقولة لألحواض المبينة في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
9 حي 2/ القوقرة حي الطفرام هللا والبيرة/ راس كركر
9 حي 4/ القوقرة حي شعب السنامرام هللا والبيرة/ راس كركر
11 حي 2/ سطح القرية حي الفوارهرام هللا والبيرة/ راس كركر

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي رام هللا والبيرة، يوم األحد، بتاريخ 2022/06/05م، وعليه 
األحواض  في  المنقولة  غير  األموال  لتسجيل  والبيرة  رام هللا  أراضي  تسجيل  لدائرة  بالتوجه  أبلغكم 

المذكورة أعاله.

أجمد غفري
ق.أ مأمور تسجيل أرايض رام اهلل والبرية



268 الرقم المرجعي: 2022-6-192ديوان الفتوى والتشريع

2022/06/30 192العدد

mjr.lab.pna.ps

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية قطنة وسكانها/ محافظة القدس، ليكن معلوًما لديكم بأن سجل األموال غير المنقولة 

للحوضين المبينين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
12 حي 1/ المشمول الغربي الحي الشرقيالقدس/ قطنة
12 حي 2/ المشمول الغربي الحي الغربيالقدس/ قطنة

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي رام هللا والبيرة، يوم األحد، بتاريخ 2022/06/05م، وعليه 
الحوضين  في  المنقولة  غير  األموال  لتسجيل  والبيرة  رام هللا  أراضي  تسجيل  لدائرة  بالتوجه  أبلغكم 

المذكورين أعاله.

أجمد غفري
ق.أ مدير دائرة تسجيل أرايض رام اهلل والبرية
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إعالن
صادر عن رئيس هيئة العمل التعاوني

"بتسجيل جمعيات تعاونية"
استناًدا ألحكام القرار بقانون رقم )20( لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية وتعديالته المعمول به 

في دولة فلسطين، ال سيما أحكام المادة )24( منه،
وللصالحيات المفوضة لي من مجلس إدارة هيئة العمل التعاوني بصفتي رئيس هيئة العمل التعاوني، 

قررت تسجيل الجمعيات التعاونية المبينة أسمائها وأرقام وتواريخ تسجيلها أدناه:

منطقة اسم الجمعية
العمل

رقم 
تاريخ التسجيلالتسجيل

2022/02/07م1699رام هللاجمعية المغير التعاونية لإلنتا	 الزراعي م.م رام هللا

2022/02/09م1700الخليلجمعية مساحات التعاونية للثقافة والفنون م.م الخليل

2022/04/26م1704القدسجمعية رباط القدس التعاونية لإلسكان م.م القدس
2022/05/10م1705رام هللاجمعية أبناء دورا التعاونية الخدماتية في رام هللا م.م رام هللا

2022/05/16م1706الخليلجمعية األمل الطبية التعاونية م.م الخليل

يوسف الرتك
رئيس هيئة العمل التعاوين
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قرار رقم )7( لسنة 2022م
بشأن تنفيذ قرارات مجلس األمن الدولي

استناًدا ألحكام المرسوم الرئاسي رقم )14( لسنة 2015م بشأن تنفيذ قرارات مجلس األمن، ال سيما 
أحكام المادة )1/3( منه،

الدولي  األمن  مجلس  قرار  بموجب  المنشأة  المتحدة،  لألمم  التابعة  العقوبات  لجنة  لقرار  وتنفيًذا 
رقم )1267(،

الدولي، الصادر عن لجنة  تنفيذ قرارات مجلس األمن  2016م بشأن  للقرار رقم )1( لسنة  والحًقا 
تنفيذ قرارات مجلس األمن الدولي بتاريخ 2016/02/11م،

وبناًء على الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيًقا للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
تعديل بيانات أسماء مدرجة على قائمة التجميد الخاصة بلجنة العقوبات التابعة لمجلس األمن الدولي، 
2022/05/27م،  بتاريخ  العقوبات  لجنة  قرار  وفق  وذلك  الرسمي،  موقعها  على  المنشورة 
وبموجب قرار لجنة تنفيذ قرارات مجلس األمن الدولي رقم )1( بتاريخ 2016/02/21م، الذي يتضمن 

تنفيذ قرار مجلس األمن الدولي رقم )1267( لسنة 1999م.

مادة )2(
مخاطبة كافة الجهات ذات العالقة التخاذ ما يلزم بشأن تطبيق القرار المذكور بصورة فورية.

مادة )3(
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية معداًل لما نشر بذات الخصوص، بما ينحصر باألسماء المرفقة 

في هذا القرار.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2022/05/01 ميالدية
                      الموافق: 30/رمضان/1443 هجرية

املستشار أكرم اخلطيب
النائب العام

رئيس جلنة تنفيذ قرارات جملس األمن الدويل
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تنويه
 )41( بقانون رقم  قرار  بتعديل  2022م  لسنة   )13( بقانون رقم  قرار  فنية ورد خطأ في  ألسباب 
الرسمية،  الجريدة  من   )26( ممتاز  العدد  في  المنشور  اإلدارية،  المحاكم  بشأن  2020م  لسنة 
الصادر بتاريخ 2022/03/06م، فقد أدر	 بصورة خاطئة في المادة )8( منه عبارة "الهيئة العامة" 
في حين أن العبارة الصحيحة هي "الجمعية العامة"، حيث إن النص الصحيح للمادة على النحو التالي: 
"تعد الجمعية العامة للمحاكم اإلدارية األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، وتصدر عن 

رئيس الدولة".
وعليه، اقتضى التنويه لتدارك هذا الخطأ.




