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1 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195

رقم محتويات العددمسلسل
الصفحة

أوًل: قرارات بقانون

.1
قرار بقانون رقم )46( لسنة 2022م

5بشأن محاكم الهيئات المحلية.

.2
قرار بقانون رقم )47( لسنة 2022م

8بشأن المصادقة على اتفاقية النقل بالعبور "الترانزيت" بين الدول العربية.

.3
قرار بقانون رقم )48( لسنة 2022م

143بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم )7( لسنة 2005م وتعديالته.

ثانًيا: قرارات رئاسية

.1
قرار رقم )69( لسنة 2022م

151بشأن قبول استقالة القاضي مصطفى وهدان.

.2
قرار رقم )70( لسنة 2022م

152بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع.

.3
قرار رقم )71( لسنة 2022م

154بشأن عضوية لجنة تنفيذ قرارات مجلس األمن.

.4
قرار رقم )72( لسنة 2022م

155بشأن تمديد خدمة القاضي الشرعي/ مازن اآلغا.

.5
قرار رقم )73( لسنة 2022م

156بشأن المصادقة على النظام األساسي لمؤسسة معين بسيسو.

.6
قرار رقم )74( لسنة 2022م

161بشأن تمديد عمل اللجنة الوطنية لإلصالح.

ثالًثا: قرارات مجلس الوزراء

162نظام ترخيص الفلل السياحية رقم )25( لسنة 2021م.1.

169الئحة وحدات القياس رقم )23( لسنة 2022م.2.
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رابًعا: تعليمات وقرارات وزارية

.1
تعليمات رقم )3( لسنة 2022م

 - المسعف  مهنة  بمزاولة  لسنة 2021م   )7( رقم  التعليمات  بتعديل 
صادرة عن وزارة الصحة.

178

.2
قرار رقم )5( لسنة 2022م

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

179

.3
قرار رقم )6( لسنة 2022م

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

184

.4
قرار رقم )7( لسنة 2022م

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

187

خامًسا: قرارات المحكمة الدستورية العليا

.1
الدستورية  بالدعوى  العليا  الدستورية  المحكمة  عن  صادر  قرار 

188رقم )2022/05(.

.2
الدستورية  بالدعوى  العليا  الدستورية  المحكمة  عن  صادر  قرار 

195رقم )2022/06(.

.3
الدستورية  بالدعوى  العليا  الدستورية  المحكمة  عن  صادر  قرار 

201رقم )2022/08(.

209قرار صادر عن المحكمة الدستورية العليا بطلب التفسير رقم )2022/06(.4.

سادًسا: قرارات السلطة القضائية

.1
قرار رقم )2( لسنة 2022م

لسنة 2020م   )1( رقم  االنتقالي  األعلى  القضاء  مجلس  قرار  بتعديل 
بمدونة السلوك القضائي.

212

214حكم غيابي صادر عن محكمة استئناف نابلس.2.

215أحكام غيابية صادرة عن محكمة بداية رام هللا.3.
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220حكم غيابي صادر عن محكمة بداية نابلس.4.

221حكم غيابي صادر عن محكمة بداية قلقيلية.5.

222أحكام غيابية صادرة عن محكمة بداية الخليل.6.

224حكم غيابي صادر عن محكمة بداية بيت لحم.7.

225حكم صادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها االستئنافية.8.

226أحكام صادرة عن محكمة صلح سلفيت.9.

231حكم صادر عن محكمة صلح يطا.10.

232أحكام صادرة عن محكمة صلح قلقيلية.11.

234أحكام صادرة عن محكمة صلح طولكرم.12.

242حكم صادر عن محكمة صلح دورا.13.

243أحكام غيابية صادرة عن هيئة قضاء قوى األمن.14.

سابًعا: إعالنات

246إعالنات مجلس التنظيم األعلى - صادرة عن وزارة الحكم المحلي.1.

262إعالنات صادرة عن سلطة األراضي.2.

340إعالنات صادرة عن رئيس هيئة العمل التعاوني.3.
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ثامًنا: قوائم التجميد

.1
قرار رقم )8( لسنة 2022م

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

342

.2
قرار رقم )9( لسنة 2022م

لجنة  الوطنية - صادر عن  اإلدراج  قائمة  إرهابيين على  إدراج  بشأن 
تنفيذ قرارات مجلس األمن.

372
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قرار بقانون رقم )46( لسنة 2022م
بشأن محاكم الهيئات المحلية
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 )1( لسنة 1997م بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديالته،
وعلى قانون اإلجراءات الجزائية رقم )3( لسنة 2001م وتعديالته،

وعلى قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002م وتعديالته،
وعلى قرار بقانون رقم )32( لسنة 2018م بشأن محاكم الهيئات المحلية وتعديالته، 
وعلى قرار بقانون رقم )39( لسنة 2020م بشأن تشكيل المحاكم النظامية وتعديالته،

وعلى تنسيب مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2022/07/04م،
وبناًء على الصالحيات المخولة لنا،

وتحقيًقا للمصلحة العامة،

أصدرنا القرار بقانون اآلتي:

مادة )1)
لغايات تطبيق أحكام هذا القرار بقانون، يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه المعاني المخصصة لها 

أدناه، ما لم تدل القرينة على خالف ذلك:
الهيئة المحلية: وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي وإداري معين.

المحكمة: محكمة الهيئة المحلية.
القاضي: قاضي محكمة الهيئة المحلية.

مادة )2)
تنشأ بموجب أحكام هذا القرار بقانون في كل محافظة محكمة أو أكثر تسمى محاكم الهيئات المحلية . 1

بقرار يصدر من مجلس القضاء األعلى.
تعقد المحكمة جلساتها في المكان الذي تخصصه الهيئة المحلية لهذه الغاية ضمن حدودها.. 2

مادة )3)
تختص المحكمة بالنظر في جرائم الجنح والمخالفات التي ترتكب خالًفا ألحكام التشريعات الناظمة 

ألعمال الهيئات المحلية ضمن حدود الهيئة المحلية. 

مادة )4)
آخر . 1 قانون  وأي  النافذ  النظامية  المحاكم  تشكيل  لقانون  وفًقا  صلح  محكمة  المحكمة  تعتبر 

معمول به، وتتشكل المحكمة من قاضي صلح منفرد.
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لقانون . 2 وفًقا  الحاجة،  تقتضيه  ما  حسب  أكثر  أو  نيابة  وعضو  صلح  قاضي  للمحكمة  ينتدب 
السلطة القضائية النافذ، والقوانين النافذة ذات العالقة.

تطبق على قضاة المحكمة وأعضاء النيابة العامة العاملين لديها، أحكام قانون السلطة القضائية . 3
النافذ، وأي تشريعات تتعلق بالقضاة النظاميين وأعضاء النيابة العامة.

مادة )5)
من . 1 المالية  حقوقهم  وسائر  وعالواتهم  رواتبهم  ويتقاضوا  المحكمة  ومستخدمو  موظفو  يعين 

الهيئة المحلية، وفًقا للتشريعات الناظمة ألعمال الهيئات المحلية.
يخضع موظفو المحكمة ومستخدموها في قيامهم بواجباتهم، إلشراف مجلس القضاء األعلى.. 2
تؤمن الهيئة المحلية األبنية الالزمة للمحكمة ولوازمها وأوراقها ومطبوعاتها.. 3
من . 4 تكليف  على  بناًء  والمعاينة،  الكشف  أعمال  إجراء  صفة  لديهم  الذين  الموظفون  يتمتع 

قاضي المحكمة والمكلفون للعمل في المحكمة بصفة الضابطة القضائية أثناء القيام بعملهم.

مادة )6)
تتولى النيابة العامة مباشرة الدعوى الجزائية أمام المحكمة وفًقا للقانون. . 1
تتولى النيابة العامة تنفيذ األحكام الجزائية الصادرة عن المحكمة بالتعاون مع الهيئات المحلية . 2

وفًقا للقوانين النافذة.

مادة )7)
ينشأ في الهيئة المحلية التي تنعقد فيها المحكمة صندوق خاص يسمى )صندوق محكمة الهيئات . 1

المحلية( تودع فيه الرسوم التي تستوفيها المحكمة ومبالغ الغرامات والكفاالت التي تحكم بها. 
يلتزم أمين صندوق المحكمة بإيداع المبالغ المحصلة لديه يومًيا في الحساب الذي تحدده الهيئة.. 2
من . 3 المحصلة  المبالغ  مقدار  من   )%50( نسبة  لصالحها  المحكوم  المحلية  للهيئة  يخصص 

قبل المحكمة، ويودع الباقي في حساب الخزينة العامة. 
نتيجًة . 4 في صندوقها  المودعة  المبالغ  قيمة  بتسديد  المحكمة  فيها  تنعقد  التي  المحلية  الهيئة  تقوم 

ألحكام المحكمة لصالح الهيئات المحلية المحكوم لها خالل فترة تسعون يوًما من تاريخ إيداعها.

مادة )8)
األحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة تكون قابلة للطعن باالعتراض أو باالستئناف وفًقا لإلجراءات 

المبينة في قانون اإلجراءات الجزائية النافذ.

مادة )9)
المنظورة . 1 الدعاوى  الجزائية النافذ على  الواردة في قانون اإلجراءات  الموجزة  تسري األصول 

أمام المحكمة كافة.
تسري أحكام قانون اإلجراءات الجزائية النافذ على الدعاوى المنظورة أمام المحكمة كافة.. 2
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مادة )10)
بموجب أحكام هذا القرار بقانون، تحال إلى المحكمة جميع القضايا المنظورة التي أصبحت ضمن . 1

اختصاصها من النقطة التي وصلت إليها الدعوى، ما لم يكن باب المرافعة قد أقفل فيها. 
تحال األحكام المكتسبة للدرجة القطعية الصادرة عن أي محكمة هيئات محلية والتي لم يتم تنفيذها . 2

إلى النيابة العامة للتنفيذ.

مادة )11)
تعتبر محاكم الهيئات المحلية التي أنشئت قبل نفاذ هذا القرار بقانون وكأنها منشأة بمقتضاه.

مادة )12)
لمجلس الوزراء إصدار األنظمة المتعلقة بالمسائل اإلدارية، الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.

مادة )13)
يلغى قرار بقانون رقم )32( لسنة 2018م بشأن محاكم الهيئات المحلية وتعديالته.. 1
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.. 2

مادة )14)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد ثالثين يوًما 

من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2022/10/01 ميالدية
                   الموافق: 05/ربيع األول/1444 هجرية

حمــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
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قرار بقانون رقم )47( لسنة 2022م
بشأن المصادقة على اتفاقية النقل بالعبور "الترانزيت"

بين الدول العربية 
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

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

بتاريخ  )المعدلة(  العربية  الدول  بين  "الترانزيت"  بالعبور  النقل  تنظيم  اتفاقية  على  االطالع  وبعد 
2021/11/08م،

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

وبناًء على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2022/08/22م،
وعلى الصالحيات المخولة لنا،

وتحقيًقا للمصلحة العامة،

أصدرنا القرار بقانون اآلتي:

مادة )1)
بتاريخ  )المعدلة(  العربية  الدول  بين  "الترانزيت"  بالعبور  النقل  تنظيم  اتفاقية  على  المصادقة 

2021/11/08م، المرفقة بهذا القرار بقانون.

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 مع االتفاقية األصلية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2022/10/03 ميالدية
                    الموافق: 07/ربيع األول/1444 هجرية

حمــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
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79 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195



mjr.lab.pna.ps
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قرار بقانون رقم )48( لسنة 2022م
بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم )7( لسنة 2005م وتعديالته

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 التقاعد المدني رقم )34( لسنة 1959م وتعديالته،
وعلى قانون التأمين والمعاشات رقم )8( لسنة 1964م وتعديالته،

وعلى قانون الخدمة المدنية رقم )4( لسنة 1998م وتعديالته،
وعلى قانون التأمين والمعاشات لقوى األمن الفلسطيني رقم )16( لسنة 2004م وتعديالته،

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

وعلى قانون التقاعد العام رقم )7( لسنة 2005م وتعديالته،
وبناًء على الصالحيات المخولة لنا،

وتحقيًقا للمصلحة العامة،

أصدرنا القرار بقانون اآلتي:

مادة )1)
التعديل  هذا  إجراء  لغايات  وتعديالته،  لسنة 2005م   )7( رقم  العام  التقاعد  قانون  إلى  يشار 

األصلي. بالقانون 

مادة )2)
تعدل المادة )25( من القانون األصلي لتصبح على النحو اآلتي:

للمشترك الحق في الحصول على المنافع التقاعدية وفًقا لآلتي:. 1
تقاعد شيخوخة محسوًبا على أساس )2%( عن كل سنة خدمة أمضيت في ظل هذا القانون، أ. 

لمعادلة  وفًقا  احتسابها  فيتم  السابقة  الخدمة  سنوات  أما  المحددة،  المنافع  لنظام  وفًقا 
التقاعد الذي كان يخضع له المنتفع قبل انتفاعه بهذا القانون، وتضاف النسبة للنسبة  قانون 
الناتجة عن احتساب سنوات خدمته في ظل القانون األصلي، على أن تتحمل الخزينة العامة 
وفًقا  كانت  إذا  السابقة  خدمته  مدة  عن  التقاعدية  المستحقات  صرف  الحالة  هذه  في 
لقانون التقاعد المدني رقم )34( لسنة 1959م وتعديالته، وفي هذه الحالة ال تتحمل الخزينة 

تسديد أي اشتراكات للهيئة عن تلك المدة.
الحصول ب.  في  الحق  للمشترك  يكون  الفقرة،  هذه  من  )أ(  البند  في  ورد  بما  اإلخالل  دون 

أساس على  الحالة  هذه  في  التقاعدية  المنافع  احتساب  ويتم  الصحي،  العجز  تقاعد   على 
أن سنوات الخدمة المقبولة للتقاعد هي عدد سنوات الخدمة الفعلية حتى تاريخ العجز مضاًفا 
الخدمة  سنوات  تزيد  وال  اإللزامي،  التقاعد  سن  بلوغ  حتى  المتبقية  السنوات  نصف  إليها 

المحسوبة ألغراض التقاعد عن )40( سنة.
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تطبق آلية االحتساب الواردة في البند )أ( من هذه الفقرة، عند احتساب المستحقات التقاعدية ج. 
للمشترك في حاالت عدم استحقاق الراتب التقاعدي، مثل االستقالة أو الفصل من الخدمة 
الراتب  لصرف  األدنى  الحد  سنوات  توفر  وعدم  اإللزامي،  التقاعد  سن  بلوغ  حالة  في  أو 

التقاعدي.
في جميع األحوال، يجب أال يتجاوز الراتب التقاعدي الناتج عن التسوية النهائية حًدا أعلى د. 

بقيمة )80%( من متوسط الراتب آلخر ثالث سنوات من سنوات الخدمة المحسوبة ألغراض 
التقاعد، وفي حالتي العجز الصحي والوفاة أال يقل الراتب التقاعدي عن )30%( من متوسط 

الراتب آلخر ثالث سنوات من سنوات الخدمة المحسوبة ألغراض التقاعد.
 هـ.  باستثناء احتساب مدد الخدمة على فترتين وفًقا لما جرى تفصيله في البند )أ( من هذه الفقرة،

       تطبق أحكام هذا القانون على جميع عمليات استحقاق صرف الراتب التقاعدي وتوزيعه، 
      سواء بالنسبة للمتقاعد أو على ورثته من بعده.

المنافع . 2 تحسب  الراتب  متوسط  احتساب  ألغراض  خدمة  سنوات  ثالث  وجود  عدم  حالة  في 
على أساس متوسط الراتب لسنوات الخدمة الفعلية.

في حالة الوفاة يوزع على الورثة المستحقين الراتب التقاعدي وفًقا للجدول الوارد في هذا القانون، . 3
المعتمدة  لألسس  وفًقا  التقاعدي  الراتب  يحتسب  الفعلية  الخدمة  المشترك خالل  وفاة  حالة  وفي 
الحتساب راتب العجز الصحي الوارد في البند )ب( من الفقرة )1( من هذه المادة، ويوزع الراتب 

التقاعدي على الورثة المستحقين وفًقا للجدول الوارد في هذا القانون.
عنهم . 4 المستحقين  أو  القانون  بهذا  المشتركين  إلى  الهيئة  تؤديها  التي  التأمين  مبالغ  تستحق 

في الحاالت اآلتية:
وفاة المشترك وهو في الخدمة قبل بلوغ سن الستين، وفي هذه الحالة يؤدى المبلغ إلى الورثة أ. 

الشرعيين أو من يعينهم المشترك قبل وفاته.
إنهاء خدمة المشترك قبل بلوغه سن الستين بسبب عدم اللياقة الصحية إذا نشأت عن عجز كلي ب. 

دائم بموجب التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية المختصة.
البندين )أ، ب( من هذه الفقرة تكون ج.  مبالغ التأمين في كلتا الحالتين المنصوص عليهما في 

معادلة لنسبة الراتب السنوي تبًعا للسن، وذلك وفق الجدول رقم )1( الوارد في هذه المادة.
وفي حساب السنة تعتبر كسور السنة سنة كاملة.د. 

جدول رقم )1)
بيان نسبة مبالغ التأمين

نسبة مبلغ التأمين  % السن حتى سن نسبة مبلغ التأمين  % السن حتى سن
147 43 267 25
140 44 260 26
133 45 253 27
127 46 247 28
120 47 240 29
113 48 233 30
107 49 227 31
100 50 220 32
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93 51 213 33
87 52 207 34
80 53 200 35
73 54 193 36
67 55 187 37
60 56 180 38
53 57 173 39
47 58 167 40
40 59 160 41
33 60 153 42

يتوقف صرف حصة الورثة من الراتب التقاعدي اعتباًرا من أول الشهر التالي لتاريخ تحقق . 5
الحاالت اآلتية:

وفاة الوريث.أ. 
األرملة أو األرامل أو البنات أو األمهات إذا تزوجن.ب. 
بلوغ االبن، األخ الذكر المعال )21( سنة دون االلتحاق بمراحل التعليم المهني واألكاديمي ج. 

أو )26( سنة إذا كان ملتحًقا بإحدى الجامعات أو المعاهد العليا.
تعدل المنافع بقرار من مجلس الوزراء مرة على األقل كل ثالث سنوات معتمدة على الزيادة . 6

في متوسط الرقم القياسي ألسعار المستهلك في فلسطين خالل هذه المدة.
تدفع باإلضافة إلى المنافع التقاعدية الدفعات اآلتية:. 7

عالوة عائلية وفًقا لقانون الخدمة المدنية النافذ للمشترك طالما كان يستحق المعاش.أ. 
قائًما ب.  كان  الذي  األوقات عن  في وقت من  والدرجات  الرواتب  اختلف سلم  أو  تغير  إذا 

انتهاء خدمة المنتفع يسوى المعاش على أساس سلم الرواتب والدرجات الجديد، وذلك  عند 
اعتباًرا من الشهر الذي يحصل فيه التغيير أو االختالف، أيهما أفضل للمنتفع.

يستمر صرف منحة القدس لمتقاعدي القطاع العام من حساب الخزينة العامة.ج. 
العادية . 8 واإلجازات  الرسمية  البعثة  ومدة  مرتب  بدون  الدراسية  واإلجازات  اإلعارة  مدة  تدخل 

وذلك  القانون،  المساهمات حسب  كافة  عنها  تسدد  أن  على  التقاعدية،  المنافع  في  واالستثنائية 
وفقًا لالئحة تصدر عن مجلس الوزراء.

 أ.  في حال وفاة أحد المشتركين بأحكام هذا القانون تستمر جهة التشغيل بصرف رواتبه لمدة. 9
     ثالثة أشهر تشمل الشهر الذي توفي فيه وشهرين آخرين، وفي حال وفاة المتقاعد تستمر
للورثة فيه  توفي  الذي  الشهر  من  أشهر  ثالثة  لمدة  التقاعدي  راتبه  بصرف  التقاعد  هيئة      

     المستحقين وفقًا للجدول رقم )2( الملحق بالمادة )34( من هذا القانون.
شهر راتب  اعتماد  يتم  الفقرة  هذه  من  )أ(  البند  في  عليهما  المنصوص  الحالتين  كلتا  في   ب. 
تعددن إن  األرامل  أو  لألرملة  الذكر  السالفة  الحاالت  حسب  شيكل   )5000( أدنى        بحد 
ذلك يخالف  ما  كل  ويلغى  الجنازة،  مصاريف  بتولي  قام  أنه  يثبت  من  أو  القصر  ولي         أو 

     في أي قانون أو نظام تقاعدي آخر.
ج.  تطبق أحكام هذه المادة على جميع أنظمة التقاعد األخرى.
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السابقة . 10 التقاعد  ألنظمة  يخضع  كان  مشترك  ألي  تقاعدية  اشتراكات  فرق  أي  رد  يتوجب  ال 
وبحكم سنه انتفع بتاريخ 2006/09/01م بالقانون األصلي.

ال تتحمل هيئة التقاعد أي مستحقات تقاعدية غير المنصوص عليها في القانون األصلي وتعديالته . 11
الدائمة، وأي زيادة في المستحقات تكون ناتجة عن تطبيق أي تشريع إضافي ألي مشترك تتحملها 

الخزينة العامة.

مادة )3)
تعدل المادة )28( من القانون األصلي لتصبح على النحو التالي:

في حالة االستقالة يتم دفع المستحقات التقاعدية في أنظمة التقاعد على النحو اآلتي:
نظام المنافع المحددة:. 1

عليه أ.  منصوص  هو  لما  وفًقا  الشيخوخة  تقاعد  استحقاقه  قبل  الموظف  استقالة  حالة  في 
في المادة )27( من هذا القانون، يمكن وبموافقة الموظف نقل جميع سنوات الخدمة المقيدة 
إلى  فيه  يعمل  الذي  المحددة  المنافع  لنظام  وفًقا  المالية،  المساهمات  والمسدد عنها  لحسابه 
به  أو أي نظام مشابه يعمل  فيه،  الموظف عضًوا  الذي يصبح  البديل  الجديد  المنافع  نظام 

في القطاع الخاص.
إذا لم تكن إمكانية التمويل متوفرة لدى الموظف المذكور في البند )أ( من هذه الفقرة، وكانت ب. 

المحددة  المنافع  بنظام  بها  اشترك  التي  المبالغ  له  تدفع  سنوات  ثالث  من  أقل  خدمة  لديه 
تقاعدًيا  راتًبا  يستحق  ولم  أكثر  أو  سنوات  ثالث  خدمة  له  كان  وإذا  المحددة،  والمساهمات 
تصرف له كافة المساهمات التي كان يدفعها في نظام المنافع المحددة ومساهمته ومساهمة 

المشغل في نظام المساهمات المحددة حال مساهمته في هذا النظام.
إذا التحق موظف سابق بالخدمة، تقيد سنوات الخدمة السابقة غير المحولة إلى نظام التقاعد ج. 

البديل وكأنه لم تحصل هناك فترة انقطاع.
دون اإلخالل بأحكام البند )أ( من هذه الفقرة، يستطيع المشترك الذي يستقيل أن يتقدم بطلب د. 

المساهمات  المشترك  يسحب  وعندما  المحددة،  المنافع  نظام  في  مساهمته  كامل  لصرف 
الخاصة به، تعتبر مساهمة المشغل إيرادات غير عادية للهيئة.   

نظام المساهمات المحددة:. 2
إذا انسحب موظف من الخدمة قبل استحقاقه للتقاعد، يمكن وبناًء على طلب الموظف تحويل أ. 

رصيد حسابه في نظام )المساهمات المحددة( ألي نظام الحق مشابه بديل يلتحق به الموظف.
بجميع ب.  االحتفاظ  السابق  للموظف  يحق  الفقرة،  هذه  من  )أ(  للبند  وفًقا  التحويل  حدوث  قبل 

الحقوق الخاصة بالقيمة المجمعة في الحساب والحق في استمرار مراقبة االستثمار في الحساب.
للهيئة الحق في إغالق حساب الموظف المستقيل وتوزيع الرصيد إذا توفي كما هو منصوص ج. 

عليه في التشريعات النافذة.
تطبق أحكام هذه المادة على األشخاص المنسحبين من العمل بشكل اختياري أو إجباري.د. 
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مادة )4)
تعدل المادة )30( من القانون األصلي لتصبح على النحو اآلتي:

تقوم اللجنة الطبية المختصة بناًء على طلب الدائرة الحكومية المعنية بإعادة فحص وتقييم الوضع . 1
الصحي للمتقاعد بسبب العجز، شريطة أن يكون مر على تقاعده سنتين على األقل، وأن تكون 

وظيفته ما زالت شاغرة.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة )1( من هذه المادة، إذا شفي الموظف من عجزه، يعاد إلى وظيفته . 2

وتحتسب فترة االنقطاع عن العمل سنوات خدمة ألغراض التقاعد، على أن يسدد كل من الموظف 
والحكومة مساهمتيهما عن تلك الفترة.

مادة )5)
تعدل المادة )32( من القانون األصلي لتصبح على النحو التالي:

الورثة المستحقون هم:
أرملة أو أرامل المشترك.. 1
أوالده ومن يعولهم من إخوته الذكور الذين لم يتجاوزوا )21( سنة وقت وفاته.. 2
األوالد واألخوة ما فوق )21( سنة ودون )26( سنة الذين كانون يعالون من المشترك قبل وفاته . 3

والذين ما زالوا يكملون تعليمهم األكاديمي أو المهني.
الذين تجاوزوا )21( سنة والعاجزين عن تحصيل دخل . 4 الذكور  أوالده ومن يعولهم من إخوته 

ألسباب صحية، وتقوم اللجنة الطبية المختصة بتحديد ما إذا كان الوضع الصحي ألحدهم يمنعه 
من العمل أم ال.

البنات واألخوات غير المتزوجات، مطلقات أو أرامل.. 5
والدي المشترك.. 6
أرمل المشتركة.. 7

مادة )6)
تعدل المادة )33( من القانون األصلي لتصبح على النحو اآلتي:

في حال زواج أو وفاة األرمل/ة أو البنت أو األخت يتوقف صرف الراتب التقاعدي لألرمل/ة . 1
أو البنت أو األخت عند زواجه/ا أو وفاته/ا، ويعود إليه/ا حقه/ا في الراتب التقاعدي إذا طلقت 
أو ترمل/ت على أن يعاد احتساب وتوزيع الراتب التقاعدي على الورثة المستحقين وفًقا للجدول 

رقم )2( الملحق بالمادة )34( من هذا القانون.
األول ومعاشها من زوجها األخير، وفي هذه . 2 بين معاشها من زوجها  الجمع  ال يجوز لألرملة 

الحالة يصرف لها المعاش األكبر.
يشترط عند وفاة المشترك أال يكون هناك دخل للوريث المستحق من األخوة واألخوات، أو يكون . 3

دخاًل،  لألخوات  المدفوعة  النفقة  تعتبر  ال  الغرض  ولهذا  استحقاقهم،  قيمة  من  أقل  دخلهم 
شهادة  بوساطة  مستحقاته  من  أقل  دخله  أن  أو  دخل  على  حصوله  عدم  إثبات  المنتفع  وعلى 
من الجهة المعنية تؤيد إقراره، وفي حالة وجود دخل خاص تخصم قيمة الدخل من المستحقات 
التقاعدية، وتتم إعادة تحديد المستحقات التقاعدية سنوًيا على ضوء المتغيرات الحاصلة في الدخل، 

سواء في الزيادة أو النقصان.
للحصول على تقاعد الورثة يشترط الستحقاق الوالدة أال تكون متزوجة من غير والد المتوفى.. 4
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يستحق األرمل حال وفاة زوجته النصيب المحدد في الجدول رقم )2( الملحق بالمادة )34( . 5
من هذا القانون إذا كان وقت وفاتها ال يوجد له دخل خاص يعادل قيمة استحقاقه في المعاش 
الحالة  هذه  الفرق، وفي  بمقدار  له حصته  يستحقه صرف  الدخل عما  نقص  فإذا  يزيد عنه،  أو 
يوزع باقي الراتب التقاعدي المستحق للزوجة على المستفيدين في حدود األنصبة المبينة بالجدول 

المذكور دون وجود الزوج.

مادة )7)
تعدل المادة )35( من القانون األصلي لتصبح على النحو اآلتي:

إذا قل ما يمنح للوالدين في الحالة رقم )4( من الجدول رقم )2( الملحق بالمادة )34( من هذا . 1
القانون عن السدس نتيجة وجود دخل يرد الباقي إلى األرملة.

2 .)1( الفقرة  في  عليه  المنصوص  الجدول  من   )4( رقم  الحالة  في  الوالدين  أحد  وفاة   عند 
من هذه المادة، يؤول نصيبه إلى األرملة، فإذا كانت قد توفيت أو تزوجت يؤول هذا النصيب 
إلى األوالد، على أال يتجاوز مجموع المستحق لهم النسب الموضحة في الحالة رقم )6( أو الحالة 

رقم )7( من الجدول المنصوص عليه في الفقرة )1( من هذه المادة حسب الحال.
يشترط الستحقاق األخوة واألخوات معاًشا أن تثبت إعالة المورث لهم أثناء حياته.. 3

مادة )8)
تعدل المادة )39( من القانون األصلي بحذف الفقرة )3( منها.

مادة )9)
تعدل الفقرة )2( من المادة )41( من القانون األصلي لتصبح على النحو اآلتي:

جدول . 2 وإقرار  الهيئة،  شؤون  إلدارة  الالزمة  والمالية  اإلدارية  والتعليمات  القرارات  إصدار 
تشكيالت الوظائف ومشروع الموازنة المقدم من رئيس الهيئة.

مادة )10)
تعدل المادة )47( من القانون األصلي لتصبح على النحو التالي:

النظام،  يحق لعضو مجلس اإلدارة الحصول على مكافأة مالية ومنافع كما هو منصوص عليه في 
ويتم تحديد حجم المكافآت والمنافع قياًسا لما يحصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة في مؤسسات مماثلة 

من ناحية المسؤوليات والنشاطات وفًقا لنظام مكافآت خاص بالهيئة.

مادة )11)
تعدل الفقرة )2( من المادة )57( من القانون األصلي لتصبح على النحو اآلتي:

المشتركين . 2 األفراد  بمساهمات  المتعلقة  المعلومات  أحدث  على  يحتوي  سجالت  نظام  إنشاء 
في أنظمة التقاعد التابعين لها وفًقا ألحكام القانون.
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مادة )12)
تعدل الفقرة )5( من المادة )109( من القانون األصلي لتصبح على النحو اآلتي:

المتبقي . 5 الرصيد  القرض، خصم  سداد  من  االنتهاء  قبل  سبب  ألي  المنتفع  خدمة  انتهت  إذا 
استحقاق  حاالت  وفي  المعاش،  استحقاق  عدم  حال  في  المساهمات  من  ورثته  أو  يستحق  مما 
المعاش تحصل مما يستحق أو ورثته من المعاش الذي يستحق في حالة وفاته أو إنهاء خدمته 
للورثة  المستحق  المعاش  من  المتبقي  الرصيد  خصم  يجوز  وال  العمل،  عن  العجز  بسبب 
خصًما الهيئة  تتحمل  الرصيد  منها  يخصم  استحقاقات  هناك  تكن  لم  فإذا  الربع،  حدود  في   إال 

من المساهمات المحددة وريع استثمار أمواله.

مادة )13)
تعدل ديباجة المادة )110( من القانون األصلي لتصبح على النحو التالي:

مؤسسات  في  خدموا  الذين  الفلسطيني  األمن  وقوى  العام  القطاع  لموظفي  التفرغ  سنوات  تحسب 
التحرير الفلسطينية وفصائلها المعتمدة وكذلك سنوات األسر لألسرى المحررين من سجون  منظمة 

االحتالل وفًقا للمعطيات اآلتية:

مادة )14)
تعدل المادة )113( من القانون األصلي لتصبح على النحو اآلتي:

الموظف الذي أكمل الستين من عمره وكانت له سنوات خدمة أقل من السنوات المطلوبة الستحقاق . 1
راتب تقاعدي وفًقا لقوانين التقاعد السابقة المذكورة أعاله والقانون الحالي يكون له الحق في شراء 

سنوات خدمة ألغراض التقاعد وفًقا لالئحة تصدر عن مجلس الوزراء.
يجب أال تزيد عدد السنوات المسموح بشرائها وفقًا ألحكام الفقرة )1( من هذه المادة عن نصف . 2

عدد السنوات المسجلة لصالح الموظف في نظام التقاعد وفًقا ألحكام القوانين السابقة المذكورة 
أعاله والقانون الحالي.

للموظف . 3 المحسوبة  الفعلية  الخدمة  السنة من سنوات  تعتبر كسور  الشراء  في  الحق  ألغراض 
سنة كاملة.

مادة )15)
تعدل المادة )116( من القانون األصلي لتصبح على النحو اآلتي: 

تعتبر أموال هيئة التقاعد أموااًل عامة منفصلة إدارًيا وقانونًيا عن أموال الخزينة العامة.. 1
الراتب . 2 وبين  للتقاعد  المقبولة  الخدمة  مدة  عن  الهيئة  من  التقاعدي  الراتب  بين  الجمع  يجوز 

من أي جهة أخرى، سواء كانت عامة أو خاصة عن وظيفة غير خاضعة ألحكام هذا القانون.
في حالة عودة أي متقاعد للخدمة مرة أخرى يتم وقف صرف راتبه التقاعدي طيلة مدة خدمته . 3

الجديدة إذا كان سنه دون سن التقاعد اإللزامي ويعمل بوظيفة تابعة للتقاعد وفًقا لهذا القانون، 
التقاعدية من جديد من خالل ضم مدة خدمته  يتم تسوية مستحقاته  الالحقة  انتهاء خدمته  وعند 

السابقة إلى مدة خدمته الالحقة.
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مادة )16)
تعدل المادة )117( من القانون األصلي لتصبح على النحو التالي:

أكمل  إذا  المبكر  التقاعد  على  العام  القطاع  من  موظف  أي  يحيل  أن  الوزراء  لمجلس  يجوز 
خمس عشرة سنة خدمة مقبولة للتقاعد دون أن يخصم من مستحقاته اإللزامية.

مادة )17)
الفلسطينية كافة  التقاعد  القانون األصلي على أنظمة  المادة )118( من  البند )هـ( من  تسري أحكام 
في حال استحقت حاالت الجمع من عدة أنظمة تقاعدية دون أن يترتب على ذلك أثر مالي عند التطبيق.

مادة )18)
تعدل المادة )124( من القانون األصلي لتصبح على النحو التالي:

تعد الهيئة األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتصدر وفق األصول.

مادة )19)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة )20( 
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: 2022/10/09 ميالدية
                  الموافق: 13/ربيع األول/1444 هجرية

حمــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
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قرار رقم )69( لسنة 2022م
بشأن قبول استقالة القاضي مصطفى وهدان

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 التقاعد العام رقم )7( لسنة 2005م وتعديالته،

وعلى قرار مجلس القضاء األعلى في جلسته رقم )18( لسنة 2022م بتاريخ 2022/09/07م،
وبناًء على الصالحيات المخولة لنا،

وتحقيًقا للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1)
المصادقة على قرار مجلس القضاء األعلى بتاريخ 2022/09/07م في جلسته رقم )18( لسنة 2022م، 
2022/09/13م،  تاريخ  من  اعتباًرا  وهدان،  مصطفى  محمد  مصطفى  القاضي  استقالة  بقبول 

وفقًا 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، وينشر في الجريدة الرسمية. 

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2022/09/26 ميالدية
                          الموافق: 30/صفر/1444 هجرية

حمــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
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قرار رقم )70( لسنة 2022م
بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

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

الودائع  لضمان  الفلسطينية  المؤسسة  بشأن  لسنة 2013م   )7( رقم  بقانون  قرار  االطالع على  وبعد 
وتعديالته،

وعلى القرار الرئاسي رقم )78( لسنة 2019م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الفلسطينية 
لضمان الودائع،

وعلى تنسيب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع بتاريخ 2022/09/12م،
وبناًء على الصالحيات المخولة لنا،

وتحقيًقا للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1)
إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع، وذلك على النحو اآلتي:

رئيًسا. 1 محافظ سلطة النقد الفلسطينية، السيد/ فراس ملحم   
عضًوا. 2 ممثاًل عن وزارة المالية يسميه وزير المالية   
عضًوا. 3 مسجل الشركات       
خبير قانوني             عضًوا. 4 السيد/ محمد فاروق األحمد  
عضًوا. 5 خبير اقتصادي   السيد/ عادل الزاغة   
عضًوا. 6 خبير اقتصادي وتنمية  السيدة/ روال جودت الشنار  
عضًوا. 7 خبير قطاع خاص   السيد/ إياد جودة   

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: 2022/09/26 ميالدية
                         الموافق: 30/صفر/1444 هجرية

حمــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
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قرار رقم )71( لسنة 2022م
بشأن عضوية لجنة تنفيذ قرارات مجلس األمن 

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 )14( لسنة 2022م بشأن تنفيذ قرارات مجلس األمن،
وبناًء على تنسيب النائب العام/ رئيس لجنة تنفيذ قرارات مجلس األمن الدولي بتاريخ 2022/09/22م،

وعلى الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيًقا للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1)
إضافة رئيس هيئة مقاومة الجدار واالستيطان لعضوية لجنة تنفيذ قرارات مجلس األمن.

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: 2022/09/29 ميالدية
                  الموافق: 03/ربيع األول/1444 هجرية

حمــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
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قرار رقم )72( لسنة 2022م
بشأن تمديد خدمة القاضي الشرعي/ مازن اآلغا

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 )8( لسنة 2021م بشأن القضاء الشرعي وتعديالته،
وبناءً على تنسيب مجلس القضاء الشرعي في جلسته رقم )2022/14( المنعقدة بتاريخ 2022/09/06م،

وعلى الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيًقا للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1)
تاريخ  من  اعتباًرا  واحدة،  سنة  لمدة  اآلغا  حسين  جاسر  مازن  الشرعي/  القاضي  خدمة  تمديد 

2022/10/17م. 

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

مادة )3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2022/10/03 ميالدية
                  الموافق: 07/ربيع األول/1444 هجرية 

 
حمــمود عــباس

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية



mjr.lab.pna.ps
156 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 

قرار رقم )73( لسنة 2022م
بشأن المصادقة على النظام األساسي لمؤسسة معين بسيسو

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 )8( لسنة 2022م بشأن إنشاء مؤسسة معين بسيسو،
وبناًء على الصالحيات المخولة لنا،

وتحقيًقا للمصلحة العامة،

قررنا المصادقة على النظام اآلتي:

مادة )1)
اسم المؤسسة وصفتها

االعتبارية  بالشخصية  تتمتع  ربحية،  غير  ثقافية  رسالة  ذات  عامة  مؤسسة  بسيسو،  معين  مؤسسة 
والذمة المالية، ولها أن تعقد أي عقود أو اتفاقيات تتعلق بأعمالها مع أي شخص أو مؤسسة أو شركة 
داخل فلسطين أو خارجها، كما أن لها أن تستأجر أو تمتلك األموال المنقولة وغير المنقولة الالزمة 

ألعمالها، ولها بهذه الصفة أن تقاضي أو تقاضى.

مادة )2)
مقر المؤسسة وفروعها

يكون المقر الرئيس الدائم للمؤسسة في مدينة القدس، والمؤقت في مدينة غزة مسقط رأس الشاعر، 
ولها كذلك إنشاء فروع ومكاتب في فلسطين وخارجها بقرار من مجلس األمناء.

مادة )3)
أهداف المؤسسة

الشاعر  تراث  على  للحفاظ  إنشائها  مرسوم  في  المحددة  أهدافها  تحقيق  على  المؤسسة  تعمل 
معين بسيسو الثقافي واألدبي والفكري والسياسي وتعميم القيم الثقافية التي تبناها، وفي هذا السياق، 

تتولى المؤسسة اآلتي:
جمع أعمال الشاعر وتراثه وحفظهما.. 1
إنشاء مركز ثقافي متعدد األغراض في منطقة مسقط رأس الشاعر.. 2
اقتراح نشاطات ثقافية وأدبية وفنية وإنسانية وأكاديمية وخيرية وإعالمية وأي نشاطات أخرى . 3

يحددها مجلس األمناء وتنفيذها ورعايتها.
فلسطين . 4 لمثقفين من  تمنح  والفنون  الثقافة واألدب  لإلبداع في مجاالت  تخصيص جائزة سنوية 

وخارجها.
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مادة )4)
عضوية مجلس األمناء

يتكون مجلس أمناء المؤسسة من شخصيات وفعاليات طبيعية واعتبارية، فلسطينية.. 1
يضم مجلس أمناء المؤسسة األول األعضاء المعينين من الرئيس.. 2

مادة )5)
توزيع المهام في مجلس األمناء

ينتخب مجلس األمناء نائًبا لرئيس المجلس ليقوم بمهام رئيس المجلس في حال غيابه.. 1
ينتخب مجلس األمناء من بين أعضائه أميًنا للسر مهمته إعداد جدول أعمال كل اجتماع يعقده . 2

المجلس وتوثيق قراراته، وصياغة محضر االجتماع وحفظه، وتبليغ األعضاء بموعد االجتماعات 
وتعميم القرارات، وإعداد التقارير السنوية.

ينتخب مجلس األمناء من بين أعضائه أميًنا للصندوق.. 3

مادة )6)
اجتماعات مجلس األمناء

الدعوة . 1 وتتم  األقل،  على  أشهر  ثالثة  كل  واحدة  مرة  العادية  اجتماعاته  األمناء  مجلس  يعقد 
موعد  قبل  األعضاء  جميع  إلى  يرسل  األمناء  مجلس  رئيس  من  خطي  بإشعار  لالجتماعات 

االجتماع بأربعة أسابيع على األقل.
لمجلس األمناء عقد اجتماع طارئ بطلب خطي موقع من ثلث أعضائه على األقل، وتتم الدعوة . 2

االجتماع  موعد  قبل  األعضاء  جميع  إلى  يرسل  األمناء  مجلس  رئيس  من  خطي  بإشعار  له 
بثالثة أسابيع على األقل.

إذا لم يوجه رئيس مجلس األمناء الدعوة إلى االجتماع المطلوب وفق الفقرة )2( من هذه المادة، . 3
ينعقد المجلس حكًما فور انقضاء شهر واحد من تاريخ الطلب.

مادة )7)
قانونية االجتماعات والتصويت

البسيطة . 1 األغلبية  يمثلون  أعضاء  بحضور  صحيحة  األمناء  مجلس  اجتماعات  تكون 
)نصف عدد األعضاء +1(.

في حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل االجتماع لمدة ال تزيد على أسبوعين، وينعقد االجتماع التالي . 2
صحيًحا بمن حضر.

يرأس اجتماعات مجلس األمناء رئيس المجلس، أو نائبه في حال غيابه.. 3
يصدر مجلس األمناء قراراته باألغلبية البسيطة للحضور )نصف عدد الحضور +1(.. 4
البسيطة من مجموع األعضاء، حاضرين أو غائبين، . 5 يصدر مجلس األمناء قراراته باألغلبية 

في الحاالت اآلتية:
حجب الثقة عن نائب رئيس مجلس األمناء أو أمين السر أو أمين الصندوق.أ. 
إسقاط عضوية عضو في مجلس األمناء.ب. 
اقتراح تعديل النظام األساسي للمؤسسة.ج. 

في حالة تساوي األصوات، يكون صوت رئيس الجلسة مرجًحا.. 6



mjr.lab.pna.ps
158 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 

مادة )8)
محاضر جلسات مجلس األمناء

تدون محاضر اجتماعات مجلس األمناء في سجل خاص، وتوقع من قبل رئيس الجلسة وأمين السر، 
ويرفق معه قائمة بأسماء األعضاء الحاضرين.

مادة )9)
مهام مجلس األمناء

يتولى مجلس األمناء المهام اآلتية:
رسم السياسة العامة لنشاطات المؤسسة.. 1
المصادقة على أنظمة المؤسسة اإلدارية والمالية وخططها السنوية.. 2
المصادقة على ميزانية المؤسسة وحسابها الختامي.. 3
اتخاذ القرارات الالزمة لتحقيق أهداف المؤسسة، وتكليف المدير التنفيذي بتنفيذها.. 4
تنمية الموارد المالية للمؤسسة.. 5
الحسابات . 6 التنفيذي وإقراره، ومناقشة تقرير  المدير  المقدم من  المالي واإلداري  التقرير  مناقشة 

الختامية التي يتم تدقيقها من قبل مدقق الحسابات القانوني وإقراره.
اقتراح تعديل النظام األساسي للمؤسسة.. 7
البت فيما يرفع إليه من قبل المدير التنفيذي.. 8

أي مهام أخرى منصوص عليها في مرسوم إنشاء المؤسسة.9. 

مادة )10)
تشكيل لجان العمل المختلفة

لمجلس األمناء أن يشكل لجان متخصصة لمساعدته على إنجاز مهامه.

مادة )11)
تشكيل هيئة مستشارين

لمجلس األمناء تشكيل هيئة مستشارين للمؤسسة يتم اختيارهم من ذوي المكانة الثقافية الرفيعة من . 1
الشخصيات الفلسطينية والعربية والعالمية، لتقديم المشورة والنصائح واالقتراحات الالزمة لدعم 
نشاط المؤسسة الثقافي وتطويره. وتكون من مهام رئيس مجلس األمناء متابعة االتصال بهؤالء 
المستشارين سواء لحثهم على تقديم المقترحات أو ألخذ رأيهم في مقترحات وردت من مصادر 

أخرى ومشاريع قرارات، كلما اقتضى األمر.
تجتمع هيئة المستشارين مرة واحدة كل سنة بدعوة من رئيس مجلس األمناء.. 2

مادة )12)
الجهاز الوظيفي

المؤسسة  التي من شأن  بالمهام  للقيام  الموظفين  من  تنفيذي وعدد  مدير  الوظيفي من  الجهاز  يتكون 
تنفيذها وفًقا للمرسوم المنشئ لها.
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مادة )13)
المدير التنفيذي

يعين مجلس األمناء مديًرا تنفيذًيا للمؤسسة، ويقوم بالمهام اآلتية:
إدارة الجهاز الوظيفي للمؤسسة، واتخاذ القرارات الالزمة لحسن سير العمل فيها.. 1
متابعة مصالح المؤسسة لدى الهيئات والجهات المختلفة داخلًيا وخارجًيا.. 2
اإلشراف المباشر على موظفي المؤسسة، ومتابعة عملهم اليومي وتقييم أدائهم.. 3
المؤسسة وعرضهما على مجلس األمناء، . 4 لعمل  الموازنة  السنوية ومشروع  العمل  إعداد خطة 

وتنفيذ الخطط والبرامج المقرة من قبل المجلس، والتأكد من تحقيقها ألهدافها المرجوة.
متابعة تنفيذ قرارات مجلس األمناء وفًقا لألصول والنظام.. 5
برامج . 6 ضمن  والمشاريع  المقترحات  بإعداد  نشاطاتها  وتفعيل  المؤسسة  موارد  لتنمية  السعي 

وأهداف المؤسسة.
األمر بالصرف في المؤسسة، وفًقا لنظام خاص يصادق عليه مجلس األمناء.. 7
القيام بأي مهام أخرى يكلفه بها مجلس األمناء.. 8

مادة )14)
السنة المالية

تبدأ السنة المالية للمؤسسة بتاريخ 01/01 وتنتهي بتاريخ 12/31 من كل سنة.

مادة )15)
استخدام األموال

هذه . 1 يجوز سحب  وال  المؤسسة،  أموال  فيه  تودع  أكثر  أو  واحد  األمناء مصرف  مجلس  يحدد 
األموال أو أي جزء منها إال بتوقيع من المفّوضين بذلك.

المنشئ . 2 المرسوم  في  عليها  المنصوص  أهدافها  لتحقيق  للمؤسسة  المالية  الموارد  تخصص 
للمؤسسة وهذا النظام، وال يجوز صرفها على أي أمور أخرى.

مادة )16)
الحسابات المالية

يشرف رئيس مجلس األمناء وأمين الصندوق على الحسابات المالية للمؤسسة.. 1
تحتفظ دائرة الشؤون اإلدارية والمالية في المقر الرئيس للمؤسسة بدفاتر الحسابات، وفًقا لألصول . 2

المحاسبية ومسك الدفاتر، ووفًقا للتشريعات النافذة، ويتم تدقيق حسابات المؤسسة سنوًيا من قبل 
مدقق حسابات قانوني، على أن يتم تدقيقها وتقديمها خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر من انتهاء 

السنة المالية.
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مادة )17)
أحكام ختامية

البسيطة . 1 باألغلبية  قراراتها  وتأخذ  اجتماعاتها  األمناء  مجلس  يشكلها  التي  اللجان  تعقد 
)النصف + 1(.

يجوز اقتراح تعديل هذا النظام أو أي من أحكامه بقرار صادر عن أغلبية أعضاء مجلس األمناء، . 2
على أن يتم وضع اقتراح تعديل النظام على جدول األعمال بشكل مسبق مع عرض التعديالت 

المقترحة.
تقوم المؤسسة بإعداد اللوائح المكملة لنظامها األساسي ويصادق عليها مجلس األمناء.. 3
يعين مجلس األمناء مستشاًرا قانونًيا للمؤسسة.. 4
السنوي . 5 المجلس  اجتماع  للمؤسسة خالل  مدقق حسابات خارجي مرخص  األمناء  يعين مجلس 

العادي.

مادة )18)
اإللغاء

يلغى ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة )19)
السريان والنفاذ

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: 2022/10/04 ميالدية
                 الموافق: 08/ربيع األول/1444 هجرية

حمــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
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قرار رقم )74( لسنة 2022م
بشأن تمديد عمل اللجنة الوطنية لإلصالح 

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

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

وبعد االطالع على القرار الرئاسي رقم )104( لسنة 2021م بشأن تشكيل لجنة وطنية لإلصالح،
وبناًء على الصالحيات المخولة لنا،

وتحقيًقا للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1)
تمديد عمل اللجنة الوطنية لإلصالح المنشأة بالقرار الرئاسي رقم )104( لسنة 2021م بشأن تشكيل 

لجنة وطنية لإلصالح، لستة أشهر اعتباًرا من تاريخ 2022/10/18م.

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

مادة )3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2022/10/04 ميالدية
                   الموافق: 08/ربيع األول/1444 هجرية

 
حمــمود عــباس

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
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نظام ترخيص الفلل السياحية
رقم )25( لسنة 2021م

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

وألحكام قانون السياحة المؤقت رقم )45( لسنة 1965م وتعديالته، ال سيما أحكام المادة )14( منه، 
وبعد االطالع على المرسوم الرئاسي رقم )22( لسنة 2003م بشأن اختصاصات المحافظين وتعديالته،

واالطالع على القرار رقم )1( لسنة 2021م باعتبار الفلل السياحية إحدى الصناعات السياحية،
وبناًء على تنسيب وزير السياحة واآلثار،

وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 2021/09/13م، 
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:
الوزارة: وزارة السياحة واآلثار.

الوزير: وزير السياحة واآلثار.
بموجب  المفعول  ساري  وتعديالته،  لسنة 1965م   )45( رقم  المؤقت  السياحة  قانون  القانون: 
لسنة 1965م   )45( رقم  السياحة  قانون  سريان  بشأن  لسنة 1998م   )1( رقم  بقانون  المرسوم 

على جميع األراضي الفلسطينية. 
اإلدارة العامة: اإلدارة العامة لترخيص المهن السياحية وفًقا للهيكل التنظيمي المعتمد للوزارة.

المدير العام: مدير عام اإلدارة العامة لترخيص المهن السياحية.
الفيال السياحية: وحدة عقارية مستقلة تحتوي على حديقة وبوابة لها مدخل مستقل وساحة خارجية 
محاطة بسور من جميع الجوانب، معدة الستقبال وإيواء النزالء وتقدم خدمات فندقية كاملة أو جزء 

منها، وتضم مطبخ وغرف استقبال وغرف معيشة وغرف نوم وحمامات وأحياًنا مسبح خاص.
النزيل: الشخص الطبيعي المستفيد من الخدمات التي تقدمها الفيال السياحية.

الرخصة: الوثيقة الصادرة عن الوزارة تتضمن موافقتها الخطية على ممارسة المرخص له لتشغيل 
الفيال السياحية لمدة محددة، وذلك بعد استيفاء الشروط والمتطلبات الواردة في أحكام هذا النظام.

الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي مقدم طلب الحصول على الرخصة.
المرخص له: الشخص الحاصل على الرخصة.

التفتيش: إجراء الكشف والمتابعة الدورية على الفيال السياحية للتأكد من تطبيق أحكام هذا النظام.
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المفتش: موظف مكلف بقرار من المدير العام أو وفًقا لمهامه المحددة في الهيكل التنظيمي المعتمد 
للوزارة للقيام بالتفتيش. 

دائرة التفتيش: دائرة التفتيش السياحي المحددة وفًقا للهيكل التنظيمي المعتمد للوزارة.
السنة المالية: تبدأ من أول شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثالثين من شهر كانون األول 

من كل سنة ميالدية.

مادة )2)
يهدف هذا النظام إلى تحقيق اآلتي: 

تنظيم تشغيل الفيال السياحية.. 1
تعزيز الرقابة على الفيال السياحية واألنشطة التي تمارسها. . 2
دعم وتطوير الصناعات السياحية وضمان حماية المستهلك.. 3
تقديم كافة الخدمات السياحية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.. 4

مادة )3)
يحظر على الشخص تشغيل الفيال السياحية إال بعد الحصول على الرخصة وفًقا ألحكام هذا النظام.

مادة )4)
يشترط في الشخص توافر اآلتي: 

أن يكون فلسطينًيا أو أجنبًيا حاصاًل على إذن ممارسة العمل في فلسطين وفًقا للتشريعات النافذة.. 1
غير محكوم عليه بحكم قطعي بجناية أو جنحة مخلة باألخالق أو اآلداب العامة أو الشرف، . 2

ما لم يرد إليه اعتباره.  
حسن السيرة والسلوك.. 3
أال يكون قد حصل على ترخيص سابق المتالك أو تشغيل أو إدارة أي صناعة سياحية أخرى. . 4

مادة )5)
يقدم الشخص طلب الحصول على الرخصة وفًقا للنموذج المعتمد من الوزارة مرفًقا به الوثائق اآلتية:

سند الملكية أو عقد إيجار أو استثمار الفيال السياحية مصادق عليه من الجهات ذات االختصاص. . 1
صورة عن هوية الشخص الطبيعي مقدم الطلب أو شهادة تسجيل الشخص المعنوي. . 2
نقابة . 3 للفيال السياحية مصدقة صادرة عن مكتب هندسي مسجل وفًقا ألنظمة  مخططات هندسية 

المهندسين، سواء أكانت قائمة أم قيد اإلنشاء.
السجل التجاري وفًقا ألحكام التشريعات النافذة.. 4
رخصة بناء صادرة وفًقا ألحكام التشريعات النافذة. . 5
شهادة عدم محكومية وشهادة حسن السيرة والسلوك للشخص الطبيعي.. 6

مادة )6)
تقوم اإلدارة العامة بدراسة طلب الترخيص، ويجوز لها معاينة الفيال السياحية محل الترخيص.. 1
تصدر اإلدارة العامة قرارها بالموافقة األولية على ترخيص الفيال السياحية خالل )30( يوًما . 2

من تاريخ تقديم الطلب.
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تكون مدة الموافقة األولية )3( أشهر قابلة للتمديد لمرة واحدة بقرار من اإلدارة العامة.. 3
السياحية خالل . 4 الفيال  في  العمل  ممارسة  األولية  الموافقة  على  الحاصل  الشخص  على  يحظر 

المدة الواردة في الفقرة )3( من هذه المادة. 

مادة )7)
يجب على الشخص الحاصل على الموافقة األولية توفير المتطلبات اآلتية:

ملف ضريبي للفيال السياحية وفًقا ألحكام التشريعات النافذة.. 1
عقد أو وثيقة تأمين تشمل التأمين ضد أخطار الحريق والسرقة واإلصابات الجسدية والوفاة. . 2
شهادة السالمة العامة صادرة عن الدفاع المدني.. 3
أي متطلبات خاصة بالصحة العامة تحددها وزارة الصحة بالتنسيق مع الوزارة.. 4
الفتة مضاءة باسم الفيال السياحية مكتوبة باللغتين العربية واإلنجليزية.. 5

مادة )8)
يقوم المفتش بإعداد تقرير نهائي للفيال السياحية الحاصلة على الموافقة األولية. . 1
تصدر الوزارة قراًرا بالموافقة النهائية على طلب الترخيص بناًء على تنسيب اإلدارة العامة خالل . 2

)30( يوًما من تاريخ التقرير الوارد في الفقرة )1( من هذه المادة، واستيفاء الرسوم المقررة 
وفق أحكام هذا النظام.

يحق للوزارة رفض طلب الترخيص على أن يكون قرارها مسبًبا.. 3
تعد الوزارة سجاًل خاًصا بالفلل السياحية المرخصة وغير المرخصة، وتتولى اإلدارة العامة نشره . 4

بكافة الطرق وفًقا لتعليمات الوزير. 

مادة )9)
يجوز للمفتش تفتيش الفلل السياحية لغايات تطبيق أحكام هذا النظام وفق التشريعات النافذة.. 1
السياحية تمارس . 2 الفيال  أن  إثبات  المفتش  المادة، على  الفقرة )1( من هذه  لغايات تطبيق أحكام 

أعمال صناعة الفلل السياحية غير المرخصة، وذلك باالستعانة بتقارير شرطة السياحة واآلثار 
الموثقة  الشهود  أو شهادة  التواصل االجتماعي  اإلعالنات على كافة وسائل اإلعالم ومواقع  أو 

حسب األصول، وغيرها من الطرق األخرى. 

مادة )10)
تصدر الوزارة الرخصة باسم طالب الترخيص، وتعتبر الرخصة شخصية وال يجوز التنازل عنها . 1

للغير إال بموافقة الوزارة.
تكون الرخصة سارية المفعول ابتداًء من تاريخ إصدارها وحتى نهاية السنة التي صدرت بها.. 2

مادة )11( 
يقدم طلب تجديد الرخصة قبل نهاية شهر شباط من كل عام. . 1
يقوم المفتش بإعداد تقرير لغايات تجديد الرخصة للتأكد من شروط ومتطلبات الرخصة. . 2
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مادة )12)
يجب على المرخص له القيام باآلتي:

السماح لموظفي دائرة التفتيش بتنفيذ المهام الموكلة إليهم بموجب أحكام هذا النظام.. 1
توفير وسائل السالمة العامة ومتطلبات الوقاية وفًقا لمتطلبات الدفاع المدني.. 2
توفير متطلبات الصحة العامة للفيال السياحية وللعاملين المحددة من قبل وزارة الصحة بالتعاون . 3

مع الوزارة.
اإلعالن عن طبيعة الخدمات التي يقدمها وأسعارها المعتمدة من قبل اإلدارة العامة باللغة العربية . 4

واإلنجليزية، ووضعها في مكان بارز في الفيال السياحية. 
إعداد سجالت خاصة بالنزالء.. 5
تزويد اإلدارة العامة بكافة المعلومات واإلحصائيات وسجالت النزالء بناًء على طلبها. . 6
تزويد النزيل بفاتورة ضريبية وإيصال مختوم بختم الفيال السياحية ومؤرخ وموقع من المسؤول . 7

عنها وتدرج فيه بنود الخدمة التي قدمت وثمنها. 
تخصيص صندوق لحفظ أمانات النزالء، ووضعه في مكان ظاهر في الفيال السياحية.. 8
إبرام عقد مع النزيل وفًقا للنموذج المعتمد من الوزارة.. 9

إعداد لوحة استرشادية تتضمن التزامات النزيل الواردة في أحكام هذا النظام، ووضعها في مكان . 10
بارز في الفيال السياحية.

وضع الرخصة في مكان ظاهر في الفيال السياحية.. 11
توفير أماكن خاصة لحفظ األمتعة ومقتنيات النزيل.. 12
عدم تعديل األسعار المعلن عنها إال بعد موافقة اإلدارة العامة.. 13
إبالغ اإلدارة العامة عن أي تعديالت أو إضافات على الفيال السياحية قبل )3( أشهر.. 14

مادة )13)
يجب على النزيل االلتزام باآلتي: 

األخالق واآلداب العامة، واحترام عادات وتقاليد المجتمع الفلسطيني.. 1
التقيد بقواعد السالمة والصحة العامة.. 2
عدم إحداث إزعاج أو ضوضاء يلحق الضرر بالسكان المجاورين.. 3
الفيال . 4 استالم  عند  له  المرخص  مع  عليه  التوقيع  يتم  الذي  العقد  في  الواردة  باألحكام  االلتزام 

السياحية.

مادة )14)
يلتزم المرخص له بإعالم اإلدارة العامة عند تعرض النزيل لخطر أو إصابة جسدية فور العلم . 1

بها، وإبالغ أقرب مركز شرطة.
يعتبر المرخص له ضامًنا ومسؤواًل عن أي أضرار تلحق بالنزيل نتيجة إهماله أو عدم التزامه . 2

بمتطلبات الصحة والسالمة العامة.
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مادة )15)
يتولى المفتش المهام اآلتية: . 1

إجراء الكشف لغايات إصدار الموافقة األولية أو النهائية لترخيص الفيال السياحية أو تجديدها.أ. 
إجراء التفتيش الدوري والطارئ على أعمال وأنشطة الفيال السياحية، وفق التشريعات النافذة.ب. 
إعداد تقارير الكشف والتفتيش، وحفظها في سجل خاص لدى اإلدارة العامة.ج. 
في د.  إال  النزالء  من  السياحية  الفيال  فيها  تخلو  أوقات  في  الميدانية  والزيارة  الكشف  إجراء 

الحاالت الضرورية والطارئة، وفق التشريعات النافذة.
هـ.  االطالع على سجالت الفيال السياحية، ويجوز له التجول بكافة مرافقها.

يجوز للمدير العام القيام بالتفتيش الدوري أو الطارئ للتأكد من تنفيذ أحكام هذا النظام.. 2

مادة )16)
يجوز للمفتش توجيه كتاب تنبيه محدد المدة للمرخص له في حال وجود إحدى المخالفتين اآلتيتين:. 1

تدني مستوى الخدمات التي تقدمها الفيال السياحية.أ. 
عدم التزام المرخص له بأحكام هذا النظام.ب. 

تحتفظ دائرة التفتيش بكتاب التنبيه في الملف الخاص بالفيال السياحية.. 2

مادة )17)
أوضاع . 1 تصويب  لحين  مؤقًتا  بالرخصة  العمل  بوقف  للوزير  التنسيب  العام  للمدير  يجوز 

الفيال السياحية في إحدى الحاالت اآلتية: 
مخالفة شروط أو متطلبات الرخصة.أ. 
عدم تجديد الرخصة خالل المدة المحددة في أحكام المادة )11( من هذا النظام. ب. 
عدم االلتزام بالتنبيهات الخطية الصادرة عن المفتش. ج. 

يحدد في قرار وقف العمل بالرخصة المدة الالزمة لتصويب أوضاع الفيال السياحية.. 2

مادة )18)
يجوز للوزير بناًء على تنسيب المدير العام إلغاء العمل بالرخصة بشكل نهائي وإغالق الفيال السياحية 

بالتنسيق مع الجهات المختصة وفًقا ألحكام القوانين النافذة، في إحدى الحاالت اآلتية:
صدور حكم من المحكمة المختصة بإفالس الشخص المرخص له.. 1
وجود خطر على صحة وسالمة وأمن النزالء والمجتمع وفًقا لتقرير المفتش أو الجهات المختصة.. 2
صدور حكم قضائي قطعي بإدانة المرخص له الرتكابه جناية أو جنحة مخلة باألخالق أو اآلداب . 3

العامة أو الشرف.
تكرار مخالفة الشروط أو متطلبات الرخصة ألكثر من مرتين. . 4

مادة )19)
يلتزم المرخص له عند إلغاء الرخصة باآلتي:

عدم ممارسة العمل في الفيال السياحية.. 1
تسليم الرخصة لإلدارة العامة.. 2
إزالة أي الفتات أو إعالنات تتعلق بالفيال السياحية.. 3
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مادة )20)
يجوز للمرخص له التقدم لإلدارة العامة بطلب وقف العمل بالرخصة لفترة محددة على أن يكون . 1

مسبًبا.
تصدر اإلدارة العامة قرارها بشأن الطلب الوارد في الفقرة )1( من هذه المادة خالل )15( يوًما . 2

من تاريخ تقديم الطلب. 

مادة )21)
تتولى اإلدارة العامة التنسيق والتعاون مع شرطة السياحة واآلثار لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة )22)
تستوفي الوزارة رسًما سنويًا مقداره )1000( دوالر أمريكي إلصدار الرخصة أو تجديدها.. 1
تبقى جميع الرسوم مستحقة خالل فترة انتهاء الرخصة، ويتم استيفائها عند التجديد بأثر رجعي.. 2
ال تستوفى الرسوم عن فترة وقف الرخصة بناًء على طلب المرخص له.. 3

مادة )23)
يصدر الوزير تعليمات بتحديد أسس ومعايير تصنيف الفلل السياحية.. 1
اللجنة وآلية . 2 القرار أعضاء  السياحية، ويحدد  الفلل  بتشكيل لجنة لتصنيف  الوزير قراًرا  يصدر 

عملها.

مادة )24)
تلتزم الفلل السياحية القائمة قبل نفاذ أحكام هذا النظام بتصويب أوضاعها خالل )6( أشهر من تاريخ 

نفاذه.

مادة )25)
يستمر المحافظون في القيام بمهامهم وممارسة صالحياتهم وفق التشريعات النافذة.

مادة )26)
يصدر الوزير التعليمات والقرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة )27)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام. 
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مادة )28)
النظام، ويعمل به بعد ثالثين يوًما  تنفيذ أحكام هذا  على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، 

من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2021/09/13 ميالدية
                          الموافق: 06/صفر/1443 هجرية

د. حممد اشتية
رئيس الوزراء
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لئحة وحدات القياس
رقم )23( لسنة 2022م

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

وألحكام قانون المواصفات والمقاييس رقم )6( لسنة 2000م وتعديالته، ال سيما أحكام المادة )36( منه،
وبناًء على تنسيب مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية،

وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 2022/09/05م، 
وعلى الصالحيات المخولة لنا،

وتحقيًقا للمصلحة العامة،

أصدرنا الالئحة اآلتية:

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

على خالف ذلك:
الدولة: دولة فلسطين.

القياس: عملية تجريبية تهدف لتعيين قيمة منطقية أو أكثر لكمية ما.
يشتمل   ،)SI( بالرمز  له  ويرمز  القياس  لوحدات  موحد  نظام  القياس:  لوحدات  الدولي  النظام 

على الوحدات األساسية والوحدات المشتقة التي تشكل في مجموعها النظام الدولي لوحدات القياس.
الوحدات األساسية: الوحدات السبع األساسية الواردة في النظام الدولي لوحدات القياس، ويرمز لها 

برموز خاصة مبينة في أحكام هذه الالئحة.
الوحدات المشتقة: وحدات قياس لها اسم ورمز خاص بها يتم اشتقاقها من الوحدات األساسية من خالل 

معادالت كمية أو مضاعفات عشرية وغير عشرية لواحدة أو أكثر من الوحدات األساسية.
المضاعفات العشرية: المضاعفات التي يكون أساسها العدد )10(. 

المضاعفات غير العشرية: المضاعفات التي ال يكون أساسها العدد )10(.
المتر )meter(: وحدة قياس الطول ويرمز له بالرمز )م/m)، وهو طول المسار الذي يقطعه الضوء 

في الفراغ خالل فترة زمنية تساوي           1           من الثانية.
                                             
الكيلو غرام )kilogram(: وحدة قياس الكتلة ويرمز لها بالرمز )كغ/kg(، ويساوي كتلة النموذج 

.)BIPM( الدولي للكيلوغرام المحفوظ في المكتب الدولي لألوزان في فرنسا
لعمل  المناظر  الزمن  وهي   ،(s/ث( بالرمز  لها  ويرمز  الزمن  قياس  وحدة   :)second( الثانية 
)9192631770(  دورة إشعاع صادر عن انتقال إلكترون بين مستويين محددين من الحالة المرجعية 

.)133Cs( لذرة السيزيوم

((299 792 458
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لها  ويرمز  )الثيرموديناميكية(  الحرارية  الديناميكا  حرارة  درجة  قياس  وحدة   :)Kelvin( الكلفن 
للماء،  الثالثية  للنقطة  الثيرموديناميكية  الحرارة  درجة  من  ويساوي     1        ،(K/بالرمز)ك 

 ،)1H( لكل مول من )2H( مول من )بحيث يتكون الماء من المواد بالنسب التالية: )76 155 0.000
)9 379 0.000( مول من )17O( لكل مول من )16O(، )2 005 0.002( مول من )18O( لكل مول 

.)16O( من
ذلك  وهو   ،)A/أ( بالرمز  له  ويرمز  الكهربائي  التيار  شدة  قياس  وحدة   :(ampere( األمبير 
الثابت الذي إذا مر في موصلين مستقيمين ومتوازيين وبطول ال نهائي ومقطع دائري مهمل  التيار 
ووضعا على مسافة متر واحد في الفراغ أحدث بين الموصلين قوة تساوي )2x10-7( نيوتن لكل متر 

طولي. 
المول )mole): وحدة قياس كمية المادة ويرمز له بالرمز )مول/mol(، وهو كمية المادة في منظومة 
تحتوي عدد من المكونات األولية التي تساوي عدد الذرات الموجودة في كتلة مقدارها )0.012( كغ 
من نظير الكربون )12C(، ويمكن أن تكون المكونات األولية للمول من ذرات أو مركبات أو أيونات 

أو إلكترونات أو أجزاء أخرى أو مجموعات محددة من مثل هذه المجموعات.
القنديلة )candela): وحدة قياس شدة اإلضاءة ويرمز له بالرمز )قد/cd(، وهي شدة اإلضاءة 
في اتجاه معين لمصدر ذي إشعاعات أحادية الطول الموجي له تردد مقداره )540x1012( هيرتز وله 

شدة إشعاع في ذلك االتجاه تساوي    1    واط  لكل ستراديان.

مادة )2)
تحدد هذه الالئحة وحدات القياس المعتمدة والمستخدمة في الدولة.

مادة )3)
تهدف هذه الالئحة إلى تحقيق اآلتي:

توحيد وحدات القياس في الدولة.. 1
اعتماد وحدات القياس في الدولة لضمان إتمام األعمال التجارية المتعلقة بالقياس بشكل صحيح . 2

دون أي اختالف بالمقاييس.  

مادة )4)
تتمثل الوحدات األساسية وحدات القياس اآلتية:  . 1

المتر وحدة لقياس الطول، ويرمز لها بالرمز )م/m(.أ. 
الكيلوغرام وحدة لقياس الكتلة، ويرمز لها بالرمز )كغ/kg(.ب. 
الثانية وحدة لقياس الزمن، ويرمز لها بالرمز )ث/s(.ج. 
الثيرموديناميكية الكلفن وحدة لقياس درجة الحرارة، ويرمز لها بالرمز )ك/k(.د. 

.)A/هـ.  األمبير وحدة لقياس شدة التيار الكهربائي، ويرمز لها بالرمز )أ
المول وحدة لقياس كمية المادة، ويرمز لها بالرمز )مول/mol(.و. 
القنديلة وحدة لقياس شدة اإلضاءة، ويرمز لها بالرمز )قد/cd(.ز. 

(

( (

(273.16

683
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لدرجة . 2 قياس  كوحدة   )°C/س°( بالرمز  لها  يرمز  التي  المئوية  الحرارة  درجة  استخدام  يجوز 
الحرارة الثيرموديناميكية، وهي الفرق بين درجتي حرارة ثيرموديناميكية، إحداهما درجة تجمد 
الماء )273.15 كلفن(، لتكون وحدة الكلفن والدرجة المئوية متساويتان ويمكن استخدام أي منهما.

ال يجوز استعمال أي وحدة من وحدات القياس غير الواردة  في الفقرتين )1( و)2( من هذه المادة.. 3

مادة )5)
يكون للوحدات المشتقة من الوحدات األساسية اسم ورمز خاص بها وفًقا للجدول اآلتي: 

الكمية
Quantity

الوحدة
Unit

الرمز
Symbol

التعبير بواسطة:
Expression in:

الوحدات األساسية 
للنظام الدولي 

للوحدات/
base SI units 

وحدات 
أخرى 
للنظام 
الدولي 
للوحدات/
 other 
SI units

الزاوية المستوية/
Plane angle راديانradianرادRadm . m-1

الزاوية المجسمة/
Solid angleستيراديانsteradianسرSrm2. m-2

التردد/
FrequencyهيرتزhertzهزHzs-1

القوة/
ForceنيوتنnewtonنNm. kg. s-2

الضغط، اإلجهاد/
 Pressure,

stress
Pam-1. kg. s-2N. m-2باpascalباسكال

الشغل، الطاقة، 
كمية الحرارة/

 Energy, work,
 quantity of

heat

Jm2. kg. s-2N. mجjouleجول

القدرة، الطاقة 
اإلشعاعية/

 Power, radiant
flux

Wm2. kg. s-3J . s-1وwattواط
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كمية الكهرباء، 
الشحنة الكهربائية/
 Quantity of
 electricity,

electric charge

Cs. Aكلcoulombكولمب

فرق الجهد 
الكهربائي، القوة 
الدافعة الكهربائية/

 Electric
 potential,
 potential

 difference,
 electromotive

force

Vm2. kg. s-3.A-1W. A-1فvoltفولت

المقاومة 
الكهربائية/
 Electric
resistance

ohmΩΩm2. kg. s-3.A-2V. A-1اوم

الموصلية 
الكهربائية/

Conductance
Sm-2. kg-1.s3.A2A. V-1سنsiemensسيمنس

السعة الكهربائية/
CapacitanceفارادfaradفرFm-2. kg-1.s4.A2C. V-1

التدفق المغناطيسي/
Magnetic fluxفيبرweberفبWbm2. kg.s-2.A-1V. s

كثافة التدفق 
المغناطيسي/

 Magnetic flux
density

Tkg. s-2. A-1Wb. m-2تteslaتسال

الحث الكهربائي/
InductanceهنريhenryهـHm2. kg. s-2. A-2Wb. A-1

التدفق الضوئي/
Luminous fluxلومنlumenلمlmcdcd. sr

االستضاءة/
 Illuminanceلوكسluxلكlxm-2. cdlm. m-2
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نشاط المصدر 
اإلشعاعي/

Activity )of 
radionuclide)

Bqs-1بكbecquerelبكريل

الجرعة الممتصة، 
الكرما/

 Absorbed
dose, kerma

Gym2 . s-2J . kg-1غيgrayغري

مكافئ الجرعة/
 Dose

equivalent
Svm2 . s-2J . kg-1سفsievertسيفرت

نشاط العامل 
المحفز/

 Catalytic
activity

katmol . s-1كتkatalكتل

المساحة/
Areaمتر مربع Square

meter
m2m.mم2

الحجم/
Volume

متر 
مكعب

 Cubic
meter

m3m3م3

السرعة/
 Velocity,

Speed

متر لكل 
ثانية

 Meter per
secondم/ ثm/sm/s

التسارع/
Acceleration

متر لكل 
ثانية 
تربيع

 Meter per
 second
squared

م/ 
m/s2m/s2ث2

الكثافة/
Density

كيلو 
غرام 

لكل متر 
مكعب

 Kilogram
 per cubic

meter

كغ/ 
م3

Kg/
m3 Kg/m3

مادة )6)
القوة . 1 اسم  بإضافة  القياس األساسية  لوحدات  العشرية  المضاعفات  المشتقة من  الوحدات  تكون 

قبل الوحدة ورمزها قبل رمز الوحدة األساسية وفًقا للجدول اآلتي:

معامل الضرباسم البادئةرمز البادئة

Yيوتاyotta1024

Zزيتاzeta1021
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معامل الضرباسم البادئةرمز البادئة
Eاكزاexa1018

Pبيتاpeta1015

Tتيراtera1012

Gغيغاgiga109

Mميغاmega106

Kكيلوkilo103

Hهكتوhecto102

Daديكاdeca101

Dديسيdeci10-1

Cسنتيcenti10-2

Mمليmilli10-3

µمايكروmicro10-6

Nنانوnano10-9

Pبيكوpico10-12

Fفيمتوfemto10-15

Aآتوatto10-18

Zزبتوzepto10-21

yيوكتوyocto10-24

تكون للوحدات المشتقة من المضاعفات العشرية لوحدات القياس األساسية اسًما ورمًزا خاًصا . 2
بها وفًقا للجدول اآلتي:

الكمية
Quantity

الوحدة
Unit

الرمز
Symbol

القيمة بالوحدات الدولية
Value in SI units

Volume /لترحجمliterلL or l1 L = 1dm3 = 10-3 m3

Mass /طن كتلةtoneطنt1 t = 103 kg

Pressure /متري الضغط
bar1 bar = 105 Paبارbarبار
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مادة )7)
تكون للوحدات المشتقة من مضاعفات غير العشرية لوحدات القياس األساسية اسًما ورمًزا خاًصا بها 

وفًقا للجدول اآلتي:

الكمية
Quantity

الوحدة
Unit

الرمز
Symbol

القيمة بالوحدات الدولية
Value in SI units

الوقت/ 
Time

min1 min = 60 sدminuteدقيقة
h1 h = 60 min = 3600 sساhourساعة
d1 d = 24 h = 86400 sيdayيوم

الزاوية 
المستوية/
 Plane
 angle

revolution**1 revolution =2 × π  radدورة

 )Angular(درجة
degree°°1°= )π /180( rad 

 )Angular(دقيقة
minute′′1′= ) π/10800( rad

 )Angular(ثانية
secondʺʺ1ʺ= ) π/648000( rad

-- Gon or grad--gongon = )  π/200( rad

مادة )8)
تكون قيمة الوحدات المشتقة عن طريق التجربة وفًقا للجدول اآلتي:

الكمية
Quantity

الوحدة
Unit

الرمز
Symbol

القيمة بالوحدات الدولية
Value in SI units

الكتلة/ 
mass

 وحدة
 الكتلة
 الذرية

unified 
atomic mass 

unit
uذ

صغيرة  وحدة  هي  الذرية  الكتل  وحدة 
الذرية  الكتل  عن  للتعبير  تستخدم  للكتلة 
 )1/12( تساوي  وهي  الجزيئية،  والكتلة 

من كتلة ذرة الكربون 12C وتساوي:
 u = 1.660538921×10−27 kg

الطاقة/ 
energy

 إلكترون
eVإفelectronvoltفولت

اإللكترون  يكتسبها  التي  الحركية  الطاقة 
جهد  فرق  خالل  الفراغ  في  مروره  عند 

كهربائي مقداره 1 فولت ويساوي:
  1eV=1.60217733×10−19 J ±

  0.00000049  ×10−19 J
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مادة )9)
تكون الوحدات المشتقة والتي تستخدم في مجاالت محددة وفًقا للجدول اآلتي:

الكمية
Quantity

الوحدة
Unit

الرمز
Symbol

القيمة بالوحدات الدولية
Value in SI units

الطاقة الضوئية/
optical power--dioptre----1 dioptre = 1 m-1

كتلة األحجار الكريمة/ 
 mass of precious

stones

قيراط 
متري

 Metric
carat----1 carat = 2×10-4 kg

مساحة األراضي/
 Area of farmland
and building land

1000 = 1دونم--دونم--دونم

مساحة المقطع في مجال 
الذرات والفيزياء النووية/ 

Effective cross-
sectional Area

--barn--b1 b = 10-28 m2

الكتلة لكل وحدة طول من 
خيوط الغزل والنسيج/
 Mass per unit

length of
 textile yarns and

threads

--tex--tex1 tex = 10-6 kg.m-1

ضغط الدم والسوائل 
األخرى في الكائنات الحية/
 Blood pressure and

 pressure of other
body fluid

ميليمتر 
زئبقي

 Millimeter
 of mercury

column
-- mm

Hg
1 mm Hg = 133.322 
Pa

مادة )10)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه الالئحة.

m2
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مادة )11)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه الالئحة، ويعمل بها من تاريخ نشرها 

في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام هللا بتاريخ: 2022/09/05 ميالدية
                           الموافق:09/صفر/1444 هجرية

د. حممد اشتية
رئيس الوزراء
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تعليمات رقم )3( لسنة 2022م
بتعديل التعليمات رقم )7( لسنة 2021م

بمزاولة مهنة المسعف

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

وألحكام قانون الصحة العامة رقم )20( لسنة 2004م وتعديالته، ال سيما أحكام المواد )2، 62، 63( منه،
وعلى أحكام التعليمات رقم )7( لسنة 2021م بمزاولة مهنة المسعف،

وبناًء على الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيًقا للمصلحة العامة،

أصدرنا التعليمات اآلتية:

مادة )1)
يشار إلى التعليمات رقم )7( لسنة 2021م بمزاولة مهنة المسعف، لغايات إجراء هذا التعديل بالتعليمات 

األصلية.

مادة )2)
يعدل البند )ب( من الفقرة )4( من المادة رقم )3( من التعليمات األصلية، ليصبح على النحو التالي: 

المسعف المتقدم: حاصاًل على شهادة البكالوريوس في علوم اإلسعاف كحد أدنى من جامعة أو كلية 
معترف بهما أو ما يعادلهما من الجهات المختصة. 

مادة )3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

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

في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام هللا بتاريخ: 2022/09/12 ميالدية
                             الموافق: 16/صفر/4144 هجرية

الدكتورة مي سامل الكيلة
وزيرة الصحة
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قرار رقم )5( لسنة 2022م
بأحكام المواصفات والمقاييس الفلسطينية - اعتماد مواصفات

صادر عن مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس
ألحكام  واستناًدا   ،)2022/22( رقم  والمقاييس  المواصفات  مؤسسة  إدارة  مجلس  قرار  بموجب 
 قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم )6( لسنة 2000م، ال سيما أحكام المادتين )11( و)14( منه،
فقد قرر مجلس إدارة المؤسسة في جلسته المنعقدة بتاريخ 2022/08/07م، تحديث واعتماد المواصفات 

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

جدول )أ(
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قرار رقم )6( لسنة 2022م
بأحكام المواصفات والمقاييس الفلسطينية - اعتماد مواصفات

صادر عن مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس
منه،   )1( الفقرة   )2022/23( رقم  والمقاييس  المواصفات  مؤسسة  إدارة  مجلس  قرار  بموجب 
أحكام  سيما  ال  لسنة 2000م   )6( رقم  الفلسطينية  والمقاييس  المواصفات  قانون  ألحكام   واستناًدا 
المادتين )11( و)14( منه، فقد قرر مجلس إدارة المؤسسة في جلسته المنعقدة بتاريخ 2022/08/07م، 

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

جدول )ب(
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قرار رقم )7( لسنة 2022م
بأحكام المواصفات والمقاييس الفلسطينية - اعتماد مواصفات

صادر عن مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس
منه،   )2( الفقرة   )2022/23( رقم  والمقاييس  المواصفات  مؤسسة  إدارة  مجلس  قرار  بموجب 
أحكام  سيما  ال  لسنة 2000م،   )6( رقم  الفلسطينية  والمقاييس  المواصفات  قانون  ألحكام   واستناًدا 
المادتين )11( و)14( منه، فقد قرر مجلس إدارة المؤسسة في جلسته المنعقدة بتاريخ 2022/08/07م، 

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

جدول )ج(
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دعوى دستورية 
2022/05

دولة فلسطين
المحكمة الدستورية العليا

قضية رقم )10( لسنة )7( قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

الحكم

العربي  الشعب  باسم  هللا  رام  مدينة  في  مؤقًتا  المنعقدة  العليا  الدستورية  المحكمة  عن  الصادر 
الفلسطيني، في الجلسة المنعقدة يوم اإلثنين الثاني عشر من أيلول )سبتمبر( لسنة 2022م، الموافق 

السادس عشر من صفر لسنة 1444هـ.
الهيئة الحاكمة برئاسة المستشار: أ. د. محمد عبد الغني الحاج قاسم، رئيس المحكمة.

عباس،  حاتم  أبو سرور،  فتحي  النصر،  أبو  الرحمن  عبد  د.  أ.  المستشارين:  السادة  وعضوية 
د. رفيق أبو عياش، عدنان أبو وردة، محمد عبد الغني العويوي، فريد عقل، أ. د. خالد التالحمة، 

د. عبد الناصر أبو سمهدانة.

أصدرت الحكم اآلتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا رقم )2022/05( لسنة )7( قضائية "دستورية".

المدعون: 
قائمة تجمع الكل الفلسطيني بواسطة منسقها والمفوض عنها بسام أحمد القواسمة/ الخليل. . 1
الفلسطيني . 2 الكل  تجمع  قائمة  في  بصفته عضًوا  القواسمة  عبد هللا  أحمد  بسام  الدكتور  المحامي 

المقبول ترشحها النتخابات المجلس التشريعي للعام 2021.
الفلسطيني . 3 الكل  تجمع  قائمة  في  بصفته عضًوا  إسماعيل حسن عواوده  أسيد  الدكتور  المحامي 

المقبول ترشحها النتخابات المجلس التشريعي للعام 2021.  
وكيالهم المحاميان: د. معتز قفيشة و/أو د. بسام القواسمة، الخليل/ مقابل جامعة الخليل/ مجموعة 

أطلس القانونية.

المدعى عليهم:
مكتب . 1 للتبليغ:  عنوانه  العام،  النائب  عطوفة  يمثله  وظيفته،  إلى  باإلضافة  فلسطين  دولة  رئيس 

عطوفة النائب العام. 
رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني باإلضافة إلى وظيفته، عنوانه للتبليغ: رام هللا/ دوار المجلس . 2

التشريعي/ مبنى المجلس التشريعي الفلسطيني.
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الفلسطينية، . 3 للحكومة  ممثاًل  وبصفته  وظيفته  إلى  باإلضافة  الفلسطيني  الوزراء  مجلس  رئيس 
عنوانه للتبليغ: مبنى رئاسة الوزراء/ رام هللا. 

المجلس التشريعي ممثاًل بما يمثله قانوًنا، عنوانه للتبليغ: رام هللا/ دوار المجلس التشريعي/ مبنى . 4
المجلس التشريعي.

سعادة رئيس محكمة النقض بصفتها اإلدارية باإلضافة إلى وظيفته، عنوانه للتبليغ: رام هللا/ مجمع . 5
المحاكم.

النقض( . 6 محكمة  العليا/  المحكمة  )رئيس  األعلى  القضاء  مجلس  رئيس  يمثلها  القضائية  السلطة 
باإلضافة إلى وظيفته، عنوانه للتبليغ: رام هللا/ مجلس القضاء األعلى.

عطوفة النائب العام باإلضافة إلى وظيفته، عنوانه للتبليغ: رام هللا/ مكتب النائب العام. . 7

اإلجراءات

بتاريخ 2022/03/23م أودع المدعون الئحة دعواهم الدستورية لدى قلم المحكمة الدستورية العليا، 
بواسطة وكيلهم المحامي الدكتور معتز قفيشة و/أو الدكتور بسام القواسمة بموجب الوكالة المؤرخة 
دستورية  بعدم  الحكم  فيها  يطلبون   ،)2022/05( الرقم  تحت  سجلت  التي  في 2022/03/22م، 
الفقرة )3( من المادة )20( من القرار بقانون رقم )41( لسنة 2020 بشأن المحاكم اإلدارية لتعارضها 
المعدل  القانون األساسي  )2/30(، من   ،)3/26(  ،)6( المواد  الواردة في نصوص  األحكام  مع 

لسنة 2003م وتعديالته.
بتاريخ 2022/04/04م تقدم النائب العام بمذكرة طلب فيها رد الدعوى شكاًل و/أو موضوًعا لألسباب 

الواردة فيها.

المحكمة

بعد االطالع على األوراق والمداولة قانوًنا، وحيث إن الوقائع على ما يبين من الئحة الدعوى وسائر 
األوراق تتحصل في أن المدعين أقاموا هذه الدعوى األصلية المباشرة سندًا إلى أحكام المادة )1/27( 
دستورية  في عدم  للطعن  وتعديالته؛  لسنة 2006م   )3( رقم  العليا  الدستورية  المحكمة  قانون  من 
الفقرة )3( من المادة )20( من القرار بقانون رقم )41( لسنة 2020م بشأن المحاكم اإلدارية وتعديالته 
التي تنص على: "ال تختص المحكمة اإلدارية بالنظر في الطلبات أو الطعون المتعلقة بأعمال السيادة."، 
وذلك لمخالفتها أحكام المادة )2/30( من القانون األساسي المعدل للعام 2003م وتعديالته التي تنص 
القضاء."،  رقابة  من  إداري  عمل  أو  قرار  أي  تحصين  على  القوانين  في  النص  "يحظر  على: 
الحياة  في  المشاركة  حق  "للفلسطينيين  على:  تنص  التي  نفسه  القانون  من   )3/26( المادة  وأحكام 
السياسية أفراداً وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق اآلتية: ... 3- التصويت والترشيح 

في االنتخابات الختيار ممثلين منهم يتم انتخابهم باالقتراع العام وفقاً للقانون.".
وجاء في الئحة الدعوى الدستورية الماثلة أن النص المطعون في عدم دستوريته ألحق بالمدعين ضرًرا 
 )2021/76( رقم  الدعوى  في  الصادر  قرارها  في  اإلدارية  بصفتها  النقض  استناد محكمة  جراء 
إلى النص الطعين واعتبارها المرسوم بتأجيل االنتخابات من أعمال السيادة وليس للمحكمة حق النظر 
في الطعون المتعلقة بأعمال السيادة، ما أدى إلى حرمانهم من الحق في التقاضي والترشح لالنتخابات، 
وذلك إثر صدور الحكم القضائي عن محكمة النقض بصفتها اإلدارية في الدعوى رقم )2021/76( 
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االنتخابات  تأجيل  أن  بناًء على  االختصاص  لعدم  الدعوى  برد  القاضي  بتاريخ 2021/10/11م 
هو من أعمال السيادة وليس للمحكمة حق النظر في الطعون المتعلقة بأعمال السيادة، مستندة بذلك 

إلى أحكام المادة )3/20( من القرار بقانون رقم )41( لسنة 2020م سالف اإلشارة إليه.   
رئيس  سعادة  الخامس  عليه  المدعى  اختصموا  قد  الدستورية  الدعوى  في  المدعين  إن  وحيث 
محكمة النقض بصفتها اإلدارية باإلضافة إلى وظيفته، والمدعى عليه السادس السلطة القضائية ويمثلها 
رئيس مجلس القضاء األعلى دون ذكر األسباب التي تدعو إلى مخاصمتهم يكون اختصامهما اختصاًما 

لغير ذي صفة، وعليه تكون هذه الدعوى غير مقبولة لتلك الجهتين.
وحيث إن الدعوى قدمت بطريق الدعوى األصلية المباشرة سندًا إلى أحكام المادة )1/27( من قانون 
لذاته،  الطعين  النص  إلى  لسنة 2006م وتعديالته موجهة أصاًل   )3( العليا رقم  الدستورية  المحكمة 
مستهدفة مدى شرعيته، ابتغاء حكم القانون األساسي )الدستور( مجرًدا في شأنه بمنأى عن أي طلبات 
القانونية المدعى مخالفتها الدستور ال يتصل  موضوعية، وذلك ألن الفصل في دستورية النصوص 
بكيفية تطبيقها عملًيا أًيا كانت تلك الجهة التي طبقتها سواء المحاكم اإلدارية أو غيرها وال بالصورة 
التي فهمها بها القائمون على تنفيذها، وإنما مرد اتفاقها مع الدستور أو خروجها عليه يعود إلى الضوابط 
التي فرضها على األعمال التشريعية )القوانين واألنظمة( التي أسند اختصاص الفصل في دستوريتها 
أو عدمه إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها سندًا إلى أحكام المادة )24( من قانون هذه المحكمة.
وحيث إن المدعين في الدعوى الدستورية الماثلة قد حددوا نطاق دعواهم بالطلب من المحكمة الدستورية 
الحكم بعدم دستورية المادة )3/20( من القرار بقانون رقم )41( لسنة 2020م بشأن المحاكم اإلدارية 
وتعديالته، وذلك لتعارضها مع أحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته في المادتين 
)3/26(، )2/30(، لذلك فإن المحكمة الدستورية العليا ملزمة بالنظر في موضوع هذه الدعوى ضمن 
النطاق المحدد لها بمنأى عن أي أمور موضوعية قد أوردها المدعون في الئحة الدعوى الماثلة مع 
التأكيد أن المحكمة الدستورية العليا ليست جهة طعن في أحكام القضاء التي أشير إليها وال تعقب عليها.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد التزمت في أداء مهمتها - كما المحاكم الدستورية األخرى - 
بالرقابة على دستورية القوانين، وفًقا لألصول والضوابط التي استقرت في أكثر المحاكم الدستورية 
قرينة   -1 أهمها:  من  والضوابط،  القواعد  من  مجموعة  إلى  النظام  بهذا  األخذ  إلى  وأسبقها  عراقة 
الدستورية لمصلحة القوانين التي تعني أن األصل في ما يصدر عن الهيئة التشريعية من قوانين أنها 
صادرة في حدود الدستور، ومن ثم على المحكمة عند فحص دستورية القوانين أن تالحظ هذا األمر فال 
تخرج عن مقتضى هذه القرينة إال إذا كان هذا التعارض واضًحا بيًنا صريًحا بحيث يستحيل التوفيق 
كانت مخالفة  إذا  إال  الدستورية  بعدم  تقضي  العليا ال  الدستورية  المحكمة  فإن  أخرى  وبعبارة  بينها، 
بالنظر في  بوجه عام  المحاكم والقضاء  الدستور فوق مستوى كل شك. 2- عدم اختصاص  القانون 
أعمال السيادة، وذلك أن مبدأ الفصل بين السلطات َيقُصر سلطة القضاء على الفصل في الخصومات 
والمنازعات المدنية والجنائية واإلدارية دون أعمال السيادة؛ ألن هذه األعمال تحتاج إلى معلومات 

وموازين وعناصر قد ال تتاح للقضاء والمحاكم.
مبدأ  في  عام  كأصل  أساسها  تجد  القضائية  الرقابة  أن  على  استقر  قد  الدستوري  القضاء  إن  وحيث 
المشروعية وسيادة القانون الذي أرساه القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته، غير أنه يرد 
على هذا األصل قيد يقضي باستبعاد أعمال السيادة من مجال الرقابة القضائية، وذلك على اعتبار أن 
خروجها من والية القضاء يعد أحد صور التطبيق األمثل إلعمال المفهوم الصحيح لمبدأ الفصل بين 
بما جاء  المبدأ  الثالث وتعاونها، ويتمثل هذا  السلطات  بين  إقامة توازن دقيق  الذي يوجب  السلطات 
في المادة )2( من القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته بما نصت عليه: "الشعب مصدر 
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السلطات ويمارسها عن طريق السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على أساس مبدأ الفصل بين 
السلطات على الوجه المبين في هذا القانون األساسي."، وكذلك بما جاء في مقدمة القانون األساسي 
)الديباجة(: "...، لقد قرر هذا القانون األساسي األسس الثابتة التي تمثل الوجدان الجماعي لشعبنا، ... 
بضمان الحقوق والحريات العامة والشخصية على اختالفها بما يحقق العدل والمساواة للجميع دون 
تمييز، أو فيما يخص مبدأ سيادة القانون، وتحقيق التوازن بين السلطات، مع توضيح الحدود الفاصلة 
بين اختصاصات كل منها، بحيث تكفل لها االستقاللية من ناحية، والتكامل في األداء من ناحية أخرى، 
تلتزم كل سلطة  أن  ذلك  الجميع".، ومؤدى  التي هي رائد  العليا  الوطنية  المصلحة  وذلك في سبيل 
بحدود اختصاصها وأال تتعدى على اختصاصات غيرها أو تتخلى هي عن اختصاصها لسلطة أخرى 

إال في حدود التفويض التشريعي المحدد.
وحيث إن أعمال السيادة وصف لم يحدده القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته أو أي قانون 
آخر بحد فقد دل ذلك على رغبة المشرع في ترك مهمة تحديده للقضاء وحده بخصوص كل عمل 
من تلك األعمال على حدة، فالقضاء وحده هو الذي يعطيه وصفه الحق والتكييف القانوني الصحيح 
على ضوء طبيعة ذلك العمل وحقيقته، دون اعتداد باألوصاف التي قد يسبغها المشّرع عليها متى كانت 

طبيعتها تتنافى معها.
وحيث إن الفقه والقضاء الدستوري استقر على أن العبرة في تكيف األعمال السيادية تقوم على معيار 
موضوعي يتمثل في طبيعة األعمال نفسها التي تتصل بالسياسة العليا للدولة بما لها من سلطة عليا 
الخارجية  العليا، وتنظيم عالقاتها  السياسية  الجماعة  الداخل والخارج، مستهدفة مصلحة  وسيادة في 
الخارجي،  إقليمها من االعتداء  الداخل والخارج، والدفاع عن  بالدول األخرى، وتأمين سالمتها في 
ويدخل ذلك كله في اختصاص السلطة التنفيذية والتشريعية، ما يقتضي منحهما سلطة تقديرية أوسع 
نطاًقا وأبعد مدًى تحقيًقا لصالح الوطن وسالمته دون تخويل القضاء بسلطة التعقيب على ما تتخذانه 
من قرارات أو أعمال في هذا الصدد، كل ذلك متى التزمتا بحدود القانون األساسي )الدستور( وأحكامه 
في  الحال  هو  كما  للقضاء  التقديرية  السلطة  إلى  يعود  ذلك  تحديد  في  والمراد  وقيوده،  وضوابطه 
التي  المبررات  االنتخابات ضمن  تأجيل  مسألة  أن  اعتبر  الماثلة حيث  الدستورية  الدعوى  موضوع 

ساقها في حكمه من أعمال السيادة.
وحيث إن القرار بقانون رقم )41( لسنة 2020م بشأن المحاكم اإلدارية يتصل بتنظيم أصول المحاكمات 
لديها، ويحدد اختصاصاتها، ويرسم حدودها، ويبين ضوابطها، ولما كان الطعن الماثل ينصب على 
نص الفقرة )3( من المادة )20( من القرار بقانون نفسه سابق اإلشارة إليه لمخالفتها المادة )30( 
فقرة )2( من القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته المتعلقة بحق التقاضي، ولمخالفتها أيًضا 

نص المادة )26( فقرة )3( من القانون األساسي نفسه المتعلقة بالتصويت والترشح لالنتخابات.
وحيث إن المادة )30( من القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته بفقرتيها األولى والثانية 
تجب قراءتها وحدة واحدة نظًرا إلى وحدة الموضوع الذي تناولته حيث نصت على: "1- التقاضي حق 
مصون ومكفول للناس كافة، ولكل فلسطيني حق االلتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وينظم القانون إجراءات 

التقاضي بما يضمن سرعة الفصل في القضايا.
2- يحظر النص في القوانين على تحصين أي قرار أو عمل إداري من رقابة القضاء".

ومؤدى ذلك أن هذا النص قد حرص على حق المواطن في النفاذ إلى القضاء والمحاكم أًيا كان نوعها 
بصورة ميسرة، مسقًطا القيود التي تحول بين الناس كافة وااللتجاء إلى قاضيهم الطبيعي الذي يتمثل 
في الدعوى الماثلة بالمحاكم اإلدارية للطعن في مشروعية أي قرار أو عمل إداري صادر عن ذوي 
الشأن العام للوصول إلى الترضية القضائية التي ينشدها أطراف النزاع، كل ذلك وفًقا للقوانين التي 
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تنظم أعمال المحاكم اإلدارية واختصاصاتها، غير أن ذلك ال يعني غل يد المشرع عن استثناء أعمال 
السيادة وإخراجها من اختصاصات القضاء اإلداري على سبيل االستثناء من األصل العام؛ إذ إنه أطلق 
الحق بتقديم الطعون كما ذكر لكن االستثناء هو في ما تتوصل إليه المحكمة اإلدارية وفًقا لتقديرها وقائع 
النزاع المعروض عليها وفهمها حكم القانون بشأنها من خالل ما يقدم لها من بينات ومرافعات وفًقا 
لألصول والقانون، وبكل نزاهة وحيادية متحررة من كل قيد أو تأثير بالحدود التي يقتضيها الصالح 
العام، وذلك فيما إذا كان ذلك العمل اإلداري المطعون فيه يخضع الختصاصها و/أو باعتباره عماًل 
من أعمال السيادة يخرج عن اختصاصها، وعليه ليس هناك أي تناقض بين الحق في التقاضي كحق 
دستوري أصيل وتنظيمه تشريعًيا، فالقول بعدم الدستورية في هذا الجانب غير وارد وال يوجد ما يسنده.
ومن حيث إدعاء المدعين بمخالفة النص الطعين حكم المادة )3/26( من القانون األساسي المعدل 
أفراداً  السياسية  الحياة  في  المشاركة  حق  "للفلسطينيين  على:  تنص  التي  وتعديالته  لسنة 2003م 
االنتخابات  في  والترشيح  التصويت   -3  ... اآلتية:  الحقوق  الخصوص  وجه  على  ولهم  وجماعات 
من  خلًوا  ورد  قد  أنه  فنجد  للقانون."  وفقاً  العام  باالقتراع  انتخابهم  يتم  منهم  ممثلين  الختيار 
كل ما من شأنه القول بمصادرة الحق في التصويت والترشح لالنتخابات، وال توجد عالقة بينه وبين 
جهة  ليست  الحكم  هذا  في  سابًقا  بينا  كما  العليا  الدستورية  والمحكمة  المذكور،  الدستوري  النص 
طعن على ما تصدره المحاكم على اختالف أنواعها من أحكام وال تعقب عليها، فال سند للقول بإخالل 
النص الطعين بحقهم في االنتخاب والترشح كحق دستوري ال من حيث محتواه وال من حيث مقاصده، 

ويضحي النعي عليه بهذا الشأن قواًل مرساًل مفتقًدا ما يسنده، وال يتعلق به، متعين الرفض.
ولما كان ذلك تجد المحكمة الدستورية العليا أن النص المطعون فيه، موضوع هذه الدعوى ال يشوبه 
عوار دستوري، وال ينال من جوهر الحقوق والحريات التي يدعيها المدعون في دعواهم الدستورية. 

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.
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رأي مخالف
من المستشار أ. د. خالد التالحمة

عضو هيئة المحكمة الدستورية العليا الحاكمة
في الدعوى الدستورية رقم )2022/05)

عنه  أفصحت  ما  وعلى  أنه  ذلك  عليه،  حكمها  وحملت  إليه  خلصت  فيما  المحترمة  األغلبية  أخالف 
األوراق أن المدعين في الدعوى الدستورية األصلية المباشرة الماثلة طعنوا في عدم دستورية نص 
الفقرة )3( من المادة )20( من القرار بقانون رقم )41( لسنة 2020م بشأن المحاكم اإلدارية، المنشور 
في الوقائع الفلسطينية بتاريخ 2021/01/11م، العدد الممتاز )22(، التي تنص على أنه: "ال تختص 
مع  لتعارضها  وذلك  السيادة."،  بأعمال  المتعلقة  الطعون  أو  الطلبات  في  بالنظر  اإلدارية  المحكمة 
أحكام المادة )2/30( من القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته التي تنص على أنه: "يحظر 

النص في القوانين على تحصين أي قرار أو عمل إداري من رقابة القضاء".
وقد بنى المدعون دعواهم بعدم الدستورية على سندٍ من أن أحكام الفقرة )3( من المادة )20( من القرار 
بقانون رقم )41( لسنة 2020م بشأن المحاكم اإلدارية كانت هي األساس في صدور حكم قضائي من 
محكمة النقض بصفتها اإلدارية في الطعن رقم )2021/76( بتاريخ 2021/10/11، الذي قضى برد 
الدعوى لعدم االختصاص بناء على أن تأجيل االنتخابات هو عمل من أعمال السيادة، وليس للمحكمة 

حق النظر في الطعون المتعلقة بأعمال السيادة وفًقا لنص هذه الفقرة.
لقد قبلت محكمتنا النظر في هذه الدعوى لتوفر شروط المادة )1/27( من قانون المحكمة الدستورية 
العليا رقم )3( لسنة 2006م وتعديالته، ومن المقرر في قضاء محكمتنا أن الرقابة التي تباشرها يقف 
مجالها عند حد التحقق من مدى موافقة التشريع المطعون فيه أحكام القانون األساسي، وهي رقابة لها 
الخروج  به وحمايته من  المعمول  القانون األساسي  إلى صون  فيها، تسعى  قانونية ال جدال  طبيعة 

على أحكامه.
بّين المدعون أن ضرًرا واقعًيا لحق بهم من تطبيق النص المطعون في عدم دستوريته، بالنظر إلى 
أن مرّد األمر في الضرر يعود إلى هذا النص الذي صدر على أساسه حكم القضاء اإلداري المتضمن 
اعتبار قرار تأجيل االنتخابات من أعمال السيادة، وال يدخل في اختصاص المحاكم، على نحو قد أخّل 
بممارستهم حقوقهم الدستورية في الترشّح واالنتخاب التي كفلها القانون األساسي في المادة )3/26( 
منه التي نصت على أنه: "للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراًدا أو جماعات ولهم على 
يتم  منهم  ممثلين  الختيار  االنتخابات  في  والترشيح  التصويت  اآلتية:.. 3.  الحقوق  الخصوص  وجه 

انتخابهم باالقتراع العام وفًقا للقانون".
ولّما كانت الرقابة الدستورية على القوانين واللوائح تستند إلى مبدأ المشروعية وسيادة القانون الذي 
األفراد  حقوق  لحماية  بموجبها  والعمل  الملزمة،  القواعد  لمجموعة  الخضوع  اإلدارة  على  يملي 
تحظر  وتعديالته  لسنة 2003م  المعدل  األساسي  القانون  من   )2/30( المادة  كانت  ولمّا  وحرياتهم، 
صراحة فكرة التحصين، بقولها: "يحظر النص في القوانين على تحصين أي قرار أو عمل إداري من 
رقابة القضاء"، دون أن تبين هذه المادة طبيعة القرارات واألعمال الصادرة عن اإلدارة، بل جاءت 
بصياغة عامة يستفاد منها أن األعمال والقرارات الصادرة من اإلدارة تخضع جميعها لرقابة القضاء، 
سواء أكانت من أعمال السيادة أم لم تكن؛ فإن النص الذي ورد في  الفقرة )3( من المادة )20( من 
القرار بقانون رقم )41( لسنة 2020م بشأن المحاكم اإلدارية بتحصين أعمال السيادة من رقابة القضاء 
ال يسنده دليل من القانون األساسي، ولو أراد المشرع الدستوري ذلك الستثنى صراحة أعمال السيادة 
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من الحظر، والقاعدة األصولية تقول إن: "المطلق يجري على إطالقه".
إن القضاء اإلداري المقارن الذي نشأت نظرية أعمال السيادة في ظله يتجه نحو تضييق إعمال هذه 
النظرية برفعه الحصانة عن العديد من القرارات واألعمال التي كانت في وقت سابق تُعد من أعمال 
السلطة  من  الصادرة  واألعمال  القرارات  أغلب  على  رقابته  بسط  للقضاء  يتيح  نحٍو  على  السيادة، 

التنفيذية لفحص مدى احترامها مقتضيات الدستور من ضوابط ومحظورات.
ولّما كانت فكرة التحصين تشكل خروًجا على مبدأ سمو الدستور وسيادة القانون؛ فإن عبارة "ال تختص 
المحكمة اإلدارية بالنظر في الطلبات أو الطعون المتعلقة بأعمال السيادة" الواردة في المادة )3/20( 
المشرع  لسلطة  تجاوًزا  تتضمن  اإلدارية  المحاكم  بشأن  لسنة 2020م   )41( رقم  بقانون  القرار  من 
القانون األساسي المعدل لسنة )2003م( وتعديالته، وتنطوي على  الدستورية المنصوص عليها في 
مخالفة لمبدأي المشروعية وسيادة القانون اللذين يقومان على خضوع التصرفات واألعمال جميعها 

في الدولة لرقابة القضاء.

لذلك فإنني أخالف رأي األغلبية المحترمة

لسنة 2020م   )41( رقم  بقانون  القرار  من   )20( المادة  من   )3( الفقرة  دستورية  عدم  وأرى 
بشأن المحاكم اإلدارية، المنشور في الوقائع الفلسطينية بتاريخ 2021/01/11م، العدد الممتاز )22(، 
وذلك فيما نصت عليه أنه: "ال تختص المحكمة اإلدارية بالنظر في الطلبات أو الطعون المتعلقة بأعمال 

السيادة".

المستشار المخالف
أ. د. خالد التالحمة
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دعوى دستورية
2022/06

دولة فلسطين
المحكمة الدستورية العليا

قضية رقم )12( لسنة )7( قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

الحكم

العربي  الشعب  باسم  هللا  رام  مدينة  في  مؤقًتا  المنعقدة  العليا  الدستورية  المحكمة  عن  الصادر 
الفلسطيني، في الجلسة المنعقدة يوم األربعاء الحادي والعشرين من أيلول )سبتمبر( لسنة 2022م، 

الموافق الخامس والعشرين من صفر لسنة 1444هـ.
الهيئة الحاكمة برئاسة المستشار: أ.د. محمد عبد الغني الحاج قاسم، رئيس المحكمة.

وعضوية السادة المستشارين: أ. د. عبد الرحمن أبو النصر، فتحي أبو سرور، د. رفيق أبو عياش، 
فواز صايمة، محمد عبد الغني العويوي، عدنان أبو وردة، فريد عقل، د. عبد الناصر أبو سمهدانة.

أصدرت الحكم اآلتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا رقم )2022/06( لسنة )7( قضائية "دستورية".

المدعيان: 
1- المحامي ضياء الرحمن حسام محمد سمارو، هوية رقم )853439313(.

2- المحامي إسالم زهير سعدات الدبعي، هوية رقم )852339068(.
وكيلهما المحامي: فواز البحش، نابلس - شارع فلسطين/ عمارة ابسيس/ ط 2.

المدعى عليهم: 
 1- سيادة رئيس دولة فلسطين - رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بصفته الوظيفية - 

     رام هللا.
2- سعادة رئيس وأعضاء مجلس القضاء األعلى بصفتهم الوظيفية - رام هللا.

3- مجلس القضاء األعلى - رام هللا.

اإلجراءات

بتاريخ 2022/03/28م ورد إلى قلم المحكمة الدستورية العليا الدعوى الماثلة تحت الرقم )2022/06(؛ 
للطعن في عدم دستورية المادة )15( من القرار بقانون رقم )40( لسنة 2020م بشأن تعديل قانون 
األساسي  القانون  من   )30( المادة  أحكام  لمخالفتها  وذلك  للعام 2002م،   )1( رقم  القضائية  السلطة 
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المعدل لسنة 2003م وتعديالته، وطلب المدعيان بالنتيجة الحكم بعدم دستورية المادة )15( المذكورة، 
وإلغائها، وشل آثارها كافة وما نتج عنها من قرارات، وتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف 

وأتعاب المحاماة.
بتاريخ 2022/04/10م ورد من المدعى عليهما الثاني والثالث الئحة جوابية يلتمسان فيها رد الدعوى 

شكاًل و/أو موضوًعا، وتضمين المدعيين الرسوم والمصاريف، ومصادرة قيمة الكفالة.
بتاريخ 2022/04/11م ورد من النائب العام الئحة جوابية عن المدعى عليهم يلتمس فيها رد الدعوى 

شكاًل و/أو موضوًعا.

المحكمة

بعد االطالع على أوراق الدعوى والمداولة قانوًنا يتبين أن المدعيين تقدما بهذه الدعوى بطريق الدعوى 
العليا الدستورية  المحكمة  قانون  من  و)1/27(   )24( المادتين  أحكام  إلى  سنًدا  المباشرة   األصلية 
كبير  عدد  ولديهما  مزاوالن،  محاميان  أنهما  خاللها  من  يبديان  وتعديالته،  لسنة 2006م   )3( رقم 
من  بها  للنظر  ومعينة  الفلسطينية،  المحاكم  أمام  المنظورة  والجزائية  الحقوقية  القضايا  من 
من قرار  صدر  بتاريخ 2022/03/15م  وأنه  وحتى 2022/05/15م،   تاريخ 2022/04/01م 
مجلس القضاء األعلى بتعديل موعد العطلة القضائية لهذا العام لتصبح من 2022/04/01م إلى نهاية 
يوم 2022/05/15م سندًا إلى أحكام المادة )15( من القرار بقانون رقم )40( لسنة 2020م بشأن تعديل 

قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002م وتعديالته المعدلة ألحكام المادة )35( منه.
الثاني فإن المادة )1/15( من القرار بقانون  وأبدى المدعيان أنه بناء على اقتراح من المدعى عليه 
رقم )40( لسنة 2020م بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002م وتعديالته أعطت 
معيار  أو  أي ضابط  دون  متى شاء  القضائية  العطلة  موعد  بتعديل  الثالث  عليه  للمدعى  الصالحية 
أو سبب، ما يشكل مخالفة ألحكام المادة )30( من القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته 
بالمدعيين ضرًرا  ألحق  القضايا، وأن ذلك  الفصل في  التقاضي وسرعة  التي كفلت تنظيم إجراءات 
بين 2022/04/01م  ما  بها  للنظر  معينة  كانت  التي  إليهما  الموكلة  الدعاوى  تأجيل  بسبب  فادًحا 
يطعنان  وكذلك  المذكورة،  الفترة  في  بها  للنظر  المعينة  بالقضايا  كشًفا  أرفقا  وقد  و2022/05/15م، 
بالئحتهما في دستورية الفقرة )5( من المادة )15( المذكورة أعاله التي تنص على: "تلتزم المحاكم 
اإلجازة"  تلك  استعمال  في  يرغب  الذي  المحامي  قضايا  بتأجيل  السنوية  المحامين  إجازة  خالل 
كون مؤدى ذلك أن تصبح العطلة وفقًا ألحكام الفقرة )1( والفقرة )5( من المادة )15( محل الطعن 
)90( يومًا، منها )45( يومًا عطلة قضائية يحددها المدعى عليهما الثاني والثالث، و)45( يوًما إجازة 
محامين وفًقا لمفهوم قرار مجلس القضاء األعلى الصادر بتاريخ 2022/03/15م بداًل من توحيد موعد 
 )15( المادة  دستورية  بعدم  الحكم  بالنتيجة  ويطلبان  المحامين،  إجازة  موعد  مع  القضائية  العطلة 
من القرار بقانون رقم )40( لسنة 2020م بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002م 

وتعديالته، وإلغائها، وشل آثارها كافة وما نتج عنها من قرارات.
بتاريخ 2022/04/10م رد المدعى عليهما الثاني والثالث بالئحة جوابية طلبا من خاللها رد الدعوى 
وليس  ولوائحها  وأنظمتها  المحامين  نقابة  لقانون  يخضعان  المدعيين  كون  المصلحة؛  النتفاء  شكاًل 
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لقانون السلطة القضائية، وأنه ال يوجد نص في قانون نقابة المحامين يتعلق بإجازة سنوية للمحامين تبدأ 
مع العطلة القضائية، وأن المادة )15( المطعون فيها تتعلق باختصاص مجلس القضاء األعلى ورئيسه 
)15( محل  المادة  بين  تعارض  لعدم وجود  للجهالة  الرد  واجبة  الدعوى  وأن  المحاكم،  لتنظيم عمل 
الطعن والمادة )30( من القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته، وأن تعديل موعد العطلة 
القضائية حسب ما يراه المجلس مناسًبا شأن قضائي، والتمسا بالنتيجة رد الطعن شكاًل و/أو موضوًعا، 

وتضمين المدعيين الرسوم والمصاريف، ومصادرة قيمة الكفالة.
بتاريخ 2022/04/11م وردت الئحة جوابية من النائب العام طلب من خاللها رد الدعوى شكاًل لعدم 
العليا محكمة  العليا ليست جهة رقابة على قرارات المحكمة  الدستورية  االختصاص؛ كون المحكمة 
النقض بصفتها اإلدارية، والقرار الصادر عن مجلس القضاء األعلى بشأن العطلة القضائية المستند إلى 
الصالحيات الممنوحة لمجلس القضاء األعلى بموجب نص المادة )15( من القرار بقانون رقم )40( 
لسنة 2020م بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002م وتعديالته، وطلب أيًضا رد 
الدعوى شكاًل لعدم توفر المصلحة والصفة للمدعيين، وأن الدعوى مقدمة خالفًا ألحكام المادة )28( 
من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم )3( لسنة 2006م وتعديالته، وأن المدعى عليهم ال يسلمون 
ومصالحهم؛ المتقاضين  حقوق  يمس  ال  القضائية  العطلة  تعديل  وأن  الدعوى،  الئحة  في  ورد   بما 
الدعوى شكاًل  رد  بالنتيجة  والتمس  القضائي،  المرفق  العامة وحسن سير  للمصلحة  تحقيًقا  تم  بل 

و/أو موضوًعا.
وحيث تجد محكمتنا أن المدعيين قد تقدما بهذه الدعوى بطريق الدعوى األصلية المباشرة سنًدا إلى 
أحكام المادة )1/27( من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم )3( لسنة 2006م وتعديالته التي تشترط 
على من يسلكها أن يكون قد لحقه ضرر من تطبيق النص التشريعي الطعين، إضافة إلى توفر المصلحة 
الشخصية المباشرة وما تتطلبه المادة )28( من قانون هذه المحكمة شرًطا لقبول الدعوى الدستورية، 
فال يكون لقيام المصلحة الشخصية المباشرة المعتبرة شرًطا لقبول الدعوى الدستورية أن يكون النص 
التشريعي المطعون فيه مخالًفا للقانون األساسي؛ بل يتعين أن يكون هذا النص بتطبيقه على المدعيين 
في  الطعن  يجوز  ال  لذلك  ضرًرا،  بهما  ألحق  نحو  على  الدستور  كفلها  التي  الحقوق  بأحد  أخل  قد 
النصوص التشريعية إال بعد توفر شرطين أوليين يحددان مًعا مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة، 
وال يتداخل أحدهما مع اآلخر أو يندمج فيه وإن كان استقالل كل منهما عن غيره ال ينفي تكاملهما، 
النصوص  العليا مباشرة رقابتها على دستورية  الدستورية  للمحكمة  ومن دونهما مجتمعين ال يجوز 
التشريعية، أولهما: أن يقيم المدعي في حدود الصفة التي اختصم بها النص التشريعي الطعين الدليل 
على أن ضرًرا واقعًيا قد لحق به. ثانيهما: أن يكون هذا الضرر يمكن إدراكه ودفعه فتكون الرقابة 
الدستورية موطًئا لمواجهة أضرار واقعية إذا ما كان النص الطعين يمس الحقوق المكفولة بموجب 

القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته.
الطعين، وهي  النص  بتطبيق  المتأثرين  المخاطبين و/أو  المدعيان محاميين مزاولين ومن  ولما كان 
قانون  تعديل  بشأن  لسنة 2020م   )40( رقم  بقانون  القرار  من  و)5(   )1( بالفقرتين   )15( المادة 
القضائية رقم )1( لسنة 2002م وتعديالته، متضررين من تطبيقه من خالل تأجيل القضايا  السلطة 
المنظورة خالل الفترة الواقعة ما بين 2022/04/01م و2022/05/15م بما يمثله كل منهما لمصالحه 
المهنية ومصالح موكليه من أطراف التقاضي، وتوفرت الشروط المطلوبة وفقًا للمادة )28( من قانون 
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هذه المحكمة من حيث بيان النص التشريعي وهو المادة )15( المذكورة أعاله والنص المخالف له في 
القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته في المادة )30( منه، وماهية المخالفة أن ذلك يؤدي 
إلى عرقلة سير القضايا، والبطء في اإلجراءات، وتأخير الفصل فيها، فإن الدعوى تكون قد اتصلت 
بمحكمتنا اتصااًل صحيًحا من الناحية الشكلية، وتوفرت الشروط القانونية في قبولها لبحثها موضوًعا.

بأن محكمتنا غير مختصة كونها  العامة  النيابة  الجوابية من  الالئحة  الوارد في  الدفع  أما بخصوص 
مجلس  وقرارات  النقض  محكمة  العليا  المحكمة  قرارات  على  الرقابة  في  اختصاص  ليست صاحبة 
وهو  تشريعي  نص  في  الطعن  موضوعها  الماثلة  الدعوى  لكن  صحيح،  قول  فهو  األعلى  القضاء 
المادة )15( من القرار بقانون رقم )40( لسنة 2020م بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم )1( 
لسنة 2002م وتعديالته، وليس الطعن في قرار مجلس القضاء األعلى أو قرار المحكمة العليا وفًقا لدفع 
النائب العام، لذلك فإن اختصاص المحكمة الدستورية العليا في النظر بالطعن المتعلق بدستورية نص 
تشريعي من عدمه هو اختصاص حصري لها دون غيرها سندًا إلى المادة )103( من القانون األساسي 
العليا  الدستورية  المحكمة  قانون  من   )24( المادة  بأحكام  وعماًل  وتعديالته  لسنة 2003م  المعدل 

رقم )3( لسنة 2006م وتعديالته.
بقانون  القرار  من   )15( المادة  من   )1( الفقرة  أن  محكمتنا  تجد  الطعين  النص  على  وباالطالع 
وتعديالته لسنة 2002م   )1( رقم  القضائية  السلطة  قانون  تعديل  بشأن  لسنة 2020م   )40(  رقم 
 قد نصت على: "تكون العطلة القضائية السنوية خالل المدة الواقعة بين منتصف شهر تموز من كل سنة
العطلة  تعديل موعد هذه  أنه يجوز  نفسها، على  السنة  الحادي والثالثين من شهر آب من  اليوم  إلى 
بقرار من المجلس، بناًء على اقتراح الرئيس، ولكل قاٍض الحصول على إجازته السنوية خالل هذه 
المدة، ويجوز في حاالت خاصة يقدرها الرئيس منحها في أي وقت آخر."، وتنص الفقرة )5( من 
المادة نفسها على: "تلتزم المحاكم خالل إجازة المحامين السنوية بتأجيل قضايا المحامي الذي يرغب 
أن  بدايًة  محكمتنا  تجد  أعاله  و)5(   )1( الفقرتين  نصي  في  وبالتدقيق  اإلجازة."،  تلك  استعمال  في 
هناك إقراًرا بوجود إجازة سنوية للمحامين، وعلى الرغم من أنه ال يوجد أي نص قانوني أو تنظيمي 
يبين موعد إجازة المحامين وتاريخها إال أن ما استقر عليه العرف المهني المتواتر منذ ما يزيد على 
السنوية  إجازتهم  على  يحصلون  العامة  هيئتها  وأعضاء  المحامين  نقابة  أن  متواصلة  عاًما  عشرين 
من تاريخ )07/15( حتى )08/31( من كل سنة بالتزامن مع العطلة القضائية المنصوص عليها في 
المادة )1/15( من القرار بقانون رقم )40( لسنة 2020م بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم )1( 
لسنة 2002م وتعديالته المعدلة للمادة )1/35( منه، حيث كان النص السابق )المادة 35( من القانون 
منتصف  من  عام  كل  تبدأ  قضائية  عطلة  "للقضاء  على:  منه  األولى  الفقرة  في  ينص  األصلي 
إجازة  مع  القضائية  العطلة  تتوحد  وبذلك  )أغسطس(."  آب  بنهاية شهر  وتنتهي  )يوليه(  تموز  شهر 
المحامين في الفترة نفسها حتى ال يكون هناك فترتا إجازة واحدة للمحامين وأخرى العطلة القضائية، 
ما يساهم في استقرار عمل المحاكم، ومواعيد نظر القضايا، واإلسراع المفترض للسير بهذه القضايا 
تسهياًل للمتقاضين، وحمايةً لحقوقهم من إطالة أمد التقاضي. ولما كانت الفقرة األولى من المادة )15( 
محل الطعن قد حددت فترة العطلة القضائية خالل المدة الواقعة بين منتصف شهر تموز من كل سنة 
واليوم الحادي والثالثين من شهر آب من السنة نفسها إال أنها أجازت تعديل موعد هذه العطلة بقرار من 
مجلس القضاء بناًء على اقتراح الرئيس، كما أجازت في حاالت خاصة يقدرها الرئيس )رئيس مجلس 
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القضاء األعلى( منحها في أي وقت آخر، ولم يضع النص أي معيار قانوني أو سبب واضح أو مبررات 
التي  الخاصة  الحاالت  بيان  دون  واقتراحه  المجلس  رئيس  لرؤيا  فقط  إنما  القضائية،  العطلة  لتعديل 
ذكرها النص لجواز تعديل موعدها، ما مؤداه إمكانية تغيير موعد العطلة القضائية وفًقا لرؤية خاصة 
برئيس المجلس مستندة إلى نص قانوني يجيزها دون وضع أي ضوابط كما حصل في السنة القضائية 
القضائية؛  العطلة  موعد  لتغيير  فيه  المطعون  النص  إلى  األعلى  القضاء  مجلس  استند  حيث  الحالية 
فبداًل من إبقائها في تاريخها المنصوص عليه من 2022/07/15م إلى 2022/08/31م صدر قرار 
مجلس القضاء األعلى ورئيسه بتاريخ 2022/03/15م بتعديل موعدها ليصبح من 2022/04/01م 

إلى 2022/05/15م.
وحيث إن نص المادة )5/15( من القرار بقانون رقم )40( لسنة 2020م بشأن تعديل قانون السلطة 
القضائية رقم )1( لسنة 2002م وتعديالته أكد حق المحامين في استيفاء إجازتهم السنوية في موعدها 
نكون بذلك أمام إجازتين مدة كل منهما )45( يومًا، أي ما مجموعه )90( يوًما، إضافة إلى اإلجازات 
وأيام التعطيل األخرى، فإننا نكون أمام طاقة عمل ال تتجاوز ثلث السنة، وهذا يتنافى مع ما كفله القانون 
األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته من حقوق للمواطنين والمتقاضين في اللجوء إلى المحاكم مع 
المعدل  األساسي  القانون  من   )1/30( المادة  ألحكام  وفًقا  القضايا  في  الفصل  سرعة  ضمان 
المحاكم بما يضمن سرعة  العمل في  القضاء واستقرار  لسنة 2003م وتعديالته، لذلك فإن استقرار 
الفصل في القضايا بحاجة إلى زيادة أيام العمل وليس تقليصها بتعطيل سير العمل في المحاكم، ولما 
كان عماد استقرار القضاء واللجوء إليه هو اطمئنان المواطن إلى أن لجوءه إلى المحاكم هو الضمانة 
لحماية حقوقه من خالل سرعة إجراءات التقاضي والفصل في الدعاوى، وهذا ال يستوي مع ما منحه 
النص الطعين من صالحيات للمجلس ورئيسه بجواز تعديل العطلة القضائية؛ بل إن ثبات موعدها 
المعدل  األساسي  القانون  كفلها  التي  المحاكم  أمام  العمل  استقرار  أحد مؤشرات  هو  محدد  بتاريخ 
لسنة 2003م وتعديالته بداللة المادة )1/30( منه حيث نصت على: "التقاضي حق مصون ومكفول 
للناس كافة، ولكل فلسطيني حق االلتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وينظم القانون إجراءات التقاضي بما 
القضايا هي حماية  الفصل في  فإن حماية ضمان سرعة  لذلك  القضايا."،  الفصل في  يضمن سرعة 
مكفولة دستورًيا، وال يجوز النص في أي تشريع على ما يخالفها، وإال اعتبر ذلك انتهاًكا لهذا الحق، 
يعني سن نص تشريعي  أن ذلك ال  إال  التشريعات  تقديرية في سن  له سلطة  المشرع وإن كان  وإن 
يتضمن مخالفة ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته، وإن كان الخطاب في النص 
الطعين موجًها إلى السادة القضاة، وهم عماد السلطة القضائية وسندها وفرسانها، إال أن تطبيق النص 
المجتمع،  أفراد  إلى  أيًضا  التقاضي، ويمتد  المحامين وموكليهم من أطراف  إلى جموع  يمتد  وتأثيره 
كان  فإذا  المحاكم،  إلى  بالتوجه  الثقة  إلى زعزعة  ويؤدي  الجميع  يطال  والتطبيق  التأثير  أن  بمعنى 
القضاء حاسًما وسريًعا يساهم في استقرار المجتمع وازدهاره اقتصادًيا، ويعمل على ازدهار الدولة 

وتشجيع االستثمار.
المادة )15( محل الطعن  الفقرات )2( و)3( و)4( من  العليا أن  الدستورية  المحكمة  لذلك كله ترى 
تتعلق بأمور إجرائية وتنظيمية بين مجلس القضاء األعلى والقضاة وال يشوبها أي عوار دستوري، 
و)08/31(   )07/15( بين  تقع  المحامين  إجازة  أن  على  العرف  استقر  فقد  منها   )5( الفقرة  أما 
بخصوص  أما  القضائية،  للعطلة  النص  بصريح  المحددة  نفسها  الفترة  وهي  ميالدية  سنة  كل  من 
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الفقرة )1( من المادة )15( محل الطعن فنرى أنه ال يشوبها أي عوار دستوري حتى عبارة "...من 
شهر آب من السنة نفسها،"، أما باقي الفقرة من عبارة "...على أنه يجوز تعديل موعد هذه العطلة حتى 
نهاية الفقرة." فإنها وقعت في حمأة العيب الدستوري المكفول بأحكام الفقرة )1( من المادة )30( من 

القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته التي كفلت سرعة الفصل في القضايا.

لهذه األسباب

حكمت المحكمة الدستورية العليا بما يأتي:
1 . )40( بقانون رقم  القرار  )15( من  المادة  )1( من  الفقرة  في  الواردة  العبارة  عدم دستورية 

لسنة 2020م بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002م وتعديالته التي تنص 
على: "يجوز تعديل موعد هذه العطلة بقرار من المجلس، بناًء على اقتراح الرئيس، ولكل قاٍض 
الحصول على إجازته السنوية خالل هذه المدة، ويجوز في حاالت خاصة يقدرها الرئيس منحها 

في أي وقت آخر.".
العليا . 2 الدستورية  المحكمة  قانون  من   )2/45( المادة  بأحكام  للمدعيين عماًل  الكفالة  قيمة  إعادة 

رقم )3( لسنة 2006م وتعديالته.
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دعوى دستورية
2022/08

دولة فلسطين
المحكمة الدستورية العليا

قضية رقم )13( لسنة )7( قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

الحكم

العربي  الشعب  باسم  هللا  رام  مدينة  في  مؤقًتا  المنعقدة  العليا  الدستورية  المحكمة  عن  الصادر 
الموافق  2022م،  الثامن والعشرين من )أيلول( لسنة  المنعقدة يوم األربعاء  الفلسطيني، بالجلسة 

الثاني من ربيع األول لسنة 1444هـ.
الهيئة الحاكمة برئاسة المستشار: أ.د/ محمد عبد الغني الحاج قاسم، رئيس المحكمة.

سرور،  أبو  فتحي  النصر،  أبو  الرحمن  عبد  أ.د  مبارك،  أسعد  المستشارين:  السادة  وعضوية 
أبو وردة،  العويوي، عدنان  الغني  فواز صايمة، محمد عبد  أبو عياش،  د. رفيق  حاتم عباس، 

فريد عقل، د. عبد الناصر أبو سمهدانة.

أصدرت الحكم اآلتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا رقم )2022/08( لسنة )7( قضائية "دستورية".

المدعي:
القاضي محمد عوض محمد حسين - رام هللا.

وكيلته المحامية: شيرين دويكات - نابلس.

المدعى عليهم: 
1-  رئيس دولة فلسطين - رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بصفته الوظيفية - رام هللا.

2-  رئيس وأعضاء مجلس القضاء األعلى بصفتهم الوظيفية - رام هللا. 
 3-  رئيس مجلس القضاء األعلى عيسى عبد الكريم إبراهيم أبو شرار وبصفته رئيس مجلس القضاء 

     األعلى - رام هللا.
4-  مجلس القضاء األعلى - رام هللا. 

5-  النائب العام لدولة فلسطين بصفته الوظيفية - رام هللا.

اإلجراءات

بتاريخ 2022/06/21م ورد إلى قلم المحكمة الدستورية العليا الدعوى الدستورية، رقم )2022/08( 
من المدعي محمد عوض محمد حسين، وذلك وفقًا ألحكام المادة )3/27( من قانون المحكمة الدستورية 
العليا رقم )3( لسنة 2006م وتعديالته، طالًبا الدفع بعدم دستورية المادة )24( من القرار بقانون 
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لسنة 2002م   )1( رقم  القضائية  السلطة  قانون  من   )49( للمادة  المعدلة  لسنة 2020م   )40( رقم 
وتعديالته التي تنص على: "تعدل المادة )49( من القانون األصلي، لتصبح على النحو اآلتي: 1- تقام 
الدعوى التأديبية على القضاة بناء على إحالة من رئيس دائرة التفتيش القضائي. 2- يقوم رئيس دائرة 

التفتيش القضائي أو من يفوضه من المفتشين بوظيفة االدعاء العام أمام المجلس التأديبي".
بتاريخ 2022/07/06م تقدمت النيابة العامة بالئحة جوابية طلبت فيها رد الدعوى شكاًل و/أو موضوًعا 

لألسباب الواردة فيها.
الجوابية كمدعى عليهما  القضاء األعلى الئحتهما  القضاء األعلى وال مجلس  يقدم رئيس مجلس  لم 

في الدعوى الماثلة.
بتاريخ 2022/09/19م أرسل رئيس المحكمة الدستورية العليا كتاًبا إلى المستشار رئيس المحكمة العليا/ 
القاضي محمد عوض  النقض، رئيس مجلس القضاء األعلى لتزويد المحكمة بملف المدعي  محكمة 
كتاًبا  أرسل  النقض  العليا/  المحكمة  رئيس  األعلى/  القضاء  مجلس  رئيس  أن  إال  حسين،  محمد 
إلى المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2022/09/21م تحت الرقم )3156/44( مفاده أن القاضي محمد 
عوض محمد حسين )المدعي في الدعوى الماثلة( قد أحيل إلى االستيداع سندًا إلى نص المادة )54( 
من قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002م وتعديالته وبذلك تكون الدعوى التأديبية المرفوعة 

بحق المدعي قد إنقضت.

المحكمة

بعد االطالع على األوراق والمداولة قانوًنا، وحيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الئحة الدعوى 
في  قاضًيا  يعمل  كان  حسين  محمد  عوض  محمد  القاضي  المدعي  أن  في  األوراق  وسائر 
محكمة صلح رام هللا، وأقيمت ضده الدعوى التأديبية رقم )2021/07(، وأسندت إليه تهمة الخروج 
عن قواعد السلوك القضائي ومقتضيات القيام بالوظيفة، ومخالفة المادتين )19، 29( من مدونة السلوك 
القضائي، وأن دائرة التفتيش القضائي أحالته إلى مجلس تأديب القضاة تطبيًقا ألحكام المادة )24( 
من القرار بقانون رقم )40( لسنة 2020م المعدلة للمادة )49( من قانون السلطة القضائية رقم )1( 
لسنة 2002م، وعند نظر مجلس تأديب القضاة في الدعوى التأديبية رقم )2021/07( المقامة ضده دفع 
بعدم دستورية المادة )24( من القرار بقانون رقم )40( لسنة 2020م المعدلة للمادة )49( من قانون 
السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002م، مشيًرا إلى عدم دستورية هذه المادة لمخالفتها نصوص المواد 
القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته، وإذ ارتأى مجلس تأديب  )14، 10، 9، 30( من 
القضاة جدية دفعه فقد صرح له خالل ثالثين يوًما برفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية 

العليا يوم 2022/05/24م، فأقام الدعوى الماثلة.
تقوم  - ال  به قضاؤها  الدستورية - وعلى ما جرى  الدعاوى  المحكمة في  إن والية هذه  وحيث 
باتصالها بالدعوى اتصااًل مطابًقا لألوضاع المقررة في قانونها، وكان نطاق الدعوى الدستورية  إال 
تأديب  أمام مجلس  أثير  الذي  الدستورية  بعدم  الدفع  بنطاق  يتحدد  إقامتها  للمدعي  المشرع  أتاح  التي 
القضاة، وفي الحدود التي قدر فيها جديته، وكان المدعي في الدعوى الماثلة قد دفع أمام مجلس تأديب 
القضاة بعدم دستورية المادة )24( من القرار بقانون رقم )40( لسنة 2020م المعدلة للمادة )49( من 
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الدعوى بعدم دستورية  التأديب برفع  القضائية رقم )1( لسنة 2002م فصرح مجلس  السلطة  قانون 
هذه المادة، مضيفًا إليها في الئحته المقدمة إلى المحكمة الدستورية العليا المواد )4/14، 23، 26( من 
القرار بقانون نفسه دون دفع مسبق بعدم دستوريتها، مضيًفا إليها الحكم بعدم دستورية قرار مجلس 
القضاء األعلى االنتقالي رقم )1( لسنة 2020م بمدونة السلوك القضائي المنشور في الوقائع الفلسطينية 
بتاريخ 2020/06/25م وذلك لمخالفتها نص المادة )70( من القانون األساسي المعدل لسنة 2003م 
بمشروعات  التشريعي  المجلس  إلى  التقدم  في  الحق  الوزراء  "لمجلس  على:  تنص  التي  وتعديالته 

القوانين وإصدار اللوائح واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ القوانين.".
وحيث إن الطعن في عدم دستورية هذه المواد يكون مجاوًزا النطاق الذي تتحدد به المسألة الدستورية 
التي تدعى هذه المحكمة إلى الفصل فيها، بما مؤداه انتفاء اتصال الدعوى الماثلة في شقها الخاص 
بالطعن في المواد )4/14، 23، 26( من القرار بقانون رقم )40( لسنة 2020م بشأن تعديل قانون 
السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002م وتعديالته بالمحكمة الدستورية العليا اتصااًل مطابًقا لألوضاع 
التي رسمها قانونها التي ال يجوز الخروج عنها بوصفها ضوابط جوهرية فرضها المشرع لمصلحة 
عامة كي ينتظم التداعي في المسائل الدستورية وفًقا للقواعد التي حددها، األمر الذي يتعين معه الحكم 

بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المصلحة الشخصية المباشرة تعد شرًطا لقبول الدعوى 
الدستورية، وأن مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، 
وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية الزًما للفصل في الطلبات المرتبطة بها المطروحة أمام 
محكمة الموضوع، وكان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المصلحة الشخصية 
المباشرة ال تعتبر متحققة بالضرورة بناء على مجرد مخالفة النص التشريعي المطعون عليه للقانون 
األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته، بل يتعين أن يكون هذا النص - بتطبيقه على المدعي - قد 
أخل بأحد الحقوق التي كفلها القانون األساسي على نحو ألحق به ضرًرا مباشًرا، وبالتالي يكون شرط 
المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية مرتبًطا معا بالخصم الذي أثار المسألة الدستورية، 
وليس بهذه المسألة في ذاتها منظوًرا إليها بصفة مجردة، لذلك ال تقوم هذه المصلحة إال بتوفر شرطين 
أوليين يحددان مًعا مفهومها، وبدونهما مجتمعين ال يجوز لهذه المحكمة أن تباشر رقابتها على دستورية 
النصوص التشريعية، أولهما: أن يقيم المدعي - وفي حدود الصفة التي اختصم بها النص التشريعي 
المطعون فيه - الدليل على أن ضرًرا واقعًيا قد لحق به، ويتعين أن يكون هذا الضرر مباشًرا، مستقاًل 
بعناصره، ممكًنا إدراكه بالترضية القضائية، وليس ضرًرا متوهًما أو نظرًيا أو مجهاًل، ذلك أن إسناد 
الرقابة الدستورية إلى هذه المحكمة ال يتوخى الفصل في خصومة قضائية تكون فيها المصلحة نظرية 
صرفة كتلك التي تتوخى تقرير حكم القانون األساسي مجرًدا في موضوع معين ألغراض أكاديمية 
أو أيديولوجية أو دفاًعا عن قيم مثالية يرجى تثبيتها، أو كنوع من التعبير في الفراغ عن وجهة نظر 
للمدعي  صلة  بمضمونه ال  اإلخالل  من  مواجهة صور  في  القانون  سيادة  مبدأ  لتوكيد  أو  شخصية، 
المشرع  إنما قصد  بالمدعي،  عليها ضرر  يترتب  لم  مسألة  في شأن  معين  مفهوم  أو إلرساء  بها، 
القانون األساسي عند وقوع  التي تقتضيها أحكام  الترضية  المحكمة من خاللها  تقدم  الرقابة أن  بهذه 
عدوان على الحقوق التي كفلها، ومن ثم تكون هذه الرقابة موطًئا لمواجهة أضرار واقعية بغية ردها 
بدفعها. إال مرتبطة  المباشرة  الشخصية  المصلحة  تقوم  أن  يتصور  القانونية، وال   وتصفية آثارها 
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قيام  مؤداه  بما  فيه،  المطعون  التشريعي  النص  إلى  الضرر  هذا  في  األمر  مرد  يكون  أن  ثانيهما: 
عالقة سببية بينهما تحتم أن يكون الضرر المدعى به ناشًئا عن هذا النص مترتًبا عليه، فإذا لم يكن 
النص التشريعي قد طبق على المدعي أصاًل، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان اإلخالل 
بالحقوق التي يدعيها ال يعود إليه، فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون منتفية، ذلك أن إبطال النص 
التشريعي في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعي أي فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني 

بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبل رفعها.
وحيث إنه بالبناء على ما تقدم يبرز شرط المصلحة الشخصية المباشرة باعتباره محدًدا لفكرة الخصومة 
فيها،  الفصل  إلى  المحكمة  التي تدعى هذه  الدستورية  المسألة  الدستورية، مبلوًرا نطاق  الدعوى  في 
مؤكًدا ضرورة أن تكون المنفعة التي يقررها هي محصلتها النهائية، منفصاًل دوًما عن مطابقة النص 
التشريعي المطعون عليه للقانون األساسي أو مخالفته أحكامه. لما كان ذلك وكانت المصلحة الشخصية 
التي  التأديب  المقامة أمام مجلس  بالدعوى  المتصل  التشريعي  للمدعي تنحصر في النص  والمباشرة 
يترتب على تطبيقها في شأنه عقوبة تأديبية قد تصل إلى العزل من وظيفته القضائية فإن نطاق الطعن 
في الدعوى الماثلة يتحدد بالمادة )24( من القرار بقانون رقم )40( لسنة 2020م المعدلة للمادة )49( 
من قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002م وتعديالته، دون المواد األخرى التي نعى المدعي 
عليها بعدم الدستورية لخروجها عن نطاق الدفع الفرعي الذي تقدم به أمام مجلس التأديب وسمح له 

برفع دعواه الدستورية على الرغم من وجاهة هذه المواد.
وحيث ترى المحكمة أن األصل في سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية ما لم 
يقيدها الدستور بضوابط معينة، ويتمثل جوهر هذه السلطة التقديرية في المفاضلة التي يجريها المشرع 
بين البدائل المختلفة الختيار ما يقدر أنه أنسبها لمصلحة الجماعة وأكثرها مالءمة لالنتفاع بمتطلباتها 
بخصوص الموضوع الذي يتناوله بالتنظيم، ما مؤداه أن مشروعية النصوص القانونية التي يتخذها 
المشرع وسيلة لتحقيق األهداف المشار إليها، مناطها توافقها مع أحكام القانون األساسي )الدستور(  
ومبادئه، ومن ثم يتعين على المشرع دائًما إجراء موازنة دقيقة بين مصالح المجتمع والحرص على 

أمنه واستقراره من ناحية، وصون حريات األفراد وحقوقهم التي كفلها الدستور من ناحية أخرى.
وحيث إن المدعي ينعى على النص الطعين مخالفته القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته 
في المادة )9( التي تنص على: "الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء ال تمييز بينهم بسبب العرق 
أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو اإلعاقة."، والمادة )10( التي تنص على: "1. حقوق 
اإلنسان وحرياته األساسية ملزمة وواجبة االحترام. 2. تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء 
على االنضمام إلى اإلعالنات والمواثيق اإلقليمية والدولية التي تحمي حقوق اإلنسان." والمادة )14( 
التي تنص على: "المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن 
على:  تنص  التي   )30( والمادة  عنه."  يدافع  محام  له  يكون  أن  يجب  جناية  في  متهم  وكل  نفسه، 
الطبيعي،  إلى قاضيه  االلتجاء  للناس كافة، ولكل فلسطيني حق  التقاضي حق مصون ومكفول   -1"

وينظم القانون إجراءات التقاضي بما يضمن سرعة الفصل في القضايا.".
وحيث إن جميع النصوص الدستورية المشار إليها تتصل بضمان الحقوق والحريات العامة والشخصية 
على اختالفها ومنع المساس بها والنيل منها، إذ ال يجوز تجاوز الحدود التي اعتبرها القانون األساسي 
الجوهرية  بالضوابط  النهاية  في  يخل  ما  وهو  كفلها،  التي  والحريات  الحقوق  لمباشرة  حيوًيا  مجااًل 
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التي يقوم عليها مبدأ الحق في التقاضي والدفاع، والغاية منه تتمثل في الترضية القضائية التي يسعى 
المتقاضون إليها، إذ إن إنكار أو تقييد الحق في الترضية القضائية سواء بحجبها عمن يطلبها أو من 

خالل إحاطتها بقواعد إجرائية تكون معيبة في ذاتها عيًبا جوهرًيا إنما يعد إهداًرا لحق التقاضي.
وحيث إن الثابت لهذه المحكمة أن قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002م قد مر على المستوى 
بتاريخ  الدولة  رئيس  من  وإصداره  التشريعي  المجلس  من  إقراره  بعد  األولى  بمرحلتين:  التشريعي 
2002/05/14م، حيث إنه وضع نظاًما محكًما فيما يتعلق بمساءلة القضاة تأديبًيا وجنائًيا، وخصص 
لهذا الغرض الفصل الرابع في المواد )47 - 55(، والمرحلة الثانية تتمثل بإصدار القرار بقانون 
في  المنشور  لسنة 2002م،   )1( رقم  القضائية  السلطة  قانون  تعديل  بشأن  لسنة 2020م   )40( رقم 
بموجبه  المشرع  أجرى  حيث  بتاريخ 2021/01/11م،   )22( رقم  الممتاز  العدد  الفلسطينية  الوقائع 
تعديالت جوهرية خاصة فيما يتعلق بمساءلة القضاة، وما يهم المحكمة الدستورية العليا في هذا المقام 

هو تعديل المادة )49( من القانون األصلي بموجب المادة )24( المطعون في عدم دستوريتها.
وحيث إن نص المادة )49( من القانون األصلي المعدل جاء فيه: "الدعوى التأديبية 1- تقام الدعوى 
التأديبية على القضاة من قبل النائب العام بناًء على طلب من وزير العدل ... 2- ال تقام الدعوى التأديبية 
إال بناًء على تحقيق جنائي أو بناًء على تحقيق يجريه أحد قضاة المحكمة العليا يندبه رئيسها لذلك 

من تلقاء نفسه ...3- يمثل االدعاء العام أمام مجلس التأديب النائب العام أو أحد مساعديه".
ومؤدى ذلك أن المشرع في الفقرة الثانية من نص المادة )49( قد حرص على وجوب إجراء التحقيق 
التأديب كضمانة  مجلس  أو  المختصة  المحكمة  إلى  الجنائية  الدعوى  إحالة  قبل  اإلداري  أو  الجنائي 
 )30 ،14 ،10( المواد  وأحكام  يتفق  بما  المنصفة  والمحاكمة  بالدفاع  بحقهم  القضاء  لرجال  أساسية 
التي نص عليها القانون األساسي المتعلقة بالحقوق والحريات وقرينة البراءة، وبالحق في التقاضي، 
وبذلك يكون المشرع قد حقق توازًنا دقيًقا بين حق القاضي المتهم وحق المجتمع باستيفاء العقاب، وبناًء 
عليه فإن إجراء التحقيق بالدعاوى التأديبية من جهة محايدة يعتبر ركًنا أساسًيا من أركانها إذ قد ينجم 
عنه عدم مالحقة القاضي المتهم، وحفظ الدعوى، أو إحالته إلى مجلس التأديب إلجراء محاكمته وفق 

األصول والقانون.
المعدلة  المطعون في عدم دستوريتها،  بقانون  القرار  المادة )24( من  وحيث إن ما جاء في أحكام  
ألحكام المادة )49( من قانون السلطة القضائية األصلي المشار إليها تنص على: "1- تقام الدعوى 
التأديبية على القضاة بناًء على إحالة من رئيس دائرة التفتيش القضائي 2- يقوم رئيس دائرة التفتيش 
القضائي أو من يفوضه من المفتشين بوظيفة االدعاء العام أمام المجلس التأديبي."، فمؤدى ذلك أن 
المشرع قد أسقط وجوب إجراء التحقيق التمهيدي فيما يتعلق بالمخالفات التأديبية كمرحلة أولى تسبق 
مرحلة المحاكمة المنصفة أو العادلة، ولم يشر إليها ال تصريًحا وال تلميًحا، كما أسقط وجوب إجراء 

التحقيق من جهة محايدة من النص األصلي، وهذا يعتبر إلغاًء لقواعد إجرائية منصفة.
قانونية أشارت  القضائي يتضمن نصوًصا  التفتيش  أن نظام  العليا  الدستورية  المحكمة  وحيث تجد 
إلى إجراءات التحقيق قبل إحالة القاضي إلى المجلس التأديبي لكنها وردت بصيغة تتسم بالعمومية، 
التأديبية  المحاكمة  مفتوًحا إلجراء  الباب  ترك  القاضي، وهذا  مع  التحقيق  إجراء  بوجوب  تقطع  ولم 
أحياًنا دون تحقيق سابق، ما يجعل هذا النظام غير محكم الصياغة في مواده ذات الصلة التي ال تدعم 
نص المادة )24( من القرار بقانون رقم )40( لسنة 2020م بشأن تعديل قانون السلطة القضائية 
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قبل اإلحالة لمجلس  التأديبي  التحقيق  النص على وجوب إجراء  التي أغفلت  )1( لسنة 2002م  رقم 
التأديب على غرار ما كان منصوًصا عليه في المادة )2/49( من قانون السلطة القضائية رقم )1( 

لسنة 2002م المعدلة بالمادة )24( من القرار بقانون )40( لسنة 2020م.
وحيث إن الدعوى التأديبية كما غيرها من الدعاوى التي تنتج عنها عقوبة قد تصل إلى الحكم بعزل 
القاضي المتهم تتشكل من مراحل مهمة، وهي: مرحلة التحقيق التي يفترض أن تقوم بها جهة محايدة 
من القضاء، ومرحلة المحاكمة، فهي الوعاء لهما، فال تقوم الدعوى التأديبية إن لم تبدأ أساًسا بهاتين 
للمبادئ  ووفًقا  القانون،  من  سليم  أساس  على  الدعوى  تلك  لقيام  لبنات  من  تشكالنه  لما  المرحلتين 
والدفاع،  التقاضي،  في  الحق  للمتهم  تضمن  التي  األساسي  القانون  أرساها  التي  المختلفة  الدستورية 
وافتراض البراءة، ووفًقا لقواعد إجرائية منصفة ينص عليها القانون األساسي ال تخل بحق القاضي 
المتهم في الدفاع عن نفسه، ومواجهته بالتهم المنسوبة إليه، وتوفير الضمانات لتحقيق ذلك، سواء كان 
ذلك في مرحلة التحقيق أو المحاكمة؛ إذ ال يمكن تصور أن يكون بلوغ العدل ميسًرا أو يصل إلى منتهاه 
في إطار اتهام القاضي بأي تهمة كانت، جنائية أو مسلكية إذا كان الحق في الدفاع غائًبا أو منقوًصا 
أو مقصوًرا على مرحلة المحاكمة دون مرحلة التحقيق؛ ألن حق المتهم بالدفاع قائم في كال المرحلتين.
األصل  أن  على  مستقران  عامة  بصورة  والقضاء  خاصة  بصورة  الدستوري  القضاء  إن  وحيث 
في الدعوى التأديبية كما الدعوى الجزائية أنها ال تقام إال عن تهمة محددة تظاهرها األدلة المؤيدة لها، 
ومن ثم يتعين إقامتها وجوًبا بناًء على تحقيق إداري يتواله أحد القضاة في قمة الهرم القضائي - وهذا 
ما درجت عليه قوانين السلطة القضائية المقارنة - وبالتالي يكون التحقيق االبتدائي أو التمهيدي الذي 
يجري قبل إقامة الدعوى التأديبية ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة، غايتها االستيثاق مما إذا كانت 
الوقائع المنسوبة إلى القاضي المتهم لها معينها من أوراق التحقيق واألدلة المتوفرة، وترقى بما لها 
من خصائص إلى مرتبة التهمة المحددة التي يجوز أن تقام الدعوى التأديبية عنها، بما يبعث الطمأنينة 

إلى نفس القاضي وبأن قضيته في أيٍد سليمة تلفها ظالل العدالة بعيدة عن روح االنتقام.
وحيث إن المشرع عندما عدل نص المادة )49( من قانون السلطة القضائية األصلي التي كانت تنظم 
أصول إقامة الدعوى التأديبية، وعلى وجه الخصوص إجراء التحقيق، واشترطت لذلك شرًطا جوهرًيا 
هو وجوب تحقق هذا اإلجراء في الدعوى التأديبية قبل اإلحالة إلى مجلس التأديب إلجراء المحاكمة 
التأديبية، وقرر المشرع بموجب أحكام المادة )24( من القرار بقانون سالف اإلشارة إليها - المطعون 
في عدم دستوريتها - أصواًل وقواعد أخرى وأسقط منها وجوب إجراء التحقيق ولم يأِت على ذكره 
من قريب أو بعيد، وترك هذا األمر غامًضا مبهًما يحتمل أكثر من رأي أو تأويل، وليس أدل على ذلك 
ما حصل مع المدعي في الدعوى الدستورية الماثلة، إذ أحاله رئيس دائرة التفتيش القضائي إلى مجلس 
التأديب لمحاكمته بالتهم المسندة إليه دون إجراء التحقيقات الالزمة التي تقتضي التحقيق مع القاضي 
المتهم، ومواجهته بالتهمة المسندة إليه، وإتاحة الفرصة له إلبداء دفاعه حولها، إذ لو أتيحت له الفرصة 
لتقديم دفاعه لكان من الممكن أن تتغير النتيجة التي توصل إليها رئيس دائرة التفتيش القضائي ولما 
أحيل إلى مجلس التأديب لمحاكمته، وحفظت الدعوى وفًقا للقانون، فالمنطق القانوني السليم يقتضي 
التحقيق معه كون مجرد إحالته كقاٍض متهم لمحاكمته هو بحد ذاته بالغ الخطورة على شخصه كرجل 

من رجال القضاء وعلى جهاز القضاء برمته وهيبته بصورة أعم وأشمل.
بموجب  القضائية  السلطة  قانون  من   )49( المادة  على  التعديل  بإقراره  المشرع  سلوك  إن  وحيث 
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المادة )24( من القرار بقانون رقم )40( لسنة 2022م بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم )1( 
لسنة 2002م وتعديالته، قد أغفل وقصر بتنظيم أصول إقامة الدعوى التأديبية كما تم بيانه سابًقا، فإنه 
يكون بذلك قد أخل بأحكام مواد القانون األساسي التي ضمنت الحق في التقاضي والحق في الدفاع 
بالنسبة  األمر  وكذلك  نفسه،  الدفاع عن  للمتهم  تتيح  منصفة  إجرائية  قواعد  وفق  األمثل  الوجه  على 
ألحكام المادة )14( من القانون األساسي التي تقضي بافتراض البراءة في كل مراحل الدعوى إلى أن 
تثبت إدانة المتهم بحكم قضائي، فقد صار الزًما أال يزحزح االتهام أصل البراءة؛ بل يظل دوًما الزًما 
لصيًقا بالفرد ال يزايله سواء في مرحلة ما قبل المحاكمة أو أثنائها وعلى امتداد حلقاتها، األمر الذي 
لم يأخذ به المشرع أو يراعيه عندما قرر تعديل نص المادة )49( من القانون األصلي، وحيث إن 
قضاء هذه المحكمة - كما المحاكم الدستورية األخرى - قد استقر على أن كل مخالفة للقانون األساسي 
سواء تعمدها المشرع أو أنزلق إليها بغير قصد يتعين قمعها حفاًظا على القانون األساسي من العبث 
الحريات تنظيًما قاصًرا أو منقوًصا بأن أغفل الحقوق أو حرية من  المشرع حق من  فإذا نظم   به، 

أو أهمل جانًبا من النصوص القانونية التي ال يكتمل التنظيم إال بها، كان ذلك إخالاًل بضماناتها التي 
هيأها القانون األساسي لها، وفي ذلك مخالفة للقانون األساسي يتعين قمعها عن طريق الرقابة القضائية 

على دستورية القوانين.
وحيث إن ما قام به رئيس مجلس القضاء األعلى بالتنسيب إلى رئيس دولة فلسطين بإحالة المدعي بهذه 
الدعوى القاضي محمد عوض محمد حسين إلى االستيداع طبقًا للمادة )54( من قانون السلطة القضائية 
رقم )1( لسنة 2002م وتعديالته - كما يدعي - ، يعتبر عدواًنا من جانبه على الوالية التي أثبتها القانون 
األساسي للمحكمة الدستورية العليا، ذلك أن األصل المقرر قانوًنا أن اتصال الخصومة الدستورية بها 
من خالل رفعها إليها وفًقا لألوضاع المنصوص عليها في قانونها، يعني دخولها في حوزتها لتهيمن 
عليها وحدها وال يجوز بعد انعقادها أن تتخذ محكمة الموضوع وال أي سلطة وال حتى رئيس مجلس 
القضاء األعلى أن يتخذ إجراًء أو يصدر حكًما أو يقرر عقوبة حتى ولو كانت بنص القانون دون الفصل 
العليا، وإال كان قضاء محكمة الموضوع  المثارة أمام المحكمة الدستورية  في المسائل الدستورية 
الدستورية  المحكمة  القضاء األعلى ألي عقوبة يشكل عدواًنا على والية  ما يتخذه رئيس مجلس  أو 
العليا، كما يعد تسليًطا لقضاء أدنى على أحكام المحكمة الدستورية العليا التي تتصدر التنظيم القضائي 

في فلسطين.
وحيث إن ما قام به رئيس مجلس القضاء األعلى للتنسيب لسيادة رئيس دولة فلسطين من أجل استيداع 
المدعي قبل صدور قضاء المحكمة الدستورية العليا باعتباره فاصاًل في موضوع الخصومة الدستورية 
في الدعوى التأديبية كاشًفا عن النصوص القانونية التي ينبغي تطبيقها في النزاع الموضوعي المنظور 

أمام مجلس التأديب إلصدار حكمه.
الدعوى  في  الفصل  على  سابقة  وأوضاع  حقوق  حول  يدور  الدستورية  عدم  في  الطعن  إن  وحيث 
الدستورية، وكان ما يتوخاه المدعي القاضي - محمد عوض محمد حسين المحال إلى االستيداع من 
طرف رئيس دولة فلسطين بناًء على تنسيب رئيس مجلس القضاء األعلى - من إبطال النص التشريعي 
هو إلغاء آثاره كي ال يطبق بالنزاع الموضوعي فإن حرمان المدعي - بسبب إحالته إلى االستيداع 
قبل الفصل في الدعوى الدستورية من قبل المحكمة الدستورية العليا - من الحصول على الترضية 
القضائية، يعتبر إهداًرا للغاية النهائية لحق التقاضي الذي حرص القانون األساسي في المادة )30( منه 
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على ضمانه للناس كافة، ويناقض خضوع السلطة القضائية بأفرعها المختلفة للقانون األساسي، مسقًطا 
دوره في حماية الحقوق والحريات العامة وعلى حصانة القضاء واستقالله كضمانات أساسية لصونها 

التي نص عليها في باب السلطة القضائية.
فلسطين  دولة  إلى رئيس  المدعي  القاضي  تنسيب  لتبرير  األعلى  القضاء  إن رئيس مجلس  وحيث 
قد استعمل نص المادة )54( من قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002م وتعديالته خاصة 
للتأثير على  التأديبية  الدعوى  إنهاء  بقانون رقم )40( لسنة 2020م، بهدف  القرار  )26( من  المادة 
الدعوى  الثاني على: "2- تنقضي  الدستورية وذلك بدليل ما تنص عليه في بندها  الدعوى  مجريات 
االستيداع  إلى  اإلحالة  لم يشر بنص  التقاعد" حيث  اإلحالة على  أو  االستقالة  أو  بالوفاة  التأديبية 
الطاعن  فلسطين إلحالة  لسيادة رئيس دولة  باالستيداع  التنسيب  فإن  وبالتالي  المادة،  في هذه 

إلى االستيداع ال يؤدي بموجبه إلى انقضاء الدعوى التأديبية بحق الطاعن. 

لهذه األسباب

حكمت المحكمة الدستورية العليا باإلجماع بما يأتي:
تعديل . 1 بشأن  لسنة 2020م   )40( رقم  بقانون  القرار  من   )24( المادة  نص  دستورية  عدم 

المتخذة بحق  القضائية رقم )1( لسنة 2002م وتعديالته، وشل كافة اإلجراءات  السلطة  قانون 
المدعي منذ دخول الدعوى حوزة المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2022/06/21م.

العليا . 2 الدستورية  المحكمة  قانون  من   )2/45( المادة  بأحكام  عماًل  للمدعي  الكفالة  قيمة  إعادة 
رقم )3( لسنة 2006م وتعديالته.
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طلب تفسير
2022/06

دولة فلسطين
المحكمة الدستورية العليا

طلب رقم )08( لسنة )7( قضائية المحكمة الدستورية العليا "تفسير"

القرار

العربي  الشعب  باسم  هللا  رام  مدينة  في  مؤقًتا  المنعقدة  العليا  الدستورية  المحكمة  عن  الصادر 
2022م،  لسنة  )سبتمبر(  أيلول  من  عشر  التاسع  االثنين  يوم  المنعقدة  الجلسة  في  الفلسطيني، 

الموافق الثالث والعشرين من صفر لسنة 1444هـ.
الهيئة الحاكمة برئاسة المستشار: أ.د محمد عبد الغني الحاج قاسم، رئيس المحكمة.

وعضوية السادة المستشارين: أ.د عبد الرحمن أبو النصر، فتحي أبو سرور، د. رفيق أبو عياش، 
الناصر  عبد  د.  التالحمة،  خالد  أ.د.  عقل،  فريد  العويوي،  الغني  عبد  محمد  وردة،  أبو  عدنان 

أبو سمهدانة.

أصدرت القرار اآلتي

في الطلب المقيد بجدول المحكمة الدستورية العليا رقم )2022/06( لسنة )7( قضائية "تفسير".

اإلجراءات

بتاريخ 2022/06/30م ورد إلى قلم المحكمة الدستورية العليا كتاب معالي وزير العدل رقم )35 - 27720( 
المؤرخ بتاريخ 2022/06/30م بناًء على الكتاب الوارد إليه من معالي رئيس مجلس القضاء األعلى؛ 
األحداث  بشأن حماية  لسنة 2016م   )4( بقانون رقم  القرار  )36، 46( من  المادتين  لتفسير نصي 
وفًقا ألحكام المادة )1/30( من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم )3( لسنة 2006م وتعديالته، 

وهي على النحو التالي:
1-   إن المشرع في المادة )36( من القرار بقانون رقم )4( لسنة 2016م بشأن حماية األحداث استخدم 

عبارة "الحدث الذي لم يبلغ سن الخامسة عشر".
2-   إن المشرع في المادة )46( من القرار بقانون المشار إليه أعاله استخدم عبارة "الحدث الذي أتم 

الخامسة عشر".
وحيث إن ما ورد في النصين بخصوص عبارتي "لم يبلغ سن الخامسة عشر" و"أتم الخامسة عشر" 
هو  المجرم  الفعل  ارتكاب  وقت  عمره  كان  الذي  بالحدث  يتعلق  فيما  تطبيقهما  في  خالًفا  أثار  قد 
)15( سنة وشهرين و)28( يوًما، فهل يشير إلى أنه بلغ الخامسة عشرة من عمره ولم يتمها؟ أم أنه قد 
 )4( رقم  بقانون  القرار  من   )46( المادة  بنص  المشمولين  األحداث  ضمن  من  ويصبح  أتمها 
أنه  الخامسة عشرة من عمره  أتم سن  الذي  بالحدث  المقصود  أن  أم  لسنة 2016م بشأن األحداث؟ 

أكمل عامه الخامس عشر وبدأ في العام السادس عشر؟
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الحكومية  للمؤسسات  ممثلة  بصفتها  القانوني  رأيها  العامة  النيابة  قدمت  بتاريخ 2022/07/17م 
وفقًا لنص المادة )31( من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم )3( لسنة 2006م وتعديالته، وطلبت 
في ختامه رد طلب التفسير بالنظر إلى أنه ال يستند إلى أسباب موضوعية أو شكلية لقبوله والنظر فيه. 

المحكمة

بعد االطالع على األوراق والمداولة قانوًنا، وحيث إن الوقائع الثابتة من خالل طلب التفسير الماثل 
إلى  بطلب  األعلى  القضاء  مجلس  رئيس  المستدعي  تقدم  بتاريخ 2022/06/19م  أنه  في  تتحصل 
العدل؛ لتقديم طلب إلى المحكمة الدستورية العليا استنادًا إلى أحكام المادة )1/30( من قانون  وزير 
المحكمة الدستورية العليا رقم )3( لسنة 2006م وتعديالته؛ بغرض تفسير نصي المادتين )36 و46( 

من القرار بقانون رقم )4( لسنة 2016م بشأن حماية األحداث وتعديالته.
في  المؤرخ  العدل  وزير  كتاب  العليا  الدستورية  المحكمة  قلم  إلى  ورد  المستدعي  طلب  على  وبناء 

2022/06/30م يطلب فيه من محكمتنا تفسير النصوص التشريعية المذكورة.
التفسير  قبول طلب  البحث في شروط  البحث في مسألة االختصاص سابق بطبيعته على  إن  وحيث 
وتواجهه المحكمة الدستورية العليا من تلقاء نفسها، وفق ما جاء في العديد من أحكامها، فقد ناقشت 
المحكمة في هذا الخصوص أمرين، األول: إذا ما كانت المحكمة الدستورية ذات والية واختصاص 
في طلب التفسير الماثل ال سيما أن النصين المطلوب تفسيرهما مرتبطان بنزاع معروض أمام محكمة 

أخرى. والثاني: إذا ما كانت شروط طلب التفسير متوفرة؟
وحيث إن إجراءات الوصول إلى المحكمة الدستورية العليا منضبطة ومحددة، وال يمكن تخطي استيفاء 
تلك اإلجراءات وال متطلباتها فقد توصلت المحكمة إلى أن طلب التفسير الماثل قدم للمحكمة بإجراءات 
لسنة 2006م   )3( العليا رقم  الدستورية  المحكمة  قانون  )1/30( من  المادة  إلى نص  صحيحة سندًا 
في  أساسها  تجد  التفسير  في  وصالحيتها  الدستورية  المحكمة  اختصاص  أن  سيما  ال  وتعديالته، 
)24( من  المادة  وتعديالته، ونص  لسنة 2003م  المعدل  القانون األساسي  من   )103( المادة  نص 

قانون المحكمة الدستورية العليا رقم )3( لسنة 2006م وتعديالته.
ولما كانت المادتان المطلوب تفسيرهما ترتبطان بنصين قانونيين متعلقين بنزاع معروض أمام قاضي 
الموضوع الذي من واجباته تفسير النص التشريعي في حال غموضه ليتمكن من إنزال حكم القانون 
على ما ينظره ويفصل فيه من منازعات، ولما كان طلب التفسير تنظر فيه المحكمة الدستورية العليا 
تدقيًقا، وليس من خالل جلسة علنية تتوفر فيها المواجهة وإمكانية الرد من أطراف الدعوى فإن إصدار 
محكمة الموضوع قراًرا بوقف السير في الدعوى إلى حين البت في طلبها بتفسير المادتين )36 و46( 
من القرار بقانون رقم )4( لسنة 2016م بشأن حماية األحداث وتعديالته من المحكمة الدستورية العليا 
ينطوي على مصادرة حقها في أن تقول كلمتها في تفسير نصوص قانونية تتعلق بدعوى معروضة 
أمامها خالًفا لما نص عليه القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته في المادة )1/30( بقولها 
للناس كافة، ولكل فلسطيني حق االلتجاء إلى قاضيه الطبيعي،  إن: "التقاضي حق مصون ومكفول 

وينظم القانون إجراءات التقاضي بما يضمن سرعة الفصل في القضايا." 
وفي السياق نفسه، وحيث تقتصر والية هذه المحكمة بتفسير النص التشريعي على تحديد مضمونه 
بتوضيح ما أبهم من ألفاظه والتوفيق بين أجزائه المتناقضة على ضوء إرادة المشرع تحرًيا لمقاصده 
بقانون  القرار  المادة )13( من  فقد نصت  تقريره،  استهدفها من  التي  الغاية  النص ووقوًفا عند  من 
رقم )32( لسنة 2022م بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم )3( لسنة 2006م وتعديالته 
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المحكمة دون غيرها بما يلي:  بقانون األصلي على: "تختص  القرار  للمادة رقم )24( من  والمعدلة 
والقرارات  التشريعي  المجلس  يقرها  التي  القوانين  يشمل  بما  التشريعات،  نصوص  تفسير  "2/ب. 
يقتضي  ما  األهمية  من  لها  وكان  التطبيق،  في  أثارت خالًفا  إذا  الدولة  رئيس  يصدرها  التي  بقانون 
تفسيرها." كما نصت المادة )2/30( من القانون نفسه على: "يجب أن يبين في طلب التفسير: النص 
تفسيره  التي تستدعي  أهميته  التطبيق، ومدى  أثاره من خالف في  تفسيره، وما  المطلوب  التشريعي 

تحقيقاً لوحدة تطبيقه".
ولما كان طلب التفسير الماثل لم يشتمل على خالفات في التطبيق تجسدت وظهرت على أرض الواقع 
بين المخاطبين بأحكام النص التشريعي المطلوب تفسيره، كما لم يبين األوساط التي ظهر االختالف 

بينها في التفسير، فإنه يغدو واجب عدم القبول.

لهذه األسباب

قررت المحكمة الدستورية العليا عدم قبول طلب التفسير.
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قرار رقم )2( لسنة 2022م
 بتعديل قرار مجلس القضاء األعلى النتقالي رقم )1( لسنة 2020م

بمدونة السلوك القضائي

جملس القضاء األعىل،
القضائية رقم )1( لسنة 2002م وتعديالته، ال سيما أحكام  السلطة  قانون  بعد االطالع على أحكام 

المادة )28( منه،
واالطالع على قرار مجلس القضاء األعلى االنتقالي رقم )1( لسنة 2020م بمدونة السلوك القضائي،
بتاريخ 2022/03/30م،  المنعقدة   )6( رقم  جلسته  في  األعلى  القضاء  مجلس  قراري  على  وبناًء 

وجلسته رقم )22( المنعقدة بتاريخ 2022/10/05م،
وعلى الصالحيات المخولة لنا، 

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1)
يشار الى قرار مجلس القضاء األعلى االنتقالي رقم )1( لسنة 2020م بمدونة السلوك القضائي، لغايات 

إجراء هذا التعديل بالقرار األصلي.

مادة )2)
تعدل المادة )30( من القرار األصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة )1(، وإضافة فقرة جديدة إليها تحمل 

الرقم )2( على النحو على اآلتي:
والسلطة . 2 بالقضاة  الناس  وعامة  المتقاضين  ثقة  ولتعميق  ووقارهم،  القضاة  هيبة  تعزيز  لغايات 

القضائية، ولغايات تكريس استقالل القضاة، يتوجب خالل انعقاد جلسات المحاكم على اختالف 
درجاتها وأنواعها التقيد وااللتزام باآلتي:

ارتداء الروب المخصص للقضاة وفق المواصفات المعتمدة.أ. 
على السادة القضاة الذكور، الظهور بلباس رسمي أسود أو كحلي أو رمادي داكن، على أن يكون ب. 

القميص أبيض اللون، وربطة عنق سوداء أو كحلي داكن.
كحلي ج.  أو  أسود  وفضفاض  محتشم  رسمي  بلباس  الظهور  اإلناث،  القضاة  السادة  على 

أو رمادي داكن، على أن يكون القميص أبيض اللون، دون المبالغة في الزينة والتزين.

مادة )3)
تعدل المادة )45( من القرار األصلي لتصبح على النحو التالي:

يحظر على القاضي التدوين أو تقاسم أي معلومات شخصية أو صور وشطب أي محتويات في حساباته 
ثقة  فقدانه  أو  استقالله وحياده  التأثير على  أو  ووقاره  هيبته  تمس  االجتماعي  التواصل  على وسائل 

المواطنين وبصورة تضمن عدم استرجاعها.
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مادة )4)
تعدل المادة )52( من القرار األصلي لتصبح على النحو اآلتي:

اإلعالم . 1 وسائل  مختلف  عبر  واآلراء  والمعلومات  بالتصريحات  اإلدالء  القاضي  على  يحظر 
موافقة رئيس  الحصول على  بعد  إال  اإللكترونية  المواقع  أو  المكتوبة  أو  المسموعة  أو  المرئية 

مجلس القضاء األعلى المسبقة.
األهلية . 2 أو  الحكومية  المنظمات  أو  المعاهد  أو  الجامعات  في  التدريس  القاضي  على  يحظر 

أو المشاركة في أي دورة أو ورشة أو ندوة علمية داخلية أو خارجية. 

مادة )5)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة )6)
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: 2022/10/05 ميالدية
                  الموافق: 09/ربيع األول/1444 هجرية 

املستشار عيسى أبو رشار
رئيس املحكمة العليا/ حمكمة النقض 

رئيس جملس القضاء األعىل
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استئناف جزاء رقم: 2021/286

دولة فلسطين
السلطة القضائية

الحكم

الحكم  المحاكمة، وإصدار  المأذونة بإجراء  الجزائية،  نابلس بهيئتها  الصادر عن محكمة استئناف 
باسم الشعب العربي الفلسطيني.

العارضة  مهند  السيد  القاضيين  وعضوية  الفران،  عصام  السيد  القاضي  برئاسة  الحاكمة:  الهيئة 
والسيدة مي ابو شنب.

المستأنف: الحق العام.
المستأنف ضده: عبد هللا حسين محمد فرج، هوية رقم )906818299(، عنوانه: نابلس. 

الجناية  في  بتاريخ 2020/11/18م  نابلس  بداية  محكمة  عن  الصادر  القرار  االستئناف:  موضوع 
رقم )2020/145(، المتضمن إعالن براءة المستأنف ضده من جناية االتجار بالمخدرات أو المؤثرات 
العقلية أو بنبات من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد خالًفا ألحكام المادة )2/6( من القرار بقانون 
المخدرات  مكافحة  بشأن  لسنة 2015م   )18( رقم  بقانون  للقرار  المعدل  لسنة 2018م   )26( رقم 

والمؤثرات العقلية، ذلك لعدم كفاية األدلة حسب منطوق القرار المستأنف.

لذلك

فإن المحكمة تقرر قبول االستئناف موضوًعا وفسخ القرار المستأنف وتعديل وصف التهمة المسندة 
للمتهم المستأنف لتصبح تقديم مواد مخدرة بمقابل خالًفا ألحكام المادة )1/7/أ( من القرار بقانون 
المخدرات  مكافحة  بشأن  لسنة 2015م   )18( رقم  بقانون  للقرار  المعدل  لسنة 2018م   )26( رقم 
والمؤثرات العقلية بداًل من تهمة االتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية خالفًا ألحكام المادة )2/6( 
من القرار بقانون رقم )26( لسنة 2018م المعدل للقرار بقانون رقم )18( لسنة 2015م بشأن مكافحة 
المخدرات والمؤثرات العقلية، وإدانته بالتهمة المعدلة خالفًا ألحكام المادة )1/7/أ( من ذات القانون، 
والحكم بحبس المدان عبد هللا حسين محمد فرج مدة )10( سنوات وتغريمه مبلغ )10( آالف دينار أردني، 
وذلك عماًل بأحكام المادة )1/7/أ( من القرار بقانون رقم )26( لسنة 2018م المعدل للقرار بقانون 
رقم )18( لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، على أن تحسم له مدة التوقيف 

التي قضاها على ذمة هذه الدعوى. 

الشعب  باسم  علًنا  وتلي  صدر  ضده  المستأنف  بحق  وغيابًيا  العامة  النيابة  بحق  حضورًيا  حكًما 
الفلسطيني، قاباًل للنقض، وأفهم بتاريخ 2022/06/12م.
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جناية رقم: 2014/136

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.

الهيئة الحاكمة: القاضي السيد امجد شعار.  
المشتكي: الحق العام.

المتهمون:
منصور محمود جبريل فرج هللا، عنوانه: قلقيلية.. 1
ناصر محمود جبريل فرج هللا، عنوانه: قلقيلية.. 2
جواد مصلح محمد اعمر، عنوانه: رام هللا - بيتونيا.. 3

التهم:
من . 1 و)80/د(   )70( المادتين  بداللة   )404( المادة  ألحكام  خالًفا  بالسرقة  بالشروع  التدخل 

قانون العقوبات رقم )16( لسنة 1960م )للمتهم األول(.
العقوبات . 2 قانون  من  و)76(  و)70(   )404( المواد  باالشتراك خالًفا ألحكام  بالسرقة  الشروع 

رقم )16( لسنة 1960م )للمتهم الثاني(.
العقوبات . 3 قانون  من  و)76(  و)70(   )404( المواد  باالشتراك خالًفا ألحكام  بالسرقة  الشروع 

رقم )16( لسنة 1960م )للمتهم الثالث(.

الحكم

عطًفا على قرار اإلدانة، وبعد االستماع ألقوال النيابة، وعمالً بأحكام المواد )404( و)70( و)76( 
منصور  األول  المدان  وضع  المحكمة  تقرر  لسنة 1960م،   )16( رقم  العقوبات  قانون  من  و)81( 
فرج هللا  جبريل  محمود  ناصر  والمدان  سنة،  مدة  المؤقتة  الشاقة  باألشغال  فرج هللا  جبريل  محمود 
باألشغال الشاقة المؤقتة مدة سنة ونصف، ووضع المدان الثالث جواد مصلح محمد اعمر باألشغال 
التي أمضاها موقوًفا على ذمة هذه  المدة  المؤقتة مدة سنة ونصف، على أن تحسم لكل منهم  الشاقة 

الدعوى. 

حكًما غيابًيا صدر وتلي باسم الشعب الفلسطيني، وأفهم بتاريخ 2021/09/30م.



mjr.lab.pna.ps
216 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 

جناية رقم: 2019/192

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: مصعب معين احمد العالم، هوية رقم )854607421(، عنوانه: بيت ريما.
التهمة: الشروع بالقتل القصد باالشتراك خالًفا ألحكام المواد )326( و)70( و)76( من قانون العقوبات 

رقم )16( لسنة 1960م.

الحكم

عطًفا على قرار اإلدانة، وبعد االستماع ألقوال النيابة، تقرر المحكمة الحكم على المدان مصعب معين 
احمد العالم باألشغال الشاقة مدة )3( سنوات و)9( أشهر، على أن تحسم له منها المدة التي أمضاها 

موقوًفا على ذمه هذه الدعوى.

حكًما غيابًيا صدر وتلي باسم الشعب الفلسطيني، وأفهم بتاريخ 2021/10/18م.
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الرسميـة اجلريـدة 

217 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195

جناية رقم: 2019/518

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.

الهيئة الحاكمة: القاضي السيد امجد شعار.  
المشتكي: الحق العام.

المتهم: محمد محمود جرابيع كعابنة، عنوانه: رام هللا - الجيب.
التهم:

حيازة وتعاطي مواد مخدرة خالًفا ألحكام المادة )1/17( من القرار بقانون رقم )18( لسنة 2015م . 1
بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

خالًفا . 2 باالشتراك  بالعنف  المخدرات  قانون  تنفيذ  على  القائمين  الموظفين  من  موظف  مقاومة 
المخدرات  مكافحة  بشأن  لسنة 2015م   )18( رقم  بقانون  القرار  من   )1/31( المادة  ألحكام 

والمؤثرات العقلية.
بيع وإحراز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نبات من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد خالًفا . 3

المخدرات  مكافحة  بشأن  لسنة 2015م   )18( رقم  بقانون  القرار  من   )2/21( المادة  ألحكام 
والمؤثرات العقلية.

الحكم

محمود  محمد  المدان  المحكمة وضع  تقرر  النيابة،  ألقوال  االستماع  وبعد  اإلدانة،  قرار  على  عطًفا 
جرابيع كعابنة باألشغال الشاقة مدة )10( سنوات، وغرامة )10000( دينار أردني، على أن يحبس 
المتهم في حال عدم دفع الغرامة يوم عن كل نصف دينار بما ال يتجاوز السنة، ومصادرة المضبوطات، 

على أن تحسم له منها المدة التي أمضاها موقوًفا على ذمة هذه الدعوى. 

حكًما غيابًيا صدر وتلي باسم الشعب الفلسطيني، وأفهم بتاريخ 2021/10/26م.
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218 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 

جناية رقم: 2019/107

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.

الهيئة الحاكمة: القاضي السيد امجد شعار.  
المشتكي: الحق العام.

المتهم: اشرف محمد عبد الفتاح حوشيه، عنوانه: رام هللا - قطنة.
التهمة: االتجار وحيازة وتعاطي المخدرات خالفًا ألحكام المواد )8( و)7( و)13( من األمر العسكري 

رقم )558( لسنة 1975م.

الحكم

اشرف محمد  المدان  المحكمة حبس  تقرر  النيابة،  االستماع ألقوال  وبعد  اإلدانة،  قرار  عطًفا على 
عبد الفتاح حوشيه مدة )10( سنوات، ومصادرة المخدرات المضبوطة وإتالفها، على أن تحسم له منها 

المدة التي أمضاها موقوًفا على ذمة هذه الدعوى. 

حكًما غيابًيا صدر وتلي باسم الشعب الفلسطيني، وأفهم بتاريخ 2021/10/31م.



mjr.lab.pna.ps

الرسميـة اجلريـدة 

219 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195

جناية رقم: 2022/36

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: ريان عثمان حسين التميمي، هوية رقم )944815695(، عنوانه: النبي صالح.
التهمة: القتل العمد خالًفا ألحكام المادة )328( من قانون العقوبات رقم )16( لسنة 1960م.

الحكم

عطًفا على قرار اإلدانة، وبعد االستماع ألقوال النيابة، تقرر المحكمة الحكم على المدان ريان عثمان 
حسين التميمي بالحبس المؤبد، على أن تحسم له منها المدة التي أمضاها موقوًفا على ذمه هذه الدعوى.

حكًما غيابًيا صدر وتلي باسم الشعب الفلسطيني، وأفهم بتاريخ 2022/06/29م.
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220 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 

جناية رقم: 2019/451

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: سامح خالد عبد الكريم جبري، عنوانه: نابلس - مخيم العين.

التهمة: هتك العرض لذكر أو أنثى خالًفا ألحكام المادة )1/298( بداللة المادة )76( من قانون العقوبات 
رقم )16( لسنة 1960م.

الحكم

عطًفا على قرار اإلدانة، وبعد االستماع ألقوال النيابة، تقرر المحكمة الحكم على المدان سامح خالد 
عبد الكريم جبري باألشغال الشاقة المؤقتة مدة )3( سنوات، على أن تحسم له منها المدة التي أمضاها 

موقوًفا على ذمه هذه الدعوى.

حكًما صدر وتلي علًنا باسم الشعب الفلسطيني، وأفهم بتاريخ 2022/06/27م.
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الرسميـة اجلريـدة 

221 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195

جناية رقم: 2022/28

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية قلقيلية 

الحكم

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

جرادات  محمد  السيد  القاضيين  وعضوية  حنتولي،  محمد  السيد  القاضي  برئاسة  الحاكمة:  الهيئة 
والسيدة اسماء زامل.
المشتكي: الحق العام.

المتهم: محمد مفيد مصطفى خدرج، هوية رقم )850064619(، عنوانه: قلقيلية.
 )16( رقم  العقوبات  قانون  من   )2/214( المادة  ألحكام  خالًفا  جناية  في  الزور  شهادة  التهمة: 

لسنة 1960م.

الحكم

عطًفا على قرار اإلدانة، وبعد االستماع ألقوال النيابة، تقرر المحكمة الحكم على المدان محمد مفيد 
مصطفى خدرج 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 2022/08/14م.
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222 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 

جناية رقم: 2013/150

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية الخليل

الحكم

الصادر عن محكمة بداية الخليل - جنايات، المأذونة بإجراء المحاكمة، وإصدار الحكم باسم الشعب 
العربي الفلسطيني.

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي ياسمين جراد، وعضوية القاضيين سالم عقيل ومحمد وزوز.  
المشتكي: الحق العام.

المتهم: احمد عصام احمد طحاينة، هوية رقم )970681342(، عنوانه: جنين.
التهم:

االحتيال خالًفا ألحكام المادة )417( من قانون العقوبات رقم )16( لسنة 1960م.. 1
المادة )250/ 2، 3( من قانون العقوبات رقم )16( . 2 تداول عدة مسكوكات زائفة خالفًا ألحكام 

لسنة 1960م.
استعمال سند رسمي مزور خالًفا ألحكام المادتين )261( و)265( من قانون العقوبات رقم )16( . 3

لسنة 1960م.

الحكم

عطًفا على قرار اإلدانة، وبعد االستماع ألقوال النيابة، تقرر المحكمة الحكم على المدان احمد عصام 
قانون  من   )279( المادة  بأحكام  وعماًل  سنوات،   )3( مدة  المؤقتة  الشاقة  باألشغال  طحاينة  احمد 
اإلجراءات الجزائية تحميل المدان نفقات محاكمة بواقع )1000( دينار أردني، ويحبس في حال عدم 

الدفع المدة القانونية، على أن تحسم له منها المدة التي أمضاها موقوًفا على ذمة هذه الدعوى. 

بتاريخ  وأفهم  ولالستئناف،  لإللغاء  قاباًل  الفلسطيني  الشعب  باسم  وتلي  صدر  غيابًيا  حكًما 
2022/08/15م.



mjr.lab.pna.ps

الرسميـة اجلريـدة 

223 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195

جناية رقم: 2016/35

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية الخليل

الحكم

الصادر عن محكمة بداية الخليل - جنايات، المأذونة بإجراء المحاكمة، وإصدار الحكم باسم الشعب 
العربي الفلسطيني.

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي ياسمين جراد، وعضوية القاضيين سالم عقيل ومحمد وزوز.  
المشتكي: الحق العام.

المتهم: نسيم نايف سلمان ابو فوده، هوية رقم )401721485(، عنوانه: الخليل - حارة ابو سنينة.
التهمة: السرقة باالشتراك وفًقا 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 نسيم نايف 
من   )279( المادة  بأحكام  وعماًل  سنوات،   )5( مدة  المؤقتة  الشاقة  باألشغال  فوده  ابو  سلمان 
قانون اإلجراءات الجزائية تحميل المدان نفقات محاكمة بواقع )1000( دينار أردني، ويحبس في حال 

عدم الدفع، على أن تحسم له منها المدة التي أمضاها موقوًفا على ذمة هذه الدعوى. 

بتاريخ  وأفهم  ولالستئناف،  لإللغاء  قاباًل  الفلسطيني  الشعب  باسم  وتلي  صدر  غيابًيا  حكًما 
2022/08/22م.
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224 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 

جناية رقم: 2021/72

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية بيت لحم

الحكم

الحكم  المحاكمة، وإصدار  بإجراء  المأذونة  الجنائية،  بيت لحم بصفتها  بداية  الصادر عن محكمة 
باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الحروب  ريما  السيدة  القاضيين  وعضوية  شديد،  جمال  السيد  القاضي  برئاسة  الحاكمة:  الهيئة 
والسيد ايمن خالف.

المشتكي: الحق العام.
المتهمان:

جمال مازن جمال هرماس، هوية رقم )208024018(، عنوانه: القدس - شعفاط. . 1
رامز محمد عبد هللا الهريمي، هوية رقم )860103878(، عنوانه: بيت لحم - شارع الصف. . 2

من  و)76(   )1/240( المادتين  ألحكام  وفًقا  باالشتراك  مزورة  بنكنوت  أوراق  تداول  التهمة: 
قانون العقوبات رقم )16( لسنة 1960م.

الحكم

من  واحد  كل  بوضع  الحكم  المحكمة  تقرر  النيابة،  ألقوال  االستماع  وبعد  اإلدانة،  قرار  على  عطًفا 
المدانين جمال مازن جمال هرماس ورامز محمد عبد هللا الهريمي باألشغال الشاقة مدة )5( سنوات، 
وعماًل بأحكام المادة )279( من قانون اإلجراءات الجزائية تحميل كل واحد من المدانين نفقات محاكمة 
بواقع )1000( دينار أردني، ويحبس أي من المدانين في حال عدم الدفع، على أن تحسم لكل منهما 

المدة التي أمضاها موقوًفا على ذمة هذه الدعوى. 

حكًما غيابًيا صدر وتلي باسم الشعب الفلسطيني، وأفهم بتاريخ 2022/08/28م.



mjr.lab.pna.ps

الرسميـة اجلريـدة 

225 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية طولكرم بصفتها محكمة استئناف
استئناف حقوق )2021/156)

ملخص عن الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها االستئنافية، المأذونة بإجراء المحاكمة، 
وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

دراوشة  حسن  السيد  القاضيين  وعضوية  دحدوح،  اسعد  السيد  القاضي  برئاسة  الحاكمة:  الهيئة 
والسيد منتصر رواجبة.

المستأنف: ابراهيم عمر محمد علي جعار من سكان عالر/ الحي الشرقي.
وكيله المحامي: محمد صباح.  

المستأنف ضدهما: 
مدير دائرة األحوال المدنية باإلضافة لوظيفته/ طولكرم. . 1
عطوفة النائب العام باإلضافة لوظيفته/ طولكرم.. 2

بتاريخ 2021/11/29م  الموقرة  طولكرم  محكمة صلح  عن  الصادر  الحكم  االستئناف:  موضوع 
المدعي  وتضمين  االسم  تصحيح  دعوى  برد  والقاضي   )2021/849( رقم  الحقوقية  الدعوى  في 

)ابراهيم عمر محمد علي جعار( الرسوم والمصاريف.

المحكمة

الشكلية  لشرائطه  ومستوف  القانونية  المدة  ضمن  مقدم  االستئناف  إن  وحيث  والمداولة  التدقيق  بعد 
األخرى تقرر قبوله شكاًل.

المحاكمة وسماع  بإجراءات  السير  التدقيق في الئحة االستئناف وأسبابه وبعد  الموضوع وبعد  وفي 
المدنية  المحاكمات  أصول  قانون  من   )223( المادة  بأحكام  وعماًل  والقانون،  األصول  وفق  البينات 
والتجارية رقم )2( لسنة 2001م، حكمت المحكمة بقبول االستئناف موضوًعا وإلغاء الحكم المستأنف 
والحكم بتصحيح اسم الطفل في سجالت األحوال المدنية من )أيان ابراهيم عمر جعار( إلى اسم )حبيب 
ابراهيم عمر جعار( وتسطير الكتب الالزمة لذلك، وعماًل بأحكام المادة )39( من القانون رقم )2( 
لسنة 1999م بشأن األحوال المدنية نشر الحكم في الجريدة الرسمية دون الحكم بالرسوم والمصاريف.

حكًما حضورًيا صدر وتلي علًنا باسم الشعب العربي الفلسطيني، وأفهم في 2022/01/25م.
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2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح سلفيت )2019/862( حقوق

الحكم

الصادر عن محكمة صلح سلفيت - حقوق، المأذونة بإجراء المحاكمة، وإصدار الحكم باسم الشعب 
العربي الفلسطيني.

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد انس جدع.
المدعي: عطاف سعيد حسن القاضي، هوية رقم )852627892(/ سلفيت - دير استيا بصفته ولي أمر 

القاصر )جوليا( والوارد اسمها خطأ )حور(.
وكيله المحامي: بهاء نبيه مطلق شقور. 

المدعى عليهما:
عطوفة النائب العام باإلضافة لوظيفته/ رام هللا.. 1
مدير دائرة األحوال المدنية باإلضافة لوظيفته/ سلفيت.. 2

موضوع الدعوى: تصحيح اسم.

المحكمة

تقرر المحكمة تغيير اسم الطفلة )حور( إلى االسم الجديد )جوليا( ليصبح اسمها الرباعي في شهادة 
التابعة  المدنية  األحوال  دائرة  إلى  كتاب  وتسطير  القاضي(،  سعيد  عطاف  )جوليا  ميالدها 
لوزارة الداخلية في محافظة سلفيت فقط إلجراء هذا التصحيح في سجالت دائرة األحوال المدنية حسب 
األصول والقانون، وعماًل بأحكام المادة )39( من القانون رقم )2( لسنة 1999م بشأن األحوال المدنية 
اإلعالن عن هذا التصحيح في الجريدة الرسمية، وبذات الوقت عدم الحكم بأي رسوم أو مصاريف 

أو أتعاب محاماة.

حكًما حضورًيا قاباًل لالستئناف، صدر وأفهم علًنا في 2020/01/12م.
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الرسميـة اجلريـدة 

227 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح سلفيت )2019/730( حقوق

الحكم

الصادر عن محكمة صلح سلفيت - حقوق ،المأذونة بإجراء المحاكمة، وإصدار الحكم باسم الشعب 
العربي الفلسطيني.

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد انس جدع.
المدعية: عيشه طاهر محمد داود/ سلفيت.

وكيلها المحامي: وجدي باسم فالح قواريق. 
المدعى عليهما: 

النائب العام بصفته الوظيفية.. 1
مدير دائرة األحوال المدنية باإلضافة لوظيفته.. 2

موضوع الدعوى: تصحيح اسم. 

المحكمة

تقرر المحكمة تصحيح اسم المدعية )عيشه طاهر محمد داود( ليصبح )وجيهه طاهر محمد داود( 
في سجالت األحوال المدنية بشهادة ميالدها وهويتها الشخصية، وتسطير كتاب إلى دائرة األحوال المدنية 
في سلفيت من أجل تصحيح اسمها في سجالت األحوال المدنية حسب القانون واألصول، دون الحكم 

بأي رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة.

حكًما حضورًيا قاباًل لالستئناف، صدر وأفهم علًنا في 2020/02/10م. 
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2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح سلفيت )2019/956( حقوق

الحكم

الصادر عن محكمة صلح سلفيت - حقوق، المأذونة بإجراء المحاكمة، وإصدار الحكم باسم الشعب 
العربي الفلسطيني.

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد انس جدع.
المدعي: سامر صالح يوسف ابو زر/ سلفيت، بصفته الشخصية وبصفته ولي أمر ابنه نبراس )احمد( 

سامر صالح ابو زر. 
وكيله المحامي: اديب وجيه عبد الرحيم سالم. 

المدعى عليهما: 
مدير دائرة األحوال المدنية بوزارة الداخلية الفلسطينية بصفته الوظيفية/ سلفيت.. 1
عطوفة النائب العام باإلضافة لوظيفته/ رام هللا. . 2

موضوع الدعوى: تصحيح اسم.

المحكمة

تقرر المحكمة تغيير اسم الطفل )نبراس( إلى االسم الجديد )احمد( ليصبح اسمه الرباعي في شهادة 
ميالده )احمد سامر صالح ابو زر(، وتسطير كتاب إلى دائرة األحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية 
األصول  حسب  المدنية  األحوال  دائرة  سجالت  في  التصحيح  هذا  إلجراء  فقط  سلفيت  محافظة  في 
المدنية  األحوال  بشأن  لسنة 1999م   )2( رقم  القانون  من   )39( المادة  بأحكام  وعماًل  والقانون، 
اإلعالن عن هذا التصحيح في الجريدة الرسمية، وبذات الوقت عدم الحكم بأي رسوم أو مصاريف 

أو أتعاب محاماة.

حكًما حضورًيا قاباًل لالستئناف، صدر وأفهم علًنا في 2020/02/19م. 



mjr.lab.pna.ps

الرسميـة اجلريـدة 

229 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح سلفيت )2020/693( حقوق

الحكم

الصادر عن محكمة صلح سلفيت - حقوق، المأذونة بإجراء المحاكمة، وإصدار الحكم باسم الشعب 
العربي الفلسطيني.

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد انس جدع.
المدعية: سعده فرح محمد شريف قادوس، هوية رقم )859247959(/ سلفيت.

وكيلها المحامي: ايمان عماد عرسان موقدي.
المدعى عليهما:

مدير دائرة األحوال المدنية في سلفيت باإلضافة لوظيفته/ سلفيت.. 1
عطوفة النائب العام باإلضافة لوظيفته/ سلفيت.. 2

موضوع الدعوى: تصحيح اسم.

المحكمة

الرباعي  اسمها  ليصبح  )أنغام(  الجديد  االسم  إلى  )سعده(  المدعية  اسم  بتغيير  المحكمة  تقضي 
المدنية وشهادة ميالدها )أنغام فرح "محمد شريف" قادوس(، وتسطير  في سجالت وقيود األحوال 
كتاب إلى دائرة األحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية في محافظة سلفيت فقط إلجراء هذا التغيير 
)39( المادة  بأحكام  وعماًل  والقانون،  األصول  حسب  المدنية  األحوال  دائرة  وقيود  سجالت   في 

والتصحيح  التغيير  هذا  عن  اإلعالن  المدنية  األحوال  بشأن  لسنة 1999م   )2( رقم  القانون  من 
في الجريدة الرسمية، وبذات الوقت عدم الحكم بأي رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة.

حكًما حضورًيا قاباًل لالستئناف، صدر وأفهم علًنا في 2021/05/20م.
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2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح سلفيت )2020/733( حقوق

الحكم

الصادر عن محكمة صلح سلفيت - حقوق، المأذونة بإجراء المحاكمة، وإصدار الحكم باسم الشعب 
العربي الفلسطيني.

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد انس جدع.
المدعي: ايهم أحمد مأمون داود، هوية رقم )435449830(/ سلفيت.

وكيله المحامي: احمد ربحي محمود رشيد. 
المدعى عليهما:

النائب العام باإلضافة لوظيفته/ سلفيت.. 1
مدير عام وزارة الداخلية باإلضافة إلى وظيفته/ سلفيت.. 2

موضوع الدعوى: تصحيح اسم.

المحكمة

تقرر المحكمة تغيير اسم الطفل )ايهم( إلى االسم الجديد )جود( ليصبح اسمه الرباعي في شهادة ميالده 
)جود احمد مأمون داود(، وتسطير كتاب إلى دائرة األحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية في محافظة 
والقانون،  األصول  حسب  المدنية  األحوال  دائرة  سجالت  في  التصحيح  هذا  إلجراء  فقط  سلفيت 
وعماًل بأحكام المادة )39( من القانون رقم )2( لسنة 1999م بشأن األحوال المدنية اإلعالن عن هذا 

التصحيح في الجريدة الرسمية، وبذات الوقت عدم الحكم بأي رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة.

حكًما حضورًيا قاباًل لالستئناف، صدر وأفهم علًنا في 2021/06/06م.
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231 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح يطا )2020/64( حقوق

الحكم

الشعب  باسم  الحكم  وإصدار  المحاكمة،  بإجراء  المأذونة  - حقوق،  يطا  محكمة صلح  الصادر عن 
العربي الفلسطيني.

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد حسام مسوده.
المدعي: نعيم محمد ابراهيم شناران، هوية رقم )967935677(.

وكيله المحامي: احمد عثمان محمد طوباسي. 
المدعى عليهما:

مدير دائرة األحوال المدنية في يطا باإلضافة لوظيفته/ يطا.. 1
النائب العام بصفته الوظيفية/ رام هللا. . 2

موضوع الدعوى: تصحيح اسم.

المحكمة

تقرر المحكمة الحكم بتصحيح اسم جد والد المدعي وعائلته في شهادة سجالت دائرة األحوال المدنية 
ليصبح االسم )محمد ابراهيم خليل شنران( بداًل من )محمد ابراهيم شنران شنران(، وتسطير الكتب 
للمدعي  الحكم  دون  األصول،  حسب  المحكمة  قرار  مضمون  لتنفيذ  المختصة  الجهات  إلى  الالزمة 

بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

قرار صدر تدقيًقا باسم الشعب العربي الفلسطيني، وأفهم بتاريخ 2022/03/03م.
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2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح قلقيلية )2021/811( حقوق

الحكم

الصادر عن محكمة صلح قلقيلية - حقوق ،المأذونة بإجراء المحاكمة، وإصدار الحكم باسم الشعب 
العربي الفلسطيني.

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيدة هبة هيثم عزت شافعي.
المدعي: غسان اسعد عبد داود، هوية رقم )900035049(/ قلقيلية.

وكيله المحامي: محمود بسام محمد شحادة. 
المدعى عليهما:

عطوفة النائب العام باإلضافة لوظيفته/ قلقيلية.. 1
مدير دائرة األحوال المدنية/ قلقيلية.. 2

موضوع الدعوى: تصحيح اسم.

لذلك وتأسيًسا على ما تقدم

المدنية . 1 القانون رقم )2( لسنة 1999م بشأن األحوال  المادتين )36( و)38( من  عماًل بأحكام 
ابنة المدعي ليصبح اسمها "ترتيل غسان اسعد داود"  فإن المحكمة تقرر الحكم بتصحيح اسم 

بداًل من "لمار غسان اسعد داود"، وإلغاء أي قيود تتعارض مع ذلك.
تسطير كتاب إلى دائرة األحوال المدنية في قلقيلية من أجل تنفيذ مضمون هذا القرار.. 2
عدم الحكم بأي رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة.. 3

بتاريخ  وأفهم  الفلسطيني،  العربي  الشعب  باسم  علًنا  وتلي  صدر  لالستئناف  قاباًل  حضورًيا  حكًما 
2022/05/18م.
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233 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح قلقيلية )2021/668( حقوق

الحكم

الصادر عن محكمة صلح قلقيلية - حقوق، المأذونة بإجراء المحاكمة، وإصدار الحكم باسم الشعب 
العربي الفلسطيني.

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيدة هبة هيثم عزت شافعي.
المدعية: منال فؤاد عبد الرحمن شبيطه، هوية رقم )901725424(/ قلقيلية. 

وكيلها المحامي: يوسف محمود احمد عويصات. 
المدعى عليهما:

النائب العام باإلضافة لوظيفته/ رام هللا.. 1
مدير دائرة األحوال المدنية في قلقيلية باإلضافة لوظيفته/ قلقيلية.. 2

موضوع الدعوى: تصحيح اسم.

لذلك وتأسيساً على ما تقدم

تقرر المحكمة الحكم بتصحيح اسم عائلة المدعية ليصبح اسمها "منال فؤاد عبد الرحمن ريان" . 1
شهادة  في  )الداخلية(  المدنية  األحوال  لدى سجالت  عدوان"  الرحمن  عبد  فؤاد  "منال  من  بداًل 

الميالد الخاصة بالمدعية.
تسطير كتاب إلى دائرة االحوال المدنية في قلقيلية من أجل تنفيذ مضمون هذا القرار.. 2
عدم الحكم بأي رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة.. 3

بتاريخ  وأفهم  الفلسطيني،  العربي  الشعب  باسم  علًنا  وتلي  صدر  لالستئناف  قاباًل  حضورًيا  حكًما 
2022/06/08م.
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2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح طولكرم )2022/215( حقوق

الحكم

الصادر عن محكمة صلح طولكرم، المأذونة بإجراء المحاكمة، وإصدار الحكم باسم الشعب العربي 
الفلسطيني.

الهيئة الحاكمة: القاضي السيدة لينا احمد.
المدعي: يوسف محمد حسن جبارين.

المدعى عليهما:
عطوفة النائب العام باإلضافة لوظيفته.. 1
مدير دائرة األحوال المدنية باإلضافة لوظيفته.. 2

موضوع الدعوى: دعوى تصحيح اسم مغلوط.

القرار

المدعي  اسم  ليصبح  ميالده  شهادة  في  الوارد  الخطأ  المدعي  عائلة  اسم  بتصحيح  المحكمة  حكمت 
)يوسف محمد حسن جبارين( بداًل من )يوسف محمد حسن أحمد( والكتابة إلى دائرة األحوال المدنية 
األصول  حسب  الرسمية  سجالتها  في  التصحيح  هذا  إلجراء  طولكرم؛  في  الداخلية  لوزارة  التابعة 
والقانون، وعماًل بأحكام المادة )39( من القانون رقم )2( لسنة 1999م بشأن األحوال المدنية اإلعالن 

عن هذا التصحيح في الجريدة الرسمية، وبذات الوقت عدم الحكم بأي رسوم أو مصاريف.

حكًما حضورًيا قاباًل لالستئناف، صدر وأفهم علًنا في 2022/05/22م.
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235 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح طولكرم )2022/102( حقوق

الحكم

الصادر عن محكمة صلح طولكرم - حقوق، المأذونة بإجراء المحاكمة، وإصدار الحكم باسم الشعب 
العربي الفلسطيني.

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد فريد فهد فريد كنعان.
المدعي: نافز محمود عبد الرحمن يعقوب، هوية رقم )951760131(/ طولكرم. 

المدعى عليهما:
عطوفة النائب العام باإلضافة لوظيفته/ طولكرم. . 1
مدير دائرة األحوال المدنية في طولكرم بصفته إضافًة لوظيفته/ طولكرم. . 2

موضوع الدعوى: تصحيح اسم.

المحكمة

ولما قنعت المحكمة من أحقية المدعي بالتصحيح، حكمت المحكمة بتصحيح الخطأ الوارد في اسم المدعي 
والذي ورد على سبيل الخطأ في شهادة ميالده باسم )نافذ محمود عبد الرحمن داود( ليصبح باالسم 
الصحيح )نافز محمود عبد الرحمن يعقوب(، وتسطير الكتب الالزمة لدائرة األحوال المدنية إلجراء 
التصحيح في سجالتها حسب األصول دون الحكم بأي رسوم أو مصاريف، وعماًل بأحكام المادة )39( 
من القانون رقم )2( لسنة 1999م بشأن األحوال المدنية اإلعالن عن التصحيح في الجريدة الرسمية.

حكًما حضورًيا صدر بحضور المدعي وحضور وكيل الجهة المدعى عليها وتلي علًنا باسم الشعب 
العربي الفلسطيني قاباًل لالستئناف، وأفهم في 2022/05/25م.
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236 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح طولكرم )2021/611( حقوق

الحكم

الصادر عن محكمة صلح طولكرم، المأذونة بإجراء المحاكمة، وإصدار الحكم باسم الشعب العربي 
الفلسطيني.

الهيئة الحاكمة: القاضي السيدة لينا احمد.
المدعي: اسامة محمد عبد الرحمن ابو خليل.

وكيله المحامي: محمد القريب.
المدعى عليهما: 

عطوفة النائب العام باإلضافة لوظيفته. . 1
مدير دائرة األحوال المدنية في طولكرم باإلضافة إلى وظيفته.. 2

قرار

المدعي  اسم  ليصبح  ميالده  شهادة  في  الوارد  الخطأ  المدعي  عائلة  اسم  بتصحيح  المحكمة  حكمت 
دائرة  إلى  والكتابة  فالح(  الرحمن  )أسامة محمد عبد  بداًل من  أبو خليل(  الرحمن  )أسامة محمد عبد 
األحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية في طولكرم؛ إلجراء هذا التصحيح في سجالتها الرسمية حسب 
األصول والقانون، وعماًل بأحكام المادة )39( من القانون رقم )2( لسنة 1999م بشأن األحوال المدنية 
اإلعالن عن هذا التصحيح في الجريدة الرسمية، وبذات الوقت عدم الحكم بأي رسوم أو مصاريف 

أو أتعاب محاماة. 

حكًما حضورًيا قاباًل لالستئناف، صدر وأفهم علًنا في 2022/05/26م.
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الرسميـة اجلريـدة 

237 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح طولكرم )2022/231( حقوق

الحكم

الصادر عن محكمة صلح طولكرم، المأذونة بإجراء المحاكمة، وإصدار الحكم باسم الشعب العربي 
الفلسطيني.

الهيئة الحاكمة: القاضي السيدة لينا احمد.
المدعي: محمد محمود اسعد غانم وبصفته الشخصية، وبصفته ولي أمر )شهد محمد محمود غانم( 
حسب شهادة الميالد ذات هوية رقم )437890627( )ريحانه محمد محمود غانم( حسب المتعارف 

عليه بين الناس.
وكيله المحامي: عبد اللطيف القب.

المدعى عليهما: 
عطوفة النائب العام باإلضافة لوظيفته.. 1
مدير دائرة األحوال المدنية في طولكرم باإلضافة إلى وظيفته.. 2

موضوع الدعوى وقيمتها: تغيير و/أو تصحيح اسم )غير مقدرة القيمة(.

وعليه

تقرر المحكمة الحكم للمدعي حسب ما جاء في الئحة دعواه وتغيير اسم ابنته ليصبح )ريحانه محمد 
محمود غانم( بداًل من اسم )شهد محمد محمود غانم( في شهادة ميالدها، وتسطير كتاب لدائرة األحوال 
المدنية في طولكرم إلجراء التصحيح الالزم على ضوء قرار هذه المحكمة في سجالتها الرسمية، 
على أن يتم نشر هذا التصحيح في الجريدة الرسمية حسب األصول والقانون، وبذات الوقت عدم الحكم 

بأي رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة.

في  وأفهم  الفلسطيني،  العربي  الشعب  باسم  علًنا  وتلي  صدر  لالستئناف  قاباًل  حضورًيا  حكًما 
2022/06/05م.
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2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 

دولة فلسطين
السلطة القضائية 

محكمة صلح طولكرم )2022/103( حقوق

الحكم

الصادر عن محكمة صلح طولكرم، المأذونة بإجراء المحاكمة، وإصدار الحكم باسم الشعب العربي 
الفلسطيني.

الهيئة الحاكمة: القاضي السيدة لينا احمد.
المدعي: عبد الفتاح صادق عبد اللطيف حمدان.

وكيله المحامي: ابراهيم الشيخ و/أو عبد اللطيف الشيخ و/أو ثائر الشيخ. 
المدعى عليهما:

مدير دائرة األحوال المدنية في طولكرم بصفته إضافًة لوظيفته.. 1
عطوفة النائب العام باإلضافة لوظيفته.. 2

نوع الدعوى: تصحيح اسم في سجالت مديرية دائرة األحوال المدنية في طولكرم في شهادة وفاة.  

لذلك

حكمت المحكمة بتصحيح اسم مورثة المدعي الخطأ الوارد في شهادة وفاتها ليصبح اسم مورثة المدعي 
)عائشة عبد اللطيف خضر حمدان( بداًل من )عائشة عبد اللطيف( والكتابة إلى دائرة األحوال المدنية 
األصول  حسب  الرسمية  سجالتها  في  التصحيح  هذا  إلجراء  طولكرم؛  في  الداخلية  لوزارة  التابعة 
والقانون، وعماًل بأحكام المادة )39( من القانون رقم )2( لسنة 1999م بشأن األحوال المدنية اإلعالن 

عن هذا التصحيح في الجريدة الرسمية، وبذات الوقت عدم الحكم بأي رسوم أو مصاريف.

حكًما حضورًيا قاباًل لالستئناف، صدر وأفهم علًنا في 2022/06/12م.
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الرسميـة اجلريـدة 

239 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195

دولة فلسطين
السلطة القضائية 

محكمة صلح طولكرم )2022/251( حقوق

الحكم

الصادر عن محكمة صلح طولكرم، المأذونة بإجراء المحاكمة، وإصدار الحكم باسم الشعب العربي 
الفلسطيني.

الهيئة الحاكمة: القاضي السيدة لينا احمد.
المدعي: فادي خالد محمد قعدان بصفته ولي أمر ابنه الطفل أُبي فادي خالد قعدان.

وكيله المحامي: بشار حامد و/أو سامح قعدان و/أو حسام شحرور.
المدعى عليهما: 

مدير دائرة األحوال المدنية في طولكرم بصفته إضافًة لوظيفته.. 1
عطوفة النائب العام باإلضافة لوظيفته.. 2

نوع الدعوى: تصحيح اسم غير مقدرة القيمة.

لذلك

حكمت المحكمة بتصحيح اسم ابن المدعي الخطأ الوارد في شهادة ميالده ليصبح اسم ابن المدعي 
)أبي فادي خالد قعدان( بداًل من )أوبي فادي خالد قعدان( والكتابة إلى دائرة األحوال المدنية التابعة 
لوزارة الداخلية في طولكرم؛ إلجراء هذا التصحيح في سجالتها الرسمية حسب األصول والقانون، 
وعماًل بأحكام المادة )39( من القانون رقم )2( لسنة 1999م بشأن األحوال المدنية اإلعالن عن هذا 

التصحيح في الجريدة الرسمية، وبذات الوقت عدم الحكم بأي رسوم أو مصاريف.

حكًما حضورًيا قاباًل لالستئناف، صدر وأفهم علًنا في 2022/06/12م. 
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2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 

دولة فلسطين
السلطة القضائية 

محكمة صلح طولكرم )2021/816( حقوق

الحكم

الصادر عن محكمة صلح طولكرم، المأذونة بإجراء المحاكمة، وإصدار الحكم باسم الشعب العربي 
الفلسطيني.

الهيئة الحاكمة: القاضي السيدة لينا احمد.
المدعية: امينه عطا مصلح علي.

وكيلها المحامي: عمر الشيخ.
المدعى عليهما: 

عطوفة النائب العام الفلسطيني باإلضافة لوظيفته )لتبليغ النيابة العامة في طولكرم(.. 1
مدير دائرة األحوال المدنية في طولكرم باإلضافة لوظيفته.. 2

نوع الدعوى: تصحيح اسم.

لذلك

الوارد في شهادة ميالدها وفي هويتها الشخصية  المدعية الخطأ  المحكمة بتصحيح اسم والد  حكمت 
والكتابة  علي(  مصلح  عطا  )أمينة  من  بداًل  علي(  مصلح  عطا  محمد  )أمينة  المدعية  اسم  ليصبح 
التصحيح في سجالتها  الداخلية في طولكرم؛ إلجراء هذا  التابعة لوزارة  المدنية  األحوال  دائرة  إلى 
لسنة 1999م   )2( القانون رقم  )39( من  المادة  بأحكام  والقانون، وعماًل  الرسمية حسب األصول 
الحكم  الوقت عدم  وبذات  الرسمية،  الجريدة  في  التصحيح  هذا  اإلعالن عن  المدنية  األحوال  بشأن 

بأي رسوم أو مصاريف.

حكًما حضورًيا قاباًل لالستئناف، صدر وأفهم علًنا في 2022/06/14م.
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الرسميـة اجلريـدة 

241 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195

دولة فلسطين
السلطة القضائية 

محكمة صلح طولكرم )2022/289( حقوق

الحكم

الصادر عن محكمة صلح طولكرم، المأذونة بإجراء المحاكمة، وإصدار الحكم باسم الشعب العربي 
الفلسطيني.

الهيئة الحاكمة: القاضي السيد حازم معالي.
المدعية: "صابرين شتيفانا" ماجد فارس صبحة - عتيل - طولكرم.

وكالؤها المحامون: بشار حامد و/أو عامر حامد و/أو حسام شحرور و/أو محمد عوض.
المدعى عليهما:

مدير مكتب األحوال المدنية في مدينة طولكرم/ بصفته الوظيفية.. 1
النائب العام بصفته الوظيفية.. 2

موضوع الدعوى: تصحيح اسم غير مقدرة القيمة.

لذلك

بطاقة  في  فارس صبحة(  ماجد  شتيفانا"  )"صابرين  ليصبح  المدعية  اسم  بتصحيح  المحكمة  حكمت 
هويتها الفلسطينية وفي جواز سفرها الفلسطيني وفي شهادة ميالدها الفلسطينية بداًل من )صابرين ماجد 
فارس صبحة(، والكتابة إلى دائرة األحوال المدنية المختصة في طولكرم من أجل إجراء التصحيح 
في السجالت الرسمية حسب األصول والقانون، وعماًل بأحكام المادة )39( من القانون رقم )2( 
لسنة 1999م بشأن األحوال المدنية اإلعالن عن هذا التصحيح في الجريدة الرسمية، وعدم الحكم 

بأي رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة.

في  وأفهم  الفلسطيني،  العربي  الشعب  باسم  علًنا  وتلي  صدر  لالستئناف  قاباًل  حضورًيا  حكًما 
2022/06/29م.
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2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح دورا )2021/907( حقوق

الحكم

الصادر عن محكمة صلح دورا - حقوق، المأذونة بإجراء المحاكمة، وإصدار الحكم باسم الشعب 
العربي الفلسطيني.

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد رأفت طميزة.
المدعي: نايف احمد حمد ابو شرخ/ دورا/ هوية رقم )994402675(.

وكيله المحامي: ايهاب ماجد محمود ربعي. 
المدعى عليهما:

مدير دائرة األحوال المدنية في جنوب الخليل باإلضافة إلى وظيفته/ دورا.. 1
عطوفة النائب العام باإلضافة لوظيفته/ رام هللا.. 2

موضوع الدعوى: تصحيح اسم.

لذلك وتأسيًسا على ما تقدم

تقرر المحكمة الكتابة إلى مديرية دائرة األحوال المدنية في جنوب الخليل إلجراء التصحيح في سجالتها 
وفق األصول، بحيث يصبح اسم المدعي كاماًل على النحو التالي نايف احمد محمد ابو شرخ، وشطب 

كل قيد مخالف لذلك ونشر ملخص للحكم في الجريدة الرسمية.

بتاريخ  وأفهم  الفلسطيني،  العربي  الشعب  باسم  علًنا  وتلي  صدر  لالستئناف  قاباًل  حضورًيا  حكًما 
2022/05/23م.
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243 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195

الرقم: 62/م ع د و/2022
التاريخ: 2022/09/28م

دولة فلسطين
هيئة قضاء قوى األمن

المحكمة العسكرية الدائمة الوسط/ رام هللا

الحكم

الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة الوسط/ رام هللا، المأذونة بإجراء المحاكمة، وإصدار الحكم 
علًنا.

الهيئة الحاكمة:
رئيًسا العقيد القاضي/ أمجد ابو الهيجاء  

عضًوا المقدم القاضي/ يوسف الزريقي  
عضًوا الرائد القاضي/ نعمان الريماوي  

المشتكي: الحق العام.
كاتب المحكمة: الرقيب أول/ محمد اشتية.

المتهم: المالزم/ حمد خليل علي النجار - مرتب المخابرات العامة/ المحافظات الجنوبية.
الفلسطيني  الثوري  العقوبات  قانون  )211/أ( من  المادة  إجازة خالًفا ألحكام  بدون  الغياب  التهمة: 

لعام 1979م.

العقوبة

الفلسطيني  الثوري  العقوبات  قانون  من  )211/أ(  المادة  بأحكام  وعماًل  اإلدانة،  قرار  على  عطًفا 
لعام 1979م، فإن المحكمة تقرر:

المحافظات  العامة/  المخابرات  مرتب   - النجار  علي  خليل  حمد  المالزم/  المدان  على  الحكم  أواًل: 
الجنوبية، بالحبس لمدة سبعة أشهر.

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

ثالًثا: تعتبر مدة الغياب من تاريخ 2021/07/01م ولغاية تاريخ إصدار الحكم 2022/09/28م مدة 
فاقدة من خدمته عماًل بأحكام المادة )3/196( من قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم )8( 

لسنة 2005م وتعديالته.

حكًما غيابًيا وباإلجماع صدر وتلي علًنا باسم الشعب العربي الفلسطيني، قاًبال لالعتراض، خاضًعا 
للتصديق، صدر في مدينة رام هللا بتاريخ 2022/09/28م.

رئيس المحكمة العسكرية الدائمة الوسط المقدم القاضي    الرائد القاضي  
يوسف الزريقي       العقيد القاضي/ أمجد ابو الهيجاء نعمان الريماوي  
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2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 

الرقم: 63/م ع د و/2022
التاريخ: 2022/09/28م

دولة فلسطين
هيئة قضاء قوى األمن

المحكمة العسكرية الدائمة الوسط/ رام هللا

الحكم

الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة الوسط/ رام هللا، المأذونة بإجراء المحاكمة، وإصدار الحكم 
علًنا.

الهيئة الحاكمة:
رئيًسا العقيد القاضي/ أمجد ابو الهيجاء  

عضًوا المقدم القاضي/ يوسف الزريقي  
عضًوا الرائد القاضي/ نعمان الريماوي  

المشتكي: الحق العام.
كاتب المحكمة: الرقيب أول/ محمد اشتية.

المتهم: النقيب/ ماهر فارس عبد القادر ماضي - مرتب المخابرات العامة/ المحافظات الجنوبية.
الفلسطيني  الثوري  العقوبات  قانون  )211/أ( من  المادة  إجازة خالًفا ألحكام  بدون  الغياب  التهمة: 

لعام 1979م.

العقوبة

الفلسطيني  الثوري  العقوبات  قانون  من  )211/أ(  المادة  بأحكام  وعماًل  اإلدانة،  قرار  على  عطًفا 
لعام 1979م، فإن المحكمة تقرر:

أواًل: الحكم على المدان النقيب/ ماهر فارس عبد القادر ماضي - مرتب المخابرات العامة/ المحافظات 
الجنوبية، بالحبس لمدة سبعة أشهر.

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

ثالًثا: تعتبر مدة الغياب من تاريخ 2018/01/02م ولغاية تاريخ إصدار الحكم 2022/09/28م مدة 
فاقدة من خدمته عماًل بأحكام المادة )3/196( من قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم )8( 

لسنة 2005م وتعديالته.

حكًما غيابًيا وباإلجماع صدر وتلي علًنا باسم الشعب العربي الفلسطيني، قاًبال لالعتراض، خاضًعا 
للتصديق، صدر في مدينة رام هللا بتاريخ 2022/09/28م.

رئيس المحكمة العسكرية الدائمة الوسط المقدم القاضي    الرائد القاضي  
يوسف الزريقي       العقيد القاضي/ أمجد ابو الهيجاء نعمان الريماوي  



mjr.lab.pna.ps

الرسميـة اجلريـدة 

245 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195

الرقم: 76/م ع خ ج/2022
التاريخ: 2022/10/02م

دولة فلسطين
هيئة قضاء قوى األمن

المحكمة العسكرية الخاصة الجنوب

الحكم

الصادر عن المحكمة العسكرية الخاصة الجنوب، المأذونة بإجراء المحاكمة، وإصدار الحكم علًنا.
الهيئة الحاكمة:

رئيًسا العقيد القاضي/ عيسى عمرو  
عضًوا المقدم القاضي/ أكرم عرار  
عضًوا المقدم القاضي/ اسماعيل نمر  

المشتكي: الحق العام. 
كاتب المحكمة: النقيب/ مفتخر محفوظ.

المتهم: الرائد/ عرفات فرج محمد حجو - مرتب الشرطة/ المحافظات الجنوبية.
التهمة: الغياب خالًفا ألحكام المادة )211/أ( من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.

العقوبة

الفلسطيني  الثوري  العقوبات  قانون  من  )211/أ(  المادة  بأحكام  وعماًل  اإلدانة،  قرار  على  عطًفا 
لعام 1979م، فإن المحكمة تقرر:

الجنوبية،  المحافظات  الشرطة/  مرتب   - محمد حجو  فرج  عرفات  الرائد/  المدان  على  الحكم  أواًل: 
بالحبس لمدة سنة.

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

ثالًثا: عماًل بأحكام المادة )3/196( من قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم )8( لسنة 2005م 
تاريخ  من  وهي  بها،  المحكوم  العمل  عن  المشروع  غير  المتهم  غياب  مدة  تعتبر  وتعديالته، 

2020/03/30م لغاية تاريخ 2022/10/02م )مدة فاقدة(.

حكًما غيابًيا وباإلجماع صدر وتلي علًنا باسم الشعب العربي الفلسطيني، قاباًل لالعتراض، خاضًعا 
للتصديق، صدر في مدينة رام هللا بتاريخ 2022/10/02م.

    المقدم القاضي             المقدم القاضي          رئيس المحكمة العسكرية الخاصة الجنوب 
     اسماعيل نمر                 أكرم عرار                          العقيد القاضي/ عيسى عمرو 
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246 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 

إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

بشأن مخطط هيكلي لبلدة فالمية/ محافظة قلقيلية
 

القرار  بموجب  بتاريخ 2021/08/26م،   )2021/7( رقم  جلسته  في  األعلى  التنظيم  مجلس  قرر 
رقم )237( والقرار المعدل في جلسته رقم )2022/3( بتاريخ 2022/02/24م، بموجب القرار 
التنفيذ، وذلك حسب المخططات المودعة في مقر  )54( الموافقة على وضع المشروع موضع  رقم 

الحكم المحلي/ محافظة قلقيلية، ومقر مجلس قروي فالمية.
الرسمية  الجريدة  في  اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يوًما   )15( مضي  بعد  نافذًا  التنظيم  مخطط  ويعتبر 
 )79( والقرى واألبنية رقم  المدن  تنظيم  قانون  )21( من  للمادة  استناًدا  وجريدتين محليتين، وذلك 

لسنة 1966م وتعديالته.

م. جمدي الصالح
وزير احلكم املحيل

رئيس جملس التنظيم األعىل
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الرسميـة اجلريـدة 

247 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195
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248 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 

إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

بشأن مخطط هيكلي لبلدة برقين/ محافظة جنين
 

القرار  بموجب  بتاريخ 2021/09/02م،   )2021/8( رقم  جلسته  في  األعلى  التنظيم  مجلس  قرر 
رقم )274( الموافقة على وضع المشروع موضع التنفيذ، وذلك حسب المخططات المودعة في مقر 

الحكم المحلي/ محافظة جنين، ومقر بلدية برقين.
الرسمية  الجريدة  في  اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يوًما   )15( مضي  بعد  نافذًا  التنظيم  مخطط  ويعتبر 
 )79( والقرى واألبنية رقم  المدن  تنظيم  قانون  )21( من  للمادة  استناًدا  وجريدتين محليتين، وذلك 

لسنة 1966م وتعديالته.

م. جمدي الصالح
وزير احلكم املحيل

رئيس جملس التنظيم األعىل
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الرسميـة اجلريـدة 

249 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195
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250 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 

إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

بشأن مخطط هيكلي لبلدة عنزة/ محافظة جنين
القرار  بموجب  بتاريخ 2022/02/24م،   )2022/3( رقم  جلسته  في  األعلى  التنظيم  مجلس  قرر 
التنفيذ، وذلك حسب المخططات المودعة في مقر  )55( الموافقة على وضع المشروع موضع  رقم 

الحكم المحلي/ محافظة جنين، ومقر مجلس قروي عنزة.
الرسمية  الجريدة  في  اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يوًما   )15( مضي  بعد  نافذًا  التنظيم  مخطط  ويعتبر 
 )79( والقرى واألبنية رقم  المدن  تنظيم  قانون  )21( من  للمادة  استناًدا  وجريدتين محليتين، وذلك 

لسنة 1966م وتعديالته.

م. جمدي الصالح
وزير احلكم املحيل

رئيس جملس التنظيم األعىل
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الرسميـة اجلريـدة 

251 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195
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252 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 

إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

بشأن مخطط هيكلي لبلدة عراق بورين/ محافظة نابلس
القرار  بموجب  بتاريخ 2022/01/26م،   )2022/2( رقم  جلسته  في  األعلى  التنظيم  مجلس  قرر 
المودعة في مقر  التنفيذ، وذلك حسب المخططات  الموافقة على وضع المشروع موضع   )11( رقم 

الحكم المحلي/ محافظة نابلس، ومقر مجلس قروي عراق بورين.
الرسمية  الجريدة  في  اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يوًما   )15( مضي  بعد  نافذًا  التنظيم  مخطط  ويعتبر 
 )79( والقرى واألبنية رقم  المدن  تنظيم  قانون  )21( من  للمادة  استناًدا  وجريدتين محليتين، وذلك 

لسنة 1966م وتعديالته.

م. جمدي الصالح
وزير احلكم املحيل

رئيس جملس التنظيم األعىل
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الرسميـة اجلريـدة 

253 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195
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254 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 

إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتوسعة شارع من )10(م إلى )14(م بأحكام خاصة
في الحوضين رقم )24004، 24073( - نابلس/ محافظة نابلس

القرار  بموجب  بتاريخ 2022/07/31م،   )2022/7( رقم  جلسته  في  األعلى  التنظيم  مجلس  قرر 
رقم )248( الموافقة على وضع المشروع موضع التنفيذ، المتعلق بالقطع ذوات األرقام المدرجة 

في الجدول التالي من الحوضين رقم )24004، 24073(:

رقم 
القطعة 
مؤقت

رقم 
القطعة 
نهائي

رقم الحوض
رقم 

القطعة 
مؤقت

رقم 
القطعة 
نهائي

رقم 
الحوض

رقم 
القطعة 
مؤقت

رقم 
القطعة 
نهائي

رقم 
الحوض

-124004-23240045324073
-224004-25240045424073
-424004-27240046224073
-624004-30240042/6124073
-824004-31240041/6024073
-1024004-32240042/6012424073
-11240041/50240738024073
-14240042/50240737924073
-15240041/51126240737824073
-16240042/511272407324073
-2124004522407324073

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  نافذًا  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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الرسميـة اجلريـدة 

255 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195

إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن )أ( بأحكام خاصة
إلى سكن )ج( بأحكام خاصة في الحوض رقم )24064( - نابلس/ محافظة نابلس

قرر مجلس التنظيم األعلى في جلسته رقم )2022/7( بتاريخ 2022/07/31م، بموجب القرار رقم )249( 
 ،)A/)175 ،176(( األرقام  ذوات  بالقطع  المتعلق  التنفيذ،  موضع  المشروع  وضع  على  الموافقة 
 ،187 ،188 ،189 ،190 ،163 ،3/2/)A/)45 ،49(( ،1/)A/)45 ،49(( ،1/)A/)162 ،51((
 ،1/)6/)3/164(( ،2/)6/177( ،178 ،179 ،180 ،181 ،182 ،183 ،82 ،184 ،185 ،186
 ،4/)6/)3/164(( ،5/)3/164( ،2/164 ،9/)1/164( ،10/)A/)38/74(( ،39/74 ،5/)6/)3/164((
))3/164(/6(/3، )3/164(، )1/164(/11، )1/164(( 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  نافذًا  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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256 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 

إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم االستعمال لمشروع استثماري لغاية اإلسكان وتنظيم 
شوارع واقتطاع مباٍن عامة وحدائق وتجاري محلي في الحوضين رقم )10، 9)

بيت امرين/ نابلس

القرار  بموجب  بتاريخ 2022/07/31م،   )2022/7( رقم  جلسته  في  األعلى  التنظيم  مجلس  قرر 
رقم )257( الموافقة على وضع المشروع موضع التنفيذ، المتعلق بالقطع ذوات األرقام )25، 26، 
18 ،17 ،2 ،28 ،27(/A من الحوض رقم )10( والقطعة رقم )6( من الحوض رقم )9( من أراضي 
بلدة بيت امرين، وذلك حسب المخططات المودعة في مقر الحكم المحلي/ محافظة نابلس، ومقر مجلس 

قروي بيت امرين.
الرسمية  الجريدة  في  اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يوًما   )15( مضي  بعد  نافذًا  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



mjr.lab.pna.ps

الرسميـة اجلريـدة 

257 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195

إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم االستعمال لمشروع استثماري لغاية اإلسكان وتنظيم 
شوارع واقتطاع مباٍن عامة وحدائق وتجاري محلي في الحوض رقم )4( - بزاريا/ نابلس

القرار  بموجب  بتاريخ 2022/07/31م،   )2022/7( رقم  جلسته  في  األعلى  التنظيم  مجلس  قرر 
رقم )258( الموافقة على وضع المشروع موضع التنفيذ، المتعلق بالقطع ذوات األرقام )82، 40، 
44 ،45 ،46(/A من الحوض رقم )4( من أراضي بلدة بزاريا، وذلك حسب المخططات المودعة 

في مقر الحكم المحلي/ محافظة نابلس، ومقر مجلس قروي بزاريا.
الرسمية  الجريدة  في  اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يوًما   )15( مضي  بعد  نافذًا  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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258 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 

إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم شوارع ومرافق عامة لغاية اإلفراز في الحوض
رقم )27( - كفر نعمة وفي الحوضين رقم )21، 23( - دير ابزيع/ محافظة رام هللا والبيرة 

القرار  بموجب  بتاريخ 2022/07/31م،   )2022/7( رقم  جلسته  في  األعلى  التنظيم  مجلس  قرر 
رقم )245( الموافقة على وضع المشروع موضع التنفيذ، المتعلق بالقطعتين رقم )63، 67( من الحوض 
رقم )21( موقع )أبو صواي(، والقطع ذوات األرقام )2، 43، 44، 62( من الحوض رقم )23( موقع 
)83 ،80 ،52 ،51 ،27( األرقام  ذوات  والقطع  ابزيع،  دير  بلدة   أراضي  الزهور( من   )مرج 

من الحوض رقم )27( موقع )القمة( من أراضي بلدة كفر نعمة، وذلك حسب المخططات المودعة 
والبناء  للتنظيم  المشتركة  المحلية  اللجنة  ومقر  والبيرة،  هللا  رام  محافظة  المحلي/  الحكم  مقر  في 

)دير ابزيع، عين عريك، كفر نعمة(.
الرسمية  الجريدة  في  اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يوًما   )15( مضي  بعد  نافذًا  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



mjr.lab.pna.ps

الرسميـة اجلريـدة 

259 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195

إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

إلى عمارات  )أ(  االستعمال من عمارات سكنية  لتغيير صفة  تنظيمي  تعديل  بشأن مشروع 
سكنية )أ( بأحكام خاصة في القطع ذوات األرقام )151، 152، 153، 154، 155)

من الحوض رقم )1 العسكرية( - رام هللا/ محافظة رام هللا والبيرة

القرار  بموجب  بتاريخ 2022/07/31م،   )2022/7( رقم  جلسته  في  األعلى  التنظيم  مجلس  قرر 
رقم )246( الموافقة على وضع المشروع موضع التنفيذ، المتعلق بالقطع ذوات األرقام )151، 152، 
153، 154، 155( من الحوض رقم )1 العسكرية( من أراضي مدينة رام هللا، وذلك حسب المخططات 

المودعة في مقر الحكم المحلي/ محافظة رام هللا والبيرة، ومقر بلدية رام هللا.
الرسمية  الجريدة  في  اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يوًما   )15( مضي  بعد  نافذًا  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



mjr.lab.pna.ps
260 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 

إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم االستعمال إلى مرافق سياحية لغاية إقامة مطعم وتخييم 
في القطعة رقم )14( من الحوض رقم )20 حريقة يوسف الحسين( - قراوة بني زيد

محافظة رام هللا والبيرة

القرار  بموجب  بتاريخ 2022/07/31م،   )2022/7( رقم  جلسته  في  األعلى  التنظيم  مجلس  قرر 
رقم )250( الموافقة على وضع المشروع موضع التنفيذ، المتعلق بالقطعة رقم )14( من الحوض 
رقم )20 حريقة يوسف الحسين( من أراضي بلدة قراوة بني زيد، وذلك حسب المخططات المودعة 
ومقراللجنة  زيد،  بني  قراوة  قروي  مجلس  ومقر  والبيرة،  رام هللا  محافظة  المحلي/  الحكم  مقر  في 

المحلية المشتركة للتنظيم والبناء )مزارع النوباني، دير السودان، قراوة بني زيد(.
الرسمية  الجريدة  في  اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يوًما   )15( مضي  بعد  نافذًا  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



mjr.lab.pna.ps

الرسميـة اجلريـدة 

261 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195

إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

 بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم شوارع بعرض )10، 12(م ومرافق عامة لغاية اإلفراز
في الحوض رقم )3( - دورا القرع وفي الحوضين رقم )1، 2( - سردا/ محافظة رام هللا والبيرة

القرار  بموجب  بتاريخ 2022/07/31م،   )2022/7( رقم  جلسته  في  األعلى  التنظيم  مجلس  قرر 
رقم )251( الموافقة على وضع المشروع موضع التنفيذ، المتعلق بالقطعة رقم )88( من الحوض 
رقم )1(، والقطعة رقم )218( من الحوض رقم )2( من أراضي بلدة سردا، والقطعتين رقم )150، 
156( من الحوض رقم )3( من أراضي بلدة دورا القرع، وذلك حسب المخططات المودعة في مقر 
الحكم المحلي/ محافظة رام هللا والبيرة، ومقر بلدية سردا، ومقراللجنة المحلية المشتركة للتنظيم والبناء 

)دورا القرع، عين سينيا(.
الرسمية  الجريدة  في  اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يوًما   )15( مضي  بعد  نافذًا  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



mjr.lab.pna.ps
262 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
لديكم بأن سجل األموال  ليكن معلوًما  قلقيلية،  بلدية/ مجلس كفر ثلث وسكانها/ محافظة  إلى رئيس 

غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
31 حي 1/ خلة العشرة حي الشفيطقلقيلية/ كفر ثلث

أبلغكم  بتاريخ 2022/05/23م، وعليه  اإلثنين،  يوم  قلقيلية،  أراضي  تسجيل  دائرة  في  فتح سجل  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



mjr.lab.pna.ps

الرسميـة اجلريـدة 

263 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195

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
1 حي 1/ الغرابا الحي الشماليقلقيلية/ كفر القف

أبلغكم  بتاريخ 2022/05/24م، وعليه  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



mjr.lab.pna.ps
264 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 

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
42/ الخاليلقلقيلية/ كفر قدوم

أبلغكم  بتاريخ 2022/05/24م، وعليه  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



mjr.lab.pna.ps

الرسميـة اجلريـدة 

265 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195

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 للحوضين المبينين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
6/ رأس حمدان الغربيقلقيلية/ صير
15/ واد الحوضقلقيلية/ صير

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي قلقيلية، يوم األربعاء، بتاريخ 2022/05/25م، وعليه أبلغكم 
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



mjr.lab.pna.ps
266 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 

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/  مجلس عزون  بلدية/  رئيس  إلى 

غير المنقولة لألحواض المبينة في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
5 حي 1/ وادي الذيب الحي الشماليقلقيلية/ عزون
33 حي 5/ ام البالط حي خلة عسلة الجنوبيقلقيلية/ عزون
36 حي 2/ خلة ذيب الحي الجنوبيقلقيلية/ عزون
34 حي 1/ قطاين السهل الحي الشرقيقلقيلية/ عزون

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي قلقيلية، يوم الخميس، بتاريخ 2022/05/26م، وعليه أبلغكم 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي قلقيلية الستالم سندات التسجيل )الكوشان( لألحواض المذكورة أعاله، 

مع ضرورة إحضار براءة الذمة من المجلس البلدي/ القروي. 

وهيب زهد
مأمور تسجيل أرايض قلقيلية



mjr.lab.pna.ps

الرسميـة اجلريـدة 

267 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195

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 لألحواض المبينة في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
26 حي 3/ مروج امبداح الحي الغربيقلقيلية/ سنيريا
19 حي 2/ ام الصدورة حي الصدورة الغربيقلقيلية/ سنيريا
33/ المنطارقلقيلية/ سنيريا
31/ المركزة ومرج ازريققلقيلية/ سنيريا
28/ جبل عودةقلقيلية/ سنيريا
32/ باب الرمانةقلقيلية/ سنيريا
5/ خلة أبو صالحقلقيلية/ سنيريا

أبلغكم  وعليه  بتاريخ 2022/06/12م،  األحد،  يوم  قلقيلية،  أراضي  تسجيل  دائرة  في  سجل  فتح  قد 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي قلقيلية الستالم سندات التسجيل )الكوشان( لألحواض المذكورة أعاله، 

مع ضرورة إحضار براءة الذمة من المجلس البلدي/ القروي. 

وهيب زهد
مأمور تسجيل أرايض قلقيلية



mjr.lab.pna.ps
268 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 

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
4 حي 2/ الظهر الحي األوسطقلقيلية/ كفر القف

أبلغكم  وعليه  بتاريخ 2022/07/31م،  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



mjr.lab.pna.ps

الرسميـة اجلريـدة 

269 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195

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 للحوضين المبينين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
11 حي 1/ الحواكير كرم اعمر الحي الشرقيقلقيلية/ جيت
30/ المقيبرةقلقيلية/ جيت

أبلغكم  وعليه  بتاريخ 2022/07/31م،  األحد،  يوم  قلقيلية،  أراضي  تسجيل  دائرة  في  سجل  فتح  قد 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي قلقيلية الستالم سندات التسجيل )الكوشان( للحوضين المذكورين أعاله، 

مع ضرورة إحضار براءة الذمة من المجلس البلدي/ القروي.

وهيب زهد
مأمور تسجيل أرايض قلقيلية



mjr.lab.pna.ps
270 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 

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
15 حي 2/ كرم البلوطة حي كرم البلوطة الجنوبيقلقيلية/ سنيريا
15 حي 3/ كرم البلوطة حي كرم البلوطة الغربيقلقيلية/ سنيريا

أبلغكم  وعليه  بتاريخ 2022/07/31م،  األحد،  يوم  قلقيلية،  أراضي  تسجيل  دائرة  في  سجل  فتح  قد 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي قلقيلية الستالم سندات التسجيل )الكوشان( للحوضين المذكورين أعاله، 

مع ضرورة إحضار براءة الذمة من المجلس البلدي/ القروي.

وهيب زهد
مأمور تسجيل أرايض قلقيلية



mjr.lab.pna.ps

الرسميـة اجلريـدة 

271 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
لديكم بأن سجل األموال  ليكن معلوًما  قلقيلية،  بلدية/ مجلس كفر ثلث وسكانها/ محافظة  إلى رئيس 

غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
30 حي 3/ رأس عطية حي مروج رأس عطيةقلقيلية/ كفر ثلث

أبلغكم  وعليه  بتاريخ 2022/07/31م،  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



mjr.lab.pna.ps
272 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 

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/  مجلس جيوس  بلدية/  رئيس  إلى 

غير المنقولة لألحواض المبينة في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
11 حي 1/ صفحة المنطار حي كرم صالح الشرقيقلقيلية/ جيوس
16 حي 3/ المروج حي الكاشفقلقيلية/ جيوس
17 حي 1/ خلة العدس الحي الشماليقلقيلية/ جيوس
17 حي 2/ خلة العدس الحي الشرقيقلقيلية/ جيوس
19 حي 1/ الهدفة حي مرج نوفلقلقيلية/ جيوس
19 حي 3/ الهدفة حي واد خالدقلقيلية/ جيوس
20 حي 3/ السطوح حي الظهرقلقيلية/ جيوس

أبلغكم  وعليه  بتاريخ 2022/08/07م،  األحد،  يوم  قلقيلية،  أراضي  تسجيل  دائرة  في  سجل  فتح  قد 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي قلقيلية الستالم سندات التسجيل )الكوشان( لألحواض المذكورة أعاله، 

مع ضرورة إحضار براءة الذمة من المجلس البلدي/ القروي.

وهيب زهد
مأمور تسجيل أرايض قلقيلية



mjr.lab.pna.ps

الرسميـة اجلريـدة 

273 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195

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/  مجلس عزون  بلدية/  رئيس  إلى 

غير المنقولة لألحواض المبينة في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
4 حي 1/ الشعيريات الحي الوسطيقلقيلية/ عزون
4 حي 2/ الشعيريات الحي الجنوبيقلقيلية/ عزون
19 حي 1/ الظهر الحي الشرقيقلقيلية/ عزون

أبلغكم  وعليه  بتاريخ 2022/08/07م،  األحد،  يوم  قلقيلية،  أراضي  تسجيل  دائرة  في  سجل  فتح  قد 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي قلقيلية الستالم سندات التسجيل )الكوشان( لألحواض المذكورة أعاله، 

مع ضرورة إحضار براءة الذمة من المجلس البلدي/ القروي.

وهيب زهد
مأمور تسجيل أرايض قلقيلية



mjr.lab.pna.ps
274 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 

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 لألحواض المبينة في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
17/ الصوانةقلقيلية/ كفر قدوم
19/ النجمةقلقيلية/ كفر قدوم
21/ جبل بشيرقلقيلية/ كفر قدوم
32/ القعدةقلقيلية/ كفر قدوم
37/ جبل االقرعقلقيلية/ كفر قدوم
44/ الكفايف ولحف أبو عربقلقيلية/ كفر قدوم
45 حي 1/ كرم الفرنجة ووادي مراد الحي الشرقيقلقيلية/ كفر قدوم

أبلغكم  وعليه  بتاريخ 2022/08/14م،  األحد،  يوم  قلقيلية،  أراضي  تسجيل  دائرة  في  سجل  فتح  قد 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي قلقيلية الستالم سندات التسجيل )الكوشان( لألحواض المذكورة أعاله، 

مع ضرورة إحضار براءة الذمة من المجلس البلدي/ القروي.

وهيب زهد
مأمور تسجيل أرايض قلقيلية



mjr.lab.pna.ps

الرسميـة اجلريـدة 

275 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195

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/  استيا  دير  قروي  مجلس  بلدية/  رئيس  إلى 

األموال غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
7 حي 2/ البنادق الحي الجنوبيسلفيت/ دير استيا

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي سلفيت، يوم األربعاء، بتاريخ 2022/06/01م، وعليه أبلغكم 
المذكور  الحوض  المنقولة في  لتسجيل األموال غير  لدائرة تسجيل أراضي محافظة سلفيت  بالتوجه 

أعاله.

طارق أبو ليىل
مدير تسجيل أرايض حمافظة سلفيت



mjr.lab.pna.ps
276 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 

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 للحوض المبين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
3 حي 2/ الدرجات الحي الجنوبيسلفيت/ دير بلوط

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي سلفيت، يوم األربعاء، بتاريخ 2022/06/01م، وعليه أبلغكم 
المذكور  الحوض  المنقولة في  لتسجيل األموال غير  لدائرة تسجيل أراضي محافظة سلفيت  بالتوجه 

أعاله.

طارق أبو ليىل
مدير تسجيل أرايض حمافظة سلفيت



mjr.lab.pna.ps

الرسميـة اجلريـدة 

277 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية/ مجلس قروي الزاوية وسكانها/ محافظة سلفيت، ليكن معلوًما لديكم بأن سجل األموال 

غير المنقولة لألحواض المبينة في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
1 حي 1/ خربة الرميلة والوادي القبلي الحي الغربيسلفيت/ الزاوية
1 حي 2/ خربة الرميلة والوادي القبلي الحي الشرقيسلفيت/ الزاوية
18/ جبل الكروم والعقايبسلفيت/ الزاوية

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي سلفيت، يوم األربعاء، بتاريخ 2022/06/01م، وعليه أبلغكم 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي محافظة سلفيت لتسجيل األموال غير المنقولة في األحواض المذكورة 

أعاله.

طارق أبو ليىل
مدير تسجيل أرايض حمافظة سلفيت



mjr.lab.pna.ps
278 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
األموال  بأن سجل  لديكم  ليكن معلوًما  نابلس،  إلى رئيس مجلس قروي جماعين وسكانها/ محافظة 

غير المنقولة للحوضين المبينين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
18/ خلة الحصةنابلس/ جماعين
64/ عراق النحلنابلس/ جماعين

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي نابلس، يوم األربعاء، بتاريخ 2022/06/01م، وعليه أبلغكم 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي نابلس الستالم سندات التسجيل وكواشين األرض لمن يرغب في الحصول 

عليها حسب األصول.       

شادي إشتيوي
مدير تسجيل أرايض نابلس



mjr.lab.pna.ps

الرسميـة اجلريـدة 

279 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195

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
73 حي 2/ النقارة حي مرحان أبو حنيشنابلس/ بيت دجن
73 حي 6/ النقارة الحي الشمالينابلس/ بيت دجن
24/ أبو زيتوننابلس/ بيت دجن

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي نابلس، يوم األربعاء، بتاريخ 2022/06/01م، وعليه أبلغكم 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي نابلس الستالم سندات التسجيل وكواشين األرض لمن يرغب في الحصول 

عليها حسب األصول.       

شادي إشتيوي
مدير تسجيل أرايض نابلس



mjr.lab.pna.ps
280 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 

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 لألحواض المبينة في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
14/ جبل المدينةنابلس/ عقربا
31/ وادي المجدارنابلس/ عقربا
26 حي 1/ خربة الكروم الحي الجنوبينابلس/ عقربا
46/ خلة أبو صفية الشماليةنابلس/ عقربا

أبلغكم  وعليه  بتاريخ 2022/07/03م،  األحد،  يوم  نابلس،  أراضي  تسجيل  دائرة  في  سجل  فتح  قد 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي نابلس الستالم سندات التسجيل وكواشين األرض لمن يرغب في الحصول 

عليها حسب األصول. 

شادي إشتيوي
مدير تسجيل أرايض نابلس



mjr.lab.pna.ps

الرسميـة اجلريـدة 

281 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195

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
4 حي 3/ النقارة حي واد قصيريانابلس/ بيت فوريك
11 حي 2/ شهوان حي تحت التيننابلس/ بيت فوريك
37 حي 3/ المحاذر حي المحذرة التحاتنابلس/ بيت فوريك
38 حي 1/ خلة المرجان الحي الشمالينابلس/ بيت فوريك
38 حي 2/ خلة المرجان الحي الجنوبينابلس/ بيت فوريك

أبلغكم  وعليه  بتاريخ 2022/07/03م،  األحد،  يوم  نابلس،  أراضي  تسجيل  دائرة  في  سجل  فتح  قد 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي نابلس الستالم سندات التسجيل وكواشين األرض لمن يرغب في الحصول 

عليها حسب األصول. 

شادي إشتيوي
مدير تسجيل أرايض نابلس



mjr.lab.pna.ps
282 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
األموال  بأن سجل  لديكم  ليكن معلوًما  نابلس،  إلى رئيس مجلس قروي جماعين وسكانها/ محافظة 

غير المنقولة للحوضين المبينين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
50/ النفاخةنابلس/ جماعين
54/ أبو الجلودنابلس/ جماعين

أبلغكم  وعليه  بتاريخ 2022/07/03م،  األحد،  يوم  نابلس،  أراضي  تسجيل  دائرة  في  سجل  فتح  قد 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي نابلس الستالم سندات التسجيل وكواشين األرض لمن يرغب في الحصول 

عليها حسب األصول. 

شادي إشتيوي
مدير تسجيل أرايض نابلس



mjr.lab.pna.ps

الرسميـة اجلريـدة 

283 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195

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 للحوضين المبينين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
58 حي 1/ الحمرا الفوقا حي خلة الرواضيننابلس/ بيت دجن
66/ بعلة عبد القادرنابلس/ بيت دجن

أبلغكم  وعليه  بتاريخ 2022/07/03م،  األحد،  يوم  نابلس،  أراضي  تسجيل  دائرة  في  سجل  فتح  قد 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي نابلس الستالم سندات التسجيل وكواشين األرض لمن يرغب في الحصول 

عليها حسب األصول. 

شادي إشتيوي
مدير تسجيل أرايض نابلس



mjr.lab.pna.ps
284 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 

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 لألحواض المبينة في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
3/ العين الغربيةنابلس/ تل
12/ وعرة بركاتنابلس/ تل
35/ البركةنابلس/ تل

أبلغكم  وعليه  بتاريخ 2022/07/03م،  األحد،  يوم  نابلس،  أراضي  تسجيل  دائرة  في  سجل  فتح  قد 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي نابلس الستالم سندات التسجيل وكواشين األرض لمن يرغب في الحصول 

عليها حسب األصول. 

شادي إشتيوي
مدير تسجيل أرايض نابلس



mjr.lab.pna.ps

الرسميـة اجلريـدة 

285 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195

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 للحوض المبين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
32/ أبو شجرة الشمالينابلس/ عقربا

أبلغكم  بتاريخ 2022/07/19م، وعليه  الثالثاء،  يوم  نابلس،  أراضي  دائرة تسجيل  فتح سجل في  قد 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي نابلس الستالم سندات التسجيل وكواشين األرض لمن يرغب في الحصول 

عليها حسب األصول. 

شادي إشتيوي
مدير تسجيل أرايض نابلس



mjr.lab.pna.ps
286 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس مجلس قروي كفر قليل وسكانها/ محافظة نابلس، ليكن معلوًما لديكم بأن سجل األموال 

غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
8/ التنانير القبلينابلس/ كفر قليل

أبلغكم  بتاريخ 2022/07/19م، وعليه  الثالثاء،  يوم  نابلس،  أراضي  دائرة تسجيل  فتح سجل في  قد 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي نابلس الستالم سندات التسجيل وكواشين األرض لمن يرغب في الحصول 

عليها حسب األصول. 

شادي إشتيوي
مدير تسجيل أرايض نابلس



mjr.lab.pna.ps

الرسميـة اجلريـدة 

287 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195

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 الحوضالمحافظة/ المنطقة
4/ جبل الجبهاتنابلس/ قبالن
19/ الوعرات الغربيةنابلس/ قبالن

أبلغكم  بتاريخ 2022/07/19م، وعليه  الثالثاء،  يوم  نابلس،  أراضي  دائرة تسجيل  فتح سجل في  قد 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي نابلس الستالم سندات التسجيل وكواشين األرض لمن يرغب في الحصول 

عليها حسب األصول. 

شادي إشتيوي
مدير تسجيل أرايض نابلس



mjr.lab.pna.ps
288 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 

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
34 حي 1/ ظهور المصيف حي ظهور المصيف الشمالينابلس/ بيت دجن
28/ الخايبةنابلس/ بيت دجن
31/ حرايق الدمينةنابلس/ بيت دجن
67 حي 2/ مراح الواسع حي الواسعنابلس/ بيت دجن
62 حي 1/ خراب أم ارحية حي ام ارحيةنابلس/ بيت دجن

أبلغكم  بتاريخ 2022/07/19م، وعليه  الثالثاء،  يوم  نابلس،  أراضي  دائرة تسجيل  فتح سجل في  قد 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي نابلس الستالم سندات التسجيل وكواشين األرض لمن يرغب في الحصول 

عليها حسب األصول. 

شادي إشتيوي
مدير تسجيل أرايض نابلس



mjr.lab.pna.ps

الرسميـة اجلريـدة 

289 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195

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
18 حي 2/ البلد حي جذر البلدنابلس/ بيت دجن
37/ اجور ابو زعالننابلس/ بيت دجن
46 حي 2/ عارضات الموبره حي عارضات الموبره الجنوبينابلس/ بيت دجن
68 حي 2/ ام ظليين حي الخلهنابلس/ بيت دجن
64/ الغضبانهنابلس/ بيت دجن
68 حي 3/ ام ظليين حي الشعوبنابلس/ بيت دجن
54 حي 1/ وعر لبادة حي لبادة الفوقانابلس/ بيت دجن
12 حي 2/ اللحف حي خلة الشنيعنابلس/ بيت دجن
65 حي 4/ وعر ام الزروب الحي الشرقينابلس/ بيت دجن
65 حي 5/ وعر ام الزروب الحي الغربينابلس/ بيت دجن

أبلغكم  بتاريخ 2022/07/19م، وعليه  الثالثاء،  يوم  نابلس،  أراضي  دائرة تسجيل  فتح سجل في  قد 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي نابلس الستالم سندات التسجيل وكواشين األرض لمن يرغب في الحصول 

عليها حسب األصول. 

شادي إشتيوي
مدير تسجيل أرايض نابلس



mjr.lab.pna.ps
290 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 

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
60/ بيادر الصفانابلس/ بيت دجن
50 حي 1/ المصرارة الحي الشمالينابلس/ بيت دجن
30 حي 1/ الموقعة حي الموقعة الفوقانابلس/ بيت دجن

أبلغكم  وعليه  بتاريخ 2022/08/07م،  األحد،  يوم  نابلس،  أراضي  تسجيل  دائرة  في  سجل  فتح  قد 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي نابلس الستالم سندات التسجيل وكواشين األرض لمن يرغب في الحصول 

عليها حسب األصول. 

شادي إشتيوي
مدير تسجيل أرايض نابلس



mjr.lab.pna.ps

الرسميـة اجلريـدة 

291 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195

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
53/ أم الرجومنابلس/ بيت دجن
63 حي 2/ أم رحية حي خراب ام رحية الغربينابلس/ بيت دجن
30 حي 2/ الموقعة حي الموقعة التحتانابلس/ بيت دجن
40/ شعب الغميقنابلس/ بيت دجن

أبلغكم  وعليه  بتاريخ 2022/08/07م،  األحد،  يوم  نابلس،  أراضي  تسجيل  دائرة  في  سجل  فتح  قد 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي نابلس الستالم سندات التسجيل وكواشين األرض لمن يرغب في الحصول 

عليها حسب األصول. 

شادي إشتيوي
مدير تسجيل أرايض نابلس



mjr.lab.pna.ps
292 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 

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 للحوض المبين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
2 حي 1/ كفايف محفوريا الحي الشمالينابلس/ عقربا

أبلغكم  وعليه  بتاريخ 2022/08/07م،  األحد،  يوم  نابلس،  أراضي  تسجيل  دائرة  في  سجل  فتح  قد 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي نابلس الستالم سندات التسجيل وكواشين األرض لمن يرغب في الحصول 

عليها حسب األصول. 

شادي إشتيوي
مدير تسجيل أرايض نابلس



mjr.lab.pna.ps

الرسميـة اجلريـدة 

293 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195

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 للحوض المبين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
46 حي 5/ مكسر النايم حي باب الضيقةنابلس/ بيت فوريك

أبلغكم  وعليه  بتاريخ 2022/08/07م،  األحد،  يوم  نابلس،  أراضي  تسجيل  دائرة  في  سجل  فتح  قد 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي نابلس الستالم سندات التسجيل وكواشين األرض لمن يرغب في الحصول 

عليها حسب األصول. 

شادي إشتيوي
مدير تسجيل أرايض نابلس



mjr.lab.pna.ps
294 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
المنقولة  غير  األموال  بأن سجل  لديكم  معلوًما  ليكن  نابلس،  محافظة  وسكانها/  بيتا  بلدية  رئيس  إلى 

للحوض المبين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
45/ صنصولنابلس/ بيتا

أبلغكم  وعليه  بتاريخ 2022/08/07م،  األحد،  يوم  نابلس،  أراضي  تسجيل  دائرة  في  سجل  فتح  قد 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي نابلس الستالم سندات التسجيل وكواشين األرض لمن يرغب في الحصول 

عليها حسب األصول. 

شادي إشتيوي
مدير تسجيل أرايض نابلس



mjr.lab.pna.ps

الرسميـة اجلريـدة 

295 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
بأن سجل  لديكم  ليكن معلوًما  اللبد وسكانها/ محافظة طولكرم،  بلدية/ مجلس قروي كفر  إلى رئيس 

األموال غير المنقولة لألحواض المبينة في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
10 حي 3/ خلة عكارة حي الجبعتيطولكرم/ كفر اللبد
11 حي 2/ الصوامع حي خلة ابو احمدطولكرم/ كفر اللبد
17 حي 1/ الحفاصي حي الحفاصي التحتاطولكرم/ كفر اللبد

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي طولكرم، يوم اإلثنين، بتاريخ 2022/06/13م، وعليه أبلغكم 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي طولكرم لتسجيل األموال غير المنقولة في األحواض المذكورة أعاله.       

ق.أ مدير دائرة تسجيل أرايض طولكرم



mjr.lab.pna.ps
296 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية/ مجلس قروي رامين وسكانها/ محافظة طولكرم، ليكن معلوًما لديكم بأن سجل األموال 

غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
6/ جبل الزيتونطولكرم/ رامين

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي طولكرم، يوم اإلثنين، بتاريخ 2022/06/13م، وعليه أبلغكم 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي طولكرم لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوض المذكور أعاله.       

ق.أ مدير دائرة تسجيل أرايض طولكرم



mjr.lab.pna.ps

الرسميـة اجلريـدة 

297 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195

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/  ليد  بيت  قروي  مجلس  بلدية/  رئيس  إلى 

األموال غير المنقولة لألحواض المبينة في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
55/ الكنيسة وأبو لوقاطولكرم/ بيت ليد
24/ القطاينطولكرم/ بيت ليد
25/ خلة السمنةطولكرم/ بيت ليد
9/ خلة صخرطولكرم/ بيت ليد
48/ رأس اللبيدطولكرم/ بيت ليد

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي طولكرم، يوم اإلثنين، بتاريخ 2022/06/13م، وعليه أبلغكم 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي طولكرم لتسجيل األموال غير المنقولة في األحواض المذكورة أعاله.       

ق.أ مدير دائرة تسجيل أرايض طولكرم



mjr.lab.pna.ps
298 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية/ مجلس قروي بلعا وسكانها/ محافظة طولكرم، ليكن معلوًما لديكم بأن سجل األموال 

غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
12/ الريحانيةطولكرم/ بلعا

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي طولكرم، يوم اإلثنين، بتاريخ 2022/06/13م، وعليه أبلغكم 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي طولكرم لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوض المذكور أعاله.       

ق.أ مدير دائرة تسجيل أرايض طولكرم



mjr.lab.pna.ps

الرسميـة اجلريـدة 

299 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195

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
43/ خانق مصلحطولكرم/ عالر
41/ عقدة القوسطولكرم/ عالر
37 حي 1/ المدرسة وكرم الليمون الحي الشرقيطولكرم/ عالر
37 حي 2/ المدرسة وكرم الليمون الحي الغربيطولكرم/ عالر
29/ خلة الطويلطولكرم/ عالر
33 حي 3/ مسطح القرية الحي الجنوبيطولكرم/ عالر

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي طولكرم، يوم األربعاء، بتاريخ 2022/06/15م، وعليه أبلغكم 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي طولكرم لتسجيل األموال غير المنقولة في األحواض المذكورة أعاله.       

ق.أ مدير دائرة تسجيل أرايض طولكرم



mjr.lab.pna.ps
300 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية/ مجلس قروي نزلة عيسى وسكانها/ محافظة طولكرم، ليكن معلوًما لديكم بأن سجل 

األموال غير المنقولة لألحواض المبينة في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
8/ شمسينطولكرم/ نزلة عيسى
10/ خلة البيرطولكرم/ نزلة عيسى
6/ خلة شناعهطولكرم/ نزلة عيسى

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي طولكرم، يوم الخميس، بتاريخ 2022/06/16م، وعليه أبلغكم 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي طولكرم لتسجيل األموال غير المنقولة في األحواض المذكورة أعاله.       

ق.أ مدير دائرة تسجيل أرايض طولكرم



mjr.lab.pna.ps

الرسميـة اجلريـدة 

301 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195

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 لألحواض المبينة في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
18/ العماراتطولكرم/ النزلة الشرقية
2/ البيادرطولكرم/ النزلة الشرقية
5/ المكيلطولكرم/ النزلة الشرقية

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي طولكرم، يوم الخميس، بتاريخ 2022/06/16م، وعليه أبلغكم 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي طولكرم لتسجيل األموال غير المنقولة في األحواض المذكورة أعاله.       

ق.أ مدير دائرة تسجيل أرايض طولكرم



mjr.lab.pna.ps
302 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية/ مجلس قروي رامين وسكانها/ محافظة طولكرم، ليكن معلوًما لديكم بأن سجل األموال 

غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
23/ أبو العقاربطولكرم/ رامين

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي طولكرم، يوم الخميس، بتاريخ 2022/07/14م، وعليه أبلغكم 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي طولكرم لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوض المذكور أعاله.       

ق.أ مدير دائرة تسجيل أرايض طولكرم



mjr.lab.pna.ps

الرسميـة اجلريـدة 

303 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195

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/  ليد  بيت  قروي  مجلس  بلدية/  رئيس  إلى 

األموال غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
49/ خلة هالل وابن صالحطولكرم/ بيت ليد

أبلغكم  قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي طولكرم، يوم األحد، بتاريخ 2022/07/17م، وعليه 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي طولكرم لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوض المذكور أعاله.  

ق.أ مدير دائرة تسجيل أرايض طولكرم



mjr.lab.pna.ps
304 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 

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 لألحواض المبينة في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
6/ الخلة الشاميةطولكرم/ سفارين
21/ البربرية وخلة المعاصرطولكرم/ سفارين
5/ أبو عميرطولكرم/ سفارين
20/ واد العش والمخرمطولكرم/ سفارين
8 حي 1/ قيصري حي الغربيطولكرم/ سفارين

أبلغكم  قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي طولكرم، يوم األحد، بتاريخ 2022/07/17م، وعليه 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي طولكرم لتسجيل األموال غير المنقولة في األحواض المذكورة أعاله.  

ق.أ مدير دائرة تسجيل أرايض طولكرم



mjr.lab.pna.ps

الرسميـة اجلريـدة 

305 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195

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
34 حي 1/ الراس الحي الشماليطولكرم/ عالر
35 حي 2/ خلة الخافور الحي الجنوبيطولكرم/ عالر
45/ خلة كركرطولكرم/ عالر

أبلغكم  قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي طولكرم، يوم األحد، بتاريخ 2022/07/17م، وعليه 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي طولكرم لتسجيل األموال غير المنقولة في األحواض المذكورة أعاله.  

ق.أ مدير دائرة تسجيل أرايض طولكرم



mjr.lab.pna.ps
306 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس مجلس قروي كفر عبوش وسكانها/ محافظة طولكرم، ليكن معلوًما لديكم بأن سجل األموال 

غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
20/ بين الخلتينطولكرم/ كفر عبوش

أبلغكم  قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي طولكرم، يوم األحد، بتاريخ 2022/07/17م، وعليه 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي طولكرم لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوض المذكور أعاله.       

ق.أ مدير دائرة تسجيل أرايض طولكرم



mjr.lab.pna.ps

الرسميـة اجلريـدة 

307 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195

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 للحوضين المبينين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
9 حي 1/ مسطح البلد حي الحواكيرطولكرم/ عتيل
9 حي 4/ مسطح القرية حي الجامع القديمطولكرم/ عتيل

أبلغكم  قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي طولكرم، يوم األحد، بتاريخ 2022/07/17م، وعليه 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي طولكرم لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوضين المذكورين أعاله.       

ق.أ مدير دائرة تسجيل أرايض طولكرم



mjr.lab.pna.ps
308 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 

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/  ليد  بيت  قروي  مجلس  بلدية/  رئيس  إلى 

األموال غير المنقولة للحوضين المبينين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
11/ خلة الحمرا والنجارطولكرم/ بيت ليد
22 حي 2/ الظحاظيح وأبو رابعطولكرم/ بيت ليد

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي طولكرم، يوم الثالثاء، بتاريخ 2022/08/02م، وعليه أبلغكم 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي طولكرم لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوضين المذكورين أعاله.       

ق.أ مدير دائرة تسجيل أرايض طولكرم



mjr.lab.pna.ps

الرسميـة اجلريـدة 

309 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195

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 للحوضين المبينين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
19/ المربعهطولكرم/ النزلة الشرقية
15/ المساربطولكرم/ النزلة الشرقية

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي طولكرم، يوم الثالثاء، بتاريخ 2022/08/02م، وعليه أبلغكم 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي طولكرم لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوضين المذكورين أعاله.       

ق.أ مدير دائرة تسجيل أرايض طولكرم



mjr.lab.pna.ps
310 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 

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 للحوضين المبينين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
9 حي 3/ مسطح البلد حي زاوية الدراويشطولكرم/ عتيل
9 حي 5/ مسطح البلد حي البركةطولكرم/ عتيل

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي طولكرم، يوم الثالثاء، بتاريخ 2022/08/02م، وعليه أبلغكم 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي طولكرم لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوضين المذكورين أعاله.       

ق.أ مدير دائرة تسجيل أرايض طولكرم



mjr.lab.pna.ps

الرسميـة اجلريـدة 

311 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس مجلس قروي كفر عبوش وسكانها/ محافظة طولكرم، ليكن معلوًما لديكم بأن سجل األموال 

غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
1/ الحبايلطولكرم/ كفر عبوش

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي طولكرم، يوم الثالثاء، بتاريخ 2022/08/02م، وعليه أبلغكم 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي طولكرم لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوض المذكور أعاله.       

ق.أ مدير دائرة تسجيل أرايض طولكرم



mjr.lab.pna.ps
312 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس مجلس قروي كفر عبوش وسكانها/ محافظة طولكرم، ليكن معلوًما لديكم بأن سجل األموال 

غير المنقولة للحوضين المبينين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
3/ راس الدينار والخلة الغربيةطولكرم/ كفر عبوش
2 حي 2/ مسطح بناء القرية الحي الجنوبيطولكرم/ كفر عبوش

أبلغكم  قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي طولكرم، يوم األحد، بتاريخ 2022/08/21م، وعليه 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي طولكرم لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوضين المذكورين أعاله.       

ق.أ مدير دائرة تسجيل أرايض طولكرم



mjr.lab.pna.ps

الرسميـة اجلريـدة 

313 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195

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
17 حي 2/ الحفاصي حي الفوقاطولكرم/ كفر اللبد

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي طولكرم، يوم الثالثاء، بتاريخ 2022/08/23م، وعليه أبلغكم 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي طولكرم لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوض المذكور أعاله.

ق.أ مدير دائرة تسجيل أرايض طولكرم



mjr.lab.pna.ps
314 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 

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 للحوضين المبينين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
7 حي 1/ المطالب الحي الشماليطولكرم/ عتيل
7 حي 2/ المطالب الحي الجنوبيطولكرم/ عتيل

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي طولكرم، يوم الثالثاء، بتاريخ 2022/08/23م، وعليه أبلغكم 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي طولكرم لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوضين المذكورين أعاله.       

ق.أ مدير دائرة تسجيل أرايض طولكرم



mjr.lab.pna.ps

الرسميـة اجلريـدة 

315 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس مجلس قروي كفر عبوش وسكانها/ محافظة طولكرم، ليكن معلوًما لديكم بأن سجل األموال 

غير المنقولة للحوضين المبينين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
5 حي 2/ خلة عباس الحي الجنوبيطولكرم/ كفر عبوش
5 حي 1/ خلة عباس الحي الشماليطولكرم/ كفر عبوش

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي طولكرم، يوم الثالثاء، بتاريخ 2022/08/23م، وعليه أبلغكم 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي طولكرم لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوضين المذكورين أعاله.       

ق.أ مدير دائرة تسجيل أرايض طولكرم



mjr.lab.pna.ps
316 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
األموال  سجل  بأن  لديكم  معلوًما  ليكن  لحم،  بيت  محافظة  وسكانها/  لحم  بيت  بلدية  رئيس  إلى 

غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
28115 حي 1/ باطن ابو اسحق الحي الشمالي الشرقيبيت لحم/ بيت لحم

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي بيت لحم، يوم األربعاء، بتاريخ 2022/06/15م، وعليه أبلغكم 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي بيت لحم لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوض المذكور أعاله.       

صالح كنعان
مدير دائرة تسجيل أرايض حمافظة بيت حلم



mjr.lab.pna.ps

الرسميـة اجلريـدة 

317 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
األموال  بأن سجل  لديكم  معلوًما  ليكن  لحم،  بيت  محافظة  وسكانها/  ساحور  بيت  بلدية  رئيس  إلى 

غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
2 حي 1/ الباطن الحي الغربيبيت لحم/ بيت ساحور

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي بيت لحم، يوم األربعاء، بتاريخ 2022/06/15م، وعليه أبلغكم 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي بيت لحم لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوض المذكور أعاله.        

صالح كنعان
مدير دائرة تسجيل أرايض حمافظة بيت حلم



mjr.lab.pna.ps
318 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
األموال  سجل  بأن  لديكم  معلوًما  ليكن  لحم،  بيت  محافظة  وسكانها/  فجار  بيت  بلدية  رئيس  إلى 

غير المنقولة للحوضين المبينين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
43/ قرنة الصوان مشماس جوهربيت لحم/ بيت فجار
35/ دار صنوبره واد السوقبيت لحم/ بيت فجار

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي بيت لحم، يوم األحد، بتاريخ 2022/06/19م، وعليه أبلغكم 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي بيت لحم لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوضين المذكورين أعاله.        

صالح كنعان
مدير دائرة تسجيل أرايض حمافظة بيت حلم



mjr.lab.pna.ps

الرسميـة اجلريـدة 

319 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية جناته وسكانها/ محافظة بيت لحم، ليكن معلوًما لديكم بأن سجل األموال غير المنقولة 

للحوض المبين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
8/ قنان جناته الضاحيهبيت لحم/ جناته

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي بيت لحم، يوم اإلثنين، بتاريخ 2022/06/27م، وعليه أبلغكم 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي بيت لحم لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوض المذكور أعاله.       

صالح كنعان
مدير دائرة تسجيل أرايض حمافظة بيت حلم



mjr.lab.pna.ps
320 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية العبيديه وسكانها/ محافظة بيت لحم، ليكن معلوًما لديكم بأن سجل األموال غير المنقولة 

لألحواض المبينة في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
22/ البركهبيت لحم/ العبيديه
41 حي 1/ واد الصوره الحي الجنوبيبيت لحم/ العبيديه
11/ شعب التخم الجنوبيبيت لحم/ العبيديه

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي بيت لحم، يوم الخميس، بتاريخ 2022/07/14م، وعليه أبلغكم 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي بيت لحم لتسجيل األموال غير المنقولة في األحواض المذكورة أعاله.       

صالح كنعان
مدير دائرة تسجيل أرايض حمافظة بيت حلم



mjr.lab.pna.ps

الرسميـة اجلريـدة 

321 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية جناته وسكانها/ محافظة بيت لحم، ليكن معلوًما لديكم بأن سجل األموال غير المنقولة 

للحوض المبين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
4/ النجمات خلة حدادبيت لحم/ جناته

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي بيت لحم، يوم األحد، بتاريخ 2022/08/07م، وعليه أبلغكم 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي بيت لحم لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوض المذكور أعاله.     

صالح كنعان
مدير دائرة تسجيل أرايض حمافظة بيت حلم



mjr.lab.pna.ps
322 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية العبيديه وسكانها/ محافظة بيت لحم، ليكن معلوًما لديكم بأن سجل األموال غير المنقولة 

للحوض المبين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
13/ واد العرايسبيت لحم/ العبيديه

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي بيت لحم، يوم األحد، بتاريخ 2022/08/07م، وعليه أبلغكم 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي بيت لحم لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوض المذكور أعاله.     

صالح كنعان
مدير دائرة تسجيل أرايض حمافظة بيت حلم



mjr.lab.pna.ps

الرسميـة اجلريـدة 

323 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
األموال  سجل  بأن  لديكم  معلوًما  ليكن  لحم،  بيت  محافظة  وسكانها/  فجار  بيت  بلدية  رئيس  إلى 

غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
44 حي 2/ قناة الرمان شعب السعده الحي الغربيبيت لحم/ بيت فجار

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي بيت لحم، يوم األحد، بتاريخ 2022/08/07م، وعليه أبلغكم 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي بيت لحم لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوض المذكور أعاله.     

صالح كنعان
مدير دائرة تسجيل أرايض حمافظة بيت حلم



mjr.lab.pna.ps
324 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
األموال  سجل  بأن  لديكم  معلوًما  ليكن  جنين،  محافظة  وسكانها/  عانين  قروي  مجلس  رئيس  إلى 

غير المنقولة للحوضين المبينين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
4 حي 2/ الجورة السهلة الحي الجنوبيجنين/ عانين
17 حي 1/ الوسيطة الحي الشرقيجنين/ عانين

أبلغكم  وعليه  بتاريخ 2022/07/05م،  الثالثاء،  يوم  جنين،  أراضي  تسجيل  دائرة  في  فتح سجل  قد 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي محافظة جنين لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوضين المذكورين 

أعاله.       

فارس حييى
مدير دائرة تسجيل أرايض جنني



mjr.lab.pna.ps

الرسميـة اجلريـدة 

325 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
األموال  سجل  بأن  لديكم  معلوًما  ليكن  جنين،  محافظة  وسكانها/  عرانه  قروي  مجلس  رئيس  إلى 

غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
13/ الصافحجنين/ عرانه

أبلغكم  وعليه  بتاريخ 2022/07/05م،  الثالثاء،  يوم  جنين،  أراضي  تسجيل  دائرة  في  فتح سجل  قد 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي محافظة جنين لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوض المذكور أعاله.       

فارس حييى
مدير دائرة تسجيل أرايض جنني



mjr.lab.pna.ps
326 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية ميثلون وسكانها/ محافظة جنين، ليكن معلوًما لديكم بأن سجل األموال غير المنقولة 

لألحواض المبينة في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
11 حي 2/ موارس الحد حي الشروة الجنوبيجنين/ ميثلون
4 حي 2/ خليفة حي بركة صوانجنين/ ميثلون
12 حي 3/ الظهرات حي واد ربيعجنين/ ميثلون

أبلغكم  وعليه  بتاريخ 2022/07/31م،  األحد،  يوم  قباطية،  أراضي  تسجيل  دائرة  في  سجل  فتح  قد 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي قباطية لتسجيل األموال غير المنقولة في األحواض المذكورة أعاله.

عدنان صالح
مدير دائرة تسجيل أرايض قباطية



mjr.lab.pna.ps

الرسميـة اجلريـدة 

327 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية ميثلون وسكانها/ محافظة جنين، ليكن معلوًما لديكم بأن سجل األموال غير المنقولة 

للحوضين المبينين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
15 حي 2/ الخاليل حي خلة مراد الغربيجنين/ ميثلون
14 حي 1/ السهالت حي الحمراءجنين/ ميثلون

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي قباطية، يوم الخميس، بتاريخ 2022/08/11م، وعليه أبلغكم 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي قباطية لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوضين المذكورين أعاله.     

عدنان صالح
مدير دائرة تسجيل أرايض قباطية



mjr.lab.pna.ps
328 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية طمون وسكانها/ محافظة طوباس، ليكن معلوًما لديكم بأن سجل األموال غير المنقولة 

للحوضين المبينين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
40 حي 2/ شويحط حي شويحط الجنوبيطوباس/ طمون
42 حي 3/ المعيار حي المعيار الجنوبيطوباس/ طمون

أبلغكم  بتاريخ 2022/07/24م، وعليه  يوم األحد،  دائرة تسجيل أراضي طوباس،  فتح سجل في  قد 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي طوباس لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوضين المذكورين أعاله 

واستالم سندات التسجيل )الكواشين(.

عيسى دراغمه
مأمور تسجيل أرايض طوباس



mjr.lab.pna.ps

الرسميـة اجلريـدة 

329 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية ابو ديس وسكانها/ محافظة القدس، ليكن معلوًما لديكم بأن سجل األموال غير المنقولة 

للحوض المبين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
13 حي 2/ ظهرة اللتون مرج السويدالقدس/ ابو ديس

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي بيت لحم، يوم األحد، بتاريخ 2022/08/07م، وعليه أبلغكم 
بالتوجه لدائرة تسجيل أراضي بيت لحم لتسجيل األموال غير المنقولة في الحوض المذكور أعاله.       

صالح كنعان
مدير دائرة تسجيل أرايض حمافظة بيت حلم



mjr.lab.pna.ps
330 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
األموال  بأن سجل  لديكم  معلوًما  ليكن  القدس،  محافظة  وسكانها/  الجيب  مجلس  بلدية/  رئيس  إلى 

غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
11/ المطاطالقدس/ الجيب

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي رام هللا والبيرة، يوم األحد، بتاريخ 2022/09/18م، 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



mjr.lab.pna.ps

الرسميـة اجلريـدة 

331 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195

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 للحوض المبين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
5/ المعاني والموقع الشرقيرام هللا والبيرة/ دير عمار 

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي رام هللا والبيرة، يوم الخميس، بتاريخ 2022/08/11م، 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



mjr.lab.pna.ps
332 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 

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 للحوض المبين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
15/ عقبة طهرام هللا والبيرة/ كفر نعمة 

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي رام هللا والبيرة، يوم الخميس، بتاريخ 2022/08/11م، 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



mjr.lab.pna.ps

الرسميـة اجلريـدة 

333 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195

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 لألحواض المبينة في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
10/ خلة عبيدرام هللا والبيرة/ جماال
7/ أبو الحصيني وعقبة الوادرام هللا والبيرة/ جماال
17/ قرنة السويدةرام هللا والبيرة/ جماال

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي رام هللا والبيرة، يوم الخميس، بتاريخ 2022/08/25م، 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



mjr.lab.pna.ps
334 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 

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 للحوض المبين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
12/ خلة أبو الزرد والرويسرام هللا والبيرة/ دير عمار

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي رام هللا والبيرة، يوم الخميس، بتاريخ 2022/08/25م، 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



mjr.lab.pna.ps

الرسميـة اجلريـدة 

335 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195

إعالن
صادر بموجب المادة )7( من نظام تسجيل األراضي والمياه

في مناطق التسوية رقم )1( لسنة 1952م
إلى رئيس بلدية/ مجلس قروي بيتللو وسكانها/ محافظة رام هللا والبيرة، ليكن معلوًما لديكم بأن سجل 

األموال غير المنقولة للحوض المبين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة
34 حي 2/ المغشي الفوقاني الحي الجنوبيرام هللا والبيرة/ بيتللو

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي رام هللا والبيرة، يوم الثالثاء، بتاريخ 2022/09/06م، 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



mjr.lab.pna.ps
336 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 

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
6 حي 1/ ظهور عين البلد الحي الجنوبيرام هللا والبيرة/ بيتللو

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي رام هللا والبيرة، يوم األحد، بتاريخ 2022/09/18م، 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



mjr.lab.pna.ps

الرسميـة اجلريـدة 

337 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195

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 للحوضين المبينين في الجدول أدناه:

رقم الحوض/ اسم الحوضالمحافظة/ المنطقة 
5 حي 2/ وادي الحداد حي قرن السلورام هللا والبيرة/ بيت عور التحتا
6 حي 1/ وادي عمرو حي موارس السالقرام هللا والبيرة/ بيت عور التحتا

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي رام هللا والبيرة، يوم األحد، بتاريخ 2022/09/18م، 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



mjr.lab.pna.ps
338 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 

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
8/ خلة يوسفرام هللا والبيرة/ كفر نعمة
1 حي 1/ واد الشباب الحي الشرقيرام هللا والبيرة/ كفر نعمة

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي رام هللا والبيرة، يوم األحد، بتاريخ 2022/09/18م، 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



mjr.lab.pna.ps

الرسميـة اجلريـدة 

339 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195

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
7/ شعب حمادرام هللا والبيرة/ خربثا بني حارث

قد فتح سجل في دائرة تسجيل أراضي رام هللا والبيرة، يوم األحد، بتاريخ 2022/09/18م، 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



mjr.lab.pna.ps
340 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 

إعالن
صادر عن رئيس هيئة العمل التعاوني

"بتسجيل جمعيات تعاونية"
استنادًا 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 الجمعية التعاونية المبين اسمها ورقم وتاريخ تسجيلها أدناه:

منطقة اسم الجمعية
العمل

رقم 
تاريخ التسجيلالتسجيل

2022/08/24م1707القدسجمعية بيت المقدس التعاونية الزراعية م.م القدس

يوسف الرتك
رئيس هيئة العمل التعاوين



mjr.lab.pna.ps

الرسميـة اجلريـدة 

341 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195

إعالن 
صادر عن رئيس هيئة العمل التعاوني

"بإلغاء تسجيل جمعيات تعاونية"
التعاونية وتعديالته، ال سيما  الجمعيات  بقانون رقم )20( لسنة 2017م بشأن  القرار  استنادًا ألحكام 

أحكام المادة )2/57( منه، 
وألحكام قرار مجلس الوزراء رقم )11( لسنة 2020م بنظام تصفية الجمعيات التعاونية، ال سيما أحكام 

المادة )16( منه، 
وبناًء على قرار مجلس إدارة هيئة العمل التعاوني رقم )1( لسنة 2019م بشأن تفويض بعض صالحيات 

مجلس اإلدارة لرئيس الهيئة،
وللصالحيات المخولة لي بصفتي رئيس هيئة العمل التعاوني،

قررت حل وإلغاء تسجيل الجمعيتين التعاونيتين اآلتيتين: 

رقم المصفياسم الجمعية
منطقة تاريخ التسجيلالتسجيل

العمل

احمد رشاد جمعية قلقيلية التعاونية الزراعية المحمية م .م
قلقيلية2022/08/17م960عباس رداد

والتطوير  لإلصالح  التعاونية  قلقيلية  جمعية 
الزراعي م.م 

احمد رشاد 
قلقيلية2005/01/26م1288عباس رداد

يوسف الرتك
رئيس هيئة العمل التعاوين



mjr.lab.pna.ps
342 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 

قرار رقم )8( لسنة 2022م
بشأن تنفيذ قرارات مجلس األمن الدولي

استنادًا ألحكام المرسوم الرئاسي رقم )14( لسنة 2022م بشأن تنفيذ قرارات مجلس األمن، ال سيما 
أحكام المادة )2/6/د( منه،

الدولي  المنشأة بموجب قرارات مجلس األمن  المتحدة،  التابعة لألمم  العقوبات  لقرار لجنة  وتنفيًذا 
رقم )1718( لسنة 2006م، والقرار رقم )2231( لسنة 2015م،

الدولي، الصادر عن لجنة  تنفيذ قرارات مجلس األمن  للقرار رقم )1( لسنة 2016م بشأن  والحًقا 
تنفيذ قرارات مجلس األمن الدولي بتاريخ 2016/02/11م،

وبناًء على الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيًقا للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1)
التجميد الفوري لألموال واألصول العائدة بشكل مباشر أو غير مباشر لألشخاص والكيانات المرفقة 
والمستندة إلى القرار الصادر عن مجلس األمن الدولي رقم )1718( لسنة 2006م المتعلق بجمهورية 

كوريا الديموقراطية الشعبية، والقرار رقم )2231( لسنة 2015م المتعلق بالملف النووي اإليراني.

مادة )2)
مخاطبة كافة الجهات ذات العالقة التخاذ ما يلزم بشأن تطبيق القرار المذكور بصورة فورية.

مادة )3)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، بما ينحصر باألسماء والكيانات المرفقة.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2022/09/19 ميالدية
                         الموافق: 23/صفر/1444 هجرية

املستشار أكرم اخلطيب
النائب العام

رئيس جلنة تنفيذ قرارات جملس األمن الدويل



mjr.lab.pna.ps

الرسميـة اجلريـدة 

343 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195



mjr.lab.pna.ps
344 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 



mjr.lab.pna.ps

الرسميـة اجلريـدة 

345 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195



mjr.lab.pna.ps
346 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 



mjr.lab.pna.ps

الرسميـة اجلريـدة 

347 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195



mjr.lab.pna.ps
348 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 



mjr.lab.pna.ps

الرسميـة اجلريـدة 

349 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195



mjr.lab.pna.ps
350 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 



mjr.lab.pna.ps

الرسميـة اجلريـدة 

351 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195



mjr.lab.pna.ps
352 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 



mjr.lab.pna.ps

الرسميـة اجلريـدة 

353 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195



mjr.lab.pna.ps
354 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 



mjr.lab.pna.ps

الرسميـة اجلريـدة 

355 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195



mjr.lab.pna.ps
356 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 



mjr.lab.pna.ps

الرسميـة اجلريـدة 

357 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195



mjr.lab.pna.ps
358 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 



mjr.lab.pna.ps

الرسميـة اجلريـدة 

359 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195



mjr.lab.pna.ps
360 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 



mjr.lab.pna.ps

الرسميـة اجلريـدة 

361 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195



mjr.lab.pna.ps
362 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 



mjr.lab.pna.ps

الرسميـة اجلريـدة 

363 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195



mjr.lab.pna.ps
364 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 



mjr.lab.pna.ps

الرسميـة اجلريـدة 

365 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195



mjr.lab.pna.ps
366 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 



mjr.lab.pna.ps

الرسميـة اجلريـدة 

367 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195



mjr.lab.pna.ps
368 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 



mjr.lab.pna.ps

الرسميـة اجلريـدة 

369 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195



mjr.lab.pna.ps
370 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 



mjr.lab.pna.ps

الرسميـة اجلريـدة 

371 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195



mjr.lab.pna.ps
372 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 

قرار رقم )9( لسنة 2022م
بشأن إدراج إرهابيين على قائمة اإلدراج الوطنية 

استناًدا ألحكام المرسوم الرئاسي رقم )14( لسنة 2022م بشأن تنفيذ قرارات مجلس األمن، ال سيما 
أحكام المادة )10( منه،

وبموجب قرار مجلس األمن الدولي رقم )1373(،
وبناًء على الصالحيات المخولة لنا،

وتحقيًقا للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1)
إدراج أشخاص وكيانات إسرائيلية إرهابية على قائمة اإلدراج الوطنية ثبت ارتكابها أو اشتراكها 

أو تسهيلها لعمل إرهابي، وذلك فيما ينحصر بالكيان واألسماء اآلتية:
األفراد:- 

المستعمر عميرام بن روبين بن أوليال: ينتمي لمنظمة تدفيع الثمن، رقم الهوية )205452519(، . 1
العنوان: مستعمرة شيلو، تاريخ الميالد: 1994/07/15م.

آدم، . 2 العنوان: مستعمرة   ،)039475793( الهوية  دافيد: رقم  بن  المستعمر يوسف حاييم 
اسم األم: سعدية، تاريخ الميالد: 1984/08/02م.

الكيانات:- 
تدفيع الثمن )تاغ ميخير(: منظمة إرهابية إسرائيلية.

مادة )2)
القرار،  في  المدرجة  اإلرهابية  اإلسرائيلية  والكيانات  األشخاص  وأصول  ألموال  الفوري  التجميد 

ومخاطبة كافة الجهات ذات العالقة التخاذ ما يلزم بشأن تطبيق القرار المذكور بصورة فورية.

مادة )3)
ينشر هذا القرار على الموقع اإللكتروني للجنة وفي الجريدة الرسمية، بما ينحصر باألسماء والكيانات 

المذكورة في هذا القرار.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2022/10/03 ميالدية
                  الموافق: 07/ربيع األول/1444 هجرية

أعضاء جلنة تنفيذ قرارات جملس األمن الدويل



mjr.lab.pna.ps

الرسميـة اجلريـدة 

373 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195




