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  األولالقسم 

  ����القوانين الفلسطينية المنشورة في الوقائع الفلسطينية����
  

لجريــــدة  هــــذا القــــسم القــــوانين الفلــــسطينية كافــــة المنــــشورة فــــي ايتنــــاول
بـــدءًا مـــن العـــام ) الوقـــائع الفلـــسطينية(الرســـمية للـــسلطة الوطنيـــة الفلـــسطينية 

هــذا فــي  وُيظهــر ، وحتــى العــدد الخــامس والــسبعوناألولم مــن العــدد ١٩٩٤
 وذلـك ، أو التعـديل أو الـسرياناإللغـاءالقسم حالة القوانين الـسائدة مـن حيـث 

 فــي الوصــول للقــانون المؤســسة الحكوميــةلغايــة تــوفير الوقــت والجهــد علــى 
  .ميسورة وأسلوب بسيط ومرنالمراد بطريقة سهلة و 

 فـــي وقوعـــهوباســـتطاعة الباحـــث الوصـــول للقـــانون المـــراد بعـــد معرفـــة 
 مــن خــالل الموقــع االلكترونــي لــديوان )الوقــائع الفلــسطينية(الجريــدة الرســمية

ــــسطينية كافــــة  ــــه التــــشريعات الفل ــــشريع المنــــشور في ــــرابط الفتــــوى والت ــــى ال عل
ps.gov.dft.www   

-٤٢-٣٥-٣١-٢٢-١٩-١٨-١٧-١٤-١٣-١( األعــــداد إن :ةـمالحظــــ
 لـــم تتـــضمن نـــشر أي قـــوانين )٧٢-٧١-٧٠-٦٩-٦٧-٥٩-٥٠-٤٦-٤٥

فيهــا، وبالتــالي عــدم ورودهــا لــيس تجــاهًال لقــوانين منــشورة وٕانمــا لخلوهــا مــن 
  .القوانين والتشريعات العادية
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  ) الفلسطينيةالوقائع(القوانين الفلسطينية المنشورة في الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية 
  

  

  القانونحالة   الوقائع الفلسطينيةعدد    وعنوانهالقانونرقم   م

 نقـل صـالحيات الـشئون البلديـة والقرويـة بقطـاع بـشأن ١٩٩٤لـسنة ) ١(قانون رقم    ١
     غزة إلى وزارة الحكم المحلي

  ساري المفعول   العدد الثاني

  ملغي  العدد الثاني   مدة والية المحكمة العليا بغزة  بشأن ١٩٩٤لسنة ) ٢(قانون رقم    ٢

 لــسنة ٥ تعــديل قــانون دعــاوى الحكومــة رقمــي بــشأن ١٩٩٥لــسنة ) ١(قــانون رقــم   ٣
  ١٩٢٦ لسنة ٣٠ و١٩٥٨

  ساري المفعول  العدد الثالث

  ساري المفعول  العدد الرابع  واألوامر العسكرية  بإلغاء بعض القرارات١٩٩٥لسنة ) ٢(قانون رقم   ٤

للشرطة العامة  إنشاء دائرة جديدة تابعة للمديرية بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٣(قانون رقم   ٥
  يطلق عليها دائرة السير

  ساري المفعول  العدد الرابع

  ساري المفعول  العدد الرابع   إجراءات إعداد التشريعاتبشأن ١٩٩٥لسنة ) ٤(قانون رقم   ٦

  ساري المفعول  العدد الرابع   نقل السلطات والصالحياتبشأن ١٩٩٥لسنة ) ٥(قانون رقم   ٧

  ملغي  العدد الخامس   تشجيع االستثماربشأن ١٩٩٥السنة ) ٦(قانون رقم   ٨

  ملغي  العدد الخامس   بتشكيل مجلس إدارة صندوق التأمين المعاشات١٩٩٥لسنة ) ٧(قانون رقم   ٩

  ملغي  العدد الخامس   الفلسطينية  تشكيل سلطة المياهبشأن ١٩٩٥لسنة ) ٩٠(قانون رقم   ١٠

  ملغي  العدد السادس  صرافة    تعديل قانون البشأن ١٩٩٥لسنة ) ٨(قانون رقم   ١١

  ساري المفعول  العدد السادس   المطبوعات والنشربشأن ١٩٩٥لسنة ) ٩(قانون رقم   ١٢

نقابـات العمـال رقـم   تعـديل بعـض أحكـام قـانونبشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٠(قانون رقم   ١٣
  ١٩٦٠لسنة ) ٢١( وقانون العمل رقم ١٩٥٤لسنة ) ٣٣١(

  ملغي  العدد السادس

 إعفاء مركبـات البعثـات الدبلوماسـية والقنـصلية بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١١(قانون رقم   ١٤
  من رسوم التسجيل والترخيص 

  ساري المفعول  العدد السابع

  ساري المفعول  العدد السابع   إنشاء سلطة الطاقة الفلسطينيةبشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٢(قانون رقم   ١٥

  ملغي  العدد الثامن   االنتخابات بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٣(قانون رقم   ١٦

  ساري المفعول  العدد التاسع   تشكيل اللجنة الجمركيةبشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٤(قانون رقم   ١٧

  ساري المفعول  العدد التاسع   الترجمة والمترجمين   بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٥(قانون رقم   ١٨
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  ملغي  العدد العاشر  )   ١٩٩٥ لسنة ١٣( تعديل قانون االنتخابات رقم ١٩٩٥لسنة ) ١٦(قانون رقم   ١٩

  ملغي  العدد الحادي عشر   هيئة الرقابة العامة بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٧(قانون رقم   ٢٠

  ساري المفعول  العدد الحادي عشر   تمليك الطبقات والشقق والمحالت بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١(قانون رقم   ٢١

  ملغي  العدد الحادي عشر   بإنشاء سلطة المياه الفلسطينية   ١٩٩٦لسنة ) ٢(ون رقم قان  ٢٢

  ساري المفعول  العدد الثاني عشر   االتصاالت السلكية والالسلكية بشأن ١٩٩٦لسنة ) ٣(قانون رقم   ٢٣

 تعــديل بعــض أحكــام قــانون التــأمين والمعاشــات بــشأن ١٩٩٦لــسنة ) ٤(قــانون رقــم   ٢٤
  ٨/١٩٦٤رقم 

  ساري المفعول  دد الخامس عشرالع

  ملغي  العدد السادس عشر   انتخاب مجالس الهيئات المحلية الفلسطينيةبشأن ١٩٩٦لسنة ) ٥(قانون رقم   ٢٥

  ساري المفعول  العدد العشرون   الهيئات المحلية الفلسطينية  بشأن ١٩٩٧لسنة ) ١(قانون رقم   ٢٦

  ومعدلساري   العدد الحادي والعشرون  لفلسطينية    سلطة النقد ابشأن ١٩٩٧لسنة ) ٢(قانون رقم   ٢٧

  ومعدلساري   العدد الثالث والعشرون   تشجيع االستثمار بشأن ١٩٩٨لسنة ) ١(قانون رقم   ٢٨

  ساري المفعول  العدد الثالث والعشرون   األسلحة النارية والذخائر  بشأن ١٩٩٨لسنة ) ٢(قانون رقم    ٢٩

  ساري المفعول  العدد الرابع والعشرون   الدفاع المدني   أنبش ١٩٩٨لسنة ) ٣(قانون رقم    ٣٠

  ومعدلساري   العدد الرابع والعشرون   بإصدار قانون الخدمة المدنية ١٩٩٨لسنة ) ٤(قانون رقم    ٣١

  ساري المفعول  العدد الرابع والعشرون   ومراقبة المعادن الثمينة  دمغ بشأن ١٩٩٨لسنة ) ٥(قانون رقم   ٣٢

  ومعدلساري   العدد الرابع والعشرون   مراكز اإلصالح والتأهيل   بشأن ١٩٩٨) ٦(م قانون رق  ٣٣

  ساري المفعول  العدد الخامس والعشرون   تنظيم الموازنة العامة والشئون المالية  بشأن ١٩٩٨لسنة ) ٧(قانون رقم    ٣٤

  ملغي    والعشرونالعدد السادس   حماية الثروة الحيوانية   بشأن  ١٩٩٨لسنة ) ٨(قانون رقم   ٣٥

  ساري المفعول  العدد السادس والعشرون   اللوازم العامة        بشأن ١٩٩٨لسنة ) ٩(قانون رقم   ٣٦

  ساري المفعول  العدد السابع والعشرون   المدن والمناطق الصناعية الحرة بشأن ١٩٩٨لسنة ) ١٠(قانون رقم   ٣٧

  ساري المفعول  العدد السابع والعشرون   التعليم العالي بشأن ١٩٩٨لسنة ) ١١(قانون رقم   ٣٨

  ساري المفعول  العدد الثامن والعشرون   االجتماعات العامة بشأن   ١٩٩٨لسنة ) ١٢(قانون رقم   ٣٩

  ساري المفعول  العدد الثامن والعشرون   المصادر الطبيعية   بشأن ١٩٩٩لسنة ) ١(قانون رقم   ٤٠
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  ومعدلساري   العدد التاسع والعشرون  لمدنية    األحوال ابشأن ١٩٩٩لسنة ) ٢(قانون رقم   ٤١

  ومعدلساري   العدد الثالثون   تنظيم مهنة المحاماة بشأن ١٩٩٩لسنة ) ٣(قانون رقم   ٤٢

  ساري المفعول  العدد الثالثون   حقوق المعاقين  بشأن ١٩٩٩لسنة ) ٤(قانون رقم   ٤٣

ـــم   ٤٤ ـــانون رق ـــسنة ) ٥(ق ـــشأن ١٩٩٩ل ـــة ب ـــانون تنظـــيم مهن ـــم  تعـــديل ق ـــسنة ) ٣(المحامـــاة رق ل
١٩٩٩  

  ساري المفعول  العدد الثاني والثالثون

  ساري المفعول  العدد الثاني والثالثون   العطاءات لألشغال الحكوميةبشأن ١٩٩٩لسنة ) ٦(قانون رقم   ٤٥

  ساري المفعول  العدد الثاني والثالثون   البيئة بشأن ١٩٩٩لسنة ) ٧(قانون رقم   ٤٦

  ساري المفعول  العدد الثاني والثالثون   الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية بشأن ٢٠٠٠ة لسن) ١(قانون رقم   ٤٧

  ساري المفعول  العدد الثاني والثالثون    ين تنظيم أعمال الوكالء التجاريبشأن ٢٠٠٠لسنة ) ٢(قانون رقم   ٤٨

  ساري المفعول  العدد الثالث والثالثون   قانون التحكيم   بشأن ٢٠٠٠لسنة ) ٣(قانون رقم   ٤٩

  ساري المفعول  العدد الرابع والثالثون   اإلحصاءات العامة    بشأن ٢٠٠٠لسنة ) ٤(قانون رقم   ٥٠

  ساري المفعول  العدد السادس والثالثون   قانون المرور ٢٠٠٠لسنة ) ٥(قانون رقم   ٥١

  ساري المفعول  سادس والثالثونالعدد ال   المواصفات والمقاييس الفلسطينية  بشأن ٢٠٠٠لسنة ) ٦(قانون رقم   ٥٢

  ساري المفعول  العدد السابع والثالثون   قانون الرسوم القنصلية   ٢٠٠١لسنة ) ١(قانون رقم   ٥٣

  ساري المفعول  العدد الثامن والثالثون   قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ٢٠٠١لسنة ) ٢(قانون رقم  ٥٤

  ساري المفعول  العدد الثامن والثالثون   الجزائية    إلجراءاتا  قانون ٢٠٠١لسنة ) ٣(قانون رقم   ٥٥

  ساري المفعول  العدد الثامن والثالثون  نات في المواد المدنية والتجارية  ون البي قان٢٠٠١لسنة ) ٤(قانون رقم  ٥٦

  ومعدلساري   العدد الثامن والثالثون   قانون تشكيل المحاكم النظامية٢٠٠١لسنة ) ٥(قانون رقم   ٥٧

  ساري المفعول  العدد التاسع والثالثون    قانون العمل٢٠٠٠لسنة ) ٧(قانون رقم   ٥٨

 تعـديل بعـض أحكـام قـانون األحـوال المدنيـة رقـم بـشأن ٢٠٠١لسنة ) ٦(قانون رقم   ٥٩
  ١٩٩٩لسنة ) ٢(

  ساري المفعول  العدد األربعون

  ساري المفعول  بعونالعدد األر    قانون السلطة القضائية  ٢٠٠٢لسنة ) ١(قانون رقم   ٦٠

  ساري المفعول  العدد الحادي واألربعون   قانون المصارف  ٢٠٠٢لسنة ) ٢(قانون رقم   ٦١

  ومعدلساري   )١(عدد ممتاز   ٢٠٠٢القانون األساسي لسنة   ٦٢
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 ٦

  ساري المفعول  العدد الثالث واألربعون   قانون المياه      ٢٠٠٢لسنة ) ٣(قانون رقم   ٦٣

  ومعدلساري   )٢(عدد ممتاز   ٢٠٠٣المعدل لسنةالقانون األساسي   ٦٤

  ساري المفعول  العدد الرابع واألربعون   قانون العاصمة   ٢٠٠٢لسنة ) ٤(قانون رقم   ٦٥

  ساري المفعول  العدد السابع واألربعون   رسوم المحاكم النظامية ٢٠٠٣لسنة ) ١(قانون رقم   ٦٦

  ومعدلساري   د السابع واألربعونالعد   قانون الزراعة ٢٠٠٣لسنة ) ٢(قانون رقم   ٦٧

  ساري وغير مفعل  العدد الثامن واألربعون   قانون التأمينات االجتماعية ٢٠٠٣لسنة ) ٣(قانون رقم   ٦٨

 بتعديل بعض أحكام قانون المدن والمناطق الـصناعية ٢٠٠٤لسنة ) ١(قانون رقم   ٦٩
        ١٩٩٨لسنة ) ١٠(رقم 

  عولساري المف  العدد التاسع واألربعون

  بتعــديل بعــض أحكــام قــانون تــشجيع االســتثمار رقــم ٢٠٠٤لــسنة ) ٢(قــانون رقــم   ٧٠
    ١٩٩٨لسنة ) ١(

  ساري المفعول  العدد التاسع واألربعون

حكـــــام قـــــانون المواصـــــفات أ تعـــــديل بعـــــض بـــــشأن ٢٠٠٤لـــــسنة ) ٣(  قـــــانون رقـــــم  ٧١
    ٢٠٠٠لسنة ) ٦(والمقاييس رقم 

  عولساري المف  العدد التاسع واألربعون

 )١٣( بتعـــديل بعـــض أحكـــام قـــانون االنتخابـــات رقـــم ٢٠٠٤لـــسنة ) ٤(قـــانون رقـــم   ٧٢
   ١٩٩٥لسنة 

  ملغي  العدد الحادي والخمسون

 ١٩٩٦لـــسنة ) ٥( بتعـــديل بعـــض أحكـــام القـــانون رقـــم٢٠٠٤لـــسنة ) ٥( قـــانون رقـــم  ٧٣
  انتخاب المجالس المحلية 

  ملغي  العدد الحادي والخمسون

) ٩( بتعــديل بعــض أحكــام قــانون اللــوازم العامــة رقــم ٢٠٠٤ لــسنة) ٦(قــانون رقــم   ٧٤
    ١٩٩٨لسنة 

  ساري المفعول  العدد الثاني والخمسون

  ساري المفعول  العدد الثاني والخمسون   قانون الطفل الفلسطيني   ٢٠٠٤لسنة ) ٧(قانون رقم   ٧٥

ــــانون رقــــم   ٧٦  بإنــــشاء صــــندوق تعويــــضات إلزالــــة آثــــار العــــدوان ٢٠٠٤لــــسنة ) ٨(ق
  اإلسرائيلي  

  ساري المفعول  العدد الثاني والخمسون

  ساري المفعول  العدد الثاني والخمسون   قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات٢٠٠٤لسنة ) ٩(قانون رقم   ٧٧

  ساري المفعول  العدد الثاني والخمسون    قانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي ٢٠٠٤لسنة ) ١٠(قانون رقم   ٧٨

 قــانون مكافــآت ورواتــب أعــضاء المجلــس التــشريعي ٢٠٠٤لــسنة ) ١١(انون رقــمقــ  ٧٩
  وأعضاء الحكومة والمحافظين

  ساري المفعول  العدد الثاني والخمسون

  ساري المفعول  العدد الثالث والخمسون    قانون األوراق المالية ٢٠٠٤لسنة ) ١٢(قانون رقم   ٨٠

  ساري المفعول  العدد الثالث والخمسون  أس المال   قانون هيئة ر ٢٠٠٤لسنة ) ١٣(قانون رقم   ٨١

  ساري المفعول  العدد الثالث والخمسون    قانون دعم األسرى في السجون اإلسرائيلية ٢٠٠٤لسنة ) ١٤(قانون رقم   ٨٢
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 ٧

  ساري المفعول  العدد الثالث والخمسون   قانون ديوان الرقابة المالية واإلدارية٢٠٠٤لسنة ) ١٥(قانون رقم   ٨٣

  ومعدلساري   العدد الثالث والخمسون   ي قانون التأمين والمعاشات لقوى األمن الفلسطين٢٠٠٤لسنة ) ١٦( قانون رقم  ٨٤

  ساري المفعول  العدد الثالث والخمسون   قانون ضريبة الدخل ٢٠٠٤لسنة ) ١٧(قانون رقم   ٨٥

  ساري المفعول  والخمسونالعدد الثالث    قانون الكسب غير المشروع    ٢٠٠٥لسنة ) ١(قانون رقم   ٨٦

 بتعـديل بعـض أحكـام قـانون تـشكيل المحـاكم النظاميــة ٢٠٠٥لـسنة ) ٢(قـانون رقـم   ٨٧
  ٢٠٠١لسنة ) ٥(رقم 

  ساري المفعول  العدد الرابع والخمسون

 بتعـديل بعـض أحكـام قـانون مراكـز اإلصـالح والتأهيـل ٢٠٠٥لسنة ) ٣(قانون رقم   ٨٨
   ١٩٩٨لسنة ) ٦(رقم 

  ساري المفعول  الخمسونالعدد الرابع و 

  ساري المفعول  العدد الرابع والخمسون    ١٩٩٨لسنة ) ٤( بتعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٠٠٥لسنة ) ٤(قانون رقم   ٨٩

 ١٩٩٧لـسنة ) ٢(  بتعديل بعض أحكام القـانون رقـم ٢٠٠٤لسنة ) ١٨(قانون رقم   ٩٠
   سلطة النقد الفلسطينية بشأن

  ساري المفعول  العدد الرابع والخمسون

  ساري المفعول  العدد الرابع والخمسون   قانون األسرى والمحررين ٢٠٠٤لسنة ) ١٩(قانون رقم   ٩١

  ساري المفعول  العدد الرابع والخمسون    قانون الصحة العامة  ٢٠٠٤لسنة ) ٢٠(قانون رقم   ٩٢

ة رقـــم  بتعــديل قــانون أصـــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــ٢٠٠٥لــسنة ) ٥(قــانون   ٩٣
    ٢٠٠١لسنة ) ٢(

  ساري المفعول  العدد الخامس والخمسون

  ساري المفعول  العدد الخامس والخمسون   قانون صندوق النفقة ٢٠٠٥لسنة ) ٦(قانون رقم   ٩٤

  ساري المفعول  العدد الخامس والخمسون   قانون التقاعد العام  ٢٠٠٥لسنة ) ٧(قانون رقم   ٩٥

  ساري المفعول  العدد السادس الخمسون  ون الخدمة في قوى األمن الفلسطينية قان٢٠٠٥لسنة ) ٨(قانون رقم   ٩٦

 بتعـــديل بعـــض أحكـــام القـــانون  األساســـي ٢٠٠٥القـــانون األساســـي المعـــدل لـــسنة   ٩٧
   ٢٠٠٣المعدل لسنة 

  ساري المفعول  العدد السابع الخمسون

اســــي  بتعــــديل بعــــض أحكــــام القــــانون  األس٢٠٠٥قــــانون األساســــي المعــــدل لــــسنة   ٩٨
   ٢٠٠٣المعدل لسنة 

  ساري المفعول  العدد السابع الخمسون

  ومعدلساري   العدد السابع الخمسون   االنتخابات بشأن ٢٠٠٥لسنة ) ٩(قانون رقم   ٩٩

  ساري المفعول  العدد السابع الخمسون    قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية   ٢٠٠٥لسنة ) ١٠(قانون رقم   ١٠٠

لــسنة ) ٢( بتعــديل بعــض أحكــام قــانون الزراعــة رقــم ٢٠٠٥لــسنة ) ١١(قــانون رقــم   ١٠١
٢٠٠٣  

  ساري المفعول  العدد الثامن والخمسون

  ساري المفعول  العدد الستون    قانون السلك الدبلوماسي ٢٠٠٥لسنة ) ١٣(قانون رقم   ١٠٢
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 ٨

  ساري المفعول  ستونالعدد ال    قانون مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى ٢٠٠٥لسنة ) ١٤(قانون رقم   ١٠٣

  ملغي  العدد الستون    قانون السلطة القضائية ٢٠٠٥لسنة ) ١٥(قانون رقم   ١٠٤

  بتعديل بعض أحكام قانون التأمين والمعاشات لقوى ٢٠٠٥لسنة ) ١٦(قانون رقم   ١٠٥
  ٢٠٠٤لسنة ) ١٦(األمن رقم 

  ساري المفعول  العدد الستون

  ساري المفعول  العدد الستون  مخابرات العامة    قانون ال٢٠٠٥لسنة ) ١٧(قانون رقم   ١٠٦

  ساري المفعول  العدد الواحد والستون   قانون مخصصات وتعويضات رئيس السلطة ٢٠٠٥لسنة ) ١٨(قانون رقم   ١٠٧

) ٩(مـن قـانون االنتخابـات رقـم ) ٧٣( بتعـديل المـادة ٢٠٠٥لسنة ) ١٩(قانون رقم   ١٠٨
  ٢٠٠٥لسنة 

  المفعولساري   العدد الواحد والستون

  ساري المفعول  العدد الثاني والستون   قانون التأمين  ٢٠٠٥لسنة ) ٢٠(قانون رقم   ١٠٩

  ساري المفعول عدد غير اعتيادي   قانون المجلس الطبي الفلسطيني٢٠٠٦لسنة ) ١(قانون رقم   ١١٠

  ساري المفعول اديعدد غير اعتي   قانون االتحاد العام للصناعات الفلسطينية٢٠٠٦لسنة ) ٢(قانون رقم   ١١١

  ساري المفعول  العدد الثاني والستون   قانون المحكمة الدستورية العليا  ٢٠٠٦لسنة ) ٣(قانون رقم  ١١٢

ملغي من المجلس  عدد غير اعتيادي   بشأن تعديل قانون السلطة القضائية٢٠٠٦لسنة ) ٢(قرار بقانون رقم   ١١٣
  التشريعي

ملغي من المجلس  عدد غير اعتيادي  شأن تعديل قانون الشركات ب٢٠٠٦لسنة ) ٣(قرار بقانون رقم   ١١٤
  التشريعي

  ساري المفعول عدد غير اعتيادي   بشأن تعديل قانون االنتخابات٢٠٠٦لسنة ) ٤(قرار بقانون رقم   ١١٥

لــسنة ) ٩( بتعـديل بعــض أحكــام قـانون االنتخابــات رقــم ٢٠٠٦لــسنة ) ٤(قـانون رقــم  ١١٦
٢٠٠٥  

  ساري المفعول  العدد الثالث والستون

  ساري المفعول  العدد الثالث والستون    قانون حماية المستهلك  ٢٠٠٥لسنة ) ٢١(قانون رقم    ١١٧

  ومعدلساري   العدد الثالث والستون   قانون حرمة العلم الفلسطيني  ٢٠٠٥لسنة ) ٢٢(قانون رقم   ١١٨

  ساري المفعول   والستونالعدد الثالث    قانون التنفيذ     ٢٠٠٥لسنة ) ٢٣(قانون رقم   ١١٩

 بتعديل بعض أحكام قانون حرمة العلم الفلسطيني رقـم ٢٠٠٦لسنة ) ٥(قانون رقم   ١٢٠
     ٢٠٠٥لسنة ) ٢٢(

  ساري المفعول  العدد الرابع والستون

 بـــشأن تقـــديم مـــشروع قـــانون الموازنـــة العامـــة للـــسلطة ٢٠٠٦لـــسنة ) ٦(قـــانون رقـــم   ١٢١
   ٢٠٠٦الوطنية لعام 

  ساري المفعول  س والستونالعدد الخام

  ساري المفعول  العدد السادس والستون   ٢٠٠٦لسنة ) ٦( بتعديل قانون الموازنة العامة رقم ٢٠٠٦لسنة ) ٧(قانون رقم   ١٢٢
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 ٩

  ساري المفعول  العدد السادس والستون   قانون الدين العام   ٢٠٠٥لسنة ) ٢٤(قانون رقم   ١٢٣

  ساري المفعول  العدد الثامن والستون  افحة التدخين   قانون مك٢٠٠٥لسنة ) ٢٥(قانون رقم  ١٢٤

  ساري المفعول  العدد الثالث والسبعون    قانون حق العودة  ٢٠٠٨لسنة ) ١(قانون رقم   ١٢٥

  ساري المفعول  العدد الثالث والسبعون   القدس تجريم وتحريم التنازل عن قانون٢٠٠٨لسنة ) ٢(قانون رقم   ١٢٦

  ساري المفعول  العدد الثالث والسبعون  ١٩٩٩لسنة ) ٢(لقانون األحوال المدنية معدل  ٢٠٠٨لسنة ) ٣(قانون رقم   ١٢٧

  ساري المفعول  العدد الثالث والسبعون   قانون القضاء العسكري٢٠٠٨لسنة ) ٤(قانون رقم  ١٢٨

  فعولساري الم  العدد الرابع والسبعون   قانون حماية المقاومة الفلسطينية٢٠٠٨لسنة ) ٦(قانون رقم  ١٢٩

  ساري المفعول  العدد الرابع والسبعون   بشأن رسوم جوازات السفر الفلسطينية٢٠٠٨لسنة ) ٧(قانون رقم  ١٣٠

  ساري المفعول  العدد الرابع والسبعون  )الوقائع الفلسطينية( بشأن الجريدة الرسمية الفلسطينية ٢٠٠٨لسنة ) ٨(قانون رقم  ١٣١

  ساري المفعول  العدد الرابع والسبعون  م الزكاة  قانون تنظي٢٠٠٨لسنة ) ٩(قانون رقم  ١٣٢

  ساري المفعول  العدد الرابع والسبعون   معدل لقانون األحوال الشخصية٢٠٠٩لسنة ) ١(قانون رقم  ١٣٣

  ساري المفعول  العدد الخامس والسبعون   قانون المعهد العالي للقضاء الفلسطيني٢٠٠٩لسنة ) ٢(قانون رقم  ١٣٤

  ساري المفعول  العدد الخامس والسبعون ١٩٣٦ لسنة ٧٤ معدل لقانون العقوبات رقم ٢٠٠٩نة لس) ٣(قانون رقم  ١٣٥

  ساري المفعول  العدد الخامس والسبعون  ٢٠٠١ لسنة ٣ معدل لقانون اإلجراءات الجزائية رقم ٢٠٠٩لسنة ) ٤(قانون رقم  ١٣٦

 لسنة ٦قم  معدل لقانون مراكز اإلصالح والتأهيل ر ٢٠٠٩لسنة ) ٥(قانون رقم  ١٣٧
١٩٩٨  

  ساري المفعول  العدد الخامس والسبعون

 ساري المفعول  العدد الخامس والسبعون   معدل لقانون االنتخابات العامة٢٠٠٨لسنة ) ٥(قانون رقم   ١٣٨

للـسنة الماليـة ) ٦(قانون الموازنة العامة االستثنائية للسلطة الوطنية الفلسطينية رقم   ١٣٩
 م٢٠٠٩

 ساري المفعول  عونالعدد السادس والسب

  ساري المفعول العدد السادس والسبعون ٢٠٠٩لسنة ) ٧(رقم " هيئة حقوق أسر الشهداء"قانون   ١٤٠

  ساري المفعول العدد السادس والسبعون  م ٢٠١٠لسنة) ١(م رقم ٢٠١٠قانون الموازنة العامة للسنة المالية   ١٤١

  ساري المفعول العدد السادس والسبعون  م٢٠١٠لسنة ) ٢(قانون تنظيم الهيئات الرياضية رقم   ١٤٢

  ساري المفعول  العدد السابع والسبعون .م٢٠١٠لسنة ) ٣(قانون الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان رقم   ١٤٣

قـــــانون الــــــهيئة الفلـــــسطينية المـــــستقلة لمالحقـــــة جـــــرائم االحـــــتالل الـــــصهيوني بحـــــق   ١٤٤
 .٢٠١٠لسنة ) ٤(الفلسطينيين رقم 

  ساري المفعول  سبعونالعدد السابع وال
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 ١٠

  ساري المفعول  العدد السابع والسبعون  .٢٠٠٥لسنة ) ٢٣( معدل لقانون التنفيذ رقم ٢٠١٠لسنة ) ٥(قانون رقم   ١٤٥

  ساري المفعول  العدد الثامن والسبعون  ٢٠١١لسنة ) ١(قانون الموازنة العامة رقم   ١٤٦
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 ١١

  القسم الثاني

  رات بقانونالقرا: أوالً 

  المراسيم بقانون: ثانياً 
  

 هــذا القـسم القــرارات بقــانون والمراسـيم بقــانون الــصادرة عـن رئــيس الــسلطة يتنـاول     

 انعقـادأدوار  في حاالت الضرورة التي ال تحتمل التـأخير فـي غيـرالوطنية الفلسطينية 

 وتعديالتـه ٢٠٠٣ لسنة األساسيتطلبه القانون المجلس التشريعي الفلسطيني وفقًا لما 

  .منه) ٤٣(لنص المادة  إنفاذاً 

 إن هــذه القـــرارات أو المراســيم بقـــانون يجــب أن تعـــرض علــى المجلـــس التـــشريعي     

كــــإجراء دســــتوري وفــــي أول جلــــسة يعقــــدها المجلــــس عقــــب صــــدور هــــذه القــــرارات أو 

بطبيعــة الحــال بعــد العــرض علــى المجلــس التــشريعي تكتــسب مثــل و   بقــانون،المراســيم

  . القانونية تشريعيًا أو يزال ما لها من قوة القانونالقيمةالقرارات والمراسيم هذا 

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



 

  ٢٠١١                      يونيو ديوان الفتوى والتشريع                             فھرس الوقائع الفلسطينية           
  

 

 ١٢

  القرارات بقانون: أوالً 
  

  

الر

  قم
  العدد في الوقائع  رقم التشريع وعنوانه

  

  حالة التشريع
  

  ساري المفعول  ستونالعدد الواحد وال   اقتراع أقراد الشرطة وقوى األمن بشأن ٢٠٠٦لسنة ) ١(قرار بقانون رقم   ١

 قانون معدل ألحكام في قانون تـشكيل المحـاكم بشأن ٢٠٠٦لسنة ) ٥(قرار بقانون   ٢
  ٢٠٠١لسنة ) ٥(النظامية رقم 

  ملغي  العدد الثاني والستون

مــــن قــــانون حرمــــة العلــــم ) ١( بتعــــديل المــــادة ٢٠٠٦لــــسنة ) ٦(قــــرار بقــــانون رقــــم   ٣
   ٢٠٠٥لسنة ) ٢٢(الفلسطيني 

  ساري المفعول  والستونالعدد الثالث 

  ملغى  العدد الرابع والستون    محكمة الجنايات الكبرى ٢٠٠٦لسنة ) ٧(قرار بقانون رقم   ٤

  ملغى  العدد الرابع والستون   معدل لقانون اإلجراءات الجزائية  ٢٠٠٦لسنة ) ٨(قرار بقانون رقم   ٥

  ملغى  العدد الرابع والستون  لمدنية  معدل لقانون أصول المحاكمات ا٢٠٠٦لسنة ) ٩(قرار بقانون رقم  ٦

ملغي من المجلس  عدد غير اعتيادي   تعديل قانون السلطة القضائيةبشأن ٢٠٠٦لسنة ) ٢(قرار بقانون رقم   ٧
  التشريعي

ملغي من المجلس  عدد غير اعتيادي   تعديل قانون الشركاتبشأن ٢٠٠٦لسنة ) ٣(قرار بقانون رقم   ٨
  التشريعي

  ساري المفعول عدد غير اعتيادي   تعديل قانون االنتخاباتبشأن ٢٠٠٦لسنة ) ٤ (قرار بقانون رقم  ٩
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 ١٣

  
  المرسوم بقانون: ثانياً 

  

  حالة التشريع  العدد في الوقائع  رقم التشريع وعنوانه  الرقم

لـسنة ) ٤٥( سـريان قـانون الـسياحة رقـم بـشأن ١٩٩٨لـسنة ) ١(مرسوم بقانون رقم   ١
  راضي الفلسطينية  على جميع األ١٩٦٥

العدد السادس 
  والعشرون

  ساري المفعول

 بتعـــديل بعـــض أحكـــام قـــانون دمـــغ ومراقبـــة ١٩٩٩لـــسنة ) ١(مرســـوم بقـــانون رقـــم   ٢
  ١٩٩٨لسنة ) ٥(المعادن الثمينة رقم 

  ساري المفعول  العدد الثالثون

 
 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  ٢٠١١                      يونيو ديوان الفتوى والتشريع                             فھرس الوقائع الفلسطينية           
  

 

 ١٤

  
  

  القسم الثالث

  ����المراسيم الرئاسية����
  

ا القــــسم المراســــيم الرئاســــية الــــصادرة عــــن رئــــيس الــــسلطة  هــــذيتنــــاول

ــــسطينية  حــــاالت محــــددة والتــــي تعــــالج ١٩٩٤ منــــذ عــــام  كافــــةالوطنيــــة الفل

المراســيم الرئاســية و ،  مــثالً ومحكومــة بــسقف دســتوري كــإعالن حالــة الطــوارئ

وغيرها من المراسيم التي يصدرها الرئيس  الخاصة بإعالن موعد االنتخابات

 وتعديالتـــــــــــــــه٢٠٠٣ لـــــــــــــــسنة األساســـــــــــــــيالقـــــــــــــــانون  بموجـــــــــــــــب أحكـــــــــــــــام
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 ١٥

  

   الفلسطينية كاملةالمراسيم الرئاسية الصادرة عن رئاسة السلطة المنشورة في الوقائع
  

 عدد الوقائع المرســـــوم م

 العاشر  . الدعوة لالنتخاباتبشأنم ١٩٩٥لسنة ) ١(مرسوم رئاسي رقم  ١

 العاشر .ات االنتخاببشأنم ١٩٩٥لسنة ) ٢(مرسوم رئاسي رقم  ٢

 العاشر . االنتخاباتبشأنم ١٩٩٥لسنة ) ٣(مرسوم رئاسي رقم  ٣

 العاشر . االنتخاباتبشأنم ١٩٩٥لسنة ) ٤(مرسوم رئاسي رقم  ٤

 العاشر . االنتخاباتبشأنم ١٩٩٥لسنة ) ٥(مرسوم رئاسي رقم  ٥

 العاشر . االنتخاباتبشأنم ١٩٩٥لسنة ) ٦(مرسوم رئاسي رقم  ٦

 الحادي عشر . أعضاء السلطة التنفيذيةبشأنم ١٩٩٦لسنة ) ١(ي رقم مرسوم رئاس ٧

 الحادي عشر . إجراءات انعقاد االجتماع األول للمجلس التشريعيبشأنم ١٩٩٦لسنة ) ٢(مرسوم رئاسي رقم  ٨

 الثاني عشر . لجنة االنتخابات الفلسطينيةبشأنم ١٩٩٦لسنة ) ٣(مرسوم رئاسي رقم  ٩

١٠ 
م بتشكيل مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا ١٩٩٦لسنة ) ٤(مرسوم رئاسي رقم 

 .حوادث الطرق
 الثالث عشر

 الواحد والعشرون . االنتخابات المحليةبشأنم ١٩٩٧لسنة ) ١(مرسوم رئاسي رقم  ١١

 الثاني والعشرون . منع تصدير المعادن الخردةبشأنم ١٩٩٨لسنة ) ١(مرسوم رئاسي رقم  ١٢

 السادس والعشرون .م بتشكيل مجلس الوزراء١٩٩٨لسنة ) ٢(رئاسي رقم مرسوم  ١٣

 السادس والعشرون . تكريس الوحدة الوطنية ومنع التحريضبشأنم ١٩٩٨لسنة ) ٣(مرسوم رئاسي رقم  ١٤

 الثامن والعشرون . رسوم خدمات ورخص حفر آبار المياه في فلسطينبشأنم ١٩٩٨لسنة ) ٤(مرسوم رئاسي رقم  ١٥

 الثامن والعشرون . تعيين مأمور التسوية ومساعديهبشأنم ١٩٩٨لسنة ) ٥(مرسوم رئاسي رقم  ١٦

 الثامن والعشرون . تشكيل المجلس األعلى للطفولة واألمومةبشأنم ١٩٩٩لسنة ) ١(مرسوم رئاسي رقم  ١٧

 ونالثالث .م بإنشاء المجلس األعلى للطفولة واألمومة١٩٩٩لسنة ) ٢(مرسوم رئاسي رقم  ١٨

١٩ 
 رسوم الخدمات والرخص الصادرة طبقا للقوانين الزراعية بشأنم ١٩٩٩لسنة ) ٣(مرسوم رئاسي رقم 

 .المطبقة بوزارة الزراعة
 الثالثون
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 ١٦

 الواحد والثالثون . تحديد اختصاصات وزارة شئون المنظمات األهليةبشأنم ١٩٩٩لسنة ) ٤(مرسوم رئاسي رقم  ٢٠

 الواحد والثالثون . تعديل تعيين السيد وليد أيوببشأنم ١٩٩٩ لسنة) ٥(مرسوم رئاسي رقم  ٢١

 الثالث والثالثون . إنشاء ميناء غزة البحريبشأنم ٢٠٠٠لسنة ) ١(مرسوم رئاسي رقم  ٢٢

٢٣ 
 رسوم الخدمات بشأن ١٩٩٩لسنة ) ٣(م بتعديل المرسوم رقم ٢٠٠٠لسنة ) ٢(مرسوم رئاسي رقم 

 .زراعية المطبقة في فلسطين بوزارة الزراعةوالرخص الصادرة طبقا للقوانين ال
 السادس والثالثون

 السابع والثالثون . إعادة تسمية وزارة التعليم العاليبشأنم ٢٠٠١لسنة ) ١(مرسوم رئاسي رقم  ٢٤

٢٥ 
 تعيين البطريرك كيريوس كيريوس إيرينيوس األول خلفا بشأنم ٢٠٠١لسنة ) ٢(مرسوم رئاسي رقم 
 .وذوردس األولللبطريرك الراحل ذي

 التاسع والثالثون

 األربعون . تمديد فترة الدورة الحالية للمجلس التشريعي الفلسطينيبشأنم ٢٠٠٢لسنة ) ١(مرسوم رئاسي رقم  ٢٦

 الثاني واألربعون . االنتخابات المحليةبشأنم ٢٠٠٢لسنة ) ٢(مرسوم رئاسي رقم  ٢٧

 الثاني واألربعون .فترة الدورة الحالية للمجلس التشريعي الفلسطيني تمديد بشأنم ٢٠٠٢لسنة ) ٣(مرسوم رئاسي رقم  ٢٨

 الثاني واألربعون .م بتعديل تشكيل مجلس الوزراء٢٠٠٢لسنة ) ٤(مرسوم رئاسي رقم  ٢٩

 الثاني واألربعون .م بإنشاء الهيئة العليا لشؤون القدس٢٠٠٢لسنة ) ٥(مرسوم رئاسي رقم  ٣٠

 الثاني واألربعون .م بإنشاء سلطة البيئية٢٠٠٢ة لسن) ٦(مرسوم رئاسي رقم  ٣١

 الثاني واألربعون .م بإنشاء الهيئة الوطنية لمقاومة االستيطان٢٠٠٢لسنة ) ٧(مرسوم رئاسي رقم  ٣٢

 الثاني واألربعون .م بإنشاء هيئة شؤون المنظمات األهلية٢٠٠٢لسنة ) ٨(مرسوم رئاسي رقم  ٣٣

 الثاني واألربعون .م بإنشاء هيئة عامة لشؤون األسرى والمحررين٢٠٠٢لسنة ) ٩(مرسوم رئاسي رقم  ٣٤

 الثالث واألربعون . سلطة األراضيبشأنم ٢٠٠٢لسنة ) ١٠(مرسوم رئاسي رقم  ٣٥

 الثالث واألربعون . مجلس القضاء األعلىبشأنم ٢٠٠٢لسنة ) ١١(مرسوم رئاسي رقم  ٣٦

٣٧ 
قوات الشرطة وقوات األمن الوقائي والدفاع المدني م بإلحاق ٢٠٠٢لسنة ) ١٢(مرسوم رئاسي رقم 

 .بوزارة الداخلية
 الثالث واألربعون

 الرابع واألربعون  استقالة أعضاء مجلس الوزراءبشأنم ٢٠٠٢لسنة ) ١٣(مرسوم رئاسي رقم  ٣٨

 الرابع واألربعون . االنتخاباتبشأنم ٢٠٠٢لسنة ) ١٤(مرسوم رئاسي رقم  ٣٩

 الرابع واألربعون . تشكيل لجنة االنتخاباتبشأنم ٢٠٠٢لسنة ) ١٥(مرسوم رئاسي رقم  ٤٠

 الرابع واألربعون . إنشاء االتحاد الفلسطيني للهيئات المحليةبشأنم ٢٠٠٢لسنة ) ١٦(مرسوم رئاسي رقم  ٤١
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 ١٧

 الرابع واألربعون .م بتعيين معاونين نيابة٢٠٠٣لسنة ) ١(مرسوم رئاسي رقم  ٤٢

 الخامس واألربعون .م بتشكيل مجلس الوزراء٢٠٠٢لسنة ) ١٧(مرسوم رئاسي رقم  ٤٣

 الخامس واألربعون .م بتعيين معاونين نيابة٢٠٠٣لسنة ) ٢(مرسوم رئاسي رقم  ٤٤

 الخامس واألربعون .م بإنشاء مركز تحالف السالم الفلسطيني٢٠٠٣لسنة ) ٣(مرسوم رئاسي رقم  ٤٥

 الخامس واألربعون .ستقالة أعضاء مجلس الوزراءم بقبول ا٢٠٠٣لسنة ) ٤(مرسوم رئاسي رقم  ٤٦

 السادس واألربعون . تشكيل اللجنة الصحية العليابشأنم ٢٠٠٣لسنة ) ٥(مرسوم رئاسي رقم  ٤٧

 السادس واألربعون .م باختيار وتكليف رئيس الوزراء٢٠٠٣لسنة ) ٦(مرسوم رئاسي رقم  ٤٨

 السادس واألربعون .س الوزراءم  بتشكيل مجل٢٠٠٣لسنة ) ٧(مرسوم رئاسي رقم  ٤٩

 السادس واألربعون . مجلس القضاء األعلىبشأنم ٢٠٠٣لسنة ) ٨(مرسوم رئاسي رقم  ٥٠

 السادس واألربعون .م بإنشاء صندوق التشغيل والحماية االجتماعية للعمال٢٠٠٣لسنة ) ٩(مرسوم رئاسي رقم  ٥١

 السابع واألربعون .م لمجلس الوزراءم بتعيين أمين عا٢٠٠٣لسنة ) ١٠(مرسوم رئاسي رقم  ٥٢

 السابع واألربعون .م بترفيع وكالء نيابة٢٠٠٣لسنة ) ١١(مرسوم رئاسي رقم  ٥٣

 السابع واألربعون .م بترفيع وكالء نيابة٢٠٠٣لسنة ) ١٢(مرسوم رئاسي رقم  ٥٤

 السابع واألربعون .م بتعيين وكالء نيابة٢٠٠٣لسنة ) ١٣(مرسوم رئاسي رقم  ٥٥

 السابع واألربعون .م بتعيين السيد عاهد الشوا٢٠٠٣لسنة ) ١٤(مرسوم رئاسي رقم  ٥٦

 السابع واألربعون . إنشاء اللجنة الوطنية الفلسطينية للقانون الدولي اإلنسانيبشأنم ٢٠٠٣لسنة ) ١٥(مرسوم رئاسي رقم  ٥٧

 السابع واألربعون .عي المجلس األعلى للقضاء الشر بشأنم ٢٠٠٣لسنة ) ١٦(مرسوم رئاسي رقم  ٥٨

 الثامن واألربعون .م بقبول استقالة رئيس الوزراء٢٠٠٣لسنة ) ١٧(مرسوم رئاسي رقم  ٥٩

 الثامن واألربعون .م إعالن حالة الطوارئ٢٠٠٣لسنة ) ١٨(مرسوم رئاسي رقم  ٦٠

 من واألربعونالثا .حسن إبراهيم أبولبدة/  تعيين الدكتوربشأنم ٢٠٠٣لسنة ) ١٩(مرسوم رئاسي رقم  ٦١

 الثامن واألربعون .م باختيار وتكليف رئيس الوزراء٢٠٠٣لسنة ) ٢٠(مرسوم رئاسي رقم  ٦٢

 الثامن واألربعون .م بتشكيل مجلس الوزراء٢٠٠٣لسنة ) ٢١(مرسوم رئاسي رقم  ٦٣

 اسع واألربعينالت . تشكيل لجنة لرعاية مقابر المحافظات الجنوبيةبشأنم ٢٠٠٤لسنة ) ١(مرسوم رئاسي رقم  ٦٤
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 ١٨

 التاسع واألربعين . تشكيل مجلس أمناء جامعة األزهربشأنم ٢٠٠٤لسنة ) ٢(مرسوم رئاسي رقم  ٦٥

 التاسع واألربعين  تشكيل المجلس األعلى لرعاية المعاقينبشأنم ٢٠٠٤لسنة ) ٣(مرسوم رئاسي رقم  ٦٦

 الخمسون .طوباسم بإنشاء محكمة صلح في مدينة ٢٠٠٤لسنة ) ٤(مرسوم رئاسي رقم  ٦٧

 الخمسون .م بإنشاء محكمة بداية في دير البلح٢٠٠٤لسنة ) ٥(مرسوم رئاسي رقم  ٦٨

 الخمسون .م بإنشاء محكمة صلح في مدينة حلحول٢٠٠٤لسنة ) ٦(مرسوم رئاسي رقم  ٦٩

 الخمسون .م بإنشاء محكمة صلح في مدينة عنبتا٢٠٠٤لسنة ) ٧(مرسوم رئاسي رقم  ٧٠

 الخمسون .م بإنشاء انتخاب مجلس الهيئات المحلية٢٠٠٤لسنة ) ٨(سي رقم مرسوم رئا ٧١

 الخمسون . الدعوى لالنتخابات العامةبشأنم ٢٠٠٤لسنة ) ٩(مرسوم رئاسي رقم  ٧٢

 الواحد والخمسون . الدعوى النتخابات رئاسيةبشأنم ٢٠٠٤لسنة ) ١٠(مرسوم رئاسي رقم  ٧٣

 الواحد والخمسون . االنتخاباتبشأنم ٢٠٠٤لسنة ) ١١(مرسوم رئاسي رقم  ٧٤

 الواحد والخمسون . االنتخاباتبشأنم ٢٠٠٤لسنة ) ١٢(مرسوم رئاسي رقم  ٧٥

 الثاني والخمسون . أكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيابشأنم ٢٠٠٤لسنة ) ١٣(مرسوم رئاسي رقم  ٧٦

 الثاني والخمسون .ئات المحلية انتخاب مجالس الهيبشأنم ٢٠٠٤لسنة ) ١٤(مرسوم رئاسي رقم  ٧٧

 الثاني والخمسون )الصخرة( إنشاء المؤسسة االقتصادية االستهالكية بشأنم ٢٠٠٤لسنة ) ١٥(مرسوم رئاسي رقم  ٧٨

 الثاني والخمسون .م بتغيير تسمية مطار غزة الدولي٢٠٠٤لسنة ) ١٦(مرسوم رئاسي رقم  ٧٩

٨٠ 
 الدعوة بشأنم ٢٠٠٤لسنة ) ١٠( المرسوم رقم م بتعديل٢٠٠٤لسنة ) ١٧(مرسوم رئاسي رقم 
 .النتخابات الرئاسة

 الثاني والخمسون

٨١ 
 تشكيل بشأنم ٢٠٠٤لسنة ) ١١(م بتعديل المرسوم رقم ٢٠٠٤لسنة ) ١٨(مرسوم رئاسي رقم 
 .محكمة االنتخابات

 الثاني والخمسون

٨٢ 

 تخــصيص قطـــع بـــشأن  إلغــاء كافــة القـــرارات الــسابقةبـــشأنم ٢٠٠٤لــسنة ) ١٩(مرســوم رئاســي رقـــم 
أراضي حكومية بمنطقة اإلرسال برام اهللا  سواء لألفراد أو المؤسسات وتوقف كافة األعمال اإلنشائية 

 .عليها

 الثالث والخمسون

  الثالث والخمسون  .جمعة مصباح غالي/  تعين اللواءبشأنم ٢٠٠٥لسنة ) ٢(مرسوم رئاسي رقم  ٨٣

 الرابع والخمسون )أبو خضرة(فيذ الوقفية الشرعية  الخاصة بمجمع  تنبشأنم ٢٠٠٥لسنة ) ١(مرسوم رئاسي رقم  ٨٤

 الرابع والخمسون  تشكيل مجلس الوزراءبشأنم ٢٠٠٥لسنة ) ٣(مرسوم رئاسي رقم  ٨٥
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 الرابع والخمسون .سمير عثمان خليلة/  تعيين السيدبشأنم ٢٠٠٥لسنة ) ٤(مرسوم رئاسي رقم  ٨٦

 الخامس والخمسون .عوى لالنتخابات التشريعيةم بالد٢٠٠٥لسنة ) ٥(مرسوم رئاسي رقم  ٨٧

 الخامس والخمسون .م بتشكيل لجنة المفاوضات٢٠٠٥لسنة ) ٦(مرسوم رئاسي رقم  ٨٨

 الخامس والخمسون .م بتشكيل مجلس األيتام الفلسطيني٢٠٠٥لسنة ) ٧(مرسوم رئاسي رقم  ٨٩

٩٠ 
ـــم  ـــوزا٢٠٠٥لـــسنة ) ٨(مرســـوم رئاســـي رق ـــين فـــي كافـــة ال ـــات والمؤســـسات م بمعـــايير التعي رات والهيئ

 .الحكومية
 الخامس والخمسون

 الخامس والخمسون .م باعتماد أعضاء مجلس بلدية بيت لحم والمدن المشابهة لها٢٠٠٥لسنة ) ٩(مرسوم رئاسي رقم  ٩١

٩٢ 
م بعــدد أعــضاء المجلــس البلــدي لبيــت لحــم والمــدن المــشابهة ٢٠٠٥لــسنة ) ١٠(مرســوم رئاســي رقــم 

 .لها
 الخامس والخمسون

 الخامس والخمسون .م بتأجيل موعد إجراء االنتخابات التشريعية العامة٢٠٠٥لسنة ) ١١(مرسوم رئاسي رقم  ٩٣

 الثامن والخمسون .م باستغالل مقالع الرمال٢٠٠٥لسنة ) ١٢(مرسوم رئاسي رقم  ٩٤

 الثامن والخمسون . لجنة االنتخابات المركزيةبشأنم ٢٠٠٥لسنة ) ١٣(مرسوم رئاسي رقم  ٩٥

 التاسع والخمسون . تحديد عدد النواب في الدوائر االنتخابيةبشأنم ٢٠٠٥لسنة ) ١٤(سوم رئاسي رقم مر  ٩٦

 الواحد والستون . اجتماعات المحافظينبشأنم ٢٠٠٥لسنة ) ١٥(مرسوم رئاسي رقم  ٩٧

٩٨ 
 م بإلحــاق اللجنــة الوطنيــة الفلــسطينية للتربيــة والثقافــة والعلــوم٢٠٠٥لــسنة ) ١٦(مرســوم رئاســي رقــم 

 .بمجلس الوزراء
 الواحد والستون

 الواحد والستون . ديوان الرقابة المالية واإلداريةبشأنم ٢٠٠٥لسنة ) ١٧(مرسوم رئاسي رقم  ٩٩

١٠٠ 
 التخصيــــصات الواقعــــة علــــى األراضــــي والعقــــارات بــــشأنم ٢٠٠٥لــــسنة ) ١٨(مرســــوم رئاســــي رقــــم 

 .الحكومية وتصويب أوضاعها
 الواحد والستون

 الواحد والستون .م بتحديد موجع االنتخابات التشريعية٢٠٠٥لسنة ) ١٩(مرسوم رئاسي رقم  ١٠١

 الواحد والستون . المناطق التي تنسحب منها قوات االحتالل اإلسرائيليبشأنم ٢٠٠٥لسنة ) ٢٠(مرسوم رئاسي رقم  ١٠٢

 الواحد والستون . تشكيل محكمة قضايا االنتخاباتبشأنم ٢٠٠٥لسنة ) ٢١(مرسوم رئاسي رقم  ١٠٣

 الواحد والستون . فتح باب الترشيح إلجراء االنتخابات التشريعيةبشأنم ٢٠٠٥لسنة ) ٢٢(سوم رئاسي رقم مر  ١٠٤

١٠٥ 
ـــم  ـــشأنم ١٩٩٩لـــسنة ) ٣(مرســـوم رئاســـي رق ـــا للوقايـــة مـــن المخـــدرات ب ـــة العلي ـــشاء اللجنـــة الوطني  إن

 .والمؤثرات العقلية
 الثاني والستون

١٠٦ 
قة علـــى نتيجـــة االنتخابـــات والموافقـــة علـــى تعيـــين م بالمـــصاد٢٠٠٥لـــسنة ) ٢٣(مرســـوم رئاســـي رقـــم 

 .البطريرك ثيوفيلوس الثالث
 الثالث والستون
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١٠٧ 
 دعم مؤسسات السلطة مشاركة المرأة في حفظ السالم بشأنم  ٢٠٠٥لسنة ) ٢٤(مرسوم رئاسي رقم 

 .واألمن
 الثالث والستون

 الثالث والستون . النقدم بتعيين أعضاء مجلس إدارة سلطة٢٠٠٥لسنة ) ٢٥(مرسوم رئاسي رقم  ١٠٨

 الثالث والستون . إعادة تشكيل مجلس األمن القوميبشأنم ٢٠٠٥لسنة ) ٢٦(مرسوم رئاسي رقم  ١٠٩

 الثالث والستون . توزيع أعضاء مجلس بلدية رام اهللابشأنم ٢٠٠٥لسنة ) ٢٧(مرسوم رئاسي رقم  ١١٠

 الثالث والستون .للطفولة واألمومةم بإعادة تشكيل المجلس األعلى ٢٠٠٥لسنة ) ٢٨(مرسوم رئاسي رقم  ١١١

 الثالث والستون . تحديد أبعاد العلم الفلسطينيبشأنم ٢٠٠٥لسنة ) ٢٩(مرسوم رئاسي رقم  ١١٢

 الثالث والستون .م  بتشكيل محكمة قضايا االنتخابات٢٠٠٥لسنة ) ٣٠(مرسوم رئاسي رقم  ١١٣

١١٤ 
يــة العليــا للوقايــة مــن المخــدرات م بإعــادة تــشكيل اللجنــة الوطن٢٠٠٥لــسنة ) ٣١(مرســوم رئاســي رقــم 

 .والمؤثرات العقلية
 الثالث والستون

 الثالث والستون . تغيير في عضوية محكمة قضايا االنتخاباتبشأنم ٢٠٠٥لسنة ) ٣٢(مرسوم رئاسي رقم  ١١٥

 الثالث والستون . رئاسة المحافظة للجنة التنظيم والتخطيطبشأنم ٢٠٠٦لسنة ) ١(مرسوم رئاسي رقم  ١١٦

 الثالث والستون . لجنة أمن المحافظةبشأنم ٢٠٠٦لسنة ) ٢( رئاسي رقم مرسوم ١١٧

 الثالث والستون . تغيير في رئاسة محكمة قضايا االنتخاباتبشأنم ٢٠٠٦لسنة ) ٣(مرسوم رئاسي رقم  ١١٨

 ونالثالث والست . تشكيل مجلي إدارة شركة صندوق االستثمار الفلسطينيبشأنم ٢٠٠٦لسنة ) ٤(مرسوم رئاسي رقم  ١١٩

 الثالث والستون . دعوة المجلس التشريعي لالنعقادبشأنم ٢٠٠٦لسنة ) ٥(مرسوم رئاسي رقم  ١٢٠

١٢١ 
 المصادقة على النظام األساسي لجامعة القدس المفتوحة بشأنم ٢٠٠٦لسنة ) ٦(مرسوم رئاسي رقم 

 .م٢٠٠٦لسنة 
 الثالث والستون

١٢٢ 
و تغييـــر قيـــود األراضـــي المملوكـــة  منـــع قبـــول تعـــديل أبـــشأنم ٢٠٠٦لـــسنة ) ٧(مرســـوم رئاســـي رقـــم 

 .للحكومة واألشخاص االعتبارية العامة في المحافظات الجنوبية
 الثالث والستون

 الرابع والستون .م٢٠٠٥لسنة ) ١٦(م بإلغاء المرسوم الرئاسي رقم ٢٠٠٦لسنة ) ٨(مرسوم رئاسي رقم  ١٢٣

 الرابع والستون .م باختيار وتكليف رئيس الوزراء٢٠٠٦لسنة ) ٩(مرسوم رئاسي رقم  ١٢٤

 الرابع والستون .م١٩٩٨لسنة ) ١(م بإلغاء المرسوم رقم ٢٠٠٦لسنة ) ١٠(مرسوم رئاسي رقم  ١٢٥

 الرابع والستون . تشكيل مجلس إدارة هيئة التقاعد العامبشأنم ٢٠٠٦لسنة ) ١١(مرسوم رئاسي رقم  ١٢٦

١٢٧ 
لـــسطيني جمعيـــة غـــوث م باعتمـــاد جمعيـــة الهـــالل األحمـــر الف٢٠٠٦لـــسنة ) ١٢(مرســـوم رئاســـي رقـــم 

 .تطوعية وحيدة في فلسطين
 الرابع والستون
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 الرابع والستون .م بإعالن يوم الثامن من آذار عطلة للنساء مدفوعة األجر٢٠٠٦لسنة ) ١٣(مرسوم رئاسي رقم  ١٢٨

 الرابع والستون . تشكيل مجلس الوزراءبشأنم ٢٠٠٦لسنة ) ١٤(مرسوم رئاسي رقم  ١٢٩

١٣٠ 
محمد أحمـد محمـد عـوض أمينـا عامـا لمجلـس / م بتعيين السيد٢٠٠٦نة لس) ١٥(مرسوم رئاسي رقم 

 الوزراء
 الرابع والستون

 الخامس والستون . تنظيم اإلدارة العامة للمعابر والحدودبشأنم ٢٠٠٦لسنة ) ١٦(مرسوم رئاسي رقم  ١٣١

 الخامس والستون .الطيورم بتشكيل لجنة طوارئ وطنية لمواجهة انتشار أنفلونزا ٢٠٠٦لسنة ) ١٧(مرسوم رئاسي رقم  ١٣٢

 الخامس والستون . إنشاء متحف غزة لآلثاربشأنم ٢٠٠٦لسنة ) ١٨(مرسوم رئاسي رقم  ١٣٣

 الخامس والستون ).وثيقة األسرى( االستفتاء على وثيقة الوفاق الوطني بشأنم ٢٠٠٦لسنة ) ١٩(مرسوم رئاسي رقم  ١٣٤

١٣٥ 
ـــسنة ) ٢٠(مرســـوم رئاســـي رقـــم  ـــسنة ) ٤(ئاســـي رقـــم م بتعـــديل المرســـوم الر ٢٠٠٦ل  بـــشأنم ٢٠٠٦ل

 .تشكيل مجلس إدارة شركات صندوق االستثمار الفلسطيني
 السادس والستون

 السادس والستون .م بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة التقاعد العام٢٠٠٦لسنة ) ٢١(مرسوم رئاسي رقم  ١٣٦

 ستونالثامن وال . اختصاصات المحافظينبشأنم ٢٠٠٣لسنة ) ٢٢(مرسوم رئاسي رقم  ١٣٧

 الثامن والستون . إنشاء أكاديمية العلوم األمنيةبشأنم ٢٠٠٦لسنة ) ٢٢(مرسوم رئاسي رقم  ١٣٨

 الثامن والستون . صرف سلف على حساب المستحقات التقاعديةبشأنم ٢٠٠٦لسنة ) ٢٣(مرسوم رئاسي رقم  ١٣٩

١٤٠ 
ات بتنفيـذ أحكـام  تكليـف الهيئـة العامـة للتـأمين والمعاشـبـشأنم ٢٠٠٦لـسنة ) ٢٤(مرسوم رئاسي رقـم 

 .م٢٠٠٦لسنة ) ٢٣(المرسوم الرئاسي رقم 
 الثامن والستون

١٤١ 
 قبول استقالة رئيس الوزراء وتكليفه تـشكيل حكومـة وحـدة بشأنم ٢٠٠٧لسنة ) ١(مرسوم رئاسي رقم 

 .وطنية
 الثامن والستون

 الثامن والستون .اني تمديد الدورة األولى للمجلس التشريعي الثبشأنم ٢٠٠٧لسنة ) ٢(مرسوم رئاسي رقم  ١٤٢

 التاسع والستون .م بتعيين األخ العميد أحمد موسى٢٠٠٦لسنة ) ٢٥(مرسوم رئاسي رقم  ١٤٣

 التاسع والستون .م باستمالك أرض  لغايات المنفعة العامة٢٠٠٧لسنة ) ٣(مرسوم رئاسي رقم  ١٤٤

 التاسع والستون .ؤون المسيحية تشكيل لجنة رئاسية عليا لمتابعة الشبشأنم ٢٠٠٧لسنة ) ٤(مرسوم رئاسي رقم  ١٤٥

 التاسع والستون . إنشاء مؤسسة ياسر عرفاتبشأنم ٢٠٠٧لسنة ) ٥(مرسوم رئاسي رقم  ١٤٦

 السبعون . تشكيل مجلس الوزراءبشأنم ٢٠٠٧لسنة ) ٦(مرسوم رئاسي رقم  ١٤٧
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  القسم الرابع

  ����الكاشفة للقرارات اإلدارية والتنسيباتالقرارات الرئاسية ����
  

ــــسلطة  هــــيتنــــاول ذا القــــسم القــــرارات الرئاســــية الــــصادرة عــــن رئــــيس ال

 الممنوحـــة لـــه بموجـــب  وهـــي القـــرارات١٩٩٤الوطنيـــة الفلـــسطينية منـــذ عـــام 

 كــالقرارات الخاصــة ،والقــوانين األخــرى) الدســتور المؤقــت(القــانون األساســي 

ـــة التابعـــة لمؤســـسة الرئاســـة ـــين رؤســـاء وقـــادة ،بـــاألجهزة اإلداري  وقـــرارات تعي

بة لـــه مـــن  وقــرارات الفئـــة الخاصـــة ومــن فـــي حكمهـــا المنــس ، األمنيـــةاألجهــزة

  .مجلس الوزراء
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   الفلسطينيةالقرارات الرئاسية الصادرة عن رئاسة السلطة المنشورة في الوقائع
  

 الوقائععدد  القرارات الرئاسية م

١.  
ة التي كانت سارية المفعول قبل  استمرار العمل بالقوانين واألنظمبشأن ١٩٩٤لسنة ) ١(قرار رقم 

   .٥/٦/١٩٦٧تاريخ 
 العدد األول

 العدد األول . استمرار اإلخوة العاملين في جميع الدوائر الحكوميةبشأن ١٩٩٤لسنة ) ٢(قرار رقم   .٢

٣.  
 تشكيل لجنة وطنية فلسطينية لتحضير المؤتمر الدولي الرابع للمرأة بشأن ١٩٩٤لسنة ) ٣(قرار رقم 

 . بكينالذي سيعقد في
 العدد األول

 العدد األول . تشكيل لجنة إلدارة بلدية غزةبشأن ١٩٩٤لسنة ) ٤(قرار رقم   .٤

 العدد األول . تشكيل لجنة لتحديد موقع ومحيط ودوائر المطاراتبشأن ١٩٩٤لسنة ) ٥(قرار رقم   .٥

 العدد األول . مجلس التعليم العالي الفلسطينيبشأن ١٩٩٤لسنة ) ٦(قرار رقم   .٦

 العدد األول . العفو عن المساجين نبيل محمود عبد بصل وآخرينبشأن ١٩٩٤لسنة ) ٧(ر رقم قرا  .٧

 العدد األول . تشكيل مجلس التعليم العالي الفلسطينيبشأن ١٩٩٤لسنة ) ٨(قرار رقم   .٨

 العدد األول .الدولي دوائر التخطيط والتعاون بشأن ١٩٩٤لسنة ) ٩(قرار رقم   .٩

 العدد األول . عطلة عيد المولد النبوي الشريفبشأن ١٩٩٤لسنة ) ١٠(قرار رقم   .١٠

 العدد األول . اعتبار مديرية الجهاز الحكومي دائرة تابعة للرئيس مباشرةبشأن ١٩٩٤لسنة ) ١١(قرار رقم   .١١

 العدد األول .إبراهيم أبو دقة/  تعيين المحاميبشأن ١٩٩٤لسنة ) ١٢(قرار رقم   .١٢

 العدد األول . تشكيل مجلس التعليم العالي الفلسطينيبشأن ١٩٩٤لسنة ) ١٣(قرار رقم   .١٣

 العدد األول . خدمة الضباط وضباط الصف والجنود والمتطوعينبشأن ١٩٩٤لسنة ) ١٤(قرار رقم   .١٤

 العدد األول . إلحاق المؤسسات الوطنية في رئاسة السلطة الوطنيةبشأن ١٩٩٤لسنة ) ١٥(قرار رقم   .١٥

 العدد األول . إنشاء الشركة الفلسطينية للصناعات الغذائيةنبشأ ١٩٩٤لسنة ) ١٦(قرار رقم   .١٦

 العدد األول . تعيين الشيخ محمد حسين أبو سردانةبشأن ١٩٩٤لسنة ) ١٧(قرار رقم   .١٧

 العدد األول .مجلس التعليم العلي الفلسطينيل  تشكيبشأن ١٩٩٤لسنة ) ١٨(قرار رقم   .١٨

 العدد األول . األعلى المجلس الصحيبشأن ١٩٩٤لسنة ) ١٩(قرار رقم   .١٩

 العدد األول . التخطيط ومركز األبحاثبشأن ١٩٩٤لسنة ) ٢٠(قرار رقم   .٢٠

 العدد األول . تعيين المستشار قصي عثمان العبادلةبشأن ١٩٩٤لسنة ) ٢١(قرار رقم   .٢١

 العدد األول . إنشاء هيئة الرقابة العامةبشأن ١٩٩٤لسنة ) ٢٢(قرار رقم   .٢٢

 العدد األول .إنشاء الهيئة الفلسطينية للتصدير الزراعي في قطاع غزة بشأن) ٢٣(قرار رقم   .٢٣

 العدد األول . إنشاء مركز الطب الشرعيبشأن) ٢٤(قرار رقم   .٢٤

 العدد األول . إعفاء مساجين صالح أحمد زيد وآخرينبشأن) ٢٥(قرار رقم   .٢٥

 ولالعدد األ . تشكيل وزارة التخطيط والتعاون الدوليبشأن) ٢٦(قرار رقم   .٢٦
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 ٢٤

 العدد األول .عمر الدقة/ الدكتور تعيين بشأن ١٩٩٤لسنة ) ٢٧(قرار رقم   .٢٧

 العدد األول . إعادة السادة خالد عبد الهادي القدرة وآخرينبشأن ١٩٩٤لسنة ) ٢٨(قرار رقم   .٢٨

 العدد األول .عبد الفتاح غانم/ األخ تعيين بشأن ١٩٩٤لسنة ) ٢٩(قرار رقم   .٢٩

 العدد األول .محمد أحمد سكيك/ األخ تعيين بشأن ١٩٩٤لسنة ) ٣٠(قرار رقم   .٣٠

 العدد األول .الطيب عبد الرحيم/ األخ تعيين بشأن ١٩٩٤لسنة ) ٣١(قرار رقم   .٣١

 العدد األول .زياد األطرش/ األخاللواء عبد الرازق اليحيى و / األخ تعيين بشأن ١٩٩٤لسنة ) ٣٢(قرار رقم   .٣٢

٣٣.  
زكريا / األخ التجارة برئاسة مديريةد اإلخوة العاملين في مكتب  اعتمابشأن ١٩٩٤لسنة ) ٣٣(قرار رقم 
 المدهون

 العدد األول

 العدد األول . سمير حليلة- تعيين اإلخوة أمين الحدادبشأن ١٩٩٤لسنة ) ٣٤(قرار رقم   .٣٤

 العدد األول .جواد الناجي. د/ األخ تعيين بشأن ١٩٩٤لسنة ) ٣٥(قرار رقم   .٣٥

 العدد األول . تعيين العقيد يوسف العبد محمود الكفارنةبشأن ١٩٩٤لسنة ) ٣٦(قرار رقم   .٣٦

 العدد األول .غازي الجبالي/  شرطة/العميد تعيين بشأن ١٩٩٤لسنة ) ٣٧(قرار رقم   .٣٧

 العدد األول . الركن محمود محمد أبو مرزوق/العميد تعيين بشأن ١٩٩٤لسنة ) ٣٨(قرار رقم   .٣٨

 العدد األول .أحمد سعيد بيوض التميمي/ األخن  تعييبشأن ١٩٩٤لسنة ) ٣٩(قرار رقم   .٣٩

 العدد األول . تعيين الدكتورة سعاد أديب العامريبشأن ١٩٩٤لسنة ) ٤٠(قرار رقم   .٤٠

 العدد األول .المتوكل سعيد بكر طه/ األخ تعيين بشأن ١٩٩٤لسنة ) ٤١(قرار رقم   .٤١

 العدد األول )أبو السعود(عالن سعيد محمود سالم / األخ تعيين بشأن ١٩٩٤لسنة ) ٤٢(قرار رقم   .٤٢

٤٣.  
 إعادة تنظيم جمعيات تحفيظ القرآن وتعيين الشيخ محمد أحمد بشأن ١٩٩٤لسنة ) ٤٣(قرار رقم 

 .سليمان
 العدد األول

 العدد األول . سميح نصر/العميد تعيين بشأن ١٩٩٤لسنة ) ٤٤(قرار رقم   .٤٤

 العدد األول .ت القومية والدولية فتح مقر لدائرة العالقابشأن ١٩٩٤لسنة ) ٤٥(قرار رقم   .٤٥

 العدد األول . محمد محمد سليم زيارة-المهندس/ الدكتور تعيين بشأن ١٩٩٤لسنة ) ٤٦(قرار رقم   .٤٦

 العدد األول .معين إلياس خوري.  تعيين دبشأن ١٩٩٤لسنة ) ٤٧(قرار رقم   .٤٧

 األولالعدد  .محمد برهان رشيد/ األخ تعيين بشأن ١٩٩٤لسنة ) ٤٨(قرار رقم   .٤٨

٤٩.  
 وآخرين في دائرة التشريفات اليازجيخالد حسين / األخ تعيين بشأن ١٩٩٤لسنة ) ٤٩(قرار رقم 

 .مكتب الرئيسب
 العدد األول

 العدد األول .نبيل أبو ردينة/ األخ تعيين بشأن ١٩٩٤لسنة ) ٥٠(قرار رقم   .٥٠

 ألولالعدد ا .أحمد خضر دحبور/ األخ ترفيع بشأن ١٩٩٤لسنة ) ٥١(قرار رقم   .٥١

 العدد األول .جمال محمد أبو زايد/  الركن/العميد تعيين بشأن ١٩٩٤لسنة ) ٥٢(قرار رقم   .٥٢

 العدد األول .إبراهيم محمد الدغمة/   تعيين األستاذبشأن ١٩٩٤لسنة ) ٥٣(قرار رقم   .٥٣

 العدد األول .ذياب علي محمود عبوش/ الدكتور تعيين بشأن ١٩٩٤لسنة ) ٥٤(قرار رقم   .٥٤

 العدد األول . تعيين جميل عثمان ناصربشأن ١٩٩٤لسنة ) ٥٥(قم قرار ر   .٥٥

 العدد األول .كامل سعيد محمود شعت/ األخ تعيين بشأن ١٩٩٤لسنة ) ٥٦(قرار رقم   .٥٦
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 ٢٥

 العدد األول نجيب مصطفى األحمد/ األخ تعيين بشأن ١٩٩٤لسنة ) ٥٧(قرار رقم   .٥٧

 العدد األول .بد القادر مهنانظمي ع/ األخ تعيين بشأن ١٩٩٤لسنة ) ٥٨(قرار رقم   .٥٨

 العدد الثاني . إنشاء هيئة األمن القومي الفلسطينيبشأن ١٩٩٤لسنة ) ٨٤(قرار رقم   .٥٩

 العدد الثاني . تشكيل الهيئة الوطنية الفلسطينية العليا لحقوق اإلنسانبشأن ١٩٩٤لسنة ) ٥٩(قرار رقم   .٦٠

 العدد الثاني .ن العام في السلطة الوطنية الفلسطينية إنشاء ديوان الموظفيبشأن ١٩٩٤لسنة ) ١٣١(قرار رقم   .٦١

 العدد الثالث . إنشاء إدارة شؤون العشائربشأن ١٩٩٤لسنة ) ١٦١(قرار رقم   .٦٢

 العدد الثالث . إنشاء دائرة اإلحصاء الفلسطيني المركزيبشأن ١٩٩٤لسنة ) ١٦٣(قرار رقم   .٦٣

 العدد الثالث .الفلسطيني تشكيل سلطة الطاقة بشأن ١٩٩٤لسنة ) ١٧٠(قرار رقم   .٦٤

 العدد الثالث . تشكيل سلطة النقد الفلسطينيبشأن ١٩٩٤لسنة ) ١٨٤(قرار رقم   .٦٥

 العدد الثالث . إنشاء مركز التدريب اإلحصائي الفلسطينيبشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢(قرار رقم   .٦٦

 العدد الثالث .كزية تحويل مركز اإلحصاء الفلسطيني إلي دائرة إحصاء مر بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٤(قرار رقم   .٦٧

٦٨.  
 اعتماد خطة مركز اإلحصاء الفلسطيني إلعداد اإلحصاءات الرسـمية بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٥(قرار رقم 

 .الفلسطينية
 العدد الثالث

٦٩.  
 تشكيل محكمة استئناف شرعية في الجهاز القضائي الشرعي بالسلطة بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٦(قرار رقم 

 .ريفالوطنية الفلسطينية مقرها القدس الش
 العدد الثالث

٧٠.  
لسنة ) ٣٨( منح ضباط وضباط صف وأفراد المباحث الجنائية صفة الضبطية القضائية رقم بشأنقرار 

١٩٩٥. 
 العدد الرابع

٧١.  
 اعتبار الحاسوب الحكومي التابع لوزارة التخطـيط والتعـاون الـدولي المرجـع الـرئيس والمـسئول بشأنقرار 

  .١٩٩٥لسنة ) ٢٢(طنية الفلسطينية رقم بالنسبة لوزارات ومؤسسات السلطة الو 
 العدد الرابع

 العدد الرابع  .١٩٩٥لسنة ) ٤٩(قرار بإنشاء محكمة أمن دولة عليا رقم   .٧٢

 العدد الرابع . إضافة عضو احتياطي لعضوية محكمة أمن الدوليةبشأن ١٩٩٥لسنة ) ٥١(قرار رقم   .٧٣

 العدد الرابع .لفلسطيني إقامة بنك اإلسكان ابشأن ١٩٩٥لسنة ) ٣٦(قرار رقم   .٧٤

 العدد الرابع . تشكيل اللجنة الفلسطينية للبعثات والمنح الدراسيةبشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٧(قرار رقم   .٧٥

 العدد الرابع . تشكيل مفوضية التوجيه الوطني في وزارة التربيةبشأن ١٩٩٥لسنة ) ٣١(قرار رقم   .٧٦

 العدد الخامس .طيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق إنشاء الصندوق الفلسبشأن ١٩٩٥لسنة ) ٩٥(قرار رقم   .٧٧

 العدد السادس . إنشاء محكمة بداية في أريحابشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٠١(قرار رقم   .٧٨

 العدد السادس . عرفات داوود المطري/السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٠٢(قرار رقم   .٧٩

 العدد السادس .يد سجدية إبراهيم عبد الحم/السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٠٣(قرار رقم   .٨٠

 العدد السادس .زياد سليمان شعث/ الدكتور تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٠٤(قرار رقم   .٨١

 العدد السادس .محمد بدر الزبيدي/ الدكتور تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٠٥(قرار رقم   .٨٢

 العدد السادس .وتق جمال عوض ز /السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٠٦(قرار رقم   .٨٣

 العدد السادس فؤاد حمدي بسيسو محافظا لسلطة النقد الفلسطينية/  تعيين السيدبشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٠٧(ر رقم قرا  .٨٤

 العدد السادس . إبراهيم علي أحمد خضر/السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٠٨(قرار رقم   .٨٥
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 ٢٦

 سادسالعدد ال . محمد جرار نعمان القدوة/السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٠٩(قرار رقم   .٨٦

 العدد السادس . هشام محمد مكي/السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١١٠(قرار رقم   .٨٧

 العدد السادس . باسم خالد أبو سمية/السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١١١(قرار رقم   .٨٨

 العدد السادس . صابر أحمد عارف/السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١١٢(قرار رقم   .٨٩

 العدد السادس . حسن حسين علي الكاشف/السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١١٣(قرار رقم   .٩٠

 العدد السادس . تعيين المهندس محمد حسين أبو صقربشأن ١٩٩٥لسنة ) ١١٤(قرار رقم   .٩١

 العدد السادس . نبيل عيسى درويش/السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١١٥(قرار رقم   .٩٢

 العدد السادس . محمد أحمد عدنان عدنان/السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١١٦(قرار رقم   .٩٣

 العدد السادس . زعل عبد الرحمان أبو رقطي/السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١١٧(قرار رقم   .٩٤

 العدد السادس . سمعان بشارة سمعان خوري/السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١١٨(قرار رقم   .٩٥

 العدد السادس .البرقاوي فتحي يوسف علي /السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١١٩(قرار رقم   .٩٦

 العدد السادس . سميح عبد الرحمن أحمد/السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٢٠(قرار رقم   .٩٧

 العدد السادس . راجي جميل مصلح/السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٢١(قرار رقم   .٩٨

 العدد السادس . ذيب فضل محمود أحمد/السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٢٢(قرار رقم   .٩٩

 العدد السادس . عطى أحمد سالم/السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٢٣(قرار رقم   .١٠٠

 العدد السادس . أحمد جبريل جابر/السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٢٤(قرار رقم   .١٠١

 العدد السادس . منذر واصف الشريف/السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٢٥(قرار رقم   .١٠٢

 العدد السادس .محمود حسن الدالي/ الدكتورعيين  تبشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٢٦(قرار رقم   .١٠٣

 العدد السادس .رفيق عبد اهللا الهشيم/ الدكتور تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٢٧(قرار رقم   .١٠٤

 العدد السادس .زكي محمود الحموي/ الدكتور تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٢٨(قرار رقم   .١٠٥

 العدد السادس . محمد الهندييوسف/ الدكتور تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٢٩(قرار رقم   .١٠٦

 العدد السادس .عبد الجبار يحيى الطيبي/ الدكتور تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٣٠(قرار رقم   .١٠٧

 العدد السادس .يحيى عوض عابد/ الدكتور تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٣١(قرار رقم   .١٠٨

 لسادسالعدد ا . باسل عطية الرمحي/السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٣٢(قرار رقم   .١٠٩

 العدد السادس . عبد الرحمن عقيلة السلفيتي/السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٣٣(قرار رقم   .١١٠

 العدد السادس . عثمان صالح عبد اللطيف/السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٣٤(قرار رقم   .١١١

 العدد السادس . سليمان أنيس منصور/السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٣٥(قرار رقم   .١١٢

 العدد السادس .محمد أحمد أبو حشيش/ الدكتور تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٣٦(رقم قرار   .١١٣

 العدد السادس .جبر عبد الرحيم فضة/ الدكتور تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٣٧(قرار رقم   .١١٤

 العدد السادس .خميس جودة النجار/ الدكتور تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٣٨(قرار رقم   .١١٥

 العدد السادس .السيدفهد محمد / الدكتور تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٣٩(قرار رقم   .١١٦

 العدد السادس .المهندس سليم محمد صالح/ الدكتور تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٤٠(قرار رقم   .١١٧

 العدد السادس . عز الدين محمد القدوة/السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٤١(قرار رقم   .١١٨
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 العدد السادس . سامي محمد الرمالوي/يدالس تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٤٢(قرار رقم   .١١٩

 العدد السادس .محمد حسن سالمة/ الدكتور تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٤٣(قرار رقم   .١٢٠

 العدد السادس . فوزي حسن إبراهيم يونس/السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٤٤(قرار رقم   .١٢١

 العدد السادس .رعوني عبد المجيد خليل ف/السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٤٥(قرار رقم   .١٢٢

 العدد السادس .سمير محمود شحادة/ الدكتور تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٤٦(قرار رقم   .١٢٣

 العدد السادس . تحصيل اإليرادات العامة لجميع الوزارات والمؤسساتبشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٤٧(قرار رقم   .١٢٤

 العدد السادس . محمد فرج اهللا عيسى/السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٤٨(قرار رقم   .١٢٥

 العدد السادس .عبد اهللا أحمد الحوراني/ الدكتور تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٤٩(قرار رقم   .١٢٦

 العدد السادس . جمال أحمد صالح حماد/السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٥٠(قرار رقم   .١٢٧

 العدد السادس . قدورة موسى قدورة/السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٥١(قرار رقم   .١٢٨

 العدد السادس . سامي إبراهيم سرحان/السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٥٢(رار رقم ق  .١٢٩

 العدد السادس . عمر سعيد صالح خليل/السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٥٣(قرار رقم   .١٣٠

 العدد السادس . عبلة محمد النشاشيبي/السيدة تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٥٤(قرار رقم   .١٣١

 العدد السادس . محمد عمران القواسمي/السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٥٥(قرار رقم   .١٣٢

 العدد السادس . عبد الفتاح محمد الجيوسي/السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٥٦(قرار رقم   .١٣٣

 العدد السادس . إنشاء محكمة مركزية ومحكمة صلحبشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٥٧(قرار رقم   .١٣٤

 العدد السادس .يئة العامة الستيراد وتوزيع التبغ ومنتجاته تشكيل الهبشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٥٨(قرار رقم   .١٣٥

 العدد السادس . نبيل يوسف الزعيم/السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٥٩(قرار رقم   .١٣٦

 العدد السادس . طلعت عوض اهللا عبد الحميد/السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٦٠(قرار رقم   .١٣٧

 العدد السادس . هاني محمد عدنان المصري/سيدال تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٦١(قرار رقم   .١٣٨

 العدد السادس . عبد الرحمن محمد عمر/السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٦٢(قرار رقم   .١٣٩

 العدد السادس . المتوكل سعيد بكر نزال/السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٦٣(قرار رقم   .١٤٠

 العدد السابع .م عبد الحفيظ سدر عبد الكري/السيد تعيين بشأن ١٩٩٤لسنة ) ١٦٦(قرار رقم   .١٤١

 العدد السابع . نادر أنطون السقا/السيد تعيين بشأن ١٩٩٤لسنة ) ١٦٧(قرار رقم   .١٤٢

 العدد السابع . الركن عبد الحي عبد الواحد/العميد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٦٨(قرار رقم   .١٤٣

 العدد السابع . الخزندار حسام الدين جار اهللا/السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٦٩(قرار رقم   .١٤٤

 العدد السابع . سلوى كمال الصايغ/السيدة تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٧٠(قرار رقم   .١٤٥

 العدد السابع . تعيين اللواء فخر عمران شقورةبشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٧١(قرار رقم   .١٤٦

 العدد السابع . زهير محمد اللحام/السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٧٢(قرار رقم   .١٤٧

 العدد السابع . عبد الفتاح حمد القليقلي/السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٧٣(رار رقم ق  .١٤٨

 العدد السابع . مفيد يوسف عبد ربه/السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٧٤(قرار رقم   .١٤٩

 العدد السابع . سعدي فندي الوحيدي/السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٧٥(قرار رقم   .١٥٠

 العدد السابع . سليمان موسى أبو سنينة/السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٧٦(قرار رقم   .١٥١
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 العدد السابع . محمد هارون أبو خلف/السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٧٧(قرار رقم   .١٥٢

 العدد السابع . يعقوب عبد الحاميد شاهين/السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٧٨(قرار رقم   .١٥٣

 العدد السابع . زينب عبد الفتاح الغنيمي/السيدةن  تعييبشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٧٩(قرار رقم   .١٥٤

 العدد السابع . محمد عبد العزيز أبو شريعة/السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٨٠(قرار رقم   .١٥٥

 العدد السابع . صبري إلياس جريس/السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٨١(قرار رقم   .١٥٦

 العدد السابع .منفعة العامة برفح استمالك أراضي للبشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٨٢(قرار رقم   .١٥٧

 العدد السابع . إسماعيل موسى جبر بوادي/السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٨٣(قرار رقم   .١٥٨

 العدد السابع .محمد عبد اهللا ياسين/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٨٤(قرار رقم   .١٥٩

 لعدد السابعا . محمود موسى عبود/السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٨٥(قرار رقم   .١٦٠

 العدد السابع . يوسف محمد وراد/السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٨٦(قرار رقم   .١٦١

 العدد السابع . أحمد فارس محمد عودة/السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٨٧(قرار رقم   .١٦٢

 العدد السابع . زهيرة أحمد بدوي كمال/السيدة تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٨٨(قرار رقم   .١٦٣

 العدد السابع . عمرو محمد يوسف العملة/السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٨٩ (قرار رقم  .١٦٤

 العدد السابع . مجدي عبد اهللا أبو غربية/السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٩٠(قرار رقم   .١٦٥

 العدد السابع . نمر محمد نمر مخلوف/السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٩١(قرار رقم   .١٦٦

 العدد السابع . رسالن شريف مرعي/السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٩٢(قرار رقم   .١٦٧

 العدد السابع . رياض خالد عبد الحليم الحسن/السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٩٣(قرار رقم   .١٦٨

 العدد السابع . عبد العزيز عبد اهللا أبو وردة/السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٩٤(قرار رقم   .١٦٩

 العدد السابع . وليد عطا أبو شعبان/السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٩٥(قرار رقم   .١٧٠

 العدد السابع . نجاة مصطفى العريضي/السيدة تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٩٦(قرار رقم   .١٧١

 العدد السابع .علي عبد الحميد شعث/ الدكتور تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٩٧(قرار رقم   .١٧٢

 العدد السابع .ء عادل محمد ياسين نجال/السيدة تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٩٨(قرار رقم   .١٧٣

 العدد السابع . سعد عيسى أبو عمارة/السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٩٩(قرار رقم   .١٧٤

 العدد السابع .محمد عبد اهللا ترشحاني/ الدكتور تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٠٠(قرار رقم   .١٧٥

 العدد السابع .ة أمين أحمد أبو حصير /السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٠١(قرار رقم   .١٧٦

 العدد السابع . محمود طاهر اللبدي/السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٠٢(قرار رقم   .١٧٧

 العدد السابع . أحمد خضر مصطفى دحبور/السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٠٣(قرار رقم   .١٧٨

 العدد السابع . تعيين فضيلة الشيخ عيسى محمد صالح حمادبشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٠٤(قرار رقم   .١٧٩

 العدد السابع . تعيين فضيلة الشيخ صالح حسين أبو زيدبشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٠٥(قرار رقم   .١٨٠

 العدد السابع . سعيد مصباح كنعان/السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٠٦(قرار رقم   .١٨١

 العدد السابع . يوسف  إبراهيم حرب/السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٠٧(قرار رقم   .١٨٢

 العدد السابع . عبد الفتاح سليم الحفني/السيد تعيين بشأن ١٩٩٥ة لسن) ٢٠٨(قرار رقم   .١٨٣

 العدد السابع . عدنان أحمد الطيبي/السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٠٩(قرار رقم   .١٨٤
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 العدد السابع .جيز  خالد حسن اليا/السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢١٠(قرار رقم   .١٨٥

 العدد السابع . خليل عبد الرحمن سالم صافي/يدالس تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢١١(قرار رقم   .١٨٦

 العدد السابع . محمد باسل إبراهيم سلمان/السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢١٢(قرار رقم   .١٨٧

 العدد السابع . نديم عارف عبد البراهمة/السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢١٣(قرار رقم   .١٨٨

 العدد السابع .مد أمين جردات مح/السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢١٤(قرار رقم   .١٨٩

 العدد السابع . حسن إبراهيم دهمان/السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢١٥(قرار رقم   .١٩٠

 العدد السابع . فؤاد كريم كوكالي/السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢١٦(قرار رقم   .١٩١

 بعالعدد السا . عيسى محمد أبو عرام/السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢١٧(قرار رقم   .١٩٢

 العدد السابع . وليد جورج قمصية/السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢١٨(قرار رقم   .١٩٣

 العدد السابع . أمل محمود الصالح/السيدة تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢١٩(قرار رقم   .١٩٤

 العدد السابع . محمد موسى جاد اهللا/السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٢٠(قرار رقم   .١٩٥

 العدد السابع . موسى عبد اهللا أبو غربية/السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٢١(قرار رقم   .١٩٦

 العدد السابع . يوسف حسن القزاز/السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٢٢(قرار رقم   .١٩٧

 العدد السابع . فاروق يونس أبو الرب/السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٢٣(قرار رقم   .١٩٨

 العدد السابع . حسن عبد الفتاح علوي/دالسي تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٢٤(قرار رقم   .١٩٩

 العدد السابع . عبد الرحمن حويحي/السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٢٥(قرار رقم   .٢٠٠

 العدد السابع . حنان خليل الوزير/السيدة تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٢٦(قرار رقم   .٢٠١

 العدد التاسع . العريديخيري ناجي عبد الفتاح/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٢٧(قرار رقم    .٢٠٢

 العدد التاسع إبراهيم عبد المنعم برهوم/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٢٨(قرار رقم      .٢٠٣

 العدد التاسع .محمود عبد الرحمن أبو حشيش/ الدكتور تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٢٩(قرار رقم      .٢٠٤

 العدد التاسع .يخخالد حسن الش/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٣٠(قرار رقم      .٢٠٥

 العدد التاسع .محمد عيد جرجاوي/ الدكتور تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٣١(قرار رقم      .٢٠٦

  العدد التاسع  . تعيين المهندس علي عبد الغني بركاتبشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٣٢(قرار رقم     .٢٠٧
  العدد التاسع  .مهندس عفيف علي اسعيد تعيين البشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٣٣(قرار رقم     .٢٠٨
  العدد التاسع  .علي أحمد ريان/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٣٤(قرار رقم     .٢٠٩

  العدد التاسع  .موسى عامر عودة/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٣٥(قرار رقم    .٢١٠

  العدد التاسع  .حسين مصطفى عبد الخالق/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٣٦(قرار رقم    .٢١١

  العدد التاسع  .يحيى محمد بركات/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٣٧(قرار رقم    .٢١٢

  العدد التاسع  .محمد سالمة النحال/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٣٨(قرار رقم    .٢١٣

  العدد التاسع  .محمود نهار الشناق/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٣٩(قرار رقم    .٢١٤

  العدد التاسع  .حمد سليمان عويضةرياض م/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٤٠(قرار رقم    .٢١٥

  العدد التاسع  .حكمت أحمد فريجة/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٤١(قرار رقم    .٢١٦

  العدد التاسع  .حسن حسين صرصور/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٤٢(قرار رقم    .٢١٧
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  تاسعالعدد ال  منجد محمد أمين صالح/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٤٣(قرار رقم    .٢١٨
  العدد التاسع  .جاك حنى برزخيان/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٤٤(قرار رقم    .٢١٩
  العدد التاسع  .وليد عبد السالم هنية/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٤٥(قرار رقم    .٢٢٠
  العدد التاسع  .محمد صالح الخليلي/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٤٦(قرار رقم    .٢٢١
  العدد التاسع  .زيد خضر أبو العلى/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٤٧(قرار رقم    .٢٢٢
  العدد التاسع  .حسن محمود خضر/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٤٨(قرار رقم    .٢٢٣
  العدد التاسع  .محمد محمود مقبل/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٤٩(قرار رقم    .٢٢٤
  العدد التاسع  .حافظ عمر البرغوثي/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٥٠(قرار رقم    .٢٢٥
  العدد التاسع  .كمال محمد عبد الرحيم عياش/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٥١(قرار رقم    .٢٢٦
  العدد التاسع  .رنا حكم البلعاوي/ السيدة تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٥٢(قرار رقم    .٢٢٧
  العدد التاسع  .حمن أحمد أبو عليسعيد عبد الر / السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٥٣(قرار رقم    .٢٢٨
  العدد التاسع  .فهد محمد السيد/ الدكتور تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٥٤(قرار رقم    .٢٢٩
  العدد التاسع  .موفق محمود ياسين ساليمة/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٥٥(قرار رقم    .٢٣٠
  عدد التاسعال  .عوني محمد بطاش/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٥٦(قرار رقم    .٢٣١
  العدد التاسع  .تحسن عبد الرؤوف الفارس/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٥٧(قرار رقم    .٢٣٢
  العدد التاسع  .وليد عبد اهللا أيوب/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٥٨(قرار رقم    .٢٣٣
  العدد التاسع  .عطية محمد مصلح/ الدكتور تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٥٩(قرار رقم    .٢٣٤
  العدد التاسع  .ماهر موسى ناجي/ الدكتور تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٦٠(ر رقم قرا   .٢٣٥
  العدد التاسع  .عبد الكريم عبد عابدين/ الدكتور تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٦١(قرار رقم    .٢٣٦
  العدد التاسع  .أحمد أحمد عامر/ الدكتور تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٦٢(قرار رقم    .٢٣٧
  العدد التاسع  .سيد خليل مصري/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٦٣(قرار رقم    .٢٣٨
  العدد التاسع  .علي محمود بدوان/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٦٤(قرار رقم    .٢٣٩
  العدد التاسع  .سمير يوسف ظاهر/ المحامي تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٦٥(قرار رقم    .٢٤٠
  العدد التاسع  . العزيز أبو حية تعيين مهندس أحمد عبدبشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٦٦(قرار رقم    .٢٤١
  العدد التاسع  .محمود عمر البنا/ الدكتور تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٦٧(قرار رقم    .٢٤٢
  العدد التاسع  .نبيل محمود حويحي/  تعيين الدكتوربشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٦٨(قرار رقم    .٢٤٣
  العدد التاسع  .اأنور حمتو األغ/ الدكتور/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٦٩(قرار رقم    .٢٤٤
  العدد التاسع  .حنى عبد اهللا عيسى هيالنة/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٧٠(قرار رقم    .٢٤٥
  العدد التاسع  .يحيى عبد الرؤوف شرورو/  تعيين األستاذبشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٧١(قرار رقم    .٢٤٦
  تاسعالعدد ال  .خليل شارلي محشي/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٧٢(قرار رقم    .٢٤٧
  العدد التاسع  .سعيد خضر عساف/ الدكتور تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٧٣(قرار رقم    .٢٤٨
  العدد التاسع  .هشام محمود كحيل/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٧٤(قرار رقم    .٢٤٩
  العدد التاسع  .وليد محمد الزاغة/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٧٥(قرار رقم    .٢٥٠
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  العدد التاسع  .جابي انضوني برامكي/ الدكتور تعيين بشأن ١٩٩٥ لسنة) ٢٧٦(قرار رقم    .٢٥١
  العدد التاسع  .عبد اهللا عيادة أبو سمهدانة/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٧٧(قرار رقم    .٢٥٢
  العدد التاسع  .نعيم مصطفى أبو الحمص/ الدكتور تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٧٨(قرار رقم    .٢٥٣
  العدد التاسع  .فايق حافظ الحمد هللا/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٧٩(قرار رقم    .٢٥٤
  العدد التاسع  .يوسف عز الدين الدجاني/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٨٠(قرار رقم    .٢٥٥
  العدد التاسع  .فواز شهاب مجاهد/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٨١(قرار رقم    .٢٥٦
  العدد التاسع  . صبحي خليل كايد/السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٨٢(قرار رقم    .٢٥٧
  العدد التاسع  .فتحي حمودة أبو سرور/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٨٣(قرار رقم    .٢٥٨
  العدد التاسع  .أشرف موسى حسين عريقات/ األستاذ تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٨٤(قرار رقم    .٢٥٩
  العدد التاسع  .ل الوعريداوود فؤاد خلي/  تعيين األستاذبشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٨٤(قرار رقم    .٢٦٠
  العدد التاسع  .رائد فؤاد إسماعيل/  تعيين األستاذبشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٨٤(قرار رقم    .٢٦١
  العدد التاسع  .حسين شحادة عاصي/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٨٥(قرار رقم    .٢٦٢
  العدد التاسع  .تشكيل ديوان الفتوى والتشريع بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٣٨٦(قرار رقم      .٢٦٣
  العدد التاسع  .صالحيات النائب العام بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٣٨٧(قرار رقم    .٢٦٤
  العدد الحادي عشر  .مطيع عمر حجلة/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٨٨(قرار رقم    .٢٦٥
  العدد الحادي عشر  .عبد اهللا عبد المنعم/  تعيين الدكتوربشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٨٩(قرار رقم    .٢٦٦
  العدد الحادي عشر  .زهار علي عطا اهللاأ/ السيدة تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٩٠(قرار رقم    .٢٦٧
  العدد الحادي عشر  .قاسم رؤوف عبد الهادي/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٩١(قرار رقم    .٢٦٨
  العدد الحادي عشر  .إعتدال حسين عايش/ السيدة تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٩٢(قرار رقم    .٢٦٩
  العدد الحادي عشر  .حسن عارف الخطيب/ السيد تعيين أنبش ١٩٩٥لسنة ) ٢٩٣(قرار رقم    .٢٧٠
  العدد الحادي عشر  .تيسير إسماعيل عمرو/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٩٤(قرار رقم    .٢٧١
  العدد الحادي عشر  .دكتورة غانية حفظي ملحيس تعيين البشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٩٥(قرار رقم    .٢٧٢
  العدد الحادي عشر  .عصام عبد الرحمن حويحي/ لسيدا تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٩٦(قرار رقم    .٢٧٣
  العدد الحادي عشر  .داوود أحمد الحسن/  تعيين الدكتوربشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٩٧(قرار رقم    .٢٧٤
  العدد الحادي عشر  .حسين يوسف أبو العال/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٩٨(قرار رقم    .٢٧٥
  العدد الحادي عشر  .عز الدين شريف مصطفى/ دالسي تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٩٩(قرار رقم    .٢٧٦
  العدد الحادي عشر  .فيصل رشاد الحوراني/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٣٠٠(قرار رقم    .٢٧٧
  العدد الحادي عشر  .جرار نعمان عرفات القدوة/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٣٠١(قرار رقم    .٢٧٨
  العدد الحادي عشر  .أمين عبد الفتاح قبعة/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٣٠٢(قرار رقم    .٢٧٩
  العدد الحادي عشر  .هشام أحمد زينة/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٣٠٣(قرار رقم    .٢٨٠
  العدد الحادي عشر  .إسماعيل أحمد حسن/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٣٠٤(قرار رقم    .٢٨١
  العدد الحادي عشر  .حسين أحمدسمير بكر / السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٣٠٥(قرار رقم    .٢٨٢
  العدد الحادي عشر  .محمد هاشم يوسف هزيم/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٣٠٦(قرار رقم    .٢٨٣
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  العدد الحادي عشر  .رضا عطا عباس/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٣٠٧(قرار رقم    .٢٨٤
  العدد الحادي عشر  .علي عبد العزيز عامر/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٣٠٨(قرار رقم    .٢٨٥
  العدد الحادي عشر  .سهام محمد البرغوثي/ السيدة تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٣٠٩(قرار رقم    .٢٨٦
  العدد الحادي عشر  . فريد مطلق عمر القطبءللوا تعيين ابشأن ١٩٩٥لسنة ) ٣١٠(قرار رقم    .٢٨٧
   الحادي عشرالعدد  .وجدان توفيق عويضة/ السيدة تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٣١١(قرار رقم    .٢٨٨
  العدد الحادي عشر  .شكيل صندوق التأمين الموحد تبشأن ١٩٩٥لسنة ) ٣١٢(قرار رقم    .٢٨٩
  العدد الحادي عشر  .محمد حسين األعرج/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١(قرار رقم    .٢٩٠
  العدد الحادي عشر  .مصطفى عبد اهللا ذياب/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ٢(قرار رقم    .٢٩١
  العدد الحادي عشر  .محمد عليان أحمد صوان/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ٣(ر رقم قرا  .٢٩٢
  العدد الحادي عشر  .إبراهيم راشد مهنا بدران/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ٤(قرار رقم   .٢٩٣
  العدد الحادي عشر  .أحمد زيد موسى غنيم/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ٥(قرار رقم   .٢٩٤
  العدد الحادي عشر  .محمد سعيد محمد جبر/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦ لسنة )٦(قرار رقم   .٢٩٥
  العدد الحادي عشر  .محمد إياد الحموري/ الدكتور تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ٧(قرار رقم   .٢٩٦
  العدد الحادي عشر  . تعيين المهندس غسان غالي إسماعيلبشأن ١٩٩٦لسنة ) ٨(قرار رقم   .٢٩٧
  العدد الحادي عشر  .هارون هاشم الرشيد/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ٩(قرار رقم   .٢٩٨
  العدد الحادي عشر  .إبراهيم محمد الدغمة أعمال وصالحيات وزارة العدل/  تولي األستاذبشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٠(قرار رقم   .٢٩٩
  العدد الحادي عشر  .فاطمة أحمد صالح رباح/ السيدة تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١١(قرار رقم   .٣٠٠
  العدد الحادي عشر  .عمر مصطفى محمد سمحة/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٢(قرار رقم   .٣٠١
  العدد الحادي عشر  .سمير منية سالمة/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٣(قرار رقم   .٣٠٢
  العدد الحادي عشر  .جمال مفلح صالح/  تعيين السيدبشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٤(قرار رقم   .٣٠٣
  العدد الحادي عشر  .مصطفى فالح الحواري/ تعيين السيد بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٥(قرار رقم   .٣٠٤
  العدد الحادي عشر  .سعيد قاسم قدرة/  تعيين السيدبشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٦(قرار رقم   .٣٠٥
  العدد الحادي عشر  . لجنة المقاصةبشأنناصر طهبوب /  تعيين السيدبشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٧(قرار رقم   .٣٠٦
  العدد الحادي عشر  .عصام صادق علي بسيسو/ لسيد تعيين ابشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٨(قرار رقم   .٣٠٧
  العدد الحادي عشر  .سمير سليم أحمد أبو غزالة/  تعيين السيدبشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٩(قرار رقم   .٣٠٨
  العدد الحادي عشر  .بكر عبد المنعم محمد/  تعيين السيدبشأن ١٩٩٦لسنة ) ٢٠(قرار رقم   .٣٠٩
  العدد الحادي عشر  . سعيد عبد القادر عويضة/ تعيين السيدبشأن ١٩٩٦لسنة ) ٢١(قرار رقم   .٣١٠
 الخـاص بمـرض ١٩٦١لـسنة ) ٤٢( تعديل بعـض أحكـام القـرار رقـم بشأن ١٩٩٦لسنة ) ٢٢(قرار رقم   .٣١١

  .البول السكري
  العدد الحادي عشر

  العدد الثاني عشر  .عمر عبد الحميد المصري/  تعيين السيدبشأن ١٩٩٦لسنة ) ٢٣(قرار رقم   .٣١٢
  العدد الثاني عشر  محمد حمزة عواد /  تعيين السيدبشأن ١٩٩٦لسنة ) ٢٤(قرار رقم   .٣١٣
  العدد الثاني عشر  .مروان حسن الزعيم/  تعيين الدكتوربشأن ١٩٩٦لسنة ) ٢٥(قرار رقم   .٣١٤
  العدد الثاني عشر  .صقر شعبان أبو القنبز/  تعيين الدكتوربشأن ١٩٩٦لسنة ) ٢٦(قرار رقم   .٣١٥
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 ٣٣

  العدد الثاني عشر  .ذياب ربحي الشرباتي/  تعيين السيدنبشأ ١٩٩٦لسنة ) ٢٧(قرار رقم   .٣١٦
  العدد الثاني عشر  .عاطف محمد ميداني/  تعيين السيدبشأن ١٩٩٦لسنة ) ٢٨(قرار رقم   .٣١٧
  العدد الثاني عشر  .معاذ محمود عابد/  تعيين السيدبشأن ١٩٩٦لسنة ) ٢٩(قرار رقم   .٣١٨
  العدد الثاني عشر  .ى منصور أبو حميدموس/  تعيين السيدبشأن ١٩٩٦لسنة ) ٣٠(قرار رقم   .٣١٩
  العدد الثاني عشر  .الهام أحمد خليل عبد القادر/  تعيين السيدبشأن ١٩٩٦لسنة ) ٣١(قرار رقم   .٣٢٠
  العدد الثاني عشر  .جعفر أحمد هديب/  تعيين السيدبشأن ١٩٩٦لسنة ) ٣٢(قرار رقم   .٣٢١
  العدد الثاني عشر  .لعطاريوجيه نظمي ا/  تعيين السيدبشأن ١٩٩٦لسنة ) ٣٣(قرار رقم   .٣٢٢
  العدد الثاني عشر  .خالد جاسر عارف سليم/  تعيين السيدبشأن ١٩٩٦لسنة ) ٣٤(قرار رقم   .٣٢٣
  العدد الثاني عشر  .عمران خليل علي عودة/  تعيين السيدبشأن ١٩٩٦لسنة ) ٣٥(قرار رقم   .٣٢٤
  لثاني عشرالعدد ا  .أحمد حسن عالوي/  تعيين السيدبشأن ١٩٩٦لسنة ) ٣٦(قرار رقم   .٣٢٥
  العدد الثاني عشر  .صالح رافت سعيد حمدان/  تعيين السيدبشأن ١٩٩٦لسنة ) ٣٧(قرار رقم   .٣٢٦
  العدد الثاني عشر  . تعيين قضاه بالمحكمة العليابشأن ١٩٩٦لسنة ) ٣٨(قرار رقم   .٣٢٧
  العدد الثاني عشر  . إنشاء محاكم بدايةبشأن ١٩٩٦لسنة ) ٣٩(قرار رقم   .٣٢٨
  العدد الثاني عشر  . تعيين قضاة بالمحكمة المركزيةبشأن ١٩٩٦ لسنة) ٤٠(قرار رقم   .٣٢٩
زياد جميل عبد /  إنشاء الهيئة العاملة لالستعالمات وتعيين السيدبشأن ١٩٩٦لسنة ) ٤١(قرار رقم   .٣٣٠

  .الفتاح
  العدد الثاني عشر

  العدد الثاني عشر  .فايز شعبان أبو رحمة/  تعيين السيدبشأن ١٩٩٦لسنة ) ٤٢(قرار رقم   .٣٣١
  العدد الثاني عشر  .رنا حكم بلعاوي/  تعيين السيدةبشأن ١٩٩٦لسنة ) ٤٣(قرار رقم   .٣٣٢
  العدد الثاني عشر  .خالد عبد القادر حامد/  تعيين السيدبشأن ١٩٩٦لسنة ) ٤٤(قرار رقم   .٣٣٣
  العدد الثاني عشر  طالب عبد المطلب الشريف/  تعيين السيدبشأن ١٩٩٦لسنة ) ٤٥(قرار رقم   .٣٣٤
  العدد الثاني عشر  .هند حقي الحسيني/  تعيين السيدةبشأن ١٩٩٦لسنة ) ٤٦ (قرار رقم  .٣٣٥
  العدد الثاني عشر  .طاهر حسني النتشة/  تعيين السيدبشأن ١٩٩٦لسنة ) ٤٧(قرار رقم   .٣٣٦
  العدد الثاني عشر  .كتور أحمد محمد علي إهليل تعيين البشأن ١٩٩٦لسنة ) ٤٨(قرار رقم   .٣٣٧
  العدد الثاني عشر  .فؤاد محمود ياسين/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ٤٩(قرار رقم   .٣٣٨
  العدد الثاني عشر  .حسين مصطفى عبد الخالق/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ٥٠(قرار رقم   .٣٣٩
  العدد الثاني عشر  .عبد الرحمن حسين عوض اهللا/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ٥١(قرار رقم   .٣٤٠
  العدد الثاني عشر  .عمر صبري كتمتو/ السيدعيين  تبشأن ١٩٩٦لسنة ) ٥٢(قرار رقم   .٣٤١
  العدد الثاني عشر  .قاضي بمحكمة البداية تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ٥٣(قرار رقم   .٣٤٢
  العدد الثاني عشر  .استمالك أرض للمنفعة العامة بشأن ١٩٩٦لسنة ) ٥٤(قرار رقم   .٣٤٣
  لعدد الثاني عشرا  . إلغاء بعض األوامر العسكريةبشأن ١٩٩٦لسنة ) ٥٥(قرار رقم   .٣٤٤
  العدد الثالث عشر  .علي صالح الزغاري/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٥٦(قرار رقم   .٣٤٥
  العدد الثالث عشر  .أحمد جميل الهدمي/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٥٧(قرار رقم   .٣٤٦
  العدد الثالث عشر  .منذر سليمان الدجاني/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ٥٨(قرار رقم   .٣٤٧
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 ٣٤

  العدد الثالث عشر  .أسامة محمد المدهون/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ٥٩(قرار رقم   .٣٤٨
  العدد الثالث عشر  .أكرم صالح مطر أبو كميل/ الدكتور تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ٦٠(قرار رقم   .٣٤٩
  العدد الثالث عشر  .جميل محمد حرارة/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ٦١(قرار رقم   .٣٥٠
  العدد الثالث عشر  .عبد اهللا حسن جبر/  تعيين الدكتوربشأن ١٩٩٦لسنة ) ٦٢ (قرار رقم  .٣٥١
  العدد الثالث عشر  .حربي محمود الصرصور/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ٦٣(قرار رقم   .٣٥٢
  العدد الثالث عشر  .محمد أبو كميل/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ٦٤(قرار رقم   .٣٥٣
  العدد الثالث عشر  .توفيق منيب أبو غزالة/ المحامي تعيين أنبش ١٩٩٦لسنة ) ٦٥(قرار رقم   .٣٥٤
 العدد الثالث عشر   بالالئحة التنفيذية لقانون الترجمة والمترجمين١٩٩٦لسنة ) ٦٦(وزارة العدل رقم   .٣٥٥

 العدد الثالث عشر  .عبد الحفيظ محارب السواركة/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ٦٧(قرار رقم   .٣٥٦

 العدد الثالث عشر  . تعيين لجنة لإلشراف على سلطة النقد الفلسطينيةبشأن ١٩٩٦لسنة ) ٦٨(قرار رقم   .٣٥٧

 العدد الثالث عشر  .عوض عيسى العيسوي/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ٦٩(قرار رقم   .٣٥٨

 العدد الثالث عشر  .مجدي عبد المحسن جابر/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ٧٠(قرار رقم   .٣٥٩

 العدد الثالث عشر  .حسين سليمان أبوسالمة/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ٧١(قرار رقم   .٣٦٠

 العدد الثالث عشر   استمالك أرض للمنفعة العامةبشأن ١٩٩٦لسنة ) ٧٢(قرار رقم   .٣٦١

 العدد الثالث عشر  .استمالك أراضي للمنفعة العامة بشأن ١٩٩٦لسنة ) ٧٣(قرار رقم   .٣٦٢

 العدد الثالث عشر  .ك أراضي للمنفعة العامةاستمال بشأن ١٩٩٦لسنة ) ٧٤(قرار رقم   .٣٦٣

 العدد الثالث عشر  .استمالك أراضي للمنفعة العامة بشأن ١٩٩٦لسنة ) ٧٥(قرار رقم   .٣٦٤

  العدد الرابع عشر  .عقيد الركن عبد اهللا عثمان عامر تعيين البشأن ١٩٩٦لسنة ) ٧٦(قرار رقم   .٣٦٥
  العدد الرابع عشر  .المنعم محمد حمدانعبد / السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ٧٧(قرار رقم   .٣٦٦
  العدد الرابع عشر  .يوسف طالل هباب/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ٧٨(قرار رقم   .٣٦٧
  العدد الرابع عشر  .نضال محمد حسن عمرو/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ٧٩(قرار رقم   .٣٦٨
  العدد الرابع عشر  .مةيوسف جمعة سال/ سماحة الشيخ تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ٨٠(قرار رقم   .٣٦٩
  العدد الرابع عشر  .اعتدال عوض عايش/ السيدة تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ٨١(قرار رقم   .٣٧٠
  العدد الرابع عشر  .صالح محمد نعراني/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ٨٢(قرار رقم   .٣٧١
   الرابع عشرالعدد  .عبد الحفيظ محارب السواركة/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ٨٣(قرار رقم   .٣٧٢
  العدد الرابع عشر  .زينب عبد السالم حبش/ السيدة تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ٨٤(قرار رقم   .٣٧٣
  العدد الرابع عشر  .عبد الكريم يوسف الزغير/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ٨٥(قرار رقم   .٣٧٤
  ع عشرالعدد الراب  . تعيين الدكتورة ليليان محمود فيضيبشأن ١٩٩٦لسنة ) ٨٦(قرار رقم   .٣٧٥
  العدد الرابع عشر  .سعدي خليل لولو/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ٨٧(قرار رقم   .٣٧٦
  العدد الرابع عشر  .محمد خليل الحلبي/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ٨٨(قرار رقم   .٣٧٧
  العدد الرابع عشر  .رندة خليل أبو غزالة/  تعيين السيدةبشأن ١٩٩٦لسنة ) ٨٩(قرار رقم   .٣٧٨
  العدد الرابع عشر  .أحمد عباس رمضان/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ٩٠(قرار رقم   .٣٧٩
  العدد الرابع عشر  .زهير إبراهيم خلف/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ٩١(قرار رقم   .٣٨٠
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 ٣٥

  العدد الرابع عشر  .محمد أبو حجة/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ٩٢(قرار رقم   .٣٨١
  العدد الرابع عشر  .عدنان عيد األغا/ السيدن  تعييبشأن ١٩٩٦لسنة ) ٩٣(قرار رقم   .٣٨٢
  العدد الرابع عشر  .سعيد جمال المجالي/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ٩٤(قرار رقم   .٣٨٣
  العدد الرابع عشر  .حسن عبد الفتاح علوي/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ٩٥(قرار رقم   .٣٨٤
  العدد الرابع عشر  .نخالةناهض /  تعيين الدكتوربشأن ١٩٩٦لسنة ) ٩٦(قرار رقم   .٣٨٥
  العدد الرابع عشر  ترفيع اآلنسة عبلة محمد زهدي النشاشيبي بشأن ١٩٩٦لسنة ) ٩٧(قرار رقم   .٣٨٦
  العدد الرابع عشر  .لمهندس رضوان حسن الخضري تعيين ابشأن ١٩٩٦لسنة ) ٩٨(قرار رقم   .٣٨٧
  دد الرابع عشرالع  .حيدر سليمان ارشيد/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ٩٩(قرار رقم   .٣٨٨
  العدد الخامس عشر  . استمالك أرض للمنفعة العامةبشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٠٠(قرار رقم   .٣٨٩
  العدد الخامس عشر  .ماجد سادق المزيني/ األستاذ تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٠١(قرار رقم   .٣٩٠
  رالعدد الخامس عش  .شيخ أحمد عبد الرازق درويش تعيين البشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٠٢(قرار رقم   .٣٩١
  العدد الخامس عشر  .محمود رمضان النيرب/  السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٠٣(قرار رقم   .٣٩٢
  العدد الخامس عشر  .احسان علي برناوي/ السيدة تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٠٤(قرار رقم   .٣٩٣
  العدد الخامس عشر  .عمر محمد أبو راشد/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٠٥(قرار رقم   .٣٩٤
  العدد الخامس عشر  .زهير المناصرة/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٠٦(م قرار رق  .٣٩٥
  العدد الخامس عشر  .عوض عيسى العيسوي/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٠٧(قرار رقم   .٣٩٦
  العدد الخامس عشر  .علي إبراهيم بكر/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٠٨(قرار رقم   .٣٩٧
  العدد الخامس عشر  .خالد علي الجندي/ السيد تعيين أنبش ١٩٩٦لسنة ) ١٠٩(قرار رقم   .٣٩٨
  العدد الخامس عشر  .سعيد يوسف المدلل/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١١٠(قرار رقم   .٣٩٩
  العدد الخامس عشر  .فتحي صبحي عبد الحميد/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١١١(قرار رقم   .٤٠٠
  العدد الخامس عشر  .محمود توفيق عبد الهادي حمد/ دالسي تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١١٢(قرار رقم   .٤٠١
  العدد الخامس عشر  سعيد تيم/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١١٣(قرار رقم   .٤٠٢
  العدد الخامس عشر  .زكريا إبراهيم بعلوشة/ العميد/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١١٤(قرار رقم   .٤٠٣
  العدد الخامس عشر  .عبد اهللا عيادة أبو سمهدانة/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١١٥(قرار رقم   .٤٠٤
  العدد الخامس عشر  .إبراهيم أبو حميد/ الدكتور تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١١٦(قرار رقم   .٤٠٥
  العدد الخامس عشر  .عبد المعطي نظمي الصادق/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١١٧(قرار رقم   .٤٠٦
  العدد الخامس عشر  .جريس عيسى األطرش/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١١٨(قرار رقم   .٤٠٧
  العدد الخامس عشر  .صالح عبد العال/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١١٩(قرار رقم   .٤٠٨
  العدد الخامس عشر  .سعيد عيسى أبو عمارة/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٢٠(قرار رقم   .٤٠٩
  دد الخامس عشرالع  .يوسف حرب/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٢١(قرار رقم   .٤١٠
  العدد الخامس عشر  .جانيت اندريا فتالة/ السيدة تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٢٢(قرار رقم   .٤١١
  العدد الخامس عشر  .ياسر محمد جرادات/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٢٣(قرار رقم   .٤١٢
  رالعدد الخامس عش  .جميل ميخائيل هالل/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٢٤(قرار رقم   .٤١٣
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 ٣٦

  العدد الخامس عشر  .زهدي قاسم عبد المجيد القدرة/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٢٥(قرار رقم   .٤١٤
  العدد الخامس عشر  .محمد أبو زيتون/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٢٦(قرار رقم   .٤١٥
  العدد الخامس عشر  .إسماعيل أبو شمالة/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٢٧(قرار رقم   .٤١٦
  العدد الخامس عشر  .عزمي عبد العزيز الخواجة/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٢٨(ار رقم قر   .٤١٧
  العدد الخامس عشر  .بالل الشخشير/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٢٩(قرار رقم   .٤١٨
  العدد الخامس عشر  .محمد شعبان الشعبان/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٣٠(قرار رقم   .٤١٩
  العدد الخامس عشر  .محمود بدري البدر/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٣١(قرار رقم   .٤٢٠
  العدد الخامس عشر  .زكريا المدهون/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٣٢(قرار رقم   .٤٢١
  العدد الخامس عشر  .شريف خالد الحسيني/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٣٣(قرار رقم   .٤٢٢
  العدد الخامس عشر  .عبد الناصر علي صالح تايه/ السيدعيين  تبشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٣٤(قرار رقم   .٤٢٣
  العدد الخامس عشر  .فايزة أبو الهيجة/ السيدة تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٣٥(قرار رقم   .٤٢٤
  العدد الخامس عشر  .صالح الدين صادق الحسيني/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٣٦(قرار رقم   .٤٢٥
  العدد الخامس عشر  .عمر عبد الرحيم نوفل/ السيدعيين  تبشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٣٧(قرار رقم   .٤٢٦
  العدد الخامس عشر  .حسنية داوود عبد القادر/ السيدة تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٣٨(قرار رقم   .٤٢٧
  العدد الخامس عشر  .ربحية ذياب حمدان/ السيدة تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٣٩(قرار رقم   .٤٢٨
  العدد الخامس عشر  .محمد فريد عثمان عبد اهللا/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٤٠(قرار رقم   .٤٢٩
  العدد الخامس عشر  .شادية نصري الحلو/ السيدة تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٤١(قرار رقم   .٤٣٠
  العدد الخامس عشر  .مروان عمر شاهين/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٤٢(قرار رقم   .٤٣١
  العدد الخامس عشر  .اهر عبد الحفيظ الكركيم/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٤٣(قرار رقم   .٤٣٢
  العدد الخامس عشر  .عقاب عبد القادر عبد الصمد/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٤٤(قرار رقم   .٤٣٣
  العدد الخامس عشر  .محمد سالم عرفات القدوة/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٤٥(قرار رقم   .٤٣٤
  العدد الخامس عشر  .صخر خلوصي بسيسو/ يدالس تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٤٦(قرار رقم   .٤٣٥
  العدد الخامس عشر  .صالح حكمة المصري/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٤٧(قرار رقم   .٤٣٦
  العدد الخامس عشر  .شيخ عطا محمد فايز المحتسب تعيين البشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٤٨(قرار رقم   .٤٣٧
  العدد الخامس عشر  .حمد خليل حربشيخ عبد اهللا م تعيين البشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٤٩(قرار رقم   .٤٣٨
  العدد الخامس عشر  .شيخ ماهر عليان أحمد خضير تعيين البشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٥٠(قرار رقم   .٤٣٩
  العدد الخامس عشر  .شيخ صالح عودة أحمد حشيش تعيين البشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٥١(قرار رقم   .٤٤٠
  العدد الخامس عشر  .لعتيليشيخ مؤمن عفيف محمد ا تعيين البشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٥٢(قرار رقم   .٤٤١
  العدد الخامس عشر  .محمد حسين الريس/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٥٣(قرار رقم   .٤٤٢
  العدد الخامس عشر  .عبد الفتاح حميد/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٥٤(قرار رقم   .٤٤٣
  س عشرالعدد الخام  .هدى حمود حمودة/ السيدة تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٥٥(قرار رقم   .٤٤٤
  العدد الخامس عشر  .سعيد مصباح كنعان/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٥٦(قرار رقم   .٤٤٥
  العدد الخامس عشر  .مهدي نجيب األحمد/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٥٧(قرار رقم   .٤٤٦
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 ٣٧

  العدد الخامس عشر  .يونس القواسمي/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٥٨(قرار رقم   .٤٤٧
  العدد الخامس عشر  .مازن أبو سعود/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٥٩(قرار رقم   .٤٤٨
  العدد الخامس عشر  .إبراهيم راغب ملحم/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٦٠(قرار رقم   .٤٤٩
  العدد الخامس عشر  .ربحي عبد المهدي أبو سنينة/  تعيين الدكتوربشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٦١(قرار رقم   .٤٥٠
  العدد الخامس عشر  .نبيل محمود عمرو/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦ة لسن) ١٦٢(قرار رقم   .٤٥١
  العدد الخامس عشر  .محمد يوسف بارود/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٦٣(قرار رقم   .٤٥٢
  العدد الخامس عشر  .زهدي محمود سعيد/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٦٤(قرار رقم   .٤٥٣
  العدد الخامس عشر  .يوسف رمضان عوض اهللا/ لسيدا تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٦٥(قرار رقم   .٤٥٤
  العدد الخامس عشر  .أسيس المكتبة الوطنية تبشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٦٦(قرار رقم   .٤٥٥
  العدد الخامس عشر  .ماهر سليمان الكرد/ الدكتور تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٦٧(قرار رقم   .٤٥٦
  العدد الخامس عشر  .لغولكايد شحادة ا/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٦٨(قرار رقم   .٤٥٧
  العدد الخامس عشر  .مجد عبد العزيز الوجيه/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٦٩(قرار رقم   .٤٥٨
  العدد الخامس عشر  .سعد توفيق الصايغ/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٧٠(قرار رقم   .٤٥٩
  لخامس عشرالعدد ا  .فايق محمد وراد/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٧١(قرار رقم   .٤٦٠
  العدد الخامس عشر  . المطبوعات المالية واألختام الرسميةبشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٧٢(قرار رقم   .٤٦١
  العدد السادس عشر  .إنشاء مؤسسة فلسطينية للنقل الجوي بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٧٣(قرار رقم   .٤٦٢
  عشرالعدد السادس   .محمود سعيد دواس/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٧٤(قرار رقم   .٤٦٣
  العدد السادس عشر  .خالد عبد الفتاح العزة/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٧٥(قرار رقم   .٤٦٤
  العدد السادس عشر  .أحمد خالد األغا/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٧٦(قرار رقم   .٤٦٥
  العدد السادس عشر  .سعد حمدان الجرجاوي/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٧٧(قرار رقم   .٤٦٦
  العدد السادس عشر  .سليم جبريل الحسنات/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٧٨(م قرار رق  .٤٦٧
  العدد السادس عشر  .رمضان محمد البطة/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٧٩(قرار رقم   .٤٦٨
  العدد السادس عشر  .كمال كامل ياسين/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٨٠(قرار رقم   .٤٦٩
  العدد السادس عشر  .عبد المحسن حمام/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٨١(قرار رقم   .٤٧٠
  العدد السادس عشر  .ساجي سالمة خليل/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٨٢(قرار رقم   .٤٧١
  العدد السادس عشر  .عبد اهللا حسين السكافي/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٨٣(قرار رقم   .٤٧٢
  العدد السادس عشر  .سمعان بشارة خوري/ السيد  تعيينبشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٨٤(قرار رقم   .٤٧٣
  العدد السادس عشر  .حسن صالح حسن/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٨٥(قرار رقم   .٤٧٤
  العدد السادس عشر  .موسى أحمد الوزير/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٨٦(قرار رقم   .٤٧٥
  العدد السادس عشر  .لفراعنةحمادة يوسف ا/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٨٧(قرار رقم   .٤٧٦
  العدد السادس عشر  .نور جميل صويص/ السيدة تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٨٨(قرار رقم   .٤٧٧
  العدد السادس عشر  .طارق محمود العلي/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٨٩(قرار رقم   .٤٧٨
  ادس عشرالعدد الس  ذياب خضر مرعي حسن/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٩٠(قرار رقم   .٤٧٩
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 ٣٨

  العدد السادس عشر  حامد أحمد الحساسنة/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٩١(قرار رقم   .٤٨٠
  العدد السادس عشر  بسام شكري أبو غربية/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٩٢(قرار رقم   .٤٨١
  العدد السادس عشر  راتب عبد القادر العملة/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٩٣(قرار رقم   .٤٨٢
  العدد السادس عشر  ماهر محمد غنيم/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٩٤(قرار رقم   .٤٨٣
  العدد السادس عشر  عبد الهادي ذياب عبد الهادي/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٩٥(قرار رقم   .٤٨٤
  العدد السادس عشر  عبد اهللا إبراهيم خضرة/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٩٦(قرار رقم   .٤٨٥
  العدد السادس عشر  ليانة عبد الرحيم عبد ربه/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٧لسنة ) ١٩٧( رقم قرار  .٤٨٦
  العدد السادس عشر  خيري حسن يوسف/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٩٨(قرار رقم   .٤٨٧
  العدد السادس عشر  صالح مصطفى نمر/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ١٩٩(قرار رقم   .٤٨٨
  العدد السادس عشر  طوابع اإليرادات بشأن ١٩٩٦لسنة ) ٢٠٠(قرار رقم   .٤٨٩
  العدد السادس عشر  عماد عقاب الساعد/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ٢٠١(قرار رقم   .٤٩٠
  العدد السادس عشر  إبراهيم موسى جاد اهللا/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ٢٠٢(قرار رقم   .٤٩١
  العدد السادس عشر  محمود القاروطمحمد / السيد تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ٢٠٣(قرار رقم   .٤٩٢
  العدد السادس عشر  العقيد طيار سلمان محمود أبو حليب تعيين بشأن ١٩٩٦لسنة ) ٢٠٤(قرار رقم   .٤٩٣
  العدد السادس عشر  نبيل  بدر ترزي/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٧لسنة ) ١(قرار رقم   .٤٩٤
  لعدد السادس عشرا  إنشاء مركز الدراسات االقتصادية بشأن ١٩٩٧لسنة ) ٢(قرار رقم   .٤٩٥
  العدد السادس عشر  محرم شعبان البرغوثي/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٧لسنة ) ٣(قرار رقم   .٤٩٦
  العدد السادس عشر  إنشاء دار الكتب الوطنية الفلسطينية بشأن ١٩٩٧لسنة ) ٤(قرار رقم   .٤٩٧
 ١٩٦١لسنة ) ١٠(سريان قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم  بشأن ١٩٩٧لسنة ) ٥(قرار رقم   .٤٩٨

  على األراضي الفلسطينية
  العدد السادس عشر

  العدد السابع عشر  غازي جمال الصوراني/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٧لسنة ) ٦(قرار رقم   .٤٩٩
  العدد السابع العشر  حسام فتحي العلول/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٧لسنة ) ٧(قرار رقم   .٥٠٠
  العدد السابع العشر  يم يحيى أبو سليمإبراه/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٧لسنة ) ٨(قرار رقم   .٥٠١
  العدد السابع العشر  صالح علي الزحيكة/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٧لسنة ) ٩(قرار رقم   .٥٠٢
  العدد السابع العشر  خميس أبو ندى/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٧لسنة ) ١٠(قرار رقم   .٥٠٣
   السابع العشرالعدد  جريس إلياس جريس/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٧لسنة ) ١١(قرار رقم   .٥٠٤
  العدد السابع العشر  عبد الجبار علي البرغوثي/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٧لسنة ) ١٢(قرار رقم   .٥٠٥
  العدد السابع العشر  مصطفى فؤاد حرارة/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٧لسنة ) ١٣(قرار رقم   .٥٠٦
  شرالعدد السابع الع  سعيد موسى فودة/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٧لسنة ) ١٤(قرار رقم   .٥٠٧
  العدد السابع العشر  يوسف أحمد جبران/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٧لسنة ) ١٥(قرار رقم   .٥٠٨
  العدد السابع العشر  مدحت صيدم/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٧لسنة ) ١٦(قرار رقم   .٥٠٩
  العدد السابع العشر   إنشاء سلطة البيئةبشأن ١٩٩٧لسنة ) ١٧(قرار رقم   .٥١٠
  العدد السابع العشر  محمد حسن أبو شمعة/ السيديين  تعبشأن ١٩٩٧لسنة ) ١٨(قرار رقم   .٥١١
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 ٣٩

  العدد السابع العشر  عاطف قاسم دبور/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٧لسنة ) ١٩(قرار رقم   .٥١٢
  العدد السابع العشر  بيان أبو شعبان/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٧لسنة ) ٢٠(قرار رقم   .٥١٣
  العدد السابع العشر  ليل الطيبيرئيسة خ/ السيدة تعيين بشأن ١٩٩٧لسنة ) ٢١(قرار رقم   .٥١٤
  العدد السابع العشر  نعيم خليل عبد الواحد/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٧لسنة ) ٢٢(قرار رقم   .٥١٥
  العدد السابع العشر  علي جميل مهنا/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٧لسنة ) ٢٣(قرار رقم   .٥١٦
  لعدد السابع العشرا  فايز داوود القواسمي/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٧لسنة ) ٢٤(قرار رقم   .٥١٧
  العدد السابع العشر  ثابت ثابت/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٧لسنة ) ٢٥(قرار رقم   .٥١٨
  العدد السابع العشر  جمال الخياط/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٧لسنة ) ٢٦(قرار رقم   .٥١٩
  العدد السابع العشر  محمود أحمد الناطور/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٧لسنة ) ٢٧(قرار رقم   .٥٢٠
  العدد السابع العشر  ليلى منصور جمال/ السيدة تعيين بشأن ١٩٩٧لسنة ) ٢٨(قم قرار ر   .٥٢١
  العدد السابع العشر  فايز األسود/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٧لسنة ) ٢٩(قرار رقم   .٥٢٢
  العدد السابع العشر  عصام بدر/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٧لسنة ) ٣٠(قرار رقم   .٥٢٣
  العدد السابع العشر  عبد المالك جابر/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٧لسنة ) ٣١(قرار رقم   .٥٢٤
  العدد السابع العشر  يوسف عمر القواسمي/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٧لسنة ) ٣٢(قرار رقم   .٥٢٥
  العدد السابع العشر  زاهدة مفيد عبده/ السيدة تعيين بشأن ١٩٩٧لسنة ) ٣٣(قرار رقم   .٥٢٦
  العدد السابع العشر  نجميل ياسي/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٧لسنة ) ٣٤(قرار رقم   .٥٢٧
  العدد السابع العشر  رياض خالد الحسن/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٧لسنة ) ٣٥(قرار رقم   .٥٢٨
  العدد السابع العشر  توفيق محمد الشهابي/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٧لسنة ) ٣٦(قرار رقم   .٥٢٩
  ع العشرالعدد الساب  محمد شعبان الشعبان/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٧لسنة ) ٣٧(قرار رقم   .٥٣٠
  العدد السابع العشر  يوسف مصطفى البسماوي/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٧لسنة ) ٣٨(قرار رقم   .٥٣١
  العدد السابع العشر  سمير حليلة/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٧لسنة ) ٣٩(قرار رقم   .٥٣٢
  العدد السابع العشر  إنشاء محكمة صلح في بلدة بير نبالة بشأن ١٩٩٧لسنة ) ٤٠(قرار رقم   .٥٣٣
  العدد السابع العشر  إنشاء محكمة صلح مقرها مدينة جباليا بشأن ١٩٩٧لسنة ) ٤١(رقم قرار   .٥٣٤
  العدد السابع العشر  العيزرية/  إنشاء محكمة بداية في محافظة القدسبشأن ١٩٩٧لسنة ) ٤٢(قرار رقم   .٥٣٥
  العدد السابع العشر   إنشاء محكمة صلح في محافظ دورابشأن ١٩٩٧لسنة ) ٤٣(قرار رقم   .٥٣٦
  العدد السابع العشر  مدعي عام/ وكالء نيابة تعيين بشأن ١٩٩٧لسنة ) ٤٤(ار رقم قر   .٥٣٧
  العدد السابع العشر  خصيص أرض لجمعيات اإلسكان تبشأن ١٩٩٧لسنة ) ٤٥(قرار رقم   .٥٣٨
  العدد السابع العشر  إعفاء جمعية الهالل األحمر الفلسطيني من الضرائب والمكوس بشأن ١٩٩٧لسنة ) ٤٦(قرار رقم   .٥٣٩
  العدد السابع العشر  حسن صابر أبو لبدة/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٧لسنة ) ٤٧(قرار رقم   .٥٤٠
  العدد الثامن عشر  ن وكالء نيابةيي تعبشأن ١٩٩٧لسنة ) ٤٨(قرار رقم   .٥٤١
  العدد الثامن عشر  محمد يحيى الفرا/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٧لسنة ) ٤٩(قرار رقم   .٥٤٢
  العدد الثامن عشر  عبد المطلب طلب القواسمة/ الدكتوريين  تعبشأن ١٩٩٧لسنة ) ٥٠(قرار رقم   .٥٤٣
  العدد الثامن عشر  قضاه بمحاكم الصلح تعيين بشأن ١٩٩٧لسنة ) ٥١(قرار رقم   .٥٤٤
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 ٤٠

  العدد الثامن عشر  سليم عرفات المبيض/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٧لسنة ) ٥٢(قرار رقم   .٥٤٥
  العدد الثامن عشر  مود سليممحمد مح/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٧لسنة ) ٥٣(قرار رقم   .٥٤٦
  العدد الثامن عشر  محمد تيسير الرفاعي/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٧لسنة ) ٥٤(قرار رقم   .٥٤٧
  العدد الثامن عشر  جهاد فوزي زكارنة/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٧لسنة ) ٥٥(قرار رقم   .٥٤٨
  امن عشرالعدد الث  لوسيا توفيق حجازي/ السيدة تعيين بشأن ١٩٩٧لسنة ) ٥٦(قرار رقم   .٥٤٩
  العدد الثامن عشر  عبد أبو مراحيل/ الدكتور تعيين بشأن ١٩٩٧لسنة ) ٥٧(قرار رقم   .٥٥٠
  العدد الثامن عشر  ات في ديوان الفتوى والتشريع تعيينبشأن ١٩٩٧لسنة ) ٥٨(قرار رقم   .٥٥١
  العدد الثامن عشر  عبد الحميد القدسي/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٧لسنة ) ٥٩(قرار رقم   .٥٥٢
  العدد الثامن عشر  زينب إبراهيم الوزير/ السيدة تعيين بشأن ١٩٩٧لسنة ) ٦٠ (قرار رقم  .٥٥٣
  العدد الثامن عشر  عصام أبو بكر/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٧لسنة ) ٦١(قرار رقم   .٥٥٤
  العدد الثامن عشر  فخري الجبالي/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٧لسنة ) ٦٢(قرار رقم   .٥٥٥
  العدد الثامن عشر  يوسف راغب صافي/ السيد  تعيينبشأن ١٩٩٧لسنة ) ٦٣(قرار رقم   .٥٥٦
  العدد الثامن عشر  وليد نجيب نصار/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٧لسنة ) ٦٤(قرار رقم   .٥٥٧
  العدد الثامن عشر   مؤسسة البحربشأن ١٩٩٧لسنة ) ٦٥(قرار رقم   .٥٥٨
  من عشرالعدد الثا  النظام الداخلي لسلطة المياه الفلسطينية بشأن ١٩٩٧لسنة ) ٦٦(قرار رقم   .٥٥٩
  العدد الثامن عشر  إجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت بشأن ١٩٩٧لسنة ) ٦٧(قرار رقم   .٥٦٠
  العدد الثامن عشر  شكيل اللجنة العليا للتعداد العام تبشأن ١٩٩٧لسنة ) ٦٨(قرار رقم   .٥٦١
   عشرالعدد الثامن  تشكيل لجنة وطنية للتعداد العام بشأن ١٩٩٧لسنة ) ٦٩(قرار رقم   .٥٦٢
  العدد الثامن عشر  . تشكيل لجنه فرعية للتعداد العام بالمحافظاتبشأن ١٩٩٧لسنة ) ٧٠(قرار رقم   .٥٦٣
  العدد الثامن عشر  استمالك أرض للمنفعة العامة بشأن ١٩٩٧لسنة ) ٧١(قرار رقم   .٥٦٤
  العدد الثامن عشر  لنائب العام تعيين ابشأن ١٩٩٧لسنة ) ٧٢(قرار رقم   .٥٦٥
  العدد التاسع العشر  حاتم محيي الدين أبو السعود/  تعيين السيدبشأن ١٩٩٧نة لس) ٧٣(قرار رقم   .٥٦٦
  العدد التاسع عشر  إبراهيم راشد مرقة/  تعيين السيدبشأن ١٩٩٧لسنة ) ٧٤(قرار رقم   .٥٦٧
  العدد التاسع عشر  كليمانص قسطندي خوري/ السيدة تعيين بشأن ١٩٩٧لسنة ) ٧٥(قرار رقم   .٥٦٨
  العدد التاسع عشر  أنعام عبد الهادي/ السيدة تعيين بشأن ١٩٩٧لسنة ) ٧٦(قرار رقم   .٥٦٩
  العدد التاسع عشر  يوسف عبد اهللا الشعراوي/ الدكتور تعيين بشأن ١٩٩٧لسنة ) ٧٧(قرار رقم   .٥٧٠
  العدد التاسع عشر   بتشكيل مجلس تأسيسي لنقابة محامي فلسطين١٩٩٧لسنة ) ٧٨(قرار رقم   .٥٧١
 -٨٤ - ٨٣ -٨٢ - ٨١ -٨٠ - ٧٩لعامة لصالح بلدية نابلس رقم قرارات استمالك أراضي للمنفعة ا  .٥٧٢

٨٨ -٨٧ - ٨٦ -٨٥.   
  العدد التاسع عشر

  العدد التاسع عشر  إنشاء المركز القومي للدراسات والتوثيق بشأن ١٩٩٧لسنة ) ٨٩(قرار رقم   .٥٧٣
  العدد العشرون  لمهندس سمير محمد الشريف تعيين ابشأن ١٩٩٧لسنة ) ٩٠(قرار رقم   .٥٧٤
  العدد العشرون  عبد الهادي ظهير/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٧لسنة ) ٩١(قم قرار ر   .٥٧٥
  العدد العشرون  جبر موسى أبو النجا/ الدكتور تعيين بشأن ١٩٩٧لسنة ) ٩٢(قرار رقم   .٥٧٦
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 ٤١

  العدد العشرون  مسعود محمد أبو اسحاق/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٧لسنة ) ٩٣(قرار رقم   .٥٧٧
  العدد العشرون  يوسف عبد اهللا الشعراوي/ الدكتورعيين  تبشأن ١٩٩٧لسنة ) ٩٤(قرار رقم   .٥٧٨
  العدد العشرون  لدكتورة ف محمد األغا تعيين ابشأن ١٩٩٧لسنة ) ٩٥(قرار رقم   .٥٧٩
  العدد العشرون  فيصل حمدي الحسيني/ المحامي تعيين بشأن ١٩٩٧لسنة ) ٩٦(قرار رقم   .٥٨٠
  العدد العشرون  يم أبو عياش تعيين المهندس إبراهبشأن ١٩٩٧لسنة ) ٩٧(قرار رقم   .٥٨١
  العدد العشرون  فضيلة الشيخ محمود عبد الجواد سالمة تعيين بشأن ١٩٩٧لسنة ) ٩٨(قرار رقم   .٥٨٢
  العدد العشرون  الركن خضر مصطفى معروف/ العميد تعيين بشأن ١٩٩٧لسنة ) ٩٩(قرار رقم   .٥٨٣
  عشرونالعدد ال  مرسي حجير/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٧لسنة ) ١٠٠(قرار رقم   .٥٨٤
  العدد العشرون  ماجد عوني أبو رمضان/ الدكتور تعيين بشأن ١٩٩٧لسنة ) ١٠١(قرار رقم   .٥٨٥
  العدد العشرون   إعفاء سجناء محكوم عليهمبشأن ١٩٩٧لسنة ) ١٠٢(قرار رقم   .٥٨٦
  العدد العشرون   قضاه بالمحكمة المركزية تعيينبشأن ١٩٩٧لسنة ) ١٠٣(قرار رقم   .٥٨٧
  العدد العشرون  ديل رسوم انتقال األراضي تعبشأن ١٩٩٧لسنة ) ١٠٤(قرار رقم   .٥٨٨
  الواحد والعشرون  زكريا إبراهيم عبد الرحيم/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٧لسنة ) ١٠٥(قرار رقم   .٥٨٩
  الواحد والعشرون   بتشكيل محكمة خاصة١٩٩٧لسنة ) ١٠٦(قرار رقم   .٥٩٠
   والعشرونالواحد  تيسير نجم/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٧لسنة ) ١٠٧(قرار رقم   .٥٩١
  الواحد والعشرون  جورج يوسف حزبون/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٧لسنة ) ١٠٨(قرار رقم   .٥٩٢
  الواحد والعشرون  أحمد محمد أبو شاويش/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٧لسنة ) ١٠٩(قرار رقم   .٥٩٣
  الواحد والعشرون  تيسير أحمد فتوح/ الدكتور تعيين بشأن ١٩٩٧لسنة ) ١١٠(قرار رقم   .٥٩٤
  الواحد والعشرون  ممدوح جبر درويش/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٧لسنة ) ١١١(م قرار رق  .٥٩٥
  الواحد والعشرون  عبد اهللا أبو الهنود/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٧لسنة ) ١١٢(قرار رقم   .٥٩٦
  الواحد والعشرون  نديم عارف البراهنة/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٧لسنة ) ١١٣(قرار رقم   .٥٩٧
  الواحد والعشرون  فتحي عرفات/ الدكتور تعيين بشأن ١٩٩٧لسنة ) ١١٤(قرار رقم   .٥٩٨
  الواحد والعشرون  ١٩٩٧لسنة ) ٤٥( تعديل بعض أحكام القرار رقم بشأن ١٩٩٧لسنة ) ١١٥(قرار رقم   .٥٩٩
  الواحد والعشرون  شكيل مجلس مراقبة الحمضيات الفلسطينية تبشأن ١٩٩٨لسنة ) ١(قرار رقم   .٦٠٠
  الواحد والعشرون  إبراهيم أبو دقة/ المحامي  تعيينبشأن ١٩٩٨لسنة ) ٢(قرار رقم   .٦٠١
  الثاني والعشرون  شكيل مجلس إدارة المؤسسة االقتصادية االستهالكية العامة تبشأن ١٩٩٧لسنة ) ١١٦(قرار رقم   .٦٠٢
  الثاني والعشرون  يحيى أبو شهال/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٧لسنة ) ١١٧(قرار رقم   .٦٠٣
  الثاني والعشرون  يوسف رجب الرضيع/ السيدن  تعييبشأن ١٩٩٧لسنة ) ١١٨(قرار رقم   .٦٠٤
  الثاني والعشرون  خضر حسن اللحام/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٧لسنة ) ١١٩(قرار رقم   .٦٠٥
  الثاني والعشرون  جمال محمد البغدادي/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٨لسنة ) ١(قرار رقم   .٦٠٦
  ثاني والعشرونال  أحمد محمد الفرا/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٨لسنة ) ٢(قرار رقم   .٦٠٧
  الثاني والعشرون  خليل عبد الرحمن صافي/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٨لسنة ) ٣(قرار رقم   .٦٠٨
  الثاني والعشرون  نديم غطاس/ الدكتور تعيين بشأن ١٩٩٨لسنة ) ٤(قرار رقم   .٦٠٩
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 ٤٢

  الثاني والعشرون  إلياس نيقوال نصراوي/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٨لسنة ) ٥(قرار رقم   .٦١٠
  الثاني والعشرون  أحمد هزاع شريم/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٨لسنة ) ٦(قرار رقم   .٦١١
  الثاني والعشرون  إنشاء المؤسسة االقتصادية االستهالكية لقوات األمن العام والشرطة بشأن ١٩٩٨لسنة ) ٧(قرار رقم   .٦١٢
  الثاني والعشرون  سمير اصبيحات/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٨لسنة ) ٨(قرار رقم   .٦١٣
  الثاني والعشرون  ٢٠٠٠إنشاء هيئة مشروع بيت لحم  بشأن ١٩٩٨لسنة ) ٩(قرار رقم   .٦١٤
  الثالث والعشرون  إبراهيم عبد المجيد العبد/ الدكتور تعيين بشأن ١٩٩٨لسنة ) ١٠(قرار رقم   .٦١٥
  الثالث والعشرون  عفيف علي اسعيد/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٨لسنة ) ١١(قرار رقم   .٦١٦
  الثالث والعشرون  ريفائل فالح/ السيدتعيين  بشأن ١٩٩٨لسنة ) ١٢(قرار رقم   .٦١٧
  الثالث والعشرون  عقيد مصطفى خرزم/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٨لسنة ) ١٣(قرار رقم   .٦١٨
  الثالث والعشرون  سعد وديع شحيبر/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٨لسنة ) ١٤(قرار رقم   .٦١٩
  الثالث والعشرون   بخصوص محكمة أمن الدولة١٩٩٨لسنة ) ١٥(قرار رقم   .٦٢٠
  الثالث والعشرون  بخصوص مختبرات الجامعات ١٩٩٨لسنة ) ١٦(قرار رقم   .٦٢١
  الثالث والعشرون   استمالك أراضي للمنفعة العامةبشأن ١٩٩٨لسنة ) ١٧(قرار رقم   .٦٢٢
  الثالث والعشرون  مراقب لألوزان والمقاييس والمكاييل تعيين بشأن ١٩٩٨لسنة ) ١٨(قرار رقم   .٦٢٣
  الثالث والعشرون  استمالك أراضي للمنفعة العامة شأنب ١٩٩٨لسنة ) ١٩(قرار رقم   .٦٢٤
  الثالث والعشرون   بإلغاء بعض القرارات واألوامر العسكرية١٩٩٨لسنة ) ٢٠(قرار رقم   .٦٢٥
  الرابع والعشرون  يحيى محمد شامية/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٨لسنة ) ٢١(قرار رقم   .٦٢٦
  الرابع والعشرون  نظمي ميخائيلرؤوف / الدكتور تعيين بشأن ١٩٩٨لسنة ) ٢٢(قرار رقم   .٦٢٧
  الرابع والعشرون  .المديرية العامة لمركز الصالح بشأن ١٩٩٨لسنة ) ٢٣(قرار رقم   .٦٢٨
  الرابع والعشرون  خالد عريقات/ الدكتور تعيين بشأن ١٩٩٨لسنة ) ٢٤(قرار رقم   .٦٢٩
  الرابع والعشرون  لمهندس حسام الخزندار تعيين ابشأن ١٩٩٨لسنة ) ٢٥(قرار رقم   .٦٣٠
  الرابع والعشرون   اإلدارة العامة لترخيص األسلحة والذخائربشأن ١٩٩٨لسنة ) ٢٦(قرار رقم   .٦٣١
  الخامس والعشرون  استمالك أراضي لمنفعة عامة بشأن ١٩٩٨لسنة ) ٢٧(قرار رقم   .٦٣٢
  الخامس والعشرون  موظفين بديوان الفتوى والتشريع تعيين بشأن ١٩٩٨لسنة ) ٢٨(قرار رقم   .٦٣٣
  الخامس والعشرون   إنشاء المدرسة النموذجية للموهوبين بشأن ١٩٩٨ لسنة )٢٩(قرار رقم   .٦٣٤
  الخامس والعشرون  إلى عبسان الجديدة) الصغيرة(ديل اسم مدينة عبسان  تعبشأن ١٩٩٨لسنة ) ٣٠(قرار رقم   .٦٣٥
  الخامس والعشرون  إلغاء أمر استمالك أرض للمنفعة العامة بشأن ١٩٩٨لسنة ) ٣١(قرار رقم   .٦٣٦
  الخامس والعشرون  عبد اهللا أحمد حسين سكافي/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٨لسنة ) ٣٢(قم قرار ر   .٦٣٧
  السادس والعشرون  أسامة أبو صفية/  تعيين السيدبشأن ١٩٩٦لسنة ) ٢٠٥(قرار رقم   .٦٣٨
  السادس والعشرون  الوزير ياسر عمرو/  الموافقة على استقالة السيدبشأن ١٩٩٧لسنة ) ١٢١(قرار رقم   .٦٣٩
  السادس والعشرون   مأموري الضبط القضائي بوزارة التموينبشأن ١٩٩٨لسنة ) ٣٣ (قرار رقم  .٦٤٠
  السابع والعشرون  نايف علي سويطات/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٨لسنة ) ٣٤(قرار رقم   .٦٤١
  السابع والعشرون  ركاد محمود سالم/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٨لسنة ) ٣٥(قرار رقم   .٦٤٢
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 ٤٣

  السابع والعشرون  حسام الدين أبو شعبان/ السيدتعيين  بشأن ١٩٩٨لسنة ) ٣٦(قرار رقم   .٦٤٣
  السابع والعشرون  حل الهيئة الخيرية لمساعدة أبناء القطاع بشأن ١٩٩٨لسنة ) ٣٧(قرار رقم   .٦٤٤
  السابع والعشرون   أريحا-مؤسسة مياه عين السلطان بشأن ١٩٩٨لسنة ) ٣٨(قرار رقم   .٦٤٥
  السابع والعشرون  نتقال أراضيديل رسوم ا تعبشأن ١٩٩٨لسنة ) ٣٩(قرار رقم   .٦٤٦
  الثامن والعشرون  محمد يوسف أبو جراد/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٨لسنة ) ٤٠(قرار رقم   .٦٤٧
  الثامن والعشرون  )بلدية الخليل(استمالك أرض للمنفعة العامة  بشأن ١٩٩٨لسنة ) ٤١(قرار رقم   .٦٤٨
  الثامن والعشرون  )نشاء موقف سيارات للمطارإل(استمالك أرض للمنفعة العامة  بشأن ١٩٩٨لسنة ) ٤٢(قرار رقم   .٦٤٩
  الثامن والعشرون  رخيص استيراد التبغ ومشتقاته تبشأن ١٩٩٨لسنة ) ٤٣(قرار رقم   .٦٥٠
  الثامن والعشرون  تحصيل الرسوم الجمركية عن استيراد التبغ بشأن ١٩٩٨لسنة ) ٤٤(قرار رقم   .٦٥١
  الثامن والعشرون  سعدأسعد األ/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٨لسنة ) ٤٥(قرار رقم   .٦٥٢
  الثامن والعشرون  العقيد سلمان محمود أبو حليب تعيين بشأن ١٩٩٨لسنة ) ٤٦(قرار رقم   .٦٥٣
  الثامن والعشرون  أحمد عمران/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٨لسنة ) ٤٧(قرار رقم   .٦٥٤
  الثامن والعشرون  باجس أمين العلي/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٨لسنة ) ٤٨(قرار رقم   .٦٥٥
  الثامن والعشرون  محمد رشيد/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٨لسنة ) ٤٩(قم قرار ر   .٦٥٦
  الثامن والعشرون  واصل أبو يوسف/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٨لسنة ) ٥٠(قرار رقم   .٦٥٧
  الثامن والعشرون  أحمد أبو ندى/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٨لسنة ) ٥١(قرار رقم   .٦٥٨
  الثامن والعشرون  هيم قبعةإبرا/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٩لسنة ) ١(قرار رقم   .٦٥٩
 تمديـد مـدة واليـة المجلـس التأسيـسي للنقابـة ونفـاذ قـانون نقابـة محـامي بـشأن ١٩٩٩لـسنة ) ٢(قرار رقم   .٦٦٠

  فلسطين
  الثامن والعشرون

  الثامن والعشرون  بترقية بعض موظفي ديوان الفتوى والتشريع ١٩٩٩لسنة ) ٣(قرار رقم   .٦٦١
  الثامن والعشرون  الك أراضي للمنفعة العامةاستم بشأن ١٩٩٩لسنة ) ٤(قرار رقم   .٦٦٢
  الثامن والعشرون   استمالك أراضي للمنفعة العامة إلقامة مقبرة إسالمية عليهابشأن ١٩٩٩لسنة ) ٥(قرار رقم   .٦٦٣
  التاسع والعشرون  محمد يوسف أبو جراد/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٨لسنة ) ٥٢(قرار رقم   .٦٦٤
  التاسع والعشرون  هشام محمود كحيل/ السيدين  تعيبشأن ١٩٩٨لسنة ) ٥٣(قرار رقم   .٦٦٥
  التاسع والعشرون  زياد عبد الرحمن جويلس/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٨لسنة ) ٥٤(قرار رقم   .٦٦٦
  التاسع والعشرون  يونس نمر الخطيب/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٨لسنة ) ٥٥(قرار رقم   .٦٦٧
  التاسع والعشرون  أليوبيهدال صبحي ا/ السيدة تعيين بشأن ١٩٩٨لسنة ) ٥٦(قرار رقم   .٦٦٨
  التاسع والعشرون  محمد درويش العلمي/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٨لسنة ) ٥٧(قرار رقم   .٦٦٩
  التاسع والعشرون  حكمة عزت العجوري/ السيدة تعيين بشأن ١٩٩٨لسنة ) ٥٨(قرار رقم   .٦٧٠
  التاسع والعشرون  رحاب العيساوي/ السيدة تعيين بشأن ١٩٩٨لسنة ) ٥٩(قرار رقم   .٦٧١
  التاسع والعشرون  وائل أمين القاضي/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٨لسنة ) ٦٠(قرار رقم   .٦٧٢
  التاسع والعشرون   إدارة مطار غزة الدوليبشأن ١٩٩٩لسنة ) ٦(قرار رقم   .٦٧٣
  التاسع والعشرون  سيد حسين بركة/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٨لسنة ) ٧(قرار رقم   .٦٧٤
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 ٤٤

  التاسع والعشرون  لطفية إبراهيم الحواري / دةالسي تعيين بشأن ١٩٩٩لسنة ) ٨(قرار رقم   .٦٧٥
  التاسع والعشرون   استمالك أراضي للمنفعة العامةبشأن ١٩٩٩لسنة ) ٩(قرار رقم   .٦٧٦
  التاسع والعشرون   رسوم دمغ األوزان والمقاييس والمكاييل والموازينبشأن ١٩٩٩لسنة ) ١٠(قرار رقم   .٦٧٧
  العدد الثالثون   للمنفعة العامة استمالك أراضيبشأن ١٩٩٨لسنة ) ٦١(قرار رقم   .٦٧٨
  العدد الثالثون  عادل ساق اهللا/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٩لسنة ) ١١(قرار رقم   .٦٧٩
  العدد الثالثون  هيفاء فهمي األغا/ السيدة تعيين بشأن ١٩٩٩لسنة ) ١٢(قرار رقم   .٦٨٠
  العدد الثالثون  صبحي أبو شعيرة/ الدكتور تعيين بشأن ١٩٩٩لسنة ) ١٣(قرار رقم   .٦٨١
  العدد الثالثون  معن رشيد عريقات/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٩لسنة ) ١٤(قرار رقم   .٦٨٢
  العدد الثالثون  سفيان أبو زايدة/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٩لسنة ) ١٥(قرار رقم   .٦٨٣
  العدد الثالثون   نائب لمحافظ سلطة النقد الفلسطينية تعيينبشأن ١٩٩٩لسنة ) ١٦(قرار رقم   .٦٨٤
  العدد الثالثون  مسجل أعلى للمحكمة العليا تعيين بشأن ١٩٩٩ة لسن) ١٧(قرار رقم   .٦٨٥
  العدد الثالثون  رضوان محمد األغا/ األستاذ تعيين بشأن ١٩٩٩لسنة ) ١٨(قرار رقم   .٦٨٦
حويل دائرة اإلحصاء المركزية الفلسطينية لتكون الجهاز المركزي  تبشأن ١٩٩٩لسنة ) ١٩(قرار رقم   .٦٨٧

  لإلحصاء الفلسطيني
  ثونالعدد الثال

  العدد الثالثون  تنفيذ تعداد زراعي بشأن ١٩٩٩لسنة ) ٢٠(قرار رقم   .٦٨٨
  العدد الثالثون  معين فايق خيال/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٩لسنة ) ٢١(قرار رقم   .٦٨٩
  العدد الثالثون  طالب أحمد مسعود جالل/ السيد تعيين بشأن ١٩٩٩لسنة ) ٢٢(قرار رقم   .٦٩٠
  العدد الثالثون  حسين شحادة الشيخ/ السيديين  تعبشأن ١٩٩٩لسنة ) ٢٣(قرار رقم   .٦٩١
  العدد الثالثون  محمد طارق سليمان الشرفا/  تعيين الدكتوربشأن ١٩٩٩لسنة ) ٢٥(قرار رقم   .٦٩٢
  العدد الثالثون  اختصاصات رئيس المحكمة العليا وقاضي القضاة بشأن ١٩٩٩لسنة ) ٢٦(قرار رقم   .٦٩٣
  العدد الثالثون  عوني الناظر/ كتورالد تعيين بشأن ١٩٩٩لسنة ) ٢٧(قرار رقم   .٦٩٤
  العدد الثالثون   مأموريي الضبط القضائي بوزارة الزراعةبشأن ١٩٩٩لسنة ) ٢٨(قرار رقم   .٦٩٥
  الحادي والثالثون   منصب رئيس هيئة الرقابة العامةبشأن ١٩٩٨لسنة ) ٦٢(قرار رقم   .٦٩٦
  لحادي والثالثونا  زهير الصوراني /  تعيين األستاذبشأن ١٩٩٩لسنة ) ٢٩(قرار رقم   .٦٩٧
  الحادي والثالثون  عبد السالم شلعب/  تعيين السيدبشأن ١٩٩٩لسنة ) ٣٠(قرار رقم   .٦٩٨
  الحادي والثالثون  خليل مسعود الراعي/  تعيين السيدبشأن ١٩٩٩لسنة ) ٣١(قرار رقم   .٦٩٩
  نالحادي والثالثو    تعيين المستشار خالد عبد الهادي القدرةبشأن ١٩٩٩لسنة ) ٣٢(قرار رقم   .٧٠٠
  الحادي والثالثون   تشكيل مجلس أمناء جامعة األزهربشأن ١٩٩٩لسنة ) ٣٣(قرار رقم   .٧٠١
  الحادي والثالثون   تشكيل اللجنة العلمية للمبيدات الزراعيةبشأن ١٩٩٩لسنة ) ٣٤(قرار رقم   .٧٠٢
  الحادي والثالثون   استمالك أراضي للمنفعة العامةبشأن ١٩٩٩لسنة ) ٣٥(قرار رقم   .٧٠٣
  الحادي والثالثون   لجنة اإلشراف على سلطة النقد الفلسطينيبشأن ١٩٩٩لسنة ) ٣٦(قرار رقم   .٧٠٤
  الثاني والثالثون  ياسر عرفات دويك/  تعيين السيدبشأن ١٩٩٩لسنة ) ٣٧(قرار رقم   .٧٠٥
  الثاني والثالثون  راسم البياري/  تعيين السيدبشأن ١٩٩٩لسنة ) ٣٨(قرار رقم   .٧٠٦
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 ٤٥

  الثاني والثالثون  تعيين المهندس سعد الدين عبد الرحمن خرما بشأن ١٩٩٩لسنة ) ٣٩(قرار رقم   .٧٠٧
  الثاني والثالثون   تعديل رسوم انتقال األراضيبشأن ١٩٩٩لسنة ) ٤٠(قرار رقم   .٧٠٨
  الثاني والثالثون  . استمالك أراضي للمنفعة العامةبشأن ١٩٩٩لسنة ) ٤١(قرار رقم   .٧٠٩
  الثاني والثالثون  .منفعة العامة استمالك أراضي للبشأن ١٩٩٩لسنة ) ٤٢(قرار رقم   .٧١٠
 استمالك أراضي للمنفعة بشأن ١٩٩٧لسنة ) ٨٢( تعديل القرار رقم بشأن ١٩٩٩لسنة ) ٤٣(قرار رقم   .٧١١

  .العامة
  الثاني والثالثون

  الثاني والثالثون  . استمالك أراضي للمنفعة العامةبشأن ٢٠٠٠لسنة ) ١(قرار رقم   .٧١٢
  ثالثونال و الثثال  .زهير عبد الهادي/ يين السيد تعبشأن ١٩٩٩لسنة ) ٤٤(قرار رقم   .٧١٣
  الثالث والثالثون  .علي محمود جاد اهللا/  بشأن تعيين السيد١٩٩٩لسنة ) ٤٥(قرار رقم   .٧١٤
  الثالث والثالثون  صالح الزرو/  بشأن تعيين السيد٢٠٠٠لسنة ) ٢(قرار رقم   .٧١٥
  ثالث والثالثونال  .عزت نمر أيوب/  بشأن تعيين السيد٢٠٠٠لسنة ) ٣(قرار رقم   .٧١٦
  الثالث والثالثون  . بشأن استمالك أراضي للمنفعة العامة٢٠٠٠لسنة ) ٤(قرار رقم   .٧١٧
  الثالث والثالثون  . بشأن استمالك أراضي للمنفعة العامة٢٠٠٠لسنة ) ٥(قرار رقم   .٧١٨
  الثالث والثالثون  . بشأن تعيين الشيخ تيسير التميمي٢٠٠٠لسنة ) ٦(قرار رقم   .٧١٩
  الثالث والثالثون  . بشأن استمالك أراضي للمنفعة العامة٢٠٠٠لسنة ) ٧(قرار رقم   .٧٢٠
  الثالث والثالثون  منى ميسرة بسيسو/  بشأن تعيين السيدة٢٠٠٠لسنة ) ٨(قرار رقم   .٧٢١
  الثالث والثالثون  .فتحي عرفات/  بشأن تعيين الدكتور٢٠٠٠لسنة ) ٩(قرار رقم   .٧٢٢
  الثالث والثالثون  فتحي محمد درويش/ د بشأن تعيين السي٢٠٠٠لسنة ) ١٠(قرار رقم   .٧٢٣
  الثالث والثالثون  سليمان داوود الشرفا/  بشأن تعيين الدكتور٢٠٠٠لسنة ) ١١(قرار رقم   .٧٢٤
  الثالث والثالثون  .مروان إميل طوباسي/  بشأن تعيين السيد٢٠٠٠لسنة ) ١٢(قرار رقم   .٧٢٥
  الرابع والثالثون  عة العامة استمالك أراضي لغايات المنفبشأن ١٩٩٩لسنة ) ٤٦(قرار رقم   .٧٢٦
  الرابع والثالثون   بإنشاء سلطة الموانئ البحرية١٩٩٩لسنة ) ٤٧(قرار رقم   .٧٢٧
  الرابع والثالثون   ترقية المهندس جبريل أبو عليبشأن ٢٠٠٠لسنة ) ١٣(قرار رقم   .٧٢٨
فيـصل  تعيين صاحب السمو األمير طيار فواز بـن ناصـر بـن فهـد البشأن ٢٠٠٠لسنة ) ١٤(قرار رقم   .٧٢٩

  آل سعود
  الرابع والثالثون

  الرابع والثالثون  . استمالك أراضي لغايات المنفعة العامةبشأن ٢٠٠٠لسنة ) ١٥(قرار رقم   .٧٣٠
  الرابع والثالثون  . استمالك أراضي لغايات المنفعة العامةبشأن ٢٠٠٠لسنة ) ١٦(قرار رقم   .٧٣١
  الرابع والثالثون  . الوطنية بتشكيل مجلس أمناء جامعة النجاح٢٠٠٠لسنة ) ١٧(قرار رقم   .٧٣٢
  الرابع والثالثون  . تعديل قرار استمالك أراضي لغايات المنفعة العامةبشأن ٢٠٠٠لسنة ) ١٨(قرار رقم   .٧٣٣
 مـنح صـفة الـضبط القـضائي لمـدير عـام الـدفاع المـدني ولفئـات مـن بـشأن ٢٠٠٠لـسنة ) ١٩(قرار رقـم   .٧٣٤

  .موظفين المديرية العامة للدفاع المدني
  الثالثونالرابع و 

  الرابع والثالثون   استمالك أراضي للمنفعة العامةبشأن ٢٠٠٠لسنة ) ٢٠(قرار رقم   .٧٣٥
  الرابع والثالثون  . استمالك أراضي للمنفعة العامةبشأن ٢٠٠٠لسنة ) ٢١(قرار رقم   .٧٣٦
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 ٤٦

  الرابع والثالثون  . استمالك أراضي للمنفعة العامةبشأن ٢٠٠٠لسنة ) ٢٢(قرار رقم   .٧٣٧
  الرابع والثالثون  . ترخيص محال بيع وتداول المبيدات الزراعيةبشأن ٢٠٠٠لسنة ) ٢٣(قرار رقم   .٧٣٨
  الرابع والثالثون  . استمالك أراضي لغايات المنفعة العامةبشأن ٢٠٠٠لسنة ) ٢٤(قرار رقم   .٧٣٩
  الرابع والثالثون  . تعيل اسم مجلس قروي البيوك إلي مجلس قروي النصربشأن ٢٠٠٠لسنة ) ٢٥(قرار رقم   .٧٤٠
  الخامس والثالثون  . استمالك أراضي للمنفعة العامةبشأن ٢٠٠٠لسنة ) ٢٦(قرار رقم   .٧٤١
  الخامس والثالثون  . اعتماد لوائح شروط السالمة والوقاية من الحريقبشأن ٢٠٠٠لسنة ) ٢٧(قرار رقم   .٧٤٢
  الخامس والثالثون  . حظر استيراد السجائر وحظر الترخيص بهابشأن ٢٠٠٠لسنة ) ٢٨(قرار رقم   .٧٤٣
  السادس والثالثون  . تشكيل مجلس القضاء األعلىبشأن ٢٠٠٠لسنة ) ٢٩(قرار رقم   .٧٤٤
  السادس والثالثون  .ف كامل سالم/  تعيين السيدةبشأن ٢٠٠٠لسنة ) ٣٠(قرار رقم   .٧٤٥
  السادس والثالثون  . استمالك أراضي لغايات المنفعة العامةبشأن ٢٠٠٠لسنة ) ٣١(قرار رقم   .٧٤٦
  السادس والثالثون  . ترقية بعض موظفي ديوان الفتوى والتشريعبشأن ٢٠٠٠سنة ل) ٣٢(قرار رقم   .٧٤٧
  السادس والثالثون  .نصار خليل الحناوي/  تعيين السيدبشأن ٢٠٠٠لسنة ) ٣٣(قرار رقم   .٧٤٨
  السادس والثالثون  .فاروق ممتاز اإلفرنجي/  تعيين السيدبشأن ٢٠٠٠لسنة ) ٣٤(قرار رقم   .٧٤٩
  السادس والثالثون  .محمد أحمد القصراوي/  تعيين السيدبشأن ٢٠٠٠لسنة ) ٣٥(قرار رقم   .٧٥٠
  السادس والثالثون  .عماد العتيلي/  تعيين السيدبشأن ٢٠٠١لسنة ) ١(قرار رقم   .٧٥١
  السادس والثالثون  .وسيم رشيدأغا/  تعيين السيدبشأن ٢٠٠١لسنة ) ٢(قرار رقم   .٧٥٢
  السادس والثالثون  .انمطلق حس/  تعيين السيدبشأن ٢٠٠١لسنة ) ٣(قرار رقم   .٧٥٣
  السادس والثالثون  عبد حميد المصري/  تعيين السيدبشأن ٢٠٠١لسنة ) ٤(قرار رقم   .٧٥٤
  السابع والثالثون  .محمد طارق سليمان الشرفا/  تعيين الدكتوربشأن ٢٠٠٠لسنة ) ٣٦(قرار رقم   .٧٥٥
  الثالثونالتاسع و   .هايل عادل الفاهوم/  تعيين السيدبشأن ١٩٩٨لسنة ) ٦٣(قرار رقم   .٧٥٦
  التاسع والثالثون  .محمد شحادة سدر قاضيا بالمحكمة العليا/  تعيين األستاذبشأن ٢٠٠٠لسنة ) ٣٧(قرار رقم   .٧٥٧
  التاسع والثالثون  .عمرو عبد اهللا الحوراني/  تعيين السيدبشأن ٢٠٠١لسنة ) ٥(قرار رقم   .٧٥٨
  التاسع والثالثون  .معاوية سليم حسنين/  تعيين الدكتوربشأن ٢٠٠١لسنة ) ٦(قرار رقم   .٧٥٩
  التاسع والثالثون  .ذياب عيوش/  تعيين السيدبشأن ٢٠٠١لسنة ) ٧(قرار رقم   .٧٦٠
  التاسع والثالثون  .يونس عمرو/  تعيين السيدبشأن ٢٠٠١لسنة ) ٨(قرار رقم   .٧٦١
  التاسع والثالثون  .أحمد صقر خلوصي بسيسو/  تعيين السيدبشأن ٢٠٠١لسنة ) ٩(قرار رقم   .٧٦٢
  التاسع والثالثون  .حسني سالم زعرب/  تعيين السيدبشأن ٢٠٠١لسنة ) ١٠(قرار رقم   .٧٦٣
  التاسع والثالثون  . سفيان عبد اهللا األغابشأن ٢٠٠١لسنة ) ١١(قرار رقم   .٧٦٤
 حظر بشأن ٢٠٠٠لسنة ) ٢٨( إيقاف العمل مؤقتا بالقرار رقم بشأن ٢٠٠١لسنة ) ١٢(قرار رقم   .٧٦٥

  .استيراد السجائر وحظر الترخيص به
  سع والثالثونالتا

  التاسع والثالثون  . استمالك أراضي للمنفعة العامةبشأن ٢٠٠١لسنة ) ١٣(قرار رقم   .٧٦٦
  التاسع والثالثون  . استمالك أراضي للمنفعة العامةبشأن ٢٠٠١لسنة ) ١٤(قرار رقم   .٧٦٧
  التاسع والثالثون  .حاتم عطا أبو شعبان/  تعيين السيدبشأن ٢٠٠١لسنة ) ١٥(قرار رقم   .٧٦٨
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 ٤٧

  األربعون  .سمير صليبا سابا/  تعيين السيدبشأن ١٩٩٩لسنة ) ٤٨( رقم قرار  .٧٦٩
  األربعون  .جهاد خليل الوزير/  تعيين الدكتوربشأن ٢٠٠١لسنة ) ١٦(قرار رقم   .٧٧٠
  األربعون  .المحافظ محمد راشد الجعبري إلى وزارة الداخلية/  نقل السيدبشأن ٢٠٠١لسنة ) ١٧(قرار رقم   .٧٧١
  األربعون  .مدني محمد المدني/  تعيين السيدبشأن ٢٠٠١لسنة ) ١٨(قرار رقم   .٧٧٢
  األربعون  . تشكيل مجلس أمناء جامعة األقصىبشأن ٢٠٠١لسنة ) ١٩(قرار رقم   .٧٧٣
  األربعون  . تعيين قضاه للصلح في المحافظات الفلسطينيةبشأن ٢٠٠٢لسنة ) ١(قرار رقم   .٧٧٤
  األربعون   بشأن تعيين قضاة صلح٢٠٠٢ لسنة) ١( تعديل القرار رقم بشأن ٢٠٠٢لسنة ) ٢(قرار رقم   .٧٧٥
  األربعون  . اعتماد الصحفي اإليطالي الكبير رفائيل شيريلو شهيدا للصحافةبشأن ٢٠٠٢لسنة ) ٣(قرار رقم   .٧٧٦
  الثاني واألربعون  .زهير مناصرة/  نقل السيدبشأن ٢٠٠٢لسنة ) ٤(قرار رقم   .٧٧٧
  لثاني واألربعونا  . بتعيين رئيس لسلطة البيئة٢٠٠٢لسنة ) ٥(قرار رقم   .٧٧٨
  الثاني واألربعون  . بتعيين رئيس لهيئة شؤون المنظمات األهلية٢٠٠٢لسنة ) ٦(قرار رقم   .٧٧٩
  الثاني واألربعون  . بتعين رئيس للهيئة الوطنية لمقاومة االستيطان٢٠٠٢لسنة ) ٧(قرار رقم   .٧٨٠
  الثاني واألربعون  .رين بتعيين رئيس للهيئة العامة لشؤون األسرى والمحر ٢٠٠٢لسنة ) ٨(قرار رقم   .٧٨١
  الثاني واألربعون  .طالل سدر/  بتعيين السيد٢٠٠٢لسنة ) ٩(قرار رقم   .٧٨٢
  الثاني واألربعون  .سعدي الكرنز/  بتعيين السيد٢٠٠٢لسنة ) ١٠(قرار رقم   .٧٨٣
  الثاني واألربعون  . بتعيين رئيس لسلطة األراضي٢٠٠٢لسنة ) ١١(قرار رقم   .٧٨٤
  الثاني واألربعون  .سليمان محمد الدحدوح أعمال ديوان الفتوى والتشريع/ ولي األستاذ بت٢٠٠٢لسنة ) ١٢(قرار رقم   .٧٨٥
  الثاني واألربعون  . استمالك أراضي للمنفعة العامةبشأن ٢٠٠٢لسنة ) ١٣(قرار رقم   .٧٨٦
  الثاني واألربعون  . استمالك أراضي للمنفعة العامةبشأن ٢٠٠٢لسنة ) ١٤(قرار رقم   .٧٨٧
  الثاني واألربعون  .أحمد حسن صبح/  تعيين السيدبشأن ٢٠٠٢لسنة ) ١٥(قرار رقم   .٧٨٨
  الثالث واألربعون  .أمين عبد القادر صيام/  تعيين السيدبشأن ٢٠٠٢لسنة ) ١٦(قرار رقم   .٧٨٩
  الثالث واألربعون  .طالل سدر/  تعيين السيدبشأن ٢٠٠٢لسنة ) ١٧(قرار رقم   .٧٩٠
  الثالث واألربعون  . أبو زيادزياد/  تعيين السيدبشأن ٢٠٠٢لسنة ) ١٨(قرار رقم   .٧٩١
  الثالث واألربعون  .ماهر غنيم/  تعيين السيدبشأن ٢٠٠٢لسنة ) ١٩(قرار رقم   .٧٩٢
  الثالث واألربعون  .مروان عبد الحميد/  تعيين السيدبشأن ٢٠٠٢لسنة ) ٢٠(قرار رقم   .٧٩٣
  لث واألربعونالثا  . تشكيل مجلس إدارة صندوق التأمين والمعاشاتبشأن ٢٠٠٢لسنة ) ٢١(قرار رقم   .٧٩٤
  الثالث واألربعون  .منذر صالح. د/  تعيين السيدبشأن ٢٠٠٢لسنة ) ٢٢(قرار رقم   .٧٩٥
  الثالث واألربعون  .يحيى يخلف/  تعيين السيدبشأن ٢٠٠٢لسنة ) ٢٣(قرار رقم   .٧٩٦
  الثالث واألربعون  . ضم وزير الداخلية إلى عضوية مجلس األمن األعلىبشأن ٢٠٠٢لسنة ) ٢٤(قرار رقم   .٧٩٧
  الثالث واألربعون  .زهير مناصرة/  تعيين السيدبشأن ٢٠٠٢لسنة ) ٢٥(قرار رقم   .٧٩٨
  الثالث واألربعون  .جبريل الرجوب/  تعيين السيدبشأن ٢٠٠٢لسنة ) ٢٦(قرار رقم   .٧٩٩
  الثالث واألربعون  .غازي الجبالي/  تعيين السيدبشأن ٢٠٠٢لسنة ) ٢٧(قرار رقم   .٨٠٠
  الثالث واألربعون  .شرطة سليم علي البرديني/ ين العميد تعيبشأن ٢٠٠٢لسنة ) ٢٨(قرار رقم   .٨٠١
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 ٤٨

  الثالث واألربعون  . النائب العام ألمن الدولي خالد القدرةبشأن ٢٠٠٢لسنة ) ٢٩(قرار رقم   .٨٠٢
  الثالث واألربعون  .إميل جرجوعي. د/  تعيين السيدبشأن ٢٠٠٢لسنة ) ٣٠(قرار رقم   .٨٠٣
  الثالث واألربعون  . تعيين قضاهبشأن ٢٠٠٢لسنة ) ٣١(قرار رقم   .٨٠٤
  الثالث واألربعون  .عريف روبين الجعبري/  تعيين السيدبشأن ٢٠٠٢لسنة ) ٣٢(قرار رقم   .٨٠٥
  الثالث واألربعون  .بتشكيل مجلس إدارة سلطة النقد الجديد٢٠٠٢لسنة ) ٣٣(قرار رقم   .٨٠٦
  بعونالثالث واألر   .عروبة علي البرغوثي/  تعيين السيدةبشأن ٢٠٠٢لسنة ) ٣٤(قرار رقم   .٨٠٧
  الرابع واألربعون  . تعيين جهاد فوزي زكارنةبشأن ٢٠٠٢لسنة ) ١٥(قرار رقم   .٨٠٨
  الرابع واألربعون   تعيين عزام فوزي أبو بكربشأن ٢٠٠٢لسنة ) ١٦(قرار رقم   .٨٠٩
  الرابع واألربعون  . تعيين نصري أحمد عبد الوهاب سلموديبشأن ٢٠٠٢لسنة ) ١٧(قرار رقم   .٨١٠
  الرابع واألربعون  . تعيين جميل محمد أبو سعدةبشأن ٢٠٠٢لسنة ) ١٨(قرار رقم   .٨١١
  الرابع واألربعون  . تعيين محمد موسى جبران ديوانبشأن ٢٠٠٢لسنة ) ١٩(قرار رقم   .٨١٢
  الرابع واألربعون  . تعيين ريما محمد كيالنيبشأن ٢٠٠٢لسنة ) ٢٠(قرار رقم   .٨١٣
  رابع واألربعونال  . تعيين منير فضل الخالديبشأن ٢٠٠٢لسنة ) ٢١(قرار رقم   .٨١٤
  الرابع واألربعون  . تعيين فاهوم عيسى شلبيبشأن ٢٠٠٢لسنة ) ٢٢(قرار رقم   .٨١٥
  الرابع واألربعون  . بشأن تعيين زينب إبراهيم الوزير٢٠٠٢لسنة ) ٢٣(قرار رقم   .٨١٦
  الرابع واألربعون  . بشأن تعيين محمد مصطفى ديوان٢٠٠٢لسنة ) ٢٤(قرار رقم   .٨١٧
  الرابع واألربعون  . بشأن تعيين محمود الفاغوري٢٠٠٢لسنة ) ٢٥(قرار رقم   .٨١٨
  الرابع واألربعون  . بشأن تعيين زهير اللحام٢٠٠٢لسنة ) ٢٦(قرار رقم   .٨١٩
  الرابع واألربعون  . بشأن تعيين عبد اهللا عبد المنعم٢٠٠٢لسنة ) ٢٧(قرار رقم   .٨٢٠
  ونالرابع واألربع  . بشأن تعيين جعفر أحمد هديب٢٠٠٢لسنة ) ٢٨(قرار رقم   .٨٢١
  الرابع واألربعون  . بشأن تعيين مازن أحمد أبو السعود٢٠٠٢لسنة ) ٢٩(قرار رقم   .٨٢٢
  الرابع واألربعون  . بشأن تعيين خليل عبد اهللا نخلة٢٠٠٢لسنة ) ٣٠(قرار رقم   .٨٢٣
  الرابع واألربعون  . بشأن تعيين سمير سليم أبو غزالة٢٠٠٢لسنة ) ٣١(قرار رقم   .٨٢٤
  الرابع واألربعون  .أن تعيين عدنان وصفي المصري بش٢٠٠٢لسنة ) ٣٢(قرار رقم   .٨٢٥
  الرابع واألربعون  . بشأن تعيين علي القواسمي٢٠٠٢لسنة ) ٣٣(قرار رقم   .٨٢٦
  الرابع واألربعون  . بشأن تعيين جميل الطريفي٢٠٠٢لسنة ) ٣٤(قرار رقم   .٨٢٧
  الرابع واألربعون  . بشأن تعيين عبد القادر محمد عيسى٢٠٠٢لسنة ) ٣٥(قرار رقم   .٨٢٨
  الرابع واألربعون   يوسف مصطفى باميةة بشأن تعيين رند٢٠٠٢لسنة ) ٣٦(قرار رقم   .٨٢٩
  الرابع واألربعون  . بشأن تعيين محمود عيسى أبو الهيجا٢٠٠٢لسنة ) ٣٧(قرار رقم   .٨٣٠
  الرابع واألربعون  . بشأن تعيين محمد صالح الخليلي٢٠٠٢لسنة ) ٣٨(قرار رقم   .٨٣١
  الرابع واألربعون  .ن تعيين يعقوب يوسف شاهين بشأ٢٠٠٢لسنة ) ٣٩(قرار رقم   .٨٣٢
  الرابع واألربعون  . بشأن تعيين فايق خالد عبد الهادي ديك٢٠٠٢لسنة ) ٤٠(قرار رقم   .٨٣٣
  الرابع واألربعون  . بشأن تعيين إبراهيم حسين أبو لحية٢٠٠٢لسنة ) ٤١(قرار رقم   .٨٣٤
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  ابع واألربعونالر   . بشأن تعيين سعد وديع شحيبر٢٠٠٢لسنة ) ٤٢(قرار رقم   .٨٣٥
  الرابع واألربعون  . بشأن تعيين عدالة إبراهيم أبو ستة٢٠٠٢لسنة ) ٤٣(قرار رقم   .٨٣٦
  الرابع واألربعون  . بشأن تعيين عبد الفتاح خليل مقداد٢٠٠٢لسنة ) ٤٤(قرار رقم   .٨٣٧
  الرابع واألربعون  . بشأن تعيين أحمد محمد بشير٢٠٠٢لسنة ) ٤٥(قرار رقم   .٨٣٨
  الرابع واألربعون  . بشأن تعيين محمد عبد خليل أبو سعدة٢٠٠٢نة لس) ٤٦(قرار رقم   .٨٣٩
  الرابع واألربعون  . بشأن تعيين مجدي عبد الرحمن الخالدي٢٠٠٢لسنة ) ٤٧(قرار رقم   .٨٤٠
  الرابع واألربعون  . بشأن تعيين جنين رؤوف حنا البينا٢٠٠٢لسنة ) ٤٨(قرار رقم   .٨٤١
  الرابع واألربعون  . نجيب نصار بشأن تعيين وليم٢٠٠٢لسنة ) ٤٩(قرار رقم   .٨٤٢
  الرابع واألربعون  . بشأن تعيين محمد سليم الوحيدي٢٠٠٢لسنة ) ٥٠(قرار رقم   .٨٤٣
  الرابع واألربعون  . بشأن ترقية وكالء النيابة العامة٢٠٠٢لسنة ) ٥١(قرار رقم   .٨٤٤
  الرابع واألربعون  . بشأن تعيين حازم إسماعيل الشنار٢٠٠٢لسنة ) ٥٢(قرار رقم   .٨٤٥
  الرابع واألربعون  . بشأن تعيين أسامة حفظي ملحيس٢٠٠٢لسنة ) ٥٣(رار رقم ق  .٨٤٦
  الرابع واألربعون   بشأن تعيين حمدان محمد موسى طه٢٠٠٢لسنة ) ٥٤(قرار رقم   .٨٤٧
  الرابع واألربعون  . بشأن تعيين هشام فارس مصطفى٢٠٠٢لسنة ) ٥٥(قرار رقم   .٨٤٨
  الرابع واألربعون  .عبد الحليم عياش بشأن تعيين عدنان ٢٠٠٢لسنة ) ٥٦(قرار رقم   .٨٤٩
  الرابع واألربعون  . بشأن تعيين خالد عبد الهدي القدرة٢٠٠٢لسنة ) ٥٧(قرار رقم   .٨٥٠
  الرابع واألربعون   بشأن تعيين محمد حسن عبد اهللا عيده٢٠٠٣لسنة ) ١(قرار رقم   .٨٥١
  الرابع واألربعون   بشأن تعيين مي فرج الصراف٢٠٠٣لسنة ) ٢(قرار رقم   .٨٥٢
  الرابع واألربعون  .حنا عبد اهللا عيسى/  بشأن ترقية يحيى عبد الرؤوف شرورو والدكتور٢٠٠٣لسنة ) ٣(قرار رقم   .٨٥٣
  الرابع واألربعون  . بشأن تعيين المتوكل بكر نزال٢٠٠٣لسنة ) ٤(قرار رقم   .٨٥٤
  الرابع واألربعون   بشأن تعيين باسل محمود جابر٢٠٠٣لسنة ) ٥(قرار رقم   .٨٥٥
  الرابع واألربعون  . بشأن تعيين انتصار وليد علي الحريري٢٠٠٣ لسنة )٦(قرار رقم   .٨٥٦
  الرابع واألربعون  . بشأن تعيين عزت محمد شحادة زيدان٢٠٠٣لسنة ) ٧(قرار رقم   .٨٥٧
  الرابع واألربعون   بشأن تعيين سلوى رشيد أبو خفره٢٠٠٣لسنة ) ٨(قرار رقم   .٨٥٨
  الرابع واألربعون  .ل محمد ياسين بشأن تعيين نجالء عاد٢٠٠٣لسنة ) ٩(قرار رقم   .٨٥٩
  الرابع واألربعون  . بشأن تعيين ياسر محمد يوسف النجار٢٠٠٣لسنة ) ١٠(قرار رقم   .٨٦٠
  الرابع واألربعون  . بتشكيل لجنة وزارية لإلشراف على قناة البحرين٢٠٠٣لسنة ) ١١(قرار رقم   .٨٦١
  الرابع واألربعون  ونه بشأن تعيين ايفنجيليا اثاناسيوس عال٢٠٠٣لسنة ) ١٢(قرار رقم   .٨٦٢
  الرابع واألربعون  . بشأن تعيين رغدا هشام سليم فراح٢٠٠٣لسنة ) ١٣(قرار رقم   .٨٦٣
  الرابع واألربعون  . بشأن تعيين جبر محمد جبر عصفور٢٠٠٣لسنة ) ١٤(قرار رقم   .٨٦٤
  الرابع واألربعون   بشأن تعيين هشام سليمان أبو مريم٢٠٠٣لسنة ) ١٥(قرار رقم   .٨٦٥
  الخامس واألربعون  .سامي فايز مسلم.د/  بشأن تعيين السيد٢٠٠٢لسنة ) ٥٨(قرار رقم   .٨٦٦
  الخامس واألربعون  . بشأن تعديل درجات موظفين في أمانة الرئاسة٢٠٠٢لسنة ) ٥٩(قرار رقم   .٨٦٧
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  الخامس واألربعون  سعيد عبد الرحمن أبو علي.  بشأن تعيين د٢٠٠٢لسنة ) ٦٠(قرار رقم   .٨٦٨
  الخامس واألربعون  .طارق محمود البحيصي/  بشأن تعيين األستاذ٢٠٠٢لسنة ) ٦١(قرار رقم   .٨٦٩
  الخامس واألربعون  . بشأن تعديل درجة موظفين في أمانة الرئاسة٢٠٠٣لسنة ) ١٦(قرار رقم   .٨٧٠
  الخامس واألربعون  . بشأن تعديل درجة موظفين في أمانة الرئاسة٢٠٠٣لسنة ) ١٧(قرار رقم   .٨٧١
  الخامس واألربعون  .شأن تعديل درجة موظفين في أمانة الرئاسة ب٢٠٠٣لسنة ) ١٨(قرار رقم   .٨٧٢
  الخامس واألربعون  . بشأن تعديل درجة موظفين في أمانة الرئاسة٢٠٠٣لسنة ) ١٩(قرار رقم   .٨٧٣
  الخامس واألربعون  .أيمن قنديل/  بشأن تعيين السيد٢٠٠٣لسنة ) ٢٠(قرار رقم   .٨٧٤
  الخامس واألربعون  .صالح الزق/  بشأن تعيين السيد٢٠٠٣لسنة ) ٢١(قرار رقم   .٨٧٥
  الخامس واألربعون  .شاكر الوحيدي/  بشأن تعيين األستاذ٢٠٠٣لسنة ) ٢٢(قرار رقم   .٨٧٦
  الخامس واألربعون  نهاية تقلة/  بشأن تعيين السيدة٢٠٠٣لسنة ) ٢٣(قرار رقم   .٨٧٧
  ربعونالخامس واأل  . بشأن ترقية موظفي ديوان الفتوى والتشريع٢٠٠٣لسنة ) ٢٤(قرار رقم   .٨٧٨
  الخامس واألربعون  .محمد إبراهيم الخريشي/  بشأن تعيين السيد٢٠٠٣لسنة ) ٢٥(قرار رقم   .٨٧٩
  الخامس واألربعون  .عصام عبد الرازق أبو بكر/  بشأن تعيين السيد٢٠٠٣لسنة ) ٢٦(قرار رقم   .٨٨٠
  الخامس واألربعون  .حسن يوسف الشريم/  بشأن تعيين السيد٢٠٠٣لسنة ) ٢٧(قرار رقم   .٨٨١
  الخامس واألربعون  .فائق فريد كنعان/  بشأن تعيين السيد٢٠٠٣لسنة ) ٢٨(قرار رقم   .٨٨٢
  الخامس واألربعون  .قدورة موسى قدورة/  بشأن تعيين السيد٢٠٠٣لسنة ) ٢٩(قرار رقم   .٨٨٣
  الخامس واألربعون  .محمد فياض صبح/  بشأن تعديل درجة السيد٢٠٠٣لسنة ) ٣٠(قرار رقم   .٨٨٤
  الخامس واألربعون  .عنان خليل األتيرة/  بشأن تعيين السيدة٢٠٠٣ لسنة) ٣١(قرار رقم   .٨٨٥
  الخامس واألربعون  .صبحي محمود أبو شعيرة/  بشأن تعيين السيد٢٠٠٣لسنة ) ٣٢(قرار رقم   .٨٨٦
  الخامس واألربعون  .عبد السميع الفرنجي/  بشأن تعيين السيد٢٠٠٣لسنة ) ٣٣(قرار رقم   .٨٨٧
  الخامس واألربعون  .جمال محمد شديد/ تعيين السيد بشأن ٢٠٠٣لسنة ) ٣٤(قرار رقم   .٨٨٨
  الخامس واألربعون  .أحمد خضر دحبور/  بشأن تعيين السيد٢٠٠٣لسنة ) ٣٥(قرار رقم   .٨٨٩
  الخامس واألربعون  .مازن محمد غنيم/  بشأن تعيين السيد٢٠٠٣لسنة ) ٣٦(قرار رقم   .٨٩٠
  الخامس واألربعون  .ل الوزيرحنان خلي. د/  بشأن ترفيع السيدة٢٠٠٣لسنة ) ٣٧(قرار رقم   .٨٩١
  الخامس واألربعون  .كمال عبد الكريم قبعة.  بشأن تعديل درجة د٢٠٠٣لسنة ) ٣٨(قرار رقم   .٨٩٢
  الخامس واألربعون  .يحيى محمد شامية/  بشأن تعيين السيد٢٠٠٣لسنة ) ٣٩(قرار رقم   .٨٩٣
  س واألربعونالخام  .عمر عزة كتانة. د/  بشأن تعيين السيد٢٠٠٣لسنة ) ٤٠(قرار رقم   .٨٩٤
  الخامس واألربعون  .بالل عبد الرحيم دويكات/  بشأن تعيين السيد٢٠٠٣لسنة ) ٤١(قرار رقم   .٨٩٥
  الخامس واألربعون  .فتحي يوسف البرقاوي/  بشأن تعيين السيد٢٠٠٣لسنة ) ٤٢(قرار رقم   .٨٩٦
  الخامس واألربعون  كايد خليل جرادات/  بشأن تعيين السيد٢٠٠٣لسنة ) ٤٣(قرار رقم   .٨٩٧
  الخامس واألربعون   بشأن تعيين علي إبراهيم محمد٢٠٠٣لسنة ) ٤٤(قرار رقم   .٨٩٨
  الخامس واألربعون  حسام الدين أبو الرب/ الدكتور  بشأن تعيين٢٠٠٣لسنة ) ٤٥(قرار رقم   .٨٩٩
  الخامس واألربعون   بشأن تعيين رشيد خالد منصور٢٠٠٣لسنة ) ٤٦(قرار رقم   .٩٠٠
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  الخامس واألربعون  زياد الحاج أحمد الرجوب/ عيين السيد بشأن ت٢٠٠٣لسنة ) ٤٧(قرار رقم   .٩٠١
  الخامس واألربعون  .عبد الرحمن حمد/  بشأن تعيين الدكتور٢٠٠٣لسنة ) ٤٨(قرار رقم   .٩٠٢
  الخامس واألربعون  زهير الصوراني/  بشأن تعيين السيد٢٠٠٣لسنة ) ٤٩(قرار رقم   .٩٠٣
  الخامس واألربعون  .لشيبيأحمد ا/  بشأن تعيين السيد٢٠٠٣لسنة ) ٥٠(قرار رقم   .٩٠٤
  الخامس واألربعون  .عبد العزيز شاهين/  بشأن تعيين السيد٢٠٠٣لسنة ) ٥١(قرار رقم   .٩٠٥
  الخامس واألربعون  هاني الحسن/  بشأن تعيين السيد٢٠٠٣لسنة ) ٥٢(قرار رقم   .٩٠٦
  األربعونالخامس و   .محمد عبد العزيز أبو شريعة/  بشأن تعيين الدكتور٢٠٠٣لسنة ) ٥٣(قرار رقم   .٩٠٧
  الخامس واألربعون  أحمد عبد الرحمن/  بشأن تعيين السيد٢٠٠٣لسنة ) ٥٤(قرار رقم   .٩٠٨
  الخامس واألربعون  .هيثم رشيد محمود الحلبي/  بشأن تعيين السيد٢٠٠٣لسنة ) ٥٥(قرار رقم   .٩٠٩
  ونالخامس واألربع  .أمين عبد السالم العزوني/  بشأن تعيين األستاذ٢٠٠٣لسنة ) ٥٦(قرار رقم   .٩١٠
  الخامس واألربعون  .معين إلياس خوري/ بشأن تعيين الدكتور٢٠٠٣لسنة ) ٥٧(قرار رقم   .٩١١
  الخامس واألربعون  .محمد لطفي ياسين/  بشأن تعيين السيد٢٠٠٣لسنة ) ٥٨(قرار رقم   .٩١٢
  السادس واألربعون  . بإنشاء الهيئة الوطنية لمسميات اإلنترنت٢٠٠١لسنة ) ٢٠(قرار رقم   .٩١٣
  السادس واألربعون  .سعيد قاسم القدرة/  بتعيين السيد٢٠٠٢لسنة ) ٦٢(قرار رقم   .٩١٤
  السادس واألربعون  .ربيعة علي محمود عيوش/  بشأن تعيين السيدة٢٠٠٢لسنة ) ٦٣(قرار رقم   .٩١٥
  السادس واألربعون  ٢٠٠١لسنة ) ٢٠( بشأن تعديل القرار رقم ٢٠٠٣لسنة ) ٥٩(قرار رقم   .٩١٦
  السادس واألربعون  .راسم محمود البياري/ يع السيد بترف٢٠٠٣لسنة ) ٦٠(قرار رقم   .٩١٧
  السادس واألربعون  .علي صالح حماد الزغاري/  بترفيع السيد٢٠٠٣لسنة ) ٦١(قرار رقم   .٩١٨
  السادس واألربعون  .أمين وافي وسامي سابا/  بتعيين األستاذان٢٠٠٣لسنة ) ٦٢(قرار رقم   .٩١٩
  السادس واألربعون  . عبد اهللا الجالدفريد/  بتعيين األستاذ٢٠٠٣لسنة ) ٦٣(قرار رقم   .٩٢٠
  السادس واألربعون  .عطا اهللا خيري أحمد/  بترفيع األستاذ٢٠٠٣لسنة ) ٦٤(قرار رقم   .٩٢١
  السادس واألربعون  .فوزي أبو وطفة/  بتعين األستاذ٢٠٠٣لسنة ) ٦٥(قرار رقم   .٩٢٢
  السادس واألربعون  .أمين وافي/  بتعيين األستاذ٢٠٠٣لسنة ) ٦٦(قرار رقم   .٩٢٣
  السادس واألربعون  .خالد القدرة/  بتعيين األستاذ٢٠٠٣لسنة ) ٦٧(قرار رقم   .٩٢٤
  السادس واألربعون  زهير الصوراني/  بتعيين األستاذ٢٠٠٣لسنة ) ٦٨(قرار رقم   .٩٢٥
  السادس واألربعون  . بتعيين المهندس نبيل فانوس٢٠٠٣لسنة ) ٦٩(قرار رقم   .٩٢٦
  السادس واألربعون  .مروان طوباسي/  بترفيع السيد٢٠٠٣لسنة ) ٧٠(قرار رقم   .٩٢٧
  السادس واألربعون  .حسين أبو عاصي/  بتعيين األستاذ٢٠٠٣لسنة ) ٧١(قرار رقم   .٩٢٨
  السادس واألربعون  .أحمد محمد حلس/  بتعيين السيد٢٠٠٣لسنة ) ٧٢(قرار رقم   .٩٢٩
  السادس واألربعون  .ذياب نمر اللوح/  بتعيين السيد٢٠٠٣لسنة ) ٧٣(قرار رقم   .٩٣٠
  السادس واألربعون   نقل دائرة المحافظين وأعمالهم ودوائرهم إلى مقر الرئاسة٢٠٠٣لسنة ) ٧٤( رقم قرار  .٩٣١
  السادس واألربعون  .صالح الدين الزحيكة/  بترفيع السيد٢٠٠٣لسنة ) ٧٥(قرار رقم   .٩٣٢
  السادس واألربعون  .محمود رمضان النيرب/  بترفيع السيد٢٠٠٣لسنة ) ٧٦(قرار رقم   .٩٣٣
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  السادس واألربعون  .عمر أحمد شبلي/  بشأن ترقية السيد٢٠٠٣لسنة ) ٧٧(قرار رقم   .٩٣٤
  السادس واألربعون  .سعدي الوحيدي/  بشأن ترقية السيد٢٠٠٣لسنة ) ٧٨(قرار رقم   .٩٣٥
  السادس واألربعون  .عيوش عبد المجيد عبد السالم/  بشأن ترقية السيدة٢٠٠٣لسنة ) ٧٩(قرار رقم   .٩٣٦
  السادس واألربعون  .جمال عوض زقوت/ بشأن نقل السيد ٢٠٠٣لسنة ) ٨٠(قرار رقم   .٩٣٧
  السادس واألربعون  .منصور سليمان أبو جزر/  بشأن تعيين السيد٢٠٠٣لسنة ) ٨١(قرار رقم   .٩٣٨
  السادس واألربعون  .أحمد حسن صبح./  بشأن نقل وترفيع د٢٠٠٣لسنة ) ٨٢(قرار رقم   .٩٣٩
  السادس واألربعون   مسمارخالد/  بشأن تعيين السيد٢٠٠٣لسنة ) ٨٣(قرار رقم   .٩٤٠
  السادس واألربعون  . بشأن تعديل درجة موظفين أمانة الرئاسة٢٠٠٣لسنة ) ٨٤(قرار رقم   .٩٤١
  السادس واألربعون  .رضوان األغا/  بشأن تعيين األستاذ٢٠٠٣لسنة ) ٨٥(قرار رقم   .٩٤٢
  السادس واألربعون  .كمال عايش/  بشأن تعيين األستاذ٢٠٠٣لسنة ) ٨٦(قرار رقم   .٩٤٣
  السادس واألربعون  نظمي مهنا/  بشأن ترفيع السيد٢٠٠٣لسنة ) ٨٧(قرار رقم   .٩٤٤
  السادس واألربعون  .سلطي ريموني/  بشأن تعيين السيد٢٠٠٣لسنة ) ٨٨(قرار رقم   .٩٤٥
  السادس واألربعون  .زكي خضر زعرب/  بشأن تعيين السيد٢٠٠٣لسنة ) ٨٩(قرار رقم   .٩٤٦
  السادس واألربعون  .أحمد حسني األمير/ السيد بشأن تعيين ٢٠٠٣لسنة ) ٩٠(قرار رقم   .٩٤٧
  السادس واألربعون  توفيق حيدر الشوا/  بشأن تعيين السيد٢٠٠٣لسنة ) ٩١(قرار رقم   .٩٤٨
  السادس واألربعون  .سلمان أبو حليب/  بترقية العميد طيار٢٠٠٣لسنة ) ٩٢(قرار رقم   .٩٤٩
  لسادس واألربعونا  .أحمد دحبور/  بشأن تعيين السيد٢٠٠٣لسنة ) ٩٣(قرار رقم   .٩٥٠
  السادس واألربعون  .عبد الحكيم عوض/  بشأن ترفيع السيد٢٠٠٣لسنة ) ٩٤(قرار رقم   .٩٥١
  السادس واألربعون  زياد أبو عين/  بنقل السيد٢٠٠٣لسنة ) ٩٥(قرار رقم   .٩٥٢
  السادس واألربعون  .عيسى أحمد قراقع/  بتعيين السيد٢٠٠٣لسنة ) ٩٦(قرار رقم   .٩٥٣
  السادس واألربعون  . بتعيين راضي جميل الجراعي٢٠٠٣لسنة ) ٩٧(قرار رقم   .٩٥٤
  السادس واألربعون  .سعد شحيبر/  بتعيين السيد٢٠٠٣لسنة ) ٩٨(قرار رقم   .٩٥٥
  السابع واألربعون   بشأن سلطة الطيران المدني٢٠٠٣لسنة ) ٩٩(قرار رقم   .٩٥٦
  السابع واألربعون  .ة الفلسطينية األعلى إلدارة الخطوط الجوي بخصوص تشكيل المجلس٢٠٠٣لسنة ) ١٠٠(قرار رقم   .٩٥٧
  السابع واألربعون  زهير إبراهيم المناصرة/  بنقل العميد٢٠٠٣لسنة ) ١٠١(قرار رقم   .٩٥٨
  السابع واألربعون  .مرعي حسن عبد الرحمن. د/  بشأن ترفيع السيد٢٠٠٣لسنة ) ١٠٢(قرار رقم   .٩٥٩
  السابع واألربعون  .ساجي خليل سالمة/  بشأن ترفيع السيد٢٠٠٣لسنة ) ١٠٣(قرار رقم   .٩٦٠
  السابع واألربعون  .حازم نصري عودة/  بشأن ترفيع السيد٢٠٠٣لسنة ) ١٠٤(قرار رقم   .٩٦١
  السابع واألربعون  عبير محمد الوحيدي/  بشأن ترفيع السيدة٢٠٠٣لسنة ) ١٠٥(قرار رقم   .٩٦٢
   واألربعونالسابع   بشأن ترقيات في وزارة األوقاف والشؤون الدينية٢٠٠٣لسنة ) ١٠٦(قرار رقم   .٩٦٣
  السابع واألربعون  . بشأن ترفيع في وكالة األنباء الفلسطينية وفا٢٠٠٣لسنة ) ١٠٧(قرار رقم   .٩٦٤
  السابع واألربعون  .رياض خالد الحسن/  بشأن ترفيع السيد٢٠٠٣لسنة ) ١٠٨(قرار رقم   .٩٦٥
  السابع واألربعون  ).بكدار( بشأن فرز أسماء إلى ٢٠٠٣لسنة ) ١٠٩(قرار رقم   .٩٦٦
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  السابع واألربعون  . بشأن ترفيع في وكالة األنباء الفلسطينية وفا٢٠٠٣لسنة ) ١١٠( رقم قرار  .٩٦٧
  السابع واألربعون  .حسام شويكة بدرجة قاضي/  بشأن تعيين السيد٢٠٠٣لسنة ) ١١١(قرار رقم   .٩٦٨
  السابع واألربعون  . بشأن تعيين قضاة صلح بالمحاكم النظامية٢٠٠٣لسنة ) ١١٢(قرار رقم   .٩٦٩
  السابع واألربعون  . بشأن تعيين المستشار سامي صرصور رئيس المحكمة العليا٢٠٠٣لسنة ) ١١٣( رقم قرار  .٩٧٠
  السابع واألربعون  .اشتية بدرجة وزير محمد.  بشأن تعيين د٢٠٠٣لسنة ) ١١٤(قرار رقم   .٩٧١
  السابع واألربعون  .هدى محمود حمودة/  بشأن ترفيع السيدة٢٠٠٣لسنة ) ١١٥(قرار رقم   .٩٧٢
  السابع واألربعون  .جبريل الرجوب/  بشأن تعيين العميد٢٠٠٣لسنة ) ١١٦(ر رقم قرا  .٩٧٣
  السابع واألربعون  .نبيلة أحمد عيسى/  بشأن ترفيع السيدة٢٠٠٣لسنة ) ١١٧(قرار رقم   .٩٧٤
  الثامن واألربعون  .أحمد إبراهيم جبارة/  بشأن تعيين السيد٢٠٠٣لسنة ) ١١٨(قرار رقم   .٩٧٥
  الثامن واألربعون  محمد إبراهيم اشتيه. د/  بشأن تعيين السيد٢٠٠٣لسنة ) ١١٩(قرار رقم   .٩٧٦
  الثامن واألربعون  . بخصوص صندوق البلديات٢٠٠٣لسنة ) ١٢٠(قرار رقم   .٩٧٧
  الثامن واألربعون  . بشأن صالحية إثبات أهلة الشهور القمرية واإلعالن عنها٢٠٠٣لسنة ) ١٢١(قرار رقم   .٩٧٨
  الثامن واألربعون  . تعيين اللواء غازي عبد الرحمن الجبالي بشأن٢٠٠٣لسنة ) ١٢٢(قرار رقم   .٩٧٩
  الثامن واألربعون  . بشأن ترقية قضاة بالمحكمة العليا وندب قضاة وتعيين قاضي صلح٢٠٠٣لسنة ) ١٢٣(قرار رقم   .٩٨٠
  الثامن واألربعون  .جمال صالح حماد/  بشأن ترفيع السيد٢٠٠٣لسنة ) ١٢٤(قرار رقم   .٩٨١
  الثامن واألربعون  .قدورة موسى قدورة/  بشأن تعيين السيد٢٠٠٣نة لس) ١٢٥(قرار رقم   .٩٨٢
  الثامن واألربعون  . بشأن جمال أحمد محيسن٢٠٠٣لسنة ) ١٢٦(قرار رقم   .٩٨٣
  الثامن واألربعون  .جهاد رجب حمدان/  بشأن تعيين السيد٢٠٠٣لسنة ) ١٢٧(قرار رقم   .٩٨٤
  الثامن واألربعون  .مد موسى علوانعبد مح/  بشأن تعيين السيد٢٠٠٣لسنة ) ١٢٨(قرار رقم   .٩٨٥
  الثامن واألربعون  .عمر فالح دقة. د/  بشأن تعيين السيد٢٠٠٣لسنة ) ١٢٩(قرار رقم   .٩٨٦
  الثامن واألربعون  .عبد الناصر رجب السراج/  بشأن تعيين السيد٢٠٠٣لسنة ) ١٣٠(قرار رقم   .٩٨٧
  الثامن واألربعون   الشواعزام عبد الكريم/  بشأن تعيين السيد٢٠٠٣لسنة ) ١٣١(قرار رقم   .٩٨٨
  الثامن واألربعون  . بترفيع موظفين في وزارة الشؤون المدنية٢٠٠٤لسنة ) ١(قرار رقم   .٩٨٩
  الثامن واألربعون  .نبيل سليم الرمالوي/  بشأن تعيين السيد٢٠٠٤لسنة ) ٢(قرار رقم   .٩٩٠
  ربعونالتاسع واأل  .جميل حسن شحادة/  بشأن تعيين السيد١٩٩٤لسنة ) ٢٢٧(قرار رقم   .٩٩١
  التاسع واألربعون  .محمد رفعت محمد عابد/  بشأن ترفيع السيد٢٠٠٣لسنة ) ١٣٢(قرار رقم   .٩٩٢
  التاسع واألربعون  .أمال محمد الرشيدي/  بشأن ترفيع السيدة٢٠٠٣لسنة ) ١٣٣(قرار رقم   .٩٩٣
  ربعونالتاسع واأل  )الخطيب(حسن عارف سليمان /  بشأن نقل وترفيع السيد٢٠٠٤لسنة ) ٣(قرار رقم   .٩٩٤
  التاسع واألربعون  .فوزي محمد خليفة/  بشأن تعيين السيد٢٠٠٤لسنة ) ٤(قرار رقم   .٩٩٥
  التاسع واألربعون  .علي شحادة مناصرة/ جمال محمود حسين.  بشأن ترفيع السادة د٢٠٠٤لسنة ) ٥(قرار رقم   .٩٩٦
  ألربعونالتاسع وا  .طالب محمد موسى البزور/  بشأن تعيين السيد٢٠٠٤لسنة ) ٦(قرار رقم   .٩٩٧
  التاسع واألربعون  يونس نمر الخطيب/  بشأن ترفيع السيد٢٠٠٤لسنة ) ٧(قرار رقم   .٩٩٨
  التاسع واألربعون  .أحمد يوسف النجار/  بشأن تعيين السيد٢٠٠٤لسنة ) ٨(قرار رقم   .٩٩٩
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 جمال عبد -٢ محمد موسى البطل -١ بشأن تعديل درجة كل من السادة ٢٠٠٤لسنة ) ٩(قرار رقم .١٠٠٠
  . طه عدنان نوفل- ٣رجوب القادر ال

  التاسع واألربعون

  التاسع واألربعون  .وليد حسن العوض/  بشأن ترفيع السيد٢٠٠٤لسنة ) ١٠(قرار رقم .١٠٠١
  التاسع واألربعون  .جعفر أحمد هديب/  بشأن ترفيع السيد٢٠٠٤لسنة ) ١١(قرار رقم .١٠٠٢
 محارب عبد حسين وادي - ٢هراوي  فريد حمودة المش-١ ترفيع السادة بشأن ٢٠٠٤لسنة ) ١٢(قرار رقم .١٠٠٣

  . عماد خالد األغا-٥ مازن سليمان أبو شريعة -٤ عبد العزيز عبد الرحمن األعرج - ٣
  التاسع واألربعون

  التاسع واألربعون  .عبد اهللا حجازي/  بشأن تربع السيد٢٠٠٤لسنة ) ١٣(قرار رقم .١٠٠٤
  التاسع واألربعون  .مأحمد هزاع شري/  بشأن تعيين السيد٢٠٠٤لسنة ) ١٤(قرار رقم .١٠٠٥
فتحي محمود . د-٢ عبد الحميد سالم المصري -١ بشأن ترفيع السادة ٢٠٠٤لسنة ) ١٥(قرار رقم .١٠٠٦

  .ح سليمان شل نافذ. د-٣الحاج / أبو السيد
  التاسع واألربعون

  التاسع واألربعون  .محمد عبد العزيز جودة. د/  بشأن تعيين السيد٢٠٠٤لسنة ) ١٦(قرار رقم .١٠٠٧
  التاسع واألربعون  .عدنان إبراهيم حسن النجار/  بشأن تعيين السيد٢٠٠٤لسنة ) ١٧( رقم قرار.١٠٠٨
  التاسع واألربعون  . بشأن تعيين فضيلة الشيخ عبد الكريم خليل الكحلوت٢٠٠٤لسنة ) ١٨(قرار رقم .١٠٠٩
  التاسع واألربعون  .فريد عبد يوسف قواس/  بشأن ترفيع السيد٢٠٠٤لسنة ) ١٩(قرار رقم .١٠١٠
  التاسع واألربعون   بشير محمد أحمد زاهر - ٢ أسامة جميل البسط -١ بشأن ترفيع السادة ٢٠٠٤لسنة ) ٢٠(رار رقم ق.١٠١١
 عبد الحي عبد الرحمن -٢ أحمد حسني األمير -١ بشأن ترفيع السادة ٢٠٠٤لسنة ) ٢١(قرار رقم .١٠١٢

  . طالل خليل الخزندار-٣. اللحام
  التاسع واألربعون

  التاسع واألربعون  . بشأن تخفيض عقوبة اإلعدام على المتهم أيمن محمد أبو سعدة٢٠٠٤ة لسن) ٢٢(قرار رقم .١٠١٣
  التاسع واألربعون  عبد الرحمن محمد سليمان. د/  بشأن ترفيع السيد٢٠٠٤لسنة ) ٢٣(قرار رقم .١٠١٤
  التاسع واألربعون  فدوى محمد البرغوثي/  بشأن تعيين السيدة٢٠٠٤لسنة ) ٢٤(قرار رقم .١٠١٥
  التاسع واألربعون  .فاروق يونس أبو الرب/  بشأن تعيين السيد٢٠٠٤لسنة ) ٢٥(قم قرار ر .١٠١٦
  التاسع واألربعون  .أحمد محمد علي الرفاعي/  بشأن ترفيع السيد٢٠٠٤لسنة ) ٢٦(قرار رقم .١٠١٧
  التاسع واألربعون  فايز إحميدان القدرة/  بشأن تعيين األستاذ٢٠٠٤لسنة ) ٢٧(قرار رقم .١٠١٨
  التاسع واألربعون  .صائب فوزي بامية/  بشأن ترفيع السيد٢٠٠٤ لسنة )٢٨(قرار رقم .١٠١٩
 محمد جعفر الباز -٢ -خالد عبد القادر صيام-١ بشأن ترفيع السادة ٢٠٠٤لسنة ) ٢٩(قرار رقم .١٠٢٠

  . صالح صالح القدومي-٤ عبد اهللا جاد اهللا إبراهيم ياغي - ٣
  التاسع واألربعون

  التاسع واألربعون  .نعيم محمد عبد الرحمن أبو عنزة/ فيع السيد بشأن تر ٢٠٠٤لسنة ) ٣٠(قرار رقم .١٠٢١
  التاسع واألربعون  محمود خالد أحمد األغا/  بشأن ترفيع السيد٢٠٠٤لسنة ) ٣١(قرار رقم .١٠٢٢
  التاسع واألربعون  .حافظ منصور البرغوثي/  بشأن نقل وترفيع السيد٢٠٠٤لسنة ) ٣٢(قرار رقم .١٠٢٣
  التاسع واألربعون  .محمد محمود صالح أبو سعدة/ شأنترفيع السيد ب٢٠٠٤لسنة ) ٣٣(قرار رقم .١٠٢٤
  التاسع واألربعون  .محمد أنيس القاق/ السفير/  بشأن ترفيع السيد٢٠٠٤لسنة ) ٣٤(قرار رقم .١٠٢٥
  التاسع واألربعون  .سليم حسين سليم الزريعي/  بشأن تعيين السيد٢٠٠٤لسنة ) ٣٥(قرار رقم .١٠٢٦
  التاسع واألربعون إبراهيم سيف الدين عباهرة -٢ رياض طالل علي -١بشأن تعيين السادة  ٢٠٠٤لسنة ) ٣٦(قرار رقم .١٠٢٧
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  . إسماعيل خليل أسعد- ٤ وضاح مصطفي األسمر - ٣
  التاسع واألربعون  .حسام توفيق عرفات/  بشأن تعيين السيد٢٠٠٤لسنة ) ٣٧(قرار رقم .١٠٢٨
  التاسع واألربعون  .الزبريتيسير علي /  بشأن تعيين السيد٢٠٠٤لسنة ) ٣٨(قرار رقم .١٠٢٩
  التاسع واألربعون  .سليمان محمد الدحدوح/  بشأن تعيين األستاذ٢٠٠٤لسنة ) ٣٩(قرار رقم .١٠٣٠
  التاسع واألربعون  .زياد محمد عطية أبو هاشم/  بشأن ترفيع السيد٢٠٠٤لسنة ) ٤٠(قرار رقم .١٠٣١
عماد سليمان -٢ أبو رمضان  هناء عوني محمد-١ بشأن ترفيع السادة ٢٠٠٤لسنة ) ٤١(قرار رقم .١٠٣٢

  حسين شعث 
  التاسع واألربعون

  التاسع واألربعون  .عوض سليمان حجازي/  بشأن ترفيع الدكتور٢٠٠٤لسنة ) ٤٢(قرار رقم .١٠٣٣
  العدد الخمسون  . بتشكيل سلطة المياه وتعيين المهندس نبيل محمد الشريف١٩٩٥لسنة ) ٣١٣(قرار رقم .١٠٣٤
  العدد الخمسون  .ركاد محمود سالم/  تعيين السيد بشأن١٩٩٨لسنة ) ٦٤(قرار رقم .١٠٣٥
  العدد الخمسون  .مصطفى حسن أبو جاللة/  بشأن ترفيع السيد٢٠٠٣لسنة ) ١٣٤(قرار رقم .١٠٣٦
  العدد الخمسون  .أحمد إبراهيم جبارة/  بشأن تعيين السيد٢٠٠٣لسنة ) ١٣٥(قرار رقم .١٠٣٧
  العدد الخمسون  . محمد إبراهيم عبد اهللاعبد اهللا/  بشأن تعيين السيد٢٠٠٣لسنة ) ١٣٦(قرار رقم .١٠٣٨
  العدد الخمسون  .سلوى كايد قنام/  بشأن تعيين السيدة٢٠٠٤لسنة ) ٤٣(قرار رقم .١٠٣٩
 المتعلق بتشكيل ١٩٩٧لسنة ) ١٠٦( بشأن استمرار العمل بالقرار رقم ٢٠٠٤لسنة ) ٤٤(قرار رقم .١٠٤٠

  .محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل
  العدد الخمسون

  العدد الخمسون  . محكمة جمارك بدائية بتشكيل٢٠٠٤ لسنة) ٤٥(رقم قرار .١٠٤١
  العدد الخمسون  . بشأن ترفيع موظفين إلى درجة رؤساء نيابة في النيابة العامة٢٠٠٤لسنة ) ٤٦(قرار رقم .١٠٤٢
  العدد الخمسون  . بشأن ترفيع موظفين إلى درجة وكالء نيابة في النيابة العامة٢٠٠٤لسنة ) ٤٧(قرار رقم .١٠٤٣
  العدد الخمسون  .سعد توفيق بسيسو/  بشأن ترفيع السيد٢٠٠٤لسنة ) ٤٨(قرار رقم .١٠٤٤
  العدد الخمسون  .محمد باسل  إبراهيم سليمان/  بشأن ترفيع السيد٢٠٠٤لسنة ) ٤٩(قرار رقم .١٠٤٥
  العدد الخمسون  .فؤاد حمدي بسيسو/  بشأن تعيين الدكتور٢٠٠٤لسنة ) ٥٠(قرار رقم .١٠٤٦
  العدد الخمسون  .عصام توفيق محمد مصالحة/  بشأن ترفيع السيد٢٠٠٤ة لسن) ٥١(قرار رقم .١٠٤٧
  العدد الخمسون  .عادل جميل ساق اهللا/  بشأن ترفيع السيد٢٠٠٤لسنة ) ٥٢(قرار رقم .١٠٤٨
  العدد الخمسون  .عبد اهللا أحمد سكافي/  بشأن ترفيع السيد٢٠٠٤لسنة ) ٥٣(قرار رقم .١٠٤٩
  العدد الخمسون  .هاني صالح صالح أبو حشيش/  السيد بشأن ترفيع٢٠٠٤لسنة ) ٥٤(قرار رقم .١٠٥٠
  العدد الخمسون  .مروان نايف سمارة/  بشأن ترفيع السيد٢٠٠٤لسنة ) ٥٥(قرار رقم .١٠٥١
  العدد الخمسون  .حسن عبد الفتاح عبد اهللا/  بشأن ترفيع السيد٢٠٠٤لسنة ) ٥٦(قرار رقم .١٠٥٢
  العدد الخمسون  . ذياب حسين حمدانربيحة/  بشأن ترفيع السيدة٢٠٠٤لسنة ) ٥٧(قرار رقم .١٠٥٣
  العدد الخمسون  فواز ياسين عبد الرحمن حسين/  بشأن ترفيع السيد٢٠٠٤لسنة ) ٥٨(قرار رقم .١٠٥٤
  العدد الخمسون  .وائل وليد يوسف شراب/  بشأن  ترفيع السيد٢٠٠٤لسنة ) ٥٩(قرار رقم .١٠٥٥
  العدد الخمسون  .زارة الصحة في و A4 بشأن ترفيع أطباء إلى درجة ٢٠٠٤لسنة ) ٦٠(قرار رقم .١٠٥٦
  العدد الخمسون  .جهاد إسماعيل قرشولي/  بشأن ترفيع السيد٢٠٠٤لسنة ) ٦١(قرار رقم .١٠٥٧
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  العدد الخمسون  .إبراهيم شحادة المصري/  بشأن  ترفيع السيد٢٠٠٤لسنة ) ٦٢(قرار رقم .١٠٥٨
  دد الخمسونالع  . قاسم األغا أنور حمتو/  بشأن ترفيع السيد٢٠٠٤لسنة ) ٦٣(قرار رقم .١٠٥٩
  العدد الخمسون  .حسام ياسين طبيل/  بشأن ترفيع السيد٢٠٠٤لسنة ) ٦٤(قرار رقم .١٠٦٠
  العدد الخمسون  .هند علي أحمد الخالدي/  بشأن ترفيع السيدة٢٠٠٤لسنة ) ٦٥(قرار رقم .١٠٦١
   الخمسونالعدد  . بشأن تعيين موظفين بدرجة مدير عام في ديوان الموظفين العام٢٠٠٤لسنة ) ٦٦(قرار رقم .١٠٦٢
  العدد الخمسون  .هاني خليل الحصري/  بشأن تعيين السيد٢٠٠٤لسنة ) ٦٧(قرار رقم .١٠٦٣
  العدد الخمسون  .معن رشيد عريقات/  بشأن ترفيع السيد٢٠٠٤لسنة ) ٦٨(قرار رقم .١٠٦٤
  العدد الخمسون  .باسم راجح الجاغوب/  بشأن تعيين السيد٢٠٠٤لسنة ) ٦٩(قرار رقم .١٠٦٥
  العدد الخمسون  .أحمد عبد السالم مجدالني/  بشأن تعيين السيد٢٠٠٤ة لسن) ٧٠(قرار رقم .١٠٦٦
  العدد الخمسون  .توفيق حامد البديري/  بشأن ترفيع السيد٢٠٠٤لسنة ) ٧١(قرار رقم .١٠٦٧
  العدد الخمسون  .جميل جمعة عبد الهادي سالمة/  بشأن تعيين السيد٢٠٠٤لسنة ) ٧٢(قرار رقم .١٠٦٨
  العدد الخمسون  .طاهر عبد اهللا القواسمي/ أن ترفيع السيد بش٢٠٠٤لسنة ) ٧٣(قرار رقم .١٠٦٩
  العدد الخمسون  . بشأن تعيين موظفين رؤساء لمحاكم البداية٢٠٠٤لسنة ) ٧٤(قرار رقم .١٠٧٠
  العدد الخمسون  .نهرو مصطفى يوسف الحداد/  بشأن تعيين السيد٢٠٠٤لسنة ) ٧٥(قرار رقم .١٠٧١
  العدد الخمسون  .علي عبد الحميد شعث/ يد بشأن تعيين الس٢٠٠٤لسنة ) ٧٦(قرار رقم .١٠٧٢
  العدد الخمسون  مفلح نادي االقرع/  بشأن تعيين السيد٢٠٠٤لسنة ) ٧٧(قرار رقم .١٠٧٣
  العدد الخمسون  .فايز شحدة شراب/  بشأن ترفيع السيد٢٠٠٤لسنة ) ٧٨(قرار رقم .١٠٧٤
  العدد الخمسون  .علي عبد العزيز علي عامر/  بشأن ترفيع السيد٢٠٠٤لسنة ) ٧٩(قرار رقم .١٠٧٥
  العدد الخمسون   يزيد عبد الرحمن الحويحي-٢ محمود محمود حسين -١ تعيين السادة بشأن ٢٠٠٤لسنة ) ٨٠(قرار رقم .١٠٧٦
  العدد الخمسون  .نجاة مصطفى رفاعي العريضي/  بشأن ترفيع السيدة٢٠٠٤لسنة ) ٨١(قرار رقم .١٠٧٧
  العدد الخمسون  . في وزارة الثقافةA4  بشأن ترفيع موظفين إلى درجة٢٠٠٤لسنة ) ٨٢(قرار رقم .١٠٧٨
  العدد الخمسون  .علي فتح اهللا حسن الخليلي/  بشأن ترفيع السيد٢٠٠٤لسنة ) ٨٣(قرار رقم .١٠٧٩
  العدد الخمسون  .عبد الفتاح حمد الحاج صالح القلقيلي/  بشأن ترفيع السيد٢٠٠٤لسنة ) ٨٤(قرار رقم .١٠٨٠
  العدد الخمسون  .ناجي خميس الهندي/  بشأن ترفيع السيد٢٠٠٤لسنة ) ٨٥(قرار رقم .١٠٨١
  العدد الخمسون  . في أمانة الرئاسةA4 بشأن ترفيع موظفين إلى درجة ٢٠٠٤لسنة ) ٨٦(قرار رقم .١٠٨٢
  العدد الخمسون  .عمر بكر الخزندار/  بشأن ترفيع السيد٢٠٠٤لسنة ) ٨٧(قرار رقم .١٠٨٣
  العدد الخمسون  ان مصطفى نوفلعبد الحفيظ شعب/  بشأن ترفيع السيد٢٠٠٤لسنة ) ٨٨(قرار رقم .١٠٨٤
  العدد الخمسون  .فضل سعيد كعوش/  بشأن ترفيع السيد٢٠٠٤لسنة ) ٨٩(قرار رقم .١٠٨٥
  العدد الخمسون  .عبد الحفيظ محمد محارب السواركة/  بشأن ترفيع السيد٢٠٠٤لسنة ) ٩٠(قرار رقم .١٠٨٦
  د الخمسونالعد  .هناء عون الشوا/  بشأن تعيين السيدة٢٠٠٤لسنة ) ٩١(قرار رقم .١٠٨٧
  العدد الخمسون  أحمد جواد أمين ربعي/  بشأن تعيين السيد٢٠٠٤لسنة ) ٩٢(قرار رقم .١٠٨٨
  العدد الخمسون  . في وزارة الماليةA2 بشأن ترفيع موظفين إلى درجة ٢٠٠٤لسنة ) ٩٣(قرار رقم .١٠٨٩
  العدد الخمسون  .ة بسام أبو غربي-٢. إبراهيم أبو حميد-١ بشأن ترفيع السادة ٢٠٠٤لسنة ) ٩٤(قرار رقم .١٠٩٠
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  العدد الخمسون  يحيى جودت حافظ الشنار/  بشأن تعيين السيد٢٠٠٤لسنة ) ٩٥(قرار رقم .١٠٩١
  العدد الخمسون  .باسم حسني محمد حمودي/  بشأن تعيين السيد٢٠٠٤لسنة ) ٩٦(قرار رقم .١٠٩٢
  العدد الخمسون  .نصر حمدان خضير/  بشأن تعيين السيد٢٠٠٤لسنة ) ٩٧(قرار رقم .١٠٩٣
  العدد الخمسون  .عاطف محمد الخضري/  بشأن ترفيع السيد٢٠٠٤لسنة ) ٩٨(ر رقم قرا.١٠٩٤
  العدد الخمسون  . محمد عبد ربه العجرمي-٢ حسين محمد حجازي - ١ ترفيع السادة بشأن ٢٠٠٤لسنة ) ٩٩(قرار رقم .١٠٩٥
  العدد الخمسون  .رياض بدوي جبران- ٢. حسين رجا العابد-١ بشأن ترفيع السادة ٢٠٠٤لسنة ) ١٠٠(قرار رقم .١٠٩٦
  العدد الخمسون  . في وزارة الماليةA4 بشأن ترفيع موظفين إلى درجة ٢٠٠٤لسنة ) ١٠١(قرار رقم .١٠٩٧
  العدد الخمسون   وليد عرفات الشريف -٢ وجيه خليل حميدة -١ بشأن ترفيع السادة ٢٠٠٤لسنة ) ١٠٢(قرار رقم .١٠٩٨
  العدد الخمسون  . في وزارة االقتصاد الوطني A4  بشأن ترفيع موظفين إلى درجة٢٠٠٤لسنة ) ١٠٣(قرار رقم .١٠٩٩
  العدد الخمسون  . في الجهاز المركزي لإلحصاءA4 بشأن ترفيع موظفين إلى درجة ٢٠٠٤لسنة ) ١٠٤(قرار رقم .١١٠٠
  العدد الخمسون  .سعيد قاسم القدرة/  بشأن تعيين السيد٢٠٠٤لسنة ) ١٠٥(قرار رقم .١١٠١
  العدد الخمسون  .نادية أحمد رشيد الخياط/ ع السيدة بشأن ترفي٢٠٠٤لسنة ) ١٠٦(قرار رقم .١١٠٢
  العدد الخمسون  .ناصر سعد الدين علي إبراهيم/  بشأن ترفيع السيد٢٠٠٤لسنة ) ١٠٧(قرار رقم .١١٠٣
  العدد الخمسون  .أحمد حسين خالد عباس/  بشأن ترفيع السيد٢٠٠٤لسنة ) ١٠٨(قرار رقم .١١٠٤
  العدد الخمسون  .محمود توفيق سليمان جرادات/ يد بشأن ترفيع الس٢٠٠٤لسنة ) ١٠٩(قرار رقم .١١٠٥
  العدد الخمسون  . في الجهاز المركزي لإلحصاءA3 بشأن تعيين موظفين بدرجة ٢٠٠٤لسنة ) ١١٠(قرار رقم .١١٠٦
  العدد الخمسون   فؤاد اسحق صيام-٢ تيسير محمود أبو سنينة - ١ بشأن ترفيع السادة ٢٠٠٤لسنة ) ١١١(قرار رقم .١١٠٧
  العدد الخمسون  .أمل محمود صالح-٢ نعمة عبد الرحمن عوض -١ ترفيع السيدتينبشأن ٢٠٠٤لسنة ) ١١٢(قرار رقم .١١٠٨
  العدد الخمسون  .أسماء محمود األفغاني/  بشأن ترفيع السيدة٢٠٠٤لسنة ) ١١٣(قرار رقم .١١٠٩
  العدد الخمسون  محمد عودة الدباري/  بشأن ترفيع السيد٢٠٠٤لسنة ) ١١٤(قرار رقم .١١١٠
  العدد الخمسون  . بشأن ترفيع موظفين إلى درجة وكالء نيابة في النيابة العامة٢٠٠٤لسنة ) ١١٥ (قرار رقم.١١١١
  العدد الخمسون  عالء أحمد علي القدوة/  بشأن ترفيع السيد٢٠٠٤لسنة ) ١١٦(قرار رقم .١١١٢
  العدد الخمسون  .محمد سميح أمين النصر/  بشأن ترفيع السيد٢٠٠٤لسنة ) ١١٧(قرار رقم .١١١٣
  العدد الخمسون  نبهان عبد الرحمن أسعد عثمان/  بشأن تعيين السيد٢٠٠٤لسنة ) ١١٨( رقم قرار.١١١٤
  العدد الخمسون  .منذر الشريف إلى ديوان الموظفين العام/  بشأن نقل السيد٢٠٠٤لسنة ) ١١٩(قرار رقم .١١١٥
  العدد الخمسون  .إبراهيم سليم األخرس/  بشأن ترفيع السيد٢٠٠٤لسنة ) ١٢٠(قرار رقم .١١١٦
  العدد الخمسون  . في وزارة الزراعةA3 بشأن ترفيع موظفين إلى درجة ٢٠٠٤لسنة ) ١٢١(قرار رقم .١١١٧
  العدد الخمسون  .بسام محمد الخطيب/  بشأن ترفيع السيد٢٠٠٤لسنة ) ١٢٢(قرار رقم .١١١٨
  العدد الخمسون  .جمال محمود أحمد برغوثي/  بشأن ترفيع السيد٢٠٠٤لسنة ) ١٢٣(قرار رقم .١١١٩
  العدد الخمسون  . في ديوان الموظفين العامA4 بشأن تعيين موظفين بدرجة ٢٠٠٤لسنة ) ١٢٤(رقم قرار .١١٢٠
  العدد الخمسون  .صالح محمد محمد نعراني/  بشأن ترفيع السيد٢٠٠٤لسنة ) ١٢٥(قرار رقم .١١٢١
  العدد الخمسون  .زياد جميل عبد الفتاح/  بشأن ترفيع السيد٢٠٠٤لسنة ) ١٢٦(قرار رقم .١١٢٢
  العدد الخمسون  إبراهيم سليمان أبو دقة/  بشأن بشأن ترفيع السيد٢٠٠٤لسنة ) ١٢٧(رقم قرار .١١٢٣
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  العدد الخمسون  غيث سالمة أبو غيث/  بشأن ترفيع السيد٢٠٠٤لسنة ) ١٢٨(قرار رقم .١١٢٤
  العدد الخمسون  .رسمي حسن محمد علي/  بشأن ترفيع السيد٢٠٠٤لسنة ) ١٢٩(قرار رقم .١١٢٥
  الثاني والخمسون  .تيسير علي جردات.  بتعيين د٢٠٠٤ لسنة) ١٣٠(قرار رقم .١١٢٦
  الثاني والخمسون  .حنا عبد اهللا عيسى/  بترفيع السيد٢٠٠٤لسنة ) ١٣١(قرار رقم .١١٢٧
  الثاني والخمسون  . بترفيع طالل عبد الجبار أبو عفيفة٢٠٠٤لسنة ) ١٣٢(قرار رقم .١١٢٨
  الثاني والخمسون  .جارجمال وصفي الن/  بترفيع السيد٢٠٠٤لسنة ) ١٣٣(قرار رقم .١١٢٩
  الثاني والخمسون  .خالد محمد النجار/  بترفيع السيد٢٠٠٤لسنة ) ١٣٤(قرار رقم .١١٣٠
  الثاني والخمسون  .نبيل محمد قليالت/  بترفيع السيد٢٠٠٤لسنة ) ١٣٥(قرار رقم .١١٣١
  الثاني والخمسون  . بتعيين اللواء خالد يوسف سلطان٢٠٠٤لسنة ) ١٣٦(قرار رقم .١١٣٢
  الثاني والخمسون  .سعيد مصباح كنعان/  بترفيع السيد٢٠٠٤لسنة ) ١٣٧(قرار رقم .١١٣٣
  الثاني والخمسون  .منذر الشريف/  بنقل السيد٢٠٠٤لسنة ) ١٣٨(قرار رقم .١١٣٤
  الثاني والخمسون  . بترفيع العميد ركن حسن أحمد النجار٢٠٠٤لسنة ) ١٣٩(قرار رقم .١١٣٥
  الثاني والخمسون  .لنجاريوسف ا/  بعيين السيد٢٠٠٤لسنة ) ١٤٠(قرار رقم .١١٣٦
  الثاني والخمسون  .طه محمد عبد الحليم/  بترفيع السيد٢٠٠٤لسنة ) ١٤١(قرار رقم .١١٣٧
  الثاني والخمسون  .صفوت إبراهيم ابريغيث/  بترفيع السيد٢٠٠٤لسنة ) ١٤٢(قرار رقم .١١٣٨
  سونالثاني والخم  .  بتعيين اللواء الركن ربحي أحمد عرفات٢٠٠٤لسنة ) ١٤٣(قرار رقم .١١٣٩
  الثاني والخمسون  .بيان سليم األغا/  بترفيع السيد٢٠٠٤لسنة ) ١٤٤(قرار رقم .١١٤٠
  الثاني والخمسون  .توفيق عبد اهللا/  بنقل العميد٢٠٠٤لسنة ) ١٤٥(قرار رقم .١١٤١
  الثاني والخمسون  .عيسى جميل قسيسية/  بتعيين السيد٢٠٠٤لسنة ) ١٤٦(قرار رقم .١١٤٢
  الثاني والخمسون   عبد السميع رفاعينافذ/ يع السيد بترف٢٠٠٤لسنة ) ١٤٧(قرار رقم .١١٤٣
  الثاني والخمسون  .غطاس جميل صويص/  تعيين السيد٢٠٠٤لسنة ) ١٤٨(قرار رقم .١١٤٤
  الثاني والخمسون  .محمد إدريس السلقان/  بتعيين السيد٢٠٠٤لسنة ) ١٤٩(قرار رقم .١١٤٥
  الثاني والخمسون  .طه عبد اهللا الخطيب/  بترفيع السيد٢٠٠٤لسنة ) ١٥٠(قرار رقم .١١٤٦
  الثاني والخمسون  .مصطفى حسن أبو علي/  بترفيع السيد٢٠٠٤)    ١٥١(قرار رقم .١١٤٧
  الثاني والخمسون  .نايف إبراهيم خمايسة/  بعييين السيد٢٠٠٤لسنة ) ١٥٢(قرار رقم .١١٤٨
  الثاني والخمسون  .عبد الرازق منعم أبو الهيجا/  بتعيين السيد٢٠٠٤لسنة ) ١٥٣(قرار رقم .١١٤٩
  الثاني والخمسون  .حسن مصباح البطل/  بترفيع السيد٢٠٠٤لسنة ) ١٥٤(قرار رقم .١١٥٠
  الثاني والخمسون  .كمال محمد أبو الرب/  بنقل السيد٢٠٠٤لسنة ) ١٥٥(قرار رقم .١١٥١
  الثاني والخمسون  .جهاد محمد خميلة/  بترفيع السيد٢٠٠٤لسنة ) ١٥٦(قرار رقم .١١٥٢
  الثاني والخمسون  .مصفى أبو الرب/ السيد بتعيين ٢٠٠٤لسنة ) ١٥٧(قرار رقم .١١٥٣
  الثاني والخمسون  .اللواء خالد يوسف سلطان/  بتعيين السيد٢٠٠٤لسنة ) ١٥٨(قرار رقم .١١٥٤
  الثاني والخمسون  .مرعي حسني عبد الرحمن/  بنقل السيد٢٠٠٤لسنة ) ١٥٩(قرار رقم .١١٥٥
  لثاني والخمسونا  .عنان وصفي المصري/  بتعيين السيد٢٠٠٤لسنة ) ١٦٠(قرار رقم .١١٥٦
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  الثاني والخمسون  .فاروق يونس أبو الرب/  بتعيين السيد٢٠٠٤لسنة ) ١٦١(قرار رقم .١١٥٧
  الثاني والخمسون  فريد عبد اهللا الجالد/  بنقل السيد٢٠٠٤لسنة ) ١٦٢(قرار رقم .١١٥٨
  الثالث والخمسون  .سعادة راغب أحمد الخطيب/  بشأن ترفيع السيد٢٠٠٤لسنة ) ١٦٣(قرار رقم .١١٥٩
  الثالث والخمسون  .يونس حسين هاشم أبو ندى/  بشأن ترفيع السيد٢٠٠٤لسنة ) ١٦٤(قرار رقم .١١٦٠
  الثالث والخمسون  .المستشار عصام عبد اللطيف الصالحي/  بشأن ترفيع السيد٢٠٠٤لسنة ) ١٦٥(قرار رقم .١١٦١
  الثالث والخمسون  ).A4(مدير عام  ترفيع موظفين في ديوان الموظفين العام إلى درجة بشأن ٢٠٠٤لسنة ) ١٦٦(قرار رقم .١١٦٢
  الثالث والخمسون A4 بشأن ترفيع موظفين في أمانة الرئاسة إلى درجة ٢٠٠٤لسنة ) ١٦٧(قرار رقم .١١٦٣
  الثالث والخمسون  .محمد نجيب العبد الشرافي/  بشأن ترفيع السيد٢٠٠٤لسنة ) ١٦٨(قرار رقم .١١٦٤
  الثالث والخمسون  . محمد سعيد حسنجمال/  بشأن ترفيع السيد٢٠٠٤لسنة ) ١٦٩(قرار رقم .١١٦٥
  الثالث والخمسون  محمد إبراهيم العواودة/  بشأن تعيين السيد٢٠٠٤لسنة ) ١٧٠(قرار رقم .١١٦٦
 حسين شحادة -٢. محمد عبد اللطيف أبو حجة-١ بشأن ترفيع السادة ٢٠٠٤لسنة ) ١٧١(قرار رقم .١١٦٧

  .حسين عاصي
  الثالث والخمسون

  الثالث والخمسون  سليمان عبد الكريم النجوم/ شأن ترفيع السيد ب٢٠٠٤لسنة ) ١٧٢(قرار رقم .١١٦٨
  الثالث والخمسون  .إلياس نيقوال نصراوي/  بشأن ترفيع السيد٢٠٠٤لسنة ) ١٧٣(قرار رقم .١١٦٩
  الثالث والخمسون  .ضيف اهللا نصر اهللا األخرس/  بشأن ترفيع السيد٢٠٠٤لسنة ) ١٧٤(قرار رقم .١١٧٠
  الثالث والخمسون  .مروان رضاطة عبد الحميد/ أن فرز األخ بش٢٠٠٤لسنة ) ١٧٥(قرار رقم .١١٧١
  الثالث والخمسون  .رسمية يوسف مصطفى عودة/  بشأن ترفيع السيدة٢٠٠٤لسنة ) ١٧٦(قرار رقم .١١٧٢
  الثالث والخمسون  .عمير عبد الرحيم نوفل/  بشأن تعيين السيد٢٠٠٤لسنة ) ١٧٧(قرار رقم .١١٧٣
  الثالث والخمسون  .عثمان حمدان عثمان يعقوب/ يع السيد بشأن ترف٢٠٠٤لسنة ) ١٧٨(قرار رقم .١١٧٤
  الثالث والخمسون  .يوسف جميل الطريفي/  بشأن برفيع السيد٢٠٠٤لسنة ) ١٧٩(قرار رقم .١١٧٥
  الثالث والخمسون  .عوض اهللا أحمد البرغوثي/  بشأن ترفيع السيد٢٠٠٤لسنة ) ١٨٠(قرار رقم .١١٧٦
  الثالث والخمسون  .مفيد محمد الشامي/ سيد بشأن تعيين ال٢٠٠٤لسنة ) ١٨١(قرار رقم .١١٧٧
  الثالث والخمسون  .نعمان محمود جبر عويني/  بشأن تعيين السيد٢٠٠٤لسنة ) ١٨٢(قرار رقم .١١٧٨
  الثالث والخمسون  .راسم محمود البياري/  بشأن ترفيع السيد٢٠٠٤لسنة ) ١٨٣(قرار رقم .١١٧٩
  الثالث والخمسون  .يان أحمد صوانمحمد عل/  بشأن ترفيع السيد٢٠٠٤لسنة ) ١٨٤(قرار رقم .١١٨٠
  الثالث والخمسون  .عصام عبد الرحمن محمد الحويحي/  بشأن ترفيع السيد٢٠٠٤لسنة ) ١٨٥(قرار رقم .١١٨١
  الثالث والخمسون  كمال عبد المجيد حسين حصان/  بشأن تعيين السيد٢٠٠٤لسنة ) ١٨٦(قرار رقم .١١٨٢
  الثالث والخمسون  .مد أمين جرداتمح/  بشأن ترفيع السيد٢٠٠٤لسنة ) ١٨٧(قرار رقم .١١٨٣
  الثالث والخمسون  .زكي حسن محمد الكيالني/  بشأن تعيين السيد٢٠٠٤لسنة ) ١٨٨(قرار رقم .١١٨٤
  الثالث والخمسون  .محمود حسن ناجي ابحيص/  بشأن تعيين السيد٢٠٠٤لسنة ) ١٨٩(قرار رقم .١١٨٥
لسنة ) ٣٩(، ١٩٩٧لسنة ) ١٠٤( بشأن استمرار العمل بالقرارين ٢٠٠٤لسنة ) ١٩٠(قرار رقم .١١٨٦

  . المتعلق بتعديل رسوم انتقال األراضي١٩٩٨
  الثالث والخمسون

  الثالث والخمسون  .نصر محمود جبر ريان/  بشأن ترفيع السيد٢٠٠٤لسنة ) ١٩١(قرار رقم .١١٨٧
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  الثالث والخمسون  .أمين عبد القادر صيام/  بشأن ترفيع السيد٢٠٠٤لسنة ) ١٩٢(قرار رقم .١١٨٨
  الثالث والخمسون  .رضا عطا رضا عباس/  بشأن ترفيع السيد٢٠٠٤لسنة ) ١٩٣ (قرار رقم.١١٨٩
  الثالث والخمسون  .نضال محمد رمضان المسلمي/  بشأن تعيين السيد٢٠٠٤لسنة ) ١٩٤(قرار رقم .١١٩٠
  الرابع والخمسون  .بركات أحمد الفرا/  بشأن تعيين السيد٢٠٠٤لسنة ) ١٩٥(قرار رقم .١١٩١
  الرابع والخمسون   اإلفرنجيفاروق ممتاز/  بشأن ترفيع السيد٢٠٠٤لسنة ) ١٩٦(قرار رقم .١١٩٢
  الرابع والخمسون  .رئيسة خليل الطيبي/  بشأن ترفيع السيدة٢٠٠٤لسنة ) ١٩٧(قرار رقم .١١٩٣
  الرابع والخمسون  .أحمد محمد خليل أبو شاويش/  بشأن ترفيع السيد٢٠٠٤لسنة ) ١٩٨(قرار رقم .١١٩٤
  الرابع والخمسون  رياض الخضري.  دائرة التربية والتعليم إلى دإسنادن  بشأ٢٠٠٥لسنة ) ١(قرار رقم .١١٩٥
  الرابع والخمسون  مقداد محمد رضا عبد الرحيم/  بشأن تعيين السيد٢٠٠٥لسنة ) ٢(قرار رقم .١١٩٦
  الرابع والخمسون  .سامي فايز مسلم/  بشأن تعيين السيد٢٠٠٥لسنة ) ٣(قرار رقم .١١٩٧
  الرابع والخمسون  .التعليم العالي و نقل مكتب البعثات والمنح إلى دائرة التربية بشأن ٢٠٠٥لسنة ) ٤(قرار رقم .١١٩٨
  الخامس والخمسين  صائب عريقات.  بشأن تعيين د٢٠٠٥لسنة ) ٥(قرار رقم .١١٩٩
  الخامس والخمسين  .عاطف مصطفى عودة/  بترفيع السيد٢٠٠٥لسنة ) ٦(قرار رقم .١٢٠٠
  الخامس والخمسين  د عيسى أبو عمارةسعي/  بترفيع السيد٢٠٠٥لسنة ) ٧(قرار رقم .١٢٠١
  الخامس والخمسين  .جواد ناجي عوض حرز اهللا.  بتعيين د٢٠٠٥لسنة ) ٨(قرار رقم .١٢٠٢
  الخامس والخمسين  جهاد خليل إبراهيم الوزير.  بنقل وتعيين د٢٠٠٥لسنة ) ٩(قرار رقم .١٢٠٣
   والخمسينالخامس  .مصطفى فايز أبو الرب/  بترفيع السيد٢٠٠٥لسنة ) ١٠(قرار رقم .١٢٠٤
 بإلحــاق اللجنــة الوطنيــة الفلــسطينية للتربيــة والثقافــة والعلــوم بــدائرة التربيــة ٢٠٠٥لــسنة ) ١١(قــرار رقــم .١٢٠٥

  والتعليم العالي لمنظمة التحرير الفلسطينية
  الخامس والخمسين

  الخامس والخمسين   بإنشاء محكمة بداية بمدينة قلقيلة٢٠٠٥لسنة ) ١٢(قرار رقم .١٢٠٦
  الخامس والخمسين  تركي حماد أبو الحصين/  بترفيع السيد٢٠٠٥لسنة ) ١٣(قرار رقم .١٢٠٧
  الثامن والخمسون  . بتعيين موظفين في ديوان الفتوى والتشريع٢٠٠٤لسنة ) ١٩٩(قرار رقم .١٢٠٨
  الثامن والخمسون  أحمد عباس محفوظ رمضان/  بترقية السيد٢٠٠٥لسنة ) ١٤(قرار رقم .١٢٠٩
  الثامن والخمسون  .خيري ناجي عبد الفتاح العريدي/  السيد بترفيع٢٠٠٥لسنة ) ١٥(قرار رقم .١٢١٠
  الثامن والخمسون  .عماد سعيد طراوية. د/  بإعادة وترفيع األخ٢٠٠٥لسنة ) ١٦(قرار رقم .١٢١١
  الثامن والخمسون  فايز محمد آمن/  بترقية السيد٢٠٠٥لسنة ) ١٧(قرار رقم .١٢١٢
  الثامن والخمسون  حمد ياسين أبو شمالةإسماعيل م/  بتعيين السيد٢٠٠٥لسنة ) ١٨(قرار رقم .١٢١٣
  الثامن والخمسون  .بشير سليم سالمة أبو حطب/  بتقية السيد٢٠٠٥لسنة ) ١٩(قرار رقم .١٢١٤
  الثامن والخمسون  أحمد كايد محمود موسى/  بترقية السيد٢٠٠٥لسنة ) ٢٠(قرار رقم .١٢١٥
  الثامن والخمسون  فا إلى وزير اإلعالن و ةالفلسطيني بنقل تبعية وكالة األنباء ٢٠٠٥لسنة ) ٢١(قرار رقم .١٢١٦
  الثامن والخمسون  . بنقل تبعية الهيئة العامة لالستعالمات إلى وزارة اإلعالن٢٠٠٥لسنة ) ٢٢(قرار رقم .١٢١٧
  الثامن والخمسون  . بترقية موظفين في أمانة الرئاسة٢٠٠٥لسنة ) ٢٣(قرار رقم .١٢١٨
  الثامن والخمسون  .ن علي عويتيمريم حس/  بترقية السيدة٢٠٠٥لسنة ) ٢٤(قرار رقم .١٢١٩
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  الثامن والخمسون  توفيق أبو بكر/  بترفيع السيد٢٠٠٥لسنة ) ٢٥(قرار رقم .١٢٢٠
  الثامن والخمسون  عبد الكريم موسى حسني عويضة/  بنقل السيد٢٠٠٥لسنة ) ٢٦(قرار رقم .١٢٢١
  الثامن والخمسون  .جمال محمد علي مغربي/  بنقل السيد٢٠٠٥لسنة ) ٢٧(قرار رقم .١٢٢٢
  الثامن والخمسون  .سليمان محمد إبراهيم الوعري/  بتعيين السيد٢٠٠٥لسنة ) ٢٨(قرار رقم .١٢٢٣
  الثامن والخمسون  .سعيد عبد الرحمن أبو علي/  بتعيين السيد٢٠٠٥لسنة ) ٢٩(قرار رقم .١٢٢٤
  الثامن والخمسون  إبراهيم يوسف صالح عيطاني/  بتعيين العميد٢٠٠٥لسنة ) ٣٠(قرار رقم .١٢٢٥
  الثامن والخمسون  . بتعيين المدير العام لجهاز األمن الوقائي ونائبه٢٠٠٥لسنة ) ٣١ (قرار رقم.١٢٢٦
  الثامن والخمسون  .رفيق حيدر الحسيني/  بتعيين الدكتور٢٠٠٥لسنة ) ٣٢(قرار رقم .١٢٢٧
  خمسونالثامن وال  اإلعالم بنقل تبعية هيئة اإلذاعة والتلفزيون الفلسطينية إلى وزير ٢٠٠٥لسنة ) ٣٣(قرار رقم .١٢٢٨
  الثامن والخمسون  .رمزي خوري. الوزير د/  بندب األخ٢٠٠٥لسنة ) ٣٤(قرار رقم .١٢٢٩
لإلشراف على متابعة الملف ) عباس زكي(شريف مشعل /  بتكليف األخ٢٠٠٥لسنة ) ٣٥(قرار رقم .١٢٣٠

  .الفلسطيني في الساحة اللبنانية
  الثامن والخمسون

  الثامن والخمسون  العليا لشؤون القدس بشأن تشكيل اللجنة ٢٠٠٥لسنة ) ٣٦(قرار رقم .١٢٣١
  الثامن والخمسون   بتخصيص قطعتي أرض مناسبتين لمشروع إسكان الدبلوماسيين٢٠٠٥لسنة ) ٣٧(قرار رقم .١٢٣٢
  الثامن والخمسون  . بترفيع الشيخ جمال محمد أحمد بواطنة٢٠٠٥لسنة ) ٣٨(قرار رقم .١٢٣٣
  الثامن والخمسون  .رحمن أبو عليسعيد عبد ال/  بنقل السيد٢٠٠٥لسنة ) ٣٩(قرار رقم .١٢٣٤
  الثامن والخمسون  .هشام فارس حسين مصطفى/  بتعيين السيد٢٠٠٥لسنة ) ٤٠(قرار رقم .١٢٣٥
  الثامن والخمسون  . بإلحاق الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية بصندوق االستثمار الفلسطيني٢٠٠٥لسنة ) ٤١(قرار رقم .١٢٣٦
  الحادي والستون   عبد الكريم موسى حسني عويضة/ بنقل األخ٢٠٠٥لسنة ) ٤٢(قرار رقم .١٢٣٧
 بتعيين اللواء موسى علي عرفات القدوة مستشارا للرئيس للشؤون العسكرية ٢٠٠٥لسنة ) ٤٣(قرار رقم .١٢٣٨

  .بدرجة وزير
  الحادي والستون

الرئيس الشهيد الخالد ياسر /  بتشكيل لجنة من أجل حصر مقتنيات األخ٢٠٠٥لسنة ) ٤٤(قرار رقم .١٢٣٩
  .ت وأغراضه الخاصةعرفا

  الحادي والستون

  الحادي والستون  .طارق إبراهيم الديسي/  بتعيين المحامي٢٠٠٥لسنة ) ٤٥(قرار رقم .١٢٤٠
  الحادي والستون  .عدنان سليمان أحمد عمرو. د/  بتعيين السيد٢٠٠٥لسنة ) ٤٦(قرار رقم .١٢٤١
  دي والستونالحا  .حسين يوسف أبو العال/  بنقل السيد٢٠٠٥لسنة ) ٤٧(قرار رقم .١٢٤٢
  الحادي والستون  .إبراهيم أحمد الداوودي إلى التقاعد/ العميد/  بإحالة األخ٢٠٠٥لسنة ) ٤٨(قرار رقم .١٢٤٣
  الحادي والستون  .إبراهيم موسى أبو النجا/  بتعيين األخ٢٠٠٥لسنة ) ٤٩(قرار رقم .١٢٤٤
  والستونالحادي   .عميد ركن جمال أبو زايد/  بترفيع األخ٢٠٠٥لسنة ) ٥٠(قرار رقم .١٢٤٥
  الحادي والستون  .وليم نجيب نصار/  بتعيين السيد٢٠٠٥لسنة ) ٥١(قرار رقم .١٢٤٦
  الحادي والستون  . بإحالة ضباط على التقاعد٢٠٠٥لسنة ) ٥٢(قرار رقم .١٢٤٧
  الحادي والستون  . بإحالة ضباط على التقاعد٢٠٠٥لسنة ) ٥٣(قرار رقم .١٢٤٨
  الحادي والستون  .ج توفيق العبد داوودجور /  بتعيين الدكتور٢٠٠٥لسنة ) ٥٤(قرار رقم .١٢٤٩
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  الحادي والستون  . بندب اللواء الركن جمعة مصباح غالي٢٠٠٥لسنة ) ٥٥(قرار رقم .١٢٥٠
  الحادي والستون  .سعيد قاسم القدرة مرتبة سفير/  بمنح السيد٢٠٠٥لسنة ) ٥٦(قرار رقم .١٢٥١
  الحادي والستون  . مرتبة سفيرإبراهيم محمد محمود خريشة/  بمنح السيد٢٠٠٥لسنة ) ٥٧(قرار رقم .١٢٥٢
  الحادي والستون  معين برهان أحمد شريم مرتبة سفير/  بمنح السيد٢٠٠٥لسنة ) ٥٨(قرار رقم .١٢٥٣
  الحادي والستون  .مجدي عبد الرحمن الخالدي مرتبة سفير/  بمنح السيد٢٠٠٥لسنة ) ٥٩(قرار رقم .١٢٥٤
  الحادي والستون  . الجيالني مرتبة سفيرمروان عبد اللطيف/  بمنح السيد٢٠٠٥لسنة ) ٦٠(قرار رقم .١٢٥٥
  الحادي والستون  .عبد الرحمن الشيخ محمد خلوصي عمر بسيسو مرتبة سفير/  بمنح السيد٢٠٠٥لسنة ) ٦١(قرار رقم .١٢٥٦
  الحادي والستون  . بتشكيل لجنة إعداد مشروع تعديل مواد القانون األساسي٢٠٠٥لسنة ) ٦٢(قرار رقم .١٢٥٧
  الحادي والستون  .حسين محمد علي حسين إلى وزارة اإلعالم/  بندب السيد٢٠٠٥لسنة ) ٦٣(قرار رقم .١٢٥٨
وٕابقائــه فــي نفــس ) A1( بتحديــد وظيفــة المحــافظ أحمــد محمــد الفــرا بدرجــة ٢٠٠٥لــسنة ) ٦٤(قــرار رقــم .١٢٥٩

  .عمله الحالي
  الحادي والستون

  تونالحادي والس  .مازن أحمد أبو سعود/  بترفيع السيد٢٠٠٥لسنة ) ٦٥(قرار رقم .١٢٦٠
  الحادي والستون  .انتصار وليد علي أبو عمارة/  بتعيين السيدة٢٠٠٥لسنة ) ٦٦(قرار رقم .١٢٦١
  الحادي والستون  .أسامة علي محمد شراب/  بترفيع السيد٢٠٠٥لسنة ) ٦٧(قرار رقم .١٢٦٢
  الحادي والستون  .رائد عبد الرحيم راشد عرفة/  بتعيين السيد٢٠٠٥لسنة ) ٦٨(قرار رقم .١٢٦٣
  الحادي والستون  .ثائر محمد علي العمري/  بتعيين السيد٢٠٠٥لسنة ) ٦٩(قرار رقم .١٢٦٤
  الحادي والستون  .آمنة علي محمد حمارشة/  بتعيين السيدة٢٠٠٥لسنة ) ٧٠(قرار رقم .١٢٦٥
  الحادي والستون  رائد عبد المنعم أمين عصفور/  بتعيين السيد٢٠٠٥لسنة ) ٧١(قرار رقم .١٢٦٦
  الحادي والستون  خليل محمد رشيد الصياد/ ين السيد بتعي٢٠٠٥لسنة ) ٧٢(قرار رقم .١٢٦٧
  الحادي والستون  .عبد اهللا موسى غزالن/  بترقية القاضي٢٠٠٥لسنة ) ٧٣(قرار رقم .١٢٦٨
  الحادي والستون  .مأمون عبد الجبار ذياب كلش/  بتعيين السيد٢٠٠٥لسنة ) ٧٤(قرار رقم .١٢٦٩
  الحادي والستون  .حسن جبركمال حسين /  بتعيين السيد٢٠٠٥لسنة ) ٧٥(قرار رقم .١٢٧٠
  الحادي والستون  .نور الدين إبراهيم أبو ميزر/  بتعيين السيد٢٠٠٥لسنة ) ٧٦(قرار رقم .١٢٧١
  الحادي والستون  .موسى محمد موسى شكارنة/  بتعيين السيد٢٠٠٥لسنة ) ٧٧(قرار رقم .١٢٧٢
  ي والستونالحاد  مروان محمد جميل حسن جاموس/  بترفيع السيد٢٠٠٥لسنة ) ٧٨(قرار رقم .١٢٧٣
  الحادي والستون  .رضوان أبو عياش من مهامه/  بإعفاء السيد٢٠٠٥لسنة ) ٧٩(قرار رقم .١٢٧٤
  الحادي والستون  .أمين رمزي درويش مقبول/  بتعيين السيد٢٠٠٥لسنة ) ٨٠(قرار رقم .١٢٧٥
  الحادي والستون  .أحمد سعيد بيوض التميمي/  بنقل السيد٢٠٠٥لسنة ) ٨١(قرار رقم .١٢٧٦
  الحادي والستون  .عيسى عبد الكريم إبراهيم أبو شرار/  بتعيين القاضي٢٠٠٥لسنة ) ٨٢(قرار رقم .١٢٧٧
  الحادي والستون  سميح إسماعيل عبد الفتاح حسن/  بتعيين السيد٢٠٠٥لسنة ) ٨٣(قرار رقم .١٢٧٨
  الحادي والستون  .صالح الديري للتقاعد/  العميدة بإحال٢٠٠٥لسنة ) ٨٤(قرار رقم .١٢٧٩
  الحادي والستون  .ملهم سيف الدين المأمون/  ترفيع السيد٢٠٠٥سنة ل) ٨٥(قرار رقم .١٢٨٠
  الحادي والستون  "ينابيع"  بإشراف وزارة اإلعالم على تلفزيون٢٠٠٥لسنة ) ٨٦(قرار رقم .١٢٨١
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  الحادي والستون  . بتوسيم اللواء محمود محمد األطرش٢٠٠٥لسنة ) ٨٧(قرار رقم .١٢٨٢
  الحادي والستون  .أحمد محمد عبد الفتاح داوود/  بترقية السيد٢٠٠٥لسنة ) ٨٨(قرار رقم .١٢٨٣
  الحادي والستون  مروان محمد جميل حسن جاموس/  بتمديد خدمة السيد٢٠٠٥لسنة ) ٨٩(قرار رقم .١٢٨٤
  الحادي والستون  .محمود علي حسن الحاج/  بتعيين السيد٢٠٠٥لسنة ) ٩٠(قرار رقم .١٢٨٥
  الحادي والستون  . الكريم عبد ربه موسىأحمد عبد/  بتعيين العميد٢٠٠٥لسنة ) ٩١(قرار رقم .١٢٨٦
  الحادي والستون   باستمالك أرض لغايات المنفعة العامة٢٠٠٥لسنة ) ٩٢(قرار رقم .١٢٨٧
  الحادي والستون  . باستمالك أرض لغايات المنفعة العامة٢٠٠٥لسنة ) ٩٣(قرار رقم .١٢٨٨
  الحادي والستون  .العسكرية بشأن منع الترقيات االستثنائية في الوظائف ٢٠٠٦لسنة ) ١(قرار رقم .١٢٨٩
  الحادي والستون   بشأن منع االستبدال في التعيينات العسكرية٢٠٠٦لسنة ) ٢(قرار رقم .١٢٩٠
  الحادي والستون   بشأن منع انتقال الموظفين بين الخدمة المدنية والعسكرية٢٠٠٦لسنة ) ٣(قرار رقم .١٢٩١
  الثاني والستون  .سكريين  بتقنين امتيازات المتقاعدين الع٢٠٠٦لسنة ) ٤(قرار رقم .١٢٩٢
 بشأن وجوب استعادة السيارات الحكومية من الموظفين المدنيين ٢٠٠٦لسنة ) ٥(قرار رقم .١٢٩٣

  .والمستقيلين
  الثاني والستون

  الثاني والستون   المستشار إبراهيم الدغمة على التقاعدة بإحال٢٠٠٦لسنة ) ٦(قرار رقم .١٢٩٤
  الثاني والستون  . ديوان الفتوى والتشريع بشأن تعيين رئيس٢٠٠٦لسنة ) ٧(قرار رقم .١٢٩٥
  الثالث والستون  .عيسى سليم اسكندر طرزي/  بتعيين الدكتور٢٠٠٥لسنة ) ٩٤(قرار رقم .١٢٩٦
  الثالث والستون  . بتبعية دار الفتوى والبحوث اإلسالمية لرئيس السلطة٢٠٠٥لسنة ) ٩٥(قرار رقم .١٢٩٧
  الثالث والستون  .منعم عبد القادر حمدانعبد ال/  بترقية السيد٢٠٠٥لسنة ) ٩٦(قرار رقم .١٢٩٨
  الثالث والستون  .باسم خالد محمد أبو سمية/  بترقية السيد٢٠٠٥لسنة ) ٩٧(قرار رقم .١٢٩٩
  الثالث والستون  .رياض خالد الحسن/  بترقية السيد٢٠٠٥لسنة ) ٩٨(قرار رقم .١٣٠٠
  ث والستونالثال  . بشأن منطقة المقاطعة بمدينة البيرة٢٠٠٥لسنة ) ٩٩(قرار رقم .١٣٠١
  الثالث والستون  .محمد محمود صبح نائبا لرئيس المحكمة العليا/  بتعيين القاضي٢٠٠٥لسنة ) ١٠٠(قرار رقم .١٣٠٢
  الثالث والستون  .موفق محمود ياسين إلى درجة وكيل مساعد/  بترفيع السيد٢٠٠٥لسنة ) ١٠١(قرار رقم .١٣٠٣
  الثالث والستون  .اهللا محمد مصطفىمحمد عبد /  بتعيين الدكتور٢٠٠٥لسنة ) ١٠٢(قرار رقم .١٣٠٤
 بترخيص لحزب العدالة والسالم المشاركة في الحياة السياسية ٢٠٠٥لسنة ) ١٠٣(قرار رقم .١٣٠٥

  .الفلسطينية
  الثالث والستون

  الثالث والستون  .إبراهيم صالح مصطفى حافي/  بترقية السيد٢٠٠٥لسنة ) ١٠٤(قرار رقم .١٣٠٦
  الثالث والستون  .محمد فاضل هاشم سكيك/  السيد بترقية٢٠٠٥لسنة ) ١٠٥(قرار رقم .١٣٠٧
  الثالث والستون  .فواز ياسين/  بترفية السيد٢٠٠٥لسنة ) ١٠٦(قرار رقم .١٣٠٨
  الثالث والستون  .نبيل جورج عودة أبو ردينة/  بترقية السيد٢٠٠٥لسنة ) ١٠٧(قرار رقم .١٣٠٩
  الثالث والستون  .فيرا في وزارة الشؤون الخارجية بمنح المستشار أول أنور حمتو األغا س٢٠٠٥لسنة ) ١٠٨(قرار رقم .١٣١٠
  الثالث والستون  .هايل عادل الفاهوم سفيرا في وزارة الشؤون الخارجية/  بتعيين السيد٢٠٠٥لسنة ) ١٠٩(قرار رقم .١٣١١
  الثالث والستون  .إسماعيل أحمد حسن سفيرا/  بتعيين السيد٢٠٠٥لسنة ) ١١٠(قرار رقم .١٣١٢
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  الثالث والستون  .حكمة عزت العجوري سفيرا/  بتعيين السيد٢٠٠٥لسنة ) ١١١(قرار رقم .١٣١٣
  الثالث والستون  .لؤي محمود عيسى سفيرا/  بتعيين السيد٢٠٠٥لسنة ) ١١٢(قرار رقم .١٣١٤
  الثالث والستون  .مانويل سركيس حساسيان سفيرا/  بتعيين السيد٢٠٠٥لسنة ) ١١٣(قرار رقم .١٣١٥
 أول وليد إبراهيم المؤقت سفيرا في وزارة الشؤون  بمنح مستشار٢٠٠٥لسنة ) ١١٤(قرار رقم .١٣١٦

  .الخارجية
  الثالث والستون

 بمنح مستشار أول وليد سليم عبد الرحيم سفيرا في وزارة الشؤون ٢٠٠٥لسنة ) ١١٥(قرار رقم .١٣١٧
  .الخارجية

  الثالث والستون

فــي وزارة الــشؤون  بمــنح مستــشار أول عمــرو عبــد اهللا الحــوراني ســفيرا ٢٠٠٥لــسنة  ) ١١٦(قــرار رقــم .١٣١٨
  .الخارجية

  الثالث والستون

  الثالث والستون  . بتشكيل مجلس أمناء مشفى أبو خضرة الخيري اإلسالمي٢٠٠٥لسنة ) ١١٧(قرار رقم .١٣١٩
  الثالث والستون  .ذياب نمر اللوح سفيرا/  بتعيين السيد٢٠٠٥لسنة ) ١١٨(قرار رقم .١٣٢٠
  الثالث والستون  . أحمد عباس رمضان إلى مرتبة سفير بترقية المستشار أول٢٠٠٥لسنة ) ١١٩(قرار رقم .١٣٢١
  الثالث والستون  . بمنح المستشار أول سعيد موسى حمد لقب سفير٢٠٠٥لسنة ) ١٢٠(قرار رقم .١٣٢٢
  الثالث والستون  . بمنح مستشار أول جبر موسى أبو النجا لقب درجة سفير٢٠٠٥لسنة ) ١٢١(قرار رقم .١٣٢٣
  الثالث والستون  .رياض منصور سفير/ ن السيد بتعيي٢٠٠٥لسنة ) ١٢٢(قرار رقم .١٣٢٤
 بمــنح المستــشار أول خالــد أحمــد عريقــات لقــب ســفير فــي وزارة الــشؤون ٢٠٠٥لــسنة ) ١٢٣(قــرار رقــم .١٣٢٥

  .الخارجية
  الثالث والستون

 بمــنح مستــشار أول وليــد إســماعيل حــسن لقــب ســفير فــي وزارة الــشؤون ٢٠٠٥لــسنة ) ١٢٤(قــرار رقــم .١٣٢٦
  .الخارجية

  الستونالثالث و 

  الثالث والستون  .صالح حيدر عبد الشافي سفيرا لفلسطين في السويد/  بتعيين السيد٢٠٠٥لسنة ) ١٢٥(قرار رقم .١٣٢٧
  الثالث والستون  .محمد عبد اهللا ترشحاني/  بنقل السفير٢٠٠٥لسنة ) ١٢٦(قرار رقم .١٣٢٨
  ثالث والستونال  .سعيد عيسى أبو عمارة سفيرا/  تعيين السيد٢٠٠٥لسنة ) ١٢٧(قرار رقم .١٣٢٩
  الثالث والستون  .أسعد عبد المنعم سعيد األسعد سفيرا/  بتعيين السيد٢٠٠٥لسنة ) ١٢٨(قرار رقم .١٣٣٠
  الثالث والستون  .عزت صالح عبد الهادي سفيرا/  بتعيين السيد٢٠٠٥لسنة ) ١٢٩(قرار رقم .١٣٣١
  الستونالثالث و   مي سالم كيله سفيره/  بتعيين السيدة٢٠٠٥لسنة ) ١٣٠(قرار رقم .١٣٣٢
  الثالث والستون  .يوسف رجب الرضيع/  بنقل السفير٢٠٠٥لسنة ) ١٣١(قرار رقم .١٣٣٣
  الثالث والستون  .سيد خليل المصري/  بنقل السفير٢٠٠٥لسنة ) ١٣٢(قرار رقم .١٣٣٤
  الثالث والستون  .حسن عبد القادر عبد الرحمن/  بنقل السفير٢٠٠٥لسنة ) ١٣٣(قرار رقم .١٣٣٥
  الثالث والستون  .عبد اهللا رمضان أبو هنود/  بترقية السيد٢٠٠٥لسنة ) ١٣٤(قرار رقم .١٣٣٦
  الثالث والستون  خالد نايف غزال/  بنقل السفير٢٠٠٥لسنة ) ١٣٥(قرار رقم .١٣٣٧
  الثالث والستون  .علي أحمد حليمة/  بنقل السفير٢٠٠٥لسنة ) ١٣٦(قرار رقم .١٣٣٨
  الثالث والستون  .عةعطا اهللا صبحي قبي/  بنقل السفير٢٠٠٥لسنة ) ١٣٧(قرار رقم .١٣٣٩
  الثالث والستون   بنقل السفيرة مياده يوسف بامية٢٠٠٥لسنة ) ١٣٨(قرار رقم .١٣٤٠
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 ٦٥

  الثالث والستون  سمية عثمان البرغوثي سفيرة/  بتعيين السيدة٢٠٠٥لسنة ) ١٣٩(قرار رقم .١٣٤١
  الثالث والستون  .إبراهيم محمد خليل الزبن/  بنقل السفير٢٠٠٥لسنة ) ١٤٠(قرار رقم .١٣٤٢
  الثالث والستون  .عماد نبيل الجدع/  بنقل السفير٢٠٠٥لسنة ) ١٤١(قرار رقم .١٣٤٣
  الثالث والستون  .نبيل إبراهيم الوزير/  بنقل السفير٢٠٠٥لسنة ) ١٤٢(قرار رقم .١٣٤٤
  الثالث والستون  .عبد العزيز عبد الرحمن األعرج سفيرا/  بتعيين السيد٢٠٠٥لسنة ) ١٤٣(قرار رقم .١٣٤٥
  الثالث والستون  .الطميزي سفيرا سعدي محمد/  بتعيين السيد٢٠٠٥سنة ل) ١٤٤(قرار رقم .١٣٤٦
  الثالث والستون  .محمد خليل نبهان سفيرا/  بتعيين السيد٢٠٠٥لسنة ) ١٤٥(قرار رقم .١٣٤٧
  الثالث والستون  .يوسف طالل هباب/  بنقل السفير٢٠٠٥لسنة ) ١٤٦(قرار رقم .١٣٤٨
  الثالث والستون  .ف إميل صافيةعفي/  بنقل السفير٢٠٠٥لسنة ) ١٤٧(قرار رقم .١٣٤٩
  الثالث والستون  إلياس وديع سفيرا/  بتعيين السيد٢٠٠٥لسنة ) ١٤٨(قرار رقم .١٣٥٠
  الثالث والستون  .عدلي شعبان صادق سفيرا/  بتعيين السيد٢٠٠٥لسنة ) ١٤٩(قرار رقم .١٣٥١
رائيلي عن قطاع  بإنشاء نوط الجالء لتخليد جالء قوات االحتالل اإلس٢٠٠٥لسنة ) ١٥٠(قرار رقم .١٣٥٢

  .غزة
  الثالث والستون

 بإعادة المستشار حسين أبو عاصي إلى عمله قاضيا في المحكمة ٢٠٠٥لسنة ) ١٥١(قرار رقم .١٣٥٣
  .العليا

  الثالث والستون

  الثالث والستون  .نمر محمد حماد/  بنقل السفير٢٠٠٥لسنة ) ١٥٢(قرار رقم .١٣٥٤
  الثالث والستون  . شحادة كايد الغولكايد/  بترقية السيد٢٠٠٥لسنة ) ١٥٣(قرار رقم .١٣٥٥
  الثالث والستون  .أحمد خضر مصطفى دحبور/  بترقية السيد٢٠٠٥لسنة ) ١٥٤(قرار رقم .١٣٥٦
  الثالث والستون  .سعيد عبد الفتاح خضر عساف/  بترقية السيد٢٠٠٥لسنة ) ١٥٥(قرار رقم .١٣٥٧
  الثالث والستون  .صالح يوسف عليان حجازي/  بترقية السيد٢٠٠٥لسنة ) ١٥٦(قرار رقم .١٣٥٨
  الثالث والستون  .عصام عبد اللطيف إبراهيم الصالح/  بترقية السيد٢٠٠٥لسنة ) ١٥٧(قرار رقم .١٣٥٩
  الثالث والستون  .إبراهيم مصطفى البشتاوي/  بنقل السيد٢٠٠٥لسنة ) ١٥٨(قرار رقم .١٣٦٠
مـستملكة لغايـات  بتشكيل لجنـة لتـدقيق طلبـات التعـويض عـن األراضـي ال٢٠٠٥لسنة ) ١٥٩(قرار رقم .١٣٦١

  .المطار
  الثالث والستون

  الثالث والستون  .فاروق ممتاز هاشم اإلفرنجي رئيسا لهيئة التقاعد العام/  بتعيين السيد٢٠٠٥لسنة ) ١٦٠(قرار رقم .١٣٦٢
  الثالث والستون  . باستمرار صرف راتب الشهيد موسى علي حسن عرفات القدوة٢٠٠٥لسنة ) ١٦١(قرار رقم .١٣٦٣
  الثالث والستون  .أحمد مصطفى عبد الرازق/  بنقل السفير٢٠٠٥لسنة ) ١٦٢(قرار رقم .١٣٦٤
  الثالث والستون  .بكر محمد أمين عبد المنعم/  بنقل السفير٢٠٠٥لسنة ) ١٦٣(قرار رقم .١٣٦٥
  الثالث والستون  .موسى عامر عودة/  بنقل السفير٢٠٠٥لسنة ) ١٦٤(قرار رقم .١٣٦٦
  الثالث والستون  .بد العزيز عبد الرحمن أبو غوشع/  بنقل السفير٢٠٠٥لسنة ) ١٦٥(قرار رقم .١٣٦٧
  الثالث والستون  .منذر عز الدين الدجاني/  بنقل السفير٢٠٠٥لسنة ) ١٦٦(قرار رقم .١٣٦٨
  الثالث والستون  .سمير سليم أبو غزالة/  بنقل السفير٢٠٠٥لسنة ) ١٦٧(قرار رقم .١٣٦٩
  الثالث والستون  .مةمحمد محمود السالي/  بنقل السفير٢٠٠٥لسنة ) ١٦٨(قرار رقم .١٣٧٠
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 ٦٦

  الثالث والستون  .فريز نافع المهداوي/  بنقل السفير٢٠٠٥لسنة ) ١٦٩(قرار رقم .١٣٧١
  الثالث والستون  .أمين أحمد أبو حصيرة/  بنقل السفير٢٠٠٥لسنة ) ١٧٠(قرار رقم .١٣٧٢
  الثالث والستون  . بنقل السفيرة ليلى منيب شهيد٢٠٠٥لسنة ) ١٧١(قرار رقم .١٣٧٣
  الثالث والستون  .حافظ فتحي النمر/  بنقل السفير٢٠٠٥لسنة ) ١٧٢(قرار رقم .١٣٧٤
  الثالث والستون  .خيري عبد الفتاح العريدي/  بنقل السفير٢٠٠٥لسنة ) ١٧٣(قرار رقم .١٣٧٥
  الثالث والستون  .شاهر محمد عبد اهللا/  بنقل السفير٢٠٠٥لسنة ) ١٧٤(قرار رقم .١٣٧٦
  الثالث والستون  .ن محمد الهرفيسلما/  بنقل السفير٢٠٠٥لسنة ) ١٧٥(قرار رقم .١٣٧٧
  الثالث والستون  .حسين مصطفى عبد الخالق/  بنقل السفير٢٠٠٥لسنة ) ١٧٦(قرار رقم .١٣٧٨
  الثالث والستون  .إيمان كاظم ناصر الدين/  بترقية القاضي٢٠٠٥لسنة ) ١٧٧(قرار رقم .١٣٧٩
  لستونالثالث وا  .زكريا محمد كحيل/  بترقية القاضي٢٠٠٥لسنة ) ١٧٨(قرار رقم .١٣٨٠
  الثالث والستون  .عماد سعد سليم/  بترقية القاضي٢٠٠٥لسنة ) ١٧٩(قرار رقم .١٣٨١
  الثالث والستون  .فريد سعيد مصلح/  بترقية القاضي٢٠٠٥لسنة ) ١٨٠(قرار رقم .١٣٨٢
  الثالث والستون  .وليد حلمي الحايك/  بترقية القاضي٢٠٠٥لسنة ) ١٨١(قرار رقم .١٣٨٣
  الثالث والستون  .إسماعيل محمود الجرو/ قية القاضي بتر ٢٠٠٥لسنة ) ١٨٢(قرار رقم .١٣٨٤
  الثالث والستون  .خالد حسن أبو جبر/  بترقية القاضي٢٠٠٥لسنة ) ١٨٣(قرار رقم .١٣٨٥
  الثالث والستون  .سلوى كمال الصايغ/  بترقية القاضي٢٠٠٥لسنة ) ١٨٤(قرار رقم .١٣٨٦
  الثالث والستون  .ناعصالح محمد صالح م/  بترقية القاضي٢٠٠٥لسنة ) ١٨٥(قرار رقم .١٣٨٧
  الثالث والستون   هاشمأبوعبد الرحيم عبد الكريم /  بترقية القاضي٢٠٠٥لسنة ) ١٨٦(قرار رقم .١٣٨٨
  الثالث والستون  .علي كامل الفرا/  بترقية القاضي٢٠٠٥لسنة ) ١٨٧(قرار رقم .١٣٨٩
  الثالث والستون  .هاني بولص الناطور/  بترقية القاضي٢٠٠٥لسنة ) ١٨٨(قرار رقم .١٣٩٠
  الثالث والستون  .أسامة عبد اهللا الكيالني/  بترقية القاضي٢٠٠٥لسنة ) ١٨٩(قرار رقم .١٣٩١
  الثالث والستون  .بسام كمال حجاوي/  بترقية القاضي٢٠٠٥لسنة ) ١٩٠(قرار رقم .١٣٩٢
  الثالث والستون  .عبد الكريم محمد حالوة/  بترقية القاضي٢٠٠٥لسنة ) ١٩١(قرار رقم .١٣٩٣
  الثالث والستون  .سميح عيد محمد جعرور/  بترقية القاضي٢٠٠٥نة لس) ١٩٢(قرار رقم .١٣٩٤
  الثالث والستون  .محمد يوسف اللداوي/  بترقية القاضي٢٠٠٥لسنة ) ١٩٣(قرار رقم .١٣٩٥
  الثالث والستون   بترقية القاضي محمد مسلم مصطفى٢٠٠٥لسنة ) ١٩٤(قرار رقم .١٣٩٦
  الثالث والستون  .بان الحاج ياسينمحمد شع/  بترقية القاضي٢٠٠٥لسنة ) ١٩٥(قرار رقم .١٣٩٧
  الثالث والستون  .محمود نمر أبو حصيرة/  بترقية القاضي٢٠٠٥لسنة ) ١٩٦(قرار رقم .١٣٩٨
  الثالث والستون  .وليد إسماعيل العاجز/  بترقية القاضي٢٠٠٥لسنة ) ١٩٧(قرار رقم .١٣٩٩
  ث والستونالثال  .عبد الرحيم رباح نصر/  بترقية القاضي٢٠٠٥لسنة ) ١٩٨(قرار رقم .١٤٠٠
  الثالث والستون  . بإنشاء محافظة سلفيت٢٠٠٥لسنة ) ١٩٩(قرار رقم .١٤٠١
  الثالث والستون  .ثرية جودي الوزير/  بترقية القاضي٢٠٠٥لسنة ) ٢٠٠(قرار رقم .١٤٠٢
  الثالث والستون  .سمير بكر ذيب إلى منظمة المؤتمر اإلسالمي/  بنقل السفير٢٠٠٥لسنة ) ٢٠١(قرار رقم .١٤٠٣
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 ٦٧

  الثالث والستون  .أحمد عبد الرازق سلمان السلمان/  بنقل السفير٢٠٠٥لسنة ) ٢٠٢(قرار رقم .١٤٠٤
  الثالث والستون  .نبيل طالب معروف/  بنقل السفير٢٠٠٥لسنة ) ٢٠٣(قرار رقم .١٤٠٥
  الثالث والستون  . بمنح المستشار أول ياسر يوسف النجار سفيرا٢٠٠٥لسنة ) ٢٠٤(قرار رقم .١٤٠٦
  الثالث والستون  .صبري حج أسعد عطية/  بنقل السفير٢٠٠٥لسنة ) ٢٠٥(قرار رقم .١٤٠٧
  الثالث والستون  . جبريل محمود محمد الرجوب/ بترقية العميد أمني٢٠٠٥لسنة ) ٢٠٦(قرار رقم .١٤٠٨
  الثالث والستون  .هند خوري سفيرا/  بتعيين السيدة٢٠٠٥لسنة ) ٢٠٧(قرار رقم .١٤٠٩
  الثالث والستون  .نان أحمد مصطفى حماد بترقية العقيد أمني عد٢٠٠٥لسنة ) ٢٠٨(قرار رقم .١٤١٠
  الثالث والستون   بتعيين المستشار أول جمال محمد الجمل قنصال عاما٢٠٠٥لسنة ) ٢٠٩(قرار رقم .١٤١١
  الثالث والستون  .زهير صالح الشن سفيرا/  بتعيين السيد٢٠٠٥لسنة ) ٢١٠(قرار رقم .١٤١٢
  الثالث والستون  .مان قنصال عاما لفلسطين في دبيبدر عقل سلي/  بتعيين السفير٢٠٠٥لسنة ) ٢١١(قرار رقم .١٤١٣
  الثالث والستون  .نعيم يوسف األغا/  بترقية القاضي٢٠٠٥لسنة ) ٢١٢(قرار رقم .١٤١٤
  الثالث والستون  . بترقية وكالء نيابة  إلى درجة رؤساء نيابة٢٠٠٥لسنة ) ٢١٣(قرار رقم .١٤١٥
  الثالث والستون  .م الجدبةحسن إبراهي/  بترقية القاضي٢٠٠٥لسنة ) ٢١٤(قرار رقم .١٤١٦
  الثالث والستون  .منصور سليمان حامد أبو جبر/  بترقية السيد٢٠٠٥لسنة ) ٢١٥(قرار رقم .١٤١٧
  الثالث والستون  . بترقية رئيس النيابة منير سعيد إبراهيم العقبي إلى مساعد النائب العام٢٠٠٥لسنة ) ٢١٦(قرار رقم .١٤١٨
  الثالث والستون  محمد عبد الغني عبد الرازق العويوي/ ي بندب القاض٢٠٠٥لسنة ) ٢١٧(قرار رقم .١٤١٩
  الثالث والستون  .صالح محمد صالح مناع/  بندب القاضي٢٠٠٥لسنة ) ٢١٨(قرار رقم .١٤٢٠
  الثالث والستون  .محمد سميح أمين إبراهيم النصر/  بترقية السيد٢٠٠٥لسنة ) ٢١٩(قرار رقم .١٤٢١
  الثالث والستون  .سمير سليم أبو غزالة/ فير بتمديد خدمة الس٢٠٠٥لسنة ) ٢٢٠(قرار رقم .١٤٢٢
  الثالث والستون  . بترقية تسعة قضاة إلى قضاة في محكمة البداية٢٠٠٥لسنة ) ٢٢١(قرار رقم .١٤٢٣
  الثالث والستون  .عدنان أبو الهيجة سفيرا/  بتعيين السيد٢٠٠٥لسنة ) ٢٢٢(قرار رقم .١٤٢٤
  الثالث والستون  . سفيراعوض يخلف/  بتعيين السيد٢٠٠٥لسنة ) ٢٢٣(قرار رقم .١٤٢٥
  الثالث والستون  .رندة النابولسي سفيرا/  بتعيين السيدة٢٠٠٥لسنة ) ٢٢٤(قرار رقم .١٤٢٦
  الثالث والستون  . بشأن العفو عن عدد من المحكومين بمناسبة عيد الفطر السعيد٢٠٠٥لسنة ) ٢٢٥(قرار رقم .١٤٢٧
  الثالث والستون  . زعرب على التقاعدحسني سالم درغام/  بإحالة األخ٢٠٠٥لسنة ) ٢٢٦(قرار رقم .١٤٢٨
  الثالث والستون  .أمني زهير إبراهيم موسى مناصرة وٕاحالته على التقاعد/  بترقية العميد٢٠٠٥لسنة ) ٢٢٧(قرار رقم .١٤٢٩
  الثالث والستون  .خضر حسن اللحام على التقاعد/  بإحالة األخ٢٠٠٥لسنة ) ٢٢٨(قرار رقم .١٤٣٠
  الثالث والستون  . الشيخ كمال سعيد األغا على التقاعدةل بإحا٢٠٠٥لسنة ) ٢٢٩(قرار رقم .١٤٣١
  الثالث والستون  .عز الدين شريف حسن مصطفى على التقاعد/  بإحالة األخ٢٠٠٥لسنة ) ٢٣٠(قرار رقم .١٤٣٢
  الثالث والستون  .اللواء أسعد سليمان حسن عبد القادر محافظا بدرجة وزير/  بتعيين األخ٢٠٠٥لسنة ) ٢٣١(قرار رقم .١٤٣٣
  الثالث والستون  .تيسير علي الزبري على التقاعد/  األخةبإحال  ٢٠٠٥لسنة ) ٢٣٢(رار رقم ق.١٤٣٤
و ) A3(نادرة راغب عبد الحي الشخشير إلى درجة /  بترقية السيدة٢٠٠٥لسنة ) ٢٣٣(قرار رقم .١٤٣٥

  .إحالتها على التقاعد
  الثالث والستون
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  الثالث والستون  .ة األزهرعجام بإعادة تشكيل مجلس أمناء ٢٠٠٥لسنة ) ٢٣٤(قرار رقم .١٤٣٦
  الثالث والستون  .حسين يوسف أبو العال سفيرا/  بتعيين السيد٢٠٠٥لسنة ) ٢٣٥(قرار رقم .١٤٣٧
  الثالث والستون  .فريد صوان سفيرا/  بتعيين السيد٢٠٠٥لسنة ) ٢٣٦(قرار رقم .١٤٣٨
  لثالث والستونا  هاني الريماوي رتبة سفير/  يمنح المستشار أول٢٠٠٥لسنة ) ٢٣٧(قرار رقم .١٤٣٩
  الثالث والستون  ماجد كايد وادي/  بنقل السفير٢٠٠٥لسنة ) ٢٣٨(قرار رقم .١٤٤٠
  الثالث والستون   بتمديد خدمة المفتي أحمد عبد القادر ابو زيند٢٠٠٥لسنة ) ٢٣٩(قرار رقم .١٤٤١
 هوٕاحالت) A2(محمود حسن ناجي بحيص على درجة /  بترقية السيد٢٠٠٥لسنة ) ٢٤٠(قرار رقم .١٤٤٢

  . التقاعد مبكرا استثنائياعلى
  الثالث والستون

هشام رمضان محمود أبو رية إلى رتبة عميد أمني /  بترقية العقيد أمني٢٠٠٥لسنة ) ٢٤١(قرار رقم .١٤٤٣
  .وٕاحالته إلى التقاعد

  الثالث والستون

وٕاحالته إلى ) A3(زكي محمود الحموي إلى درجة /  بترقية السيد٢٠٠٥لسنة ) ٢٤٢(قرار رقم .١٤٤٤
  .اعدالتق

  الثالث والستون

وٕاحالته على ) A3(واصل عطا أحمد أبو يوسف إلى درجة / بترقية السيد٢٠٠٥لسنة ) ٢٤٣(قرار رقم .١٤٤٥
  .التقاعد

  الثالث والستون

وٕاحالته إلى ) A4(يوسف عبد الرحمن القطناني إلى درجة /  بترقية السيد٢٠٠٥لسنة ) ٢٤٤(قرار رقم .١٤٤٦
  .التقاعد

  الثالث والستون

يونس مرشد عمرو لجامعة القدس / الدكتور/  بتجديد فترة رئاسة األستاذ٢٠٠٥لسنة ) ٢٤٥(رقم قرار .١٤٤٧
  .المفتوحة

  الثالث والستون

  الثالث والستون  .ٕاحالته إلى التقاعدكيل و عمر أحمد شبلي إلى درجة و /  بترقية السيد٢٠٠٥لسنة ) ٢٤٦(قرار رقم .١٤٤٨
 وٕاحالته إلى A1يل محمد علي قليالت إلى درجة وكيل نب/  بترقية األخ٢٠٠٥لسنة ) ٢٤٧(قرار رقم .١٤٤٩

  .التقاعد
  الثالث والستون

  الثالث والستون  .أسامة عبد الستار الفرا محافظا لمحافظة خان يونس/  بتعيين السيد٢٠٠٥لسنة ) ٢٤٨(قرار رقم .١٤٥٠
  تونالثالث والس   المستشار زهير الصوراني على التقاعدةبإحال ٢٠٠٥لسنة ) ٢٤٩(قرار رقم .١٤٥١
  الثالث والستون  . بالموافقة على استمالك أراضي لغايات المنفعة العامة٢٠٠٥لسنة ) ٢٥٠(قرار رقم .١٤٥٢
فتحــــي أبــــو ســــرور رئيــــسا لمحكمــــة االســــتئناف فــــي /  بتعيــــين القاضــــي٢٠٠٥لــــسنة ) ٢٥١(قــــرار رقــــم . ١٤٥٣

  .المحافظة الشمالية
  الثالث والستون

لــى الفــرا رئيــسا لمحكمــة االســتئناف فــي المحافظــات ع/  بتعيــين القاضــي٢٠٠٥لــسنة ) ٢٥٢(قــرار رقــم .١٤٥٤
  .الجنوبية

  الثالث والستون

وٕاحالتــه ) A3(خليـل عبــد الـرحمن صــافي إلـى مــدير عـام /  بترقيـة الــسيد٢٠٠٥لــسنة ) ٢٥٣(قـرار رقـم .١٤٥٥
  .على التقاعد

  الثالث والستون

  ث والستونالثال  .ندى يوسف الناشف سفيرة/  بتعيين السيدة٢٠٠٥لسنة ) ٢٥٤(قرار رقم .١٤٥٦
  الثالث والستون  .خالد حسن إبراهيم أبو جبر للعمل وكيال لوزارة العدل/  بندب القاضي٢٠٠٥لسنة ) ٢٥٥(قرار رقم .١٤٥٧
  الثالث والستون  . بتعيين المستشار عيسى أبو شرار رئيسا للمحكمة العليا٢٠٠٥لسنة ) ٢٥٦(قرار رقم .١٤٥٨
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  الثالث والستون  . الرحمن أبو علي للعمل محافظا لمحافظة نابلسسعيد عبد/  بندب األخ٢٠٠٥لسنة ) ٢٥٧(قرار رقم .١٤٥٩
 عبـــد الـــرحمن رئيـــسا للمحكمــــة ةحقــــوقي رســـمي شـــحد/  بتعيـــين العميـــد٢٠٠٥لـــسنة ) ٢٥٨(قـــرار رقـــم .١٤٦٠

  .العسكرية العليا
  الثالث والستون

ــــسنة ) ٢٥٩(قــــرار رقــــم .١٤٦١ ــــين العميــــد٢٠٠٥ل ــــضاء/  بتعي ــــا عامــــا للق  حقــــوقي حمــــودة محمــــد جــــروان نائب
  .العسكري

  الثالث والستون

  الثالث والستون  .  بنقل سفراء إلى وزارة الشؤون الخارجية وٕاحالتهم إلى التقاعد٢٠٠٥لسنة ) ٢٦٠(قرار رقم .١٤٦٢
  الثالث والستون  .عطا اهللا خيري محمود أحمد/  بترقية السيد٢٠٠٦لسنة ) ٨(قرار رقم .١٤٦٣
  الثالث والستون  .رج نصار وتمديد خدمته وٕاحالته على التقاعدوليم نجيب جو /  بنقل السيد٢٠٠٦لسنة ) ٩(قرار رقم .١٤٦٤
 بتشكيل لجنة عليا لضبط ومراجعة التعيينات في األجهزة األمنية خالل ٢٠٠٦لسنة ) ١٠(قرار رقم .١٤٦٥

  .٢٠٠٥سنة 
  الثالث والستون

جة وكيل  بنقل األخت نجاه محمد أحمد بريكي للنيابة العامة وتعينها بدر ٢٠٠٦لسنة ) ١١(قرار رقم .١٤٦٦
  .نيابة

  الثالث والستون

  الثالث والستون  .نمر محمد نمر حماد للعمل مستشارا لرئيس السلطة/  بندب السفير٢٠٠٦لسنة ) ١٢(قرار رقم .١٤٦٧
جهاد رجب أحمد حمدان رئيسا لديوان الموظفين / الدكتور/  بتعيين األخ٢٠٠٦لسنة ) ١٣(قرار رقم .١٤٦٨

  .برتبة وزير
  الثالث والستون

  الثالث والستون  ).A2(مصطفى فؤاد عبد السالم حرارة إلى درجة /  بترقية السيد٢٠٠٦لسنة ) ١٤(م قرار رق.١٤٦٩
  الثالث والستون  .عثمان صالح عثمان التكروري/ الدكتور/  بتعيين السيد٢٠٠٦لسنة ) ١٥(قرار رقم .١٤٧٠
مة عزمي حسين طنجير قاضيا في محك/ المحامي/  بتعيين األخ٢٠٠٦لسنة ) ١٦(قرار رقم .١٤٧١

  .االستئناف
  الثالث والستون

محمود محمد أبو حماد قاضيا في المحكمة / المحامي/  بتعيين األخ٢٠٠٦لسنة ) ١٧(قرار رقم .١٤٧٢
  .العليا

  الثالث والستون

  الثالث والستون  .حجازي محمد محمود القرشلي/  بترقية السيد٢٠٠٦لسنة ) ١٨(قرار رقم .١٤٧٣
  الثالث والستون  .واصف أحمد عريقات/  بترقية السيد٢٠٠٦لسنة ) ١٩(قرار رقم .١٤٧٤
  الثالث والستون  .محمد تيسير منير الرفاعي/  بترقية السيد٢٠٠٦لسنة ) ٢٠(قرار رقم .١٤٧٥
  الثالث والستون  .محمد أحمد عودة القصراوي/  بترقية السيد٢٠٠٦لسنة ) ٢١(قرار رقم .١٤٧٦
  الثالث والستون  .محمود فريد أبو الرب/  بتعيين السيد٢٠٠٦لسنة ) ٢٢(قرار رقم .١٤٧٧
  الثالث والستون  .جرار نعمان القدوة على التقاعد/  بإحالة السيد٢٠٠٦لسنة ) ٢٣(قرار رقم .١٤٧٨
  الثالث والستون  . بتعيين اللواء الركن جمعة مصباح غالي٢٠٠٦لسنة ) ٢٤(قرار رقم .١٤٧٩
  الثالث والستون  . بشأن إنهاء ندب مدير عام وكالة بيت مال القدس الشريف٢٠٠٦لسنة ) ٢٥(قرار رقم .١٤٨٠
  الثالث والستون  .أسامة حمزة الطاهر على التقاعد/  بإحالة القاضي٢٠٠٦لسنة ) ٢٦(قرار رقم .١٤٨١
  الثالث والستون  .علي جميل مهنا وتعيينه عميدا للمعاهد األزهرية/  بقبول إعارة الدكتور٢٠٠٦لسنة ) ٢٧(قرار رقم .١٤٨٢
  الثالث والستون  .شحادة محمد الشيخحسين /  بترقية السيد٢٠٠٦لسنة ) ٢٨(قرار رقم .١٤٨٣
  الثالث والستون بنقل تبعية وكالة األنباء الفلسطينية ٢٠٠٥لسنة ) ٢١( بإلغاء القرار رقم ٢٠٠٦لسنة ) ٢٩(قرار رقم .١٤٨٤
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  . بنقل تبعية الهيئة العامة لالستعالمات٢٠٠٥ لسنة ٢٢وٕالغاء القرار رقم 

١٤٨٥.
 بنقل تبعية هيئة اإلذاعة والتلفزيون ٢٠٠٥لسنة ) ٣٣( بإلغاء القرار رقم ٢٠٠٦لسنة ) ٣٠(قرار رقم 

  .الفلسطينية وقناة فلسطين الفضائية
  الثالث والستون

  الرابع والستون  .رضا عطا رضا عباس/  بنقل السيد٢٠٠٥لسنة ) ٢٦١(قرار رقم .١٤٨٦
  الرابع والستون  .أحمد سليمان حسين المغني في منصب النائب العام/  بتعيين السيد٢٠٠٥لسنة ) ٢٦٢(قرار رقم .١٤٨٧
  الرابع والستون  .خليل عبد الرحمن صافي/  بترقية السيد٢٠٠٦لسنة ) ٣١(قرار رقم .١٤٨٨
  الرابع والستون   بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية إلقامة المتنزه الوطني على أرض اإلذاعة٢٠٠٦لسنة ) ٣٢(قرار رقم .١٤٨٩
  الرابع والستون  .زهرانمعروف محمد /  بترقية السيد٢٠٠٦لسنة ) ٣٣(قرار رقم .١٤٩٠
  الرابع والستون  .هدى محمود حمودة/  بترقية السيدة٢٠٠٦لسنة ) ٣٤(قرار رقم .١٤٩١
  الرابع والستون  .جمال عوض زقوت/  بترقية السيد٢٠٠٦لسنة ) ٣٥(قرار رقم .١٤٩٢
  الرابع والستون  .علي إبراهيم عريقات/  بترقية السيد٢٠٠٦لسنة ) ٣٦(قرار رقم .١٤٩٣
  الرابع والستون  .مفيد محمود الشامي/  بترقية السيد٢٠٠٦لسنة ) ٣٧(قرار رقم .١٤٩٤
  الرابع والستون  .محمود رمضان النيرب/  بترقية السيد٢٠٠٦لسنة ) ٣٨(قرار رقم .١٤٩٥
  الرابع والستون  .خليل منير محمد كراجة/  بنقل السيد٢٠٠٦لسنة ) ٣٩(قرار رقم .١٤٩٦
  الرابع والستون  .اهيم القزقعلي إبر / السفير بإلحاق ٢٠٠٦لسنة ) ٤٠(قرار رقم .١٤٩٧
  الرابع والستون  .عمر محمود شاليل/ السفير بنقل ٢٠٠٦لسنة ) ٤١(قرار رقم .١٤٩٨
  الرابع والستون  إبراهيم خليل عمر/ السفير بنقل ٢٠٠٦لسنة ) ٤٢(قرار رقم .١٤٩٩
  الرابع والستون   اشتيةمحمد إبراهيم. د/ األخ بتعيين ٢٠٠٦لسنة ) ٤٣(قرار رقم .١٥٠٠
  الرابع والستون  .منذر  الدجاني/ السفير بتمديد خدمة ٢٠٠٦لسنة ) ٤٤(قرار رقم .١٥٠١
  الرابع والستون  شاليلعمر / السفير بتمديد خدمة ٢٠٠٦لسنة ) ٤٥(قرار رقم .١٥٠٢
  الرابع والستون  الرضيعيوسف / السفير بتمديد خدمة ٢٠٠٦لسنة ) ٤٦(قرار رقم .١٥٠٣
  الرابع والستون  .در سليمانب/ السفير بتمديد خدمة ٢٠٠٦لسنة ) ٤٧(قرار رقم .١٥٠٤
  الرابع والستون  .سعيد أبو عمارة/ السفير بتمديد خدمة ٢٠٠٦لسنة ) ٤٨(قرار رقم .١٥٠٥
  الرابع والستون  .محمد أبو كوش/ السفير بتمديد خدمة ٢٠٠٦لسنة ) ٤٩(قرار رقم .١٥٠٦
  الرابع والستون  .محمد أبو زعرب/ السفير بتمديد خدمة ٢٠٠٦لسنة ) ٥٠(قرار رقم .١٥٠٧
  الرابع والستون  .حسن عبد الرحمن/ السفير بتمديد خدمة ٢٠٠٦لسنة ) ٥١(قرار رقم .١٥٠٨
  الرابع والستون  .نبيل معروف/ السفير بتمديد خدمة ٢٠٠٦لسنة ) ٥٢(قرار رقم .١٥٠٩
  الرابع والستون  .سمير أبو غزالة/ السفير بتمديد خدمة ٢٠٠٦لسنة ) ٥٣(قرار رقم .١٥١٠
  الرابع والستون  .محمد الساليمة/ السفيرد خدمة  بتمدي٢٠٠٦لسنة ) ٥٤(قرار رقم .١٥١١
  الرابع والستون  .خالد الشيخ/ السفير بتمديد خدمة ٢٠٠٦لسنة ) ٥٥(قرار رقم .١٥١٢
  الرابع والستون  .أحمد الفرا/ السفير بتمديد خدمة ٢٠٠٦لسنة ) ٥٦(قرار رقم .١٥١٣
  الستونالرابع و   .مدحت صيدم/ السفير بتمديد خدمة ٢٠٠٦لسنة ) ٥٧(قرار رقم .١٥١٤
  الرابع والستون  . بتمديد خدمة السفيرة سمية البرغوثي٢٠٠٦لسنة ) ٥٨(قرار رقم .١٥١٥
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  الرابع والستون  . باميةميادة /ة بتمديد خدمة السفير ٢٠٠٦لسنة ) ٥٩(قرار رقم .١٥١٦
  الرابع والستون  .بركات أحمد الفرا/  بتعيين السيد٢٠٠٦لسنة ) ٦٠(قرار رقم .١٥١٧
  الرابع والستون  ..عزمي الدقة/  بتعيين السيد٢٠٠٦لسنة ) ٦١(قرار رقم .١٥١٨
  الرابع والستون  زيد أبو العال/ السفير بتمديد خدمة ٢٠٠٦لسنة ) ٦٢(قرار رقم .١٥١٩
  الرابع والستون  .أحمد عبد الرحمن حسين/ السفير بنقل ٢٠٠٦لسنة ) ٦٣(قرار رقم .١٥٢٠
  رابع والستونال  .إبراهيم شاكر خريشي/  بتعيين السيد٢٠٠٦لسنة ) ٦٤(قرار رقم .١٥٢١
  الرابع والستون  .محمد تيسر الرفاعي/  بترقية السيد٢٠٠٦لسنة ) ٦٥(قرار رقم .١٥٢٢
  الرابع والستون  .جمال أحمد محيسن/  بنقل السيد٢٠٠٦لسنة ) ٦٦(قرار رقم .١٥٢٣
  الرابع والستون  .اليازجيأحمد /  بإنهاء عمل السيد٢٠٠٦لسنة ) ٦٧(قرار رقم .١٥٢٤
  الرابع والستون  .محمود فريد أبو الرب/ بتعيين السيد ٢٠٠٦لسنة ) ٦٨(قرار رقم .١٥٢٥
  الرابع والستون  .جمال الشوبكي/  بتعيين السيد٢٠٠٦لسنة ) ٦٩(قرار رقم .١٥٢٦
  الرابع والستون  . عبد الكريم مبروكةمنير /  بترقية السيدة٢٠٠٦لسنة ) ٧٠(قرار رقم .١٥٢٧
  لرابع والستونا  .أحمد حسن مقداد/  بترقية السيد٢٠٠٦لسنة ) ٧١(قرار رقم .١٥٢٨
  الرابع والستون  .هاني موسى خليل عودة/  بترقية السيد٢٠٠٦لسنة ) ٧٢(قرار رقم .١٥٢٩
  الرابع والستون  .صقر سعيد الحاج المغني/  بترقية السيد٢٠٠٦لسنة ) ٧٣(قرار رقم .١٥٣٠
  الرابع والستون  .كمال بولص خضر/   بترقية السيد٢٠٠٦لسنة ) ٧٤(قرار رقم .١٥٣١
  الرابع والستون  .رفيق محمد أبو العطا/  بترقية السيد٢٠٠٦سنة ل) ٧٥(قرار رقم .١٥٣٢
  الرابع والستون  .رسمي محمد الخالدي/  بترقية السيد٢٠٠٦لسنة ) ٧٦(قرار رقم .١٥٣٣
  الرابع والستون  .حجازي محمد القرشلي/  بترقية السيد٢٠٠٦لسنة ) ٧٧(قرار رقم .١٥٣٤
  الرابع والستون  .صام السرطاوينادية ع/  بترقية السيدة٢٠٠٦لسنة ) ٧٨(قرار رقم .١٥٣٥
  الرابع والستون  .أحمد صالح أبو حشيش/  بترقية السيد٢٠٠٦لسنة ) ٧٩(قرار رقم .١٥٣٦
  الرابع والستون  .عز الدين أبو صفية/  بترقية السيد٢٠٠٦لسنة ) ٨٠(قرار رقم .١٥٣٧
  الرابع والستون  .بسام طه برهوم عثمان/  بترقية السيد٢٠٠٦لسنة ) ٨١(قرار رقم .١٥٣٨
  الرابع والستون  .حسنية سليمان إسماعيل/  بترقية السيدة٢٠٠٦لسنة ) ٨٢(قرار رقم .١٥٣٩
  الرابع والستون  .محمد صالح الخليلي/  بترقية السيد٢٠٠٦لسنة ) ٨٣(قرار رقم .١٥٤٠
  الرابع والستون  .فاتنة مصباح فوزي الوظائفي/  بنقل السيد٢٠٠٦لسنة ) ٨٤(قرار رقم .١٥٤١
  الرابع والستون  .يوسف عزات مكي/ بترقية السيد ٢٠٠٦لسنة ) ٨٥(قرار رقم .١٥٤٢
  الرابع والستون  .دعيس الشيخإيوسف /  بتعيين السيد٢٠٠٦لسنة ) ٨٦(قرار رقم .١٥٤٣
  الرابع والستون  .محمد عبد اللطيف أبو شمالة/  بترقية السيد٢٠٠٦لسنة ) ٨٧(قرار رقم .١٥٤٤
  الرابع والستون  .يخميس محمد المحالو /  بترقية السيد٢٠٠٦لسنة ) ٨٨(قرار رقم .١٥٤٥
  الرابع والستون  .خالد أحمد رجب قحمان/  بترقية السيد٢٠٠٦لسنة ) ٨٩(قرار رقم .١٥٤٦
  الرابع والستون  .عماد محمود علي الحاج/  بترقية السيد٢٠٠٦لسنة ) ٩٠(قرار رقم .١٥٤٧
  الرابع والستون  .عودة عيادة أبو سمهدانة/  بترقية السيد٢٠٠٦لسنة ) ٩١(قرار رقم .١٥٤٨
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  الرابع والستون  .بشير محمود سعد الدين/  بترقية السيد٢٠٠٦لسنة ) ٩٢( رقم قرار.١٥٤٩
  الرابع والستون  .زياد الحاج أحمد الرجوب/  بترقية السيد٢٠٠٦لسنة ) ٩٣(قرار رقم .١٥٥٠
  الرابع والستون  .محمد أمير قيطة/  بترقية السيد٢٠٠٦لسنة ) ٩٤(قرار رقم .١٥٥١
  الرابع والستون  .زهير صالح الشن/ يرالسف بنقل ٢٠٠٦لسنة ) ٩٥(قرار رقم .١٥٥٢
  الرابع والستون  .زياد محمد أحمد أبو عين/  بترقية السيد٢٠٠٦لسنة ) ٩٦(قرار رقم .١٥٥٣
  الرابع والستون  .حسين شحادة الشيخ/  بترقية السيد٢٠٠٦لسنة ) ٩٧(قرار رقم .١٥٥٤
  والستونالرابع   .أحمد سعيد أحمد التميمي/  بنقل السيد٢٠٠٦لسنة ) ٩٨(قرار رقم .١٥٥٥
  الرابع والستون  .فندي الوحيدي/  بترقية السيد٢٠٠٦لسنة ) ٩٩(قرار رقم .١٥٥٦
  الرابع والستون  . يوسف قاسم القدرة/المحافظ/ األخ بنقل ٢٠٠٦لسنة ) ١٠٠(قرار رقم .١٥٥٧
  الرابع والستون  . حسين أبو عاصي على التقاعد/ ب إحالة القاضي٢٠٠٦لسنة ) ١٠١(قرار رقم .١٥٥٨
رشيد علي أبو شباك ويعين مدير عاما لألمن / العميد/  بنقل األخ٢٠٠٦لسنة ) ١٠٢(قرار رقم .١٥٥٩

  .الداخلي
  الرابع والستون

  الرابع والستون  .صائب علي القدوة/  بترقية العميد٢٠٠٦لسنة ) ١٠٣(قرار رقم .١٥٦٠
  الرابع والستون  .مادر محمود ح بشي/ أمنيالعميد بترقية ٢٠٠٦لسنة ) ١٠٤(قرار رقم .١٥٦١
  الرابع والستون  .أحمد توفيق اليازجي/  بإلغاء القرار الرئاسي الخاص بإنهاء عمل السيد٢٠٠٦لسنة ) ١٠٥(رقم قرار .١٥٦٢
  الرابع والستون  محمد نور الدين أبو غوش على التقاعد/ القاضي بإحالة ٢٠٠٦لسنة ) ١٠٦(قرار رقم .١٥٦٣
  الرابع والستون  .رسامي طه صرصو / القاضي بتعيين المستشار ٢٠٠٦لسنة ) ١٠٧(قرار رقم .١٥٦٤
  الرابع والستون  .عدنان أحمد حماد/  بتعيين العميد٢٠٠٦لسنة ) ١٠٨(قرار رقم .١٥٦٥
  الرابع والستون  .سامي محمد حرب/  بترقية السيد٢٠٠٦لسنة ) ١٠٩(قرار رقم .١٥٦٦
  الرابع والستون  .هيثم سميح دراغمة/  بترقية السيد٢٠٠٦لسنة ) ١١٠(قرار رقم .١٥٦٧
 استمالك قطع أراض لصالح المخابرات العامة بمحافظة أريحا بشأن ٢٠٠٦نة لس) ١١١(قرار رقم .١٥٦٨

  .واألغوار
  الرابع والستون

  الرابع والستون  . بقبول استقالة الوزير سمير حليلة٢٠٠٦لسنة ) ١١٢(قرار رقم .١٥٦٩
  الرابع والستون  .حسن أبو لبدة.  بقبول استقالة الوزير د٢٠٠٦لسنة ) ١١٣(قرار رقم .١٥٧٠
  الرابع والستون  .ضسالم فيا . بقبول استقالة الوزير د٢٠٠٦لسنة ) ١١٤(م قرار رق.١٥٧١
  الرابع والستون  .أحمد مجدالني.  بقبول استقالة الوزير د٢٠٠٦لسنة ) ١١٥(قرار رقم .١٥٧٢
  الرابع والستون  . نبيل شعث/ بقبول استقالة الوزير٢٠٠٦لسنة ) ١١٦(قرار رقم .١٥٧٣
  الرابع والستون  . هند خوري/ستقالة الوزيرة بقبول ا٢٠٠٦لسنة ) ١١٧(قرار رقم .١٥٧٤
  الرابع والستون   بتعيين معاونين نيابة في وظيفة وكيل نيابة٢٠٠٦لسنة ) ١١٨(قرار رقم .١٥٧٥
 بشأن استمالك أرض لغايات المنفعة العامة إلقامة أبراج النقل ٢٠٠٦لسنة ) ١١٩(قرار رقم .١٥٧٦

  .الكهربائي
  الرابع والستون

 بشأن تخصيص أرض للمنفعة العامة لتشييد مدينة سمو الشيخ خليفة ٢٠٠٦ لسنة) ١٢٠(قرار رقم .١٥٧٧
  .بن زايد

  الرابع والستون
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  الرابع والستون  . مازن عز الدين/اللواء/ األخ بتعيين ٢٠٠٦لسنة ) ١٢١(قرار رقم .١٥٧٨
  الرابع والستون  .إسماعيل محمد خصر/  بترقية السيد٢٠٠٦لسنة ) ١٢٢(قرار رقم .١٥٧٩
  الرابع والستون  .هشام علي عبد الرازق/  بتعيين السيد٢٠٠٦لسنة ) ١٢٣(قرار رقم .١٥٨٠
  الرابع والستون  . بترقية قضاة شرعيين٢٠٠٦لسنة ) ١٢٤(قرار رقم .١٥٨١
  الرابع والستون  .القواسمةفهد عمر /  بترقية السيد٢٠٠٦لسنة ) ١٢٥(قرار رقم .١٥٨٢
  الرابع والستون  .فهد القواسمة/ علق بترقية السيدوالمت) ١٢٥( سحب القرار رقم بشأن ٢٠٠٦لسنة ) ١٢٦(قرار رقم .١٥٨٣
  الرابع والستون  .فهد القواسمة/ والمتعلق بترقية السيد) ١٢٥( سحب القرار بشأن ٢٠٠٦لسنة ) ١٢٧(قرار رقم .١٥٨٤
  الرابع والستون  . عبد اهللا هيالنةاحن/  بترقية السيد٢٠٠٦لسنة ) ١٢٨(قرار رقم .١٥٨٥
  الرابع والستون  .إسماعيل أحمد مطر/ ية السيد بترق٢٠٠٦لسنة ) ١٢٩(قرار رقم .١٥٨٦
  الرابع والستون  .عبد الفتاح بدر/  بترقية السيد٢٠٠٦لسنة ) ١٣٠(قرار رقم .١٥٨٧
  الرابع والستون  .ممدوح جريس قميصة/  بترقية السيد٢٠٠٦لسنة ) ١٣١(قرار رقم .١٥٨٨
  والستونالرابع   .صالح محمد البحيصي/  بترقية السيد٢٠٠٦لسنة ) ١٣٢(قرار رقم .١٥٨٩
  الرابع والستون  .رائد نبيه الشمالوي/  بترقية السيد٢٠٠٦لسنة ) ١٣٣(قرار رقم .١٥٩٠
  الرابع والستون  .عماد الدين حمدان/  بترقية السيد٢٠٠٦لسنة ) ١٣٤(قرار رقم .١٥٩١
  الرابع والستون  .أحمد محمود القاسم/  بترفيع السيد٢٠٠٦لسنة ) ١٣٥(قرار رقم .١٥٩٢
  الرابع والستون  .محمد صالح جاد اهللا/  بترفية السيد٢٠٠٦لسنة ) ١٣٦(قرار رقم .١٥٩٣
  الرابع والستون  .حاتم يوسف يوسف/  بترفيع السيد٢٠٠٦لسنة ) ١٣٧(قرار رقم .١٥٩٤
  الرابع والستون  .ف كامل سالم/  بترفيع السيدة٢٠٠٦لسنة ) ١٣٨(قرار رقم .١٥٩٥
  الرابع والستون  .يحافظ عمر البرغوث/  بترفيع السيد٢٠٠٦لسنة ) ١٣٩(قرار رقم .١٥٩٦
  الرابع والستون  .فتحي أحمد حسنين/  بترفيع درجة السيد٢٠٠٦لسنة ) ١٤٠(قرار رقم .١٥٩٧
  الرابع والستون  .بشارة فؤاد الخوري/  بترفيع السيد٢٠٠٦لسنة ) ١٤١(قرار رقم .١٥٩٨
  الرابع والستون  .حسام فتحي العالول/  بترفية السيد٢٠٠٦لسنة ) ١٤٢(قرار رقم .١٥٩٩
  الرابع والستون  .صالح عبد السالم هنية/  بترقية السيد٢٠٠٦لسنة ) ١٤٣ (قرار رقم.١٦٠٠
  الرابع والستون  .عفيف علي اسعيد/  بترفيع السيد٢٠٠٦لسنة ) ١٤٤(قرار رقم .١٦٠١
  الرابع والستون  .صائب فوزي بامية/  بترفيع السيد٢٠٠٦لسنة ) ١٤٥(قرار رقم .١٦٠٢
ــبــشأن ٢٠٠٦لــسنة ) ١٤٦(قــرار رقــم .١٦٠٣ ى حكــم المحكمــة الدائمــة لقــضاء األمــن العــام فــي  المــصادقة عل

  .قضية الجندي يوسف خاليلة
  الرابع والستون

  الرابع والستون  .أحمد محمد عبد الرحمن/ األخ بتعيين ٢٠٠٦لسنة ) ١٤٧(قرار رقم .١٦٠٤
  الرابع والستون  .حكمت هاشم زيد/ األخ بتعيين ٢٠٠٦لسنة ) ١٤٨(قرار رقم .١٦٠٥
  الرابع والستون  . سعيد أبو علي/.داألخ  بتعيين ٢٠٠٦لسنة ) ١٤٩(قرار رقم .١٦٠٦
  الرابع والستون  .زهير جميل دويكات/  بترفيع السيد٢٠٠٦لسنة ) ١٥٠(قرار رقم .١٦٠٧
  الرابع والستون  .فؤاد إسحاق صيام/  بترفيع السيد٢٠٠٦لسنة ) ١٥١(قرار رقم .١٦٠٨
  الستونالرابع و   .عمر خضر كمال/  بترفيع السيد٢٠٠٦لسنة ) ١٥٢(قرار رقم .١٦٠٩
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  الرابع والستون  .عريفه عباس ملحم/  بترفيع السيدة٢٠٠٦لسنة ) ١٥٣(قرار رقم .١٦١٠
  الرابع والستون  .أحمد عبد اهللا شناره/  بترفيع السيد٢٠٠٦لسنة ) ١٥٤(قرار رقم .١٦١١
  الرابع والستون  .جمال  غنيم على التقاعد/ السفير بإحالة ٢٠٠٦لسنة ) ١٥٥(قرار رقم .١٦١٢
  الرابع والستون  . تشكيل لجنة عليا لمتابعة معاناة الالجئين الفلسطينيين في العراقبشأن ٢٠٠٦لسنة ) ١٥٦(قرار رقم .١٦١٣
  الرابع والستون  . بتعيين المستشار سليمان الدحدوح٢٠٠٦لسنة ) ١٥٧(قرار رقم .١٦١٤
  الرابع والستون  .محمد أبو غوش/ القاضي بإنهاء  ندب ٢٠٠٦لسنة ) ١٥٨(قرار رقم .١٦١٥
  الرابع والستون  .محمد أبو غوش/ القاضي بترفيع ٢٠٠٦لسنة ) ١٥٩(قرار رقم .١٦١٦
  الرابع والستون  .باجس أمين العلي/  بترفيع السيد٢٠٠٦لسنة ) ١٦٠(قرار رقم .١٦١٧
  الرابع والستون  .جمال محمد شديد/  بترفيع السيد٢٠٠٦لسنة ) ١٦١(قرار رقم .١٦١٨
  الرابع والستون  .جيد طهبوبناصر عبد الم/  بترفيع السيد٢٠٠٦لسنة ) ١٦٢(قرار رقم .١٦١٩
  الرابع والستون  .يم عبيسان محمد عبد الرح/ بترفيع السيد٢٠٠٦لسنة ) ١٦٣(قرار رقم .١٦٢٠
ســليمان محمــد حلــس وتعيينــه قائــدا عامــا بالوكالــة لقــوات /  بترفيــع العميــد٢٠٠٦لــسنة ) ١٦٤(قــرار رقــم .١٦٢١

  .األمن الوطني
  الرابع والستون

  الخامس والستون  .صالح الزرو التميمي/ رفية السيد بت٢٠٠٦لسنة ) ١٦٥(قرار رقم .١٦٢٢
  الخامس والستون  .محمود سعيد دواس/  بترفيع السيد٢٠٠٦لسنة ) ١٦٦(قرار رقم .١٦٢٣
  الخامس والستون  .نصر محمود جير. د/  بترفيع السيد٢٠٠٦لسنة ) ١٦٧(قرار رقم .١٦٢٤
  الخامس والستون  اهللا البحيصيمصباح محمد حاد /  بتعيين األخ العقيد٢٠٠٦لسنة ) ١٦٨(قرار رقم .١٦٢٥
  الخامس والستون  .فهد محمد مصطفى السيد/  بترقية السيد٢٠٠٦لسنة ) ١٦٩(قرار رقم .١٦٢٦
  الخامس والستون  .زعل عبد الرحمن خصر أبو رقطي/  بترفيع السيد٢٠٠٦لسنة ) ١٧٠(قرار رقم .١٦٢٧
  امس والستونالخ  .فكري حمد سعيد حمودة/  بترقية السيد٢٠٠٦لسنة ) ١٧١(قرار رقم .١٦٢٨
  الخامس والستون  .فايز مطيع حسين عنان/  بترفية السيد٢٠٠٦لسنة ) ١٧٢(قرار رقم .١٦٢٩
  الخامس والستون  .سعدو حسني أحمد السبعاوي/  بترقية السيد٢٠٠٦لسنة ) ١٧٣(قرار رقم .١٦٣٠
  الخامس والستون  .عاطف محمود عيسى/  بترقية السيد٢٠٠٦لسنة ) ١٧٤(قرار رقم .١٦٣١
  الخامس والستون  .عبد الرحمن محمد البرقاوي/  بترفيع السيد٢٠٠٦لسنة ) ١٧٥(قرار رقم .١٦٣٢
  الخامس والستون  .باسل فريد مطلق قطب/  بترقية السيد٢٠٠٦لسنة ) ١٧٦(قرار رقم .١٦٣٣
  الخامس والستون  .مازن محمد راتب غنيم/  بترفيع السيد٢٠٠٦لسنة ) ١٧٧(قرار رقم .١٦٣٤
  الخامس والستون  .جمال عبد الفتاح حسن/ السيد بترفيع ٢٠٠٦لسنة ) ١٧٨(قرار رقم .١٦٣٥
  الخامس والستون  .عبير محمد سليم الوحيدي/  بترفيع السيدة٢٠٠٦لسنة ) ١٧٩(قرار رقم .١٦٣٦
  الخامس والستون  .محمد عبد القادر عيسى األسمر/  بترفيع السيد٢٠٠٦لسنة ) ١٨٠(قرار رقم .١٦٣٧
  الخامس والستون  .صطفى أحمد قاسمنزيه م/  بترقية السيد٢٠٠٦لسنة ) ١٨١(قرار رقم .١٦٣٨
  الخامس والستون  .عودة اهللا بدوي أبو عريضة/  بترقية السيد٢٠٠٦لسنة ) ١٨٢(قرار رقم .١٦٣٩
  الخامس والستون  .أكرم محمود عبد اهللا العجلة/  بترقية السيد٢٠٠٦لسنة ) ١٨٣(قرار رقم .١٦٤٠
  الخامس والستون  .م المسحالإسماعيل حسن إبراهي/  بترفيع السيد٢٠٠٦لسنة ) ١٨٤(قرار رقم .١٦٤١
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  الخامس والستون  .ظافر محمد ملحم/  بتعيين السيد٢٠٠٦لسنة ) ١٨٥(قرار رقم .١٦٤٢
  الخامس والستون  .نايف عبد الحليم عبد الحليم/  بترقية السيد٢٠٠٦لسنة ) ١٨٦(قرار رقم .١٦٤٣
  الستونالخامس و   .عزام مصطفى أحمد العموري/  بترقية السيد٢٠٠٦لسنة ) ١٨٧(قرار رقم .١٦٤٤
  الخامس والستون  .عادل إسماعيل الهباشي/  بترقية السيد٢٠٠٦لسنة ) ١٨٨(قرار رقم .١٦٤٥
  الخامس والستون  .محمد عبد الرزاق وهبي/  بترفيع السيد٢٠٠٦لسنة ) ١٨٩(قرار رقم .١٦٤٦
  الخامس والستون  .حمدان محمد موسى طه/  بترقية السيد٢٠٠٦لسنة ) ١٩٠(قرار رقم .١٦٤٧
  الخامس والستون  .مهند سليمان صايل سليمان/  بترفية السيد٢٠٠٦لسنة ) ١٩١(قرار رقم .١٦٤٨
  الخامس والستون  .سليمان عيادة أبو سمهدانة/  بترفيع السيد٢٠٠٦لسنة ) ١٩٢(قرار رقم .١٦٤٩
  الخامس والستون  .يوسف عبد ربه عبد الهادي/  بترفيع السيد٢٠٠٦لسنة ) ١٩٣(قرار رقم .١٦٥٠
  الخامس والستون  .ماهر  غنيم/ رقية السيد بت٢٠٠٦لسنة ) ١٩٤(قرار رقم .١٦٥١
  الخامس والستون  . بشأن إعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة القدس المفتوحة٢٠٠٦لسنة ) ١٩٥(قرار رقم .١٦٥٢
  الخامس والستون  .عارف سليم خصر عبد اهللا/  بترفيع السيد٢٠٠٦لسنة ) ١٩٦(قرار رقم .١٦٥٣
  الخامس والستون  . محمد نعمات األسطلغانم/  بترفيع السيد٢٠٠٦لسنة ) ١٩٧(قرار رقم .١٦٥٤
  الخامس والستون  .إبراهيم محمد إبراهيم مصلح/  بترفيع السيد٢٠٠٦لسنة ) ١٩٨(قرار رقم .١٦٥٥
  الخامس والستون  بهادر إبراهيم األغا/  بترفيع السيدة٢٠٠٦لسنة ) ١٩٩(قرار رقم .١٦٥٦
  امس والستونالخ  . بترفيع السد هشام كامل أبو كشك٢٠٠٦لسنة ) ٢٠٠(قرار رقم .١٦٥٧
  الخامس والستون  .يسري جميل الهدمي/  بترفيع السيد٢٠٠٦لسنة ) ٢٠١(قرار رقم .١٦٥٨
  الخامس والستون  محمد معين شعبان صادق/  بترفيع السيد٢٠٠٦لسنة ) ٢٠٢(قرار رقم .١٦٥٩
  الخامس والستون  .ماجد فايز أبو الرب/  بترفيع السيد٢٠٠٦لسنة ) ٢٠٣(قرار رقم .١٦٦٠
  الخامس والستون  .ي سعيد نمرحسونيا فت/  بترفيع السيدة٢٠٠٦لسنة ) ٢٠٤(قرار رقم .١٦٦١
  الخامس والستون  .فوزي محمد تايه خنافسة/  بترفيع السيد٢٠٠٦لسنة ) ٢٠٥(قرار رقم .١٦٦٢
  الخامس والستون  .عبد الناصر علي التايه/  بترفيع السيد٢٠٠٦لسنة ) ٢٠٦(قرار رقم .١٦٦٣
  الخامس والستون  .محمد عبد الرحمن جودة/ يد بترقية الس٢٠٠٦لسنة ) ٢٠٧(قرار رقم .١٦٦٤
  الخامس والستون  .محمد أحمد نافع أحمد/  بترفيع السيد٢٠٠٦لسنة ) ٢٠٨(قرار رقم .١٦٦٥
  الخامس والستون  .علي عبد الهادي مهنا/  بترفيع السيد٢٠٠٦لسنة ) ٢٠٩(قرار رقم .١٦٦٦
  الخامس والستون  .راسليمان خليل محمد الق/  بترقية السيد٢٠٠٦لسنة ) ٢١٠(قرار رقم .١٦٦٧
  الخامس والستون  .خالد عبد الرازق حبيب/  بترفيع السيد٢٠٠٦لسنة ) ٢١١(قرار رقم .١٦٦٨
  الخامس والستون  .هاني طلب القواسمي/  بترفية السيد٢٠٠٦لسنة ) ٢١٢(قرار رقم .١٦٦٩
  الخامس والستون  .ناهض سليمان قديح/  بترفيع السيد٢٠٠٦لسنة ) ٢١٣(قرار رقم .١٦٧٠
  الخامس والستون  .راضي صبح عيسى جابر/  بترفيع السيد٢٠٠٦لسنة ) ٢١٤ (قرار رقم.١٦٧١
  الخامس والستون  .بالل خميس يوسف اصفيرة/  بترفيع السيد٢٠٠٦لسنة ) ٢١٥(قرار رقم .١٦٧٢
  الخامس والستون  .أحمد طه أحمد الغندور/  بترقية السيد٢٠٠٦لسنة ) ٢١٦(قرار رقم .١٦٧٣
  الخامس والستون  .عمر مصطفى أبو سمحة/  السيد بترفية٢٠٠٦لسنة ) ٢١٧(قرار رقم .١٦٧٤
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  الخامس والستون  .علي شريف علي مشعل/  بترقية السيد٢٠٠٦لسنة ) ٢١٨(قرار رقم .١٦٧٥
  الخامس والستون  .سليمان مصطفى زهيري/  بترقية السيد٢٠٠٦لسنة ) ٢١٩(قرار رقم .١٦٧٦
  الخامس والستون  .يةموسى عبد اهللا أبو غرب/  بترفية السيد٢٠٠٦لسنة ) ٢٢٠(قرار رقم .١٦٧٧
  الخامس والستون  .بشأن تعديل رسوم انتقال األراضي في محافظات قطاع غزة٢٠٠٦لسنة ) ٢٢١(قرار رقم .١٦٧٨
  الخامس والستون  .عبد الرحيم حسين قعدان/  بترفيع السيد٢٠٠٦لسنة ) ٢٢٢(قرار رقم .١٦٧٩
  خامس والستونال  .يحيى محمد موسى بركات/  بترفيع السيد٢٠٠٦لسنة ) ٢٢٣(قرار رقم .١٦٨٠
  الخامس والستون  .إبراهيم راغب ملحم/  بترفيع السيد٢٠٠٦لسنة ) ٢٢٤(قرار رقم .١٦٨١
  الخامس والستون  .عيسى صالح عبد الحفيظ/  بترفيع السيد٢٠٠٦لسنة ) ٢٢٥(قرار رقم .١٦٨٢
  الخامس والستون  .علي أحمد يوسف ريان/  بترفيع السيد٢٠٠٦لسنة ) ٢٢٦(قرار رقم .١٦٨٣
  الخامس والستون  .جميلة حسني البطش/  بترفيع السيدة٢٠٠٦لسنة ) ٢٢٧(قرار رقم .١٦٨٤
  الخامس والستون  .سمير محمود صبيحات/  بنقل السيد٢٠٠٦لسنة ) ٢٢٨(قرار رقم .١٦٨٥
  الخامس والستون  .وفاء عيسى محمد حمايل/  بتعيين السيدة٢٠٠٦لسنة ) ٢٢٩(قرار رقم .١٦٨٦
  الخامس والستون  .مد مصطفى محمد جعفرمح/  بترقية السيد٢٠٠٦لسنة ) ٢٣٠(قرار رقم .١٦٨٧
  الخامس والستون  .نبيل خالد مصطفى فانوس/  بترفيع السيد٢٠٠٦لسنة ) ٢٣١(قرار رقم .١٦٨٨
  الخامس والستون  .عماد موسى أبو طبيخ/  بترفيع السيد٢٠٠٦لسنة ) ٢٣٢(قرار رقم .١٦٨٩
  خامس والستونال  .زينة جعفر عبد الهادي/  بتعيين السيدة٢٠٠٦لسنة ) ٢٣٣(قرار رقم .١٦٩٠
نظمي عبد القادر أحمد مهنـا مـديرا عامـا لـإلدارة العامـة /  باستمرار السيد٢٠٠٦لسنة ) ٢٣٤(قرار رقم .١٦٩١

  .للمعابر والحدود
  الخامس والستون

  الخامس والستون  .محمود شفيق جاموس/  بتعيين المحامي٢٠٠٦لسنة ) ٢٣٥(قرار رقم .١٦٩٢
  الخامس والستون  .محمد يوسف إحشيش/ ي بتعيين المحام٢٠٠٦لسنة ) ٢٣٦(قرار رقم .١٦٩٣
  الخامس والستون  .فواز إبراهيم نزار عطيه/  بتعيين المحامي٢٠٠٦لسنة ) ٢٣٧(قرار رقم .١٦٩٤
  الخامس والستون  .رائد مصطفى عبد الحميد/  بتعيين المحامي٢٠٠٦لسنة ) ٢٣٨(قرار رقم .١٦٩٥
  الخامس والستون  . اهللا حمدانرسالن عرفات عبد/  بتعيين المحامي٢٠٠٦لسنة ) ٢٣٩(قرار رقم .١٦٩٦
  الخامس والستون  طهبوب" محمد حيدر/ " بتعيين المحامي٢٠٠٦لسنة ) ٢٤٠(قرار رقم .١٦٩٧
  الخامس والستون  .فريد جميل عقل/  بتعيين المحامي٢٠٠٦لسنة ) ٢٤١(قرار رقم .١٦٩٨
  الخامس والستون  .عماد عوني رباح مسودة/  بتعيين المحامي٢٠٠٦لسنة ) ٢٤٢(قرار رقم .١٦٩٩
  الخامس والستون  .حسين أحمد عبيدات/  بتعيين المحامي٢٠٠٦لسنة ) ٢٤٣(قرار رقم .١٧٠٠
  الخامس والستون  .عبد الكريم أحمد حنون/  بتعيين المحامي٢٠٠٦لسنة ) ٢٤٤(قرار رقم .١٧٠١
  الخامس والستون  .حازم يعقوب خليل ادكيدك/  بتعيين المحامي٢٠٠٦لسنة ) ٢٤٥(قرار رقم .١٧٠٢
  الخامس والستون  .رشا إبراهيم حماد/  بتعيين المحامية٢٠٠٦لسنة ) ٢٤٦(قرار رقم .١٧٠٣
  الخامس والستون  رسمي محمد الساعد على التقاعد/  بإحالة القاضي٢٠٠٦لسنة ) ٢٤٧(قرار رقم .١٧٠٤
  الخامس والستون  .إلياس الجالد علي التقاعد/  بإحالة القاضي٢٠٠٦لسنة ) ٢٤٨(قرار رقم .١٧٠٥
  الخامس والستون  خيري زلوم على التقاعد/ بإحالة القاضي ٢٠٠٦لسنة ) ٢٤٩(قرار رقم .١٧٠٦
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  الخامس والستون  .سميح جعرور على التقاعد/  بإحالة القاضي٢٠٠٦لسنة ) ٢٥٠(قرار رقم .١٧٠٧
  الخامس والستون  .فهد حسين أحمد أبو الحاج/  بترفيع السيد٢٠٠٦لسنة ) ٢٥١(قرار رقم .١٧٠٨
  الخامس والستون  .مها فريد حافظ غنام/  بترفيع السيدة٢٠٠٦لسنة ) ٢٥٢(قرار رقم .١٧٠٩
  الخامس والستون  .عبد يوسف أحمد عطية جيران/  بترفيع السيد٢٠٠٦لسنة ) ٢٥٣(قرار رقم .١٧١٠
  الخامس والستون  .عبد الرؤوف شقليه/  بترفيع السيد٢٠٠٦لسنة ) ٢٥٤(قرار رقم .١٧١١
  خامس والستونال  .رويدة مصطفى الصالحي/  بترفيع السيدة٢٠٠٦لسنة ) ٢٥٥(قرار رقم .١٧١٢
  الخامس والستون  .بهجت شافع يوسف الخالدي/  بترفيع السيد٢٠٠٦لسنة ) ٢٥٦(قرار رقم .١٧١٣
  الخامس والستون  .أمين عبد القادر محمد صيام/  بتعديل المسمى الوظيفي للسيد٢٠٠٦لسنة ) ٢٥٧(قرار رقم .١٧١٤
   والستونالخامس  .عز الدين الشريف/  بترقية العميد٢٠٠٦لسنة ) ٢٥٨(قرار رقم .١٧١٥
  الخامس والستون  .سعيد فتحي زعرب/  بتعيين األخ٢٠٠٦لسنة ) ٢٥٩(قرار رقم .١٧١٦
  الخامس والستون  .توفيق حيدر الشوا/  بنقل الموظفين أحمد حسني األمير٢٠٠٦لسنة ) ٢٦٠(قرار رقم .١٧١٧
  الخامس والستون  .عبد الناصر حسين عطا األعرج/  بترقية السيد٢٠٠٦لسنة ) ٢٦١(قرار رقم .١٧١٨
  الخامس والستون  .مجاهد مصطفى سالمة/  بترقية السيد٢٠٠٦لسنة ) ٢٦٢(قرار رقم .١٧١٩
  الخامس والستون  .العقيد منير الزعبي/  بتعيين األخ٢٠٠٦لسنة ) ٢٦٣(قرار رقم .١٧٢٠
  الخامس والستون  .عبد القادر محمد عثمان عيسى/  بترفيع السيد٢٠٠٦لسنة ) ٢٦٤(قرار رقم .١٧٢١
  الخامس والستون  .فريد أحمد عبد الحافظ غنام/  بترفيع السيد٢٠٠٦لسنة ) ٢٦٥(قرار رقم .١٧٢٢
  الخامس والستون  .مازن مصطفى جاد اهللا/  بترفيع السيد٢٠٠٦لسنة ) ٢٦٦(قرار رقم .١٧٢٣
  الخامس والستون  .حرارةجميل محمد يونس /  بترفيع السيد٢٠٠٦لسنة ) ٢٦٧(قرار رقم .١٧٢٤
  الخامس والستون  . محمد خليل محمد الحلبي/ بترفيع السيد٢٠٠٦لسنة ) ٢٦٨(قرار رقم .١٧٢٥
  الخامس والستون  .زياد فايز هاشم البنا/  بترفيع السيد٢٠٠٦لسنة ) ٢٦٩(قرار رقم .١٧٢٦
  الخامس والستون  .محمد عبد الرحمن أبو الرب/  بترفيع السيد٢٠٠٦لسنة ) ٢٧٠(قرار رقم .١٧٢٧
  الخامس والستون  .ليمحمود حسين الوا/   بترفيع السيد٢٠٠٦لسنة ) ٢٧١(قرار رقم .١٧٢٨
  الخامس والستون  .يوسف رمضان عوض اهللا/  بترفيع السيد٢٠٠٦لسنة ) ٢٧٢(قرار رقم .١٧٢٩
  الخامس والستون  .رضوان حسن الخضري/  بترفيع السيد٢٠٠٦لسنة ) ٢٧٣(قرار رقم .١٧٣٠
  الخامس والستون  .وائل محمود طه عيسى/  بترفيع السيد٢٠٠٦لسنة ) ٢٧٤(قرار رقم .١٧٣١
  الخامس والستون  .عطا أحمد سالم حسن سالم/  بترفيع السيد٢٠٠٦لسنة ) ٢٧٥ (قرار رقم.١٧٣٢
  الخامس والستون  .عبد الحميد سالم حمد المصري/  بترفيع السيد٢٠٠٦لسنة ) ٢٧٦(قرار رقم .١٧٣٣
  الخامس والستون  مروان إميل طوباسي/  بنقل السيد٢٠٠٦لسنة ) ٢٧٧(قرار رقم .١٧٣٤
  الخامس والستون  .المتوكل سعيد بكر نزال/ ل السيد بنق٢٠٠٦لسنة ) ٢٧٨(قرار رقم .١٧٣٥
  الخامس والستون  .أحمد صبح. د/  بنقل السيد٢٠٠٦لسنة ) ٢٧٩(قرار رقم .١٧٣٦
  الخامس والستون  )سويطات(نايف علي /  بترفيع السيد٢٠٠٦لسنة ) ٢٨٠(قرار رقم .١٧٣٧
  مس والستونالخا  .عوض عيسى محمد العيسوي/  بترفيع السيد٢٠٠٦لسنة ) ٢٨١(قرار رقم .١٧٣٨
  الخامس والستون  .يحيى يخلف/  باستمرار ندب السيد٢٠٠٦لسنة ) ٢٨٢(قرار رقم .١٧٣٩
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  الخامس والستون  .رمزي خوري/  بتجديد ندب الدكتور٢٠٠٦لسنة ) ٢٨٣(قرار رقم .١٧٤٠
عبـاس (شريف مـشعل /  بتكليف مفوض الملف الفلسطيني في لبنان األخ٢٠٠٦لسنة ) ٢٨٤(قرار رقم .١٧٤١

  ).زكي
  والستونالخامس 

  الخامس والستون  . بشأن تشكيل لجنة ضباط قوى األمن الفلسطينية٢٠٠٦لسنة ) ٢٨٥(قرار رقم .١٧٤٢
  الخامس والستون  . باعتماد المواطن األردني خالد حسن فالح الردايدة شهيدا لفلسطين٢٠٠٦لسنة ) ٢٨٦(قرار رقم .١٧٤٣
عمل في غزة بديوان رئاسة  بشأن إعادة تبعية برنامج خلق فرص ٢٠٠٦لسنة ) ٢٨٧(قرار رقم .١٧٤٤

  السلطة الوطنية الفلسطينية
  الخامس والستون

  السادس والستون  راضي جميل ناصر الجراعي /  بنقل السيد٢٠٠٦لسنة ) ٢٨٨(قرار رقم .١٧٤٥
  السادس والستون  عبد المعطي محمد نظمي الصادق/  بترفيع السيد٢٠٠٦لسنة ) ٢٨٩(قرار رقم .١٧٤٦
  السادس والستون  عبد الرحيم الفرا في بعثة فلسطين لدي اليونسكو / ستمرار عمل السيد با٢٠٠٦لسنة ) ٢٩٠(قرار رقم .١٧٤٧
  السادس والستون   إلى التقاعدوٕاحالتههاني سهيل ضاهر عقل /  بنقل السفير٢٠٠٦لسنة  ) ٢٩١(قرار رقم .١٧٤٨
  السادس والستون  سامية بامية /  بترقية المستشار أول٢٠٠٦لسنة ) ٢٩٢(قرار رقم .١٧٤٩
  السادس والستون  بدر سليمان عقل/  بنقل وتعين السفير٢٠٠٦لسنة ) ٢٩٣( رقم قرار.١٧٥٠
  السادس والستون  علي القزع وٕاحالته إلى التقاعد/  بتعيين السفير٢٠٠٦لسنة ) ٢٩٤(قرار رقم .١٧٥١
  السادس والستون  شوقي ارملي/  بتعين السفير٢٠٠٦لسنة ) ٢٩٥(قرار رقم .١٧٥٢
/  المتعلق بترفيع السيد٢٠٠٦لسنة ) ١٥١(القرار الرئاسي رقم  بسحب ٢٠٠٦لسنة ) ٢٩٦(قرار رقم .١٧٥٣

  احمد عبد اهللا عمران شنارة 
  السادس والستون

/  المتعلق بترفيع السيد٢٠٠٦لسنة ) ١٥١( بسحب القرار الرئاسي رقم ٢٠٠٦لسنة ) ٢٩٧(قرار رقم .١٧٥٤
  فؤاد إسحاق سعيد صيام 

  السادس والستون

اق القوة البحرية في المحافظات الشمالية بكافة ضباطها وأفرادها  بإلح٢٠٠٦لسنة ) ٢٩٨(قرار رقم .١٧٥٥
  وٕامكانياتها وتجهيزاتها بجهاز المخابرات العامة 

  السادس والستون

  السادس والستون  معين برهان شريم/  بنقل السفير٢٠٠٦لسنة ) ٢٩٩(قرار رقم .١٧٥٦
  السادس والستون   لإلغاثة بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية ٢٠٠٦لسنة ) ٣٠٠(قرار رقم .١٧٥٧
  السادس والستون  إسماعيل محمد على محفوظ /  بتعيين السيد٢٠٠٦لسنة ) ٣٠١(قرار رقم .١٧٥٨
  السادس والستون  جهاد خليل الوزير./  بتعيين األخ د٢٠٠٦لسنة ) ٣٠٢(قرار رقم .١٧٥٩
  السادس والستون  انتصار الوزير /  باستمرار تعيين األخت٢٠٠٦لسنة ) ٣٠٣(قرار رقم .١٧٦٠
 ٢٠٠٦\٦\٩ باعتبار ضحايا المجزرة اإلسرائيلية التي وقعت يوم الجمعة ٢٠٠٦لسنة ) ٣٠٤(ر رقم قرا.١٧٦١

  بشاطئ السودانية في قطاع غزة شهداء معركة الحرية واالستقالل الفلسطيني 
  السادس والستون

  السادس والستون   التكفل برعاية الطفلة هدى على غالية على نفقة الرئيس الخاصة ٢٠٠٦لسنة ) ٣٠٥(قرار رقم .١٧٦٢
  السادس والستون  كمال الشرافي . د/  بتعيين السيد٢٠٠٦لسنة ) ٣٠٦(قرار رقم .١٧٦٣
  السادس والستون  فايز عايش الحاج احمد سالم/  بتعيين العقيد٢٠٠٦لسنة ) ٣٠٧(قرار رقم .١٧٦٤
  السادس والستون   بتعيين معاوني نيابة عامة٢٠٠٦لسنة  ) ٣٠٨(قرار رقم .١٧٦٥
  السادس والستون  عبد الرازق المجايدة /  بتعيين األخ الفريق٢٠٠٦لسنة ) ٣٠٩(قرار رقم .١٧٦٦
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  السادس والستون  قاعدتعكرمة صبري على ال/  بإحالة الدكتور الشيخ٢٠٠٦لسنة ) ٣١٠(قرار رقم .١٧٦٧
  السادس والستون  محمد احمد حسين بمهام المفتي العام ومفتي القدس/  بتكليف الشيخ٢٠٠٦لسنة ) ٣١١(قرار رقم .١٧٦٨
  السابع والستون  .أسامة جميل محمد البسط/  بنقل الموظف٢٠٠٦لسنة ) ٣١٢(قرار رقم .١٧٦٩
  السابع والستون  .أمل عزمي صالح جادو/  بنقل الموظفة٢٠٠٦لسنة ) ٣١٣(قرار رقم .١٧٧٠
  السابع والستون  .موفق توفيق عطية دراغمة/  بنقل الموظف٢٠٠٦لسنة ) ٣١٤(قرار رقم .١٧٧١
  السابع والستون  .نبيل خالد مصطفى فانوس/  بنقل الموظف٢٠٠٦لسنة ) ٣١٥(قرار رقم .١٧٧٢
  السابع والستون  .محمد نائل محمود محمد الفي/  بنقل الموظف٢٠٠٦لسنة ) ٣١٦(قرار رقم .١٧٧٣
  السابع والستون  .محمد أحمد عودة القصراوي/  بنقل الموظف٢٠٠٦لسنة ) ٣١٧(قرار رقم .١٧٧٤
  السابع والستون  .إبراهيم علي محمد األعرج/  بنقل الموظف٢٠٠٦لسنة ) ٣١٨(قرار رقم .١٧٧٥
  السابع والستون  .فواز محمد يوسف ربايعة/  بترقية السيد٢٠٠٦لسنة ) ٣١٩(قرار رقم .١٧٧٦
  السابع والستون  .عمر أحمد عطية البرش/  بتعيين السيد٢٠٠٦لسنة ) ٣٢٠(قرار رقم .١٧٧٧
  السابع والستون  .م المدهونضياء الدين سعيد سلي/  بتعيين السيد٢٠٠٦لسنة ) ٣٢١(قرار رقم .١٧٧٨
  السابع والستون  .يوسف محمود محمد صالح/  بتعيين السيد٢٠٠٦لسنة ) ٣٢٢(قرار رقم .١٧٧٩
  السابع والستون  .زيد نعيم عبد الرحمن قمحية/  بتعيين السيد٢٠٠٦لسنة ) ٣٢٣(قرار رقم .١٧٨٠
  الستونالسابع و   .غازي أحمد محمد حمد/  بتعيين السيد٢٠٠٦لسنة ) ٣٢٤(قرار رقم .١٧٨١
  السابع والستون  .محمود حسين جبارين/  بترقية السيد٢٠٠٦لسنة ) ٣٢٥(قرار رقم .١٧٨٢
  السابع والستون  .حمزة عبد الحميد محمود الصمادي/  بترقية السيد٢٠٠٦لسنة ) ٣٢٦(قرار رقم .١٧٨٣
  السابع والستون  .غسان محمود إسماعيل الهموز/  بنقل الموظف٢٠٠٦لسنة ) ٣٢٧(قرار رقم .١٧٨٤
  السابع والستون  .سمير فايز أبو طيبة/  بنقل الموظف٢٠٠٦لسنة ) ٣٢٨(ر رقم قرا.١٧٨٥
  السابع والستون  .هشام روبين الحتو/  بتعيين القاضي٢٠٠٦لسنة ) ٣٢٩(قرار رقم .١٧٨٦
  السابع والستون  .فتحي حمودة أبو سرور/  بترقية القاضي٢٠٠٦لسنة ) ٣٣٠(قرار رقم .١٧٨٧
  السابع والستون  .محمد إبراهيم عبد اهللا المدهون/  السيد بتعيين٢٠٠٦لسنة ) ٣٣١(قرار رقم .١٧٨٨
  السابع والستون  .محمد حسين خليل الدواهيدي/  بترقية السيد٢٠٠٦لسنة ) ٣٣٢(قرار رقم .١٧٨٩
  السابع والستون  . بتعيين محامين قضاة صلح في المحافظات الشمالية٢٠٠٦لسنة ) ٣٣٣(قرار رقم .١٧٩٠
  السابع والستون  .صبحي عبد الفتاح أبو رضوان/ ن السيد بتعيي٢٠٠٦لسنة ) ٣٣٤(قرار رقم .١٧٩١
  السابع والستون  .ماجد عبد المجيد عبد القادر دويك/  بتعيين السيد٢٠٠٦لسنة ) ٣٣٥(قرار رقم .١٧٩٢
ماجــد /  المتعلــق بتعيــين الــسيد٢٠٠٦لــسنة ) ٣٣٥( بــسحب القــرار رقــم ٢٠٠٦لــسنة ) ٣٣٦(قــرار رقــم .١٧٩٣

  .عبد المجيد عبد القادر الدويك
  السابع والستون

  السابع والستون  .حمدي محمد عبد السالم الشريف/  بتعين السيد٢٠٠٦لسنة ) ٣٣٧(قرار رقم .١٧٩٤
  السابع والستون  .إبراهيم عيسى محمود صالح/  بتعيين السيد٢٠٠٦لسنة ) ٣٣٨(قرار رقم .١٧٩٥
  ابع والستونالس  .عبد الفتاح عبد القادر عبد اهللا/  بترفيع السيد٢٠٠٦لسنة ) ٣٣٩(قرار رقم .١٧٩٦
  السابع والستون  . بتعيين الشيخ جمال محمد بواطنة٢٠٠٦لسنة ) ٣٤٠(قرار رقم .١٧٩٧
  السابع والستون  .سعيد طالل سعيد الدهشان/  بتعيين السيد٢٠٠٦لسنة ) ٣٤١(قرار رقم .١٧٩٨
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  السابع والستون  .محمد طاهر محمد إسماعيل النونو/  بتعيين السيد٢٠٠٦لسنة ) ٣٤٢(قرار رقم .١٧٩٩
  السابع والستون  .حسن محمد عبد الرحمن أبو حشيش/  بتعيين السيد٢٠٠٦لسنة ) ٣٤٣(ار رقم قر .١٨٠٠
  السابع والستون  .علي أحمد غياضة/  بتعيين السيد٢٠٠٦لسنة ) ٣٤٤(قرار رقم .١٨٠١
  السابع والستون  .إبراهيم عبد الحميد ثابت القدرة/  بتعيين السيد٢٠٠٦لسنة ) ٣٤٥(قرار رقم .١٨٠٢
  السابع والستون  .عدنان علي إبراهيم أبو عودة/  بتعيين السيد٢٠٠٦لسنة ) ٣٤٦(قرار رقم .١٨٠٣
  السابع والستون  .إسماعيل احمد علي أبو العال/  بترقية السيد٢٠٠٦لسنة ) ٣٤٧(قرار رقم .١٨٠٤
  السابع والستون  .موسى جمعة السماك/  بتعيين السيد٢٠٠٦لسنة ) ٣٤٨(قرار رقم .١٨٠٥
  السابع والستون  .فضي محمود شبانة التميمي/ تعيين السيد ب٢٠٠٦لسنة ) ٣٤٩(قرار رقم .١٨٠٦
  السابع والستون  .سعدي الكرنز/  بتعيين األخ٢٠٠٦لسنة ) ٣٥٠(قرار رقم .١٨٠٧
  السابع والستون  .وائل بكر خليل عبد العال/  بتعيين السيد٢٠٠٦لسنة ) ٣٥١(قرار رقم .١٨٠٨
  السابع والستون  .ن صالح الغلبانإسماعيل سليما/  بتعيين السيد٢٠٠٦لسنة ) ٣٥٢(قرار رقم .١٨٠٩
  السابع والستون  .رضوان إبراهيم عبد اهللا أبو عياش/  بنقل السيد٢٠٠٦لسنة ) ٣٥٣(قرار رقم .١٨١٠
  السابع والستون  . بنقل ضباط  في األجهزة األمنية٢٠٠٦لسنة ) ٣٥٤(قرار رقم .١٨١١
  السابع والستون  .سنية فيصل حمدي الحسيني/  بترفيع السيدة٢٠٠٦لسنة ) ٣٥٥(قرار رقم .١٨١٢
  السابع والستون  .خميس محمود سليم عابدة/  بترقية السيد٢٠٠٦لسنة ) ٣٥٦(قرار رقم .١٨١٣
  السابع والستون  . بتعيين معاونين نيابة عامة٢٠٠٦لسنة ) ٣٥٧(قرار رقم .١٨١٤
  السابع والستون  .محمد أحمد حسين/  بتعيين الشيخ٢٠٠٦لسنة ) ٣٥٨(قرار رقم .١٨١٥
  السابع والستون  .محمد مصطفى محمد نجم/  بتعيين الشيخ٢٠٠٦ة لسن) ٣٥٩(قرار رقم .١٨١٦
  السابع والستون  .طالل عثمان جبر دويكات/  بنقل العميد٢٠٠٦لسنة ) ٣٦٠(قرار رقم .١٨١٧
  السابع والستون  .منير محمود عبد الرحمن العبوشي/  بنقل العميد٢٠٠٦لسنة ) ٣٦١(قرار رقم .١٨١٨
  السابع والستون  .خندقجيربيح مصطفى توفيق / ميد بنقل الع٢٠٠٦لسنة ) ٣٦٢(قرار رقم .١٨١٩
  السابع والستون  . بإعادة تشكيل لجنة إدارة بلدية غزة٢٠٠٦لسنة ) ٣٦٣(قرار رقم .١٨٢٠
  الثامن والستون  . بشأن إلغاء قرارات بقوانين٢٠٠٦لسنة ) ٣٦٤(قرار رقم .١٨٢١
  ستونالثامن وال  .سعيد أبو علي. د/ األخ بنقل ٢٠٠٦لسنة ) ٣٦٥(قرار رقم .١٨٢٢
  الثامن والستون  .محمد إشرافي/  بتعيين السيد٢٠٠٦لسنة ) ٣٦٦(قرار رقم .١٨٢٣
  الثامن والستون  . بترقية قضاه شرعيين٢٠٠٦لسنة ) ٣٦٧(قرار رقم .١٨٢٤
  الثامن والستون  . بتعيين قضاه شرعيين٢٠٠٦لسنة ) ٣٦٨(قرار رقم .١٨٢٥
  الثامن والستون  .انماجد عوني أبو رمض/  بإعادة السيد٢٠٠٦لسنة ) ٣٦٩(قرار رقم .١٨٢٦
  الثامن والستون  . بتحديد درجة محافظين٢٠٠٦لسنة ) ٣٧٠(قرار رقم .١٨٢٧
  الثامن والستون  .فيصل محمد الشيخ يوسف/  بنقل العميد٢٠٠٦لسنة ) ٣٧١(قرار رقم .١٨٢٨
  الثامن والستون  .سنية فيصل حمدي الحسيني/  بنقل السيدة٢٠٠٦لسنة ) ٣٧٢(قرار رقم .١٨٢٩
  الثامن والستون  .فيصل محمد الشيخ يوسف/  بنقل العميد٢٠٠٦سنة ل) ٣٧٣(قرار رقم .١٨٣٠
  الثامن والستون  .منير محمود العبوشي/  بنقل العميد٢٠٠٦لسنة ) ٣٧٤(قرار رقم .١٨٣١
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  الثامن والستون  .ربيح مصطفى توفيق خندقجي/  بنقل العميد٢٠٠٦لسنة ) ٣٧٥(قرار رقم .١٨٣٢
  الثامن والستون  .ل عثمان جبر دويكاتطال/  بنقل العميد٢٠٠٦لسنة ) ٣٧٦(قرار رقم .١٨٣٣
  الثامن والستون  .سامر إبراهيم شحادة المصري/  بتعيين السيد٢٠٠٦لسنة ) ٣٧٧(قرار رقم .١٨٣٤
  الثامن والستون  .ماهر أحمد محمد حلس/  بتعيين السيد٢٠٠٦لسنة ) ٣٧٨(قرار رقم .١٨٣٥
  الستونالثامن و   .حمودة جروان/  بنقل العميد٢٠٠٦لسنة ) ٣٧٩(قرار رقم .١٨٣٦
  الثامن والستون  . بتشكيل لجنة خاصة لحصر عقارات القدس وتوثيقها والدفاع عنها٢٠٠٦لسنة ) ٣٨٠(قرار رقم .١٨٣٧
 بــشأن تــشكيل لجنــة لإلشــراف علــى إعــادة بنــاء مــسجد النــصر فــي بيــت ٢٠٠٦لــسنة ) ٣٨١(قــرار رقــم .١٨٣٨

  .نوناح
  الثامن والستون

ـــم .١٨٣٩ ـــسنة ) ٣٨٢(قـــرار رق ـــه الـــسياسي  بإلغـــاء تعـــديل مـــسم٢٠٠٦ل ـــشؤون التوجي ـــى ل ـــد األعل ى نائـــب القائ
  .والوطني واعتماد مسمى المفوض السياسي العام للتوجيه السياسي الوطني

  الثامن والستون

 بتعيين العقيد حقوقي صالح الدين األغا وتعيين العقيد حقوقي وليد ٢٠٠٦لسنة ) ٣٨٣(قرار رقم .١٨٤٠
  .الحاج حسن الحلو

  الثامن والستون

  الثامن والستون  . بشأن إنشاء المتنزه الوطني بمدينة غزة٢٠٠٦لسنة ) ٣٨٤(قرار رقم .١٨٤١
  الثامن والستون  .محمد عبد الغني العويوي/  بتعيين القاضي٢٠٠٦لسنة ) ٣٨٥(قرار رقم .١٨٤٢
  الثامن والستون  .عزمي حسين طنجير/  بتعديل قرار تعيين القاضي٢٠٠٦لسنة ) ٣٨٦(قرار رقم .١٨٤٣
  الثامن والستون  .عبد اهللا توفيق صيام/  بنقل السيد٢٠٠٧لسنة ) ١(قرار رقم .١٨٤٤
  الثامن والستون  . بترقية موظفين بوزارة الصحة٢٠٠٧لسنة ) ٢(قرار رقم .١٨٤٥
  الثامن والستون  .سعيد رشيد عبد الرحمن حنون/  بترفيع السيد٢٠٠٧لسنة ) ٣(قرار رقم .١٨٤٦
  الثامن والستون  .ريات للمخابرات العامة الفلسطينية بشأن إصدار نظام اللوازم والمشت٢٠٠٧لسنة ) ٤(قرار رقم .١٨٤٧
  الثامن والستون  . بشأن إصدار النظام المالي للمخابرات العامة الفلسطينية٢٠٠٧لسنة ) ٥(قرار رقم .١٨٤٨
  الثامن والستون  . بشأن ضحايا األحداث الداخلية٢٠٠٧لسنة ) ٦(قرار رقم .١٨٤٩
  التاسع والستون  .مر عزة شريف كتانةع/  بتعيين الدكتور٢٠٠٦لسنة ) ٣٨٧(قرار رقم .١٨٥٠
  التاسع والستون  . بتعيين محاميين قضاة صلح في المحافظات الشمالية٢٠٠٦لسنة ) ٣٨٨(قرار رقم .١٨٥١
  التاسع والستون  .جمال كايد/  بترقية العقيد٢٠٠٧لسنة ) ٧(قرار رقم .١٨٥٢
  نالتاسع والستو   .محمد أبو صفية/  بتعيين السيد٢٠٠٧لسنة ) ٨(قرار رقم .١٨٥٣
  التاسع والستون  . بترفيع درجة جنين البينا٢٠٠٧لسنة ) ٩(قرار رقم .١٨٥٤
  التاسع والستون  . بعفو خاص عن سجين٢٠٠٧لسنة ) ١٠(قرار رقم .١٨٥٥
  التاسع والستون  .سعد جمال المجالي/  بنقل السيد٢٠٠٧لسنة ) ١١(قرار رقم .١٨٥٦
  اسع والستونالت  . بنقل األخت فايزة أبو الهيجاء٢٠٠٧لسنة ) ١٢(قرار رقم .١٨٥٧
  التاسع والستون  .حسن محمد فهيد/  بنقل السيد٢٠٠٧لسنة ) ١٣(قرار رقم .١٨٥٨
  التاسع والستون  .عديلة فضل الخالدي/  بترفيع السيدة٢٠٠٧لسنة ) ١٤(قرار رقم .١٨٥٩
  التاسع والستون  .مصطفى برغوثي/  بترقية السيد٢٠٠٧لسنة ) ١٥(قرار رقم .١٨٦٠
  التاسع والستون  .فايق خالد الديك/  السيد بترقية٢٠٠٧لسنة ) ١٦(قرار رقم .١٨٦١
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  التاسع والستون  .علي محمود أبو دياك/  بترقية السيد٢٠٠٧لسنة ) ١٧(قرار رقم .١٨٦٢
  التاسع والستون  .مجد مهنا/  بترفيع السيد٢٠٠٧لسنة ) ١٨(قرار رقم .١٨٦٣
  التاسع والستون  .هيثم أبو حجلة/  بترقية السيد٢٠٠٧لسنة ) ١٩(قرار رقم .١٨٦٤
  التاسع والستون  .محمود النيرب/  بنقل السيد٢٠٠٧لسنة ) ٢٠( رقم قرار.١٨٦٥
  التاسع والستون  .إسماعيل جبر/  بتعيين السيد٢٠٠٧لسنة ) ٢١(قرار رقم .١٨٦٦
  التاسع والستون  . بترفيع موظفين بوزارة الصحة٢٠٠٧لسنة ) ٢٢(قرار رقم .١٨٦٧
  التاسع والستون  .أسعد محمد سوالمة/  بتعيين السيد٢٠٠٧لسنة ) ٢٣(قرار رقم .١٨٦٨
  التاسع والستون  .آصف سعيد أسعد/  بترفيع السيد٢٠٠٧لسنة ) ٢٤(قرار رقم .١٨٦٩
  التاسع والستون  .عبد الكريم القططي/  بترقية السيد٢٠٠٧لسنة ) ٢٥(قرار رقم .١٨٧٠
  التاسع والستون  .جميل شفيق مطور/  بترقية السيد٢٠٠٧لسنة ) ٢٦(قرار رقم .١٨٧١
  التاسع والستون  .أحمد كمال الحجة/ بترقية السيد ٢٠٠٧لسنة ) ٢٧(قرار رقم .١٨٧٢
  التاسع والستون  .كمال محمد راضي/  بترقية السيد٢٠٠٧لسنة ) ٢٨(قرار رقم .١٨٧٣
  التاسع والستون  .حسن أحمد صباح/  بترقية السيد٢٠٠٧لسنة ) ٢٩(قرار رقم .١٨٧٤
  لستونالتاسع وا  .تيسير علي الحساينة/  بترقية السيد٢٠٠٧لسنة ) ٣٠(قرار رقم .١٨٧٥
  التاسع والستون  .لؤي علي عمر عمر/  بترقية السيد٢٠٠٧لسنة ) ٣١(قرار رقم .١٨٧٦
  التاسع والستون  .نعمان علي الشريف/  بترقية السيد٢٠٠٧لسنة ) ٣٢(قرار رقم .١٨٧٧
  التاسع والستون  .علي خالد قويدر/  بترقية السيد٢٠٠٧لسنة ) ٣٣(قرار رقم .١٨٧٨
  التاسع والستون  .عمر علي شحادة/ لسيد بترقية ا٢٠٠٧لسنة ) ٣٤(قرار رقم .١٨٧٩
  التاسع والستون  سعيد فايق الحسيني/  بترقية السيد٢٠٠٧لسنة ) ٣٥(قرار رقم .١٨٨٠
  التاسع والستون  .محمد حسان بسيوني/  بترفيع السيد٢٠٠٧لسنة ) ٣٦(قرار رقم .١٨٨١
  التاسع والستون  .محمد أبو شقير/  بتعيين السيد٢٠٠٧لسنة ) ٣٧(قرار رقم .١٨٨٢
  التاسع والستون  .محمد أحمد عابد/  بتعيين السيد٢٠٠٧لسنة ) ٣٨(ار رقم قر .١٨٨٣
  التاسع والستون  .كنعان سعيد عبيد/  بتعيين السيد٢٠٠٧لسنة ) ٣٩(قرار رقم .١٨٨٤
  التاسع والستون  .جهاد سالم أبو عيدة/  بترقية السيد٢٠٠٧لسنة ) ٤٠(قرار رقم .١٨٨٥
  التاسع والستون  .ر عرفات الخواجةعم/  بترقية السيد٢٠٠٧لسنة ) ٤١(قرار رقم .١٨٨٦
  التاسع والستون  .إبراهيم فوزي الكرد/  بترقية السيد٢٠٠٧لسنة ) ٤٢(قرار رقم .١٨٨٧
  التاسع والستون  .طالل محمد خلف/  بترقية السيد٢٠٠٧لسنة ) ٤٣(قرار رقم .١٨٨٨
  التاسع والستون  .محمد موسى جاد اهللا/  بتعيين السيد٢٠٠٧لسنة ) ٤٤(قرار رقم .١٨٨٩
  التاسع والستون  .بشار عدنان الكرمي/  بتعيين السيد٢٠٠٧لسنة ) ٤٥(ار رقم قر .١٨٩٠
  التاسع والستون  .عوني راغب الباشا/  بترقية السيد٢٠٠٧لسنة ) ٤٦(قرار رقم .١٨٩١
  التاسع والستون  .فتحي أبو عرام/  بترقية السيد٢٠٠٧لسنة ) ٤٧(قرار رقم .١٨٩٢
  التاسع والستون  .م محمد الدسوقيهشا/  بترقية السيد٢٠٠٧لسنة ) ٤٨(قرار رقم .١٨٩٣
  التاسع والستون  .إبراهيم رضوان/  بتعيين السيد٢٠٠٧لسنة ) ٤٩(قرار رقم .١٨٩٤
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 ٨٣

  التاسع والستون  .صالح حسين الرقب/  بتعيين السيد٢٠٠٧لسنة ) ٥٠(قرار رقم .١٨٩٥
  التاسع والستون  .منذر نصر اهللا/  بترقية السيد٢٠٠٧لسنة ) ٥١(قرار رقم .١٨٩٦
  التاسع والستون  .معروف حسن ناصر/  بترقية السيد٢٠٠٧لسنة ) ٥٢(قرار رقم .١٨٩٧
  التاسع والستون  .أميرة هارون/  بتعيين السيدة٢٠٠٧لسنة ) ٥٣(قرار رقم .١٨٩٨
  التاسع والستون  .ياسر الشنطي/  بتعيين السيد٢٠٠٧لسنة ) ٥٤(قرار رقم .١٨٩٩
  ع والستونالتاس  .سعيد محمد عمار/  بتعيين السيد٢٠٠٧لسنة ) ٥٥(قرار رقم .١٩٠٠
  التاسع والستون  .سامر البيراوي/  بتعيين السيد٢٠٠٧لسنة ) ٥٦(قرار رقم .١٩٠١
  التاسع والستون  .تيسير الشيخ عامر/  بترقية السيد٢٠٠٧لسنة ) ٥٧(قرار رقم .١٩٠٢
  التاسع والستون  .نظام عمر صالح/  بترقية السيد٢٠٠٧لسنة ) ٥٨(قرار رقم .١٩٠٣
  التاسع والستون  .جمال أحمد العقيلي/ السيد بتعيين ٢٠٠٧لسنة ) ٥٩(قرار رقم .١٩٠٤
  التاسع والستون  .حسام محمد أبو الرب/  بترقية السيد٢٠٠٧لسنة ) ٦٠(قرار رقم .١٩٠٥
  التاسع والستون  . إعادة تشكيل مجلس وكالء كنيسة الروم األرثوذكس في مدينة غزةبشأن ٢٠٠٧لسنة ) ٦١(قرار رقم .١٩٠٦
  التاسع والستون  .موسى محمد السماك/ سيد بتعيين ال٢٠٠٧لسنة ) ٦٢(قرار رقم .١٩٠٧
  التاسع والستون  .حسن بكر قنيطة/  بترقية السيد٢٠٠٧لسنة ) ٦٣(قرار رقم .١٩٠٨
  التاسع والستون  .أسعد محمد الرمالوي/  بترقية السيد٢٠٠٧لسنة ) ٦٤(قرار رقم .١٩٠٩
  نالتاسع والستو   .عماد سمير القطناني/  بترقية السيد٢٠٠٧لسنة ) ٦٥(قرار رقم .١٩١٠
  التاسع والستون  .جمال شكوكاني/  بترفيع السيد٢٠٠٧لسنة ) ٦٦(قرار رقم .١٩١١
  التاسع والستون  .نصر محمد نصر/  بترفيع السيد٢٠٠٧لسنة ) ٦٧(قرار رقم .١٩١٢
  التاسع والستون  .أحمد عبد اهللا شنارة/  بترفيع السيد٢٠٠٧لسنة ) ٦٨(قرار رقم .١٩١٣
  التاسع والستون  .مد أمين جرداتمح/  بنقل السيد٢٠٠٧لسنة ) ٦٩(قرار رقم .١٩١٤
  التاسع والستون  .خلدان رضوان رضوان/  بترقية السيد٢٠٠٧لسنة ) ٧٠(قرار رقم .١٩١٥
  التاسع والستون  .عبد المعطي الصادق/  بترفيع السيد٢٠٠٧لسنة ) ٧١(قرار رقم .١٩١٦
  التاسع والستون  .كمال كامل ياسين/  بترفيع السيد٢٠٠٧لسنة ) ٧٢(قرار رقم .١٩١٧
  التاسع والستون  .ساجي سالمة خليل/  بترفيع السيد٢٠٠٧لسنة ) ٧٣( رقم قرار.١٩١٨
  التاسع والستون  .فؤاد البلبيسي/  بترفيع السيد٢٠٠٧لسنة ) ٧٤(قرار رقم .١٩١٩
  التاسع والستون  .محمد حسن جبارين/  بترفيع السيد٢٠٠٧لسنة ) ٧٥(قرار رقم .١٩٢٠
  التاسع والستون  .صيةممدوح قم/  بترقيع السيد٢٠٠٧لسنة ) ٧٦(قرار رقم .١٩٢١
  التاسع والستون  .عبد الكريم سدر/  بترفيع السيد٢٠٠٧لسنة ) ٧٧(قرار رقم .١٩٢٢
  التاسع والستون  .ذيب فضل أحمد/  بترفيع السيد٢٠٠٧لسنة ) ٧٨(قرار رقم .١٩٢٣
  التاسع والستون  .إحسان البرنانوي/  بترفيع السيد٢٠٠٧لسنة ) ٧٩(قرار رقم .١٩٢٤
  التاسع والستون  .ماجد أبو رمضان/  بترفيع السيد٢٠٠٧لسنة ) ٨٠(قرار رقم .١٩٢٥
  التاسع والستون  .أسماء األفغاني/  بترفيع السيدة٢٠٠٧لسنة ) ٨١(قرار رقم .١٩٢٦
  التاسع والستون  .زكي حسن الكيالني/  بترقية السيد٢٠٠٧لسنة ) ٨٢(قرار رقم .١٩٢٧
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  نالتاسع والستو   .سعيد زعرب/  بترقية السيد٢٠٠٧لسنة ) ٨٣(قرار رقم .١٩٢٨
  التاسع والستون  .سليمان عمارنة/  بترقية السيد٢٠٠٧لسنة ) ٨٤(قرار رقم .١٩٢٩
  التاسع والستون  .فدوى الشاعر/  بتعيين السيدة٢٠٠٧لسنة ) ٨٥(قرار رقم .١٩٣٠
  التاسع والستون  .محمد حسان النجار/  بترقية السيد٢٠٠٧لسنة ) ٨٦(قرار رقم .١٩٣١
  التاسع والستون  .ام أبو شعباننظ/  بترقية السيد٢٠٠٧لسنة ) ٨٧(قرار رقم .١٩٣٢
  التاسع والستون  )عرامين(محمد بحيص /  بترقية السيد٢٠٠٧لسنة ) ٨٨(قرار رقم .١٩٣٣
  التاسع والستون  .رمضان حميدات/  بترقية السيد٢٠٠٧لسنة ) ٨٩(قرار رقم .١٩٣٤
  التاسع والستون  .أحمد إسماعيل دولة/  بتعيين السيد٢٠٠٧لسنة ) ٩٠(قرار رقم .١٩٣٥
  التاسع والستون  .يوسف صبحي الغريز/  بتعيين السيد٢٠٠٧لسنة ) ٩١ (قرار رقم.١٩٣٦
  التاسع والستون  . حسن ناصرمعروف/  بترقية السيد٢٠٠٧لسنة ) ٩٢(قرار رقم .١٩٣٧
  التاسع والستون  .سهيل شحادة خلف/  بتعيين السيد٢٠٠٧لسنة ) ٩٣(قرار رقم .١٩٣٨
  التاسع والستون  .دةهاني أبو عو /  بتعيين السيد٢٠٠٧لسنة ) ٩٤(قرار رقم .١٩٣٩
  التاسع والستون  .عز الدين عطية المصري/  بترقية السيد٢٠٠٧لسنة ) ٩٥(قرار رقم .١٩٤٠
  التاسع والستون  .علي عبد اهللا زامل/  بتعيين السيد٢٠٠٧لسنة ) ٩٦(قرار رقم .١٩٤١
  التاسع والستون  . بنقل وتعيين النقيب أحمد عطا اهللا٢٠٠٧لسنة ) ٩٧(قرار رقم .١٩٤٢
  التاسع والستون  .عز الدين زيدية/  بتعيين السيد٢٠٠٧لسنة ) ٩٨(قرار رقم .١٩٤٣
  التاسع والستون  .حاتم محمود شحادة/  بترقية السيد٢٠٠٧لسنة ) ٩٩(قرار رقم .١٩٤٤
  التاسع والستون  .فتح اهللا زهدي خريم/  بترقية السيد٢٠٠٧لسنة ) ١٠٠(قرار رقم .١٩٤٥
  التاسع والستون  .بيسانمحمد ع/  بترقية السيد٢٠٠٧لسنة ) ١٠١(قرار رقم .١٩٤٦
  التاسع والستون  .عبد القادر سرور/  بنقل وترقية السيد٢٠٠٧لسنة ) ١٠٢(قرار رقم .١٩٤٧
  التاسع والستون  .صفوت الشنطي/  بترقية السيد٢٠٠٧لسنة ) ١٠٣(قرار رقم .١٩٤٨
  التاسع والستون  .أسامة محمد قاسم/  بتعيين السيد٢٠٠٧لسنة ) ١٠٤(قرار رقم .١٩٤٩
  التاسع والستون  .فتحي الحايك/  بتعيين السيد٢٠٠٧لسنة ) ١٠٥(قرار رقم .١٩٥٠
  التاسع والستون  .فؤاد محمد عودة/  بترقية السيد٢٠٠٧لسنة ) ١٠٦(قرار رقم .١٩٥١
  التاسع والستون  .حسن خلف/  بتعيين السيد٢٠٠٧لسنة ) ١٠٧(قرار رقم .١٩٥٢
  تاسع والستونال  . بإلغاء قرار تعيين سيد بشار الكرمي٢٠٠٧لسنة ) ١٠٨(قرار رقم .١٩٥٣
  التاسع والستون  .كامل أحمد أبو ماضي/  بتعيين السيد٢٠٠٧لسنة ) ١٠٩(قرار رقم .١٩٥٤
  التاسع والستون  .رياض يوسف سمور/  بترقية السيد٢٠٠٧لسنة ) ١١٠(قرار رقم .١٩٥٥
  التاسع والستون  .مدحت محيسن/  بتعيين السيد٢٠٠٧لسنة ) ١١١(قرار رقم .١٩٥٦
  التاسع والستون  .جمال أبو هاشم/ بترقية السيد ٢٠٠٧لسنة ) ١١٢(قرار رقم .١٩٥٧
  التاسع والستون  .أحمد مصطفى زيد/  بترقية السيد٢٠٠٧لسنة ) ١١٣(قرار رقم .١٩٥٨
  التاسع والستون  .أحمد جميل الهدمي/  بترفيع السيد٢٠٠٧لسنة ) ١١٤(قرار رقم .١٩٥٩
   والستونالتاسع  .حافظ عمر البرغوثي/  بترفيع السيد٢٠٠٧لسنة ) ١١٥(قرار رقم .١٩٦٠
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  التاسع والستون  .توفيق أبو شومر/  بترقية السيد٢٠٠٧لسنة ) ١١٦(قرار رقم .١٩٦١
  التاسع والستون  .سمير صليبا سابا/  بترفيع السيد٢٠٠٧لسنة ) ١١٧(قرار رقم .١٩٦٢
  التاسع والستون  .ماهر الكركي/  بترفيع السيد٢٠٠٧لسنة ) ١١٨(قرار رقم .١٩٦٣
  التاسع والستون  .جمال محمد مرزوق/  السيد بترقية٢٠٠٧لسنة ) ١١٩(قرار رقم .١٩٦٤
  التاسع والستون  .بهجت شافع الخالدي/  بترفيع السيد٢٠٠٧لسنة ) ١٢٠(قرار رقم .١٩٦٥
  التاسع والستون  .نضال محمد عمرو/  بترفيع السيد٢٠٠٧لسنة ) ١٢١(قرار رقم .١٩٦٦
  ونالتاسع والست  .خالد جاسر عارف/  بترفيع السيد٢٠٠٧لسنة ) ١٢٢(قرار رقم .١٩٦٧
  التاسع والستون  .دل إبراهيم سمارةاع/ يع السيدف بتر ٢٠٠٧لسنة ) ١٢٣(قرار رقم .١٩٦٨
  التاسع والستون  .عز الدين صالح/  بترقية السيد٢٠٠٧لسنة ) ١٢٤(قرار رقم .١٩٦٩
  التاسع والستون  .عز الدين صالح/ عادل سمارة والسيد/  بإلغاء قرار السيد٢٠٠٧لسنة ) ١٢٥(قرار رقم .١٩٧٠
  التاسع والستون  .حسن شعبان/  بتعيين السيد٢٠٠٧لسنة ) ١٢٦(قرار رقم .١٩٧١
  التاسع والستون  .محمد أبو القمصان/  بترقية السيد٢٠٠٧لسنة ) ١٢٧(قرار رقم .١٩٧٢
  التاسع والستون  .مهند شوكي عمرية/  بتعيين السيد٢٠٠٧لسنة ) ١٢٨(قرار رقم .١٩٧٣
  التاسع والستون  .انعامر أبو رمض/  بترقية السيد٢٠٠٧لسنة ) ١٢٩(قرار رقم .١٩٧٤
  التاسع والستون  .أحمد عياد محيسن/  بترقية السيد٢٠٠٧لسنة ) ١٣٠(قرار رقم .١٩٧٥
  التاسع والستون  .عبد الباسط معطان/  بتعيين السيد٢٠٠٧لسنة ) ١٣١(قرار رقم .١٩٧٦
  التاسع والستون  .أحمد حسني األمير/  بنقل السيد٢٠٠٧لسنة ) ١٣٢(قرار رقم .١٩٧٧
  التاسع والستون  .توفيق حيدر الشوا/  بنقل السيد٢٠٠٧سنة ل) ١٣٣(قرار رقم .١٩٧٨
  التاسع والستون  . بإلغاء مسميات وظيفية لموظفين في وزارة الصحة٢٠٠٧لسنة ) ١٣٤(قرار رقم .١٩٧٩
  التاسع والستون  .علي الطرشاوي/  بتعيين السيد٢٠٠٧لسنة ) ١٣٥(قرار رقم .١٩٨٠
  التاسع والستون  . محمد عبد العزيزعائد/  بتعيين السيد٢٠٠٧لسنة ) ١٣٦(قرار رقم .١٩٨١
  التاسع والستون  .موفق محمد الخطيب/  بترقية السيد٢٠٠٧لسنة ) ١٣٧(قرار رقم .١٩٨٢
  التاسع والستون  .رائد زكي الجزار/  بتعيين السيد٢٠٠٧لسنة ) ١٣٨(قرار رقم .١٩٨٣
  التاسع والستون  .يوسف عصيدة/  بترقية السيد٢٠٠٧لسنة ) ١٣٩(قرار رقم .١٩٨٤
  التاسع والستون  .سعيد أبو سلطان/  بترقية السيد٢٠٠٧لسنة ) ١٤٠(قم قرار ر .١٩٨٥
  التاسع والستون  .جالل إسماعيل/  بترقية السيد٢٠٠٧لسنة ) ١٤١(قرار رقم .١٩٨٦
  التاسع والستون  .مهند ولد علي/  بتعيين السيد٢٠٠٧لسنة ) ١٤٢(قرار رقم .١٩٨٧
  التاسع والستون  .يلبشير البردو /  بترقية السيد٢٠٠٧لسنة ) ١٤٣(قرار رقم .١٩٨٨
  التاسع والستون  .سهيل محمد مدوخ/  بتعيين السيد٢٠٠٧لسنة ) ١٤٤(قرار رقم .١٩٨٩
  التاسع والستون  .أحمد علي بن سعيد/  بتعيين السيد٢٠٠٧لسنة ) ١٤٥(قرار رقم .١٩٩٠
  التاسع والستون  .فواز خالد العلمي/  بتعيين السيد٢٠٠٧لسنة ) ١٤٦(قرار رقم .١٩٩١
  التاسع والستون  .فتحي عمرو/  بترقية السيد٢٠٠٧لسنة ) ١٤٧(قرار رقم .١٩٩٢
  التاسع والستون  .باسل راجح الجاغوب/  بنقل السيد٢٠٠٧لسنة ) ١٤٨(قرار رقم .١٩٩٣
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  التاسع والستون  .عمار عكرمة صبري/  بنقل السيد٢٠٠٧لسنة ) ١٤٩(قرار رقم .١٩٩٤
  التاسع والستون  . الوطني بتشكيل اللجنة الوطنية العليا للوفاق٢٠٠٧لسنة ) ١٥٠(قرار رقم .١٩٩٥
  التاسع والستون  . بتشكيل لجنة مؤقتة لتنفيذ أحكام مرسوم مؤسسة ياسر عرفات٢٠٠٧لسنة ) ١٥١(قرار رقم .١٩٩٦
  التاسع والستون  . بشأن إلغاء قرارات رئاسية٢٠٠٧لسنة ) ١٥٢(قرار رقم .١٩٩٧
  السبعون  .محمد خالد فانوس/  بتعيين السيد٢٠٠٤لسنة ) ٢٠٠(قرار رقم .١٩٩٨
 السبعون  . بتعيين السد أيمن عبد الرحمن المصدر٢٠٠٤لسنة ) ٢٠١(قرار رقم .١٩٩٩

 السبعون  .محمد خضر قرش/  بتعيين السيد٢٠٠٤لسنة ) ٢٠٢(قرار رقم .٢٠٠٠

 السبعون  .زياد المشهراوي/  بترقية السيد٢٠٠٤لسنة ) ٢٠٣(قرار رقم .٢٠٠١

 السبعون  .راجي عبد الشيبي/  بترقية السيد٢٠٠٤لسنة ) ٢٠٤(قرار رقم .٢٠٠٢

 السبعون  .جمعة أبو عنزة/  بتعيين السيد٢٠٠٤لسنة ) ٢٠٥(قرار رقم .٢٠٠٣
 السبعون  .حسنين حسن زنون/  بتعيين السيد٢٠٠٤لسنة ) ٢٠٦(قرار رقم .٢٠٠٤

 السبعون  .فتحي أبو شاويش/  بترقية السيد٢٠٠٤لسنة ) ٢٠٧(قرار رقم .٢٠٠٥

 السبعون  .وحتيسير أحمد فت/  بترقية السيد٢٠٠٤لسنة ) ٢٠٨(قرار رقم .٢٠٠٦

 السبعون  .رفيق حلمي عارضة/  بترقية السيد٢٠٠٤لسنة ) ٢٠٩(قرار رقم .٢٠٠٧

 السبعون  .محمود توفيق مصلح/  بترقية السيد٢٠٠٤لسنة ) ٢١٠(قرار رقم .٢٠٠٨

 السبعون  .فهمي سالم الزعارير/  بترقية السيد٢٠٠٤لسنة ) ٢١١(قرار رقم .٢٠٠٩

 السبعون  .بيل عبد الوهاب الكترين/  بترقية السيد٢٠٠٤لسنة ) ٢١٢(قرار رقم .٢٠١٠

 السبعون  .أحمد عمر عثمان/  بترقية السيد٢٠٠٤لسنة ) ٢١٣(قرار رقم .٢٠١١

 السبعون  .راضي أبو ريدة/  بترقية السيد٢٠٠٤لسنة ) ٢١٤(قرار رقم .٢٠١٢

 السبعون  .محمود الهبيل/  بترقية السيد٢٠٠٤لسنة ) ٢١٥(قرار رقم .٢٠١٣

 السبعون  .نصر عبد اهللا المبيض/  السيد بترقية٢٠٠٤لسنة ) ٢١٦(قرار رقم .٢٠١٤

 السبعون  .كامل عبد القادر/  بترقية السيد٢٠٠٤لسنة ) ٢١٧(قرار رقم .٢٠١٥

 السبعون  .سمير فايز أبو طيبة/  بترقية السيد٢٠٠٤لسنة ) ٢١٨(قرار رقم .٢٠١٦

 السبعون  .محمد أبو حميد/  بتعيين السيد٢٠٠٤لسنة ) ٢١٩(قرار رقم .٢٠١٧

 السبعون  .ماهر يوسف مقداد/  بترقية السيد٢٠٠٤ة لسن) ٢٢٠(قرار رقم .٢٠١٨

 السبعون  .محمود أسعد رحمي/  بترقيع السيد٢٠٠٤لسنة ) ٢٢١(قرار رقم .٢٠١٩
 السبعون  .منصور ناصر حسين/  بترقية السيد٢٠٠٤لسنة ) ٢٢٢(قرار رقم .٢٠٢٠

 السبعون  .جمال الفي أبو لطيفة/  بترقية السيد٢٠٠٤لسنة ) ٢٢٣(قرار رقم .٢٠٢١

 السبعون  .وليد بد اللطيف وهدان/  بترقية السيد٢٠٠٤لسنة ) ٢٢٤(قم قرار ر .٢٠٢٢

 السبعون  .جهاد حسين/  بترقية السيد٢٠٠٤لسنة ) ٢٢٥(قرار رقم .٢٠٢٣

 السبعون  .فاروق خالد الديك/  بترقية السيد٢٠٠٤لسنة ) ٢٢٦(قرار رقم .٢٠٢٤

 السبعون  .أحمد خالد حمارشة/  بترقية السيد٢٠٠٤لسنة ) ٢٢٧(قرار رقم .٢٠٢٥

 السبعون  .نظمي عرسان الحزوري/  بتعيين السيد٢٠٠٤لسنة ) ٢٢٨(قرار رقم .٢٠٢٦
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 السبعون  .خالد عبد الجبار عوض/  بترقية السيد٢٠٠٤لسنة ) ٢٢٩(قرار رقم .٢٠٢٧

 السبعون  .حربي محمد طميلة/  بترقية السيد٢٠٠٤لسنة ) ٢٣٠(قرار رقم .٢٠٢٨

 السبعون  .ى راضيسمير مصطف/  بترقية السيد٢٠٠٤لسنة ) ٢٣١(قرار رقم .٢٠٢٩

 السبعون  .إبراهيم شحادة/  بترقية السيد٢٠٠٤لسنة ) ٢٣٢(قرار رقم .٢٠٣٠

 السبعون  .إياد أحمد أبو الرب/  بترقية السيد٢٠٠٥لسنة ) ٢٦٣(قرار رقم .٢٠٣١

 السبعون  .علي أحمد منصور/  بترقية السيد٢٠٠٥لسنة ) ٢٦٤(قرار رقم .٢٠٣٢

 السبعون  .بد الناصر عبد العزيزع/  بترقية السيد٢٠٠٥لسنة ) ٢٦٥(قرار رقم .٢٠٣٣

 السبعون  .هشام محمد حسين/  بترقية السيد٢٠٠٥لسنة ) ٢٦٦(قرار رقم .٢٠٣٤

 السبعون  .جمال ربيع أبو نحل/  بترقية السيد٢٠٠٥لسنة ) ٢٦٧(قرار رقم .٢٠٣٥

 السبعون  .غازي لطيف أبو ارشيد/  بترقية السيد٢٠٠٥لسنة ) ٢٦٨(قرار رقم .٢٠٣٦

 السبعون  .مجاهد نمر نبهان/  بترقية السيد٢٠٠٥لسنة ) ٢٦٩(قرار رقم .٢٠٣٧

 السبعون  .عبد الهادي الزواوي/  بترقية السيد٢٠٠٥لسنة ) ٢٧٠(قرار رقم .٢٠٣٨

 السبعون  .إياد محمد عثمان/  بترقية السيد٢٠٠٥لسنة ) ٢٧١(قرار رقم .٢٠٣٩

 السبعون  .عبد المنعم وحيد وهدان/  بترقية السيد٢٠٠٥لسنة ) ٢٧٢(قرار رقم .٢٠٤٠

 السبعون  .نور جميل مرسي/  بتعيين السيدة٢٠٠٧لسنة ) ١٥٣( رقم قرار.٢٠٤١

 السبعون  .رمزي خوري/  بتعيين الدكتور٢٠٠٧لسنة ) ١٥٤(قرار رقم .٢٠٤٢

 السبعون  .مجدي الخالدي/  بندب السفير٢٠٠٧لسنة ) ١٥٥(قرار رقم .٢٠٤٣
 السبعون  أحمد المبيض/  بتعيين العقيد قاضي٢٠٠٧لسنة ) ١٥٦(قرار رقم .٢٠٤٤

 السبعون  .محمد ماهر مسودة/  بتعيين الشيخ٢٠٠٧لسنة ) ١٥٧( رقم قرار.٢٠٤٥

 السبعون  .علي محمد زامل/  بنقل السيد٢٠٠٧لسنة ) ١٥٨(قرار رقم .٢٠٤٦

 السبعون  .خالد جاسر سليم/  بترفيع السيد٢٠٠٧لسنة ) ١٥٩(قرار رقم .٢٠٤٧

 السبعون  .رياض الزيتونية/  بترقية السيد٢٠٠٧لسنة ) ١٦٠(قرار رقم .٢٠٤٨

 السبعون  .محمد خليل مصلح/  بترقية السيد٢٠٠٧لسنة ) ١٦١(ار رقم قر .٢٠٤٩

 السبعون  .ثروت محمد البيك/  بترقية السيد٢٠٠٧لسنة ) ١٦٢(قرار رقم .٢٠٥٠

 السبعون  .محمد هارون أبو خلف/  بترقية السيد٢٠٠٧لسنة ) ١٦٣(قرار رقم .٢٠٥١

 لسبعونا  .حماد محمود الرقب/  بتعيين السيد٢٠٠٧لسنة ) ١٦٤(قرار رقم .٢٠٥٢

 السبعون  .نبيل سليمان قبها/  بترقية السيد٢٠٠٧لسنة ) ١٦٥(قرار رقم .٢٠٥٣

 السبعون  .رحاب العيسوي/  بترفيع السيدة٢٠٠٧لسنة ) ١٦٦(قرار رقم .٢٠٥٤

 السبعون  .هناء سليم القميري/  بترقية السيدة٢٠٠٧لسنة ) ١٦٧(قرار رقم .٢٠٥٥

 السبعون  .د عماويإياد محم/  بترقية السيد٢٠٠٧لسنة ) ١٦٨(قرار رقم .٢٠٥٦

 السبعون  .عمر مصلح الدربي/  بترقية السيد٢٠٠٧لسنة ) ١٦٩(قرار رقم .٢٠٥٧

 السبعون  .إبراهيم سالم جابر/  بترقية السيد٢٠٠٧لسنة ) ١٧٠(قرار رقم .٢٠٥٨

 السبعون  .يوسف عزات مدلل/  بتعيين السيد٢٠٠٧لسنة ) ١٧١(قرار رقم .٢٠٥٩
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 السبعون  . بالل جمال العبوشي/ بتعيين السيد٢٠٠٧لسنة ) ١٧٢(قرار رقم .٢٠٦٠

 السبعون  .إيهاب سعدي كحيل/  بتعيين السيد٢٠٠٧لسنة ) ١٧٣(قرار رقم .٢٠٦١

 السبعون  .جهاد حسني حمدان/  بترقية السيد٢٠٠٧لسنة ) ١٧٤(قرار رقم .٢٠٦٢

 السبعون  .بهاء الدين المدهون/  بتعيين السيد٢٠٠٧لسنة ) ١٧٥(قرار رقم .٢٠٦٣

 السبعون  .محمد الكثري/ بتعيين السيد ٢٠٠٧لسنة ) ١٧٦(قرار رقم .٢٠٦٤

 السبعون  .محمد عبد الحميد/  بتعيين السيد٢٠٠٧لسنة ) ١٧٧(قرار رقم .٢٠٦٥

 السبعون  .غازي إبراهيم مزيد/  بترقية السيد٢٠٠٧لسنة ) ١٧٨(قرار رقم .٢٠٦٦

 السبعون  موسى إبراهيم زهران/  بتعيين السيد٢٠٠٧لسنة ) ١٧٩(قرار رقم .٢٠٦٧

 السبعون  .ريما رياض بدير/   بتعيين السيدة٢٠٠٧نة لس) ١٨٠(قرار رقم .٢٠٦٨

 السبعون  .محمد خليل عدوان/  بتعيين السيد٢٠٠٧لسنة ) ١٨١(قرار رقم .٢٠٦٩

 السبعون  .محمد عادل المصري/  بتعيين السيد٢٠٠٧لسنة ) ١٨٢(قرار رقم .٢٠٧٠

 السبعون  .أمين عبد الكريم/  بترفيع درجة السيد٢٠٠٧لسنة ) ١٨٣(قرار رقم .٢٠٧١

 السبعون  .فاطمة شناعة/  بترفيع درجة السيدة٢٠٠٧لسنة ) ١٨٤(ار رقم قر .٢٠٧٢

 السبعون  .عبد الكريم محمد نجم/  بترقية السيد٢٠٠٧لسنة ) ١٨٥(قرار رقم .٢٠٧٣

 السبعون  .إبراهيم محمد محمود/  بترقية السيد٢٠٠٧لسنة ) ١٨٦(قرار رقم .٢٠٧٤

 السبعون  .بو زيدموسى محمود أ/  بترقية السيد٢٠٠٧لسنة ) ١٨٧(قرار رقم .٢٠٧٥

 السبعون  .إلهام أحمد عبد القادر/  بترقية السيدة٢٠٠٧لسنة ) ١٨٨(قرار رقم .٢٠٧٦
 السبعون  .سمير سعيد اسدودي/  بترقية السيد٢٠٠٧لسنة ) ١٨٩(قرار رقم .٢٠٧٧

 السبعون  ياسر خليل الخطيب/  بترقية السيد٢٠٠٧لسنة ) ١٩٠(قرار رقم .٢٠٧٨

 السبعون  .سوسن غوشة/ درجة السيدة بترفيع ٢٠٠٧لسنة ) ١٩١(قرار رقم .٢٠٧٩

 السبعون  .محمد النوباني/  بترفيع درجة السيد٢٠٠٧لسنة ) ١٩٢(قرار رقم .٢٠٨٠

 السبعون  .كائنات جرادات/  بترقية السيدة٢٠٠٧لسنة ) ١٩٣(قرار رقم .٢٠٨١

 السبعون  .زياد عبد اهللا دية/  بتعيين السيد٢٠٠٧لسنة ) ١٩٤(قرار رقم .٢٠٨٢

 السبعون  .محمد فياض صالحات/  بترقية السيد٢٠٠٧لسنة ) ١٩٥(قرار رقم .٢٠٨٣

 السبعون  .خالد محمد الحج/  بتعيين السيد٢٠٠٧لسنة ) ١٩٦(قرار رقم .٢٠٨٤

 السبعون  .أيمن أحمد عابد/  بترفيع درجة السيد٢٠٠٧لسنة ) ١٩٧(قرار رقم .٢٠٨٥

 السبعون  .ميثم محمد سالودة/  بتعيين السيد٢٠٠٧لسنة ) ١٩٨(قرار رقم .٢٠٨٦

 السبعون  .عماد عبد اهللا جاغوب/  بتعيين السيد٢٠٠٧لسنة ) ١٩٩(م قرار رق.٢٠٨٧

 السبعون  .أحمد عبد اهللا عطاونة/  بتعيين السيد٢٠٠٧لسنة ) ٢٠٠(قرار رقم .٢٠٨٨

 السبعون  .محمد فتح اهللا صعيدي/  بترقية السيد٢٠٠٧لسنة ) ٢٠١(قرار رقم .٢٠٨٩

 السبعون  .ةسفيان أبو سمر /  بترقية السيد٢٠٠٧لسنة ) ٢٠٢(قرار رقم .٢٠٩٠

 السبعون  .عقيل سليمان ربيع/  بتعيين السيد٢٠٠٧لسنة ) ٢٠٣(قرار رقم .٢٠٩١

 السبعون  .بسام أحمد مناصرة/  بتعيين السيد٢٠٠٧لسنة ) ٢٠٤(قرار رقم .٢٠٩٢
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 السبعون  .عز الدين إبراهيم/  بترقية السيد٢٠٠٧لسنة ) ٢٠٥(قرار رقم .٢٠٩٣

 السبعون  .يق طاهر ديبتوف/  بتعيين السيد٢٠٠٧لسنة ) ٢٠٦(قرار رقم .٢٠٩٤

 السبعون  .أحمد مصطفى زيد/  بتعيين السيد٢٠٠٧لسنة ) ٢٠٧(قرار رقم .٢٠٩٥

 السبعون  .توفيق جمعة أبو شومر/  بترقية السيد٢٠٠٧لسنة ) ٢٠٨(قرار رقم .٢٠٩٦

 السبعون  .رمضان محمد حميدات/  بتعيين السيد٢٠٠٧لسنة ) ٢٠٩(قرار رقم .٢٠٩٧

 السبعون  .أسماء محمود األفغاني/ ع السيدة بترفي٢٠٠٧لسنة ) ٢١٠(قرار رقم .٢٠٩٨

 السبعون  .أحمد حسني األمير/  بنقل السيد٢٠٠٧لسنة ) ٢١١(قرار رقم .٢٠٩٩

 السبعون  .زياد  محمد دهمان/  بترقية السيد٢٠٠٧لسنة ) ٢١٢(قرار رقم .٢١٠٠

 السبعون  .عماد إبراهيم الباز/  بتعيين السيد٢٠٠٧لسنة ) ٢١٣(قرار رقم .٢١٠١

 السبعون  .حاتم جهاد عويضة/  بترقية السيد٢٠٠٧لسنة ) ٢١٤(قرار رقم .٢١٠٢

 السبعون  .مؤمن محمد بسيسو/  بتعيين السيد٢٠٠٧لسنة ) ٢١٥(قرار رقم .٢١٠٣

 السبعون  .أحمد صبرة النويري/  بتعيين السيد٢٠٠٧لسنة ) ٢١٦(قرار رقم .٢١٠٤

 السبعون  .هاب ربحي الغصينيإ/  بتعيين السيد٢٠٠٧لسنة ) ٢١٧(قرار رقم .٢١٠٥

 السبعون  .خالد محمود سالمة/  بتعيين السيد٢٠٠٧لسنة ) ٢١٨(رار رقم ق.٢١٠٦

 السبعون  فريد محمد زيادة/  بتعيين السيد٢٠٠٧لسنة ) ٢١٩(قرار رقم .٢١٠٧

 السبعون  .رضوانمروان محمد /  بتعيين السيد٢٠٠٧لسنة ) ٢٢٠(قرار رقم .٢١٠٨

 سبعونال  .رنا حكم بلعاوي/ ية السيدةق بتر ٢٠٠٧لسنة ) ٢٢١(قرار رقم .٢١٠٩
 السبعون  .أحمد شنارة/  بإلغاء قرار ترفيع السيد٢٠٠٧لسنة ) ٢٢٢(قرار رقم .٢١١٠

 السبعون  .باسم الريماوي/  بترفيع درجة السيد٢٠٠٧لسنة ) ٢٢٣(قرار رقم .٢١١١

 السبعون  .علي عبد العزيز شاهين/  بترقية السيد٢٠٠٧لسنة ) ٢٢٤(قرار رقم .٢١١٢

 السبعون  .حسين عمر أبو حاشية/ د بترقية السي٢٠٠٧لسنة ) ٢٢٥(قرار رقم .٢١١٣

 السبعون  .يوسف أحمد أبو أسعد/  بترقية السيد٢٠٠٧لسنة ) ٢٢٦(قرار رقم .٢١١٤

 السبعون  .غيداء محمود الخالدي/  بترفيع السيدة٢٠٠٧لسنة ) ٢٢٧(قرار رقم .٢١١٥

 السبعون  )قطامي(ناصر /  بترفيع درجة السيد٢٠٠٧لسنة ) ٢٢٨(قرار رقم .٢١١٦

 السبعون  .حمال أبو يوسف/  بترفيع درجة السيد٢٠٠٧سنة ل) ٢٢٩(قرار رقم .٢١١٧

 السبعون  .مروان عيسى وشاحي/  بترقية السيد٢٠٠٧لسنة ) ٢٣٠(قرار رقم .٢١١٨

 السبعون  .فؤاد ناظم خفش/  بترقية السيد٢٠٠٧لسنة ) ٢٣١(قرار رقم .٢١١٩

 السبعون  . بتعين السد يحيى محمد شامية٢٠٠٧لسنة ) ٢٣٢(قرار رقم .٢١٢٠

 السبعون  .علي الشحام./  بتعيين العميد طبيب د٢٠٠٧لسنة ) ٢٣٣(قرار رقم .٢١٢١

 السبعون  .مصطفى النتشه على التقاعد/  بإحالة السيد٢٠٠٧لسنة ) ٢٣٤(قرار رقم .٢١٢٢

 السبعون  .خالد زهير عسيلي/  بتعيين السيد٢٠٠٧لسنة ) ٢٣٥(قرار رقم .٢١٢٣

 السبعون  . العسكرية بشأن المصادقة على حكم المحكمة٢٠٠٧لسنة ) ٢٣٦(قرار رقم .٢١٢٤

 السبعون  . بالمصادقة على الهيكل التنظيمي لإلدارة المالية المركزية٢٠٠٧لسنة ) ٢٣٧(قرار رقم .٢١٢٥
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 السبعون  .رنا حمم بلعاوي/  بترقية السيدة٢٠٠٧لسنة ) ٢٣٨(قرار رقم .٢١٢٦

 السبعون  .أحمد العبد الشيبي/  بتعيين األخ الدكتور٢٠٠٧لسنة ) ٢٣٩(قرار رقم .٢١٢٧

 السبعون  . بشأن المصادقة على حكم المحكمة العسكرية٢٠٠٧لسنة ) ٢٤٠(ر رقم قرا.٢١٢٨

 السبعون  .طه عدنان نوفل/  بترفيع درجة السيد٢٠٠٧لسنة ) ٢٤١(قرار رقم .٢١٢٩

 السبعون  .محمد أبو محسن/  بترقية السيد٢٠٠٧لسنة ) ٢٤٢(قرار رقم .٢١٣٠

 السبعون  .حادةحاتم محمود ش/  بتعيين السيد٢٠٠٧لسنة ) ٢٤٣(قرار رقم .٢١٣١

 السبعون  .عبد القاهر الحيازي/  بترقيع السيد٢٠٠٧لسنة ) ٢٤٤(قرار رقم .٢١٣٢

 السبعون  . بإقامة متنزة وطني بمدينة رام اهللا٢٠٠٧لسنة ) ٢٤٥(قرار رقم .٢١٣٣

 السبعون  . بقبول استقالة وزير الداخلية هاني القواسمي٢٠٠٧لسنة ) ٢٤٦(قرار رقم .٢١٣٤

 السبعون  .محمد الرقب/  بتعديل قرار تعيين السيد٢٠٠٧لسنة ) ٢٤٧(قرار رقم .٢١٣٥
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 ٩١

  القسم الخامس

  ����قرارات المجلس التشريعي����
  

،  الفلـــسطيني المجلـــس التـــشريعي الـــصادرة عـــنقـــراراتال هـــذا القـــسم يتنـــاول

ــــشمل ــــساتهوي ــــي جل ــــس ف ــــصدرها المجل ــــي ي ــــرارات الت ــــه العاديــــة، الق  ، ودورات

ـــة الممنوحـــ ـــانون والطارئ   وتعديالتـــه٢٠٠٣ لـــسنة األساســـية لـــه بموجـــب الق

 للقـــرارات باإلضـــافة والنظـــام الـــداخلي للمجلـــس التـــشريعي ،األخـــرىوالقـــوانين 

الخاصــة بالمــصادقة علــى توصــيات اللجــان المختلفــة للمجلــس وقــرارات إقــرار 

  .وعند الحاجة القراءة الثالثة  والثانيةاألولى بالقراءتينالقوانين 

 ١٩٩٦لمجلـــس التـــشريعي الفلـــسطيني منـــذ انتخابـــه وعملـــه عـــام علمـــًا بـــأن ا

 وأقــــر العــــشرات مــــن القــــوانين ،حتــــى تاريخــــه أصــــدر المئــــات مــــن القــــرارات

 ينــشر ، إال أنــه لــمالفلــسطينية وتبنــى العــشرات مــن توصــيات لجانــه المختلفــة

ــــرارات ســــوى فــــي عهــــد  ــــل هــــذه الق ــــس مث ــــشريعي الحــــالي للمجل ــــس الت المجل

  ).الثاني(
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 ٩٢

  ) الفلسطينيةالوقائع( للسلطة الوطنية الفلسطينية ةقرارات المجلس التشريعي المنشورة في الجريدة الرسمي
  

  عدد الوقائع الفلسطينية  رقم القرار وعنوانه  الرقم

  السادس واألربعون   الفلسطينيالنظام الداخلي للمجلس التشريعي   - ١

  الخامس والستون  م٢٠٠٦لتشريعي لسنة نظام معدل ألحكام النظام الداخلي للمجلس ا   - ٢

٣-  
/ مــنح الثقــة للحكومــة الفلــسطينية برئاســة األخ القاضــي ب١/ خ١٠٢١/١قــرار المجلــس التــشريعي رقــم 

  باألغلبية المطلقة للمجلس التشريعي" رئيس الوزراء" إسماعيل هنية 
  الثاني والسبعون

  الثاني والسبعون  نشطاء االنتفاضة و ألسرى الخاص بالنواب ا١٠٣٢/٥/١قرار المجلس التشريعي رقم   -٤

٥-  
 تعـديل بـشأن ٢٠٠٦لـسنة ) ٢(عـدم إقـرار قـرار بقـانون رقـم  ب١٠٣٥/٥/١قـرار المجلـس التـشريعي رقـم 
  رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية/ م الصادر عن األخ٢٠٠٢) ١(قانون السلطة القضائية رقم 

  الثاني والسبعون

٦-  
 تعـديل بـشأن ٢٠٠٦لـسنة ) ٣(عـدم إقـرار قـرار بقـانون رقـم  ب١٠٣٦/٥/١ قـرار المجلـس التـشريعي رقـم

  .رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية/ م الصادر عن األخ١٩٦٤) ١٢(ت رقم قانون الشركا
  الثاني والسبعون

٧-  
اتفاقيـــــة القـــــرض بـــــين الـــــسلطة الوطنيـــــة  الخـــــاص ب١/ع.  غ١٠٥٧/١قـــــرار المجلـــــس التـــــشريعي رقـــــم 

  اإلسالمي للتنميةالفلسطينية والبنك 
  الثاني والسبعون

٨-  
/  للحكومــة الفلــسطينية برئاســة األخمــنح الثقــة القاضــي ب١/ خ١٠٧٣/٢ قــرار المجلــس التــشريعي رقــم 

  باألغلبية المطلقة للمجلس التشريعي" رئيس الوزراء " إسماعيل هنية 
  الثاني والسبعون

٩-  
واستنكار جريمة االحـتالل اإلسـرائيلي باقتحـام  القاضي بإدانة ١٠١٩/٢/١قرار المجلس التشريعي رقم 

  فؤاد الشوبكي وباقي اإلخوة/ احمد سعدات واللواء/سجن أريحا واختطاف األخ النائب
  الثالث والسبعون

١٠-  
 القاضـــي بتـــشكيل خليـــة أزمـــة برلمانيـــة تعمـــل بالتنـــسيق مـــع ١٠٢٠/٥/١قـــرار المجلـــس التـــشريعي رقـــم 

  .ة نقص المواد الغذائية في قطاع غزةالوزارات ذات العالقة لمتابعة قضي
  الثالث والسبعون

  الثالث والسبعون  . القاضي بتحريم االعتقال السياسي وغيره من القرارات١٠٣٣/٥/١قرار المجلس التشريعي رقم   -١١

١٢-  
 موعـد اقتـراع أفـراد الـشرطة بـشأن القاضـي إقـرار قـرار بقـانون ١٠٣٤/٥/١قرار المجلس التشريعي رقم 

  .ألمنوقوى ا
  الثالث والسبعون

١٣-  
 الهيئــة الفلــسطينية بــشأن القاضــي بعــدم إقــرار قــرار بقــانون ١٠٣٧/٥/١قــرار المجلــس التــشريعي رقــم 

  .لتنظيم قطاع االتصاالت
  الثالث والسبعون

١٤-  
 تقـديم وٕاقـرار بـشأن القاضي إقرار مشروع قانون معدل لقانون ١٠٤٣/٦/١قرار المجلس التشريعي رقم 

  . بالتعديالت٢٠٠٦ للسنة المالية ةون الموازنة العاممشروع قان
  الثالث والسبعون

١٥-  
 القاضـي عـدم إقـرار المراسـيم والقـرارات الرئاسـية الواجـب ٢/ع.غ١٠٧٥/١قرار المجلس التشريعي رقـم 

  .م١٤/٦/٢٠٠٧عرضها على المجلس التشريعي الصادرة خالل الفترة من تاريخ 
  الثالث والسبعون

١٦-  
 القاضـــي عـــدم إقـــرار المراســـيم والقـــرارات الرئاســـية الواجـــب ١١٠١/١/٣جلـــس التـــشريعي رقـــم قـــرار الم

  .م٧/١١/٢٠٠٧عرضها على المجلس التشريعي ولم تعرض حسب األصول والصادرة من تاريخ 
  الثالث والسبعون
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 ٩٣

١٧-  
لقـــرار  القاضـــي قبـــول توصـــية اللجنـــة القانونيـــة بعـــدم إقـــرار ا١١٠٢/١/٣قـــرار المجلـــس التـــشريعي رقـــم 

  . قانون معدل لقانون اإلجراءات الجزائيةبشأنم ٢٠٠٦لسنة ) ٨(بقانون رقم 
  الثالث والسبعون

١٨-  
  

 القاضـــي قبـــول توصـــية اللجنـــة القانونيـــة بعـــدم إقـــرار القـــرار ١١٠٣/١/٣قـــرار المجلـــس التـــشريعي رقـــم 
  .مدنية والتجارية قانون معدل ألحكام قانون أصول المحاكمات البشأنم ٢٠٠٦لسنة ) ٩(بقانون رقم 

  الثالث والسبعون

١٩-   
 القاضي قبول توصية اللجنة القانونية بعدم إقرار القرار ١١٠٤/١/٣قرار المجلس التشريعي رقم 

 قانون معدل ألحكام في قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة بشأنم ٢٠٠٦لسنة ) ٥(بقانون رقم 
٢٠٠١.  

  الثالث والسبعون

٢٠-  
 القاضي قبول توصية اللجنة القانونية بعدم إقرار القرار ١١٠٥/١/٣يعي رقم قرار المجلس التشر 

  . قانون محكمة الجنايات الكبرىبشأنم ٢٠٠٦لسنة ) ٧(بقانون رقم 
  الثالث والسبعون

٢١-  
القاضي بعدم إقرار المراسيم والقرارات الرئاسية ) ٤/١ع .غ/١١٩٧(قرار المجلس التشريعي رقم 

م وحتى نهاية فترة واليته ٨/٩/٢٠٠٨مجلس التشريعي الصادر من تاريخ الواجب عرضها على ال
  .م٨/١/٢٠٠٩الرئاسية بتاريخ 

  الرابع والسبعون

٢٢-  
القاضي بالموافقة على التعديل الوزاري ) ٤/١ع .غ/١١٩٩(قرار المجلس التشريعي الفلسطيني رقم 

  فتحي حماد وزيرًا للداخلية واألمن والوطني/ بمنح الثقة لألخ
  الرابع والسبعون

٢٣-  
القاضي بإقرار توصيات تقرير اللجنة ) ٤/١ع .غ/١٢٠٠(قرار المجلس التشريعي الفلسطيني رقم 

القانونية حول الوضع القانوني للحكومات التي يشكلها رئيس السلطة المنتهية واليته دون منحها الثقة 
  من المجلس التشريعي

  الرابع والسبعون

٢٤-  
القاضـــي بمـــنح الثقـــة بالتعـــديل الـــوزاري لحكومـــة الوحـــدة ) ١١٦٠/١/٣(يعي رقـــم قـــرار المجلـــس التـــشر 

  الوطنية
  الخامس والسبعون

٢٥-  
القاضــي بالموافقــة علــى التعــديل الــوزاري بمــنح الثقــة لــألخ ) ١١٨٢/١/٣(قــرار المجلــس التــشريعي رقــم 

  محمد فرج الغول وزيرًا للعدل. أ/ المستشار
 الخامس والسبعون

٢٦-  
القاضــي بــإقرار مــشروع معــدل لقــانون العقوبــات رقــم ) ٤/١ع .غ/١٢١٠(جلــس التــشريعي رقــم قــرار الم

  م بالقراءة الثانية باإلجماع١٩٣٦لسنة ) ٧٤(
 الخامس والسبعون

٢٧-  
القاضـــــي بـــــإقرار لمـــــشروع قـــــانون معـــــدل لقـــــانون ) ٤/١ع .غ/١٢١١(قـــــرار المجلـــــس التـــــشريعي رقـــــم 

  بالقراءة الثانية باإلجماع  ٢٠٠١لسنة ) ٣(اإلجراءات الجزائية رقم 
 الخامس والسبعون

٢٨-  
القاضــي بــإقرار مــشروع قــانون معــدل لقــانون مراكــز ) ٤/١ع .غ/١٢١٢(قــرار المجلــس التــشريعي رقــم 

   بالقراءة الثانية باإلجماع١٩٩٨لسنة ) ٦(اإلصالح والتأهيل رقم 
 الخامس والسبعون

٢٩-  
القاضي بقبول توصيات تقرير لجنة القدس حول )  ٢/ع . غ١ /١٠٧٩( قرار المجلس التشريعي رقم 

  السادس والسبعون  األوضاع في المدينة

٣٠-  
القاضي بقبول تقرير اللجنة االقتصادية حول آثار  ) ٢/ع . غ١ /١٠٨٨(قرار المجلس التشريعي رقم 

 دس والسبعونالسا  الحصار األمريكي الصهيوني على االقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة بالتعديالت المقترحة
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 ٩٤

٣١-  
القاضي بقبول توصـيات تقريـر لجنـة القـضايا االجتماعيـة  ) ١١٠٦/١/٣( قرار المجلس التشريعي رقم 

 السادس والسبعون  حول وضع المستشفيات الحكومية بالتعديالت المقترحة

٣٢-  
  ةالقاضي بتأجيل افتتاح الدورة العادية الرابع) ٤/١ع.غ/ ١١٩٨(قرار المجلس التشريعي رقم 

 السادس والسبعون

٣٣-  
القاضــي بقبــول تقريــر لجنــة الداخليــة واألمــن والحكــم ) ٤/١ع.غ/ ١٢١٣(قــرار المجلــس التــشريعي رقــم 

المحلـــي حـــول جريمتـــي قلقيليـــة التـــي ارتكبتهـــا أجهـــزة عبـــاس فيـــاض األمنيـــة بحـــق رجـــال المقاومـــة مـــع 
  التعديالت باإلجماع

 السادس والسبعون

٣٤-  
القاضــي بقبــول تقريــر لجنــة القــدس واألقــصى حــول ) ٤/١ع.غ/ ١٢١٤(رقــم قــرار المجلــس التــشريعي 

 السادس والسبعون  االنتهاكات الصهيونية في القدس واألقصى مع التعديالت باإلجماع

٣٥-  
ـــم  القاضـــي بـــإقرار مـــشروع قـــانون الموازنـــة العامـــة ) ١خ/٤ع.غ/ ١٢١٧(قـــرار المجلـــس التـــشريعي رق
 السادس والسبعون  م بالقراءة الثانية باإلجماع حسب األصول٢٠٠٩سطينية للسنة المالية االستثنائية للسلطة الوطنية الفل

٣٦-  
القاضــي بقبــول  تقريــر لجنــة الرقابــة العامــة وحقــوق ) ٤/١ع.غ/ ١٢١٨(قــرار المجلــس التــشريعي رقــم 

 والسبعونالسادس   اإلنسان حول إرجاء بحث تقرير غولدستون بشأن الحرب على غزة مع التعديالت باإلجماع

٣٧-  
القاضـــي بـــإقرار مـــشروع قـــانون هيئـــة حقـــوق أســـر ) ٤/١ع.غ/ ١٢٢٢(قـــرار المجلـــس التـــشريعي رقـــم 

 السادس والسبعون  الشهداء بالقراءة الثانية باإلجماع مع التعديالت

٣٨-  
محمــد / القاضــي بالمــصادقة علــى تعيــين المستــشار) ٤/١ع.غ/ ١٢٢٤(قــرار المجلــس التــشريعي رقــم 

 السادس والسبعون  بد نائبًا عامًا للسلطة الوطنية الفلسطينيةأحمد حسين عا

٣٩-  
القاضــي بقبــول تقريــر لجنــة الداخليــة واألمــن والحكــم ) ٤/١ع.غ/ ١٢٢٥(قــرار المجلــس التــشريعي رقــم 

 السادس والسبعون  المحلي حول خطط التنمية المستقبلية في مجال الخدمات البلدية باإلجماع

٤٠-  
القاضـــي بقبـــول التقريـــر المـــشترك للجـــان القانونيـــة ) ٤/١ع.غ/ ١٢٢٦(عي رقـــم قـــرار المجلـــس التـــشري

واالقتـــصادية والداخليـــة واألمـــن والحكـــم المحلـــي حـــول آثـــار الجـــدار الفـــوالذي علـــى الحـــدود الفلـــسطينية 
 .المصرية مع قطاع غزة باإلجماع

  السابع والسبعون

٤١-  
تغييـر اسـم مـشروع قـانون الهيئـات الرياضـة القاضي ب) ٤/١ع.غ/ ١٢٣٠(قرار المجلس التشريعي رقم 

 . األولى باإلجماع مع التعديالتةإلى مشروع قانون تنظيم الهيئات الرياضية وٕاقراره بالقراء
 السابع والسبعون

٤٢-  
القاضــــي بــــإقرار مــــشروع قــــانون تنظــــيم الهيئـــــات ) ٤/١ع.غ/ ١٢٣٢(قــــرار المجلــــس التــــشريعي رقــــم 

 .ماع مع التعديالتالرياضية بالقراءة الثانية باإلج
 السابع والسبعون

٤٣-  
القاضـي بالمـصادقة علـى أعـضاء مجلـس أمنـاء هيئـة ) ٤/١ع.غ/ ١٢٣٣(قرار المجلس التشريعي رقـم

 .الزكاة
 السابع والسبعون

٤٤-  
القاضــي بقبـــول تقريــر لجنــة القــدس واألقــصى حـــول ) ٤/١ع.غ/ ١٢٣٥(قــرار المجلــس التــشريعي رقــم
المقدســات اإلســالمية والمــسيحية فــي مــدن القــدس والخليــل وبيــت لحــم مــع االنتهاكــات الــصهيونية بحــق 

 .التعديالت باإلجماع

 السابع والسبعون
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 ٩٥

٤٥-  
القاضـــــي بقبـــــول تقريـــــر لجنـــــة التربيـــــة والقــــــضايا ) ٤/١ع.غ/ ١٢٣٦(قـــــرار المجلـــــس التـــــشريعي رقـــــم

 .االجتماعية حول أوضاع األسرى مع التعديالت باإلجماع
 السابع والسبعون

٤٦-  
القاضــي بقبــول تقريــر لجنــة الالجئــين حــول الوضــع ) ٤/١ع.غ/ ١٢٣٩(رار المجلــس التــشريعي رقــمقــ

 . عاما على النكبة٦٢الفلسطيني بعد مرور 
 السابع والسبعون

٤٧-  
القاضــي بقبــول تقريــر اللجنــة الــسياسية حــول جريمــة ) ٤/١ع.غ/ ١٢٤٠(قــرار المجلــس التــشريعي رقــم

 م٣١/٥/٢٠١٠رية يوم القرصنة الصهيونية على أسطول الح
 السابع والسبعون

٤٨-  
القاضــي بقبــول تقريــر لجنــة القــدس واألقــصى واللجنــة ) ٤/١ع.غ/ ١٢٤١(قــرار المجلــس التــشريعي رقــم

 ". عامًا على احتالل شرقي القدس والمسجد األقصى٤٣ذكرى مرور"السياسية حول 
 السابع والسبعون

٤٩-  
القاضـــي بقبـــول تقريـــر اللجنـــة الـــسياسية حـــول قـــرار ) ٤/١ع.غ/ ١٢٤٢(قـــرار المجلـــس التـــشريعي رقـــم

 .االحتالل الصهيوني بإبعاد النواب المقدسيين
 السابع والسبعون

٥٠-  
القاضي بإقرار مشروع قـانون الهيئـة المـستقلة لحقـوق ) ٤/١ع.غ/ ١٢٤٤(قرار المجلس التشريعي رقم 

 .اإلنسان بالقراءة الثانية باإلجماع مع التعديالت
 عونالسابع والسب

٥١-  
القاضـــي بقبـــول تقريـــر اللجنـــة الـــسياسية حـــول بـــدء ) ٤/١ع.غ/ ١٢٤٥(قـــرار المجلـــس التـــشريعي رقـــم 

 .المفاوضات المباشرة مع االحتالل مع التعديالت باإلجماع
 السابع والسبعون

٥٢-  
القاضـــــي بقبـــــول تقريـــــر لجنـــــة التربيـــــة والقـــــضايا ) ٤/١ع.غ/ ١٢٤٦(قـــــرار المجلـــــس التـــــشريعي رقـــــم 

 .ية حول قضية األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي مع التعديالت باإلجماعاالجتماع
 السابع والسبعون

٥٣-  
ـــسطينية ) ٤/١ع.غ/ ١٢٤٧(قـــرار المجلـــس التـــشريعي رقـــم  القاضـــي بـــإقرار مـــشروع قـــانون الهيئـــة الفل

 .ديالتلمالحقة جرائم االحتالل الصهيوني بحق الفلسطينيين بالقراءة الثانية باإلجماع مع التع
 السابع والسبعون

٥٤-  
قــانون "القاضــي بقبــول تقريــر اللجنــة الــسياسية حــول ) ٤/١ع.غ/ ١٢٤٨(قــرار المجلــس التــشريعي رقــم 

 .الوالء للكيان الصهيوني، مع التعديالت باإلجماع
 السابع والسبعون

٥٥-  
ون التنفيذ رقـم القاضي بقبول مشروع قانون معدل لقان) ٤/١ع.غ/ 1257(قرار المجلس التشريعي رقم 

 .م بالقراءة الثانية٢٠٠٥لسنة ) ٢٣(
 السابع والسبعون

٥٦-  
القاضي بقبول البيـــان الـصادر عـن المجلـس التـشريعي ) ١/خ ٣/ ١٢٥٩(قرار المجلس التشريعي رقم 

الفلــسطيني، حــول الــدور البرلمــاني العربــي واإلســالمي والــدولي فــي دعــم القــضية الفلــسطينية بمــشاركة 
 . عرب وٕاسالميين مع التعديالت باإلجماعبرلمانيين

 السابع والسبعون

٥٧-  
القاضـي بمـنح الثقـة بالتعـديل الـوزاري لحكومـة الوحـدة )٤/١ع.غ/ ١٢٦١(قرار المجلس التـشريعي رقـم 

 . الوطنية
  الثامن والسبعون

٥٨-  
ــــس التــــشريعي رقــــم  ــــإقرار توصــــيات تقريــــر لجنــــة المواز ) ٤/١ع.غ/ ١٢٦٢(قــــرار المجل نــــة القاضــــي ب

م باإلجمــاع مــع التعــديالت ٢٠١١والــشئون الماليــة حــول مــشروع قــانون الموازنــة العامــة للــسنة الماليــة 
 . حسب األصول

 الثامن والسبعون
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 ٩٦

٥٩-  
القاضـــــي  بقبـــــول تقريــــر لجنـــــة التربيـــــة والقـــــضايا ) ٤/١ع.غ/ ١٢٦٣(قــــرار المجلـــــس التـــــشريعي رقــــم 

  .اعاالجتماعية حول أوضاع األسرى مع التعديالت باإلجم
 الثامن والسبعون
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 ٩٧

  القسم السادس

  ����قرارات مجلس الوزراء����
  

 وتــصدر هــذه ، مجلــس الــوزراء منــذ إنــشائه الــصادرة عــنقــراراتال  هــذا القــسميتنــاول

القرارات بتوقيع رئـيس الـوزراء بعـد مـصادقة المجلـس عليهـا، وتـشمل علـى القـرارات 

 والطارئة الممنوحة له بموجب  العاديةاألسبوعيةجلساته التي يصدرها المجلس في 

  وتتـــضمن هـــذه القــــرارات،األخـــرىوالقــــوانين ) الدســـتور المؤقـــت(األساســـيالقـــانون 

مـع العلـم  ،الـوزارات ذات العالقـة  المنسبة له مناألولىتعيينات الفئة العليا، والفئة 

يذيـة يحـددها القـانون  السلطة الوطنيـة مـن اختـصاصات تنفلرئيس ما بأنه فيما عدا

 وفقـًا  من اختـصاص مجلـس الـوزراءواإلدارية تكون الصالحيات التنفيذية األساسي

  . وتعديالته٢٠٠٣من القانون األساسي لسنة ) ٦٣( المادة ألحكام
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 ٩٨

  

  ) الفلسطينيةالوقائع(قرارات مجلس الوزراء المنشورة في الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية     
  

  

   الوقائععدد   رقم القرار وعنوانه  م

  الخامس عشر  .غ ومنتجاته تنظيم اإلعالن عن التببشأنم ١٩٩٦ لسنة )١(  رقممجلس الوزراءقرار    -١

  السابع عشر  . تنظيم أعمال الصرافةبشأنم ١٩٩٧ لسنة )١( رقم قرار مجلس الوزراء   -٢

٣-   
 بـــشأنم ١٩٩٧ لـــسنة ١ار رقـــم م بتعـــديل بعـــض أحكـــام القـــر ١٩٩٧ لـــسنة )٢(رقـــم  قـــرار مجلـــس الـــوزراء
  .تنظيم أعمال الصرافة

  التاسع عشر

  الواحد والعشرون  . الوزاراتاختصاصات  تنظيم وتحديدبشأنم ١٩٩٧ لسنة )٣( رقم قرار مجلس الوزراء   -٤

  الثالث والعشرون  . توحيد العمل والنظام القانوني في فلسطينبشأنم ١٩٩٨ لسنة )١( رقم  قرار مجلس الوزراء   -٥

  السادس والعشرون  . للمنفعة العامة استمالك أراضٍ بشأنم ١٩٩٨ لسنة )٢(رقم   مجلس الوزراءقرار   -٦

٧-   
 رســــوم فحـــــص وتحليـــــل ودمـــــغ المعـــــادن الثمينـــــة بـــــشأنم ١٩٩٩ لـــــسنة )١(رقـــــم  قــــرار مجلـــــس الـــــوزراء

  .والتراخيص المتعلقة بها
  التاسع والعشرون

  التاسع والعشرون  . للمنفعة العامة أراضٍ  استمالكبشأنم ١٩٩٩ لسنة )٢(رقم  قرار مجلس الوزراء   -٨

٩-   
 تحديد وزارة التموين كجهة مختصة في بشأنم ١٩٩٩ لسنة )٣( رقم  مجلس الوزراءقرار مجلس الوزراء

  .م١٩٩٨ لسنة )٥ (القانون رقم
  التاسع والعشرون

  الثالثون  . تحصيل ضريبة القيمة المضافة على الذهببشأنم ١٩٩٩ لسنة )٤(رقم  قرار مجلس الوزراء   -١٠

  الحادي والثالثون  . للمنفعة العامة استمالك أراضٍ بشأنم ١٩٩٩ لسنة )٥( رقم  مجلس الوزراءقرار مجلس الوزراء   -١١
  الحادي والثالثون  . تشكيل المجلس االستشاري للتعليم العاليبشأنم ١٩٩٩ لسنة )٦(رقم  قرار مجلس الوزراء   -١٢

  الحادي والثالثون  .اء كلية الطبم بإنش١٩٩٩ لسنة )٧(قرار مجلس الوزراء رقم    -١٣

  الحادي والثالثون  . للمنفعة العامة استمالك أراضٍ بشأنم ١٩٩٩ لسنة )٨(قرار مجلس الوزراء رقم    -١٤

  الحادي والثالثون  . للمنفعة العامة استمالك أراضٍ بشأنم ١٩٩٩ لسنة )٩(قرار مجلس الوزراء رقم    -١٥

  الثاني والثالثون  .ت الصناعيةآ إجراءات ترخيص المصانع والمنشنبشأم ١٩٩٩لسنة ) ١٠(قرار مجلس الوزراء رقم    -١٦
  الثاني والثالثون  . إنشاء شركة توزيع الكهرباء لمحافظة غزةبشأنم ١٩٩٩ لسنة )١١(قرار مجلس الوزراء رقم    -١٧

  الثاني والثالثون  . للمنفعة العامةأرض استمالك بشأنم ١٩٩٩ لسنة )١٢(قرار مجلس الوزراء رقم    -١٨

  الثالث والثالثون  .للمنفعة العامةأرض  استمالك بشأنم ٢٠٠٠ لسنة )١(ر مجلس الوزراء رقم قرا   -١٩

  الثالث والثالثون  . للمنفعة العامةأرض استمالك بشأنم ٢٠٠٠ لسنة )٢(قرار مجلس الوزراء رقم    -٢٠

  الثونالثالث والث  . للمنفعة العامةأرض استمالك بشأنم ٢٠٠٠ لسنة )٣(قرار مجلس الوزراء رقم    -٢١
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 ٩٩

٢٢-   
لــسنة ) ١( قــرار مجلــس الــوزراء رقــم أحكــامم بتعــديل بعــض ٢٠٠٠ لــسنة )٤(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  . الصرافةأعمال تنظيم بشأنم ١٩٩٧
  الثالث والثالثون

  الثالث والثالثون  . للمنفعة العامةأرضٍ  استمالك بشأنم ٢٠٠٠ لسنة )٥(قرار مجلس الوزراء رقم    -٢٣

  الرابع والثالثون  .أراضٍ  تسجيل بشأنم ٢٠٠٠ لسنة )٦(قرار مجلس الوزراء رقم    -٢٤

٢٥-   
لصالح سلطة المياه إلقامة خزان مياه  أراضٍ  استمالك بشأنم ٢٠٠٠ لسنة )٧(قرار مجلس الوزراء رقم 

  عليها
  الرابع والثالثون

  الخامس والثالثون  . للمنفعة العامةأرض استمالك بشأنم ٢٠٠٠ لسنة )٨(قرار مجلس الوزراء رقم    -٢٦

٢٧-   
 رســـوم فحـــص بـــشأنم ١٩٩٩ لـــسنة ١م بتعـــديل القـــرار رقـــم ٢٠٠٠لـــسنة  )٩( قــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم

  .وتحليل ودمغ المعادن الثمينة والتراخيص المتعلقة بها
  السادس والثالثون

  السادس والثالثون  . للمنفعة العامةأرض استمالك بشأنم ٢٠٠٠ لسنة )١٠(قرار مجلس الوزراء رقم    -٢٨
  السادس والثالثون  . للمنفعة العامةأرض استمالك بشأنم ٢٠٠٠ لسنة )١١(وزراء رقم قرار مجلس ال   -٢٩

٣٠-   
ـــم  ـــوزراء رق ـــس ال ـــسنة )١٢(قـــرار مجل ـــشأنم ٢٠٠٠ ل ـــسلطة ا باســـم أراضـــى تـــسجيل ب ـــة العامـــة بال لخزين

  .الوطنية الفلسطينية
  السادس والثالثون

  السابع والثالثون  .ايات المنفعة العامة لغأرض استمالك بشأنم ٢٠٠١ لسنة )١(قرار مجلس الوزراء رقم    -٣١
  السابع والثالثون  . لغايات المنفعة العامةأرض استمالك بشأنم ٢٠٠١ لسنة )٢(قرار مجلس الوزراء رقم    -٣٢
  السابع والثالثون  . لغايات المنفعة العامةأرض استمالك بشأنم ٢٠٠١ لسنة )٣(قرار مجلس الوزراء رقم    -٣٣

  السابع والثالثون  . للمنفعة العامةأرض استمالك بشأنم ٢٠٠١ لسنة )٤(قرار مجلس الوزراء رقم    -٣٤

  السابع والثالثون  . للمنفعة العامةأرض استمالك بشأنم ٢٠٠١ لسنة )٥(قرار مجلس الوزراء رقم    -٣٥

  السابع والثالثون  . لغايات المنفعة العامةأرض استمالك بشأنم ٢٠٠١ لسنة )٦(قرار مجلس الوزراء رقم    -٣٦
  التاسع والثالثون  . لغايات المنفعة العامةأرض استمالك بشأنم ٢٠٠١لسنة  )٧(جلس الوزراء رقم قرار م   -٣٧
  التاسع والثالثون  . للمنفعة العامةأرض استمالك بشأنم ٢٠٠١ لسنة )٨(قرار مجلس الوزراء رقم    -٣٨

  األربعون  . لغايات المنفعة العامةأراضٍ  استمالك بشأنم ٢٠٠١ لسنة )٩(قرار مجلس الوزراء رقم    -٣٩
  األربعون  . لغايات المنفعة العامةأراضٍ  استمالك بشأنم ٢٠٠١ لسنة )١٠(قرار مجلس الوزراء رقم    -٤٠
  األربعون  . لغايات المنفعة العامة أراضٍ  استمالكبشأنم ٢٠٠٢ لسنة )١(قرار مجلس الوزراء رقم    -٤١
  األربعون  . المنفعة العامة لغايات أراضٍ  استمالكبشأنم ٢٠٠٢ لسنة )٢(قرار مجلس الوزراء رقم    -٤٢
  األربعون  . لغايات المنفعة العامةأراٍض أراضى استمالك بشأنم ٢٠٠٢لسنة  )٣(قرار مجلس الوزراء رقم    -٤٣
  األربعون  . لغايات المنفعة العامةأراضٍ  استمالك بشأنم ٢٠٠٢ لسنة )٤(قرار مجلس الوزراء رقم    -٤٤
  الثالث واألربعون  . لغايات المنفعة العامةأراضٍ استمالك  بشأنم ٢٠٠٢ لسنة )٥(قرار مجلس الوزراء رقم    -٤٥

  الخامس واألربعون  .لغايات المنفعة العامة أراضٍ  استمالك بشأنم ٢٠٠٢ لسنة )٦( قرار مجلس الوزراء رقم   -٤٦

  الخامس واألربعون  .لغايات المنفعة العامة أراضٍ  استمالك بشأنم ٢٠٠٣ لسنة )١( قرار مجلس الوزراء رقم   -٤٧

  واألربعونالسادس   .م بصرف مخصص شهري لموظفين تنتهي خدماتهم٢٠٠٣ لسنة )٢( مجلس الوزراء رقم قرار   -٤٨
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  واألربعونالسابع   . للمنفعة العامةأرض استمالك بشأنم ٢٠٠٢لسنة  )٧(قرار مجلس الوزراء رقم    -٤٩
  واألربعون الثامن  . وزارة الماليةإلىم بضم بعض المؤسسات ٢٠٠٣ لسنة ٣قرار مجلس الوزراء رقم    -٥٠

٥١-   
م بتـشكيل لجنـة وزاريـة لمتابعـة تنفيـذ مـشروع بنـاء مدينـة خـادم ٢٠٠٤ لـسنة )١(قرار مجلس الوزراء رقـم 

  الحرمين الشريفين 
  واألربعونالثامن 

  واألربعونالتاسع   .م بتشكيل لجنة السياسات العمالية٢٠٠٣ لسنة )٤(قرار مجلس الوزراء رقم    -٥٢

٥٣-   
 متابعـــة ملفـــات القـــدس واالســـتيطان وجـــدار الفـــصل بـــشأنم ٢٠٠٣سنة لـــ )٦(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  .العنصري
  واألربعونالتاسع 

٥٤-   
 وحـــدة متخصـــصة بملـــف القـــدس فـــي رئاســـة إنـــشاء بـــشأنم ٢٠٠٣ لـــسنة )٧(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  .مجلس الوزراء
  واألربعونالتاسع 

  التاسع واألربعون  . برنامج البطالة المؤقتةإلدار  تشكيل لجنة بشأنم ٢٠٠٣ لسنة )٨(قرار مجلس الوزراء رقم    -٥٥
  التاسع واألربعون  . الشرعيينالقضاة رواتب بشأنم ٢٠٠٣ لسنة )١٠(قرار مجلس الوزراء رقم    -٥٦

٥٧-   
 فــي الــوزارات اإلداريــة تــشكيل لجنــة مــديري الــشؤون بــشأنم ٢٠٠٣لــسنة  )١١(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  .والمؤسسات العامة
  التاسع واألربعون

  التاسع واألربعون  . بناء وحدات سكنية في رفحبشأنم ٢٠٠٣ لسنة )١٢(ار مجلس الوزراء رقم قر    -٥٨
  التاسع واألربعون  . مرجعية وزارة الشئون المدنيةبشأنم ٢٠٠٣ لسنة )١٣(قرار مجلس الوزراء رقم    -٥٩
  التاسع واألربعون  .ية صالحيات وزارتي التخطيط والشؤون الخارجبشأنم ٢٠٠٣ لسنة )١٨(قرار مجلس الوزراء رقم    -٦٠
  التاسع واألربعون  . المهمات الخارجية للوزراءبشأنم ٢٠٠٣لسنة  )١٩(قرار مجلس الوزراء رقم    -٦١
  التاسع واألربعون  . تشكيل اللجان الوزارية الدائمةبشأنم ٢٠٠٣ لسنة )٢٠(قرار مجلس الوزراء رقم    -٦٢

٦٣-   
ـــم  ـــوزراء رق ـــس ال ـــسنة  )٢(قـــرار مجل ـــوزراء الحـــصرية عـــن  مـــسؤولية مجبـــشأنم ٢٠٠٤ل ـــس ال  إصـــدارل

  .المتعلقة بالموظفين تالقرارا
  التاسع واألربعون

٦٤-   
ــــم  ــــوزراء رق ــــس ال ــــسنة )٣(قــــرار مجل ــــشأنم ٢٠٠٤ ل ــــة ب ــــصاالت وتقني ــــسويق خــــدمات االت ــــع بيــــع وت  من

  .المعلومات والبريد السريع
  التاسع واألربعون

٦٥-   
 برنـامج البطالـة إدارةخطة عمـل لجنـة  المصادقة على بشأنم ٢٠٠٤لسنة  )٤(قرار مجلس الوزراء رقم 

  .المؤقت
  التاسع واألربعون

  التاسع واألربعون  . وزارة التخطيطأمالك نقل المركز الجغرافي إلى بشأنم ٢٠٠٤ لسنة )٥(قرار مجلس الوزراء رقم    -٦٦
  ع واألربعونالتاس  . في محافظات الضفة والقطاعاألمنية األوضاع بشأنم ٢٠٠٤لسنة  )٦( قرار مجلس الوزراء رقم   -٦٧
  التاسع واألربعون  . جهاد للسياقةأبو نقل ملكية كلية بشأنم ٢٠٠٤لسنة  )٧( قرار مجلس الوزراء رقم   -٦٨

٦٩-   
 المــشترك اإلشــراف وضــع مقــام النبــي موســى تحــت بــشأنم ٢٠٠٤ لــسنة )٨(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  . والسياحةاألوقافلوزارتي 
  التاسع واألربعون

٧٠-   
 جـــــرادات فـــــي وزارة النقــــــل أمـــــين/ ترقيـــــة الـــــسيدبـــــشأنم ٢٠٠٤لـــــسنة  )٩( قـــــرار مجلـــــس الـــــوزراء رقـــــم

  .والمواصالت
  التاسع واألربعون

٧١-   
علـي سـليمان الجعبـري فـي وزارة النقـل /  ترقيـة الـسيدبـشأنم ٢٠٠٤لـسنة  )١٠(قرار مجلس الوزراء رقـم 

  .والمواصالت
  التاسع واألربعون
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٧٢-   
محمــد محمــود محمــد خــضور فــي / عيــين الــسيد  تبــشأنم ٢٠٠٤لــسنة  )١١(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  .مكتب وزير الدولة قدورة فارس
  التاسع واألربعون

٧٣-   
 دوائـر الرقابـة والتـدقيق الـداخلي فـي الـوزارات إلحـاق بـشأنم ٢٠٠٤لـسنة  )١٢(قرار مجلس الـوزراء رقـم 

  .بوزارة المالية
  التاسع واألربعون

  التاسع واألربعون  .يع وتوزيع الشقق في مدينة سمو الشيخ زايد ببشأنم ٢٠٠٤ لسنة )١٣(قرار مجلس الوزراء رقم    -٧٤

٧٥-   
 تـــشكيل لجنـــة وزاريـــة خاصـــة لمعالجـــة التعيينـــات بـــشأنم ٢٠٠٤ لـــسنة )١٤(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  .والترقيات في الدوائر الحكومية
  التاسع واألربعون

  التاسع واألربعون  . التقاعدإلىلعمل  موظف بوزارة ا إحالةبشأن م٢٠٠٤ لسنة )١٥(قرار مجلس الوزراء رقم    -٧٦
  التاسع واألربعون  . البطالة المؤقتةإدارة معايير عمل لجنة بشأنم ٢٠٠٤ لسنة )١٦(قرار مجلس الوزراء رقم    -٧٧
  الخمسون  . تنسيق سفر الموظفين بعد تتسيب الوزراءبشأنم ٢٠٠٣لسنة  )٢٥(قرار مجلس الوزراء رقم    -٧٨
  الخمسون   لوضع برنامج عمل خاص بمحافظة القدسم بتشكيل لجنة٢٠٠٤ لسنة  )١٧(قرار مجلس الوزراء رقم    -٧٩
  الخمسون  . تنظيم مراجعة مهام وهيكلية الوزاراتبشأنم ٢٠٠٤ لسنة )١٨(قرار مجلس الوزراء رقم    -٨٠

٨١-   
 نقــل دائــرة المواصــفات والمقــاييس مــن وزارة النقــل بــشأنم ٢٠٠٤ لــسنة )١٩(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  .لوزارة االقتصاد الوطني والمواصالت
  الخمسون

٨٢-   
م بتــشكيل لجنــة وزاريــة لمتابعــة تنفيــذ قــرار مجلــس الــوزراء ٢٠٠٤لــسنة  )٢٠(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  .الخاص بإيواء العائالت المتضررة من العدوان اإلسرائيلي على محافظة رفح
  الخمسون

  الخمسون  .في غزة تنفيذ شارع بشأنم ٢٠٠٤ لسنة )٢١(قرار مجلس الوزراء رقم    -٨٣

  الخمسون  . على المركبات الحكوميةاإلشراف بشأنم ٢٠٠٤ لسنة )٢٢(قرار مجلس الوزراء رقم    -٨٤
  الخمسون  .م بقبول استقالة وزير الزراعة٢٠٠٤ لسنة )٢٣(قرار مجلس الوزراء رقم    -٨٥
  الخمسون  .م بتشكيل لجنة لدراسة أوضاع المركز الجغرافي٢٠٠٤ لسنة )٢٤(قرار مجلس الوزراء رقم    -٨٦

٨٧-   
 النائـب إلـى ملف الفساد في وزارة الشباب والرياضـة بإحالةم ٢٠٠٤ لسنة )٢٥(قرار مجلس الوزراء رقم 

  .العام
  الخمسون

  الخمسون  .تجار بهاال اأوم بمنع استيراد األلعاب النارية والمفرقعات ٢٠٠٤ لسنة )٢٦(قرار مجلس الوزراء رقم    -٨٨

٨٩-   
م بتخـصيص مـساعدة ماليـة لألسـرى الفلـسطينيين المحـررين ٢٠٠٤  لـسنة)٢٧(قرار مجلس الوزراء رقم 

  .لبناني وٕاسرائيلالفي اتفاق التبادل المرتقب بين حزب اهللا 
  الخمسون

٩٠ -   
ــــم  ــــوزراء رق ــــس ال ــــسنة  )٢٨(قــــرار مجل ــــل المــــواطنين ٢٠٠٤ل ــــون رســــمي للمتابعــــة مــــن قب ــــد عن م بتحدي

  .والفعاليات بخصوص جدار الضم والتوسع
  الخمسون

٩١ -   
م بـــدعم صـــمود المـــواطنين فـــي منـــاطق بنـــاء جـــدار الـــضم ٢٠٠٤ لـــسنة )٢٩(لـــس الـــوزراء رقـــم قـــرار مج
  .والتوسع

  الخمسون

٩٢ -   
م بمنــــع المــــساومة والتفــــاوض علــــى مــــسار جــــدار الــــضم ٢٠٠٤ لــــسنة )٣٠(قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم 

  .والتوسع
  الخمسون

  سونالخم  . القرض االسبانيبشأنم ٢٠٠٤ لسنة )٣١(قرار مجلس الوزراء رقم    - ٩٣
  الخمسونم بدراســة أوضــاع محطـــات اإلرســال اإلذاعــي والتلفزيـــوني ٢٠٠٤ لــسنة )٣٢(قــرار مجلــس الــوزراء رقـــم    - ٩٤
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  والفضائي والالسلكي وترخيصها
  الخمسون  م ببناء مقر لمركز الحاسوب الحكومي٢٠٠٤ لسنة )٣٣(قرار مجلس الوزراء رقم    - ٩٥

  الخمسون  حكومية المستقلة لالتصاالت إنشاء الشبكة البشأن )٣٤(قرار مجلس الوزراء رقم    - ٩٦

٩٧ -   
والبريـــد ) نترنـــتاال( النفـــاذ إلـــى الـــشبكة العالميـــة بـــشأنم ٢٠٠٤ لـــسنة )٣٥(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  مركز الحاسوب الحكوميااللكتروني عبر 
  الخمسون

٩٨-   
الس  افتتاح مكتب للخدمات البريديـة فـي مقـرات المجـبشأنم ٢٠٠٤ لسنة )٣٦(قرار مجلس الوزراء رقم 

  المحلية والقروية والبلديات
  الخمسون

٩٩-   
) مــاس( مــنح معهــد أبحــاث الــسياسات االقتــصادية بــشأنم ٢٠٠٤ لــسنة )٣٧(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  أولوية التعاقد لتنفيذ أبحاث لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية
  الخمسون

١٠٠- 
ــــوزراء رقــــم  ــــس ال ــــسنة )٣٨(قــــرار مجل ــــم م بتــــشكيل لجنــــة عطــــاءات خــــاص ٢٠٠٤ ل لطــــرح العطــــاء رق

  الخاص بتوريد المركبات لوزارات ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية) م١/٢٠٠٤(
  الخمسون

١٠١- 
م بــصرف ٢٠٠٣ لــسنة )٢(م بتحديــد آليــة تنفيــذ القــرار رقــم ٢٠٠٣ لــسنة )٢٦(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  مخصص شهري لموظفين تنتهي خدماتهم
  الثاني والخمسون

  الثاني والخمسون  م بالشروع في مشروع بناء مدينة الملك فهد في رفح٢٠٠٤ لسنة )٤٢(قم قرار مجلس الوزراء ر  -١٠٢
  الثاني والخمسون   الترتيبات الخاصة باألمن الفلسطينيبشأنم ٢٠٠٤ لسنة )٤٤(قرار مجلس الوزراء رقم  -١٠٣

١٠٤- 
نون تــشجيع م بتمديــد اإلعفــاءات للمــشاريع المــستفيدة مــن قــا٢٠٠٤ لــسنة )٥٠(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  االستثمار في فلسطين
  الثاني والخمسون

  الثاني والخمسون   توقيع االتفاقيات الثنائيةبشأنم ٢٠٠٤ لسنة )٥١(قرار مجلس الوزراء رقم  -١٠٥
  الثاني والخمسون   إحياء يوم األسير الفلسطينيبشأنم ٢٠٠٤ لسنة )٥٢(قرار مجلس الوزراء رقم  -١٠٦

١٠٧- 
م بالمـــصادقة علـــى اتفاقيـــة القـــرض االســـباني لـــشراء ســـلع ٢٠٠٤ لـــسنة )٥٣(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  وخدمات خاصة بالمشروعات المنفذة من شركات اسبانية في فلسطين
  الثاني والخمسون

١٠٨- 
م بالمصادقة على اتفاقية القرض المقدم من البنك اإلسالمي ٢٠٠٤ لسنة )٥٤(قرار مجلس الوزراء رقم 

  ناء جدار الضم والتوسعللتنمية لدعم المواطنين المتأثرين من ب
  الثاني والخمسون

١٠٩- 
 إنــشاء وحــدة ترجمــة فوريــة مركزيــة خاصــة بالــسلطة بــشأنم ٢٠٠٤ لــسنة )٥٥(قـرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  الوطنية الفلسطينية
  الثاني والخمسون

  الخمسونالثاني و   م بنقل موظفي هيئة استصالح األراضي وتطوير األغوار٢٠٠٤ لسنة )٥٦(قرار مجلس الوزراء رقم  -١١٠
  الثاني والخمسون  م بإعادة تشكيل لجنة العطاءات المركزية٢٠٠٤ لسنة )٥٧(قرار مجلس الوزراء رقم  -١١١

١١٢- 
 المـصادقة علـى اتفاقيـة الطـرق الدوليـة فـي المـشرق بـشأنم ٢٠٠٤ لـسنة )٥٨(قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  العربي
  الثاني والخمسون

١١٣- 
 المـصادقة علـى اتفاقيـة الـسكك الحديديـة الدوليـة فـي نبـشأم ٢٠٠٤ لسنة )٥٩(قرار مجلس الوزراء رقم 

  المشرق العربي
  الثاني والخمسون

١١٤- 
م بمعالجـة االعتمـادات واإلحـداثيات الماليـة لوظـائف القطـاع ٢٠٠٤ لسنة )٦٠(قرار مجلس الوزراء رقم 

  العام
  الثاني والخمسون
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 ١٠٣

  الثاني والخمسون  المحلية على األمالك الوقفيةم بإزالة تعديات الهيئات ٢٠٠٤ لسنة )٦١(قرار مجلس الوزراء رقم  -١١٥

١١٦- 
م بتخــــصيص مائـــة دونـــم لنقــــل محطـــة عـــسكر الزراعيــــة ٢٠٠٤ لـــسنة )٦٢(قـــرار مجلـــس الــــوزراء رقـــم 

  بمحافظة نابلس
  الثاني والخمسون

  الثاني والخمسون  م بتنظيم تسجيل األراضي الوقفية٢٠٠٤ لسنة )٦٣(قرار مجلس الوزراء رقم  -١١٧
  الثاني والخمسون   خان يونس-م بإنشاء مجلس قروي بمنطقة المواصي ٢٠٠٤ لسنة )٦٤(راء رقم قرار مجلس الوز  -١١٨

١١٩- 
م برصد اعتماد مالي إلنشاء مستوصف صحي حكومي ٢٠٠٤ لسنة )٦٥(قرار مجلس الوزراء رقم 

   خان يونس-بمنطقة المواصي 
  الثاني والخمسون

١٢٠- 
ـــم  ـــوزراء رق ـــس ال ـــاء م برصـــد اعتمـــا٢٠٠٤ لـــسنة )٦٦(قـــرار مجل ـــوفير الكهرب د مـــالي إلنـــشاء مدرســـة وت

   خان يونس–لمدرستين بمنطقة المواصي 
  الثاني والخمسون

  الثاني والخمسون  م بتشكيل مجلس أعلى لألراضي الوقفية٢٠٠٤ لسنة )٦٧(قرار مجلس الوزراء رقم  -١٢١

١٢٢- 
ـــوزراء رقـــم  ـــس ال ـــسنة )٦٨(قـــرار مجل ـــة علـــى اســـتئجار األمـــالك٢٠٠٤ ل  الوقفيـــة م بإشـــراف وزارة المالي

  للوزارات والمؤسسات الحكومية
  الثاني والخمسون

١٢٣- 
 المواجهــات فــي  جرحــىم بــدعم العــاطلين عــن العمــل مــن٢٠٠٤ لــسنة )٦٩(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  مناطق جدار الضم والتوسع
  الثاني والخمسون

  والخمسونالثاني    لشراء قطعة أرضم برصد اعتماد مالي٢٠٠٤ لسنة )٧٠(قرار مجلس الوزراء رقم  -١٢٤
  الثاني والخمسون  م بإنشاء صندوق الطوارئ٢٠٠٤ لسنة )٧١(قرار مجلس الوزراء رقم  -١٢٥

١٢٦- 
م باقتطـاع بـدل يـوم عمـل واحـد مـن رواتـب مـوظفي القطــاع ٢٠٠٤ لـسنة )٧٢(قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  العام
  الثاني والخمسون

  الثاني والخمسون  تمالك أراضٍ  اسإجراءاتم بالشروع في ٢٠٠٤ لسنة )٧٣(قرار مجلس الوزراء رقم  -١٢٧
  الثاني والخمسون   يوم السياحة الفلسطينية في الدول العربيةبشأنم ٢٠٠٤ لسنة )٧٤(قرار مجلس الوزراء رقم  -١٢٨

١٢٩- 
م بتعـــديل رســـوم فحـــص المركبـــات فـــي مؤســـسة الفحـــص ٢٠٠٤ لـــسنة )٧٥(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  .)الدينموميترات(
  الثاني والخمسون

  الثاني والخمسون  م بسد العجز المالي للبلديات٢٠٠٤ لسنة )٧٦(وزراء رقم قرار مجلس ال -١٣٠
  الثاني والخمسون   األراضي الحكوميةبشأنم ٢٠٠٤ لسنة )٧٧(قرار مجلس الوزراء رقم  -١٣١
  الثاني والخمسون   شقق مدينة سمو الشيخ زايدبشأنم ٢٠٠٤ لسنة )٧٨(قرار مجلس الوزراء رقم  -١٣٢
  الثاني والخمسون  ف.ت. شكيل لجنة التقاعد لمنتسبي مم بت٢٠٠٤ لسنة )٧٩(قرار مجلس الوزراء رقم  -١٣٣
  الثاني والخمسون  م بإنشاء مستشفى في محافظة القدس٢٠٠٤ لسنة )٨٠(قرار مجلس الوزراء رقم  -١٣٤
  الثاني والخمسون   اتفاقية الجوار األوروبيةبشأنم ٢٠٠٤ لسنة )٨١(قرار مجلس الوزراء رقم  -١٣٥
  الثاني والخمسون  م بتخصيص مساعدة مالية لبلدة بيت حانون٢٠٠٤ لسنة )٨٢(اء رقم قرار مجلس الوزر  -١٣٦
  الثاني والخمسون  م بتخصيص مساعدة مالية لبلدة بيت حانون٢٠٠٤ لسنة )٨٣(قرار مجلس الوزراء رقم  -١٣٧
  ي والخمسونالثان  د الشعبي لمقاومة جدار الضم والتوسعم بدعم الجه٢٠٠٤ لسنة )٨٤(قرار مجلس الوزراء رقم  -١٣٨
  الثاني والخمسون   دعم منطقة الزوايدةبشأنم ٢٠٠٤ لسنة )٨٥(قرار مجلس الوزراء رقم  -١٣٩
  الثاني والخمسون  قانونيةالم بمالحقة المركبات غير ٢٠٠٤ لسنة )٨٦(قرار مجلس الوزراء رقم  -١٤٠
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 ١٠٤

  الثاني والخمسون   مخصصات األسرىبشأنم ٢٠٠٤ لسنة )٨٧(قرار مجلس الوزراء رقم  -١٤١
  الثاني والخمسون   مستشفى قلقيليةبشأنم ٢٠٠٤ لسنة )٨٨(رار مجلس الوزراء رقم ق -١٤٢
  الثاني والخمسون  م بإنشاء المعهد القضائي الفلسطيني٢٠٠٤ لسنة )٨٩(قرار مجلس الوزراء رقم  -١٤٣
  الثاني والخمسون   اللجنة الوزارية للشؤون اإلداريةبشأنم ٢٠٠٤ لسنة )٩٠(قرار مجلس الوزراء رقم  -١٤٤
  الثاني والخمسون   إنشاء وحدات شؤون مجلس الوزراء في كافة الوزاراتبشأنم ٢٠٠٤ لسنة )٩١(قرار مجلس الوزراء رقم  -١٤٥
  الثاني والخمسون  م بتخصيص مالي إلغاثة بلدية نابلس٢٠٠٤ لسنة )٩٢(قرار مجلس الوزراء رقم  -١٤٦
  الثاني والخمسون  ة غزةم بتخصيص مالي إلغاثة بلدي٢٠٠٤ لسنة )٩٣(قرار مجلس الوزراء رقم  -١٤٧
  الثاني والخمسون  م بتخصيص مالي إلغاثة بلدية حنين٢٠٠٤ لسنة )٩٤(قرار مجلس الوزراء قم  -١٤٨
  الثاني والخمسون  م باستيفاء الرسوم المستحقة للهيئات المحلية٢٠٠٤ لسنة )٩٥(قرار مجلس الوزراء رقم  -١٤٩
  الثاني والخمسون  انون منطقة منكوبةم بإعالن بيت ح٢٠٠٤ لسنة )٩٦(قرار مجلس الوزراء رقم  -١٥٠
  الثاني والخمسون   فرع القدس–م بتخصيص موارد لالتحاد العام للمعاقين ٢٠٠٤ لسنة )٩٧(قرار مجلس الوزراء رقم  -١٥١
  الثاني والخمسون  م بإقرار الخطة األمنية الفلسطينية لجهاز الشرطة٢٠٠٤ لسنة )٩٨(قرار مجلس الوزراء رقم  -١٥٢

١٥٣- 
م بـالتخفيض المـشروط لـثمن الـشقق الـسكنية المملوكـة لـوزارة ٢٠٠٤ لـسنة )٩٩(اء رقم قرار مجلس الوزر 

  األشغال العامة واإلسكان
  الثاني والخمسون

  الثاني والخمسون  م بتشكيل لجنة وزارية دائمة للشئون األمنية٢٠٠٤ لسنة )١٠٠(قرار مجلس الوزراء رقم  -١٥٤

١٥٥- 
 -قطنـة  /ل مشروع الكهربـاء فـي حـي المـشاميستكمام باس٢٠٠٤ لسنة )١٠١(قرار مجلس الوزراء رقم 

  القدس
  الثاني والخمسون

  الثاني والخمسون   برنامج البطالة المؤقتة للعاطلين عن العملبشأنم ٢٠٠٤ لسنة )١٠٢(قرار مجلس الوزراء رقم  -١٥٦
  سونالثاني والخم   وقف استيراد الدراجات الناريةبشأنم ٢٠٠٤ لسنة )١٠٣(قرار مجلس الوزراء رقم  -١٥٧

١٥٨- 
م بالمـصادقة علـى عقـد الـدورة الـسادسة لمعـرض فلـسطين ٢٠٠٤ لـسنة )١٠٤(قرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  الدولي للكتاب
  الثاني والخمسون

١٥٩- 
م بتخصيص اعتماد مالي لوزارة النقل والمواصالت للتعاقد ٢٠٠٤ لسنة )١٠٥(قرار مجلس الوزراء رقم 

  خبراء/ مع حقوقيين 
  الثاني والخمسون

  الثاني والخمسون   استمالك وتخصيص أراٍض للمنفعة العامةبشأنم ٢٠٠٤ لسنة )١٠٦(جلس الوزراء رقم قرار م -١٦٠

١٦١- 
ـــوزراء رقـــم  ـــس ال ـــسنة )١٠٧(قـــرار مجل ـــات ٢٠٠٤ ل ـــى النظـــام العـــام لنـــشر البيان م بانـــضمام فلـــسطين إل

)GDDS(  
  الثاني والخمسون

  الثاني والخمسون  ويالتبية العليا للتح اللجنة الطبشأنم ٢٠٠٤ لسنة )١٠٨(قرار مجلس الوزراء رقم  -١٦٢

١٦٣- 
م  بتـــشكيل لجنـــة عطـــاءات خاصـــة لطـــرح عطـــاء لـــشراء ٢٠٠٤ لـــسنة )١٠٩(قــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  مركبات حكومية
  الثاني والخمسون

١٦٤- 
م بتشكيل لجنة عطاءات خاصة لطرح عطاء حوسبة وزارة ٢٠٠٤ لسنة )١١٠(قرار مجلس الوزراء رقم 

  النقل والمواصالت
  اني والخمسونالث

  الثاني والخمسون   استمالك أراٍض لغايات المنفعة العامةبشأنم ٢٠٠٤ لسنة )١١٢(قرار مجلس الوزراء رقم  -١٦٥
  الثاني والخمسون-MOBILE-CONTAINERم بـــــــشراء جهـــــــاز ٢٠٠٤ لـــــــسنة )١١٤(قـــــــرار مجلـــــــس الـــــــوزراء رقـــــــم  -١٦٦
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 ١٠٥

SCANNER 

  الثاني والخمسون  ين في وزارة النقل والمواصالتم بترقية موظف٢٠٠٤ لسنة )١١٥(قرار مجلس الوزراء رقم  -١٦٧
  الثاني والخمسون  م بترقية موظفين في وزارة العمل٢٠٠٤ لسنة )١١٦(قرار مجلس الوزراء رقم  -١٦٨
  الثاني والخمسون   الوطنياالقتصادم بترقية موظف في وزارة ٢٠٠٤ لسنة )١١٧(قرار مجلس الوزراء رقم  -١٦٩
  الثاني والخمسون  م بتعيين موظفين في وزارة التخطيط٢٠٠٤سنة  ل)١١٨(قرار مجلس الوزراء رقم  -١٧٠
  الثاني والخمسون  م بتجهيز مستشفى تابع لجامعة القدس في أبو ديس٢٠٠٤ لسنة )١١٩(قرار مجلس الوزراء رقم  -١٧١
  الثاني والخمسون  م بقبول استقالة وزير التخطيط٢٠٠٤ لسنة )١٢٠(قرار مجلس الوزراء رقم  -١٧٢

١٧٣- 
م بتــشكيل لجنــة عطــاءات خاصــة لطــرح عطــاء مــشروع ٢٠٠٤ لــسنة )١٢١(زراء رقــم قــرار مجلــس الــو 

  سب للمركباتو ق المحصالال
  الثاني والخمسون

١٧٤- 
م بإحالة ملف إسكان اإلتحاد العام لنقابات عمـال فلـسطين ٢٠٠٤ لسنة )١٢٢(قرار مجلس الوزراء رقم 

  إلى النائب العام
  الثاني والخمسون

١٧٥- 
م بـــدعم صـــمود المـــزارعين ومربـــي المواشـــي فـــي منطقـــة ٢٠٠٤ لـــسنة )١٢٣(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  طوباس/ البقيعة الشرقية 
  الثاني والخمسون

١٧٦- 
م ١٩٩٩ لــسنة )٩(م بتعــديل قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ٢٠٠٤ لــسنة )١٢٤(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  

   استمالك أراٍض للمنفعة العامةبشأن
  الثاني والخمسون

١٧٧- 
م ٢٠٠٤لــسنة ) ١٩(م بتعــديل قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ٢٠٠٤ لــسنة  )١٢٥(قــم قــرار مجلــس الــوزراء ر 

   نقل دائرة المواصفات والمقاييس من دائرة النقل والمواصالتبشأن
  الثاني والخمسون

  الثاني والخمسون  م بإغالق مكاتب الوزارات التي يتم االعتداء عليها٢٠٠٤ لسنة )١٢٦(قرار مجلس الوزراء رقم  -١٧٨

١٧٩- 
م بتخـصيص مـوارد لتمويـل مـشروع حمايـة أراضـي منطقـة ٢٠٠٤ لـسنة )١٢٧(س الـوزراء رقـم قرار مجل

   في محافظة بيت لحم)ورةالفات(تقوع 
  الثاني والخمسون

١٨٠- 
م بتـــشكيل لجنـــة تقـــصى حقـــائق مفوضـــة لمتابعـــة الملـــف ٢٠٠٤ لـــسنة )١٢٨(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  الطبي للرئيس الشهيد ياسر عرفات
  الثاني والخمسون

  الثالث والخمسون  م بإقرار إجراء االنتخابات المحلية٢٠٠٣ لسنة )٢٧(قرار مجلس الوزراء رقم  -١٨١

١٨٢- 
 الناجمـة اآلثـار تـشكيل لجنـة وزاريـة دائمـة لمتابعـة بـشأنم ٢٠٠٤ لـسنة )١٢٩(قرار مجلس الـوزراء رقـم 
  عن جدار الضم والتوسع

  الثالث والخمسون

  الثالث والخمسون   الترتيبات األمنيةبشأنم ٢٠٠٤ لسنة )١٣٠(قرار مجلس الوزراء رقم  -١٨٣
  الثالث والخمسون  م بإجراء االنتخابات المحلية٢٠٠٤ لسنة )١٣١(قرار مجلس الوزراء رقم  -١٨٤
  الثالث والخمسون   العامةلالنتخابات إعداد سجل الناخبين بشأنم ٢٠٠٤ لسنة )١٣٢(قرار مجلس الوزراء رقم  -١٨٥

١٨٦- 
 دعـم العمــل الجمـاهيري ولجــان مناهـضة اســتمرار بـشأنم ٢٠٠٤نة  لــس)١٣٣(قـرار مجلـس الــوزراء رقـم 
  بناء جدار الضم والتوسع

  الثالث والخمسون

١٨٧- 
ـــم  ـــس الـــوزراء رق ـــشأنم ٢٠٠٤لـــسنة ) ١٣٤(قـــرار مجل ـــضم ب ـــأثرة بجـــدار ال  المـــشاريع فـــي المنـــاطق المت

  والتوسع
  الثالث والخمسون

  الثالث والخمسونلتوقيـــع علـــى اتفاقيـــات التعـــاون مـــع الـــدول  آليـــة ابـــشأنم ٢٠٠٤ لـــسنة )١٣٥(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم  -١٨٨
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 ١٠٦

  والمؤسسات المانحة
  الثالث والخمسون   استيراد وبيع التجهيزات العسكريةبشأنم ٢٠٠٤ لسنة )١٣٦(قرار مجلس الوزراء رقم  -١٨٩
  الثالث والخمسون   اغتيال الشيخ أحمد ياسينبشأنم ٢٠٠٤ لسنة )١٣٧(قرار مجلس الوزراء رقم  -١٩٠
  الثالث والخمسون  م بمعالجة التعيينات والترقيات في الدوائر الحكومية٢٠٠٤ لسنة )١٣٨(ر مجلس الوزراء رقم قرا -١٩١
  الثالث والخمسون   وحدة سكنية في مدينة رفح٢٠م بإرساء عطاء بناء ٢٠٠٤ لسنة )١٣٩(قرار مجلس الوزراء رقم  -١٩٢
  الثالث والخمسون  نية لمناهضة جدار الضم والتوسعم بتخصيص أيام وط٢٠٠٤لسنة ) ١٤٠(قرار مجلس الوزراء رقم  -١٩٣

١٩٤- 
م بتــشجيع القطــاع الخــاص علــى المــساهمة فــي التــرويج ٢٠٠٤ لــسنة )١٤١(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  لمناهضة جدار الضم والتوسع
  الثالث والخمسون

  الثالث والخمسون  م بدعم المناطق المتضررة من جدار الضم والتوسع٢٠٠٤ لسنة )١٤٢(قرار مجلس الوزراء رقم  -١٩٥
  الثالث والخمسون  م بإجراء انتخابات في مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية٢٠٠٤ لسنة )١٤٣(قرار مجلس الوزراء رقم  -١٩٦
  الثالث والخمسون   الوصف الوظيفي للمناصب العليا في الوزاراتبشأنم ٢٠٠٤ لسنة )١٤٤(قرار مجلس الوزراء رقم  -١٩٧
  الثالث والخمسون   خطة تطبيق نظام التعليم والتدريب المهني والتقنيبشأنم ٢٠٠٤لسنة ) ١٤٥(قرار مجلس الوزراء رقم  -١٩٨

١٩٩- 
ــــوزراء رقــــم  ــــسنة ) ١٤٦(قــــرار مجلــــس ال  تــــشغيل المعــــوقين فــــي الــــوزارات والمؤســــسات بــــشأنم ٢٠٠٤ل

  الحكومية
  الثالث والخمسون

  الثالث والخمسون   عربيةم بالمصادقة على اتفاقية عمل٢٠٠٤ لسنة )١٤٧(قرار مجلس الوزراء رقم  -٢٠٠
  الثالث والخمسون  زيت لغايات المنفعة العامةاضى في بلدة بير م باستمالك أر ٢٠٠٤لسنة ) ١٤٨(قرار مجلس الوزراء رقم  -٢٠١
  الثالث والخمسون  اسم هيئة شئون المنظمات األهلية م بتغيير٢٠٠٤ لسنة )١٤٩(قرار مجلس الوزراء رقم  -٢٠٢

٢٠٣- 
ـــم  ـــر ) kr2(م بتخـــصيص مـــالي مـــن صـــندوق ٢٠٠٤ لـــسنة )١٥٠(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رق لبنـــاء مختب

  مشروع التكاثر باألنسجة ، ودعم مشاريع وزارة الزراعة
  الثالث والخمسون

٢٠٤- 
م بالمــــصادقة علــــى اتفاقيــــة القــــرض المقــــدم مــــن البنــــك ٢٠٠٤ لــــسنة )١٥١(قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم 

  اإلسالمي للتنمية لطباعة الكتب المدرسية
  نالثالث والخمسو 

  الثالث والخمسون  م بإنشاء مركز األرشيف الوطني٢٠٠٤ لسنة )١٥٢(قرار مجلس الوزراء رقم  -٢٠٥

٢٠٦- 
محمد محمود محمد عرامين رئيسًا لمركز / م بتعيين السيد ٢٠٠٤ لسنة )١٥٣(قرار مجلس الوزراء رقم 

  األرشيف الوطني
  الثالث والخمسون

  الثالث والخمسون  دقة على اتفاقية التعاون التقني والرياضيم بالمصا٢٠٠٤ لسنة )١٥٤(قرار مجلس الوزراء رقم  -٢٠٧
  الثالث والخمسون  م بإشراف وزارة الشئون االجتماعية على دور الحضانة٢٠٠٤لسنة ) ١٥٥(قرار مجلس الوزراء رقم  -٢٠٨

٢٠٩- 
 تخــصيص إعتمــادات ماليــة لتجديــد مقــرات وزارة بــشأنم ٢٠٠٤ لــسنة )١٥٦(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  الزراعة
  ثالث والخمسونال

  الثالث والخمسون  م بتخصيص مبلغ مالي٢٠٠٤ لسنة )١٥٧(قرار مجلس الوزراء رقم  -٢١٠
  الثالث والخمسون   ترخيص مكاتب خدمات الحج والعمرةبشأنم ٢٠٠٤ لسنة )١٥٨(قرار مجلس الوزراء رقم  -٢١١

٢١٢- 
منظمـــات م باختـــصاص هيئـــة حقـــوق اإلنـــسان وشـــئون ال٢٠٠٤لـــسنة ) ١٥٩(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  األهلية
  الثالث والخمسون

  الثالث والخمسون شــروط وٕاحالـــة العطــاءات العامـــة لنقــل الحجـــاج بــشأنم ٢٠٠٤لـــسنة ) ١٦٠(قــرار مجلــس الـــوزراء رقــم  -٢١٣
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 ١٠٧

  وٕاسكانهم
  الثالث والخمسون   اإلشراف على شئون الحج والعمرةبشأنم ٢٠٠٤لسنة ) ١٦١(قرار مجلس الوزراء رقم  -٢١٤
  الثالث والخمسون  م بدعم أسر الشهداء والجرحى٢٠٠٤ لسنة )١٦٢(م قرار مجلس الوزراء رق -٢١٥
  الثالث والخمسون  م بدعم المزارعين المتضررين خاصة قطاع الدواجن٢٠٠٤ لسنة )١٦٣(قرار مجلس الوزراء رقم  -٢١٦

٢١٧- 
تعـــديل رســـوم فحــص المركبـــات فــي مؤســـسة الفحـــص بم ٢٠٠٤ لــسنة )١٦٤(قــرار مجلـــس الــوزراء رقـــم 

  )الدينموميترات(
  الثالث والخمسون

٢١٨- 
م بتــشكيل لجنــة وزاريــة لإلشــراف علــى توزيــع شــقق مدينــة ٢٠٠٤ لــسنة )١٦٥(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  سمو الشيخ زايد
  الثالث والخمسون

٢١٩- 
م بإلحاق دوائر الرقابة المالية والتدقيق المالي في الـوزارات ٢٠٠٤ لسنة )١٧٠(قرار مجلس الوزراء رقم 
  ة الماليةوالمؤسسات العامة بوزار 

  الرابع والخمسون

  الرابع والخمسون  م بوقف التشكيالت الجديدة للمجالس البلدية٢٠٠٤ لسنة )١٧١(قرار مجلس الوزراء رقم  -٢٢٠
  الرابع والخمسون  م بالمبالغ المستحقة للبلديات٢٠٠٤ لسنة )١٧٢(قرار مجلس الوزراء رقم  -٢٢١

٢٢٢- 
 على اإلطار العام لخطة اإلصالح في مجال م بالمصادقة٢٠٠٤ لسنة )١٧٣(قرار مجلس الوزراء رقم 

  اإلدارة العامة والخدمات المدنية
  الرابع والخمسون

  الرابع والخمسون  م بتسجيل الناخبين لالنتخابات المحلية٢٠٠٤ لسنة )١٧٤(قرار مجلس الوزراء رقم  -٢٢٣

٢٢٤- 
م ٢٠٠٤نة  لــس)٦٤(م بتجميــد قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ٢٠٠٤ لــسنة )١٧٥(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  بخانيونس/ الخاص بإنشاء مجلس قروي بمنطقة المواصي 
  الرابع والخمسون

٢٢٥- 
م باقتطــــاع بــــدل يــــوم عمــــل مــــن المــــوظفين العمــــوميين ٢٠٠٤لــــسنة ) ١٧٦(قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم 

  والعسكريين
  الرابع والخمسون

  الرابع والخمسون  فين العموميين أسس الترقيات المالية للموظبشأنم ٢٠٠٤ لسنة )١٧٧(قرار مجلس الوزراء رقم  -٢٢٦

٢٢٧- 
م بإنشاء مديرية لوزارة النقل والمواصالت فـي منطقـة شـرق ٢٠٠٤ لسنة )١٧٨(قرار مجلس الوزراء رقم 

  القدس
  الرابع والخمسون

  الرابع والخمسون  م بتسجيل الناخبين لالنتخابات المحلية٢٠٠٤ لسنة )١٧٩(قرار مجلس الوزراء رقم  -٢٢٨
  الرابع والخمسون  م بتنظيم عملية التسجيل لالنتخابات المحلية٢٠٠٤ لسنة )١٨٠(رقم قرار مجلس الوزراء  -٢٢٩
  الرابع والخمسون  حكوميةالم بإجراء االنتخابات في المنظمات غير ٢٠٠٤ لسنة )١٨١(قرار مجلس الوزراء رقم  -٢٣٠

٢٣١- 
ن وزارة م بتكليــف وزيــر شــئون المفاوضــات بمتابعــة شــئو ٢٠٠٤ لــسنة )١٨٣(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  اإلعالم
  الرابع والخمسون

٢٣٢- 
/  فـي منطقـة المواصـي قـرويم بإلغـاء قـرار إنـشاء مجلـس ٢٠٠٤ لـسنة )١٨٤(قرار مجلس الوزراء رقـم 

  بخان يونس
  الرابع والخمسون

  الرابع والخمسون  م بتشكيل لجنة وطنية لمقاومة جدار الضم والتوسع٢٠٠٤ لسنة )١٨٥(قرار مجلس الوزراء رقم  -٢٣٣

٢٣٤- 
م بإغاثة المواطنين في المناطق المنكوبـة فـي شـمال قطـاع ٢٠٠٤ لسنة )١٨٦(لس الوزراء رقم قرار مج

  غزة من االعتداءات اإلسرائيلية
  الرابع والخمسون
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 ١٠٨

٢٣٥- 
م بـإعالن حالـة االسـتعداد فـي جميـع الـوزارات والمؤسـسات ٢٠٠٤ لـسنة )١٨٧(قرار مجلس الوزراء رقم 

  الرسمية لمواجهة االعتداءات اإلسرائيلية
  الرابع والخمسون

٢٣٦- 
م بالمــصادقة علــى اتفاقيــة التعــاون الثقــافي والتربــوي بــين ٢٠٠٤ لــسنة )١٨٨(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومة جمهورية الصين الشعبية
  الرابع والخمسون

  ع والخمسونالراب  م بدعم تسويق زيت الزيتون المحلي٢٠٠٤ لسنة )١٨٩(قرار مجلس الوزراء رقم  -٢٣٧

٢٣٨- 
ــــوزراء رقــــم  ــــس ال ــــسنة )١٩٠(قــــرار مجل ــــضررين مــــن العــــدوان ٢٠٠٤ ل م بــــدعم صــــمود المــــوطنين المت
  اإلسرائيلي شمال قطاع غزة

  الرابع والخمسون

٢٣٩- 
الــوارد فــي قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  )٧(م بتعــديل البنــد ٢٠٠٤ لــسنة )١٩١(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  وظف في وزارة النقل والمواصالتبشأن تصحيح اسم م م٢٠٠٤ لسنة )١١٥(
  الرابع والخمسون

٢٤٠- 
م بتخـــصيص مبلـــغ مـــالي لتجهيـــز وتـــشغيل مـــشفى بيـــت ٢٠٠٤ لـــسنة )١٩٢(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  حانون في شمال قطاع غزة
  الرابع والخمسون

٢٤١- 
 م بتأهيل وحماية أراضي مهددة بالمصادرة واالستيطان فـي٢٠٠٤ لسنة )١٩٣(قرار مجلس الوزراء رقم 

  منطقة بيت سوريك
  الرابع والخمسون

٢٤٢- 
عبـــد الكـــريم محمـــد أبـــو عـــودة / م بـــالترفيع المـــالي للـــسيد٢٠٠٤سنة  لـــ)١٩٤(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  وٕاحالته للتقاعد
  الرابع والخمسون

  الرابع والخمسون  م بالترفيع المالي لموظفين في وزارة العمل٢٠٠٤ لسنة )١٩٥(قرار مجلس الوزراء رقم  -٢٤٣
  الرابع والخمسون   نزلة أبو نار إلى بلدية باقة الشرقيةقرويم بضم مجلس ٢٠٠٤لسنة ) ١٩٦( مجلس الوزراء رقم قرار -٢٤٤

٢٤٥- 
م بإنـــشاء مركـــز صــــحي حكـــومي فـــي منطقـــة األغــــوار ٢٠٠٤لـــسنة ) ١٩٧(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقــــم 

  الوسطى
  الرابع والخمسون

  الرابع والخمسون  لس االستشاري لإلحصاءات الرسميةم بتشكيل المج٢٠٠٤ لسنة )١٩٨(قرار مجلس الوزراء رقم  -٢٤٦
  الرابع والخمسون  م بالترفيع المالي لموظفين في وزارة االقتصاد الوطني٢٠٠٤لسنة ) ١٩٩(قرار مجلس الوزراء رقم  -٢٤٧
  الرابع والخمسون  أحمد محمد أبو عيشة/ م بترقية السيد ٢٠٠٤ لسنة )٢٠٠(قرار مجلس الوزراء رقم  -٢٤٨
  الرابع والخمسون  سليمان مصطفى سليمان زهيري/ م بترقية السيد ٢٠٠٤ لسنة )٢٠٢(الوزراء رقم قرار مجلس  -٢٤٩

٢٥٠- 
م بإعـــادة تـــشكيل الهيئـــة الوطنيـــة الفلـــسطينية لمـــسميات ٢٠٠٤ لـــسنة )٢٠٣(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  )بنينا(االنترنت 
  الرابع والخمسون

٢٥١- 
 المــــدارس الحكوميـــــة كمركــــز اقتــــراع فـــــي م باســــتخدام٢٠٠٤ لــــسنة )٢٠٤(قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقـــــم 

  االنتخابات المحلية
  الرابع والخمسون

  الرابع والخمسون  )أبو عمار(م بإقامة صرح تذكاري للشهيد ياسر عرفات ٢٠٠٤لسنة ) ٢٠٥(قرار مجلس الوزراء رقم  -٢٥٢

٢٥٣- 
ـــ ـــوزراء رق ـــس ال ـــسنة ) ٢٠٦(م قـــرار مجل ـــة ٢٠٠٤ل طنين إلدارة المـــساعدات المقدمـــة للمـــوام بتـــشكيل لجن

  المحتاجين
  الرابع والخمسون

  الرابع والخمسون  م بصرف مبلغ لتوفير احتياجات إجراء االنتخابات المحلية٢٠٠٤لسنة ) ٢٠٧(قرار مجلس الوزراء رقم  -٢٥٤
  الرابع والخمسون  م بتنظيم إصدار الدوائر الحكومية للمطبوعات٢٠٠٤ لسنة )٢٠٨(قرار مجلس الوزراء رقم  -٢٥٥
  الخامس والخمسون  م بالتنظيم الهيكلي والوظيفي لوزارة الشئون المدنية٢٠٠٤ لسنة )٢١٠(رقم قرار مجلس الوزراء  -٢٥٦
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 ١٠٩

  الخامس والخمسون  م بتحديد عدد أعضاء مجالس الهيئات المحلية٢٠٠٤ لسنة )٢١١(قرار مجلس الوزراء رقم  -٢٥٧

٢٥٨- 
األردن لــألوراق م بـاإلدراج المــشترك بـين ســوقي فلـسطين و ٢٠٠٤ لــسنة )٢١٢(قـرار مجلـس الــوزراء رقـم 

  المالية
  الخامس والخمسون

  الخامس والخمسون  م بالتنظيم الهيكلي والوظيفي لوزارة اإلعالم٢٠٠٤ لسنة )٢١٣(قرار مجلس الوزراء رقم  -٢٥٩

٢٦٠- 
 م٢٠٠٤لــسنة ) ٥٧(م بتعــديل قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ٢٠٠٤لــسنة ) ٢١٤(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  يةبإعادة تشكيل لجنة العطاءات المركز 
  الخامس والخمسون

٢٦١- 
م بالمـــصادقة علــى اتفاقيــة آليــة التفــاوض الجمــاعي مـــع ٢٠٠٤ لــسنة )٢١٥(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  التكتالت اإلقليمية أو دون اإلقليمية
  الخامس والخمسون

٢٦٢- 
م بتخصيص مبلغ مالي لشراء قطعة أرض فـي مدينـة رفـح ٢٠٠٤ لسنة )٢١٦(قرار مجلس الوزراء رقم 

   حكومية عليهاإلنشاء مدارس
  الخامس والخمسون

  الخامس والخمسون  م٢٠٠٥م بالعطل الرسمية الدينية لموظفي الحكومة لسنة ٢٠٠٤لسنة ) ٢١٧(قرار مجلس الوزراء رقم  -٢٦٣

٢٦٤- 
م بتخصيص مبلغ مالي لتلبية االحتياجات الطارئـة لمـشفى ٢٠٠٤ لسنة )٢١٨(قرار مجلس الوزراء رقم 

  تل السلطان برفح
  نالخامس والخمسو 

  الخامس والخمسون  م باعتبار يوم المرأة العالمي عيدا وطنيا٢٠٠٤ لسنة )٢١٩(قرار مجلس الوزراء رقم  -٢٦٥

٢٦٦- 
م باســتبدال اســم المدرســة النموذجيــة للطــالب الموهــوبين ٢٠٠٤ لــسنة )٢٢٠(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  باسم مدرسة عرفات للموهوبين
  الخامس والخمسون

  الخامس والخمسون  م بتأسيس مركز لتكنولوجيا المعلومات٢٠٠٤ لسنة ) ٢٢١(قرار مجلس الوزراء رقم  -٢٦٧

٢٦٨- 
م عطلـة رسـمية ٩/١/٢٠٠٥م باعتبار يوم األحد الموافـق ٢٠٠٤ لسنة ) ٢٢٢(قرار مجلس الوزراء رقم 

  بمناسبة االنتخابات الرئاسية
  الخامس والخمسون

٢٦٩- 
ر الترددات وحرف ومهن االتـصاالت م بتعرفة عوائد وأجو ٢٠٠٤ لسنة ) ٢٢٣(قرار مجلس الوزراء رقم 

  وتكنولوجيا المعلومات والبريد السريع
  الخامس والخمسون

٢٧٠- 
م بتخــصيص مبلــغ مــالي الســتكمال المرحلــة الثانيــة مــن ٢٠٠٤ لــسنة ) ٢٢٤(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  انتخابات مجالس الهيئات المحلية
  الخامس والخمسون

٢٧١- 
م ٢٠٠٤لـسنة ) ٥/٤٩(م بتعـديل قـرار مجلـس الـوزراء رقـم ٢٠٠٤ لسنة )٢٢٥(قرار مجلس الوزراء رقم 

 بتشكيل المجلس االستشاري لإلحصاءات الرسمية
  الخامس والخمسون

٢٧٢- 
م بتأمين احتياجات قطاع التربية والتعليم الحكومي من األبنيـة ٢٠٠٥ لسنة )١(قرار مجلس الوزراء رقم 

 المدرسية
  الخامس والخمسون

  الخامس والخمسون م بإحداث بلدية الزيتونة٢٠٠٥لسنة  )٢(قرار مجلس الوزراء رقم  -٢٧٣

٢٧٤- 
م بتخــصيص اعتمــاد مــالي لتنفيــذ المرحلــة األولــى مــن إعــادة ٢٠٠٥ لــسنة )٣(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  حيفا بمحافظة جنين–بناء شارع جنين 
  الخامس والخمسون

٢٧٥- 
د مركــز التجــارة الفلــسطيني م بالمــصادقة المبدئيــة علــى اعتمــا٢٠٠٥ لــسنة )٤(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  ليكون المركز الوطني لتنمية التجارة الفلسطينية)بال تريد(
  الخامس والخمسون

  الخامس والخمسونم يومـا للتـضامن ٦/١/٢٠٠٥م باعتبـار يـوم الخمـيس الموافـق ٢٠٠٥ لـسنة )٥(قرار مجلس الوزراء رقم  -٢٧٦
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 ١١٠

 مع الشعوب المنكوبة في جنوب شرق آسيا

٢٧٧- 
م بتخصيص مبلغ مالي لتغطية نفقات الحجاج من معبر بيـت ٢٠٠٥ لسنة )٦(اء رقم قرار مجلس الوزر 

 نون إلى معبر رفح ذهابًا وٕايابااح
  الخامس والخمسون

٢٧٨- 
م  باســتبدال اسـم شــارع الرشـيد الواقـع علــى سـاحل محافظــات ٢٠٠٥ لـسنة )٧(قـرار مجلـس الــوزراء رقـم 

 غزة باسم شارع الشهيد ياسر عرفات
  الخامس والخمسون

٢٧٩- 
م بإعفــاء المــشفى التعليمــي التــابع لجامعــة القــدس مــن رســوم ٢٠٠٥ لــسنة )٨(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 التسجيل الخاصة باألرض والعقارات
  الخامس والخمسون

٢٨٠- 
م باعتبــار الــسادس مــن نيــسان مــن كــل عــام يــوم الرياضــي ٢٠٠٥لــسنة ) ٩(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 الفلسطيني
  الخامس والخمسون

٢٨١- 
 على منطقـة اإلرسـال بمدينـة )تلة عرفات(م  بإطالق تسمية ٢٠٠٥ لسنة )١٠( مجلس الوزراء رقم قرار
 البيرة

  الخامس والخمسون

  الخامس والخمسون م بتشكيل لجنة تصنيف المقاولين٢٠٠٥ لسنة )١١(قرار مجلس الوزراء رقم  -٢٨٢
  الثامن والخمسون يفي لوزارة النقل والمواصالتم  بالتنظيم الهيكلي والوظ٢٠٠٤ لسنة )٢٢٦(قرار مجلس الوزراء رقم  -٢٨٣
  الثامن والخمسون م بالتنظيم الهيكلي والوظيفي لوزارة الثقافة٢٠٠٤ لسنة )٢٢٧(قرار مجلس الوزراء رقم  -٢٨٤
  الثامن والخمسون م بضبط التحويالت المالية الخارجية٢٠٠٥ لسنة )١٧(قرار مجلس الوزراء رقم  -٢٨٥
  الثامن والخمسون م بتشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفقر٢٠٠٥ لسنة )١٨(قرار مجلس الوزراء رقم  -٢٨٦
  الثامن والخمسون م بانضمام  فلسطين إلى مبادرة اإلدارة الرشيدة٢٠٠٥ لسنة )١٩(قرار مجلس الوزراء رقم  -٢٨٧
  الثامن والخمسون  زيادة رواتب العسكريينبشأنم ٢٠٠٥ لسنة )٢٠(قرار مجلس الوزراء رقم  -٢٨٨
  الثامن والخمسون م بالمصادقة على االتفاقية التركية الفلسطينية٢٠٠٥ لسنة )٢١(جلس الوزراء رقم قرار م -٢٨٩
 الثامن والخمسون م٢٠٠٤لسنة ) ١١٨(م بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم ٢٠٠٥ لسنة )٢٢(قرار مجلس الوزراء رقم  -٢٩٠

٢٩١- 
 العامـة فـي الـوزارات وتفعيـل م  باسـتحداث وحـدات للـشكاوى٢٠٠٥ لـسنة )٢٣(قرار مجلـس الـوزراء رقـم 

 دائرة الشكاوى في رئاسة مجلس الوزراء
 الثامن والخمسون

 الثامن والخمسون م بدعم األسرى المحررين من السجون اإلسرائيلية٢٠٠٥ لسنة )٢٤(قرار مجلس الوزراء رقم  -٢٩٢

٢٩٣- 
يدين مـن مـشاريع م بالمبالغ المستحقة على المـواطنين المـستف٢٠٠٥ لسنة )٢٥(قرار مجلس الوزراء رقم 

 الدول المانحة
 الثامن والخمسون

٢٩٤- 
م بتقـديم دعـم مـالي رمـزي للمـساهمة فـي بنـاء مجمـع سـكني ٢٠٠٥ لـسنة )٢٦(قرار مجلـس الـوزراء رقـم 
 باسم الشهيد ياسر عرفات

 الثامن والخمسون

 الثامن والخمسون م٢٠٠٤لسنة  )١٣٥(م بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم ٢٠٠٥لسنة ) ٢٧(قرار مجلس الوزراء رقم  -٢٩٥

٢٩٦- 
م بالمصادقة على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بالتعامل ٢٠٠٥ لسنة )٢٨(قرار مجلس الوزراء رقم 

 مع المؤسسات الحكومية غير الوزارية التابعة ألمانة الرئاسة
 الثامن والخمسون

 الثامن والخمسون ون األسرىم بتعديل الهيكل التنظيمي لوزارة شئ٢٠٠٥ لسنة )٢٩(قرار مجلس الوزراء رقم  -٢٩٧

٢٩٨- 
لـؤي عبـد الحـافظ عبـد الـودود شـبانة رئيـسًا / م بتعيـين الـسيد ٢٠٠٥ لـسنة )٣٠(قرار مجلس الوزراء رقم 

 للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
 الثامن والخمسون
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٢٩٩- 
مــنح م بالمــصادقة علــى توصــيات اللجنــة الوزاريــة الدائمــة لل٢٠٠٥ لــسنة )٣١(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 الدراسية
  الثامن والخمسون

 الثامن والخمسون  إحداث بلدية اإلتحادبشأنم ٢٠٠٥ لسنة )٣٢(قرار مجلس الوزراء رقم  -٣٠٠

 الثامن والخمسون م بضم مجلس قروي سوبا إلى بلدية إذنا٢٠٠٥ لسنة )٣٣(قرار مجلس الوزراء رقم  -٣٠١

 الثامن والخمسون أس الواد إلى بلدية زعترةم  بضم مجلس قروي ر ٢٠٠٥ لسنة )٣٤(قرار مجلس الوزراء رقم  -٣٠٢

 الثامن والخمسون م بضم هيئات محلية إلى بلدية سعير٢٠٠٥ لسنة )٣٥(قرار مجلس الوزراء رقم  -٣٠٣

 الثامن والخمسون م ببدء العمل بالتوقيت الصيفي٢٠٠٥ لسنة )٣٦(قرار مجلس الوزراء رقم  -٣٠٤

٣٠٥- 
جنـة مـشاريع عزبـة أبـو خمـيش إلـى بلديـة كفـر اللبـد م بـضم ل٢٠٠٥ لسنة )٣٧(قرار مجلس الوزراء رقم 

 بمحافظة طولكرم
 الثامن والخمسون

٣٠٦- 
م بالمـصادقة علـى اتفاقيـة إنـشاء المؤسـسة اإلسـالمية لتنميـة ٢٠٠٥ لـسنة )٣٨(قرار مجلس الوزراء رقم 

 القطاع الخاص
 الثامن والخمسون

٣٠٧- 
قيـة إنـشاء المؤسـسة اإلسـالمية لتـأمين م بالمصادقة علـى اتفا٢٠٠٥ لسنة )٣٩(قرار مجلس الوزراء رقم 

 االستثمار وائتمان الصادرات
 الثامن والخمسون

٣٠٨- 
 اسـمم باستخدام مـسمى الـسلطة الوطنيـة الفلـسطينية واعتمـاد ٢٠٠٥ لسنة )٤٠(قرار مجلس الوزراء رقم 

 )النسر الفلسطيني(فلسطين داخل شعار السلطة الوطنية الفلسطينية 
 الثامن والخمسون

 الثامن والخمسون م  بتأهيل مؤسسة دار األمل للمالحظة والرعاية االجتماعية٢٠٠٥لسنة ) ٤١(لس الوزراء رقم قرار مج -٣٠٩

 الثامن والخمسون م بإحالة رئيس ديوان الموظفين العام على التقاعد٢٠٠٥ لسنة )٤٢(قرار مجلس الوزراء رقم  -٣١٠

 دي والستونالحا لي والوظيفي لوزارة التخطيطم بالتنظيم الهيك٢٠٠٤ لسنة )٢٢٨(قرار مجلس الوزراء رقم  -٣١١

٣١٢- 
م بالمــصادقة علــى توصــيات لجنــة البنيــة التحتيــة الوزاريــة ٢٠٠٥ لــسنة )٤٦(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 الدائمة
 الحادي والستون

 ونالحادي والست  م بالمصادقة على توصيات لجنة القدس الوزارية الدائمة٢٠٠٥لسنة ) ٤٨(قرار مجلس الوزراء رقم  -٣١٣

٣١٤- 
م بالمصادقة على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بالتعامل ٢٠٠٥ لسنة )٤٩(قرار مجلس الوزراء رقم 

  مع المؤسسات الحكومية غير الوزارية
 الحادي والستون

٣١٥- 
م بالمـصادقة علـى توصـيات اللجنـة الوزاريـة الخاصـة إلدارة ٢٠٠٥ لـسنة )٥٠(قرار مجلس الـوزراء رقـم 

  موطنين المحتاجين وتنظيم عملهمالمساعدات المقدمة لل
 الحادي والستون

٣١٦- 
م بالمـصادقة علـى توصـيات اللجنـة الوزاريـة الدائمـة لمتابعـة ٢٠٠٥ لـسنة )٥١(قرار مجلس الوزراء رقـم 

  اآلثار الناجمة عن بناء جدار الضم والتوسع
 الحادي والستون

 الحادي والستون  ) الميت–حمر األ( قناة البحرين بشأنم ٢٠٠٥ لسنة )٥٢(قرار مجلس الوزراء رقم   -٣١٧

 الحادي والستون م بتخصيص مبلغ لشراء قطعة أرض٢٠٠٥ لسنة )٥٣(قرار مجلس الوزراء رقم  -٣١٨

٣١٩- 
م بالمـــصادقة علـــى بروتوكـــول التعـــاون الثقـــافي بـــين وزارة ٢٠٠٥ لـــسنة )٥٤(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 الثقافة ووزارة التراث الوطني في جمهورية المجر
 ستونالحادي وال

٣٢٠- 
م باستكمال المبلغ الالزم لشراء قطعة أرض إلقامة مقبرة عليها ٢٠٠٥ لسنة ٥٥قرار مجلس الوزراء رقم 

 في مخيم بالطة بمحافظة نابلس
 الحادي والستون
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٣٢١- 
 يــوم الخمــيس ؤهــااإجر  االنتخابــات المحليــة المزمــع بــشأنم ٢٠٠٥ لــسنة )٥٧(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 م٥/٥/٢٠٠٥
 نالحادي والستو 

 الحادي والستون  ديوان الفتوى والتشريع بمجلس الوزراءبإتباعم ٢٠٠٥ لسنة )٥٨(قرار مجلس الوزراء رقم  -٣٢٢

٣٢٣- 
م بحظر دخول السلع المنتجة أو المـصنعة أو المعبـأة داخـل ٢٠٠٥ لسنة )٥٩(قرار مجلس الوزراء رقم 

 المستوطنات إلى السوق الفلسطيني
 الحادي والستون

٣٢٤- 
م بتنظــيم عمــل دائــرة الــشكاوى فــي رئاســة مجلــس الــوزراء ٢٠٠٥ لــسنة )٦٠( رقــم قــرار مجلــس الــوزراء

 ووحدات الشكاوى في الوزارات
 الحادي والستون

 الحادي والستون م بتوحيد التلفزيون الفلسطيني واإلذاعة الفلسطينية٢٠٠٥ لسنة )٦١(قرار مجلس الوزراء رقم  -٣٢٥

٣٢٦- 
يــة نفقــات إعــداد مخططــات مــسح األراضــي المهــددة م بتغط٢٠٠٥ لــسنة )٦٢(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 بالمصادرة في وادي فوكين ، والمنازل المهددة بالهدم في قرية الخضر بمحافظة بيت لحم
 الحادي والستون

 الحادي والستون م برصد دعم مالي للمخيمات الصيفية الشبابية٢٠٠٥ لسنة )٦٣(قرار مجلس الوزراء رقم  -٣٢٧

٣٢٨- 
م بالمصادقة على مشروع الربط في الشركة اليورو متوسطية ٢٠٠٥ لسنة )٦٤(قرار مجلس الوزراء رقم 

(EUMED CONIVECT)  
 الحادي والستون

٣٢٩- 
-E(م بالمــصادقة علـى اعتمـاد مبــادرة فلـسطين االلكترونــي ٢٠٠٥ لـسنة )٦٥(قـرار مجلـس الــوزراء رقـم 

palestine (بجميع مكوناتها.  
 الحادي والستون

٣٣٠- 
ـــم  ـــس الـــوزراء رق ـــسنة )٦٦(قـــرار مجل ـــى توصـــيات لجنـــة اإلصـــالح والتطـــوير ٢٠٠٥ ل م بالمـــصادقة عل

 .الوزارية الدائمة
 الحادي والستون

٣٣١- 
م بتخــصيص مبلــغ مــالي لــصالح مجلــس قــروي ظهــر العبــد ٢٠٠٥ لــسنة )٦٧(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 بمحافظة جنين
 الحادي والستون

 الحادي والستون واطنين في مدينة الخليلم بتعزيز صمود الم٢٠٠٥ لسنة )٦٨(قرار مجلس الوزراء رقم  -٣٣٢

  الحادي والستون م بالمصادقة على توصيات لجنة القدس الوزارية الدائمة٢٠٠٥ لسنة )٦٩(قرار مجلس الوزراء رقم  -٣٣٣

٣٣٤- 
م بالمـصادقة علـى توصـيات اللجنـة الوزاريـة الخاصـة بـإدارة ٢٠٠٥ لـسنة )٧٠(قرار مجلس الـوزراء رقـم 
 طنين المحتاجينالمساعدات المقدمة للموا

 الحادي والستون

٣٣٥- 
 تسمية اللجنة الوزارية الدائمة لمتابعـة اآلثـار الناجمـة بإعادةم ٢٠٠٥ لسنة )٧١(قرار مجلس الوزراء رقم

 عن بناء جدار الضم والتوسع
 الحادي والستون

٣٣٦- 
ريــة م بالمــصادقة علــى توصــيات لجنــة البنيــة التحتيــة الوزا٢٠٠٥ لــسنة )٧٢(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 الدائمة بخصوص استراحة المسافرين بأريحا
 الحادي والستون

٣٣٧- 
م بتخـــصيص قطعـــة أرض مـــن أراضـــي المقاطعـــة بمدينـــة ٢٠٠٥ لـــسنة )٧٣(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 الخليل إلنشاء صالة ألعاب رياضية مغلقة
 الحادي والستون

٣٣٨- 
ــــوزراء رقــــم  ــــسنة ) ٧٤(قــــرار مجلــــس ال ــــبــــشأنم ٢٠٠٥ل ــــا لالتــــصاالتة  اإلســــتراتيجية الوطني  وتكنولوجي

 المعلومات
 الحادي والستون

٣٣٩- 
م بتخـــصيص قطعـــة أرض مـــن أراضـــي قريـــة ديـــر قـــديس ٢٠٠٥ لـــسنة )٧٥(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 بمحافظة رام اهللا لصالح وزارة الشباب والرياضة إلقامة مركز شبابي عليها
 الحادي والستون

 الحادي والستون محمود منذر محمود خلفاوي /ة السيدم بترقي٢٠٠٥ لسنة )٧٦(قرار مجلس الوزراء رقم  -٣٤٠
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 الثالث والستون م بإعادة تأهيل مكاتب البريد في المحافظات٢٠٠٥ لسنة )٧٩(قرار مجلس الوزراء رقم  -٣٤١

٣٤٢- 
م بــــــدعم األســــــرى والمحــــــررين المفــــــرج عــــــنهم بتــــــاريخ ٢٠٠٥ لــــــسنة )٨٠(قــــــرار مجلــــــس الــــــوزراء رقــــــم 

 م٢/٦/٢٠٠٥
 الثالث والستون

 الثالث والستون  توقيع االتفاقيات مع الدول والمؤسسات الدوليةبشأنم ٢٠٠٥ لسنة )٨١(قرار مجلس الوزراء رقم  -٣٤٣

٣٤٤- 
م بالمـــصادقة علـــى توصـــيات اللجنـــة االقتـــصادية الوزاريـــة ٢٠٠٥ لـــسنة )٨٢(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 الدائمة
 الثالث والستون

٣٤٥- 
مـصادقة علـى توصـيات اللجنـة الوزاريـة الخاصـة بـإدارة م بال٢٠٠٥ لـسنة )٨٣(قرار مجلس الـوزراء رقـم 

 المساعدات
 الثالث والستون

٣٤٦- 
م بتعزيــز صـــمود أهــالي حــي البـــستان فــي بلـــدة ســلوان فـــي ٢٠٠٥لـــسنة ) ٨٤(قــرار مجلــس الـــوزراء رقــم

 منطقة القدس
 الثالث والستون

 الثالث والستون الوزارية الدائمةم بالمصادقة على توصيات لجنة القدس ٢٠٠٥ لسنة )٨٥(قرار مجلس الوزراء رقم -٣٤٧

٣٤٨- 
-م٢٠٠٥(م بالمــصادقة علــى خطــة التنميــة متوســط المــدى٢٠٠٥لــسنة ) ٨٧(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 )م٢٠٠٧
 الثالث والستون

٣٤٩- 
م بإضــافة اإلتحــاد العــام للمــرأة الفلــسطينية لعــضوية الهيئــة ٢٠٠٥ لــسنة )٨٨(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 الوطنية لمكافحة الفقر
 الث والستونالث

 الثالث والستون  دعم المؤسسات األهلية لمخيم بالطةبشأنم ٢٠٠٥ لسنة )٨٩(قرار مجلس الوزراء رقم  -٣٥٠

٣٥١- 
ـــم  ـــس الـــوزراء رق ـــسنة )٩٠(قـــرار مجل ـــة لمخيمـــات الوســـط ٢٠٠٥ ل ـــديا (م بـــدعم المؤســـسات األهلي  –قلن

  في المحافظات الشمالية) شعفاط–االمعري 
 الثالث والستون

٣٥٢- 
م بالمـــساهمة فـــي تـــسديد االلتزامـــات المترتبـــة علـــى مـــشفى ٢٠٠٥ لـــسنة )٩١( الـــوزراء رقـــم قـــرار مجلـــس

 جمعية الهالل األحمر في القدس
 الثالث والستون

 الثالث والستون  قطع أراضي في الخليل للمنفعة العامةاستمالك بشأنم ٢٠٠٥ لسنة )٩٢(قرار مجلس الوزراء رقم  -٣٥٣

٣٥٤- 
م بالمـصادقة علـى توصـيات اللجنـة الوزاريـة الخاصـة بـإدارة ٢٠٠٥ة  لـسن)٩٣(قرار مجلس الـوزراء رقـم 

 المساعدات المقدمة للمواطنين المحتاجين
 الثالث والستون

 الثالث والستون م برفد وتجهيز جهاز الشرطة٢٠٠٥ لسنة )٩٤(قرار مجلس الوزراء رقم  -٣٥٥

٣٥٦- 
فلسطيني في مدينة غـزة بـوزارة  هيئة مسرح الطفل البإلحاقم ٢٠٠٥ لسنة )٩٥(قرار مجلس الوزراء رقم 

 الثقافة
 الثالث والستون

٣٥٧- 
فـي بيـت (أبـو علـي إيـاد /  مـشفى الـشهيداحتياجاتم بتغطية ٢٠٠٥ لسنة )٩٦(قرار مجلس الوزراء رقم 

  من الكوادر البشرية)حانون
 الثالث والستون

 نالثالث والستو  م بإنشاء سجل عدلي وطني٢٠٠٥ لسنة )٩٧(قرار مجلس الوزراء رقم  -٣٥٨

٣٥٩- 
م بإنشاء معملين جنائيين في كل من الـضفة الغربيـة وقطـاع ٢٠٠٥لسنة ) ٩٨(قرار مجلس الوزراء رقم 

 غزة
 الثالث والستون

 الثالث والستون  إنشاء قوة شرطة قضائيةبشأنم ٢٠٠٥ سنة )٩٩(قرار مجلس الوزراء رقم  -٣٦٠

 الثالث والستون عمومية من إسرائيل إدخال المركبات البشأنم ٢٠٠٥ لسنة )١٠٠(قرار مجلس الوزراء رقم  -٣٦١
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 ١١٤

٣٦٢- 
 إنــشاء مدرســة أبــو ديــس الثانويــة للبنــين بــدًال مــن بــشأنم ٢٠٠٥لــسنة ) ١٠١(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 القديمة
 الثالث والستون

٣٦٣- 
م بالمصادقة على توصيات اللجنة الوزاريـة الخاصـة بـإدارة ٢٠٠٥ لسنة )١٠٢(قرار مجلس الوزراء رقم 

  للمواطنين المحتاجينالمساعدات المقدمة
 الثالث والستون

٣٦٤- 
 في مدينة األرثوذكس تعيين قائم مقام لكنيسة الروم بشأنم ٢٠٠٥لسنة ) ١٠٣(قرار مجلس الوزراء رقم 

 القدس
 الثالث والستون

٣٦٥- 
م بإزالـــة الـــشعارات واإلعـــالم فـــي محافظـــات قطـــاع غـــزة ٢٠٠٥ لـــسنة )١٠٤(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 اإلسرائيلي لالنسحاب استعداداً 
 الثالث والستون

٣٦٦- 
م بالمـصادقة علـى توصـيات اللجنـة العليـا للبعثـات والمـنح ٢٠٠٥لـسنة ) ١٠٥(قرار مجلس الـوزراء رقـم 

 الدراسية
 الثالث والستون

٣٦٧- 
م بتجهيــز مقــر مجمــع الخــدمات فــي قريــة عابــا الــشرقية ٢٠٠٥لــسنة ) ١٠٦(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 بمحافظة جنين
 الثالث والستون

٣٦٨- 
م بتغيير محول الكهرباء المغـذي لمبنـى الرئاسـة والفـضائية ٢٠٠٥لسنة ) ١٠٧(قرار مجلس الوزراء رقم 

 بمدينة غزة
 الثالث والستون

٣٦٩- 
م بتغطيــة تكــاليف المخطــط الهيكلــي لمنطقــة البــستان فــي ٢٠٠٥ لــسنة )١٠٨(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 سلوان بمحافظة القدس
 الثالث والستون

 الثالث والستون م بتثبيت وتمويل ميناء غزة البحري٢٠٠٥ لسنة )١٠٩(زراء رقم قرار مجلس الو  -٣٧٠

٣٧١- 
ـــسنة )١١٠(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم  ـــوفير الخـــدمات العامـــة فـــي ٢٠٠٥ ل م بتأهيـــل البنيـــة التحتيـــة وت

  اإلسرائيلياالحتاللالمناطق التي ستنسحب منها قوات 
 الثالث والستون

٣٧٢- 
ـــم  ـــوزراء رق ـــس ال ـــ)١١١(قـــرار مجل ـــاطق التـــي ٢٠٠٥سنة  ل م بـــإدارة وتطـــوير القطـــاع الزراعـــي فـــي المن

  اإلسرائيلي في قطاع غزةاالحتاللستنسحب منها قوات 
 الثالث والستون

٣٧٣- 
م بتخــصيص مبلــغ مــالي إلقامــة مهرجــان المتوســط غــداة ٢٠٠٥ لــسنة )١١٢(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  اإلسرائيلي من قطاع غزةاالنسحاب
 الثالث والستون

٣٧٤- 
 المصادقة على توصيات اللجنة الفنية المنبثقة عن بشأنم ٢٠٠٥ لسنة )١١٤(ر مجلس الوزراء رقم قرا

 لجنة القدس الوزارية الدائمة
 الثالث والستون

 الثالث والستون  تأسيس مركز ثقافي في قرية جفنابشأنم ٢٠٠٥ لسنة )١١٥(قرار مجلس الوزراء رقم  -٣٧٥

 الثالث والستون  بناء مدرسة في قرية المغيربشأنم ٢٠٠٥ لسنة )١١٦(قرار مجلس الوزراء رقم  -٣٧٦

٣٧٧- 
ـــوزراء رقـــم  ـــسنة )١١٨(قـــرار مجلـــس ال ـــات مـــع المؤســـسة العربيـــة بـــشأنم ٢٠٠٥ ل  لالتـــصاالت االتفاقي

 )عربسات(الفضائية 
 الثالث والستون

٣٧٨- 
للبعثـات م بالمصادقة علـى توصـيات اللجنـة الوزاريـة العليـا ٢٠٠٥ لسنة )١١٩(قرار مجلس الوزراء رقم 

 والمنح
 الثالث والستون

٣٧٩- 
م بالمصادقة على توصيات اللجنة الوزاريـة الخاصـة بـإدارة  ٢٠٠٥ لسنة )١٢٠(قرار مجلس الوزراء رقم 

 المساعدات المقدمة للمواطنين المحتاجين
 الثالث والستون

 الثالث والستونخاصـة بـإدارة م بالمصادقة على توصيات اللجنة الوزاريـة ال٢٠٠٥ لسنة )١٢٢(قرار مجلس الوزراء رقم  -٣٨٠
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 المساعدات المقدمة للمواطنين المحتاجين

 الثالث والستون م بتشكيل لجنة العطاءات المركزية٢٠٠٥ لسنة )١٢٣(قرار مجلس الوزراء رقم  -٣٨١

٣٨٢- 
م بتخــصيص مــنح دراسـية جامعيــة للمتفـوقين مــن خريجــي ٢٠٠٥ لـسنة )١٢٤(قـرار مجلــس الـوزراء رقــم 

 )م٢٠٠٦ –م ٢٠٠٥(م الحالي الثانوية العامة للعا
 الثالث والستون

٣٨٣- 
م بتخـــصيص مبلـــغ مـــالي ســنوي لـــصالح مجلـــس البحـــث ٢٠٠٥ لــسنة )١٢٥(قــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 العلمي لدعم األبحاث العلمية في فلسطين
 الثالث والستون

٣٨٤- 
 فـــي م بتقـــديم الـــدعم المـــالي لألســـرى المحـــررين الطـــالب٢٠٠٥ لـــسنة )١٢٦(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 الجامعات المحلية
 الثالث والستون

٣٨٥- 
م بتقــديم الــدعم المــالي الــسنوي لتغطيــة تكــاليف اســتئجار ٢٠٠٥ لــسنة )١٢٧(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 وشراء وٕاعادة وتأهيل مباني بعض المدارس في مدينة القدس
 الثالث والستون

٣٨٦- 
لجنــة البنيــة التحتيــة الوزاريــة م بالمــصادقة علــى توصــيات ٢٠٠٥ لــسنة )١٢٨(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 الدائمة
 الثالث والستون

٣٨٧- 
م بالمصادقة على توصيات اللجنة الوزاريـة الخاصـة بـإدارة ٢٠٠٥ لسنة )١٢٩(قرار مجلس الوزراء رقم 

 المساعدات المقدمة للمواطنين المحتاجين
 الثالث والستون

٣٨٨- 
ات اللجنة الفنية لـدعم المؤسـسات م بالمصادقة على توصي٢٠٠٥ لسنة )١٣٠(قرار مجلس الوزراء رقم 

 المقدسية
 الثالث والستون

 الثالث والستون  جالل الجابري. مع الموظف د م بتشكيل لجنة تحقيق٢٠٠٥ لسنة )١٣١(قرار مجلس الوزراء رقم  -٣٨٩

٣٩٠- 
م بالمصادقة على توصيات اللجنة الوزاريـة الخاصـة بـإدارة ٢٠٠٥ لسنة )١٣٢(قرار مجلس الوزراء رقم 

  المقدمة للمواطنين المحتاجينالمساعدات
 الثالث والستون

 الرابع والستون بالتنظيم الهيكلي والوظيفي لوزارة االقتصاد الوطني مم٢٠٠٤لسنة ) ٢٢٩(قرار مجلس الوزراء رقم  -٣٩١

٣٩٢- 
 بالمـــصادقة علـــى توصـــيات اللجنـــة الوزاريـــة الخاصـــة م٢٠٠٥ لـــسنة )١٣٣(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 بالتعامل مع المؤسسات غير الحكومية
 الرابع والستون

٣٩٣- 
 إتمــام بنــاء مــسجد الربــاط للتــشريفات الرئاســية فــي بــشأنم ٢٠٠٥ لــسنة )١٣٤(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 مدينة بيت لحم
 الرابع والستون

٣٩٤- 
ــة الدائمــة فــي  شأنبــ م٢٠٠٥ لــسنة )١٣٥(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  حقــوق العــاملين علــى بنــد البطال

 المؤسسات الحكومية
 الرابع والستون

 الرابع والستون " إيرز"وتطوير منطقة بيت حانون الصناعية  م بإدارة٢٠٠٥لسنة ) ١٣٦(قرار مجلس الوزراء رقم  -٣٩٥

٣٩٦- 
رق المنـاطق وضع لوحـات إرشـادية علـى جـانبي طـ بشأنم ٢٠٠٥ لسنة )١٤٢(قرار مجلس الوزراء رقم 

 منها المقام عليها المستوطنات المنوي االنسحاب
 الرابع والستون

٣٩٧- 
م بالمصادقة على توصيات اللجنة الوزاريـة الخاصـة بـإدارة ٢٠٠٥ لسنة )١٤٣(قرار مجلس الوزراء رقم 

 المساعدات المقدمة للمواطنين المحتاجين
 الرابع والستون

٣٩٨- 
 بـدعم الهيئـات المحليـة فـي المحافظـات الجنوبيـة ومنطقـة م٢٠٠٥ لسنة )١٤٤(قرار مجلس الوزراء رقم 

 جنين
 الرابع والستون
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٣٩٩- 
م بإعادة تأهيل مباني مكاتب البريد إلمكان استخدامها مـن ٢٠٠٥ لسنة )١٤٥(قرار مجلس الوزراء رقم 

 ذوي االحتياجات الخاصة
 الرابع والستون

٤٠٠- 
لية شهرية لحراس الحرم اإلبراهيمي في مكافأة ما م بصرف٢٠٠٥ لسنة )١٤٦(قرار مجلس الوزراء رقم 

  مدينة الخليل
 الرابع والستون

٤٠١- 
م بتخصيص مبلغ مـالي لـصالح قريـة نحـالين لتمديـد شـبكة ٢٠٠٥ لسنة )١٤٧(قرار مجلس الوزراء رقم 

 كهرباء
 الرابع والستون

٤٠٢- 
مفتوحـة م بإنـشاء مبنـى مجمـع الطلبـة فـي جامعـة القـدس ال٢٠٠٥ لـسنة )١٤٨(قرار مجلس الـوزراء رقـم 

 ببلدية أبو ديس
 الرابع والستون

٤٠٣- 
م بتخــصيص مبلــغ مــالي لتنفيــذ مــشروع شــارع عمــان فــي ٢٠٠٥ لــسنة )١٤٩(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 مدينة غزة
 الرابع والستون

 الرابع والستون م بالمصادقة على كودة المباني الموفرة للطاقة في فلسطين٢٠٠٥لسنة )  ١٥٠(قرار مجلس الوزراء رقم  -٤٠٤

 الرابع والستون  . نسبة ضريبة القيمة المضافة م بتخفيض٢٠٠٥ لسنة )١٥١(قرار مجلس الوزراء رقم  -٤٠٥

٤٠٦- 
مبلـــغ مـــالي ســـنوي لتغطيـــة تكـــاليف أجـــرة  م بتخـــصيص٢٠٠٥ لـــسنة )١٥٢(قــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 في مدينة القدس المقرات الثالثة لالتحاد العام لنقابات العمال
 الرابع والستون

٤٠٧- 
م بتقـــديم الـــدعم المـــالي لتغطيـــة تكـــاليف مـــشروع توســـيع ٢٠٠٥ لـــسنة )١٥٣(س الـــوزراء رقـــم قـــرار مجلـــ

 المخطط الهيكلي لصور باهر في القدس
 الرابع والستون

٤٠٨- 
م بدعم تطبيق الخطة الوطنية لوزارة التربية والتعليم العـالي ٢٠٠٥ لسنة )١٥٤(قرار مجلس الوزراء رقم 

 المتعلقة بالمختبرات المدرسية
 بع والستونالرا

٤٠٩- 
م بتخصيص مائة اعتماد مالي جديد لوزارة التربيـة والتعلـيم ٢٠٠٥ لسنة )١٥٥(قرار مجلس الوزراء رقم 

 )م٢٠٠٦/ م ٢٠٠٥(العالي للعام الدراسي 
 الرابع والستون

 ع والستونالراب م بدعم مبادرة التعليم اإللكتروني في المدارس الفلسطينية٢٠٠٥لسنة ) ١٥٦(قرار مجلس الوزراء رقم  -٤١٠

٤١١- 
ـــة  م بتعـــديل٢٠٠٥ لـــسنة )١٥٧(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم  ســـلم المكافـــآت لبرنـــامج مـــساعدات البطال

 والتشغيل المؤقت
 الرابع والستون

 الرابع والستون  إذاعة محطة الحب والسالمبشأنم ٢٠٠٥ لسنة )١٥٨(قرار مجلس الوزراء رقم  -٤١٢

٤١٣- 
صادقة على توصيات اللجنـة الوزاريـة الدائمـة لـشئون م بالم٢٠٠٥ لسنة )١٥٩(قرار مجلس الوزراء رقم 

 االستيطان ومتابعة اآلثار الناجمة عن بناء جدار الضم والتوسع
 الرابع والستون

٤١٤- 
 نفقــات تأثيــث وتجهيــز بتخــصيص مبلــغ مــالي لتغطيــةم ٢٠٠٥ لــسنة )١٦٠(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 مبنى بلدية يعبد الجديد
 الرابع والستون

٤١٥- 
 المــستحقات الماليــة المترتبــة فــي ذمــة المــوظفين بــشأنم ٢٠٠٥ لــسنة )١٦١(لــوزراء رقــم قــرار مجلــس ا

 المستفيدين من المشاريع اإلسكانية
 الرابع والستون

٤١٦- 
م بصرف مبلغ مالي لتشغيل المنطقة الصناعية في منطقة ٢٠٠٥ لسنة )١٦٢(قرار مجلس الوزراء رقم 

 بيت الهيا
 الرابع والستون

 الرابع والستون م بدعم منطقة المواصي في جنوب قطاع غزة٢٠٠٥ لسنة )١٦٣(ء رقم قرار مجلس الوزرا -٤١٧

 الرابع والستونإقرار مجلس الوزراء اتفاقية قرض البنـك اإلسـالمي  بشأنم ٢٠٠٥ لسنة )١٦٤(قرار مجلس الوزراء رقم  -٤١٨
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 ١١٧

  الستكمال بناء المكتبة الوطنية

٤١٩- 
ديم الـدعم المـالي للمـساهمة فـي بنـاء ضـريح للـشهداء م بتقـ٢٠٠٥ لـسنة )١٦٥(قرار مجلس الوزراء رقـم 

 في بلدة سلواد
 الرابع والستون

٤٢٠- 
إنــشاء مكتــب المواصــالت المــشترك فــي إطــار  بــشأنم ٢٠٠٥ لــسنة )١٦٦(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 المبادرة األوروبية
 الرابع والستون

٤٢١- 
للجنة الوزاريـة الخاصـة بـإدارة م بالمصادقة على توصيات ا٢٠٠٥ لسنة )١٦٨(قرار مجلس الوزراء رقم 

 المساعدات المقدمة للمواطنين المحتاجين
 الرابع والستون

٤٢٢- 
م بــدعم أهــالي الطلبــة العــاطلين عــن العمــل فــي المــدارس ٢٠٠٥ لــسنة )١٦٩(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 الحكومية
 الرابع والستون

 الرابع والستون  المساحة في سلطة األراضيم بتلبية احتياجات دائرة٢٠٠٥ لسنة )١٧٠(قرار مجلس الوزراء رقم  -٤٢٣

٤٢٤- 
م بتغطيــة نفقــات النــشاط النــسوي الخــاص بمــسيرة اتبعــوا ٢٠٠٥ لــسنة )١٧١(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 النساء
 الرابع والستون

٤٢٥- 
م بتغطيــة تكــاليف أتعــاب التــصميم الهندســي لبنــاء مدرســة ٢٠٠٥ لــسنة )١٧٢(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  في الجفتلك
  والستونالرابع

٤٢٦- 
علـــي أســـعد أمـــين دمـــج / م بـــصرف مبلـــغ مـــالي للـــسيد ٢٠٠٥ لـــسنة )١٧٣(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 للمساهمة في دفع الدية
 الرابع والستون

٤٢٧- 
م بتخـصيص مبلـغ مـالي لتغطيـة تكـاليف تجهيـزات مختبـر ٢٠٠٥ لـسنة )١٧٤(قرار مجلس الـوزراء رقـم 

 لمدرسة قرية قراوة بني زايد
 الرابع والستون

٤٢٨- 
ية وتوفير م بتخصيص مبلغ مالي لتشطيب أربع غرف صفّ ٢٠٠٥ لسنة )١٧٥(قرار مجلس الوزراء رقم 

 مختبر حاسوب لمدرسة بنات سيريس
 الرابع والستون

٤٢٩- 
م بتخــصيص مبلــغ مــالي للمــساهمة فــي بنــاء أربــع غــرف ٢٠٠٥ لــسنة )١٧٦(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 صفية لمدرسة بنات عقابا األساسية
 الستونالرابع و 

٤٣٠- 
م بتخــــصيص مبلــــغ مــــالي لتزويــــد أهــــالي قريــــة تياســــير ٢٠٠٥ لــــسنة )١٧٧(قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم 

 بخمسمائة صهريج ماء صالح للشرب
 الرابع والستون

٤٣١- 
ـــوزراء رقـــم  ـــس ال ـــسنة )١٧٨(قـــرار مجل ـــسجون اإلســـرائيلية ٢٠٠٥ ل ـــديم مـــنح ماليـــة لألســـرى فـــي ال م بتق

 بمناسبة حلول شهر رمضان
 تونالرابع والس

٤٣٢- 
أهداف ومؤشرات التنمية األلفية المعتمدة من األمم  م بتبني٢٠٠٥ لسنة )١٧٩(قرار مجلس الوزراء رقم 

 المتحدة
 الرابع والستون

٤٣٣- 
م عطلــة ٩/٢٠٠٥ /٢٩م باعتبــار يــوم الخمــيس الموافــق ٢٠٠٥ لــسنة )١٨٠(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 رحلة الثالثةرسمية في مناطق انتخابات مجالس الهيئات المحلية للم
 الرابع والستون

 الرابع والستون بالمصادقة على النشيد الوطني الفلسطيني م٢٠٠٥ لسنة )١٨١(قرار مجلس الوزراء رقم  -٤٣٤

٤٣٥- 
تــشكيل مجلــس إدارة شــركة صــندوق االســتثمار  م بإعــادة٢٠٠٥ لــسنة )١٨٢(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 الفلسطيني
 الرابع والستون

 الرابع والستونالهيئة الوطنية لشؤون الـصناديق والهيئـات الماليـة  م بإنشاء٢٠٠٥ لسنة )١٨٣( قرار مجلس الوزراء رقم -٤٣٦
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 ١١٨

 واإلنمائية العربية واإلسالمية

٤٣٧- 
م بالمصادقة على توصيات اللجنة الوزاريـة الخاصـة بـإدارة ٢٠٠٥ لسنة )١٨٤(قرار مجلس الوزراء رقم 

 المساعدات المقدمة للمواطنين المحتاجين
 لستونالرابع وا

٤٣٨- 
م بتخـــصيص قطعـــة أرض إلقامـــة مكتـــب صـــحي عليهـــا ٢٠٠٥ لـــسنة )١٨٥(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 لمخيم نور شمس
 الرابع والستون

 الرابع والستون م بتقديم الدعم المالي للمخابز في البلدة القديمة بالخليل٢٠٠٥لسنة ) ١٨٦(قرار مجلس الوزراء رقم  -٤٣٩

٤٤٠- 
ســارة للبنــات، ترقوميــا / الــسيدة (م بتقــديم الــدعم لمــدارس ٢٠٠٥نة  لــس)١٨٧(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  بمحافظة الخليل)، إذنا الثانوية الثانوية للبناترم أُ ، بيت الثانوية للبنات
 الرابع والستون

٤٤١- 
م بتقــديم الــدعم المــالي لجمعيتــي شــباب العــودة والكــشاف ٢٠٠٥ لــسنة )١٨٨(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 يلوالمرشدات في الخل
 الرابع والستون

٤٤٢- 
م بتأهيــل المقــر الجديــد لــوزارة الزراعــة وٕاعــادة تأهيــل مقــر ٢٠٠٥ لــسنة )١٨٩(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 وزارة االقتصاد الوطني في البلدة القديمة بمدينة الخليل
  الرابع والستون

٤٤٣- 
بلـــدة الـــرام م بإنـــشاء مركــز إســـعاف ومركــز دفـــاع مــدني ل٢٠٠٥ لــسنة )١٩٠(قــرار مجلـــس الــوزراء رقـــم 

 بمحافظة القدس
  الرابع والستون

  الرابع والستون صندوق تطوير وٕاقراض البلديات م بإنشاء٢٠٠٥ لسنة )١٩١(قرار مجلس الوزراء رقم  -٤٤٤

٤٤٥- 
م بالمــــصادقة علــــى توصــــيات اللجنــــة الخاصــــة بــــإدارة ٢٠٠٥ لــــسنة )١٩٢(قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم 

 المساعدات المقدمة للمواطنين المحتاجين
  بع والستونالرا

٤٤٦- 
دوام المــوظفين الحكــوميين خــالل شــهر رمــضان  بــشأنم ٢٠٠٥ لــسنة )١٩٣(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 المبارك وبدء العمل بالتوقيت الشتوي
  الرابع والستون

  الرابع والستون جواد ناجي عوض حرز اهللا. م بتعيين د٢٠٠٥ لسنة )١٩٤(قرار مجلس الوزراء رقم  -٤٤٧

٤٤٨- 
م بشراء مـائتي نـسخة مـن كتـاب التـراث الفلـسطيني للكاتـب ٢٠٠٥ لسنة )١٩٥(قم قرار مجلس الوزراء ر 
 عبد السميع أبو عمر

 الرابع والستون

٤٤٩- 
م بـــشراء ســبعمائة نـــسخة مـــن كتـــاب المطـــبخ الفلـــسطيني ٢٠٠٥لـــسنة ) ١٩٦(قــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 والعالم
 الرابع والستون

٤٥٠- 
يم الـدعم المـالي لـصالح نـادي كفـر جمـال الرياضـي م بتقـد٢٠٠٥ لـسنة )١٩٧(قرار مجلس الـوزراء رقـم 

 بطولكرم
 الرابع والستون

٤٥١- 
م بتقديم الدعم المالي الستكمال تشطيب المدرسة األساسية ٢٠٠٥ لسنة )١٩٨(قرار مجلس الوزراء رقم 

 في خربة سكاريا
 الرابع والستون

٤٥٢- 
الث مــدارس بمحافظــة بيــت م بتــوفير مولــدات كهربائيــة لــث٢٠٠٥ لــسنة )١٩٩(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 لحم
 الرابع والستون

٤٥٣- 
م بتغطيـة مـصاريف تـذاكر الـسفر لفرقـة سـرية رام اهللا إلـى ٢٠٠٥ لـسنة )٢٠٠(قرار مجلس الـوزراء رقـم 

 تونس وفرنسا
 الرابع والستون

٤٥٤- 
م بتغطيــة أتعــاب المحــامي الموكــل مــن قبــل أهــالي قريــة ٢٠٠٥لــسنة ) ٢٠١(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 بردلة
 بع والستونالرا
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 ١١٩

 الرابع والستون  ديسأبوم بتقديم الدعم المالي لجامعة القدس في بلدة ٢٠٠٥ لسنة )٢٠٢(قرار مجلس الوزراء رقم  -٤٥٥

٤٥٦- 
م بتقـديم الـدعم المـالي لمـشروع مجمـع خـدمات فـي مجلـس ٢٠٠٥ لـسنة )٢٠٣(قرار مجلس الوزراء رقـم 

 محلي بير نباال
 الرابع والستون

٤٥٧- 
م بتقديم الدعم المـالي لجمعيـة الـرازي للثقافـة والمجتمـع فـي ٢٠٠٥ لسنة )٢٠٤( قرار مجلس الوزراء رقم

 مدينة القدس
 الرابع والستون

٤٥٨- 
م بتغطيـة تكلفـة رفـع جـدار حمايـة مبنـى الدراسـات فـي أبـو ٢٠٠٥ لـسنة )٢٠٥(قرار مجلس الوزراء رقم 

 ديس
 الرابع والستون

٤٥٩- 
الـــدعم المـــالي لـــصيانة قاعـــة االجتماعـــات فـــي م بتقـــديم ٢٠٠٥ لـــسنة )٢٠٦(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 جمعية عنزا الخيرية
 الرابع والستون

 الرابع والستون م بتقديم الدعم المالي ألهالي بلدة طمون بمحافظة جنين٢٠٠٥لسنة ) ٢٠٧(قرار مجلس الوزراء رقم  -٤٦٠

٤٦١- 
اء ثالث صهاريج م بتقديم الدعم المالي لمحافظة جنين لشر ٢٠٠٥ لسنة )٢٠٨(قرار مجلس الوزراء رقم 

 )تنكات جر للماء(
 الرابع والستون

٤٦٢- 
م بتغطيــة تكــاليف إعــادة بنــاء جــدار مدرســة قريــة مثلــث ٢٠٠٥ لــسنة )٢٠٩(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 الشهداء بجنين
 الرابع والستون

٤٦٣- 
ـــم  ـــوزراء رق ـــس ال ـــسنة ) ٢١٠(قـــرار مجل ـــشهداء فـــي المحافظـــات ٢٠٠٥ل ـــة ألســـر ال م بتقـــديم ســـلة غذائي

 الشمالية
 الرابع والستون

 الرابع والستون بالتنظيم الهيكلي والوظيفي لمكتب نائب رئيس الوزراء م٢٠٠٥لسنة ) ٢١١(قرار مجلس الوزراء رقم  -٤٦٤

٤٦٥- 
م بالمصادقة على توصيات اللجنة الفنية لـدعم المؤسـسات ٢٠٠٥ لسنة )٢١٢(قرار مجلس الوزراء رقم 

 المقدسية
 الرابع والستون

٤٦٦- 
م باســتمالك التــصرف فـــي قطعــة أرض لغايــات المنفعـــة ٢٠٠٥ لــسنة )٢١٣(رقـــم قــرار مجلــس الــوزراء 

 العامة لصالح بلدية بيت لحم
 الرابع والستون

٤٦٧- 
م بتقـــديم الـــدعم المـــالي إلنـــشاء جـــدران اســـتنادية لملعـــب ٢٠٠٥ لـــسنة )٢١٤(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 السالم في العيسوية
 الرابع والستون

 الرابع والستون  مهام الوزراء المفوضينبإنهاءم ٢٠٠٥ لسنة )٢١٥(قرار مجلس الوزراء رقم  -٤٦٨

٤٦٩- 
م باعتماد موازنـة لـوزارة الثقافـة لتغطيـة نفقـات نـسخ وتوزيـع ٢٠٠٥ لسنة )٢١٦(قرار مجلس الوزراء رقم 

 النشيد الوطني
 الرابع والستون

 الرابع والستون حصاءات الرسمية األساسية العشر لإلئالمباد م باعتماد٢٠٠٥لسنة ) ٢١٧(قرار مجلس الوزراء رقم  -٤٧٠

٤٧١- 
م بتخــصيص مبلــغ مــالي للبــدء بتــشغيل صــندوق تطــوير ٢٠٠٥ لــسنة )٢١٨(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 وٕاقراض البلديات
 الرابع والستون

 الرابع والستون  آليات تنفيذ مشروع حاسوب لكل بيتبشأنم ٢٠٠٥ لسنة )٢١٩(قرار مجلس الوزراء رقم  -٤٧٢

٤٧٣- 
 موعد إجراء المرحلـة الرابعـة مـن انتخابـات مجـالس بشأنم ٢٠٠٥ لسنة )٢٢٠(ء رقم قرار مجلس الوزرا

 الهيئات المحلية
 الرابع والستون

٤٧٤- 
م بالمـــصادقة علــــى توصــــيات اللجنـــة الوزاريــــة الثالثيــــة ٢٠٠٥ لــــسنة )٢٢١(قـــرار مجلــــس الـــوزراء رقــــم 

 الخاصة بتصويب أوضاع المحطات اإلذاعية والتلفزيونية
 الرابع والستون
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٤٧٥- 
بــرامج المركــز الــوطني الفلــسطيني لتأهيــل وتعلــيم  م بــدعم٢٠٠٥ لــسنة )٢٢٢(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 الكبار
 الرابع والستون

٤٧٦- 
م بتقـديم الـدعم المـالي لتنفيـذ مـشروع بنـاء جـدران اسـتنادية ٢٠٠٥ لـسنة )٢٢٣(قرار مجلس الـوزراء رقـم 

  ديسأبولمقبرة 
 الرابع والستون

٤٧٧- 
م بتقــديم الــدعم المــالي لتــسديد احتياجــات عيــادة قريــة أبــو ٢٠٠٥ لــسنة )٢٢٤(رقــم قــرار مجلــس الــوزراء 

 شخيدم
 الرابع والستون

٤٧٨- 
م بتقــديم الــدعم المــالي الســتكمال تركيــب عمــودين لــشبكة ٢٠٠٥ لــسنة )٢٢٥(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 الكهرباء في قرية دير أبو مشعل
 الرابع والستون

 الرابع والستون م بتقديم الدعم المالي لتعويض قطاع الكهرباء في غزة٢٠٠٥ لسنة )٢٢٦(قرار مجلس الوزراء رقم  -٤٧٩

 الرابع والستون وجيه عمارنه/ م بتغطية أتعاب المساح السيد ٢٠٠٥ لسنة )٢٢٧(قرار مجلس الوزراء رقم  -٤٨٠

٤٨١- 
يـــل م بتقـــديم الـــدعم المـــالي إلعـــادة تـــرميم مقـــر نـــادي عت٢٠٠٥ لـــسنة )٢٢٨(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 الرياضي الثقافي
 الرابع والستون

 الرابع والستون م بتقديم الدعم المالي لنادي النويعمة الرياضي٢٠٠٥ لسنة )٢٢٩(قرار مجلس الوزراء رقم  -٤٨٢

 الرابع والستون م بتغطية تكاليف رسوم ربط خط كهربائي فصايل٢٠٠٥ لسنة )٢٣٠(قرار مجلس الوزراء رقم  -٤٨٣

 الرابع والستون م بتقديم الدعم المالي لمجلس قروي عين البيضا٢٠٠٥ لسنة )٢٣١(قرار مجلس الوزراء رقم  -٤٨٤

 الرابع والستون م بتغطية نفقات مرافق صحية في مدرسة برقين األساسية٢٠٠٥لسنة ) ٢٣٢(قرار مجلس الوزراء رقم  -٤٨٥

٤٨٦- 
والطفـولي فـي م بتقديم الدعم المـالي لمركـز أجيـال الـشبابي ٢٠٠٥لسنة ) ٢٣٣(قرار مجلس الوزراء رقم 

  برقينقرية
 الرابع والستون

٤٨٧- 
م بتغطيــة نفقــات تــشطيب غــرفتين صــفيتين بمدرســة بنــات ٢٠٠٥ لــسنة ٢٣٤قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 تياسير األساسية
 الرابع والستون

٤٨٨- 
م بتقــديم الــدعم المــالي ألهــالي قريــة العقبــة لحــل مــشكلة ٢٠٠٥لــسنة ) ٢٣٥(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 المياه
  والستونالرابع

 الرابع والستون م بتقديم الدعم المالي لتغطية احتياجات مدارس طمون٢٠٠٥لسنة ) ٢٣٦(قرار مجلس الوزراء رقم  -٤٨٩

٤٩٠- 
م بالمصادقة على توصيات اللجنة الوزاريـة الخاصـة بـإدارة ٢٠٠٥ لسنة )٢٣٧(قرار مجلس الوزراء رقم 

 المساعدات المقدمة للمواطنين المحتاجين
 الرابع والستون

 الرابع والستون م بتقديم الدعم المالي لبلدية الشيوخ بمحافظة الخليل٢٠٠٥ لسنة )٢٣٨(قرار مجلس الوزراء رقم  -٤٩١

٤٩٢- 
م بتقديم الدعم المالي لصالح جمعية باقة الشرقية للخدمات ٢٠٠٥ لسنة )٢٤٠(قرار مجلس الوزراء رقم 

 الزراعية
 الرابع والستون

 الرابع والستون م بتغطية نفقات تأهيل وتعبيد مدخل قرية العقبة٢٠٠٥نة  لس)٢٤١(قرار مجلس الوزراء رقم  -٤٩٣

٤٩٤- 
ــــوزراء رقــــم  ــــس ال ــــسنة )٢٤٢(قــــرار مجل ــــشهداء ٢٠٠٥ ل ــــة نفقــــات اإلفطــــار الجمــــاعي ألســــر ال م بتغطي

 والمعتقلين بجنين
 الرابع والستون

 الخامس والستون طلب موسى القريوتي بتغطية مبلغ الدية للمواطن عبد المم٢٠٠٥لسنة ) ٢٤٥(قرار مجلس الوزراء رقم  -٤٩٥

 الخامس والستون   التضامن مع الشعب الباكستاني جراء الزلزالبشأن م٢٠٠٥ لسنة )٢٤٦(قرار مجلس الوزراء رقم  -٤٩٦
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٤٩٧- 
بالمــصادقة علــى توصــيات اللجنــة التوجيهيــة للمــؤتمر  م٢٠٠٥ لــسنة )٢٤٧(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 ت لحمبي االستثماري المزمع عقده في مدينة
 الخامس والستون

٤٩٨- 
ــــسجون م٢٠٠٥لــــسنة ) ٢٤٨(قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم   بتعزيــــز صــــمود األســــرى الفلــــسطينيين فــــي ال

 اإلسرائيلية
 الخامس والستون

٤٩٩- 
ـــم  ـــوزراء رق ـــس ال ـــسنة  )٢٤٩(قـــرار مجل ـــة إتحـــاد شـــباب م٢٠٠٥ل ـــدعم المـــالي لمـــساعدة جمعي ـــديم ال  بتق

 النضال الفلسطيني
 الخامس والستون

٥٠٠- 
ــــرار م ــــمق  بتقــــديم الــــدعم المــــالي لمــــساعدة الجمعيــــة التعاونيــــة م٢٠٠٥لــــسنة  )٢٥٠( جلــــس الــــوزراء رق

 للحاصالت الزراعية في محافظة أريحا واألغوار
 الخامس والستون

 الخامس والستون  بشراء مضخة مياه عاموديهم٢٠٠٥لسنة  )٢٥١(قرار مجلس الوزراء رقم  -٥٠١

 الخامس والستون  بتقديم الدعم المالي لنادي عقابا والمركز النسويم٢٠٠٥لسنة  )٢٥٢(قرار مجلس الوزراء رقم  -٥٠٢

 الخامس والستون  بتقديم الدعم المالي لبلدة برطعة لشراء قطعة أرضم٢٠٠٥لسنة ) ٢٥٣(قرار مجلس الوزراء رقم  -٥٠٣

٥٠٤- 
 بتقـــديم دعـــم مـــالي إلقامـــة جـــدار حـــول مدرســـة برطعـــة م٢٠٠٥لـــسنة ) ٢٥٤(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 نويةالثا
 الخامس والستون

٥٠٥- 
 بتقــديم دعــم مــالي لبنــاء مدرســة ثانويــة للبنــات فــي قريــة م٢٠٠٥لــسنة  )٢٥٥(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 رمانة
 الخامس والستون

٥٠٦- 
 بتقـــديم دعـــم مـــالي لتغطيـــة تكـــاليف التحـــضير لخـــوض م٢٠٠٥لـــسنة  )٢٥٦(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 انتخابات النادي الرياضي ببلدة سيلة الظهر
 الخامس والستون

٥٠٧- 
ـــوزراء رقـــم  ـــسنة  )٢٥٧(قـــرار مجلـــس ال  بتغطيـــة تكـــاليف أتعـــاب مـــسح األراضـــي فـــي منطقـــة م٢٠٠٥ل

  السواحرة وأبو ديس
 الخامس والستون

 الخامس والستون   بتمويل بناء الطابق الثاني لمعهد الطفل بجامعة القدسم٢٠٠٥ لسنة )٢٥٨(قرار مجلس الوزراء رقم  -٥٠٨

٥٠٩- 
 بالمصادقة على توصيات اللجنة الوزاريـة الخاصـة بـإدارة م٢٠٠٥لسنة  )٢٥٩(ء رقم قرار مجلس الوزرا

  المساعدات المقدمة للمواطنين المحتاجين
 الخامس والستون

٥١٠- 
 بتــوفير األمــوال الالزمــة لتــدعيم دور المؤســسة األمنيــة م٢٠٠٥لــسنة  )٢٦٠(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  وٕاعادة بناء مقراتها
 الخامس والستون

٥١١- 
 بتقديم الدعم المالي لصالح جمعية بـدو للتنميـة والتطـوير م٢٠٠٥لسنة  )٢٦١(رار مجلس الوزراء رقم ق

  قضاء القدس
 الخامس والستون

٥١٢- 
 بتقــديم الــدعم المــالي ألبنــاء عــشيرة الهــذالين بمحافظــة م٢٠٠٥لــسنة ) ٢٦٢(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  الخليل
 الخامس والستون

٥١٣- 
ـــوزراء رقـــم  ـــسنة  )٢٦٣(قـــرار مجلـــس ال  بتقـــديم الـــدعم المـــالي لتغطيـــة تكـــاليف تجهيـــز مركـــز م٢٠٠٥ل

  حاسوب في مدرسة إناث قرية صفا
 الخامس والستون

٥١٤- 
 بتقـــديم الـــدعم المـــالي لفرقـــة مـــسرحية الجـــدار لتغطيـــة م٢٠٠٥لـــسنة  )٢٦٤(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  تكاليف تمثيل فلسطين في مهرجان قرطاج الدولي
 الخامس والستون

 الخامس والستون بتغطيـة الـدعم المـالي لتأثيـث مجلـس قـروي اللـبن الغربـي م٢٠٠٥لسنة  )٢٦٥( مجلس الوزراء رقم قرار -٥١٥
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  بمحافظة رام اهللا والبيرة

٥١٦- 
 بتقديم الـدعم المـالي لـصالح مدرسـة سـانت جـورج التابعـة م٢٠٠٥لسنة  )٢٦٦(قرار مجلس الوزراء رقم 

   خمسة أجهزة حاسوب المقدسية لشراءاألرثوذكسلبطريركية الروم 
 الخامس والستون

٥١٧- 
 بتقديم الدعم المالي لصيانة وترميم وشراء أجهزة ومعدات م٢٠٠٥لسنة  )٢٦٧(قرار مجلس الوزراء رقم 

  خاصة لقاعة الشهداء بمركز شباب األمعري
 الخامس والستون

٥١٨- 
 بـــن الوليـــد  بتقـــديم الـــدعم المـــالي لـــصالح روضـــة خالـــدم٢٠٠٥لـــسنة  )٢٦٨(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  اإلسالمية في شمال غزة
 الخامس والستون

٥١٩- 
بالمـصادقة علـى الـسياسات العامـة السـتخدام الحاسـوب  م٢٠٠٥ لـسنة )٢٦٩(قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  العامة وشبكة اإلنترنت في المؤسسات
 الخامس والستون

 الخامس والستون  في قطاع غزة) م١٩٦٧(حدود  بشأنم ٢٠٠٥ لسنة )٢٧٠(قرار مجلس الوزراء رقم  -٥٢٠

 الخامس والستون  المجلس األعلى للمرور وتنظيمه م بإنشاء٢٠٠٥ لسنة )٢٧١(قرار مجلس الوزراء رقم  -٥٢١

 الخامس والستون   عطلة عيد الفطر السعيدبشأن م٢٠٠٥لسنة  )٢٧٢(قرار مجلس الوزراء رقم  -٥٢٢

٥٢٣- 
ثـار إلـى عـضوية مجلـس إدارة وزارة الـسياحة واآل م بإضـافة٢٠٠٥ لـسنة )٢٧٣(قرار مجلس الوزراء رقم 

 سلطة جودة البيئة
 الخامس والستون

 الخامس والستون   مجلس الوزراء المتعلقة بالدعم والتعويضاتقرار  بشأنم ٢٠٠٥لسنة ) ٢٧٤(قرار مجلس الوزراء رقم  -٥٢٤

 الستونالخامس و   اتفاقية القرض المقدم من البنك اإلسالمي بشأنم ٢٠٠٥ لسنة )٢٧٥(قرار مجلس الوزراء رقم  -٥٢٥

 الخامس والستون  تفعيل مركز الحاسوب الحكومي بشأنم ٢٠٠٥ لسنة )٢٧٦(قرار مجلس الوزراء رقم  -٥٢٦

 الخامس والستون   في فلسطينلالعتمادمركز  م بإنشاء٢٠٠٥ لسنة )٢٧٧(قرار مجلس الوزراء رقم  -٥٢٧

٥٢٨- 
 الــشمال للتنميــة  بتقــديم الــدعم المــالي لمــساعدة جمعيــةم٢٠٠٥لــسنة  )٢٧٨(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  والتطوير المجتمعي بغزة
 الخامس والستون

٥٢٩- 
 بتقديم الـدعم المـالي إلقامـة خمـسة إفطـارات جماعيـة فـي م٢٠٠٥لسنة  )٢٧٩(قرار مجلس الوزراء رقم 

  المحافظات الشمالية
 الخامس والستون

٥٣٠- 
اركة وفد فلسطين  بتقديم الدعم المالي لتغطية تكاليف مشم٢٠٠٥لسنة  )٢٨٠(قرار مجلس الوزراء رقم 

   وتصنيف الحكام في بطولة العالم بقبرصهللكاراتي
 الخامس والستون

 الخامس والستون   بتقديم الدعم المالي لجمعية رفات للتعاونم٢٠٠٥لسنة  )٢٨١(قرار مجلس الوزراء رقم  -٥٣١

٥٣٢- 
ثالـــث  بتقـــديم الـــدعم المـــالي الســـتكمال ســـقف الطـــابق الم٢٠٠٥لـــسنة  )٢٨٢(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 
  لجمعية األقصى للمعاقين

 الخامس والستون

٥٣٣- 
 تعزيز صـمود أهـالي حـي البـشير بمنطقـة الـسواحرة بشأن م٢٠٠٥لسنة  )٢٨٣(قرار مجلس الوزراء رقم 

  بمحافظة القدس
 الخامس والستون

 لستونالخامس وا  )فجر( بتقديم الدعم المالي لرابطة جرحى فلسطين م٢٠٠٥لسنة ) ٢٨٤(قرار مجلس الوزراء رقم  -٥٣٤

٥٣٥- 
 بتقديم الدعم المالي لمساعدة جمعية الصمود الخيرية في م٢٠٠٥لسنة ) ٢٨٥(قرار مجلس الوزراء رقم 

  غزة
 الخامس والستون

 الخامس والستون بتقديم الدعم المالي لسداد الـديون المتراكمـة علـى جمعيـة م٢٠٠٥لسنة  )٢٨٦(قرار مجلس الوزراء رقم  -٥٣٦
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 ١٢٣

  أصدقاء المريض في مدينة جنين

٥٣٧- 
ــدة دورا م٢٠٠٥لــسنة  )٢٨٧(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم   بتقــديم الــدعم المــالي لــشراء قطعــة أرض فــي بل

  بمحافظة الخليل إلنشاء مدرسة عليها
 الخامس والستون

٥٣٨- 
 بتقــديم الــدعم المــالي لــدعم مــشروع البــساط البلــدي فــي م٢٠٠٥لــسنة  )٢٨٨(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  لخليلجمعية السموع الخيرية بمحافظة ا
 الخامس والستون

٥٣٩- 
 بتقديم الدعم المـالي لـدعم نـادي شـباب الـسموع بمحافظـة م٢٠٠٥لسنة  )٢٨٩(قرار مجلس الوزراء رقم 

  الخليل
 الخامس والستون

٥٤٠- 
 تـــشطيب القـــسم الـــسفلي إلكمـــال بتقـــديم الـــدعم المـــالي م٢٠٠٥لـــسنة  )٢٩٠(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  الخاصة من جمعية الهالل األحمر ببلدة بني نعيملمدرسة الصم والبكم وذوي االحتياجات 
 الخامس والستون

٥٤١- 
 بتقـديم الـدعم المـالي إلعـادة تأهيـل طريـق عـين قينيـا فـي م٢٠٠٥لـسنة  )٢٩١(قرار مجلس الوزراء رقم 

  محافظة رام اهللا والبيرة
 الخامس والستون

٥٤٢- 
مــة حفــل تكــريم لمجموعــة مــن  بتقــديم الــدعم المــالي إلقام٢٠٠٥لــسنة  )٢٩٢(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  الطلبة المتفوقين في مخيم الجلزون
 الخامس والستون

٥٤٣- 
 بإعادة تأهيل البيوت المحروقة في قرية الطيبة بمحافظـة م٢٠٠٥لسنة  )٢٩٣(قرار مجلس الوزراء رقم 

  رام اهللا والبيرة
 الخامس والستون

٥٤٤- 
ات اللجنة الفنية لـدعم المؤسـسات  بالمصادقة على توصيم٢٠٠٥لسنة  )٢٩٤(قرار مجلس الوزراء رقم 

  المقدسية
 الخامس والستون

٥٤٥- 
م بالمصادقة على توصيات اللجنة الوزاريـة الخاصـة بـإدارة ٢٠٠٥لسنة  )٢٩٥(قرار مجلس الوزراء رقم 

  المساعدات المقدمة للمواطنين المحتاجين
 الخامس والستون

٥٤٦- 
مـالي السـتكمال بنــاء وتجهيـز ملعـب كــرة  بتقـديم الــدعم الم٢٠٠٥لـسنة  )٢٩٦(قـرار مجلـس الـوزراء رقــم 
  القدم في قرية كفر نعمة

 الخامس والستون

٥٤٧- 
 بتقديم الدعم المالي ألهالي قرية كفـر نعمـة بمحافظـة رام م٢٠٠٥لسنة  )٢٩٧(قرار مجلس الوزراء رقم 

  اهللا لتنفيذ مشروع الطرق الداخلية في القرية
 الخامس والستون

٥٤٨- 
 بتقديم الدعم المالي لسداد عجز وتغطية التزامات جمعية م٢٠٠٥سنة ل )٢٩٨(قرار مجلس الوزراء رقم 

  الحياة واألمل في محافظة شمال غزة
 الخامس والستون

٥٤٩- 
 بتقـــديم الـــدعم المـــالي إلصـــالح مبنـــى مقـــر قيـــادة إقلـــيم م٢٠٠٥لـــسنة  )٢٩٩(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

   فتح في مدينة بيت الهيا–الشمال 
 الخامس والستون

٥٥٠- 
ــ  بتقــديم الــدعم المــالي الســتكمال إنــشاء المبنــى الخــاص م٢٠٠٥لــسنة  )٣٠٠(س الــوزراء رقــم قــرار مجل

  بمركز شباب بيت الهيا
 الخامس والستون

٥٥١- 
ـــم  ـــوزراء رق ـــس ال ـــسنة  )٣٠١(قـــرار مجل ـــز مقـــر رابطـــة الخـــريجين م٢٠٠٥ل ـــديم الـــدعم المـــالي لتجهي  بتق
  الجامعيين في محافظة رفح

 الخامس والستون

٥٥٢- 
 وادي غـزة – بتقديم الدعم المالي ألهالي منطقـة المغراقـة م٢٠٠٥لسنة  )٣٠٢(زراء رقم قرار مجلس الو 

  لتغطية تكاليف أجرة حافلة نقل الطالب
 الخامس والستون

 الخامس والستون بتقــديم الــدعم المــالي لتكملـة بنــاء مئذنــة وشــبابيك مــسجد م٢٠٠٥لـسنة  )٣٠٣(قـرار مجلــس الــوزراء رقــم  -٥٥٣
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 ١٢٤

 يت لحماألبرار في بلدة العبيدية بمحافظة ب

٥٥٤- 
 بتقــديم الــدعم المــالي لتــرميم مدرســة العقربانيــة األساســية م٢٠٠٥لــسنة  )٣٠٤(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 بنابلس
 الخامس والستون

٥٥٥- 
 بتقديم الدعم المالي لبناء أربع غرف صفية لمدرسة صيد م٢٠٠٥لسنة  )٣٠٥(قرار مجلس الوزراء رقم 

 في قرية صيد بمحافظة جنين
 لخامس والستونا

 الخامس والستون  بتقديم الدعم المالي لمساعدة نادي عيبال الرياضيم٢٠٠٥لسنة  )٣٠٧(قرار مجلس الوزراء رقم  -٥٥٦

 الخامس والستون  البضائع الواردة بحوزة المسافرينبشأن م٢٠٠٥لسنة  )٣٠٨(قرار مجلس الوزراء رقم  -٥٥٧

٥٥٨- 
ـــم  ـــوزراء رق ـــس ال ـــسنة  )٣٠٩(قـــرار مجل ـــديم٢٠٠٥ل ـــادي إتحـــاد بيـــت لقيـــا  بتق ـــصالح ن ـــدعم المـــالي ل م ال

 بمحافظة رام اهللا والبيرة
 الخامس والستون

٥٥٩- 
 بتقـديم الـدعم المـالي لنـادي قريـة بلعـين بمحافظـة رام اهللا م٢٠٠٥لـسنة ) ٣١٠(قرار مجلس الـوزراء رقـم 

 والبيرة
 الخامس والستون

٥٦٠- 
الي لتجهيز جمعيـة بيـت الـسالم لألمومـة  بتقديم الدعم المم٢٠٠٥لسنة  )٣١١(قرار مجلس الوزراء رقم 

 والطفولة في قرية خربثا بمحافظة رام اهللا والبيرة
 الخامس والستون

٥٦١- 
 بتقديم الدعم المالي لتغطيـة تكـاليف مـشروع إنـشاء مركـز م٢٠٠٥لسنة  )٣١٢(قرار مجلس الوزراء رقم 
 حاسوب في قرية بدرس

 الخامس والستون

٥٦٢- 
 بتقديم الدعم المالي لـصالح جمعيـة بيـت الـسالم لألمومـة م٢٠٠٥سنة ل) ٣١٣(قرار مجلس الوزراء رقم 

 والطفولة في قرية خربثا بمحافظة رام اهللا والبيرة
 الخامس والستون

٥٦٣- 
 بتقــديم الــدعم المــالي ألهــالي بلــدة الطــور فــي محافظــة م٢٠٠٥لــسنة ) ٣١٤(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 القدس
 الخامس والستون

٥٦٤- 
 بالمصادقة على توصيات لجنة الشؤون اإلداريـة الوزاريـة م٢٠٠٥لسنة ) ٣١٥(م قرار مجلس الوزراء رق

 الدائمة
 الخامس والستون

٥٦٥- 
 بالمـــصادقة علـــى توصـــيات اللجنـــة التوجيهيـــة الوطنيـــة م٢٠٠٥لـــسنة ) ٣١٦(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 إلصالح وتطوير قطاع الصحة ونظام الرعاية الصحية
 الخامس والستون

٥٦٦- 
 بالمصادقة على توصيات اللجنة الوزاريـة الخاصـة بـإدارة م٢٠٠٥لسنة ) ٣١٧(زراء رقم قرار مجلس الو 

 المساعدات المقدمة للمواطنين المحتاجين
 الخامس والستون

٥٦٧- 
تفاقيـات مـع البنـوك التجاريـة اوزيـر الماليـة إبـرام  م بتفـويض٢٠٠٥لسنة ) ٣١٨(قرار مجلس الوزراء رقم 

 نيةالفلسطي نيابة عن السلطة الوطنية
 الخامس والستون

٥٦٨- 
 بتقــديم الــدعم المــالي لنــادي أريحــا للفروســية بمحافظـــة م٢٠٠٥لــسنة ) ٣١٩(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 أريحا واألغوار
 الخامس والستون

٥٦٩- 
 بتقديم الدعم المالي لمـساعدة سـكان المنـاطق الريفيـة فـي م٢٠٠٥لسنة ) ٣٢٠(قرار مجلس الوزراء رقم 

 محافظة بيت لحم
 لستونالخامس وا

٥٧٠- 
وزارة االقتصاد الوطني إلى عضوية مجلس إدارة  م بإضافة٢٠٠٥لسنة ) ٣٢١(قرار مجلس الوزراء رقم 

 سلطة جودة البيئة
 الخامس والستون

 الخامس والستون االستقالل عطلة عيد بشأن  م٢٠٠٥لسنة ) ٣٢٢(قرار مجلس الوزراء رقم  -٥٧١
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 ١٢٥

٥٧٢- 
م دعم مالي لمساعدة جمعية المنبـر الـشبابي للتنميـة  بتقديم٢٠٠٥لسنة ) ٣٢٣(قرار مجلس الوزراء رقم 

 البشرية
 الخامس والستون

 الخامس والستون   بتقديم دعم مالي لمساعدة نادي شباب نابلسم٢٠٠٥لسنة  )٣٢٤(قرار مجلس الوزراء رقم  -٥٧٣

٥٧٤- 
 بتقــديم دعــم مــالي لجمعيــة الهــالل األحمــر الفلــسطيني م٢٠٠٥لــسنة ) ٣٢٥(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 لشراء قطعة أرض
 الخامس والستون

٥٧٥- 
ـــم  ـــوزراء رق ـــس ال ـــسنة ) ٣٢٦(قـــرار مجل ـــة عيـــسى التعاونيـــة م٢٠٠٥ل ـــة نزل ـــدعم المـــالي لجمعي ـــديم ال  بتق
  الزراعية بمحافظة طولكرم

 الخامس والستون

 والستونالخامس    بتقديم الدعم المالي لمنتدى شباب جباليا في قطاع غزةم٢٠٠٥لسنة ) ٣٢٧(قرار مجلس الوزراء رقم  -٥٧٦

 الخامس والستون   بتقديم الدعم المالي لتأثيث مبنى بلدية دير البلحم٢٠٠٥لسنة ) ٣٢٨(قرار مجلس الوزراء رقم  -٥٧٧

٥٧٨- 
 بتقــديم الــدعم المــالي لجمعيــة شــاهد لتنميــة المجتمــع فــي م٢٠٠٥لــسنة ) ٣٢٩(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  بيت الهيا كمساعدة طارئة
 الخامس والستون

٥٧٩- 
 بتقديم الدعم المالي لتغطية تكاليف مركـز وطننـا للـشباب م٢٠٠٥لسنة ) ٣٣٠(وزراء رقم قرار مجلس ال

 بمخيم جباليا في قطاع غزة
 الخامس والستون

٥٨٠- 
ــــوزراء رقــــم  ــــس ال ــــدعم المــــالي لجمعيــــة م٢٠٠٥لــــسنة ) ٣٣١(قــــرار مجل ــــدون للتنميــــة ابــــن بتقــــديم ال  خل

 .المجتمعية في قطاع غزة
 الخامس والستون

٥٨١- 
 بتقديم الـدعم المـالي لهيئـة طالئـع األقـصى بمخـيم جباليـا م٢٠٠٥لسنة ) ٣٣٢(لوزراء رقم قرار مجلس ا
 في قطاع غزة

 الخامس والستون

٥٨٢- 
 بتقــديم الــدعم المــالي لجمعيــة األمــل التنمويــة فــي بيــت م٢٠٠٥لــسنة  )٣٣٣(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 حانون بقطاع غزة
 الخامس والستون

٥٨٣- 
 بتقــديم الــدعم المــالي لتــشغيل مدرســة الــصالحين ببلـــدة م٢٠٠٥لــسنة  )٣٣٤(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 اليامون بمحافظة جنين
 الخامس والستون

٥٨٤- 
 بتقديم الدعم المالي لتمويل مشروع جمعيـة ياسـر عرفـات م٢٠٠٥لسنة  )٣٣٦(قرار مجلس الوزراء رقم 

 لصحة المرأة
 الخامس والستون

٥٨٥- 
 أربعة أالف دونم مـن األراضـي )٤٠٠٠(بتأجير مساحة  م٢٠٠٥لسنة  )٣٣٧(قرار مجلس الوزراء رقم 

 المقام عليها الدفيئات الزراعية
 الخامس والستون

٥٨٦- 
 بتقـديم الـدعم المـالي للمـساهمة فـي سـقف الطـابق الثالـث م٢٠٠٥لـسنة  )٣٣٨(قرار مجلس الوزراء رقم 

 لعيادة ومسجد جعفر بن أبي طالب في السواحرة الشرقية بمنطقة القدس
 لستونالخامس وا

٥٨٧- 
 بتقــديم الــدعم المــالي لجمعيــة حوســان الخيريــة بمحافظــة م٢٠٠٥لــسنة  )٣٣٩(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 بيت لحم
 الخامس والستون

٥٨٨- 
 بتقـديم الـدعم المــالي لجمعيـة األقــصى للمعـاقين الخيريــة م٢٠٠٥لــسنة  )٣٤٠(قـرار مجلـس الــوزراء رقـم 

 ببلدة السموع بمحافظة الخليل
 الخامس والستون

 الخامس والستون  بتقديم الدعم المالي لجمعية األمل الخيرية للصمم٢٠٠٥لسنة  )٣٤١(قرار مجلس الوزراء رقم  -٥٨٩

٥٩٠- 
 بتقــديم الــدعم المــالي لمدرســة بلعــين الثانويــة المختلطــة م٢٠٠٥لــسنة  )٣٤٢(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 بمحافظة رام اهللا
 الخامس والستون
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٥٩١- 
 بتقـــديم الـــدعم المـــالي لمركـــز فيـــصل الحـــسيني الطبـــي م٢٠٠٥نة لـــس )٣٤٣(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 العالجي اإلرشادي بمنطقة القدس
 الخامس والستون

 الخامس والستون  بتقديم الدعم المالي لرابطة أندية القدس بمحافظة القدسم٢٠٠٥لسنة ) ٣٤٤(قرار مجلس الوزراء رقم  -٥٩٢

٥٩٣- 
الدعم المالي لإلتحاد الفلسطيني للجـودو بمحافظـة  بتقديم م٢٠٠٥لسنة  )٣٤٥(قرار مجلس الوزراء رقم 

 القدس
 الخامس والستون

٥٩٤- 
 بتقــديم الــدعم المــالي لإلتحــاد العــام للفالحــين التعــاونيين م٢٠٠٥لــسنة  )٣٤٦(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
 الزراعيين بمحافظة القدس

 الخامس والستون

٥٩٥- 
لمـالي للـشبيبة الطالبيـة فـي جامعـة القـدس  بتقـديم الـدعم ام٢٠٠٥لـسنة  )٣٤٧(قرار مجلس الوزراء رقم 
 المفتوحة في مدينة جنين

 الخامس والستون

٥٩٦- 
 بتقــديم الــدعم المــالي للمــساهمة فــي إقامــة مبنــى الهــالل م٢٠٠٥لــسنة  )٣٤٨(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 األحمر الفلسطيني في بلدة بني نعيم بمحافظة الخليل
 الخامس والستون

٥٩٧- 
 بتقـديم الـدعم المـالي لبلـدة الرماضـين الحدوديـة بمحافظـة م٢٠٠٥لـسنة  )٣٤٩(قرار مجلس الوزراء رقم 

 الخليل
 الخامس والستون

٥٩٨- 
 بتقـــديم الـــدعم المـــالي لمجلـــس قـــروي شـــوفة بمحافظـــة م٢٠٠٥لـــسنة ) ٣٥٠(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 طولكرم
 الخامس والستون

٥٩٩- 
ي لمجلـس قـروي كفـر الـديك بمحافظـة  بتقـديم الـدعم المـالم٢٠٠٥لـسنة  )٣٥١(قرار مجلس الوزراء رقم 

 رام اهللا والبيرة
 الخامس والستون

٦٠٠- 
 بتقـديم الـدعم المـالي لبلديـة كفـر الـديك بمحافظـة رام اهللا م٢٠٠٥لـسنة ) ٣٥٢(قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

 والبيرة
 الخامس والستون

٦٠١- 
الكهربـــائي لمنـــازل  بتقـــديم الـــدعم المـــالي لتمديـــد التيـــار م٢٠٠٥لـــسنة ) ٣٥٣(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 وواد رقم ببلدة بيت فجار بمحافظة بيت لحم –مواطنين في منطقة السماقة 
 الخامس والستون

٦٠٢- 
 بتقـديم الـدعم المـالي لـصالح قريـة خربـة جبـارة بمحافظـة م٢٠٠٥لـسنة ) ٣٥٤(قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

 طولكرم
 الخامس والستون

٦٠٣- 
مصادقة على توصيات اللجنة الوزاريـة الخاصـة بـإدارة  بالم٢٠٠٥لسنة ) ٣٥٥(قرار مجلس الوزراء رقم 

 المساعدات المقدمة للمواطنين المحتاجين
 الخامس والستون

٦٠٤- 
 بالمـــصادقة علـــى توصـــيات اللجنـــة التوجيهيـــة الوطنيـــة م٢٠٠٥لـــسنة ) ٣٥٧(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 إلصالح وتطوير قطاع الصحة ونظام الرعاية الصحية
 الخامس والستون

٦٠٥- 
 بالمصادقة على توصيات اللجنة الوزاريـة الخاصـة بـإدارة م٢٠٠٥لسنة ) ٣٥٨(مجلس الوزراء رقم قرار 

 المساعدات المقدمة للمواطنين المحتاجين
 الخامس والستون

٦٠٦- 
 بالمصادقة على توصيات اللجنة الفنية لـدعم المؤسـسات م٢٠٠٥لسنة ) ٣٥٩(قرار مجلس الوزراء رقم 

 المقدسية
 الخامس والستون

 الخامس والستون  المشاريع الحكومية الطارئة بشأنم ٢٠٠٥لسنة ) ٣٦٠(ار مجلس الوزراء رقم قر  -٦٠٧

٦٠٨- 
 بتقديم الدعم المالي لبعض المدارس والجمعيات والنوادي م٢٠٠٥ لسنة )٣٦١(قرار مجلس الوزراء رقم 

 والهيئات المحلية
 الخامس والستون
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٦٠٩- 
تفاقية المخدرات بين السلطة الوطنية الفلسطينية ا بشأنم ٢٠٠٥لسنة ) ٣٦٢(قرار مجلس الوزراء رقم 

 م٢٠٠٥والجريمة لسنة  ومكتب األمم المتحدة للمخدرات
 الخامس والستون

٦١٠- 
 بزيادة المبلغ الـشهري المخـصص للمعتقلـين فـي الـسجون م٢٠٠٥لسنة ) ٣٦٣(قرار مجلس الوزراء رقم 

 اإلسرائيلية
 الخامس والستون

٦١١- 
م يـــوم ١٥/١٢/٢٠٠٥ باعتبـــار يـــوم الخمـــيس الموافـــق م٢٠٠٥لـــسنة ) ٣٦٤(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 عطلة رسمية في مناطق انتخابات مجالس الهيئات المحلية للمرحلة الرابعة
 الخامس والستون

 الخامس والستون  عهدة موظفي القطاع الحكومي المتقاعدينبشأن م٢٠٠٥لسنة ) ٣٦٥(قرار مجلس الوزراء رقم  -٦١٢

 الخامس والستون  بتعزيز حماية المرأة المعنفةم٢٠٠٥لسنة ) ٣٦٦(م قرار مجلس الوزراء رق -٦١٣

 الخامس والستون  بإنشاء صندوق التنمية الثقافيةم٢٠٠٥لسنة ) ٣٦٧(قرار مجلس الوزراء رقم  -٦١٤

٦١٥- 
 بالمـصادقة علـى االكتتـاب فـي الزيـادة العامـة الثالثـة فـي م٢٠٠٥لـسنة ) ٣٦٨(قرار مجلس الـوزراء رقـم 

 سالمي للتنميةرأسمال البنك اإل
 الخامس والستون

٦١٦- 
الهيكل التنظيمي والخطة التطويرية لوزارة الشؤون  م بتعديل٢٠٠٥لسنة ) ٣٦٩(قرار مجلس الوزراء رقم 

 المدنية
 الخامس والستون

٦١٧- 
باستحداث وحـدة الرقابـة والتـدقيق لخطـة التنميـة متوسـطة  م٢٠٠٥لسنة ) ٣٧٠(قرار مجلس الوزراء رقم 

 لتخطيطالمدى في وزارة ا
 الخامس والستون

 الخامس والستون  صيانة ورصف معبر رفح في قطاع غزةبشأن م٢٠٠٥ لسنة )٣٧١(قرار مجلس الوزراء رقم  -٦١٨

٦١٩- 
 بالمصادقة على توصيات اللجنة الوزاريـة الخاصـة بـإدارة م٢٠٠٥لسنة ) ٣٧٢(قرار مجلس الوزراء رقم 

 المساعدات المقدمة للمواطنين المحتاجين
 تونالخامس والس

٦٢٠- 
 بالمصادقة علـى توصـيات اللجنـة الفنيـة لدراسـة الطلبـات م٢٠٠٥لسنة ) ٣٧٣(قرار مجلس الوزراء رقم 

 المتعلقة بالدعم والتعويض ومشاريع المحافظات
 الخامس والستون

٦٢١- 
المصادقة على توجيهات اللجنة الوزارية الخاصـة بـإدارة ب م٢٠٠٥لسنة ) ٣٧٥(قرار مجلس الوزراء رقم 

  المقدمة للمواطنين المحتاجينالمساعدات 
 الخامس والستون

٦٢٢- 
 حـول التخطـيط واالنـدماجبالمصادقة على وثيقـة التكامـل  م٢٠٠٥لسنة ) ٣٧٦(قرار مجلس الوزراء رقم 

  الموازنة للسلطة الوطنية الفلسطينية المتوسط المدى وٕاجراءات إعداد
 الخامس والستون

٦٢٣- 
لمصادقة علـى توصـيات اللجنـة الفنيـة لدراسـة الطلبـات  بام٢٠٠٥لسنة ) ٣٧٧(قرار مجلس الوزراء رقم 

  المتعلقة بالدعم والتعويض ومشاريع المحافظات
 الخامس والستون

٦٢٤- 
 بالمصادقة على توصيات اللجنة الوزاريـة الخاصـة بـإدارة م٢٠٠٥لسنة ) ٣٧٨(قرار مجلس الوزراء رقم 

  المساعدات المقدمة للمواطنين المحتاجين
 الخامس والستون

٦٢٥- 
م يــومي ١/١/٢٠٠٥م و٢٥/١٢/٢٠٠٥ يــومي باعتبــار م٢٠٠٥لــسنة ) ٣٧٩(ر مجلــس الــوزراء رقــم قــرا

  عطلة رسمية
 الخامس والستون

٦٢٦- 
اسـم الهيئـة الوطنيـة لـشؤون الـصناديق والهيئـات  م بتعـديل٢٠٠٥لـسنة ) ٣٨٧(قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 
  واإلسالمية المالية واإلنمائية العربية

 الخامس والستون

٦٢٧- 
 بالمصادقة على توصيات اللجنة الفنية الخاصـة بطلبـات م٢٠٠٥لسنة ) ٣٨٨(لس الوزراء رقم قرار مج

  الدعم والتعويض ومشاريع المحافظات
 الخامس والستون
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٦٢٨- 
 بالمصادقة على توصيات اللجنة الفنية لـدعم المؤسـسات م٢٠٠٥لسنة ) ٣٨٩(قرار مجلس الوزراء رقم 

  المقدسية
 الخامس والستون

٦٢٩- 
عــام إنعــاش الحيــاة الــسينمائية ) م٢٠٠٦( بــإعالن عــام م٢٠٠٥لــسنة ) ٣٩٠(لــوزراء رقــم قــرار مجلــس ا

  الفلسطينية
 الخامس والستون

 الخامس والستون  فتح الدرجات في المديريات والوحدات في الوزارات بشأنم ٢٠٠٥لسنة ) ٣٩١(قرار مجلس الوزراء رقم  -٦٣٠

٦٣١- 
قة علــى أســس عمــل اللجنــة الوزاريــة الخاصــة بالمــصاد م٢٠٠٥لــسنة ) ٣٩٢(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  المحتاجين بإدارة المساعدات المقدمة للمواطنين
 الخامس والستون

٦٣٢- 
االقتراض واالستدانة نيابة عن السلطة الوطنية  م بتفويض حق٢٠٠٦لسنة ) ٣(قرار مجلس الوزراء رقم 

  الفلسطينية
 الخامس والستون

٦٣٣- 
بالمــصادقة علــى توصــيات اللجنــة الفنيــة الخاصــة بطلبــات  م٢٠٠٦لــسنة ) ٤(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  الدعم والتعويض ومشاريع المحافظات
 الخامس والستون

٦٣٤- 
بالمـصادقة علـى أسـس عمـل اللجنـة الوزاريـة الخاصـة بـإدارة  م٢٠٠٦لسنة ) ٥(قرار مجلس الوزراء رقم 

  المساعدات المقدمة للمواطنين المحتاجين
 الخامس والستون

٦٣٥- 
علـــى خطــة عمــل اللجنــة التوجيهيــة الوطنيـــة  م بالمـــصادقة٢٠٠٦لــسنة ) ٦(زراء رقــم قــرار مجلــس الــو 

  الصحية إلصالح وتطوير قطاع الصحة ونظام الرعاية
 الخامس والستون

٦٣٦- 
 بتخصيص قطعة ارض إلقامة منطقـة صـناعية فـي طوبـاس م٢٠٠٦لسنة ) ٧(قرار مجلس الوزراء رقم 

  لغايات الصناعات الزراعية
 الخامس والستون

 الخامس والستون   عطلة عيد الميالد المجيد للطائفة الشرقيةبشأن م٢٠٠٦لسنة ) ٨(قرار مجلس الوزراء رقم  -٦٣٧

 الخامس والستون   عطلة عيد األضحى المباركبشأن م٢٠٠٦ لسنة )٩(قرار مجلس الوزراء رقم  -٦٣٨

٦٣٩- 
شاريع الطاقــة بالمــصادقة علــى االتفــاق المــالي حــول مــ م٢٠٠٦ لــسنة )١٠(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  أوروبي اإلسرائيلية الفلسطينية بتمويل
  الخامس والستون

٦٤٠- 
" لجنـة عطـاءات خاصـة لمـشروع النقـل الكهربـائي م بتـشكيل٢٠٠٦ لـسنة )١١(قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  "المرحلة الثانية
 الخامس والستون

 الخامس والستون  ؤون المنظمات األهليةإلغاء هيئة حقوق اإلنسان وش بشأنم ٢٠٠٦لسنة ) ١٣(قرار مجلس الوزراء رقم  -٦٤١

٦٤٢- 
 بالمـصادقة علـى توصـيات اللجنـة الفنيـة الخاصـة بطلبـات م٢٠٠٦ لـسنة )١٤(قرار مجلس الـوزراء رقـم 

  الدعم والتعويض ومشاريع المحافظات
 الخامس والستون

٦٤٣- 
 بـإدارة  اللجنـة الوزاريـة الخاصـةتوصـياتم بالمـصادقة علـى ٢٠٠٦ لـسنة )١٥(قرار مجلس الـوزراء رقـم 

  المساعدات المقدمة للمواطنين المحتاجين
 الخامس والستون

٦٤٤- 
 اللجنـة الوزاريـة الخاصـة بـإدارة توصـياتم بالمـصادقة علـى ٢٠٠٦لـسنة ) ١٦(قرار مجلس الـوزراء رقـم 

  المساعدات المقدمة للمواطنين المحتاجين
 الخامس والستون

٦٤٥- 
 اللجنـة الوزاريـة الخاصـة بـإدارة توصـياتلـى م بالمـصادقة ع٢٠٠٦ لـسنة )١٧(قرار مجلس الـوزراء رقـم 

   المتعلقة بالمنظمات األهليةالمساعدات
 الخامس والستون

٦٤٦- 
ــــوزراء رقــــم  ــــس ال ــــسنة ) ١٨(قــــرار مجل ــــات م٢٠٠٦ل ــــة الرســــمية بمناســــبة يــــوم االقتــــراع لالنتخاب  بالعطل

  التشريعية
 الخامس والستون
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٦٤٧- 
لــي الــسلطة الوطنيــة الفلــسطينية فــي اللجنــة ممث م باختيــار٢٠٠٦ لــسنة )١٩(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  ) البحر الميت-البحر األحمر(البحرين  التوجيهية لدراسة جدوى مشروع قناة
 الخامس والستون

 الخامس والستون   بتقديم الدعم المالي لألندية واالتحادات الرياضيةم٢٠٠٦ لسنة )٢٠(قرار مجلس الوزراء رقم  -٦٤٨

٦٤٩- 
 بالمـصادقة علـى توصـيات اللجنـة الفنيـة الخاصـة بطلبـات م٢٠٠٦سنة  لـ)٢١(قرار مجلس الـوزراء رقـم 

  الدعم والتعويض ومشاريع المحافظات
 الخامس والستون

 الخامس والستون   اللجنة الوطنية للسكان م بتشكيل٢٠٠٦ لسنة )٢٢(قرار مجلس الوزراء رقم  -٦٥٠

٦٥١- 
داريـة الـصادرة فـي عهـد الحكومـة م بتجميـد العمـل بـالقرار اإل٢٠٠٦لـسنة  )٢٧(قرار مجلس الوزراء رقم 

 م٢٩/٣/٢٠٠٦م ولغاية ٢٠/١١/٢٠٠٥التاسعة من 
 الثامن والستون

٦٥٢- 
 التـي اتخـذتها اتخاصة لمراجعة القرار  م بتشكيل لجنة وزارية٢٠٠٦ لسنة )٢٨(قرار مجلس الوزراء رقم 

 م٢٩/٣/٢٠٠٦ م إلى٢٠/١١/٢٠٠٥الحكومة التاسعة من 
 الثامن والستون

٦٥٣- 
وتـسلم وزراء الحكومـة العاشـرة لمهـامهم   آليـة اسـتالمبـشأنم ٢٠٠٦ لـسنة )٢٩(راء رقـم قرار مجلس الـوز 

 من األخوة وزراء الحكومة التاسعة
 الثامن والستون

 الثامن والستون مجلس الوزراء األسبوعية م بتنظيم مواعيد جلسات٢٠٠٦ لسنة )٣٠(قرار مجلس الوزراء رقم  -٦٥٤

 الثامن والستون بإلغاء اللجنة الوزارية الدائمة للمنح الدراسية م٢٠٠٦ لسنة )٣١(قرار مجلس الوزراء رقم  -٦٥٥

 الثامن والستون  االنتخابات المحلية للمرحلة الخامسة  استكمال إجراءبشأنم ٢٠٠٦لسنة ) ٣٢(قرار مجلس الوزراء رقم  -٦٥٦

 تونالثامن والس  المصغر يزار م بتشكيل المجلس الو ٢٠٠٦ لسنة )٣٣(قرار مجلس الوزراء رقم  -٦٥٧

 الثامن والستون  العمومية  أرقام المركباتبشأنم ٢٠٠٦ لسنة )٣٤(قرار مجلس الوزراء رقم  -٦٥٨

 الثامن والستون  األمنية لشغل الوظائف الحكومية م بإلغاء السالمة٢٠٠٦ لسنة )٣٥(قرار مجلس الوزراء رقم  -٦٥٩

 ن والستونالثام  الحكومية  المركباتبشأنم ٢٠٠٦ لسنة )٣٦(قرار مجلس الوزراء رقم  -٦٦٠

 الثامن والستون  في سجون االحتالل  مستحقات األسرىبشأنم ٢٠٠٦ لسنة )٣٧(قرار مجلس الوزراء رقم  -٦٦١

 الثامن والستون الفلسطيني  مركز التخطيطبشأنم ٢٠٠٦ لسنة )٣٨(قرار مجلس الوزراء رقم  -٦٦٢

٦٦٣- 
الجئـــين الفلـــسطينيين تـــأمين االحتياجـــات الماليـــة ل بـــشأنم ٢٠٠٦ لـــسنة )٣٩(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 القادمين إلى الجمهورية العربية السورية
 الثامن والستون

 الثامن والستون  القرارات االستثنائية  آلية إصداربشأنم ٢٠٠٦ لسنة )٤٠(قرار مجلس الوزراء رقم  -٦٦٤

٦٦٥- 
 االقتــصادية الوزاريــةاللجنــة  م بالمــصادقة علــى توصــيات٢٠٠٦لــسنة ) ٤١(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 ائمةالد
 الثامن والستون

 الثامن والستون الجديد  المشغل الخلويبشأنم ٢٠٠٦ لسنة )٤٢(قرار مجلس الوزراء رقم  -٦٦٦

 الثامن والستون المحررين في الوظائف الحكومية  استيعاب األسرىبشأنم ٢٠٠٦لسنة ) ٤٣(قرار مجلس الوزراء رقم  -٦٦٧

٦٦٨- 
الجديدة الخاصة بـالوزراء مـن مـرافقين  لتعيينات آلية ابشأنم ٢٠٠٦ لسنة )٤٤(قرار مجلس الوزراء رقم 

 أو مستشارين
 الثامن والستون

 الثامن والستون أوقاف طوباس  استحداث مديريةبشأنم ٢٠٠٦ لسنة )٤٥(قرار مجلس الوزراء رقم  -٦٦٩

٦٧٠- 
الطيران المدني والموانئ البحرية لوزارة  م بإعادة ضم سلطتي٢٠٠٦ لسنة )٤٦(قرار مجلس الوزراء رقم 

 قل والمواصالتالن
 الثامن والستون



 

  ٢٠١١                      يونيو ديوان الفتوى والتشريع                             فھرس الوقائع الفلسطينية           
  

 

 ١٣٠

 الثامن والستون وزت المدة القانونيةاتج  شطب الحافالت التيبشأنم ٢٠٠٦ لسنة )٤٧(قرار مجلس الوزراء قم  -٦٧١

٦٧٢- 
) ق.أ/و.م/٢٩/٥٠/٩(الــوزراء رقــم  م بتعــديل قــرار مجلــس٢٠٠٦لــسنة  )٤٨(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  إدارة صندوق النفقة بشأن استكمال تعيين إعفاء مجلسم٢٠٠٦لسنة 
 الثامن والستون

٦٧٣- 
التقــشفية الواجــب اتخاذهــا فــي الــوزارات   اإلجــراءاتبــشأنم ٢٠٠٦ لــسنة )٤٩(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 والمؤسسات الحكومية
 الثامن والستون

٦٧٤- 
وتـشغيل المعـاقين بـوزارة الـشؤون  م بإنـشاء صـندوق إقـراض٢٠٠٦ لـسنة )٥٠(قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

 عيةاالجتما
 الثامن والستون

٦٧٥- 
ــاه الواقعــة بمحــررات خــانيونس بــشأن م٢٠٠٦ لــسنة )٥١(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم   اســتغالل بركــة المي

 لالستزراع السمكي من قبل وزارة الزراعة
 الثامن والستون

٦٧٦- 
 باسـتحداث مكتـب فرعـى للـشئون االجتماعيـة فـي بلـدة بـديا م٢٠٠٦ لـسنة )٥٢(قرار مجلس الوزراء رقم 

  افظة سلفيتفي مح
 الثامن والستون

٦٧٧- 
" البنـك اإلسـالمي للتنميــة"قـرض  م بالمــصادقة علـى اتفاقيـة٢٠٠٦ لـسنة )٥٣(قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 
 لتأسيس وتطوير المدارس

 الثامن والستون

٦٧٨- 
الوطنية العليا للوقاية من المخدرات   احتياجات اللجنةبشأنم ٢٠٠٦ لسنة )٥٤(قرار مجلس الوزراء رقم 

 رات العقليةوالمؤث
 الثامن والستون

 الثامن والستون اتفاقية تحرير النقل الجوي  المصادقة علىبشأنم ٢٠٠٦ لسنة )٥٥(قرار مجلس الوزراء رقم  -٦٧٩

 الثامن والستون الوظائف الشاغرة لموظفي البطالة  التنافس علىبشأنم ٢٠٠٦لسنة ) ٥٦(قرار مجلس الوزراء رقم  -٦٨٠

٦٨١- 
التنظيمــي والخطــة التطويريــة لــوزارة   تعــديل الهيكــلبــشأنم ٢٠٠٦ لــسنة )٥٧(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  الصحة
 الثامن والستون

٦٨٢- 
) ق.إ/و.م/١٩/٣١(الـوزراء رقـم   تعـديل قـرار مجلـسبـشأنم ٢٠٠٦ لـسنة )٥٨(قرار مجلس الوزراء رقم 

 بشأن إحالة طلبات الترقيات للجنة الشؤون اإلدارية للدراسة م٢٠٠٤لسنة 
 الثامن والستون

 الثامن والستون الوزارات  هيكلياتبشأنم ٢٠٠٦ لسنة )٥٩(قرار مجلس الوزراء رقم  -٦٨٣

 الثامن والستون  الوزير الوظيفية  درجة مدير ديوانبشأنم ٢٠٠٦ لسنة )٦٠(قرار مجلس الوزراء رقم  -٦٨٤

٦٨٥- 
ت المــوردين للــوزارات والمؤســسا  آليــة التعاقــد مــعبــشأنم ٢٠٠٦ لــسنة )٦١(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 الحكومية الرسمية
 الثامن والستون

 الثامن والستون  عالج عدد من األطفال المرضىبشأن م٢٠٠٦ لسنة )٦٢(قرار مجلس الوزراء رقم  -٦٨٦

٦٨٧- 
ـــم  ـــوزراء رق ـــس ال ـــشأن م٢٠٠٦ لـــسنة )٦٣(قـــرار مجل ـــصادرة عـــن ب ـــذة ال ـــة غيـــر المنف  المـــساعدات المالي

 الحكومة التاسعة
 الثامن والستون

 الثامن والستون  مستحقات األسرىبشأن م٢٠٠٦ لسنة )٦٤(ء رقم قرار مجلس الوزرا -٦٨٨

 الثامن والستون  المصادقة على اعتماد خطة طوارئبشأن م٢٠٠٦ لسنة )٦٥(قرار مجلس الوزراء رقم  -٦٨٩

 الثامن والستون م٢٠٠٥ االستفادة من الشواغر المالية بشأن م٢٠٠٦ لسنة )٦٦(قرار مجلس الوزراء رقم  -٦٩٠

 الثامن والستون  تعديل هيكلية وزارة التربية والتعليمبشأن م٢٠٠٦ لسنة )٦٧(وزراء رقم قرار مجلس ال -٦٩١

 الثامن والستون الوزارية لمجلس الوزراء  اجتماعات اللجانبشأنم ٢٠٠٦ لسنة )٦٨(قرار مجلس الوزراء رقم  -٦٩٢
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 ١٣١

 الثامن والستون يةآلية المنح الدراس  المصادقة علىبشأنم ٢٠٠٦ لسنة )٦٩(قرار مجلس الوزراء رقم  -٦٩٣

 الثامن والستون العامة لمجلس الوزراء  هيكلية األمانةبشأنم ٢٠٠٦ لسنة )٧٠(قرار مجلس الوزراء رقم  -٦٩٤

 الثامن والستون وزارة المالية  تعديل هيكليةبشأنم ٢٠٠٦ لسنة )٧١(قرار مجلس الوزراء رقم  -٦٩٥

 الثامن والستون شركتي تأمين مساهمة عامة ء دراسة إنشابشأنم ٢٠٠٦ لسنة )٧٢(قرار مجلس الوزراء رقم  -٦٩٦

٦٩٧- 
علــى إنــشاء كليــة طــب فــي الجامعــة  م بالموافقــة المبدئيــة٢٠٠٦ لــسنة )٧٣(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  المحافظات الجنوبية-اإلسالمية 
 الثامن والستون

٦٩٨- 
يكل  خمـسين ألـف شـ)٥٠,٠٠٠( اعتماد قـبض مبلـغ بشأن م٢٠٠٦ لسنة )٧٤(قرار مجلس الوزراء رقم 

 كقسط شهري من شركة حمادة للبترول
 الثامن والستون

 الثامن والستون  تركيب عدادات الوقود على المعابر الفلسطينيةبشأن م٢٠٠٦ لسنة )٧٥(قرار مجلس الوزراء رقم  -٦٩٩

 الثامن والستون العامة للعسكريين  هيئة التقاعدبشأنم ٢٠٠٦ لسنة )٧٦(قرار مجلس الوزراء رقم  -٧٠٠

 الثامن والستون كوقود بديل للمركبات م باعتماد الغاز الطبيعي٢٠٠٦ لسنة )٧٧(الوزراء رقم قرار مجلس  -٧٠١

 الثامن والستون الحكومة  برنامجبشأنم ٢٠٠٦ لسنة )٧٨(قرار مجلس الوزراء رقم  -٧٠٢

 الثامن والستون المعابر م ببيع التبغ المصادر في٢٠٠٦ لسنة )٧٩(قرار مجلس الوزراء رقم  -٧٠٣

 الثامن والستون المدرسية في المدارس الحكومية م بتخفيض األقساط٢٠٠٦ لسنة )٨٠( الوزراء رقم قرار مجلس -٧٠٤

 الثامن والستون  مستحقات الجامعات الفلسطينيةبشأن م٢٠٠٦ لسنة )٨١(قرار مجلس الوزراء رقم  -٧٠٥

٧٠٦- 
 م٢٠٠٥لـــسنة ) ١٢٤( بتنفيـــذ قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم م٢٠٠٦لـــسنة ) ٨٢(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 بشأن تخصيص منح دراسية جامعية للمتفوقين من الثانوية العامة 
 الثامن والستون

٧٠٧- 
 مــنح دراســية جامعيــة للطلبــة المتفــوقين الحاصــلين بــشأن م٢٠٠٦ لــسنة )٨٣(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 م٢٠٠٦ من خريجي الثانوية العامة للعام الحالي فأعلى%) ٩٦(على معدل 
 الثامن والستون

 الثامن والستون القطاع التجاري أضرار بشأن م٢٠٠٦ لسنة )٨٤(مجلس الوزراء رقم قرار  -٧٠٨

 الثامن والستون  الندى والشوكةأبراج تقديم مساعدات إلى أهالي بشأن م٢٠٠٦لسنة ) ٨٥(قرار مجلس الوزراء رقم  -٧٠٩

٧١٠- 
رات والمؤسـسات  بتمديد العقود الخاصة للمـوظفين فـي الـوزام٢٠٠٦ لسنة )٨٧(قرار مجلس الوزراء رقم 

 الحكومية
 الثامن والستون

٧١١- 
اإلسالمية إلى اللجنة الوطنيـة لكـود البنـاء  م بإضافة الجامعة٢٠٠٦ لسنة )٨٨(قرار مجلس الوزراء رقم 

 الفلسطيني الموحد
 الثامن والستون

٧١٢- 
 بفـتح بــاب قبـول طلبـات إقامــة محطـات إذاعيـة وتلفزيونيــة م٢٠٠٦ لـسنة )٨٩(قـرار مجلـس الـوزراء رقــم 

 خاصة وجديدة
 الثامن والستون

٧١٣- 
ـــــم  ـــــوزراء رق ـــــس ال ـــــسنة )٩٠(قـــــرار مجل ـــــس٢٠٠٦ ل ـــــاريخ  م بتعـــــديل قـــــرار مجل ـــــصادر بت ـــــوزراء ال ال

 م والخاص بتطبيق المواصفات الفلسطينية١٥/٣/٢٠٠٥
 الثامن والستون

 الثامن والستون  المصاعدبشأنم ٢٠٠٦ لسنة )٩١(قرار مجلس الوزراء رقم  -٧١٤

 الثامن والستون وطنية لكود البناء الفلسطيني الموحد  تشكيل لجنةبشأنم ٢٠٠٦لسنة ) ٩٢(قم قرار مجلس الوزراء ر  -٧١٥

 الثامن والستون اإلدارية بالتحديث على سجل السكان  ربط الخدماتبشأنم ٢٠٠٦لسنة ) ٩٣(قرار مجلس الوزراء رقم  -٧١٦

 الثامن والستون التنظيمـي والـوظيفي لـوزارة الهيكـل م بالمـصادقة علـى تعـديل٢٠٠٦ لـسنة )٩٤(قرار مجلس الـوزراء رقـم  -٧١٧
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 ١٣٢

 الشؤون االجتماعية

٧١٨- 
اللجنـة الوزاريـة لمتابعـة شـئون  م بالمـصادقة علـى توصـيات٢٠٠٦ لـسنة )٩٥(قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

 االستيطان والجدار
 الثامن والستون

٧١٩- 
ية الخاصة بالتعامل اللجنة الوزار  م بالمصادقة على توصيات٢٠٠٦ لسنة )٩٦(قرار مجلس الوزراء رقم 

  مع المؤسسات الحكومية غير الوزارية
 الثامن والستون

٧٢٠- 
المقترحــة لعمــل اللجنــة الوزاريــة الخاصــة  م باعتمــاد المهــام٢٠٠٦ لــسنة )٩٧(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  األراضي واألراضي العامة بوضع وتنفيذ خطة لإلصالح في مجال إدارة
 الثامن والستون

 الثامن والستون  (mailing group)  التعامل بنظامبشأنم ٢٠٠٦ لسنة )٩٨( رقم قرار مجلس الوزراء -٧٢١

٧٢٢- 
 طارئـــة فــي مطــار غـــزة ألعمــال تخـــصيص مبــالغ بــشأن م٢٠٠٦لــسنة ) ٩٩(قــرار مجلــس الــوزراء رقـــم 

 الدولي
 الثامن والستون

٧٢٣- 
دمة  عـدم صـرف مـستحقات أجـرة الباصـات المـستخبشأن م٢٠٠٦ لسنة )١٠٠(قرار مجلس الوزراء رقم 

 وقت االنسحاب
 الثامن والستون

 الثامن والستون  موضوع الحواسيب اإللكترونيةبشأن م٢٠٠٦ لسنة )١٠١(قرار مجلس الوزراء رقم  -٧٢٤

٧٢٥- 
مـؤتمر القـانون والعدالـة فـي الـشرق   التحـضير لعقـدبـشأنم ٢٠٠٦ لسنة )١٠٢(قرار مجلس الوزراء رقم 

  األوسط
 الثامن والستون

٧٢٦- 
 لــــسنة )٢(م بإنهــــاء العمـــل بقـــرار مجلــــس الـــوزراء رقـــم ٢٠٠٦ لـــسنة )١٠٥( قـــرار مجلـــس الــــوزراء رقـــم

  بصرف المخصصات الشهرية للموظفين الذين انتهت خدماتهم الخاصم٢٠٠٣
 التاسع والستون

٧٢٧- 
الرسـمي فـي الـوزارات والمؤسـسات   اقتـصار الـدوامبـشأنم ٢٠٠٦ لـسنة )١٠٦(قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

 العامة على خمسة أيام
 ع والستونالتاس

٧٢٨- 
 بصرف مبلغ خمسة ماليين دوالر أمريكـي لخمـسين ألـف م٢٠٠٦ لسنة )١٠٧(قرار مجلس الوزراء رقم 

 شخص من العاطلين عن العمل
 التاسع والستون

 التاسع والستون للبلديات ن شيقليم بصرف سبعة مالي٢٠٠٦ لسنة )١٠٨(قرار مجلس الوزراء رقم  -٧٢٩

٧٣٠- 
التنظيمـي والـوظيفي لـوزارة الـشؤون   تعـديل الهيكـلبـشأنم ٢٠٠٦نة  لـس)١٠٩(قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

 االجتماعية
 التاسع والستون

 التاسع والستون مالية لوزارة الشؤون االجتماعية م بتخصيص اعتمادات٢٠٠٦ لسنة )١١٠(قرار مجلس الوزراء رقم  -٧٣١

٧٣٢- 
اعيين ومــدخلي البيانــات  بتمديــد عقــود البــاحثين االجتمــم٢٠٠٦لــسنة ) ١١١(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
 بوزارة الشئون االجتماعية

 التاسع والستون

٧٣٣- 
 م٢٠٠٤لـسنة ) ٢٢٣(م بتعـديل قـرار مجلـس الـوزراء رقـم ٢٠٠٦لـسنة ) ١١٢(قرار مجلـس الـوزراء رقـم 

 بشأن نظام تعرفة عوائد وأجور الترددات وحرف ومهن االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
 التاسع والستون

 التاسع والستون البحر  موظفي شركةبشأنم ٢٠٠٦لسنة ) ١١٣(وزراء رقم قرار مجلس ال -٧٣٤

 التاسع والستون المدرسية  التبرعاتبشأنم ٢٠٠٦لسنة ) ١١٤(قرار مجلس الوزراء رقم  -٧٣٥

٧٣٦- 
وزارة الــصحة المحـالين للعمــل فــي   المـوظفين فــيبــشأنم ٢٠٠٦لـسنة ) ١١٥(قـرار مجلــس الـوزراء رقــم 

 طينيجمعية الهالل األحمر الفلس
 التاسع والستون
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٧٣٧- 
 والـوظيفي بـوزارة الـشؤون يمـيالتنظ  تعـديل الهيكـلبـشأنم ٢٠٠٦لـسنة ) ١١٦(قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

 االجتماعية
 التاسع والستون

٧٣٨- 
 المنتـدبين للعمـل فـي جمعيـة  الـصحة  موظفي وزارةبشأنم ٢٠٠٦لسنة ) ١١٧(قرار مجلس الوزراء رقم 

 الهالل األحمر الفلسطيني
 ع والستونالتاس

٧٣٩- 
 بتولي اإلدارة العامة للمصادر الطبيعية مسئولية استغالل م٢٠٠٦لسنة ) ١١٨(قرار مجلس الوزراء رقم 

 المقالع
 التاسع والستون

٧٤٠- 
البث اإلذاعي والتلفزيـوني لعـدد مـن  م بالموافقة على عملية٢٠٠٦لسنة ) ١١٩(قرار مجلس الوزراء رقم 

 المحطات اإلذاعية والتلفزيونية
 سع والستونالتا

٧٤١- 
) ١٨٢(من قـرار مجلـس الـوزراء رقـم )١٧(م بتعديل المادة ٢٠٠٦لسنة ) ١٢٠(قرار مجلس الوزراء رقم 

  والتلفزيونية والفضائية والالسلكيةاإلذاعيةبنظام ترخيص المحطات  الخاص م٢٠٠٤لسنة 
 التاسع والستون

 التاسع والستون غة العربية الفلسطينيالل  تبعية مجمعبشأنم ٢٠٠٦لسنة ) ١٢١(قرار مجلس الوزراء رقم  -٧٤٢

٧٤٣- 
الوزارات والمؤسسات الحكومية الذين   الموظفين فيبشأنم ٢٠٠٦لسنة ) ١٢٢(قرار مجلس الوزراء رقم 

 لم تستكمل إجراءات تعيينهم
 التاسع والستون

 التاسع والستون النارية  استيراد الدرجاتبشأنم ٢٠٠٦لسنة ) ١٢٣(قرار مجلس الوزراء رقم  -٧٤٤

 التاسع والستون أدبية وفنية لوزارة الثقافة  تبعية مؤسساتبشأنم ٢٠٠٦لسنة ) ١٢٤(قرار مجلس الوزراء رقم  -٧٤٥

 التاسع والستون األهلية المسيحية  عطلة المدارسبشأنم ٢٠٠٦لسنة ) ١٢٥(قرار مجلس الوزراء رقم  -٧٤٦

 التاسع والستون ي العمل بالتوقيت الشتو بشأن م٢٠٠٦لسنة ) ١٢٦(قرار مجلس الوزراء رقم  -٧٤٧

  التاسع والستون المهدمة م بتعويض البيوت٢٠٠٦لسنة ) ١٢٧(قرار مجلس الوزراء رقم  -٧٤٨
 التاسع والستون  باعتماد مواطنين شهداءم٢٠٠٦لسنة ) ١٢٨(قرار مجلس الوزراء رقم  -٧٤٩

 التاسع والستون  المشاركة في معرض لندنبشأن م٢٠٠٦لسنة ) ١٢٩(قرار مجلس الوزراء رقم  -٧٥٠

 التاسع والستون الرقابة الداخلية في الوزارات م باستحداث وحدات٢٠٠٦لسنة ) ١٣٠(قرار مجلس الوزراء رقم  -٧٥١

 التاسع والستون الموحد ولةا عقد المقبشأنم ٢٠٠٦لسنة ) ١٣١(قرار مجلس الوزراء رقم  -٧٥٢

٧٥٣- 
رة العامـة للمـوارد الطاقـة واإلدا  تبعيـة مركـز بحـوثبـشأنم ٢٠٠٦لـسنة ) ١٣٢(قرار مجلس الـوزراء رقـم 

 الطبيعية
 التاسع والستون

٧٥٤- 
بدل التنقل ومخصصات الوقود  وةال وقف صرف عبشأنم ٢٠٠٦لسنة ) ١٣٣(قرار مجلس الوزراء رقم 

 والجواالت للموظفين المضربين عن العمل
 التاسع والستون

٧٥٥- 
ــ  المــصادقة علــىبــشأنم ٢٠٠٦لــسنة ) ١٣٤(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  ة الوطنيــة إعــادة تــشكيل اللجن

 لتسهيل النقل والتجارة في دول منطقة األسكوا
 التاسع والستون

٧٥٦- 
البــث اإلذاعــي إلذاعــة صــوت  م بالموافقــة علــى عمليــة٢٠٠٦لــسنة ) ١٣٥(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 األقصى
 التاسع والستون

 اسع والستونالت الشعر الفلسطيني  تبعية مؤسسة بيتبشأنم ٢٠٠٦ لسنة )١٣٦(قرار مجلس الوزراء رقم  -٧٥٧

 الحادي والسبعون صالحيات وزارة العدل بشأنم ٢٠٠٣ لسنة )٢٥(قرار مجلس الوزراء رقم  -٧٥٨

 الحادي والسبعون تكثيف اإلجراءات األمنية بشأنم ٢٠٠٦ لسنة )١٣٧(قرار مجلس الوزراء رقم  -٧٥٩
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 الحادي والسبعون ارة العدلتبعية ديوان الفتوى والتشريع لوز  بشأنم ٢٠٠٦ لسنة )١٣٨(قرار مجلس الوزراء رقم  -٧٦٠

٧٦١- 
مؤسـسات أهليـة للجنـة الوطنيـة العليـا للوقايـة   ضـمبـشأنم ٢٠٠٦ لـسنة )١٣٩(قرار مجلس الـوزراء رقـم 

 من المخدرات والمؤثرات العقلية
 الحادي والسبعون

 ي والسبعونالحاد  تنفيذ االستمالك على قطعة أرض في دير البلحبشأن م٢٠٠٦لسنة ) ١٤٠(قرار مجلس الوزراء رقم  -٧٦٢

٧٦٣- 
مــن القــانون األساســي  )٧١/٥(تفعيــل المــادة  بــشأنم ٢٠٠٦  لــسنة )١٤١(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 م٢٠٠٣المعدل لسنة 
 الحادي والسبعون

٧٦٤- 
إلحـــاق وتفريـــغ أفـــراد قـــوة اإلســـناد فـــي الـــشرطة  بـــشأنم ٢٠٠٦لـــسنة ) ١٤٢(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 الفلسطينية
 الحادي والسبعون

 الحادي والسبعون معادلة حقوق السجناء السياسيين بحقوق األسرى بشأنم ٢٠٠٦لسنة ) ١٤٣( الوزراء رقم قرار مجلس -٧٦٥

 الحادي والسبعون المصادقة على هيكلية وزارة شؤون الالجئين بشأنم ٢٠٠٦ لسنة )١٤٤(قرار مجلس الوزراء رقم  -٧٦٦

٧٦٧- 
صـف الـوظيفي لـرئيس هيئـة الحـج تحديـد درجـة الو  بـشأنم ٢٠٠٦ لـسنة )١٤٥(قرار مجلس الوزراء رقـم 

 ديوان الفتوى والتشريع والعمرة ورئيس هيئة التقاعد العام ورئيس
 الحادي والسبعون

٧٦٨- 

: اسـتحداث منـصب الوكيـل المـساعد فـي كـل مـن بـشأنم ٢٠٠٦لـسنة ) ١٤٦(قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 
وزارة . ، وزارة شـــئون المـــرأة،وزارة األشـــغال العامـــة واإلســـكان ،وزارة االتـــصاالت وتكنولوجيـــا المعلومـــات

 الثقافة

 الحادي والسبعون

٧٦٩- 
تعـــديل قـــرار مجلـــس الـــوزراء المتعلـــق باســـتيراد  بـــشأنم ٢٠٠٦ لـــسنة )١٤٧(قــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 المنتجات الزراعية
 الحادي والسبعون

 الحادي والسبعون الدفيئات الزراعية بشأنم ٢٠٠٦ لسنة )١٤٨(قرار مجلس الوزراء رقم  -٧٧٠

٧٧١- 
 صــرف مبلــغ اثنــان ونــصف مليــون دوالر أمريكــي بــشأن م٢٠٠٦ لــسنة )١٤٩(ار مجلــس الــوزراء رقــم قــر 

 لخمسة وعشرين ألف عامل فلسطيني من العاطلين عن العمل
 الحادي والسبعون

٧٧٢- 
إنهاء عمل الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا  بشأنمم ٢٠٠٦ لسنة )١٥٠(قرار مجلس الوزراء رقم 

 حوادث الطرق
 السبعونالحادي و 

٧٧٣- 
 صـرف مـساعدات ماليـة إلعـادة مـا دمـره االحـتالل بـشأن م٢٠٠٦ لسنة )١٥١(قرار مجلس الوزراء رقم 

 اإلسرائيلي في بلدة بيت حانون
 الحادي والسبعون

٧٧٤- 
 دينــار لمــوظفي )٧٠٠( ماليــة بقيمـة سـلفة صــرف بــشأن م٢٠٠٦ لـسنة )١٥٢(قـرار مجلــس الـوزراء رقــم 

  فريضة الحجالقطاع العام الراغبين في أداء
 الحادي والسبعون

٧٧٥- 
 الــسماح ألطقــم وزارة الــصحة بممارســة الــضبطية بــشأن م٢٠٠٦ لــسنة )١٥٣(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 على المعابر القضائية
 الحادي والسبعون

٧٧٦- 
 عقــود العــاملين فـــي المحــاكم الــشرعية الــذين تـــم بــشأن م٢٠٠٦لـــسنة ) ١٥٤(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 )مائة عامل(اعتمادهم وعددهم 
 الحادي والسبعون

٧٧٧- 
 المصادقة علـى صـرف مـستحقات كـانتين الـسجون بشأن م٢٠٠٦لسنة ) ١٥٥(قرار مجلس الوزراء رقم 

  م٢٠٠٦ب وأيلول  آوالمعتقالت لألسرى عن شهري
 الحادي والسبعون

٧٧٨- 
  صرف مـستحقات أهـالي األسـرى الفلـسطينيين عـنبشأن م٢٠٠٦ لسنة )١٥٦(قرار مجلس الوزراء رقم 

  .م٢٠٠٦شهر حزيران 
 الحادي والسبعون
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٧٧٩- 
ـــــم  ـــــرار مجلـــــس الـــــوزراء رق  إنـــــشاء محطـــــة تحويـــــل الكهربـــــاء الجنوبيـــــة بـــــشأن م٢٠٠٦ لـــــسنة )١٥٧(ق

)kv22/220 (على األراضي المصرية  
 الحادي والسبعون

 ونالحادي والسبع   اإلعالن عن بيت حانون منطقة منكوبةبشأن م٢٠٠٦لسنة  )١٥٨(قرار مجلس الوزراء رقم  -٧٨٠

٧٨١- 
 المـصادقة علـى تـوفير وظـائف لألسـرى المحـررين بـشأن م٢٠٠٦ لـسنة )١٥٩(قرار مجلس الوزراء رقم 

  الذين أمضوا أكثر من خمس سنوات داخل السجون اإلسرائيلية
 الحادي والسبعون

 الحادي والسبعون   المصادقة على الئحة بدل التنقلبشأن م٢٠٠٦ لسنة )١٦٠(قرار مجلس الوزراء رقم  -٧٨٢

٧٨٣- 
 الموافقة على عمليـة البـث اإلذاعـي إلذاعـة صـوت بشأن م٢٠٠٦ لسنة )١٦١(ار مجلس الوزراء رقم قر 

  ن الكريمآصفا للقر 
 الحادي والسبعون

 الحادي والسبعون  ولة مهنة الصيدلةا المصادقة على نظام مز بشأن م٢٠٠٦ لسنة )١٦٢(قرار مجلس الوزراء رقم  -٧٨٤

٧٨٥- 
 فــصل التنظــيم واإلدارة لــوزارة الداخليــة إداريــا عــن بــشأن م٢٠٠٦ لــسنة )١٦٣(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  قوى األمن الوطني
 الحادي والسبعون

 الحادي والسبعون   تعديل هيكلية وزارة الحكم المحليبشأن م٢٠٠٦ لسنة )١٦٤(قرار مجلس الوزراء رقم  -٧٨٦

٧٨٧- 
علـــيم فـــي محافظـــة  اســـتحداث مديريـــة للتربيـــة والتبـــشأن م٢٠٠٦لـــسنة ) ١٦٥(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 طوباس
 الحادي والسبعون

 الحادي والسبعون  تمديد ترخيص المركبات العمومية والحافالتبشأن م٢٠٠٦لسنة ) ١٦٦(قرار مجلس الوزراء رقم  -٧٨٨

 الحادي والسبعون  إنشاء اإلدارة العامة للمحررات الوطنيةبشأن م٢٠٠٧ لسنة )١(قرار مجلس الوزراء رقم  -٧٨٩

٧٩٠- 
 صـــرف مبلـــغ ومقـــداره مليـــون دوالر كمـــساهمة فـــي بـــشأن م٢٠٠٧ لـــسنة )٢( رقـــم قـــرار مجلـــس الـــوزراء

 اإلعمار وٕازالة األضرار التي لحقت بمباني الجامعة اإلسالمية بغزة
 الحادي والسبعون

 الحادي والسبعون  الالجئين الفلسطينيين في العراقبشأن م٢٠٠٧ لسنة )٣(قرار مجلس الوزراء رقم  -٧٩١

٧٩٢- 
 الــسيارات الحكوميــة الموجــودة بحــوزة المــوظفين دون بــشأن م٢٠٠٧ لــسنة )٤(قــم قــرار مجلــس الــوزراء ر 
  درجة الوكيل المساعد

 الحادي والسبعون

٧٩٣- 
 صــرف المــستحقات الماليــة لطــالب كليــات الــشرطة بــشأن م٢٠٠٧ لــسنة )٥(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  المتواجدين خارج الوطن
 الحادي والسبعون

٧٩٤- 
 حكــم –تمديـد موعـد ( شـراء سـنوات ألغـراض التقاعـد بـشأن م٢٠٠٧لـسنة ) ٦(قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

 )مؤقت
 الحادي والسبعون

٧٩٥- 
 المـصادقة علـى تعـديل هيكليـة األمانـة العامـة لمجلـس بـشأن م٢٠٠٧ لسنة )٧(قرار مجلس الوزراء رقم 

  الوزراء
 الحادي والسبعون

 الحادي والسبعون  منية المرقنة قيودهمألا منتسبي األجهزة بشأن م٢٠٠٧ لسنة )٨(قرار مجلس الوزراء رقم  -٧٩٦

 الحادي والسبعون   األراضي الحكوميةبشأن م٢٠٠٧ لسنة ) ٩(قرار مجلس الوزراء  رقم  -٧٩٧

 الحادي والسبعون   يوم اليتيم الفلسطينيبشأن م٢٠٠٧لسنة)١٠(قرار مجلس الوزراء رقم  -٧٩٨

٧٩٩- 
لماليـــة العامـــة لـــوزارة الداخليـــة عـــن  فـــصل اإلدارة ابـــشأن م٢٠٠٧ لـــسنة )١١(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  اإلدارة المالية المركزية لقوى األمن الوطني
 الحادي والسبعون

ـــــــــم  -٨٠٠ ـــــــــوزراء رق ـــــــــس ال ـــــــــسنة ) ١٢(قـــــــــرار مجل ـــــــــم بـــــــــشأن م٢٠٠٧ل ـــــــــوزراء رق ـــــــــس ال ـــــــــرار مجل  السبعونالحادي و  تعـــــــــديل ق
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 ١٣٦

  بخصوص تقليص ساعات الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية م٢٠٠٦لسنة ) هـ.إ/و.م/١٦/٢١/١٠(
 الحادي والسبعون   اعتماد طوباس كمحافظةبشأن م٢٠٠٧ لسنة )١٤(قرار مجلس الوزراء رقم  -٨٠١

 الحادي والسبعون   إجراء تعديل على هيكلية وزارة الشؤون الخارجيةبشأن م٢٠٠٧لسنة ) ١٥(قرار مجلس الوزراء رقم  -٨٠٢

٨٠٣- 
ة  التربيـة والتعلـيم الـذين لـم تكتمـل  عقود مدرسـي وزار بشأن م٢٠٠٧ لسنة )١٦(قرار مجلس الوزراء رقم 

  إجراءات تعيينهم
 الحادي والسبعون

 الحادي والسبعون   األراضي الحكوميةبشأن م٢٠٠٧ لسنة )١٧(قرار مجلس الوزراء رقم  -٨٠٤

٨٠٥- 

/ و . م/ ١٢/١٩/٩( تعديل قرار مجلس الوزراء رقم بشأن م٢٠٠٧ لسنة )١٨(قرار مجلس الوزراء رقم 
 ٤.٥أقـل مـن (ص تخفيض ضريبة الشراء على المركبـات التجاريـة الجديـدة م بخصو ٢٠٠٥ لسنة )ق. أ

  )طن
 الحادي والسبعون

 الحادي والسبعون  وشمال غزة) الخليل( هيكليتي دائرتي تراخيص دورا بشأن م٢٠٠٧ لسنة )١٩(قرار مجلس الوزراء رقم  -٨٠٦

٨٠٧- 
 وقـــرض مـــشروع الـــربط  المـــصادقة علـــى اتفاقيـــةبـــشأن م٢٠٠٧ لـــسنة ) ٢٠(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  الكهربائي مع جمهورية مصر العربية
 الحادي والسبعون

 الحادي والسبعون   المصادقة على تعديل هيكلية وزارة الماليةبشأن م٢٠٠٧ لسنة )٢١(قرار مجلس الوزراء رقم  -٨٠٨

٨٠٩- 
 تغييـــر اســم مستـــشفى تــل الـــسلطان إلــى مستـــشفى بــشأن م٢٠٠٧ لـــسنة )٢٢(قــرار مجلــس الـــوزراء رقــم 

  ل األحمر اإلماراتيالهال
 الحادي والسبعون

 الحادي والسبعون   غزة إلى مديريتين– قسمة مديرية التربية والتعليم بشأن م٢٠٠٧ لسنة )٢٣(قرار مجلس الوزراء رقم  -٨١٠

٨١١- 
 صـرف مـساعدات ماليـة وتـشكيل لجنـة ماليـة لدراسـة بشأن م٢٠٠٧ لسنة )٢٤(قرار مجلس الوزراء رقم 

  األوضاع في مدينة نابلس
 الحادي والسبعون

٨١٢- 
ـــــــــم  ـــــــــوزراء رق ـــــــــس ال ـــــــــسنة )٢٥(قـــــــــرار مجل ـــــــــم بـــــــــشأن م٢٠٠٧ ل ـــــــــوزراء رق ـــــــــس ال ـــــــــرار مجل  تعـــــــــديل ق

   م٢٠٠٧لسنة ) هـ.إ/و.م/٠٢/٤٢/١٠(
 الحادي والسبعون

 الحادي والسبعون   رسوم امتحان الثانوية العامة في محافظات الوطنبشأن م٢٠٠٧لسنة ) ٢٦(قرار مجلس الوزراء رقم  -٨١٣

 الحادي والسبعون   المصادقة على تعديل هيكلية وزارة الماليةبشأن م٢٠٠٧ لسنة )٢٧(لوزراء رقم قرار مجلس ا -٨١٤

٨١٥- 
 الموافقــة علــى عمليــة البــث الفــضائي لقنــاة القــدس بــشأن م٢٠٠٧لــسنة ) ٢٨(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  الفضائية
 الحادي والسبعون

٨١٦- 
وزراء الخاصــة بــالتعيين والترقيــة والنقـــل  قــرارات الــبـــشأن م٢٠٠٧ لــسنة )٢٩(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  والندب والتسكين
 الحادي والسبعون

 الثاني والسبعون  تنظيم مواعيد جلسات الوزراء األسبوعيةبشأن م٢٠٠٧ لسنة )٣٠(قرار مجلس الوزراء رقم  -٨١٧

 الثاني والسبعون  بدء العمل بالتوقيت الصيفيبشأن م٢٠٠٧ لسنة )٣١(قرار مجلس الوزراء رقم  -٨١٨

٨١٩- 
ر أمريكــي مــساعدة ال صــرف مبلــغ عــشرين ألــف دو بــشأن م٢٠٠٧ لــسنة )٣٢(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 "أم النصر"عاجلة لبلدية 
 الثاني والسبعون

 الثاني والسبعون  صندوق تطوير وٕاقراض البلدياتبشأن م٢٠٠٧ لسنة )٣٣(قرار مجلس الوزراء رقم  -٨٢٠

٨٢١- 
 تقــديم مــساعدة عاجلــة إلــى األســر المتــضررة جــراء بــشأن م٢٠٠٧ لــسنة )٣٤(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 "أم النصر"كارثة قرية 
 الثاني والسبعون
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 ١٣٧

٨٢٢- 
 إحالــة موضــوع كارثــة أم النــصر إلــى لجنــة البنيــة بــشأن م٢٠٠٧ لــسنة )٣٥(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 التحتية
 الثاني والسبعون

٨٢٣- 
األحمد نائب رئيس الـوزراء بـوزارة  تكليف السيد عزام بشأن م٢٠٠٧ لسنة )٣٦(قرار مجلس الوزراء رقم 

 الدولة لشئون القدس
 الثاني والسبعون

٨٢٤- 
 تكليـــف الـــسيد وصـــفى قبهـــا بـــوزارة الدولـــة لـــشئون بـــشأن م٢٠٠٧ لـــسنة )٣٧(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 الجدار واالستيطان
 الثاني والسبعون

٨٢٥- 
ـــــــــم  ـــــــــوزراء رق ـــــــــس ال ـــــــــسنة )٣٨(قـــــــــرار مجل ـــــــــوزراءبـــــــــشأن م٢٠٠٧ ل ـــــــــس ال ـــــــــرار مجل ـــــــــم  تعـــــــــديل ق  رق

 م٢٠٠٧لسنة ) هـ.إ/و.م/٠١/٠١/١١(
 الثاني والسبعون

٨٢٦- 
 تمديـــد فتـــرة التغطيـــة الخاصـــة بالموازنـــة الطارئـــة بـــشأن  م٢٠٠٧ لـــسنة )٣٩(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 
 لقضايا الجدار واالستيطان

 الثاني والسبعون

 الثاني والسبعون  للجميع إنشاء الهيئة الوطنية للتعليمبشأن م٢٠٠٧ لسنة )٤٠(قرار مجلس الوزراء رقم  -٨٢٧

 الثاني والسبعون  المنقذين البحريين العاملين في قطاع غزةبشأن م٢٠٠٧ لسنة )٤١(قرار مجلس الوزراء رقم  -٨٢٨

 الثاني والسبعون  مستحقات الهيئات المحليةبشأن م٢٠٠٧ لسنة )٤٢(قرار مجلس الوزراء رقم  -٨٢٩

 الثاني والسبعون مليوني شيقل لمحافظة القدس) ٢(ف مبلغ  صر بشأن م٢٠٠٧ لسنة )٤٣(قرار مجلس الوزراء رقم  -٨٣٠

 الثاني والسبعون م٢٠٠٧ دعم التعداد العام للسكان والمنشآت لعام بشأن م٢٠٠٧لسنة ) ٤٤(قرار مجلس الوزراء رقم  -٨٣١

٨٣٢- 
 إقــرار العطــل والمناســبات الدينيــة للطائفــة الــسامرية بــشأن م٢٠٠٧ لــسنة )٤٥(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 م٢٠٠٧ لعام
 الثاني والسبعون

٨٣٣- 
 تـــشكيل لجنـــة عطـــاءات خاصـــة لتوريـــد الـــسيارات بـــشأن م٢٠٠٧لـــسنة ) ٤٦(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 الحكومية
 الثاني والسبعون

٨٣٤- 
 تـــشكيل اللجنـــة الخاصـــة لوضـــع اللـــوائح التنفيذيـــة بـــشأن م٢٠٠٧ لـــسنة )٤٧(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 لقانون التقاعد العام
 الثاني والسبعون

 الثاني والسبعون منح التراخيص الالزمة لمحطة فضائية األقصى بشأن م٢٠٠٧لسنة ) ٤٨(قرار مجلس الوزراء رقم  -٨٣٥

٨٣٦- 
تـــشكيل لجنـــة تحقيـــق فـــي قـــضية االعتـــداء علـــى  بـــشأن م٢٠٠٧ لـــسنة )٤٩(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  الصحافيين أمام المجلس التشريعي
 الثاني والسبعون

 الثاني والسبعون  المنحة القطرية بشأن م٢٠٠٧ لسنة )٥٠( قرار مجلس الوزراء رقم -٨٣٧

 الثاني والسبعون  قرض البنك اإلسالمي للتنمية بشأن م٢٠٠٧ لسنة )٥١(قرار مجلس الوزراء رقم  -٨٣٨

٨٣٩- 
إعادة المتقاعدين قسريًا بوزارة التربية والتعلـيم العـالي  بشأنم ٢٠٠٧ لسنة )٥٢(قرار مجلس الوزراء رقم 

  إلى العمل
 ي والسبعونالثان

٨٤٠- 
إعفــاء الفلــسطينيين المقيمــين فــي العــراق مــن رســوم  بــشأنم ٢٠٠٧ لــسنة )٥٣(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  جواز السفر الفلسطيني
 الثاني والسبعون

٨٤١- 
تخــــصيص قطعــــة أرض إلقامــــة مقــــر للحكومــــة  بــــشأنم ٢٠٠٧ لــــسنة )٥٤(قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم 

  الفلسطينية في المحافظات الجنوبية
  والسبعونالثاني

٨٤٢- 
 عاجلــة لحــساب وزارة التربيــة والتعلــيم ســلفةصــرف  بــشأنم ٢٠٠٧ لــسنة )٥٥(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  العالي
 الثاني والسبعون



 

  ٢٠١١                      يونيو ديوان الفتوى والتشريع                             فھرس الوقائع الفلسطينية           
  

 

 ١٣٨

 الثاني والسبعون  إحياء اليوم العالمي للوقاية من المخدرات بشأنم ٢٠٠٧ لسنة )٥٦(قرار مجلس الوزراء رقم  -٨٤٣

٨٤٤- 
مــستحقات الهيئــات المحليــة مــن رســوم النقــل علــى  بــشأنم ٢٠٠٧  لــسنة)٥٧(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  م٢٠٠٦الطرق لعام 
 الثاني والسبعون

 الثاني والسبعون  انتخابات المجالس المحلية للمرحلة الخامسة بشأنم ٢٠٠٧ لسنة )٥٨(قرار مجلس الوزراء رقم  -٨٤٥

٨٤٦- 
ات الطلبـــة الـــذين لـــم يـــتم التغطيـــة الماليـــة لمـــستحق بـــشأنم ٢٠٠٧ لـــسنة )٥٩(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 قبولهم بأكاديمية مبارك للشرطة
 الثاني والسبعون

٨٤٧- 
تمديــد تخفـيض رســوم التـرخيص للمركبــات مـن قبــل  بـشأنم ٢٠٠٧ لــسنة )٦٠(قـرار مجلـس الــوزراء رقـم 

 وزارة النقل والمواصالت
 الثاني والسبعون

٨٤٨- 
ة الرسـوم والـضرائب المقـررة وفقـًا االسـتمرار فـي جبايـ بشأنم ٢٠٠٧ لسنة )٦١(قرار مجلس الوزراء رقم 

 ألحكام القانون
 الثاني والسبعون

 الثاني والسبعون تمديد الدوام في الدوائر والمؤسسات الحكومية بشأنم ٢٠٠٧ لسنة )٦٢(قرار مجلس الوزراء رقم  -٨٤٩

٨٥٠- 
ة فـي التزام الموظفين والعاملين فـي الوظيفـة الحكوميـ بشأنم ٢٠٠٧ لسنة )٦٣(قرار مجلس الوزراء رقم 

 الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة
 الثاني والسبعون

٨٥١- 
تمديـــد ســـريان عقـــود العمـــل المبرمـــة بمعرفـــة وزارة  بـــشأن م٢٠٠٧لـــسنة ) ٦٤(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  المالية
 الثاني والسبعون

٨٥٢- 
عبــد الكــريم محمــود أبــو صــالح عــن / وقــف الــسيد بــشأن م٢٠٠٧ لــسنة )٦٥(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  ة ديوان الفتوى والتشريعرئاس
 الثاني والسبعون

٨٥٣- 
فريح مصطفى أبو مـدين كـرئيس / إنهاء خدمة السيد بشأن م٢٠٠٧ لسنة )٦٦(قرار مجلس الوزراء رقم 

 لسلطة األراضي
 الثاني والسبعون

٨٥٤- 
فـارس محمـود محمـد أبـو معمـر رئيـسًا / تعيـين الـسيد بـشأن م٢٠٠٧ لسنة )٦٧(قرار مجلس الوزراء رقم 

  ألراضيلسلطة ا
 الثاني والسبعون

 الثاني والسبعون  يوسف أبو صفية كرئيس لسلطة البيئة/ وقف السيد بشأن م٢٠٠٧لسنة ) ٦٨(قرار مجلس الوزراء رقم  -٨٥٥

٨٥٦- 
إبـراهيم أبـو النجـا كـرئيس / إلغاء قـرار تنـسيب الـسيد  بشأن م٢٠٠٧ لسنة )٦٩(قرار مجلس الوزراء رقم 

  لهيئة مكافحة الكسب غير المشروع
 اني والسبعونالث

٨٥٧- 
بيـــان ســـليم األغـــا إلـــى وزارة الـــسياحة /  الـــسيدنقـــل بـــشأن م٢٠٠٧ لـــسنة )٧٠(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  واآلثار
 الثاني والسبعون

٨٥٨- 
 أسـامة سـعيد حـسين سـعد مـديرًا عامـاً /  تعيـين الـسيدبـشأن م٢٠٠٧ لـسنة )٧١(قرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  ية بوزارة العدللإلدارة العامة لألبحاث والشئون القانون
 الثاني والسبعون

٨٥٩- 
لعـدد   تكليـف وزارة الماليـة بتنظـيم عقـود عمـل موازيـةبـشأن م٢٠٠٧ لسنة )٧٢(قرار مجلس الوزراء رقم 

  من الموظفين بشكل استثنائي
 الثاني والسبعون

 الثاني والسبعون  خلية اعتماد طريقة الشراء المباشر لطعام وزارة الدابشأن م٢٠٠٧لسنة ) ٧٣(قرار مجلس الوزراء رقم  -٨٦٠

٨٦١- 
  تكليــف وزارة الماليــة باعتمــاد طريــق البيــع المباشــربــشأن م٢٠٠٧ لــسنة )٧٤(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  طريقة الشراء المباشر للمعامالت الخاصة بالمحررات كافة
 الثاني والسبعون
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 الثاني والسبعون  لحكومية الدوام في الدوائر والمؤسسات ابشأن م٢٠٠٧ لسنة )٧٥(قرار مجلس الوزراء رقم  -٨٦٢

٨٦٣- 
الهيئــات والــسلطات  و  تكليــف الــوزارات والمؤســساتبــشأن م٢٠٠٧ لــسنة )٧٦(رقــم  قــرار مجلــس الــوزراء

  لمستندات والوثائق الحكومية كافة المحفوظة لديهاا الحكومية كافة بتوثيق
 الثاني والسبعون

 الثاني والسبعون   والمعراج مناسبة اإلسراءبشأن م٢٠٠٧ لسنة )٧٧(قرار مجلس الوزراء رقم  -٨٦٤

٨٦٥- 
 المـصادقة علــى اآلليــة المقترحــة مــن وزارة األشــغال بــشأن م٢٠٠٧ لــسنة )٧٨(قـرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  إلصالح األضرار الناتجة عن األحداث األخيرة العامة واإلسكان
 الثاني والسبعون

 الثاني والسبعون  لمؤسسات الحكومية واالدوام في الدوائر بشأن م٢٠٠٧ لسنة )٧٩(قرار مجلس الوزراء رقم  -٨٦٦

 الثاني والسبعون   إعفاء طلبة المرحلة األساسية من الرسوم المدرسيةبشأن م٢٠٠٧لسنة ) ٨٠(قرار مجلس الوزراء رقم  -٨٦٧

٨٦٨- 
المــصادقة علــى نظــام معــايير تخــصيص األراضــي  بــشأن م٢٠٠٧ لــسنة )٨١(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  الحكومية
 الثاني والسبعون

٨٦٩- 
حسام رمضان العبد أحمد مـديرًا عامـاً  / تعيين السيد بشأن م٢٠٠٧ لسنة )٨٢( مجلس الوزراء رقم قرار

  في األمانة العامة لمجلس الوزراء
 الثاني والسبعون

٨٧٠- 
رائد مصباح أبو دايـر مـديرًا عامـاً  فـي / تعيين السيد بشأن م٢٠٠٧ لسنة )٨٣(قرار مجلس الوزراء رقم 

  راءاألمانة العامة لمجلس الوز 
 الثاني والسبعون

٨٧١- 
إبــراهيم عبــد القـادر صــيام مــدير عــام / تعيــين الـسيد بــشأن م٢٠٠٧ لــسنة )٨٤(قـرار مجلــس الــوزراء رقـم 

  الجمارك والمكوس في المحافظات الجنوبية
 الثاني والسبعون

٨٧٢- 
في إياد يوسف عبد عاشور مديرًا عامًا / تعيين السيد بشأن م٢٠٠٧ لسنة )٨٥(قرار مجلس الوزراء رقم 

  وزارة العدل
 الثاني والسبعون

٨٧٣- 
مجدي زهـدي خمـيس أبـو عمـشة مـديرًا / تعيين السيد بشأن م٢٠٠٧ لسنة )٨٦(قرار مجلس الوزراء رقم 

  عامًا في األمانة العامة لمجلس الوزراء
 الثاني والسبعون

٨٧٤- 
 عامـًا فـي يوسـف خليـل الكيـالي مـديراً / تعيـين الـسيد بـشأن م٢٠٠٧ لـسنة )٨٧(قرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  وزارة المالية
 الثاني والسبعون

٨٧٥- 
مـدحت خـضر حـسن مـديرًا عامـًا فــي / تعيـين الـسيد بـشأن م٢٠٠٧ لـسنة )٨٨(قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  وزارة الشباب والرياضة
 الثاني والسبعون

٨٧٦- 
عمــر عبــد اللطيــف مــصطفى اشــتيه / تعيــين الــسيد بــشأن م٢٠٠٧ لــسنة )٨٩(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

   عامًا في وزارة الشباب والرياضةمديراً 
 الثاني والسبعون

 الثاني والسبعون  إنشاء مجلس العدل األعلى بشأن م٢٠٠٧ لسنة )٩٠(قرار مجلس الوزراء رقم  -٨٧٧

 الثاني والسبعون  تخصيص ميزانية لوزارة التربية والتعليم بشأن م٢٠٠٧ لسنة )٩١(قرار مجلس الوزراء رقم  -٨٧٨

٨٧٩- 
الـسماح بنقـل ملكيـة المركبـات الحكوميـة إلـى ملكيـة  بـشأن م٢٠٠٧ لـسنة )٩٢(قرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  المواطنين الذين قاموا بدفع ثمنها عند استيرادها
 الثاني والسبعون

 الثاني والسبعون  بدء العمل بالتوقيت الشتوي بشأن م٢٠٠٧ لسنة )٩٣(قرار مجلس الوزراء رقم  -٨٨٠

٨٨١- 
تكليــف وزيــر العــدل بتعيــين وكــالء نيابــة ومعــاوني  بــشأن م٢٠٠٧ لــسنة )٩٤(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  وكالء نيابة
 الثاني والسبعون
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٨٨٢- 
المـــصادقة علـــى تنـــسيب أعـــضاء مجلـــس العـــدل  بـــشأن م٢٠٠٧لـــسنة ) ٩٥(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  األعلى
 الثاني والسبعون

٨٨٣-
و العمــرين مــديرًا أميــر محمــد علــي أبــ/  تعيــين الــسيدبــشأنم ٢٠٠٧ لــسنة )٩٦(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  عامًا في وزارة الشباب والرياضة
  الثالث والسبعون

٨٨٤-
مــروان خمــيس عبــد القــادر /  ترقيــة وتــسكين الــسيدبــشأنم ٢٠٠٧ لــسنة )٩٧(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  حماد مديرًا عامًا في وزارة الشئون الخارجية
 الثالث والسبعون

٨٨٥-
عبـد القـادر شـعبان عبـد القـادر / رقية وتسكين السيد تبشأنم ٢٠٠٧ لسنة )٩٨(قرار مجلس الوزراء رقم 

  أبو النور مديرًا عامًا لمكتب رئيس المجلس التشريعي
 الثالث والسبعون

٨٨٦-
 محمـد حميـدة عـايش مـديرًا عامـًا جـابر/  تعيين الـسيدبشأنم ٢٠٠٧ لسنة )٩٩(قرار مجلس الوزراء رقم 

  في وزارة الشباب والرياضة
 الثالث والسبعون

٨٨٧-
 أبو جربوع وكيًال مساعدًا في  اهللاعبد/  تعيين السيدبشأنم ٢٠٠٧ لسنة )١٠٠(س الوزراء رقم قرار مجل

  وزارة األوقاف والشئون الدينية
 الثالث والسبعون

٨٨٨-
نافـذ ياسـين محمـد المـدهون /  ترقيـة وتـسكين الـسيدبـشأنم ٢٠٠٧ لـسنة )١٠١(قرار مجلس الـوزراء رقـم 

  المجلس التشريعيمديرًا عامًا للدائرة القانونية في 
 الثالث والسبعون

٨٨٩-
محمــد أحمــد عبــد اهللا طبيــل مــديرًا /  تــسكين الــسيدبــشأنم ٢٠٠٧ لــسنة )١٠٢(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  عامًا في سلطة البيئة
 الثالث والسبعون

٨٩٠-
سـامي يوسـف نوفـل مـديرًا عامـًا فـي /  تعيـين الـسيدبـشأنم ٢٠٠٧ لـسنة )١٠٣(قرار مجلس الـوزراء رقـم 

  لداخليةوزارة ا
 الثالث والسبعون

٨٩١-
 صــرف مكافــآت ماليــة للمتطــوعين فــي الــوزارات بــشأنم ٢٠٠٧ لــسنة )١٠٤(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  والمؤسسات الحكومية
 الثالث والسبعون

 الثالث والسبعون   المصادقة على هيكلية وزارة الماليةبشأنم ٢٠٠٧ لسنة )١٠٥(قرار مجلس الوزراء رقم -٨٩٢

 الثالث والسبعون   اعتماد مالي جديد لوزارة الصحة٥٥٠ توفير بشأنم ٢٠٠٧لسنة ) ١٠٦(راء رقم قرار مجلس الوز -٨٩٣

٨٩٤-
 الـــسماح بتـــرخيص مـــشغلين جـــدد لبنـــاء وتـــشغيل بـــشأنم ٢٠٠٧ لـــسنة )١٠٧(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  شبكات االتصاالت وتقديم خدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة
 نالثالث والسبعو 

٨٩٥-
 المــصادقة علـى توصــيات اللجنـة المكلفــة بمتابعــة بــشأنم ٢٠٠٧ لـسنة )١٠٨(قـرار مجلــس الـوزراء رقــم 

  ملف مؤسسة الصخرة االستهالكية
 الثالث والسبعون

٨٩٦-
 تخـصيص ميزانيـة لـوزارة األشــغال بـشأنم ٢٠٠٧لـسنة ) ١٠٩(قـرار مجلـس الـوزراء مجلـس الـوزراء رقـم 

  العامة واإلسكان
 الثالث والسبعون

٨٩٧-
 اعتمــاد تعليمــات الــربط البينــي للــشبكات الــسلكية بــشأنم ٢٠٠٧ لــسنة )١١٠(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  والالسلكية
 الثالث والسبعون

٨٩٨-
مـــن إجمـــالي الراتـــب % ٥ اســـتقطاع مـــا نـــسبته بـــشأنم ٢٠٠٧ لـــسنة )١١١(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  للموظفين المدنيين والعسكريين كافة
 الثالث والسبعون

 الثالث والسبعونمنيــر عبــد اهللا عطيــة البــرش مــدير /  تعيــين الــسيدبــشأنم ٢٠٠٧ لــسنة )١١٢( مجلــس الــوزراء رقــم قــرار-٨٩٩
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  عام الصيدلة بوزارة الصحة
 الثالث والسبعون   تعيين قضاة صلح في المحافظات الجنوبيةبشأنم ٢٠٠٧ لسنة )١١٣(قرار مجلس الوزراء رقم -٩٠٠

٩٠١-
 تخــصيص قطعــة أرض حكوميــة لبلديــة خــانيونس بــشأنم ٢٠٠٧ة  لــسن)١١٤(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  إلنشاء آبار
 الثالث والسبعون

٩٠٢-
 تخــصيص قطعــة أرض حكوميــة لبلديــة خــانيونس بــشأنم ٢٠٠٧ لــسنة )١١٥(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  الستخدامها في مشروع الصرف الصحي
 الثالث والسبعون

٩٠٣-
خــصيص قطعــة أرض حكوميــة لــوزارة األوقــاف  تبــشأنم ٢٠٠٧ لــسنة )١١٦(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  إلنشاء مسجد النور
 الثالث والسبعون

٩٠٤-
 تخـصيص قطعـة أرض حكوميـة لجمعيـة أصـدقاء بـشأنم ٢٠٠٧ لـسنة )١١٧(قرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  البيئة الفلسطينية إلنشاء مقر يخصها
 الثالث والسبعون

٩٠٥-
طعة أرض حكومية للمركز الفلـسطيني  تخصيص قبشأنم ٢٠٠٧ لسنة )١١٨(قرار مجلس الوزراء رقم 

  للديمقراطية وحل النزاعات إلنشاء مقر يخصه
 الثالث والسبعون

٩٠٦-
 تخــصيص قطعــة أرض حكوميــة لجمعيــة الــوداد بــشأنم ٢٠٠٧ لــسنة )١١٩(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  للتأهيل المجتمعي إلنشاء مقر يخصها
 الثالث والسبعون

٩٠٧-
 تخــصيص قطعــة أرض حكوميــة لــوزارة األوقــاف بــشأنم ٢٠٠٧ لــسنة )١٢٠(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  إلنشاء مسجد حمزة
 الثالث والسبعون

٩٠٨-
 تخــصيص قطعــة أرض حكوميــة لجمعيــة الزهــراء بــشأنم ٢٠٠٧ لــسنة )١٢١(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  التنموية إلنشاء مقر للجمعية
 الثالث والسبعون

٩٠٩-
ســــتفادة مــــن مــــوظفي العقــــود العــــاملين فــــي  االبــــشأنم ٢٠٠٧ لــــسنة )١٢٢(قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم 

  المؤسسات والهيئات الحكومية
 الثالث والسبعون

٩١٠-
محمــد أحمــد عبــد اهللا طبيــل مــديرًا /  تــسكين الــسيدبــشأنم ٢٠٠٧ لــسنة )١٢٣(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  عامًا في سلطة البيئة
 الثالث والسبعون

 الثالث والسبعون  ة الميزانية الشهرية لوزارة الداخلية زيادبشأنم ٢٠٠٧ لسنة )١٢٤(قرار مجلس الوزراء رقم -٩١١

٩١٢-
 تخفـيض رسـوم التـرخيص علـى المركبـات ورخـص بـشأنم ٢٠٠٧ لـسنة )١٢٥(قرار مجلس الوزراء رقـم 

  القيادة
 الثالث والسبعون

٩١٣-
 التخصيـصات الـسابقة لمـا عـرف بتخـصيص نـسبة بـشأنم ٢٠٠٧ لسنة )١٢٦(قرار مجلس الوزراء رقم 

  ي الحكوميةمن األراض% ٢٠
 الثالث والسبعون

٩١٤-
 تخـصيص أراضـي مدينـة النزهـة مـن أراضـي بيـت بـشأنم ٢٠٠٧ لـسنة )١٢٧(قرار مجلس الوزراء رقـم 

  ١٧٤٥ وجزء من القطعة رقم ١٧٦٦الهيا جزء من القطعة رقم 
 الثالث والسبعون

٩١٥-
ــــــم  ــــــوزراء رق ــــــس ال ــــــسنة )١٢٨(قــــــرار مجل ــــــشأنم ٢٠٠٧ ل ــــــم ب ــــــة الزهــــــراء رق  تخــــــصيص أراضــــــي مدين

٢٠٣٧،٢٣٠٨،٢٣١٠  
 الثالث والسبعون

٩١٦-
 المــصادقة علــى توصــيات اللجنــة الخاصــة إلدارة بــشأنم ٢٠٠٧ لــسنة )١٢٩(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  المساعدات المقدمة للمواطنين المحتاجين
 الثالث والسبعون

 الثالث والسبعونارة يوسـف محمـود محمـد صـالح إلـى وز /  نقل الـسيدبشأنم ٢٠٠٧ لسنة )١٣٠(قرار مجلس الوزراء رقم -٩١٧
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 ١٤٢

  الداخلية
 الثالث والسبعون   تعيين قضاة صلح في المحافظات الجنوبيةبشأنم ٢٠٠٧ لسنة )١٣١(قرار مجلس الوزراء رقم -٩١٨

٩١٩-
 لحـساب وزارة الداخليـة سـلفة الموافقـة علـى صـرف بـشأنم ٢٠٠٧ لـسنة )١٣٢(قرار مجلس الوزراء رقم 

  إلصالح معبر رفح
 الثالث والسبعون

٩٢٠-
 الموافقـة علــى صــرف سـلف عاجلــة لحــساب وزارة بــشأنم ٢٠٠٧ لــسنة )١٣٣(مجلــس الــوزراء رقـم قـرار 

  الزراعة على بند النفقات الطارئة
 الثالث والسبعون

٩٢١-
 صـــرف مكافـــأة ماليـــة للمتطـــوعين فـــي العالقـــات بـــشأنم ٢٠٠٧ لـــسنة )١٣٤(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  العامة في جهاز الشرطة بوزارة الداخلية
 والسبعونالثالث 

 الثالث والسبعون   مالية للقضاةسلفة الموافقة على صرف بشأنم ٢٠٠٧ لسنة )١٣٥(قرار مجلس الوزراء رقم -٩٢٢

٩٢٣-
 تعديل القرار الخاص بالمنقذين البحريين في قطاع بشأنم ٢٠٠٧ لسنة )١٣٦(قرار مجلس الوزراء رقم 

  غزة
 الثالث والسبعون

٩٢٤-
 لحـــــساب وزارة ســـــلفة الموافقـــــة علـــــى صـــــرف بـــــشأنم ٢٠٠٧ لـــــسنة )١٣٧(قـــــرار مجلـــــس الـــــوزراء رقـــــم 

  االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
 الثالث والسبعون

٩٢٥-
 صــرف مــساعدة عاجلــة لبلديــة خــانيونس وبلديــة بــشأنم ٢٠٠٧ لــسنة )١٣٨(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  الشوكة
 الثالث والسبعون

 الثالث والسبعون  هداء منتسبي األجهزة األمنية مصاريف عزاء شبشأنم ٢٠٠٧لسنة ) ١٣٩(قرار مجلس الوزراء رقم -٩٢٦

٩٢٧-
احمـد عبـد سـالمة عطـا اهللا مـن الكـادر /  نقل السيدبشأنم ٢٠٠٧ لسنة )١٤٠(قرار مجلس الوزراء رقم 

  المدني إلى الكادر العسكري استثناًء وتعيينه رئيسًا لجهاز القضاء العسكري برتبة عقيد
 الثالث والسبعون

٩٢٨-
عبد الرؤوف عمر عبد اللطيف الحلبي /  تعيين األستاذبشأنم ٢٠٠٨ لسنة )١( قرار مجلس الوزراء رقم

  قاضي محكمة عليا ورئيسًا لها
 الثالث والسبعون

 الثالث والسبعون   تعيين قضاة بداية في المحافظات الجنوبيةبشأنم ٢٠٠٨ لسنة )٢(قرار مجلس الوزراء رقم -٩٢٩

٩٣٠-
علــي محمــد عبــد اهللا زامــل قاضــي / تعيــين األســتاذ م بــشأن ٢٠٠٨لــسنة ) ٣(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  محكمة بداية في المحافظات الجنوبية
 الثالث والسبعون

٩٣١-
م بــشأن اعتمــاد الموازنــة الخاصــة بتــشغيل بنــك البريــد بــوزارة ٢٠٠٨لــسنة ) ٤(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
 الثالث والسبعون

 الثالث والسبعون  م بشأن صرف مساعدة مالية لألسر المحتاجة٢٠٠٨لسنة ) ٥ (قرار مجلس الوزراء رقم-٩٣٢

٩٣٣-
م بـشأن تخـصيص قطعـة أرض حكوميـة لكليـة مجتمـع العلـوم ٢٠٠٨لـسنة ) ٦(قرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  المهنية والتطبيقية إلنشاء مباني جامعية
 الثالث والسبعون

٩٣٤-
يص قطعـة أرض حكوميـة لبلديـة البـريج إلنـشاء م بـشأن تخـص٢٠٠٨لـسنة ) ٧(قرار مجلس الوزراء رقم 

  بئر مياه
 الثالث والسبعون

٩٣٥-
م بشأن صرف مساعدة للمزارعين المتضررين في المحافظات ٢٠٠٨لسنة ) ٨(قرار مجلس الوزراء رقم 

  الجنوبية جراء العدوان اإلسرائيلي
 الثالث والسبعون

٩٣٦-
 أرض حكومية لـوزارة الـصحة إلنـشاء م بشأن تخصيص قطعة٢٠٠٨لسنة ) ٩(قرار مجلس الوزراء رقم 

  مركز تأهيل نفسي
 الثالث والسبعون
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 ١٤٣

٩٣٧-
م بشأن تخصيص قطعة أرض حكومية إلنشاء كليـة لتـدريب ٢٠٠٨لسنة ) ١٠(قرار مجلس الوزراء رقم 

  المعلمين بوكالة الغوث وتشغيل الالجئين
 الثالث والسبعون

٩٣٨-
طعــة أرض حكوميــة لجمعيــة الــشموع م بــشأن تخــصيص ق٢٠٠٨لــسنة ) ١١(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  المضيئة إلنشاء مقر للجمعية
 الثالث والسبعون

٩٣٩-
ـــم  ـــس الـــوزراء رق ـــة أرض ٢٠٠٨لـــسنة ) ١٢(قـــرار مجل م بـــشأن تخـــصيص قطعـــة أرض حكوميـــة لجمعي

  اإلنسان إلنشاء مقر للجمعية
 الثالث والسبعون

٩٤٠-
ميـــة لجمعيـــة النـــور م بـــشأن تخـــصيص قطعـــة أرض حكو ٢٠٠٨لـــسنة ) ١٣(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  الخيرية إلنشاء مقر لها
 الثالث والسبعون

٩٤١-
م بــشأن تخــصيص قطعــة أرض حكوميــة لجمعيــة الــشابات ٢٠٠٨لــسنة ) ١٤(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
  المسلمات إلنشاء مقر لها

 الثالث والسبعون

٩٤٢-
ين دوالر م بشأن صـرف مبلـغ أربـع عـشر ألـف وثالثـة وعـشر ٢٠٠٨لسنة ) ١٥(قرار مجلس الوزراء رقم 

  أمريكي لوزارة الشباب والرياضة
 الثالث والسبعون

٩٤٣-
م بــشأن تخــصيص قطعــة أرض حكوميــة لبلديــة خــانيونس ٢٠٠٨لــسنة ) ١٦(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  إلنشاء بئر مياه
 الثالث والسبعون

٩٤٤-
م بـــشأن تخـــصيص قطعـــة أرض حكوميـــة لـــوزارة األوقـــاف ٢٠٠٨لـــسنة ) ١٧(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  ة مقبرة في منطقة رفحإلقام
 الثالث والسبعون

٩٤٥-
م بـشأن تخـصيص قطعـة أرض حكوميـة لبلديـة رفـح إلنـشاء ٢٠٠٨لـسنة ) ١٨(قرار مجلس الـوزراء رقـم 

  بئر مياه
 الثالث والسبعون

٩٤٦-
 شيكل لكل موظف مـن مـوظفي ١٠٠٠ صرف مبلغ بشأنم ٢٠٠٨ لسنة )١٩(قرار مجلس الوزراء رقم 

  )الجنوبيةالمحافظات (بلديات قطاع غزة 
 الثالث والسبعون

 الثالث والسبعون   صرف مبلغ كمساعدة للعمل في قطاع غزةبشأنم ٢٠٠٨ لسنة )٢٠(قرار مجلس الوزراء رقم -٩٤٧

٩٤٨-
 صـــرف مبلـــغ اثنـــان وخمـــسون ألـــف شـــيكل لـــوزارة بـــشأنم ٢٠٠٨ لـــسنة )٢١(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  األشغال العامة واإلسكان
 الثالث والسبعون

٩٤٩-
 صــــرف مبلــــغ مائــــة ألــــف شــــيكل لــــوزارة الــــشباب بــــشأنم ٢٠٠٨ لــــسنة )٢٢( الــــوزراء رقــــم قــــرار مجلــــس

  والرياضة
 الثالث والسبعون

٩٥٠-
 صـــرف مبلـــغ تـــسعة وخمـــسين ألـــف شـــيكل لـــوزارة بـــشأنم ٢٠٠٨ لـــسنة )٢٣(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  الشئون االجتماعية
 الثالث والسبعون

٩٥١-
ـــوزراء رقـــم  ـــس ال ـــسنة )٢٤(قـــرار مجل ـــشأنم ٢٠٠٨ ل ـــدراجات الناريـــة ب ـــات وال  تـــسجيل وتـــرخيص المركب

  واآلليات بأنواعها المختلفة التي تم شراؤها من جمهورية مصر العربية
 الثالث والسبعون

٩٥٢-
 شـهرية سـلفة صرف مبلغ خمسة وأربعين ألف شيكل بشأنم ٢٠٠٨ لسنة )٢٥(قرار مجلس الوزراء رقم 

  لوزارة العدل
 الثالث والسبعون

٩٥٣-
 تخـــصيص قطعـــة أرض حكوميـــة لـــشركة الفـــضل بـــشأنم ٢٠٠٨ لـــسنة )٢٦(ء رقـــم قـــرار مجلـــس الـــوزرا

  لإلعمار والتجارة إلنشاء مشروع سياحي
 الثالث والسبعون

 الثالث والسبعون تخـــصيص قطعـــة أرض حكوميـــة لـــشركة الـــسنابل بـــشأنم ٢٠٠٨ لـــسنة )٢٧(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم -٩٥٤
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  لإلنتاج إلنشاء مزرعة أسماك

٩٥٥-
 تخـصيص قطعـة أرض حكوميـة لجمعيـة المحاسـبين بـشأنم ٢٠٠٨ لسنة )٢٨( رقم قرار مجلس الوزراء

  إلنشاء مقر لها
 الثالث والسبعون

 الثالث والسبعون  م٢٠٠٧ التعيينات على شواغر عام بشأنم ٢٠٠٨ لسنة )٢٩(قرار مجلس الوزراء رقم -٩٥٦

٩٥٧-
الجامعـــات فـــي  صــرف مبلـــغ كمـــساعدات لطـــالب بـــشأنم ٢٠٠٨ لـــسنة )٣٠(قــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  المحافظات الجنوبية
 الثالث والسبعون

٩٥٨-
 تخصيص قطعة أرض حكومية لمركز غزة للتنمية بشأنم ٢٠٠٨ لسنة )٣١(قرار مجلس الوزراء م رقم 

  البشرية لبناء مقر للمركز
 الثالث والسبعون

٩٥٩-
ين م بــشأن تخــصيص قطعــة أرض حكوميــة لنقابــة المهندســ٢٠٠٨لــسنة ) ٣٢(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  فرغ خانيونس لبناء مقر لها
 الثالث والسبعون

٩٦٠-
م بــشأن تخــصيص قطعــة أرض حكوميــة لجمعيــة المــستقبل ٢٠٠٨لــسنة ) ٣٣(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  إلنشاء مستشفى نساء ووالدة
 الثالث والسبعون

٩٦١-
 قاضـي عبـد الفتـاح رّواي علـي األغـا/ م بشأن تعيين األستاذ٢٠٠٨لسنة ) ٣٤(قرار مجلس الوزراء رقم 

  محكمة استئناف في المحافظات الجنوبية
 الثالث والسبعون

٩٦٢-
فاطمــة خليــل محمــود المخلالتــي / م بــشأن تعيــين األســتاذة٢٠٠٨لــسنة ) ٣٥(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  قاضي محكمة استئناف في المحافظات الجنوبية
 الثالث والسبعون

 الثالث والسبعون  اة محكمة عليا في المحافظات الجنوبية تعيين قضبشأنم ٢٠٠٨لسنة ) ٣٦(قرار مجلس الوزراء رقم -٩٦٣

 الثالث والسبعون   صرف مبلغ لوزارة األسرى والمحررينبشأنم ٢٠٠٨ لسنة )٣٧(قرار مجلس الوزراء رقم -٩٦٤

 الثالث والسبعون   صرف مبلغ لوزارة النقل والمواصالتبشأنم ٢٠٠٨ لسنة )٣٨(قرار مجلس الوزراء رقم -٩٦٥

٩٦٦-
م بـــشأن صـــرف مبلـــغ لـــوزارة األشـــغال العامـــة واإلســـكان ٢٠٠٨لـــسنة ) ٣٩(راء رقـــم قـــرار مجلـــس الـــوز 

  إلصالح أضرار
 الثالث والسبعون

 الثالث والسبعون   اعتماد مشروع الشبكة الحكومية الالسلكيةبشأنم ٢٠٠٨ لسنة )٤٠(قرار مجلس الوزراء رقم -٩٦٧

 الثالث والسبعون  ة لوزارة اإلعالمم بشأن صرف سلفة شهري٢٠٠٨لسنة ) ٤١(قرار مجلس الوزراء رقم -٩٦٨

 الثالث والسبعون  م بشأن اعتماد آذنة للمدارس الحكومية٢٠٠٨لسنة ) ٤٢(قرار مجلس الوزراء رقم -٩٦٩

 الثالث والسبعون  م بشأن صرف سلفة مالية لوزارة الصحة لشراء خضروات٢٠٠٨لسنة ) ٤٣(قرار مجلس الوزراء رقم -٩٧٠

٩٧١-
م بــشأن تخـــصيص قطعـــة أرض حكوميـــة لنـــادي الـــشافعي ٢٠٠٨نة لـــس) ٤٤(قــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  الرياضي
 الثالث والسبعون

٩٧٢-
م بشأن صرف مبلـغ مائـة وأربعـين ألـف دوالر أمريكـي لـوزارة ٢٠٠٨لسنة ) ٤٥(قرار مجلس الوزراء رقم 

  الصحة لتغطية نفقات شركات النظافة
 الثالث والسبعون

٩٧٣-
أن صـرف مـساعدات عاجلـة للمتـضررين مـن االجتيـاح م بـش٢٠٠٨لـسنة ) ٤٦(قرار مجلس الوزراء رقم 

  األخير لمنطقة جباليا
 الثالث والسبعون

 الثالث والسبعون   صرف مبلغ ثالثين ألف شيكل لوزارة العدلبشأنم ٢٠٠٨ لسنة )٤٧(قرار مجلس الوزراء رقم -٩٧٤

 الثالث والسبعون   صرف مبلغ لصيانة المدارس الحكوميةبشأنم ٢٠٠٨ لسنة )٤٨(قرار مجلس الوزراء رقم -٩٧٥
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٩٧٦-
م بــشأن تخــصيص قطعــة أرض حكوميــة لبلديــة أم النــصر ٢٠٠٨لــسنة ) ٤٩(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  إلنشاء بئر مياه
 الثالث والسبعون

 الثالث والسبعون   صرف مكافأة لطلبة مراكز التدريب المهنيبشأنم ٢٠٠٨ لسنة )٥٠(قرار مجلس الوزراء رقم -٩٧٧

 الثالث والسبعون   مالية لوزارة التربية والتعليمسلفة صرف بشأنم ٢٠٠٨ لسنة )٥١(قرار مجلس الوزراء رقم -٩٧٨

 الثالث والسبعون  م بشأن صرف مبلغ ألف وثمانمائة دوالر كمساعدة عاجلة٢٠٠٨لسنة ) ٥٢(قرار مجلس الوزراء رقم -٩٧٩

 الثالث والسبعون  عامة واإلسكانم بشأن صرف سلفة مالية لوزارة األشغال ال٢٠٠٨لسنة ) ٥٣(قرار مجلس الوزراء رقم -٩٨٠

 الثالث والسبعون   مالية لوزارة الزراعةسلفة صرف بشأنم ٢٠٠٨ لسنة )٥٤(قرار مجلس الوزراء رقم -٩٨١

٩٨٢-
م بــشأن تخــصيص قطعــة ارض حكوميــة لمستــشفى الخدمــة ٢٠٠٨لــسنة ) ٥٥(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  العامة إلنشاء مركز طب وجراحة العيون
 الثالث والسبعون

٩٨٣-
م بــشأن تخــصيص قطعـــة أرض حكوميــة لجمعيــة الرحمـــة ٢٠٠٨لــسنة ) ٥٦(قــرار مجلــس الــوزراء رقـــم 

  العالمية إلنشاء مزرعة أبقار ومصنع ألبان
 الثالث والسبعون

٩٨٤-
ـــم  ـــس الـــوزراء رق ـــشرعي ٢٠٠٨لـــسنة ) ٥٧(قـــرار مجل ـــديوان القـــضاء ال ـــشغيلية ل ـــشأن صـــرف ســـلفة ت م ب

  )المحاكم الشرعية(
 الثالث والسبعون

 الثالث والسبعون  م بشأن شراء سيارات لوزارة التربية والتعليم٢٠٠٨لسنة ) ٥٨(رار مجلس الوزراء رقم ق-٩٨٥

 الثالث والسبعون  صالح الدين فؤاد أبو شرخ برتبة عميد/ م بشأن تعيين السيد٢٠٠٨لسنة ) ٦٠(قرار مجلس الوزراء رقم -٩٨٦

 الثالث والسبعون   للمدرسين الجددم بشأن صرف سلفة٢٠٠٨لسنة ) ٦١(قرار مجلس الوزراء رقم -٩٨٧

٩٨٨-
م بــشأن الموافقــة علــى شــراء اللقاحــات البيطريــة المطلوبـــة ٢٠٠٨لــسنة ) ٦٢(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  للمزارعين
 الثالث والسبعون

٩٨٩-
م بــشأن الموافقــة علــى صــرف ســلفة ماليــة شــهرية للمجلــس ٢٠٠٨لــسنة ) ٦٣(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  التشريعي
 ونالثالث والسبع

 الثالث والسبعون  م بشأن اعتماد هيكلية وزارة الصحة٢٠٠٨لسنة ) ٦٤(قرار مجلس الوزراء رقم -٩٩٠

٩٩١-
م بشأن صرف رواتب محاضري كليـة الـصحة ومـدربي كليـة ٢٠٠٨لسنة ) ٦٥(قرار مجلس الوزراء رقم 

  فلسطين للتمريض
 الثالث والسبعون

٩٩٢-
د موازنـــة المجلـــس الطبـــي الفلـــسطيني لعـــام م بـــشأن اعتمـــا٢٠٠٨لـــسنة ) ٦٦(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  م٢٠٠٨
 الثالث والسبعون

٩٩٣-
م بـشأن صـرف سـلفة ماليـة لـوزارة األوقـاف والـشؤون الدينيـة ٢٠٠٨لـسنة ) ٦٧(قرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  إلصالح مسجد الشيخ زايد ودائرة أوقاف الشمال
 الثالث والسبعون

٩٩٤-
ف ســـلفة ماليـــة لـــوزارة التربيـــة والتعلـــيم لتنفيـــذ م بـــشأن صـــر ٢٠٠٨لـــسنة ) ٦٨(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  أنشطة خطة مواجهة الحصار
 الثالث والسبعون

٩٩٥-
 متطوع في سلك شـرطة المـرور لمـدة ٣٠٠م بشأن استيعاب ٢٠٠٨لسنة ) ٦٩(قرار مجلس الوزراء رقم 

  ثالثة شهور
 الثالث والسبعون

٩٩٦-
لخــدمات الطبيــة العــسكرية إلــى العميــد م بــشأن إســناد إدارة ا٢٠٠٨لــسنة ) ٧٠(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  عبد القادر العرابيد
 الثالث والسبعون
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٩٩٧-
مـن إجمـالي الراتــب % ٥م بـشأن تمديــد اسـتقطاع مـا نــسبته ٢٠٠٨لـسنة ) ٧١(قـرار مجلـس الـوزراء رقــم 

  للموظفين المدنيين والعسكريين
 الثالث والسبعون

 الثالث والسبعون   في تكاليف صناعة قبور الموتى المساهمةبشأنم ٢٠٠٨ لسنة )٧٢(قرار مجلس الوزراء رقم -٩٩٨

٩٩٩-
 مالية لوزارة األوقاف إلصـالح المـساجد سلفة صرف بشأنم ٢٠٠٨ لسنة )٧٣(قرار مجلس الوزراء رقم 

  التي بحاجة لصيانة في المحافظات الجنوبية
 الثالث والسبعون

 الثالث والسبعون  ة الصحةم بشأن صرف سلفة مالية لوزار ٢٠٠٨لسنة ) ٧٤(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٠٠٠

١٠٠١ -
م بــشأن صــرف ســلفة ماليـــة لــوزارة العمــل إلصــالح مبنـــى ٢٠٠٨لـــسنة ) ٧٥(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  الوزارة في محافظة خانيونس
 الثالث والسبعون

 الثالث والسبعون  م بشأن استحداث المكتب اإلعالمي الحكومي٢٠٠٨لسنة ) ٧٦(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٠٠٢

١٠٠٣ -
م بـــشأن تخـــصيص قطعــــة أرض حكوميـــة لوكالـــة غــــوث ٢٠٠٨لـــسنة ) ٧٧(الـــوزراء رقــــم قـــرار مجلـــس 

  وتشغيل الالجئين إلقامة نادي اتحاد الموظفين العرب
 الثالث والسبعون

١٠٠٤ -
طـاهر محمـد إسـماعيل النونـو مـن وزارة / م بـشأن نقـل الـسيد٢٠٠٨لـسنة ) ٧٨(قرار مجلس الوزراء رقـم 

   الحكوميالشؤون الخارجية إلى المكتب اإلعالمي
 الثالث والسبعون

١٠٠٥ -
م بــشأن اعتمــاد موازنــة قــدرها مليــون دوالر لتنفيــذ نــشاطات ٢٠٠٨لــسنة ) ٧٩(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  م٢٠٠٩القدس عاصمة الثقافة العربية لعام 
 الثالث والسبعون

 الثالث والسبعون  ر رفحم بشأن تكليف وزارة الداخلية بوضع خطة إلدارة معب٢٠٠٨لسنة ) ٨٠(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٠٠٦

١٠٠٧ -
م بشأن صرف سلفة مالية لوزارة العدل إلصـالح مبنـى نيابـة ٢٠٠٨لسنة ) ٨١(قرار مجلس الوزراء رقم 

  خانيونس الجديد
 الثالث والسبعون

١٠٠٨ -
م بــــشأن الموافقــــة علــــى شــــراء مــــواد خــــام لــــوزارة الــــشؤون ٢٠٠٨لــــسنة ) ٨٢(قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم 

  االجتماعية
 الثالث والسبعون

١٠٠٩ -
م بشأن الموافقة على صرف نفقات تشغيلية ثابتة لمرة واحدة ٢٠٠٨لسنة ) ٨٣(قرار مجلس الوزراء رقم 

  لوزارة اإلعالم
 الثالث والسبعون

١٠١٠ -
م بــشأن تخــصيص قطعــة أرض حكوميــة إلتحــاد الننــشاكو ٢٠٠٨لــسنة ) ٨٤(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  لبناء مقر لالتحاد
 الثالث والسبعون

١٠١١ -
ــ م بــشأن تخــصيص قطعــة أرض حكوميــة لجمعيــة ريــاحين ٢٠٠٨لــسنة ) ٨٥(وزراء رقــم قــرار مجلــس ال

  لبناء مقر لها
 الثالث والسبعون

١٠١٢ -
م بشأن إلغاء التسجيل الحاصل لدى دائـرة تـسجيل األراضـي ٢٠٠٨لسنة ) ٨٦(قرار مجلس الوزراء رقم 

  )الشاليهات(في أراضي السرايا وزهرة المدائن 
 الثالث والسبعون

 الثالث والسبعون  م بشأن صرف سلفة مالية لوزارة العمل٢٠٠٨لسنة ) ٨٧(س الوزراء رقم قرار مجل- ١٠١٣

١٠١٤ -
م بـــشأن اعتمـــاد توصـــيات اللجنـــة الخاصـــة لبحـــث قـــضية ٢٠٠٨لـــسنة ) ٨٨(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  مستحقات وزارة األوقاف والشؤون الدينية على الحكومة والوزارات األخرى
 الثالث والسبعون

١٠١٥ -
 تخـــصيص قطعـــة أرض حكوميـــة لجمعيـــة ملتقـــى بـــشأنم ٢٠٠٨ لـــسنة )٨٩( الـــوزراء رقـــم قـــرار مجلـــس

  الرحمة لبناء مقر لها وروضة أطفال
 الثالث والسبعون
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 ١٤٧

 الثالث والسبعون   زيادة موازنة برنامج التشغيل المؤقتبشأنم ٢٠٠٨ لسنة )٩٠(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٠١٦

١٠١٧ -
 عدم استيفاء رسوم ترخيص المركبات التجارية خالل أنبشم ٢٠٠٨ لسنة )٩١(قرار مجلس الوزراء رقم 

  فترة توقفها بسبب عدم توفر الوقود
 الثالث والسبعون

١٠١٨ -
حـسن يوسـف عبـد الهـادي الـصيفي /  تعيـين الـسيدبـشأنم ٢٠٠٧ لـسنة )١٤١(قرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  مراقبًا عامًا في وزارة الداخلية 
  الرابع والسبعون

١٠١٩ -
م بشأن المصادقة على تعيين قضاة شرعيين في المحافظات ٢٠٠٨لسنة ) ٩٢ (قرار مجلس الوزراء رقم

  الجنوبية
 الرابع والسبعون

١٠٢٠ -
علـى نتـائج امتحانـات % ١٠م بـشأن مـنح المتطـوعين نـسبة ٢٠٠٨لـسنة ) ٩٣(قرار مجلس الوزراء رقـم 

  .التوظيف
 الرابع والسبعون

١٠٢١ -
ـــم  ـــس الـــوزراء رق ـــسنة ) ٩٤(قـــرار مجل ـــين نائـــب عـــام مـــساعد فـــي م بـــشأن المـــصادقة٢٠٠٨ل  علـــى تعي

  المحافظات الجنوبية من الوطن
 الرابع والسبعون

١٠٢٢ -
تعويـــضًا عـــن المبنـــى $ ٢٥٠.٠٠٠م بـــشأن صـــرف مبلـــغ ٢٠٠٨لـــسنة ) ٩٥(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  لطفي رزق / الخاص بأبناء المرحوم
 الرابع والسبعون

١٠٢٣ -
على ترقية القاضي الشرعي روحي يـونس م بشأن المصادقة ٢٠٠٨لسنة ) ٩٦(قرار مجلس الوزراء رقم 

  بريكة
 الرابع والسبعون

 الرابع والسبعون  م بشأن شراء مركبة الستخدامها في بنك البريد ٢٠٠٨لسنة ) ٩٧(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٠٢٤

١٠٢٥ -
ـــوزراء رقـــم  ـــسنة ) ٩٨(قـــرار مجلـــس ال ـــامج تمويـــل المـــشاريع ٢٠٠٨ل ـــى اعتمـــاد برن م بـــشأن الموافقـــة عل

  الصغيرة 
  والسبعونالرابع

 الرابع والسبعون  م بشأن صرف مساعدة مالية لحاالت اجتماعية٢٠٠٨لسنة ) ٩٩(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٠٢٦

 الرابع والسبعون  م بشأن اعتماد مخطط النفوذ المعدل للبلديات ٢٠٠٨لسنة ) ١٠٠(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٠٢٧

١٠٢٨ -
 مالية للجهاز اإلشرافي لحراسات وزارة م بشأن صرف سلفة٢٠٠٨لسنة ) ١٠١(قرار مجلس الوزراء رقم 

  التربية والتعليم العالي 
 الرابع والسبعون

١٠٢٩ -
فـايز عقيـل أبـو شـماله للعمـل مستـشارًا /  نقـل الـسيدبـشأنم ٢٠٠٨ لـسنة )١٠٢(قرار مجلس الوزراء رقم 

  لوزير الحكم المحلي 
 الرابع والسبعون

١٠٣٠ -
  A4 كرتونـــه ورق٧٠٠٠افقـــة علـــى شــراء  المو بــشأنم ٢٠٠٨ لـــسنة )١٠٣(قــرار مجلـــس الــوزراء رقـــم 

  للوزارات والمؤسسات الحكومية كافة 
 الرابع والسبعون

١٠٣١ -
 تخصيص قطعة أرض حكومية للجمعية اإلسالمية بشأنم ٢٠٠٨ لسنة )١٠٤(قرار مجلس الوزراء رقم 

  بغزة إلقامة روضة 
 الرابع والسبعون

 الرابع والسبعون  عدات مالية للحاالت االجتماعية صرف مسابشأنم ٢٠٠٨ لسنة )١٠٥(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٠٣٢

١٠٣٣ -
 زيـــادة المبلـــغ الـــشهري المخـــصص لـــوزارة العـــدل بـــشأنم ٢٠٠٨ لـــسنة )١٠٦(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  لتحليل العينات الجنائية
 الرابع والسبعون

١٠٣٤ -
هيئـــة  تعيـــين الـــسيد أنـــور علـــي البرعـــاوي رئيـــسًا لبـــشأنم ٢٠٠٨ لـــسنة )١٠٧(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  التوجيه واإلرشاد بدرجة وكيل مساعد
 الرابع والسبعون
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 ١٤٨

 الرابع والسبعون   مالية لبلديات المحافظات الجنوبيةسلفة صرف بشأنم ٢٠٠٨لسنة ) ١٠٨(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٠٣٥

 الرابع والسبعون   اعتماد معهد العلوم الشرطية واألمنيةبشأنم ٢٠٠٨ لسنة )١٠٩(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٠٣٦

 الرابع والسبعون   إعادة تشكيل لجنة العطاءات المركزيةبشأنم ٢٠٠٨ لسنة )١١٠(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٠٣٧

 الرابع والسبعون   صرف منح مالية في محافظة خان يونسبشأنم ٢٠٠٨ لسنة )١١١(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٠٣٨

١٠٣٩ -
لـــوزارة $ ٥٠.٠٠٠دارها  ماليـــة مقـــســـلفة صـــرف بـــشأنم ٢٠٠٨ لـــسنة )١١٢(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  الصحة لتغطية تكاليف تجهيز مختبر مستشفى أبو يوسف النجار
 الرابع والسبعون

١٠٤٠ -
 زيـــادة الموازنـــة التـــشغيلية لمجلـــس الـــوزراء مـــن بـــشأنم ٢٠٠٨ لـــسنة )١١٣(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

   شيكل ٦٠٠٠٠ شيكل إلى ٣٠٠٠٠
 الرابع والسبعون

١٠٤١ -
 تخــصيص قطعــة أرض حكوميــة لــوزارة الــصحة بــشأنم ٢٠٠٨ة  لــسن)١١٤(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  إلنشاء مستشفى التأهيل النفسي 
 الرابع والسبعون

١٠٤٢ -
 تخـــصيص قطعـــة أرض حكوميـــة لـــصالح بلديـــة بـــشأنم ٢٠٠٨ لـــسنة )١١٥(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  القرارة إلنشاء بئر مياه
 الرابع والسبعون

١٠٤٣ -
 تـأجير قطعـة أرض حكوميـة لـشركة رحـاب المدينـة شأنبـم ٢٠٠٨ لسنة )١١٦(قرار مجلس الوزراء رقم 

  للتجارة العامة إلنشاء مزارع دجاج بياض 
 الرابع والسبعون

١٠٤٤ -
 تخصيص مبنى اللجنـة الرياضـية فـي مقـر الوقـائي بشأنم ٢٠٠٨ لسنة )١١٧(قرار مجلس الوزراء رقم 

  سابقًا لوزارة الداخلية إلقامة مقر 
 الرابع والسبعون

١٠٤٥ -
 تخــصيص قطعــة أرض حكوميــة لمؤســسة القــدس بــشأنم ٢٠٠٨ لــسنة )١١٨(زراء رقــم قــرار مجلــس الــو 

  الدولية إلقامة فندق استثماري
 الرابع والسبعون

 الرابع والسبعون   مساعدة األسر الفقيرة والمحتاجةبشأنم ٢٠٠٨ لسنة )١١٩(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٠٤٦

 الرابع والسبعون   مالية إلذاعة القرآن الكريمفةسل صرف بشأنم ٢٠٠٨ لسنة )١٢٠(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٠٤٧

 الرابع والسبعون   المتطوعين في الوزارات والمؤسسات الحكوميةبشأنم ٢٠٠٨ لسنة )١٢١(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٠٤٨

١٠٤٩ -
 تخــصيص قطعــة أرض حكوميــة لنقابــة اإلداريــين بــشأنم ٢٠٠٨ لــسنة )١٢٢(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  إلنشاء مقر للنقابة
 ابع والسبعونالر 

١٠٥٠ -
 تخفـيض الرسـوم الجمركيـة للـدراجات الناريـة بنـسبة بـشأنم ٢٠٠٨ لسنة )١٢٣(قرار مجلس الوزراء رقم 

٥٠ %  
 الرابع والسبعون

١٠٥١ -
 دوالر لــوزارة ٢٥٠٠ ماليــة مقــدارها ســلفة صــرف بــشأنم ٢٠٠٨ لــسنة )١٢٤(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  الثقافة كموازنة للمخيم الصيفي التخصصي 
 ع والسبعونالراب

١٠٥٢ -
 شــيكل لــوزارة ٧٦٦٦ ماليــة مقــدارها ســلفة صــرف بــشأنم ٢٠٠٨ لــسنة )١٢٥(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  الثقافة كموازنة لفعالية يدًا بيد لكسر الحصار
 الرابع والسبعون

١٠٥٣ -
 دوالر لـوزارة ١٥٠٠٠ ماليـة مقـدارها سـلفة صـرف بـشأنم ٢٠٠٨ لـسنة )١٢٦(قرار مجلس الـوزراء رقـم 

  لتعليم لعقد ندوات علمية مشتركةالتربية وا
 الرابع والسبعون

١٠٥٤ -
 دوالر لـوزارة ٢١٠٠٠ ماليـة مقـدارها سـلفة صـرف بـشأنم ٢٠٠٨ لـسنة )١٢٧(قرار مجلس الـوزراء رقـم 

  العمل الستكمال ترميم مبنى تشغيل خان يونس التابع لها 
 الرابع والسبعون
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١٠٥٥ -
 شـــيكل ٢٠٠.٠٠٠ ماليــة مقـــدارها فةســـل صــرف بـــشأنم ٢٠٠٨ لــسنة )١٢٨(قــرار مجلـــس الــوزراء رقـــم 

  "اللجنة الرياضية سابقًا " الستكمال صيانة مقر وزارة الداخلية 
 الرابع والسبعون

١٠٥٦ -
 شــيكل كمــصاريف تــشغيلية ٣٥٤٠ صــرف مبلــغ بــشأنم ٢٠٠٨ لــسنة )١٢٩(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  شهرية لبرنامج المشاريع التنموية الصغيرة
 الرابع والسبعون

 الرابع والسبعون   مشروع الشبكة الحكومية الالسلكيةبشأنم ٢٠٠٨ لسنة )١٣٠(الوزراء رقم قرار مجلس - ١٠٥٧

١٠٥٨ -
 شـيكل لتغطيـة ٨٢٩١١ الموافقة على صرف مبلـغ بشأنم ٢٠٠٨ لسنة )١٣١(قرار مجلس الوزراء رقم 

  احتياجات مديرية الخدمات الطبية العسكرية
 الرابع والسبعون

١٠٥٩ -
ـــم  ـــوزراء رق ـــس ال ـــشأنم ٢٠٠٨نة  لـــس)١٣٢(قـــرار مجل  صـــرف مـــنح ماليـــة لعـــدد مـــن المؤســـسات فـــي ب

  محافظة رفح
 الرابع والسبعون

١٠٦٠ -
م بــــشأن آليــــة إيجــــار الــــدفيئات التابعــــة لــــإلدارة العامــــة ٢٠٠٨لــــسنة ) ١٣٣(قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم 

  للمحررات
 الرابع والسبعون

١٠٦١ -
مــــن رواتــــب % ٥ـ  تمديـــد مــــدة خـــصم نــــسبة الـــبــــشأنم ٢٠٠٨ لـــسنة )١٣٤(قـــرار مجلــــس الـــوزراء رقــــم 

  .٢٠٠٨الموظفين المدنيين والعسكريين حتى نهاية شهر ديسمبر 
 الرابع والسبعون

١٠٦٢ -
 زيـادة الميزانيـة الـشهرية للجنـة المـساعدات المقدمـة بـشأنم ٢٠٠٨ لسنة )١٣٥(قرار مجلس الوزراء رقم 

  للمواطنين
 الرابع والسبعون

١٠٦٣ -
الك قطعـة أرض المـواطن جمـال إبـراهيم أبـو  اسـتمبـشأنم ٢٠٠٨ لـسنة )١٣٦(قرار مجلس الوزراء رقـم 

  عيده لصالح وزارة الداخلية
 الرابع والسبعون

١٠٦٤ -
 اعتمــاد التجديــد لمــدد أخــرى علــى جــوازات الــسفر بــشأنم ٢٠٠٨ لــسنة )١٣٧(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  المنتهية
 الرابع والسبعون

١٠٦٥ -
دارها مليــون دوالر لــوزارة  ماليــة مقــســلفة صــرف بــشأنم ٢٠٠٨ لــسنة )١٣٨(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  التربية والتعليم العالي
 الرابع والسبعون

 الرابع والسبعون  م بشأن الموافقة على إنشاء جامعة األمة للتعليم المفتوح٢٠٠٨لسنة ) ١٣٩(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٠٦٦

 لسبعونالرابع وا   هيكلية ديوان القضاء الشرعيبشأنم ٢٠٠٨ لسنة )١٤٠(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٠٦٧

 الرابع والسبعون  ٢٠٠٧ المتأخرات المالية قبل يونيو بشأنم ٢٠٠٨ لسنة )١٤١(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٠٦٨

١٠٦٩ -
ـــم  ـــة غـــزة والـــذين تـــم بـــشأنم ٢٠٠٨ لـــسنة )١٤٢(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رق  اســـتيعاب العـــاملين فـــي بلدي

  االستغناء عن خدماتهم مسبقاً 
 الرابع والسبعون

 الرابع والسبعون   العالوة اإلداريةبشأنم ٢٠٠٨ لسنة )١٤٣(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٠٧٠

 الرابع والسبعون   إبرام عقود عمل لموزعي البريدبشأنم ٢٠٠٨ لسنة )١٤٤(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٠٧١

١٠٧٢ -
 صـــرف مـــساعدة ماليـــة لـــصالح اإلخـــوة العـــالقين بـــشأنم ٢٠٠٨ لـــسنة )١٤٥(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  المصريين في قطاع غزة
 بع والسبعونالرا

 الرابع والسبعون   تعيين وكالء نيابة عامةبشأنم ٢٠٠٨ لسنة )١٤٦(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٠٧٣

 الرابع والسبعون  م٢٠٠٨ االحداثات الوظيفية لعام بشأنم ٢٠٠٨ لسنة )١٤٧(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٠٧٤

 الرابع والسبعون  للجامعة اإلسالمية صرف مليون دوالر منحة بشأنم ٢٠٠٨لسنة ) ١٤٨(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٠٧٥
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١٠٧٦ -
 شـــيكل ٦١٢٠٠٠ ماليـــة مقـــدارها ســـلفة صـــرف بـــشأنم ٢٠٠٨ لـــسنة )١٤٩(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

   قطاع غزة-لترميم مبنى وزارة الزراعة بالمحافظة الوسطى
 الرابع والسبعون

١٠٧٧ -
 دوالر إلزالـة ١٠٠٠٠ ماليـة مقـدارها سـلفة صـرف بـشأنم ٢٠٠٨ لـسنة )١٥٠(قرار مجلس الـوزراء رقـم 

  األجزاء المتضررة من القصف الصهيوني لمبنى التعبئة والتنظيم بوزارة الداخلية
 الرابع والسبعون

١٠٧٨ -
مـن المـستحقات المتـأخرة للمـوظفين % ١٠ صـرف بـشأنم ٢٠٠٨ لـسنة )١٥١(قرار مجلس الوزراء رقم 

  الحكوميين
 الرابع والسبعون

 الرابع والسبعون   تقديم الدعم للقطاع الصناعيبشأنم ٢٠٠٨ لسنة )١٥٢(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٠٧٩

١٠٨٠ -
 صـــرف مـــنح ماليـــة لعـــدد ثمانيـــة مؤســـسات فـــي بـــشأنم ٢٠٠٨ لـــسنة )١٥٣(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  المحافظة الوسطى
 الرابع والسبعون

١٠٨١ -
ـــسنة ) ١٥٤(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم  ـــدارها ســـلفة صـــرف بـــشأنم ٢٠٠٨ل +  دوالر ٣٠٠٠( ماليـــة مق

  ٢٠١٠-٢٠٠٩العتماد موازنة طارئة إلعداد خطة التنمية متوسطة المدى )  شيكل٨٠٠٠
 الرابع والسبعون

١٠٨٢ -
لــصيانة $ ١٧٦٠٠ ماليــة مقــدارها ســلفة صــرف بــشأنم ٢٠٠٨ لــسنة )١٥٥(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  مصعدين بمبنى وزارة األشغال
 الرابع والسبعون

١٠٨٣ -
لـــوزارة $ ١٤٥٠٠ ماليـــة مقـــدارها ســـلفة  صـــرفبـــشأنم ٢٠٠٨ لـــسنة )١٥٦(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  الشباب والرياضة لتغطية نفقات المؤتمر العام للشباب
 الرابع والسبعون

١٠٨٤ -
بالـــشراء "  ماليـــة لـــشراء قرطاســـية ســـلفة صـــرف بـــشأنم ٢٠٠٨ لـــسنة )١٥٧(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  لوزارة التربية والتعليم" المباشر 
 الرابع والسبعون

١٠٨٥ -
كقرض حسن لكليـة العلـوم $ ٧٧٧٥٠ صرف مبلغ بشأنم ٢٠٠٨ لسنة )١٥٨(قم قرار مجلس الوزراء ر 

  والتكنولوجيا بخان يونس
 الرابع والسبعون

١٠٨٦ -
 صــرف عــشرة أالف دوالر أمريكــي منحــة للطالبــة بــشأنم ٢٠٠٨ لــسنة )١٥٩(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  أسماء نصر أبو نمر
 الرابع والسبعون

 الرابع والسبعون   تعيين موظفي الحكومة الحادية عشربشأنم ٢٠٠٨ة لسن)  ١٦٠(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٠٨٧

 الرابع والسبعون   موظفي عقود ما قبل الحكومة العاشرةبشأنم ٢٠٠٨ لسنة )١٦١(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٠٨٨

 الرابع والسبعون   تعيين موظفي الفئتين الرابعة والخامسةبشأنم ٢٠٠٨ لسنة )١٦٢(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٠٨٩

١٠٩٠ -
 شـــيكًال ٣٤١٩٧٧ ماليـــة مقـــدارها ســـلفة صـــرف بـــشأنم ٢٠٠٨ لـــسنة )١٦٣(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  إلصالح مبنى وزارة التخطيط
 الرابع والسبعون

 الرابع والسبعون   تعيين موظفي العقود في الضفة الغربيةبشأنم ٢٠٠٨ لسنة )١٦٤(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٠٩١

١٠٩٢ -
م بـــشأن نقـــل مـــوظفين مـــن الكـــادر المـــدني إلـــى الكـــادر ٢٠٠٨ة لـــسن) ١٦٥(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  العسكري
 الرابع والسبعون

١٠٩٣ -
بالـــشراء "  ماليـــة لـــشراء قرطاســـية ســـلفة صـــرف بـــشأنم ٢٠٠٨ لـــسنة )١٦٦(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  لوزارة الزراعة" المباشر
 الرابع والسبعون

 الرابع والسبعون  ف إياد محمد عطا حبشي نقل الموظبشأنم ٢٠٠٨ لسنة )١٦٧(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٠٩٤

 الرابع والسبعون حــصر األضـرار التــي نتجــت عـن الحملــة األمنيــة بـشأنم ٢٠٠٨لــسنة ) ١٦٨(قـرار مجلــس الـوزراء رقــم - ١٠٩٥
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  بمنطقة الشجاعية

 الرابع والسبعون   اعتماد ضحايا جريمة شاطئ بحر غزة شهداءبشأنم ٢٠٠٨لسنة ) ١٦٩(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٠٩٦

 الرابع والسبعون   ترقيات لرتب عسكريةبشأنم ٢٠٠٨لسنة ) ١٧٠(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٠٩٧

 الرابع والسبعون   تعيين موظفي عقود البطالة الدائمةبشأنم ٢٠٠٨لسنة ) ١٧١(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٠٩٨

 الرابع والسبعون  وم المدرسية إعفاء طلبة المرحلة األساسية من الرسبشأنم ٢٠٠٨لسنة ) ١٧٢(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٠٩٩

 الرابع والسبعون  م٢٠٠٨ المدرسي لعام  تعليق االلتزام بالزيّ بشأنم ٢٠٠٨لسنة ) ١٧٣(قرار مجلس الوزراء رقم - ١١٠٠

١١٠١ -
ـــوزراء رقـــم  ـــس ال ـــسنة ) ١٧٤(قـــرار مجل ـــشأنم ٢٠٠٨ل  تكليـــف وزارة الداخليـــة بمتابعـــة قـــضية ضـــحايا ب
  األنفاق مع الجهات المعنية

 ونالرابع والسبع

 الرابع والسبعون  م بشأن صرف سلفة مالية لوزارة األشغال العامة واإلسكان٢٠٠٨لسنة ) ١٧٥(قرار مجلس الوزراء رقم - ١١٠٢

١١٠٣ -
 تكليـــف وزارة األشـــغال العامـــة واإلســـكان بوضـــع بـــشأنم ٢٠٠٨لـــسنة ) ١٧٦(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  لي لمجمع السرايا الحكوميتصور لمشاريع استثمارية مقترحة يمكن إقامتها على المكان الحا
 الرابع والسبعون

١١٠٤ -
 شـوال ٦٠٠ تخصيص ميزانية لتغطية نفقات شـراء بشأنم ٢٠٠٨لسنة ) ١٧٧(قرار مجلس الوزراء رقم 

  دقيق
 الرابع والسبعون

 الرابع والسبعون  م بشأن المتطوعين في الوزارات والمؤسسات الحكومية٢٠٠٨لسنة ) ١٧٨(قرار مجلس الوزراء رقم - ١١٠٥

١١٠٦ -
 المصادقة على منحة رئيس الوزراء ألوائل الثانويـة بشأنم ٢٠٠٨لسنة ) ١٧٩(ار مجلس الوزراء رقم قر 

  م٢٠٠٨العامة لعام 
 الرابع والسبعون

١١٠٧ -
 المــصادقة علــى مهــام لجنــة الــشؤون االجتماعيــة بــشأنم ٢٠٠٨لــسنة ) ١٨٠(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  الوزارية الدائمة
 الرابع والسبعون

١١٠٨ -
 شــيكل لعــدد ١٠٠٠ اعتمــاد صــرف راتــب مقطــوع بــشأنم ٢٠٠٨لــسنة ) ١٨١(لــوزراء رقــم قــرار مجلــس ا

  من الموظفين على بند البطالة الدائمة في وزارة الصحة
 الرابع والسبعون

 الرابع والسبعون  م بشأن صرف سلفة مالية لوزارة األشغال العامة واإلسكان٢٠٠٨لسنة ) ١٨٢(قرار مجلس الوزراء رقم - ١١٠٩

١١١٠ -
 شــــيكل ٢١١٠٠ ماليــــة مقــــدارها ســــلفة صــــرف بــــشأنم ٢٠٠٨لــــسنة ) ١٨٣( الــــوزراء رقــــم قــــرار مجلــــس

  م١٧/٤/٢٠٠٨للمجلس التشريعي لتغطية نفقات مطبوعات يوم األسير الفلسطيني بتاريخ 
 الرابع والسبعون

 والسبعونالرابع    تفعيل صندوق النفقة الخاص بالمحاكم الشرعيةبشأنم ٢٠٠٨لسنة ) ١٨٤(قرار مجلس الوزراء رقم - ١١١١

 الرابع والسبعون   مالية شهرية لبلديات قطاع غزةسلفة صرف بشأنم ٢٠٠٨لسنة ) ١٨٥(قرار مجلس الوزراء رقم - ١١١٢

١١١٣ -
 اســتيعاب مفــصولين مــن جمعيــة الهــالل األحمــر بــشأنم ٢٠٠٨لــسنة ) ١٨٦(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  الفلسطيني بقطاع غزة
 الرابع والسبعون

١١١٤ -
ـــوزراء رقـــم  ـــس ال ـــسنة ) ١٨٧(قـــرار مجل ـــشأنم ٢٠٠٨ل ـــة مقـــدارها ســـلفة صـــرف ب  دوالر ١١٤٧٠٤ مالي

  إلصالح مبنى محكمة خان يونس
 الرابع والسبعون

١١١٥ -
 شـــيكل ٢٥٠.٠٠٠ ماليــة مقـــدارها ســـلفة صــرف بـــشأنم ٢٠٠٨لــسنة ) ١٨٨(قــرار مجلـــس الــوزراء رقـــم 

  لوزارة الصحة لسد احتياجات قسم جراحة القلب بمجمع الشفاء
 الرابع والسبعون

١١١٦ -
 شيكل لوزارة ٥٨٥٠٠٠ مالية مقدارها سلفة صرف بشأنم ٢٠٠٨لسنة ) ١٨٩(ار مجلس الوزراء رقم قر 

  النقل والمواصالت لتغطية نفقات مشروع نقل الجدار الحدودي
 الرابع والسبعون
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١١١٧ -
 موعــد جلــسة مجلــس الــوزراء فــي شــهر رمــضان بــشأنم ٢٠٠٨لــسنة ) ١٩٠(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  المبارك
 بعونالرابع والس

١١١٨ -
ـــــم  ـــــوزراء رق ـــــس ال ـــــسنة ) ١٩١(قـــــرار مجل ـــــشأنم ٢٠٠٨ل ـــــم ب ـــــوزراء رق ـــــس ال ـــــرار مجل ـــــد العمـــــل بق  تمدي

  %٥٠بخصوص تخفيض الرسوم الجمركية للدراجات النارية بنسبة ) هـ.إ/و.م/٠١/٧٠/١١(
 الرابع والسبعون

١١١٩ -
ت الحكوميـة  دوام المـوظفين فـي الـدوائر والمؤسـسابـشأنم ٢٠٠٨لـسنة ) ١٩٢(قرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  خالل شهر رمضان
 الرابع والسبعون

 الرابع والسبعون   مرجعية التثبت من هالل شهر رمضانبشأنم ٢٠٠٨لسنة ) ١٩٣(قرار مجلس الوزراء رقم - ١١٢٠

 الرابع والسبعون   بدء العمل بالتوقيت الشتويبشأنم ٢٠٠٨لسنة ) ١٩٤(قرار مجلس الوزراء رقم - ١١٢١

١١٢٢ -
 تغطيــــة ثمــــن ميــــاه الــــشرب المــــوردة مــــن آبــــار بــــشأنم ٢٠٠٨نة لــــس) ١٩٥(قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم 

  المحررات لبلدية رفح
 الرابع والسبعون

 الرابع والسبعون   منح الترخيص ألكاديمية فلسطين للعلوم األمنيةبشأنم ٢٠٠٨لسنة ) ١٩٦(قرار مجلس الوزراء رقم - ١١٢٣

١١٢٤ -
ات اللجنــة الخاصــة إلدارة  المــصادقة علــى توصــيبــشأنم ٢٠٠٨لــسنة ) ١٩٧(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  المساعدات المقدمة للمواطنين المحتاجين
 الرابع والسبعون

 الرابع والسبعون   وظيفة جديدة لوزارة الصحة٢٠٠ اعتماد بشأنم ٢٠٠٨لسنة ) ١٩٨(قرار مجلس الوزراء رقم - ١١٢٥

١١٢٦ -
ــيم الــسيد  قبـــول اســتقالة وكيــل وزارة التربيــة و بــشأنم ٢٠٠٨لــسنة ) ١٩٩(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  التعل

  محمد سليمان حسين أبو شقير وصرف مستحقاته 
  الخامس والسبعون

 الخامس والسبعون  م بشأن تحصيل رسوم مغادرة للمسافرين عبر معبر رفح٢٠٠٨لسنة ) ٢٠٠(قرار مجلس الوزراء رقم - ١١٢٧

 الخامس والسبعون  يها إغالق مقبرة الشيخ رضوان ومنع الدفن فبشأنم ٢٠٠٨لسنة ) ٢٠١(قرار مجلس الوزراء رقم - ١١٢٨

١١٢٩ -
 اعتمـاد المخطـط اإلقليمـي المعـدل ونظامـه لقطـاع بـشأنم ٢٠٠٨لـسنة ) ٢٠٢(قرار مجلس الـوزراء رقـم 

  م٢٠٠٨غزة 
 الخامس والسبعون

١١٣٠ -
-٢٠٠٩م بــشأن اعتمـاد الـسياسات العامـة لخطـة التنميــة ٢٠٠٨لـسنة ) ٢٠٣(قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

٢٠١٠  
 الخامس والسبعون

 الخامس والسبعون  م بشأن مرجعية الترميمات الخاصة بالمنشآت الحكومية٢٠٠٨لسنة ) ٢٠٤(لوزراء رقم قرار مجلس ا- ١١٣١

 الخامس والسبعون  )البودي(م بشأن تسوية أوضاع المركبات مجهولة الهوية ٢٠٠٨لسنة ) ٢٠٥(قرار مجلس الوزراء رقم - ١١٣٢

١١٣٣ -
 شيكل لتغطية نفقات طباعـة ٢٧٥٠٠ صرف مبلغ بشأنم ٢٠٠٨لسنة ) ٢٠٦(قرار مجلس الوزراء رقم 
  كتاب إنجازات الحكومة

 الخامس والسبعون

١١٣٤ -
 شــيكل ١٤٧٥٠٠٠ ماليــة مقــدارها ســلفة صــرف بــشأنم ٢٠٠٨لــسنة ) ٢٠٧(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  لوزارة الزراعة لدعم تقاوي وبذور البصل بأنواعه والثوم
 الخامس والسبعون

١١٣٥ -
 إقفــال مــستندات لــوزارة الداخليــة مرجعــة مــن وزارة شأنبــم ٢٠٠٨لــسنة ) ٢٠٨(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  المالية بدون رسوم إيرادات طوابع البريد
 الخامس والسبعون

١١٣٦ -
 لجمعيـــة ٢م١٥٠ تـــوفير صــوبة زراعيـــة مــساحة بــشأنم ٢٠٠٨لـــسنة ) ٢٠٩(قــرار مجلــس الـــوزراء رقــم 

  صناع الحياة
 الخامس والسبعون
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١١٣٧ -
 شـيكل لـوزارة ٦٢٩٧٥ ماليـة مقـدارها سـلفة صـرف بـشأنم ٢٠٠٨لـسنة ) ٢١٠(قرار مجلس الوزراء رقم 

  الصحة لتسديد قيمة فاتورة غاز الهليوم لمركز األمير نايف بمستشفى الشفاء
 الخامس والسبعون

١١٣٨ -
 شـيكل لـوزارة ١٤٥٠٠ ماليـة مقـدارها سـلفة صـرف بـشأنم ٢٠٠٨لـسنة ) ٢١١(قرار مجلس الوزراء رقم 

  USAIDحة الحكم المحلي لتسديد مستحقات مهندسي من
 الخامس والسبعون

١١٣٩ -
 الموافقـة علـى مـنح تـرخيص لمعهـد القـراءات التـابع بشأنم ٢٠٠٨لسنة ) ٢١٢(قرار مجلس الوزراء رقم 

  لوزارة األوقاف والشؤون الدينية
 الخامس والسبعون

 الخامس والسبعون  ٢٠٠٨ التعيينات على شواغر عام بشأنم ٢٠٠٨لسنة ) ٢١٣(قرار مجلس الوزراء رقم - ١١٤٠

١١٤١ -
 اســــتخدام أقــــواس الحديــــد ومواســــير الحمامــــات بــــشأنم ٢٠٠٨لــــسنة ) ٢١٤(قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم 

  الزراعية الموجودة في أراضي المحررات
 الخامس والسبعون

١١٤٢ -
 تخـــصيص قطعـــة أرض حكوميـــة لنـــادي الريـــان بـــشأنم ٢٠٠٨لـــسنة ) ٢١٥(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  الرياضي إلقامة ملعب كرة قدم
 ونالخامس والسبع

١١٤٣ -
 مالية للجهاز اإلشرافي لحراسات وزارة سلفة صرف بشأنم ٢٠٠٨لسنة ) ٢١٦(قرار مجلس الوزراء رقم 

  التربية والتعليم العالي
 الخامس والسبعون

١١٤٤ -
 تخــصيص قطعــة أرض حكوميــة لــوزارة الــشباب بــشأنم ٢٠٠٨لــسنة ) ٢١٧(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  والرياضة إلقامة مدينة الياسين الرياضية
 لخامس والسبعونا

١١٤٥ -
 السماح للمتقاعدين بشراء المركبات الحكومية التـي بشأنم ٢٠٠٨لسنة ) ٢١٨(قرار مجلس الوزراء رقم 

  بحوزتهم
 الخامس والسبعون

١١٤٦ -
 شـــراء جهـــاز حاســـوب للمونتـــاج بـــوزارة الـــشباب بـــشأنم ٢٠٠٨لـــسنة ) ٢١٩(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  $٣٠٠٠والرياضة بتكلفة ال تزيد عن 
  والسبعونالخامس

١١٤٧ -
م بشأن اعتماد موازنة طارئة لتعويضات األضـرار الناجمـة ٢٠٠٨لسنة ) ٢٢٠(قرار مجلس الوزراء رقم 

  عن أحداث الشجاعية
 الخامس والسبعون

١١٤٨ -
م بــشأن اعتمــاد موازنـــة تــشغيلية لمؤســـسة الربيــع التابعـــة ٢٠٠٨لـــسنة ) ٢٢١(قــرار مجلــس الـــوزراء رقــم 

   شيكل شهريا١٠.٠٠٠ا لوزارة الشؤون االجتماعية مقداره
 الخامس والسبعون

١١٤٩ -
م بــشأن اعتمــاد موازنــة خاصــة لتغطيــة احتياجــات مديريــة ٢٠٠٨لــسنة ) ٢٢٢(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

   شيكل٢٥٠.٠٠٠الخدمات الطبية العسكرية مقدارها 
 الخامس والسبعون

١١٥٠ -
مــة للمحــررات للــوزارات م بــشأن المنتــدبين مــن اإلدارة العا٢٠٠٨لــسنة ) ٢٢٣(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  المختلفة
 الخامس والسبعون

١١٥١ -
م بشأن تـسكين الـسيد جمـال محمـود أبـو هاشـم علـى درجـة ٢٠٠٨لسنة ) ٢٢٤(قرار مجلس الوزراء رقم 

  A2وكيل مساعد للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم العالي بدرجة 
 الخامس والسبعون

١١٥٢ -
 تعيـين الـسيد يوسـف كامـل إسـماعيل إبـراهيم وكـيًال شأنبـم ٢٠٠٨لسنة ) ٢٢٥(قرار مجلس الوزراء رقم 

  A1لوزارة التربية والتعليم العالي بوزارة التربية والتعليم العالي بدرجة 
 الخامس والسبعون

١١٥٣ -
م بـــشأن تغييـــر مـــسمى وكيـــل المدرســـة إلـــى نائـــب مـــدير ٢٠٠٨لـــسنة ) ٢٢٦(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  مدرسة
 الخامس والسبعون

 الخامس والسبعون   صرف نصف مليون دوالر منحة لبلدية غزةبشأنم ٢٠٠٨لسنة ) ٢٢٧(وزراء رقم قرار مجلس ال- ١١٥٤
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١١٥٥ -
 تخــصيص قطعـــة أرض حكوميــة لبلديــة النـــصر بــشأنم ٢٠٠٨لــسنة ) ٢٢٨(قــرار مجلــس الــوزراء رقـــم 

  بمدينة رفح إلنشاء بئر مياه
 الخامس والسبعون

١١٥٦ -
تخصيص قطعة أرض حكومية لبلدية خـان يـونس م بشأن ٢٠٠٨لسنة ) ٢٢٩(قـرار مجلس الوزراء رقـم 

  إلنشاء بئر مياه
 الخامس والسبعون

١١٥٧ -
م بـــشأن تخـــصيـص قطعـــة أرض حكوميـــة لبلديـــة خـــان ٢٠٠٨لـــسن،ة ) ٢٣٠(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  يونس إلنشاء بئر مياه
 الخامس والسبعون

 الخامس والسبعون  لبلدية خان يونسم بشأن تخصيص قطعة أرض حكومية ٢٠٠٨لسنة ) ٢٣١(قرار مجلس الوزراء رقم - ١١٥٨

١١٥٩ -

م بــــــــشأن تعــــــــديل قــــــــرار مجلــــــــس الــــــــوزراء رقــــــــم ٢٠٠٨لــــــــسنة ) ٢٣٢(قــــــــرار مجلــــــــس الــــــــوزراء رقــــــــم 
 بشأن تخصيص قطعة أرض حكوميـة لمركـز غـزة للتنميـة البـشرية ٢٠٠٨لسنة ) هـ.إ/و.م/٠٦/٤٨/١١(

  لبناء مقر للمركز
 الخامس والسبعون

 الخامس والسبعون  م بشأن صرف سلفة مالية مقدارها مليون دوالر لبلدية غزة٢٠٠٨ لسنة) ٢٣٣(قرار مجلس الوزراء رقم - ١١٦٠

 الخامس والسبعون  م بشأن اختيار أعضاء مجلس إدارة صندوق النفقة٢٠٠٨لسنة ) ٢٣٤(قرار مجلس الوزراء رقم - ١١٦١

١١٦٢ -

م بــــــــشأن تعــــــــديل قــــــــرار مجلــــــــس الــــــــوزراء رقــــــــم ٢٠٠٨لــــــــسنة ) ٢٣٥(قــــــــرار مجلــــــــس الــــــــوزراء رقــــــــم 
 بــشأن تخــصيص قطعــة أرض حكوميــة لجمعيــة الــشموع المــضيئة ٢٠٠٨لــسنة ) هـــ.إ/و.م/٠٧/٤٦/١١(

  إلنشاء مقر للجمعية 
 الخامس والسبعون

١١٦٣ -
 نقــل الــسيد زيــاد محمــد أحمــد عبــد اهللا طبيــل مــن بــشأنم ٢٠٠٨لــسنة ) ٢٣٦(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  سلطة جودة البيئة إلى وزارة العدل وتغيير مسماه الوظيفي
 السبعونالخامس و 

١١٦٤ -
 تعيــين الــسيد زيــاد محمــد مــصطفى ثابــت وكــيًال بــشأنم ٢٠٠٨لــسنة ) ٢٣٧(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  A2مساعدًا بوزارة التربية والتعليم العالي على درجة 
 الخامس والسبعون

١١٦٥ -
 تعيـين الـسيد محمـود إبـراهيم محمـد الجعبـري مـديرًا بـشأنم ٢٠٠٨لـسنة ) ٢٣٨(قرار مجلس الوزراء رقم 

  A4ًا للتعليم العالي بوزارة التربية والتعليم العالي على درجة عام
 الخامس والسبعون

١١٦٦ -
من قرار مجلس الـوزراء رقـم ) ١( تعديل المادة رقم بشأنم ٢٠٠٨لسنة ) ٢٣٩(قرار مجلس الوزراء رقم 

  م الخاص بالمصادقة على الئحة بدل التنقل٢٠٠٦لسنة ) هـ.إ/و.م/٠٧/٣٤/١٠(
 الخامس والسبعون

١١٦٧ -
ــ  صــرف مــستحقات شــركة االســي البــالغ مقــدارها بــشأنم ٢٠٠٨لــسنة ) ٢٤٠(رار مجلــس الــوزراء رقــم ق

   شيكل والخاصة بتأثيث وتجهيز مكاتب خاصة بمجلس الوزراء٢١٦٠٠
 الخامس والسبعون

١١٦٨ -
 صــرف مــستحقات شــركة االســي البــالغ مقــدارها بــشأنم ٢٠٠٨لــسنة ) ٢٤١(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  ة بتأثيث وتجهيز مكاتب لوزارة الداخلية شيكل والخاص٨٨٦٢٥
 الخامس والسبعون

١١٦٩ -
 شـيكل لـوزارة التربيـة والتعلـيم ٦٧٠٠ صـرف مبلـغ بـشأنم ٢٠٠٨لـسنة ) ٢٤٢(قرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  لتغطية مصروفات مشرفي حراسات التعليم أثناء فترة الطوارئ
 الخامس والسبعون

١١٧٠ -
شأن صــرف ســلفة ماليـة لــوزارة االتــصاالت وتكنولوجيــا م بــ٢٠٠٨لـسنة ) ٢٤٣(قـرار مجلــس الــوزراء رقــم 

   شيكل لزوم تجهيز نظام مراقبة لخزينة بنك البريد والحاسوب الحكومي٨٤٠٠المعلومات مقدارها 
 الخامس والسبعون

١١٧١ -
 شــراء أربــع سـيارات لــوزارة االتــصاالت وتكنولوجيــا بــشأنم ٢٠٠٨لـسنة ) ٢٤٤(قـرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  يق مع وزارة المالية ووزارة النقل والمواصالتالمعلومات بالتنس
 الخامس والسبعون
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١١٧٢ -
 لتــر ســوالر شــهريًا لــوزارة األشــغال ٨٠٠ صــرف بــشأنم ٢٠٠٨لــسنة ) ٢٤٥(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  لصالح لجنة متابعة توزيع االسمنت الوارد إلى قطاع غزة
 الخامس والسبعون

 الخامس والسبعون   مالية شهرية لبلديات قطاع غزةسلفة صرف شأنبم ٢٠٠٨لسنة ) ٢٤٦(قرار مجلس الوزراء رقم - ١١٧٣

 الخامس والسبعون   صرف فروقات رواتب األسرى والمحررينبشأنم ٢٠٠٨لسنة ) ٢٤٧(قرار مجلس الوزراء رقم - ١١٧٤

 سبعونالخامس وال  م بشأن اعتماد وٕاجازة شركة الملتزم للتأمين واالستثمار٢٠٠٨لسنة ) ٢٤٨(قرار مجلس الوزراء رقم - ١١٧٥

١١٧٦ -
 دوالر لوزارة األشـغال العامـة ٧٥٠٠٠ صرف مبلغ بشأنم ٢٠٠٨لسنة ) ٢٤٩(قرار مجلس الوزراء رقم 

  )باجر(واإلسكان لشراء حفار جنزير 
 الخامس والسبعون

١١٧٧ -
 دوالر لوزارة األوقاف لتمويل ٣٢٠٠٠ صرف مبلغ بشأنم ٢٠٠٨لسنة ) ٢٥٠(قرار مجلس الوزراء رقم 

  حملة نصرة القدس
 والسبعونالخامس 

 الخامس والسبعون   إصالح الوزارات للمركبات المكهنة واقتنائهابشأنم ٢٠٠٨لسنة ) ٢٥١(قرار مجلس الوزراء رقم - ١١٧٨

١١٧٩ -
ــــوزراء رقــــم  ــــرار مجلــــس ال ــــسنة ) ٢٥٢(ق ــــوزارة النقــــل ١٠٠٠٠٠ اعتمــــاد مبلــــغ بــــشأنم ٢٠٠٨ل  دوالر ل

  ة كافةوالمواصالت لتوريد الشاخصات المرورية اإلرشادية في محافظات غز 
 الخامس والسبعون

١١٨٠ -
ـــم  ـــوزراء رق ـــس ال ـــسنة ) ٢٥٣(قـــرار مجل ـــشأنم ٢٠٠٨ل ـــغ ب ـــشؤون ١٠٠٠٠٠ اعتمـــاد مبل ـــوزارة ال  دوالر ل

  االجتماعية كموازنة لشراء خامات تدريبية لمراكز الشؤون االجتماعية
 الخامس والسبعون

١١٨١ -
للهيئــة الخيريــة  تخــصيص قطعــة أرض حكوميــة بــشأنم ٢٠٠٨لــسنة ) ٢٥٤(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  لرعاية األسرة بغرض االستصالح الزراعي
 الخامس والسبعون

١١٨٢ -
 تخــصيص قطعــة أرض حكوميــة لنــادي الجزيــرة بــشأنم ٢٠٠٨لــسنة ) ٢٥٥(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  الرياضي إلنشاء نادي رياضي
 الخامس والسبعون

١١٨٣ -
ميــة لجامعــة األمــة  تخــصيص قطعــة أرض حكو بــشأنم ٢٠٠٨لــسنة ) ٢٥٦(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  إلنشاء مباني للجامعة
 الخامس والسبعون

١١٨٤ -
 تخــصيص قطعــة أرض حكوميــة للمنتــدى الطبــي بــشأنم ٢٠٠٨لــسنة ) ٢٥٧(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  الفلسطيني إلنشاء مقر دائم للمنتدى 
 الخامس والسبعون

١١٨٥ -
رابطــة علمـــاء  تخــصيص قطعــة أرض حكوميــة لبــشأنم ٢٠٠٨لــسنة ) ٢٥٨(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  فلسطين إلنشاء مقر دائم للرابطة 
 الخامس والسبعون

١١٨٦ -

ـــــم  ـــــوزراء رق ـــــس ال ـــــسنة ) ٢٥٩(قـــــرار مجل ـــــشأنم ٢٠٠٨ل ـــــم ب ـــــوزراء رق ـــــس ال ـــــرار مجل ـــــد العمـــــل بق  تمدي
بخصوص تخفيض الرسوم والديون المتراكمة على أصحاب المركبات العمومية ) هـ.إ/و.م/٠١/٣٧/١١(

  %٥٠ورخص القيادة بنسبة 
 والسبعونالخامس 

١١٨٧ -
 دوالر لوزارة األشـغال العامـة ١٤٠٠٠ صرف مبلغ بشأنم ٢٠٠٨لسنة ) ٢٦٠(قرار مجلس الوزراء رقم 

  واإلسكان الستكمال بعض النواقص الخاصة بوحدة التنفيذ في المشاريع الحكومية
 الخامس والسبعون

١١٨٨ -
ارة التربيـة والتعلـيم  دوالر لـوز ١٥٧٥٠ صـرف مبلـغ بشأنم ٢٠٠٨لسنة ) ٢٦١(قرار مجلس الوزراء رقم 

  لترميم مدرسة الحرازين
 الخامس والسبعون

١١٨٩ -
 دوالر لــوزارة العــدل لــشراء ١٠٠٠٠ صــرف مبلــغ بــشأنم ٢٠٠٨لــسنة ) ٢٦٢(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  أجهزة للمعمل الجنائي
 الخامس والسبعون

ـــوزراء رقـــم - ١١٩٠ ـــشأن تجديـــد عقـــود عمـــل لمـــوظفين فـــي وز ٢٠٠٨لـــسنة ) ٢٦٣(قـــرار مجلـــس ال  الخامس والسبعونارة الحكـــم م ب
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  المحلي

١١٩١ -
 دينــار أردنــي لــوزارة الــصحة ٧٣٦٤م بــشأن صــرف مبلــغ ٢٠٠٨لــسنة ) ٢٦٤(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  لتسديد مستحقات محاضري كلية فلسطين للتمريض
 الخامس والسبعون

١١٩٢ -
لـبلح م بـشأن تخـصيص قطعـة أرض حكوميـة لبلديـة ديـر ا٢٠٠٨لـسنة ) ٢٦٥(قرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  إلنشاء بئر مياه
 الخامس والسبعون

١١٩٣ -
م بــشأن تخــصيص قطعــة أرض حكوميــة لــوزارة الداخليــة ٢٠٠٨لــسنة ) ٢٦٦(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  إلنشاء مركز إعادة تأهيل السجناء
 الخامس والسبعون

١١٩٤ -
 تخصيص قطعة أرض حكومية لجمعية دار األرقم بشأنم ٢٠٠٨لسنة ) ٢٦٧(قرار مجلس الوزراء رقم 

  لتعليمية إلنشاء مدرسةا
 الخامس والسبعون

١١٩٥ -
 تخصيص قطعـة أرض حكوميـة لـوزارة االتـصاالت بشأنم ٢٠٠٨لسنة ) ٢٦٨(قرار مجلس الوزراء رقم 

  وتكنولوجيا المعلومات إلنشاء مكاتب البريد في محافظات القطاع
 الخامس والسبعون

١١٩٦ -
رض حكوميــة لجريــدة الرســالة  تخــصيص قطعــة أبــشأنم ٢٠٠٨لــسنة ) ٢٦٩(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  إلنشاء مقر للجريدة
 الخامس والسبعون

 الخامس والسبعون   آلية توزيع االسمنت المورد إلى قطاع غزةبشأنم ٢٠٠٨لسنة ) ٢٧٠(قرار مجلس الوزراء رقم - ١١٩٧

١١٩٨ -
للجنـــة $ ٥٠.٠٠٠ ماليـــة مقـــدارها ســـلفة صـــرف بـــشأنم ٢٠٠٨لـــسنة ) ٢٧١(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  ٢٠٠٩يا إلحياء فعاليات القدس عاصمة الثقافة العربية الوطنية العل
 الخامس والسبعون

١١٩٩ -
 نقـــل الموظـــف موســـى محمـــد الـــسماك مـــن وزارة بـــشأنم ٢٠٠٨لـــسنة ) ٢٧٢(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  اإلعالم إلى وزارة األوقاف والشؤون الدينية
 الخامس والسبعون

١٢٠٠ -
ل الموظـف عـوني نعـيم نعـيم مـن سـلطة الطاقـة  نقـبـشأنم ٢٠٠٨لـسنة ) ٢٧٣(قرار مجلس الـوزراء رقـم 

  والموارد الطبيعية إلى سلطة جودة البيئة
 الخامس والسبعون

١٢٠١ -
 تعليق العمل في اللجنة الخاصة بإدارة المساعدات بشأنم ٢٠٠٨لسنة ) ٢٧٤(قرار مجلس الوزراء رقم 

  الحكومية المقدمة للمواطنين
 الخامس والسبعون

١٢٠٢ -
 تخــصيص قطعــة أرض حكوميــة لــوزارة األوقــاف بــشأنم ٢٠٠٨لــسنة ) ٢٧٥(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  والشؤون الدينية إلنشاء مقبرة إسالمية
 الخامس والسبعون

١٢٠٣ -
 تكليـف وزارة الداخليـة بـإدارة ومتابعـة ملـف اإلنقــاذ بـشأنم ٢٠٠٨لـسنة ) ٢٧٦(قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  البحري
 الخامس والسبعون

١٢٠٤ -
الــصادرة عــن ) الدرجــة المــستحقة( قــرارات الترقيــة بــشأنم ٢٠٠٨لــسنة ) ٢٧٧(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  ديوان الموظفين العام
 الخامس والسبعون

 الخامس والسبعون   سلم الراتب الدبلوماسي داخل الوطنبشأنم ٢٠٠٨لسنة ) ٢٧٨(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٢٠٥

١٢٠٦ -
وظفي البطالـــــة الدائمـــــة  الدرجــــة الوظيفيـــــة لمــــبـــــشأنم ٢٠٠٨لــــسنة ) ٢٧٩(قــــرار مجلـــــس الــــوزراء رقـــــم 

  والمتطوعين الذين لم يدخلوا امتحانات التوظيف والضابطة الزراعية
 الخامس والسبعون

 الخامس والسبعون   تبعية السلطات والهيئات الحكوميةبشأنم ٢٠٠٨لسنة ) ٢٨٠(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٢٠٧

١٢٠٨ -
رات المختلفـة حـسب الحاجـة فـي  توزيع أمـاكن للـوزابشأنم ٢٠٠٨لسنة ) ٢٨١(قرار مجلس الوزراء رقم 

  مبنى أبناء رزق بمدينة خانيونس
 الخامس والسبعون
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١٢٠٩ -
م بــشأن ميزانيــة األضــرار الجزئيــة والكليــة للمــواطنين فــي ٢٠٠٨لــسنة ) ٢٨٢(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  والمقدرة من وزارة األشغال) ٢٠٠٦/٢٠٠٧/٢٠٠٨(قطاع غزة نتيجة االعتداءات الصهيونية للسنوات
  والسبعونالخامس

١٢١٠ -
مـن قيمـة % ١٤.٥م بشأن إضافة قيمة الضريبة المـضافة ٢٠٠٨لسنة ) ٢٨٣(قرار مجلس الوزراء رقم 

  لوزارة األشغال العامة واإلسكان) حفار باجر(شراء 
 الخامس والسبعون

١٢١١ -
 دوالر ألمـر الـشراء المباشـر ١٣٠٠٠م بشأن صـرف مبلـغ ٢٠٠٨لسنة ) ٢٨٤(قرار مجلس الوزراء رقم 

  كاليف شبكة الحاسوب في مبنى وزارة الداخلية الجديدلتسديد ت
 الخامس والسبعون

١٢١٢ -
 دوالر لتغطيـــة مـــصروفات ٥٤٩٨م بـــشأن صـــرف مبلـــغ ٢٠٠٨لـــسنة ) ٢٨٥(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  )الكرامة واألمل(اللجنة التنسيقية لسفينتي كسر الحصار 
 الخامس والسبعون

١٢١٣ -
 شـــيكًال لـــشركة مفروشـــات ٥٤٧٠ صـــرف مبلـــغ بـــشأنم ٢٠٠٨لـــسنة ) ٢٨٦(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  رومانتيك تسديدًا لمستحقات توريد األثاث المكتبي لمجلس الوزراء
 الخامس والسبعون

 الخامس والسبعون   شيكًال استثناء لوزارة العمل٢٦٨٨م بشأن صرف مبلغ ٢٠٠٨لسنة ) ٢٨٧(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٢١٤

١٢١٥ -
 شـيكًال اسـتثنائيًا لمكافـآت تـم ٢٤٠٠ صـرف مبلـغ بـشأنم ٢٠٠٨لـسنة ) ٢٨٨(قرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  صرفها لموظفين في وزارة العمل لوزارة العمل
 الخامس والسبعون

١٢١٦ -
م بـــشأن وضــع خطـــة تنفيذيـــة لــضبط المركبـــات مجهولـــة ٢٠٠٨لـــسنة ) ٢٨٩(قــرار مجلـــس الـــوزراء رقــم 

  الهوية
 الخامس والسبعون

١٢١٧ -
 بيــــع خزانــــات الوقــــود التابعــــة لــــسلطة الطيــــران بــــشأنم ٢٠٠٨لــــسنة ) ٢٩٠(قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم 

  والموجودة في المحررات والمغراقة
 الخامس والسبعون

١٢١٨ -
 اعتمــــاد اإلطــــار العــــام لعمــــل لجنــــة اإلصــــالح بــــشأنم ٢٠٠٨لــــسنة ) ٢٩١(قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم 

  والتطوير الوزارية الدائمة
 الخامس والسبعون

 الخامس والسبعون  م بشأن تعيين موزعي البريد وفق قانون الخدمة المدنية٢٠٠٨ لسنة) ٢٩٢(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٢١٩

١٢٢٠ -
 دوالر لـوزارة ٢٦.٠٠٠ ماليـة مقـدارها سـلفة صـرف بشأنم ٢٠٠٨لسنة ) ٢٩٣(قرار مجلس الوزراء رقم 

  التربية والتعليم لترميم سور مدرسة الكرمل
 الخامس والسبعون

١٢٢١ -
 نقل الموظف مـؤمن بسيـسو مـن وزارة اإلعـالم إلـى بشأنم ٢٠٠٨لسنة ) ٢٩٤(قرار مجلس الوزراء رقم 

  المجلس التشريعي الفلسطيني
 الخامس والسبعون

١٢٢٢ -
 ماليــة شـهرية للقــضاة سـلفة االسـتمرار فــي صـرف بــشأنم ٢٠٠٨لـسنة ) ٢٩٥(قـرار مجلـس الــوزراء رقـم 

   شيكل٥٠٠٠بقيمة 
 الخامس والسبعون

 الخامس والسبعون   تعيين قضاة محاكم صلحنبشأم ٢٠٠٨لسنة ) ٢٩٦(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٢٢٣

١٢٢٤ -
م بشأن ترقية قضاة من قضاة محكمة بداية لقضاة محكمة ٢٠٠٨لسنة ) ٢٩٧(قرار مجلس الوزراء رقم 

  فاستئنا
 الخامس والسبعون

١٢٢٥ -
م بـشأن تعيـين الـسيد محمـد علـي محمـد أبـو عمـارة قاضـي ٢٠٠٨لـسنة ) ٢٩٨(قرار مجلس الوزراء رقم 

  محكمة عليا
  والسبعونالخامس

١٢٢٦ -
م بـــشأن اعتمـــاد وٕاجـــازة شـــركة البنـــك الـــوطني اإلســـالمي ٢٠٠٨لـــسنة ) ٢٩٩(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  للعمل في مجال المصارف والبنوك
 الخامس والسبعون
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 ١٥٨

١٢٢٧ -
م بـشأن ترقيـة الموظـف فـايز عقيـل أبـو شـماله مـديرًا عامـًا ٢٠٠٨لـسنة ) ٣٠٠(قرار مجلس الـوزراء رقـم 

  A3درجة بوزارة الحكم المحلي ب
 الخامس والسبعون

 الخامس والسبعون  م بشأن هدية عيد األضحى المبارك ألسر األسرى٢٠٠٨لسنة ) ٣٠١(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٢٢٨

١٢٢٩ -
م بــشأن تخــصيص قطعــة أرض حكوميــة لــصالح جمعيــة ٢٠٠٨لــسنة ) ٣٠٢(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  حصاد الخير إلنشاء مقر للجمعية
 الخامس والسبعون

١٢٣٠ -
 تخـــصيص قطعـــة أرض حكوميـــة لـــصالح وزارة بـــشأنم ٢٠٠٨لـــسنة ) ٣٠٣(جلـــس الـــوزراء رقـــم قـــرار م

  الصحة الفلسطينية إلقامة بنك دم ومختبر مركزي
 الخامس والسبعون

١٢٣١ -
 إعـــادة تـــشكيل محكمـــة االســـتئناف الـــشرعية فـــي بـــشأنم ٢٠٠٨لـــسنة ) ٣٠٤(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  محافظات غزة
 الخامس والسبعون

 الخامس والسبعون   تعيين قضاة شرعيينبشأنم ٢٠٠٨لسنة ) ٣٠٥( الوزراء رقم قرار مجلس- ١٢٣٢

١٢٣٣ -
 اعتماد توصيات اللجنة الخاصة بوضع الـسياسات بشأنم ٢٠٠٨لسنة ) ٣٠٦(قرار مجلس الوزراء رقم 

  العامة لعمل وزارة الداخلية
 الخامس والسبعون

 الخامس والسبعون  ت الحج والعمرة تعويض شركابشأنم ٢٠٠٨لسنة ) ٣٠٧(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٢٣٤

 الخامس والسبعون   أيام العطل الرسمية والدينيةبشأنم ٢٠٠٨لسنة ) ٣٠٨(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٢٣٥

 الخامس والسبعون  %٥م بشأن زيادة رواتب المعلمين في قطاع غزة بنسبة ٢٠٠٨لسنة ) ٣٠٩(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٢٣٦

١٢٣٧ -
 ترقيـــة الـــسيد ناصــر الـــدين رأفـــت مـــصطفى أبـــو بـــشأنم ٢٠٠٨ لــسنة )٣١٠(س الـــوزراء رقـــم ـرار مجلــــقــ

  A4شعبان مديرًا عامًا لإلدارة العامة لتنمية القوى البشرية في وزارة الصحة بدرجة 
 الخامس والسبعون

١٢٣٨ -
 ترقيـة الـسيد يوسـف حـرب محمـد أبـو الـريش مـديرًا بـشأنم ٢٠٠٨لـسنة ) ٣١١(قرار مجلس الوزراء رقـم 

  A4الطبي في وزارة الصحة بدرجة عامًا لمجمع ناصر 
 الخامس والسبعون

١٢٣٩ -
 ترقيـة الـسيد محمـد رسـتم عبـد الكاشـف مـديرًا عامـًا بـشأنم٢٠٠٨لـسنة ) ٣١٢(قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  A4لإلدارة العامة للمستشفيات في وزارة الصحة بدرجة 
 الخامس والسبعون

١٢٤٠ -
سيد فـؤاد عبـد الحلـيم توفيـق العيـسوي مـديرًا  ترقيـة الـبـشأن ٢٠٠٨لـسنة ) ٣١٣(قرار مجلس الـوزراء رقـم 

  A4عامًا لإلدارة العامة للرعاية الصحية األولية في وزارة الصحة بدرجة 
 الخامس والسبعون

١٢٤١ -
 ترقيـة الـسيد حـسين مـصيطف حـسن عاشـور مـديرًا  بـشأنم٢٠٠٨لسنة ) ٣١٤(قرار مجلس الوزراء رقم 

  A4 عامًا لمجمع الشفاء الطبي في وزارة الصحة بدرجة
 الخامس والسبعون

١٢٤٢ -
 ترقيـة الـسيد عـوني محمـد حـسين أبـو هربيـد مـديرًا بـشأنم ٢٠٠٨لـسنة ) ٣١٥(قرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  A4عامًا في األمانة العامة لمجلس الوزراء بدرجة 
 الخامس والسبعون

١٢٤٣ -
ة مـديرًا  ترقيـة الـسيد عاهـد محمـد عبـد الكـريم حمـادبـشأنم ٢٠٠٨لـسنة ) ٣١٦(قرار مجلس الـوزراء رقـم 

  A4عامًا في وزارة الداخلية بدرجة 
 الخامس والسبعون

١٢٤٤ -
 تعيين السيد منذر خليل صالح الغماري مديرًا عامًا  بشأنم٢٠٠٨لسنة ) ٣١٧(قرار مجلس الوزراء رقم 

  A4في وزارة األوقاف والشؤون الدينية بدرجة 
 الخامس والسبعون

١٢٤٥ -
تعيــين الــسيد صــقر حــسن حــسين أبــو هــين مــديرًا  بــشأنم ٢٠٠٨لــسنة ) ٣١٨(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  A4عامًا في وزارة العمل بدرجة 
 الخامس والسبعون
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 ١٥٩

١٢٤٦ -
 تعيـين الـسيدة اعتمـاد عبـد العزيـز علـي الطرشـاوي بـشأنم ٢٠٠٨لـسنة ) ٣١٩(قرار مجلس الوزراء رقـم 

  A4مديرًا عامًا في وزارة شؤون المرأة بدرجة 
 الخامس والسبعون

١٢٤٧ -
 ترقيـة الـسيد بـسام علـي خالـد الحمـدين مـديرًا عامـًا بـشأنم ٢٠٠٨لـسنة ) ٣٢٠(قـم قرار مجلس الوزراء ر 

  A4لإلدارة العامة للهندسة والصيانة في وزارة الصحة بدرجة 
 الخامس والسبعون

 الخامس والسبعون   وظيفة لتشغيل البريد٢٠ استكمال بشأنم ٢٠٠٨لسنة ) ٣٢١(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٢٤٨

١٢٤٩ -
م بــشأن ترقيــة الــسيد حــسن حــسن محمــد أبــو ريالــة مــديرًا ٢٠٠٨لــسنة ) ٣٢٢( رقــم قــرار مجلــس الــوزراء

   A4عامًا في وزارة االقتصاد الوطني بدرجة
 الخامس والسبعون

١٢٥٠ -
م بشأن ترقية السيد سمير عبـد الـرازق محمـود مطيـر مـديرًا ٢٠٠٨لسنة ) ٣٢٣(قرار مجلس الوزراء رقم 

  A4عامًا في ديوان الموظفين العام بدرجة 
 الخامس والسبعون

١٢٥١ -
 ٢٠٠٥لسنة ) ٤٣(م بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم ٢٠٠٨لسنة ) ٣٢٤(قرار مجلس الوزراء رقم 

  بالنظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة
 الخامس والسبعون

١٢٥٢ -

ـــــم  ـــــوزراء رق ـــــس ال ـــــسنة ) ٣٢٥(قـــــرار مجل ـــــشأنم ٢٠٠٨ل ـــــم ب ـــــوزراء رق ـــــس ال ـــــرار مجل ـــــد العمـــــل بق  تمدي
م بخـــصوص تخفـــيض الرســـوم والـــديون المتراكمـــة علـــى تـــراخيص ٢٠٠٧لـــسنة ) هــــ.إ/و.م/٠١/١٣/١١(

  %٥٠المركبات بنسبة 
 الخامس والسبعون

١٢٥٣ -
 مليون دوالر من مستحقات بلدية ١.٥ صرف مبلغ بشأنم ٢٠٠٨لسنة ) ٣٢٦(قرار مجلس الوزراء رقم 

  غزة على الحكومة
 الخامس والسبعون

١٢٥٤ -
ـــسنة ) ٣٢٧(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم   تكليـــف وزيـــر الـــصحة بالتواصـــل مـــع المكتـــب بـــشأنم ٢٠٠٨ل

  اإلعالمي الحكومي
 الخامس والسبعون

١٢٥٥ -
 صـرف مبلــغ مليـون ونــصف المليـون دوالر لــوزارة بــشأنم ٢٠٠٨لـسنة ) ٣٢٨(قـرار مجلــس الـوزراء رقــم 

  الحكم المحلي لتسديد رواتب لموظفي بلديات قطاع غزة
 الخامس والسبعون

١٢٥٦ -
 إعداد دراسة حول عودة المعلمـين المـستنكفين عـن بشأنم ٢٠٠٨لسنة ) ٣٢٩(قرار مجلس الوزراء رقم 

  العمل
 الخامس والسبعون

١٢٥٧ -
 صــرف مــساعدات ماليــة عاجلــة للمتــضررين مــن بــشأنم ٢٠٠٨لــسنة ) ٣٣٠(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  ٢٧/١٢/٢٠٠٨الحرب على قطاع غزة التي بدأت بتاريخ 
 الخامس والسبعون

١٢٥٨ -
 اعتمـاد نفقـات الطـوارئ التـي صـدرت بتوقيـع نائـب بـشأنم ٢٠٠٨لـسنة ) ٣٣١(م قرار مجلس الوزراء رق

  رئيس الوزراء واألمين العام لمجلس الوزراء خالل فترة الحرب على قطاع غزة
 الخامس والسبعون

١٢٥٩ -
 اعتمـاد نفقـات الطـوارئ التـي صـدرت بتوقيـع نائـب بـشأنم ٢٠٠٨لـسنة ) ٣٣٢(قرار مجلس الوزراء رقم 

  الل فترة الحرب على قطاع غزةرئيس الوزراء خ
 الخامس والسبعون

 الخامس والسبعون  لبناء سجن جديد$ ١٠٠٠٠ اعتماد مبلغ بشأنم ٢٠٠٨لسنة ) ٣٣٣(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٢٦٠

 الخامس والسبعون   سيارة لوزارة الداخلية٢٠ شراء بشأنم ٢٠٠٨لسنة ) ٣٣٤(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٢٦١

١٢٦٢ -
 موظــف مــن كــل وزارة لمرافقــة الوفــود ٢ ترشــيح بــشأنم ٢٠٠٨لــسنة ) ٣٣٥(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  القادمة إلى قطاع غزة
 الخامس والسبعون

 الخامس والسبعون   ألف لتر سوالر بدون فواتير٢٠٠م بشأن اعتماد شراء ٢٠٠٨لسنة ) ٣٣٦(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٢٦٣
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 ١٦٠

١٢٦٤ -
لمــوظفين الــذين استــشهدوا خــالل الحــرب  رواتــب ابــشأنم ٢٠٠٨لــسنة ) ٣٣٧(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  على قطاع غزة
 الخامس والسبعون

١٢٦٥ -
 التمديـد للمعلمـين المـساندين بـوزارة التربيـة والتعلـيم بـشأنم ٢٠٠٨لـسنة ) ٣٣٨(قرار مجلس الوزراء رقـم 

  العالي
 الخامس والسبعون

١٢٦٦ -
الل العــدوان  فحــص المنــاطق التــي تــم قــصفها خــبــشأنم ٢٠٠٨لــسنة ) ٣٣٩(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
  الصهيوني على قطاع غزة

 الخامس والسبعون

 الخامس والسبعون  م بشأن تمديد عمل لجنة فحص الشهداء مجهولي الهوية٢٠٠٨لسنة ) ٣٤٠(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٢٦٧

١٢٦٨ -
مـن رواتـب المـوظفين % ٥ اعتماد تمديـد اسـتقطاع بشأنم ٢٠٠٨لسنة ) ٣٤١(قرار مجلس الوزراء رقم 

  لح برنامج التشغيل  شهور لصا٦لمدة 
 الخامس والسبعون

 الخامس والسبعون   ابتعاث موظفين للمنح الدراسية في تركيابشأنم ٢٠٠٨لسنة ) ٣٤٢(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٢٦٩

١٢٧٠ -
 شيكل مكافآت لبعض موظفي ٧١٠٠ صرف مبلغ بشأنم ٢٠٠٨لسنة ) ٣٤٣(قرار مجلس الوزراء رقم 
  وزارة النقل والمواصالت

 الخامس والسبعون

١٢٧١ -
لــوزارة شــؤون المــرأة لعقــد $ ٢٠٠٠ صــرف مبلــغ بــشأنم ٢٠٠٨لــسنة ) ٣٤٤(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  مؤتمر المرأة الفلسطينية في قطاع غزة بعد الحرب
 الخامس والسبعون

١٢٧٢ -
ـــم  ـــس الـــوزراء رق ـــشأنم ٢٠٠٨لـــسنة ) ٣٤٥(قـــرار مجل ـــغ ب للمتـــضررين فـــي منطقـــة $ ٥٠٠ صـــرف مبل

  ٢٠٠٦ عام ي االجتياح الصهيونالشوكة الذين دمرت بيوتهم خالل
 الخامس والسبعون

١٢٧٣ -
 تكليــف المستــشار األمنــي لــوزير الداخليــة لمتابعــة بــشأنم ٢٠٠٨لــسنة ) ٣٤٦(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  عمل أجهزة وزارة الداخلية ودراسة احتياجات األجهزة المختلفة
 الخامس والسبعون

١٢٧٤ -
الـدفاع ( منقذ بحري فـي وزارة الداخليـة ٢٤٨عيين  تبشأنم ٢٠٠٨لسنة ) ٣٤٧(قرار مجلس الوزراء رقم 

  )المدني
 الخامس والسبعون

١٢٧٥ -
م بــشأن إعــداد دراســة حــول عمليــة إيــواء األســر المــدمرة ٢٠٠٨لــسنة ) ٣٤٨(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  بيوتها
 الخامس والسبعون

١٢٧٦ -
وب واألجهــزة  احتياجــات الــوزارات ألجهــزة الحاســبــشأنم ٢٠٠٨لــسنة ) ٣٤٩(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  األخرى
 الخامس والسبعون

١٢٧٧ -
 اعتمــــاد منحــــة دولــــة رئــــيس الــــوزراء للجامعــــة بــــشأنم ٢٠٠٨لــــسنة ) ٣٥٠(قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم 

  اإلسالمية بغزة
 الخامس والسبعون

١٢٧٨ -
ـــــم  ـــــوزراء رق ـــــس ال ـــــسنة ) ٣٥١(قـــــرار مجل ـــــشأنم ٢٠٠٨ل ـــــم ب ـــــوزراء رق ـــــس ال ـــــرار مجل ـــــد العمـــــل بق  تمدي

  )البودي(م والخاص بتسوية أوضاع المركبات مجهولة الهوية ٢٠٠٨لعام ) هـ.إ/و.م/٠٦/٧٨/١١(
 الخامس والسبعون

١٢٧٩ -
 اعتمـاد الـصرف اسـتثناًء لتغطيـة مرتجعـات نفقـات بـشأنم ٢٠٠٨لـسنة ) ٣٥٢(قرار مجلس الـوزراء رقـم 

  ٢٠٠٧تشغيلية في وزارة النقل والمواصالت لعام 
 الخامس والسبعون

١٢٨٠ -
 شــيكًال لتغطيــة النفقـــات ٣٢.٩٤٠ اعتمــاد مبلـــغ بــشأنم ٢٠٠٨ة لــسن) ٣٥٣(قــرار مجلــس الــوزراء رقـــم 

  الخاصة بشراء وتوريد دفاتر توزيع الوقود المقدمة من وزارة النقل والمواصالت
 الخامس والسبعون

 الخامس والسبعون اعتمـــاد صـــرف مـــساعدات للقطاعـــات المختلفـــة بـــشأنم ٢٠٠٨لـــسنة ) ٣٥٤(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم - ١٢٨١
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  المتضررة من الحرب على قطاع غزة

 الخامس والسبعون   حفظ البيانات الحكوميةبشأنم ٢٠٠٨لسنة ) ٣٥٥(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٢٨٢

١٢٨٣ -
 نقــــل الموظــــف فــــواز خالــــد العلمــــي مــــن وزارة بــــشأنم ٢٠٠٨لــــسنة ) ٣٥٦(قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم 

  االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات إلى وزارة التخطيط بنفس درجته الوظيفية
 امس والسبعونالخ

١٢٨٤ -
 تعــديل المــسمى الــوظيفي للموظــف محــي الــدين بــشأنم ٢٠٠٨لــسنة ) ٣٥٧(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  حمزة الفرا في وزارة الحكم المحلي
 الخامس والسبعون

١٢٨٥ -
 لتـر بنـزين لـوزارة ٥٠٠ لتـر سـوالر و ٥٠٠ صرف بشأنم ٢٠٠٨لسنة ) ٣٥٨(قرار مجلس الوزراء رقم 

  الجرائم الصهيونية خالل العدوان على غزةالعدل لصالح لجنة توثيق 
 الخامس والسبعون

 الخامس والسبعون  م بشأن المعلمين المساندين في وزارة التربية والتعليم العالي٢٠٠٨لسنة )  ٣٥٩(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٢٨٦

 لخامس والسبعونا   شيكل استثناء لوزارة العمل٤٦٠٠م بشأن صرف مبلغ ٢٠٠٨لسنة ) ٣٦٠(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٢٨٧

١٢٨٨ -
 شــيكًال لجمعيــة أصــداء ١٢٩٣٩٠م بــشأن صــرف مبلــغ ٢٠٠٨لــسنة ) ٣٦١(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  اإلعالمية
 الخامس والسبعون

 الخامس والسبعون   صرف مستحقات مكتبة دار األرقم استثناءً بشأنم ٢٠٠٨لسنة ) ٣٦٢(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٢٨٩

١٢٩٠ -

 شيكل للمعلمـين ٣٠٠٠م بشأن صرف سلفة مالية مقدارها ٢٠٠٨ة لسن) ٣٦٣(قرار مجلس الوزراء رقم 
م والـــــذين قطعـــــت رواتـــــبهم مـــــن حكومـــــة رام اهللا غيـــــر ٢٠٠٧/٢٠٠٨م،٢٠٠٦/٢٠٠٧المعينـــــين عـــــامي 

  الشرعية
 الخامس والسبعون

 الخامس والسبعون   تحديث البيانات المالية للموظفينبشأنم ٢٠٠٨لسنة ) ٣٦٤(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٢٩١

١٢٩٢ -
ـــات ٢٠٠٨لـــسنة ) ٣٦٥(ر مجلـــس الـــوزراء رقـــم قـــرا ـــشأن حـــصر ســـيارات الـــوزارات والـــسلطات والهيئ م ب

  الحكومية
 الخامس والسبعون

 الخامس والسبعون   تقديم دراسة عن فرق الراتب للموظفينبشأنم ٢٠٠٨لسنة ) ٣٦٦(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٢٩٣

 الخامس والسبعون  حول صالة جباليا الرياضية بناء سور بشأنم ٢٠٠٨لسنة ) ٣٦٧(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٢٩٤

 الخامس والسبعون   العمل بوظيفة خارج الوظيفة الحكوميةبشأنم ٢٠٠٨لسنة ) ٣٦٨(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٢٩٥

١٢٩٦ -
م بـــشأن األســـرى الـــذين تـــم اإلفـــراج عـــنهم مـــن الـــسجون ٢٠٠٨لـــسنة ) ٣٦٩(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  اإلسرائيلية
 الخامس والسبعون

 الخامس والسبعون   الشراء باستخدام نظام العقودبشأنم ٢٠٠٨لسنة ) ٣٧٠(ر مجلس الوزراء رقم قرا- ١٢٩٧

١٢٩٨ -
 إعفــاء المــواطنين مــن رســوم اســتخراج بــدل فاقــد بــشأنم ٢٠٠٨لــسنة ) ٣٧١(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

   شهور٤ والهويات استثناًء لمدة تللجوازا
 الخامس والسبعون

١٢٩٩ -
م بــــشأن مــــشاكل التوظيــــف فــــي الــــوزارات والمؤســــسات ٢٠٠٨ لــــسنة )٣٧٢(قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم 

  الحكومية
 الخامس والسبعون

١٣٠٠ -
ـــم  ـــس الـــوزراء رق ـــشأنم ٢٠٠٨لـــسنة ) ٣٧٣(قـــرار مجل ـــواردة ب ـــر مـــالي دوري عـــن المبـــالغ ال  إعـــداد تقري
  والصادرة عن وزارة المالية

 الخامس والسبعون

 الخامس والسبعون  ء منزل المواطن محمد خليل يونس شرابشأنم ٢٠٠٨لسنة ) ٣٧٤(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٣٠١
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١٣٠٢ -
م بـــشأن مـــشروع دعـــم الطالـــب المقـــدم مـــن قنـــاة الفـــاخورة ٢٠٠٨لـــسنة ) ٣٧٥(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  القطرية
 الخامس والسبعون

 الخامس والسبعون   تعليمات خاصة بوزارة الداخليةبشأنم ٢٠٠٨لسنة ) ٣٧٧(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٣٠٣

١٣٠٤ -
المـدنيين (مـن مـستحقات المـوظفين % ٢٠ صـرف بـشأنم ٢٠٠٨لـسنة ) ٣٧٨(جلس الوزراء رقم قرار م

  )والعسكريين
 الخامس والسبعون

١٣٠٥ -
لــوزارة $ ٧٦.٩٥٠ اعتمــاد ميزانيــة إضــافية قــدرها بــشأنم ٢٠٠٨لــسنة ) ٣٧٩(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  األشغال لطاقم التشغيل المؤقت في حصر األضرار
 الخامس والسبعون

 الخامس والسبعون   نقل مكتب وزير الداخليةبشأنم ٢٠٠٨لسنة ) ٣٨٠(رار مجلس الوزراء رقم ق- ١٣٠٦

١٣٠٧ -

م بــــــــشأن تعــــــــديل قــــــــرار مجلــــــــس الــــــــوزراء رقــــــــم ٢٠٠٨لــــــــسنة ) ٣٨١(قــــــــرار مجلــــــــس الــــــــوزراء رقــــــــم 
م بــشأن تخــصيص قطعــة أرض حكوميــة لجمعيــة المحاســبين لبنــاء ٢٠٠٨لــسنة ) هـــ.إ/و.م/٣/٤٨/١١(

  مقر للمركز
 لسبعونالخامس وا

 الخامس والسبعون   إنشاء صحيفة باسم الحكومةبشأنم ٢٠٠٨لسنة ) ٣٨٢(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٣٠٨

 الخامس والسبعون   الشهرية لرواتب القضاةسلفة زيادة البشأنم ٢٠٠٨لسنة ) ٣٨٣(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٣٠٩

١٣١٠ -

زراء رقــــــــم م بــــــــشأن تعــــــــديل قــــــــرار مجلــــــــس الــــــــو ٢٠٠٨لــــــــسنة ) ٣٨٤(قــــــــرار مجلــــــــس الــــــــوزراء رقــــــــم 
م بخــصوص صــرف مبلــغ مــالي لــوزارة الحكــم المحلــي منحــة لــزوم ٢٠٠٩لــسنة ) هـــ.إ/و.م/٠٣/٩٤/١١(

  أعمال المجالس البلدية في المحافظات الجنوبية
 الخامس والسبعون

١٣١١ -
م بـشأن تخــصيص قطعـة أرض حكوميــة لـصالح الجامعــة ٢٠٠٨لــسنة ) ٣٨٥(قـرار مجلـس الــوزراء رقـم 
  لمدينة الطبيةاإلسالمية إلنشاء مباني ا

 الخامس والسبعون

١٣١٢ -
م بـشأن تخـصيص قطعـة أرض حكوميـة لـصالح أكاديميـة ٢٠٠٨لـسنة ) ٣٨٦(قرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  فلسطين للعلوم األمنية إلنشاء مباني األكاديمية
 الخامس والسبعون

١٣١٣ -
م بــشأن تخــصيص قطعــة أرض حكوميــة لــصالح جمعيــة ٢٠٠٨لــسنة ) ٣٨٧(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  شائر الخير إلنشاء مقر للجمعيةب
 الخامس والسبعون

١٣١٤ -
م بشأن زيادة مساحة األرض الحكومية المخصصة لصالح ٢٠٠٨لسنة ) ٣٨٨(قرار مجلس الوزراء رقم 

  جمعية دار األرقم التعليمية إلقامة مدرسة 
 الخامس والسبعون

١٣١٥ -
ة لـصالح بلديـة رفـح م بشأن تخصيص قطعة أرض حكوميـ٢٠٠٨لسنة ) ٣٨٩(قرار مجلس الوزراء رقم 

  إلنشاء بئر مياه
 الخامس والسبعون

١٣١٦ -
م بشأن تخصيص قطعة أرض حكوميـة لـصالح بلديـة رفـح ٢٠٠٨لسنة ) ٣٩٠(قرار مجلس الوزراء رقم 

  إلنشاء بئر مياه
 الخامس والسبعون

١٣١٧ -
م بشأن تخصيص قطعة أرض حكوميـة لـصالح بلديـة رفـح ٢٠٠٨لسنة ) ٣٩١(قرار مجلس الوزراء رقم 

   بئر مياهإلنشاء
 الخامس والسبعون

١٣١٨ -
م بــشأن تخــصيص قطعــة أرض حكوميــة لــصالح جمعيــة ٢٠٠٨لــسنة ) ٣٩٢(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  هيئة فلسطين الخيرية إلنشاء دار لرعاية األيتام
 الخامس والسبعون

ـــــــــــوزراء ٢٠٠٨لـــــــــــسنة ) ٣٩٣(قـــــــــــرار مجلـــــــــــس الـــــــــــوزراء رقـــــــــــم - ١٣١٩  الخامس والسبعونم بـــــــــــشأن تعـــــــــــديل قـــــــــــرار مجلـــــــــــس ال



 

  ٢٠١١                      يونيو ديوان الفتوى والتشريع                             فھرس الوقائع الفلسطينية           
  

 

 ١٦٣

م بخـصوص تخـصيص قطعـة أرض حكوميـة لنقابـة المهندسـين ٢٠٠٨لسنة ) هـ.إ/و.م/٠٧/٤٨/١١(رقم
  فرع خان يونس لبناء مقر

١٣٢٠ -
م بشأن صرف سلفة مالية للمعلمين الجدد في وزارة التربية ٢٠٠٨لسنة ) ٣٩٤(قرار مجلس الوزراء رقم 

  م٢٠٠٩-٢٠٠٨والتعليم الذين تم تعيينهم في عامي 
 الخامس والسبعون

 الخامس والسبعون  م بشأن صرف موازنة شهرية لهيئة المعابر والحدود٢٠٠٨لسنة ) ٣٩٥(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٣٢١

١٣٢٢ -
م بــشأن تعـويض المــواطنين عـن المبـالغ التــي فقـدت مــنهم ٢٠٠٨لـسنة ) ٣٩٦(قـرار مجلـس الــوزراء رقـم 

  في مبنى وزارة العدل جراء القصف الصهيوني للمبنى
 الخامس والسبعون

١٣٢٣ -
م بشأن اعتماد شراء أربع سيارات لوزارة الداخلية باسـتخدام ٢٠٠٨لسنة ) ٣٩٧( مجلس الوزراء رقم قرار

  نظام العقود 
 الخامس والسبعون

١٣٢٤ -
م بشأن تكليف ديوان الموظفين العام بإعداد مقترح مـشروع ٢٠٠٨لسنة ) ٣٩٨(قرار مجلس الوزراء رقم 

  للموظفين ما دون درجة البكالوريوس 
 عونالخامس والسب

 الخامس والسبعون  م بشأن مقترح بناء قاعدة بيانات لسوق العمل الفلسطيني  ٢٠٠٨لسنة ) ٣٩٩(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٣٢٥

 الخامس والسبعون  م بشأن شهادة حسن السير والسلوك  ٢٠٠٨لسنة ) ٤٠٠(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٣٢٦

١٣٢٧ -
ــيم م بــشأن زيــادة اال٢٠٠٨لــسنة ) ٤٠١(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  عتمــادات الماليــة لــوزارة التربيــة والتعل

  العالي بخمسمائة وثالثون اعتمادًا ماليًا إضافيًا بشكل استثنائي
 الخامس والسبعون

١٣٢٨ -

م بــــــــشأن تعــــــــديل قــــــــرار مجلــــــــس الــــــــوزراء رقــــــــم ٢٠٠٨لــــــــسنة ) ٤٠٢(قــــــــرار مجلــــــــس الــــــــوزراء رقــــــــم 
 محمـد الجعبـري مـديرًا عامـًا م القاضي بتعيين السيد محمود إبراهيم٢٠٠٨لسنة ) هـ.إ/و.م/٠٢/٨٢/١١(

  A4للتعليم العالي بوزارة التربية والتعليم العالي بدرجة 
 الخامس والسبعون

١٣٢٩ -
م بــشأن تخليــد ذكــرى الراحــل الكبيــر الــدكتور أحمــد ذيــاب ٢٠٠٨لــسنة ) ٤٠٣(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
  شويدح وزير العدل السابق

 الخامس والسبعون

١٣٣٠ -
م بشأن تعيـين قـضاة محكمـة صـلح وبدايـة فـي المحافظـات ٢٠٠٨لسنة ) ٣٢٦(قرار مجلس الوزراء رقم 

  الجنوبية 
 السادس والسبعون

١٣٣١ -
م بــشأن اعتمــاد توصــيات اللجنــة الخاصــة بدراســة نمــوذج ٢٠٠٨لــسنة ) ٣٢٧(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  البيانات التكاملي للحكومة الفلسطينية
 السادس والسبعون

 السادس والسبعون  م بشأن تبرعات قافلة شريان الحياة٢٠٠٩لسنة ) ٧٨(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٣٣٢

١٣٣٣ -
م بشأن احتياجات الوزارات والمؤسسات الحكوميـة مـن أجهـزة ٢٠٠٩لسنة ) ٧٩(قرار مجلس الوزراء رقم 

  الحاسوب
 السادس والسبعون

١٣٣٤ -
المفـصول إسماعيل عبـد مرجـان العقـاد / م بشأن تعيين السيد٢٠٠٩لسنة ) ٨٠(قرار مجلس الوزراء رقم 

  من جمعية الهالل األحمر الفلسطيني
 السادس والسبعون

 السادس والسبعون  م بشأن تعيين وكالء نيابة عامة ومعاوني نيابة٢٠٠٩لسنة ) ٨١(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٣٣٥

 السادس والسبعون  م بشأن تسكين رؤساء نيابة٢٠٠٩لسنة ) ٨٢(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٣٣٦
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 السادس والسبعون  م بشأن تسكين رؤساء محاكم٢٠٠٩لسنة ) ٨٣(م قرار مجلس الوزراء رق- ١٣٣٧

١٣٣٨ -
ـــوزراء رقـــم  ـــشأن وقـــف صـــرف رواتـــب المـــوظفين العـــاملين خـــارج ٢٠٠٩لـــسنة ) ٨٤(قـــرار مجلـــس ال م ب

  الوظيفة الحكومية
 السادس والسبعون

١٣٣٩ -
ات الـسكنية م بشأن اعتماد اآللية المقترحة للتعامل مع الوحـد٢٠٠٩لسنة ) ٨٥(قرار مجلس الوزراء رقم 

  المهدمة كليًا وجزئياً 
 السادس والسبعون

١٣٤٠ -
م بشأن توفير موازنة تشغيلية للمشاريع القائمة والتي تم قطـع ٢٠٠٩لسنة ) ٨٦(قرار مجلس الوزراء رقم 

  التمويل عنها
 السادس والسبعون

 بعونالسادس والس  م بشأن بدء العمل بالتوقيت الصيفي٢٠٠٩لسنة ) ٨٧(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٣٤١

١٣٤٢ -
 قبر في مدينـة رفـح بنـسبة ٥٠٠م بشأن المساهمة في إنشاء ٢٠٠٩لسنة ) ٨٨(قرار مجلس الوزراء رقم 

  من التكاليف% ٥٠
 السادس والسبعون

١٣٤٣ -
 ٢٠٠٩م بــشأن إحالــة مــشروع قــانون الموازنــة العامــة لــسنة ٢٠٠٩لــسنة ) ٨٩(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  إلى المجلس التشريعي
 السادس والسبعون

١٣٤٤ -
ــــــات ٢٠٠٩لــــــسنة ) ٩٠(ار مجلــــــس الــــــوزراء رقــــــم قــــــر  ــــــشأن صــــــرف رواتــــــب المعلمــــــين الجــــــدد تعيين م ب

)٢٠٠٦/٢٠٠٧،٢٠٠٧/٢٠٠٨،٢٠٠٨/٢٠٠٩(  
 السادس والسبعون

١٣٤٥ -
م بــشأن تقــديم هديــة ألهــالي األســرى بمناســبة يــوم األســير ٢٠٠٩لــسنة ) ٩١(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  الفلسطيني
 السادس والسبعون

 السادس والسبعون  م بشأن منح التراخيص الالزمة إلذاعة اإليمان ٢٠٠٩لسنة ) ٩٢( رقم قرار مجلس الوزراء- ١٣٤٦

 السادس والسبعون  م بشأن منح التراخيص الالزمة إلذاعة صوت القدس٢٠٠٩لسنة ) ٩٣(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٣٤٧

١٣٤٨ -
 م بـــشأن تخـــصيص قطعـــة أرض حكوميـــة لـــصالح جمعيـــة٢٠٠٩لـــسنة ) ٩٤(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  الصالح الخيرية إلقامة مقر للجمعية
 السادس والسبعون

١٣٤٩ -
م بشأن تخصيص قطعة أرض حكومية لصالح قناة األقصى ٢٠٠٩لسنة ) ٩٥(قرار مجلس الوزراء رقم 

  الفضائية إلنشاء مبنى لها
 السادس والسبعون

١٣٥٠ -
م بـــشأن تخــــصيص قطعــــة أرض حكوميــــة لــــصالح نقابــــة ٢٠٠٩لــــسنة ) ٩٦(قـــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم 

   إلنشاء مقر للنقابة شمال غزة- الشمال-المهندسين
 السادس والسبعون

١٣٥١ -
م بـــشأن تخـــصيص قطعـــة أرض حكوميـــة لـــصالح  شـــركة ٢٠٠٩لـــسنة ) ٩٧(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 
  الخبرة إلنشاء مقر للشركة

 السادس والسبعون

١٣٥٢ -
مؤســـسة م بـــشأن تخــصيص قطعــة أرض حكوميــة لــصالح ٢٠٠٩لــسنة ) ٩٨(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
  إبداع إلنشاء مقر للمؤسسة

 السادس والسبعون

١٣٥٣ -
م بـشأن تخـصيص قطعـة أرض حكوميـة لـصالح جمعيـة أنـا ٢٠٠٩لـسنة ) ٩٩(قرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  وطفلي إلنشاء مقر للجمعية
 السادس والسبعون

 السادس والسبعونم بـــشأن تخــصيص قطعـــة أرض حكوميــة لـــصالح إنـــشاء ٢٠٠٩لــسنة ) ١٠٠(قــرار مجلـــس الــوزراء رقـــم - ١٣٥٤
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  بتبرع خاصمسجد 

١٣٥٥ -
م بشأن تخصيص قطعـة أرض حكوميـة لـصالح بلديـة ديـر ٢٠٠٩لسنة ) ١٠١(قرار مجلس الوزراء رقم 

  البلح إلقامة خزان مياه
 السادس والسبعون

١٣٥٦ -
م بـــشأن تخـــصيص قطعـــة أرض حكوميـــة لـــصالح بلديـــة ٢٠٠٩لـــسنة ) ١٠٢(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

   سياحيخانيونس إلقامة مشروع ترفيهي
 السادس والسبعون

١٣٥٧ -
م بـــشأن تخـــصيص قطعـــة أرض حكوميـــة لـــصالح بلديـــة ٢٠٠٩لـــسنة ) ١٠٣(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 
  خانيونس إلنشاء بئر مياه

 السادس والسبعون

١٣٥٨ -
م بـــشأن تخـــصيص قطعـــة أرض حكوميـــة لـــصالح بلديـــة ٢٠٠٩لـــسنة ) ١٠٤(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 
  خانيونس إلنشاء بئرين مياه

 والسبعونالسادس 

١٣٥٩ -
م بشأن تخصيص قطعة أرض حكوميـة لـصالح بلديـة بيـت ٢٠٠٩لسنة ) ١٠٥(قرار مجلس الوزراء رقم 

  الهيا إلقامة مالعب رياضية وحدائق عامة
 السادس والسبعون

١٣٦٠ -
م بشأن زيادة مساحة األرض الحكومية المخصصة لصالح ٢٠٠٩لسنة ) ١٠٦(قرار مجلس الوزراء رقم 
  اء مباني الكليةالجامعة اإلسالمية إلنش

 السادس والسبعون

١٣٦١ -
م بشأن تخصيص قطعة أرض حكومية لصالح جمعية نور ٢٠٠٩لسنة ) ١٠٧(قرار مجلس الوزراء رقم 

  المعرفة الخيرية إلقامة مدرسة
 السادس والسبعون

١٣٦٢ -
ــة أنقــاض المنــشآت الخاصــة ٢٠٠٩لــسنة ) ١٠٨(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  م بــشأن اعتمــاد مــشروع إزال

  األولىبالمرحلة 
 السادس والسبعون

١٣٦٣ -
م بـشأن تخفـيض الرسـوم الجمركيـة للـدراجات الناريـة بنـسبة ٢٠٠٩لـسنة ) ١٠٩(قرار مجلس الوزراء رقم 

٥٠%  
 السادس والسبعون

١٣٦٤ -
م بــشأن تجديــد عقــود مــوظفين البطالــة فــي ســلطة الطاقــة ٢٠٠٩لــسنة ) ١١٠(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  والموارد الطبيعية
 السادس والسبعون

١٣٦٥ -
ـــــم  ـــــس الـــــوزراء رق ـــــرار مجل ـــــسنة ) ١١١(ق ـــــوزراء رقـــــم ٢٠٠٩ل ـــــس ال م بـــــشأن ســـــحب وٕالغـــــاء قـــــرار مجل

  صقر حسن حسين أبو هين الموظف بوزارة العمل/ المتعلق بالسيد٢٠٠٩لسنة ) هـ.إ/و.م/٩/٩١/١١(
 السادس والسبعون

١٣٦٦ -
ين وكـيًال صـقر حـسن حـسين أبـو هـ/ م بـشأن تعيـين الـسيد٢٠٠٩لـسنة ) ١١٢(قرار مجلس الـوزراء رقـم 

  A2مساعدًا لوزارة العمل بدرجة 
 السادس والسبعون

١٣٦٧ -
ـــشأن إقفـــال الـــسلف الماليـــة للـــوزارات التـــي تعرضـــت ٢٠٠٩لـــسنة ) ١١٣(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم  م ب

  للقصف اإلسرائيلي خالل الحرب على غزة
 السادس والسبعون

١٣٦٨ -
 لتنفيذ مشروع استخدام مواد بنـاء م بشأن اعتماد مبلغ مالي٢٠٠٩لسنة ) ١١٤(قرار مجلس الوزراء رقم 

  محلية إلعادة اعمار قطاع غزة
 السادس والسبعون

 السادس والسبعون  م بشأن إعادة تشكيل لجنة التصنيف الوطنية٢٠٠٩لسنة ) ١١٥(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٣٦٩

 عونالسادس والسب  م بشأن اعتماد هيكلية سلطة األراضي٢٠٠٩لسنة ) ١١٦(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٣٧٠
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١٣٧١ -
م بشأن تغطيـة العجـز فـي ميزانيـة رواتـب مـوظفي محافظـة ٢٠٠٩لسنة ) ١١٧(قرار مجلس الوزراء رقم 

  م٢٠٠٨ لعام ١٢غزة لشهر 
 السادس والسبعون

١٣٧٢ -

م بـــــــــشأن تعــــــــديل قـــــــــرار مجلــــــــس الـــــــــوزراء رقـــــــــم ٢٠٠٩لــــــــسنة ) ١١٨(قــــــــرار مجلـــــــــس الــــــــوزراء رقـــــــــم 
ـــسنة ) هــــ.إ/و.م/٩/١٠٠/١١( ـــسيدم القاضـــي بنقـــل وترقيـــة ا٢٠٠٩ل ـــراهيم محمـــد الجعبـــري / ل محمـــود إب

  الموظف بوزارة التربية والتعليم العالي

 السادس والسبعون

١٣٧٣ -
م بشأن ترقية السيدة كفاح عبد الـرحمن أحمـد الرملـي مـديرًا ٢٠٠٩لسنة ) ١١٩(قرار مجلس الوزراء رقم 

   A4 عامًا في وزارة األوقاف والشؤون الدينية بدرجة
 السادس والسبعون

١٣٧٤ -
م بـشأن تعيـين الـسيدة منـى فهـيم عـايش العجلـة مـديرًا عامـًا ٢٠٠٩لسنة ) ١٢٠(س الوزراء رقم قرار مجل

  A4في وزارة الشؤون االجتماعية بدرجة 
 السادس والسبعون

١٣٧٥ -
يوســـف خليـــل الكيـــالي مـــن وزارة / م بـــشأن نقـــل الموظـــف٢٠٠٩لـــسنة ) ١٢١(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  إلدارية بنفس درجته الوظيفيةالمالية إلى ديوان الرقابة المالية وا
 السادس والسبعون

 السادس والسبعون  م بشأن احتياجات مخيمات اإليواء في قطاع غزة٢٠٠٩لسنة ) ١٢٢(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٣٧٦

 السادس والسبعون  )البودي(م بشأن تسوية أوضاع المركبات مجهولة الهوية ٢٠٠٩لسنة ) ١٢٣(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٣٧٧

١٣٧٨ -
م بـــشأن احتياجـــات الـــوزارات والمؤســـسات الحكوميـــة مـــن ٢٠٠٩لـــسنة ) ١٢٤(جلـــس الـــوزراء رقـــم قـــرار م

  أجهزة الحاسوب
 السادس والسبعون

 السادس والسبعون  م بشأن تسديد فواتير سوالر لوزارة الصحة٢٠٠٩لسنة ) ١٢٥(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٣٧٩

١٣٨٠ -
مفـــصولين مـــن وكالـــة الغـــوث الدوليـــة م بـــشأن اســـتيعاب ٢٠٠٩لـــسنة ) ١٢٦(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  بقطاع غزة
 السادس والسبعون

 السادس والسبعون  م بشأن تعيين وكالء نيابة٢٠٠٩لسنة ) ١٢٧(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٣٨١

١٣٨٢ -
م بــشأن صــرف مبلــغ مليــون ونــصف المليــون دوالر لــوزارة ٢٠٠٩لــسنة ) ١٢٨(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  بلديات محافظات قطاع غزةالحكم المحلي شهريًا تحت الحساب ل
 السادس والسبعون

١٣٨٣ -
م بــشأن صــرف مبلــغ مليــون دوالر لــوزارة الحكــم المحلــي ٢٠٠٩لــسنة ) ١٢٩(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  تحت الحساب لبلديات محافظات قطاع غزة
 السادس والسبعون

١٣٨٤ -
عبــر المعــابر م بــشأن متابعــة األوضــاع الــصحية للوافــدين ٢٠٠٩لــسنة ) ١٣٠(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  مع قطاع غزة
 السادس والسبعون

١٣٨٥ -
 ٦١م بشأن اعتماد مبلغ مالي للجنة العليا إلحياء ذكرى الـ ٢٠٠٩لسنة ) ١٣١(قرار مجلس الوزراء رقم 

  للنكبة
 السادس والسبعون

١٣٨٦ -
م بـــشأن اعتمـــاد منحـــة رئـــيس الـــوزراء لبلـــديات محافظـــة ٢٠٠٩لـــسنة ) ١٣٢(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  الشمال
 س والسبعونالساد

 السادس والسبعون   إحداثية جديدة لوزارة الصحة٢٠٠م بشأن اعتماد ٢٠٠٩لسنة ) ١٣٣(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٣٨٧
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 ١٦٧

١٣٨٨ -
م بـــــــــشأن تعــــــــديل قـــــــــرار مجلــــــــس الـــــــــوزراء رقـــــــــم ٢٠٠٩لــــــــسنة ) ١٣٤(قــــــــرار مجلـــــــــس الــــــــوزراء رقـــــــــم 

  ية والتعليم العاليم بخصوص تعيين معلمين مساندين في وزارة الترب٢٠٠٩لسنة ) هـ.إ/و.م/١/٩٨/١١(
 السادس والسبعون

١٣٨٩ -
م بــشأن اعتمــاد منحــة رئــيس الــوزراء للمستــشفيات التابعــة ٢٠٠٩لــسنة ) ١٣٥(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  لوزارة الصحة
 السادس والسبعون

 السادس والسبعون  م بشأن اعتماد هيكلية ديوان الفتوى والتشريع٢٠٠٩لسنة ) ١٣٦(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٣٩٠

 السادس والسبعون  م بشأن اعتماد هيكلية وزارة التخطيط٢٠٠٩لسنة ) ١٣٧(ار مجلس الوزراء رقم قر - ١٣٩١

 السادس والسبعون  م بشأن اعتماد هيكلية مؤسسة رئاسة مجلس الوزراء٢٠٠٩لسنة ) ١٣٨(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٣٩٢

١٣٩٣ -
لتــــرميم األعمــــدة ) $٤٣٠.٠٠٠(م بــــشأن اعتمـــاد مبلــــغ ٢٠٠٩لــــسنة ) ١٣٩(قـــرار مجلــــس الــــوزراء رقـــم 

  المتضررة خالل الحرب على قطاع غزة
 السادس والسبعون

١٣٩٤ -
م بــشأن اعتمــاد أســس عمــل لجنــة المــساعدات الحكوميــة ٢٠٠٩لــسنة ) ١٤٠(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  المقدمة للمواطنين
 السادس والسبعون

١٣٩٥ -
ارة االتــصاالت م بــشأن تجديــد عقــود لعــدد مــن مــوظفي وز ٢٠٠٩لــسنة ) ١٤١(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  وتكنولوجيا المعلومات
 السادس والسبعون

١٣٩٦ -
 مـوزع بريـد مـن مـوظفي العقـود فـي ٢٢م بشأن تعيين عـدد ٢٠٠٩لسنة ) ١٤٢(قرار مجلس الوزراء رقم 

  وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
 السادس والسبعون

١٣٩٧ -
ة ألســر شــهداء الفلتــان م بــشأن اعتمــاد مخصــصات شــهري٢٠٠٩لــسنة ) ١٤٣(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  األمني
 السادس والسبعون

١٣٩٨ -
 ٢٠٠٩م بـــشأن صـــرف مكافـــأة راتـــب شـــهر يونيـــو لعـــام ٢٠٠٩لـــسنة ) ١٤٤(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  للمعلمين المساندين في وزارة التربية والتعليم العالي
 السادس والسبعون

١٣٩٩ -
رئــــيس الــــوزراء للطــــالب م بــــشأن اعتمــــاد كــــشف دولــــة ٢٠٠٩لــــسنة ) ١٤٥(قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم 

  الجامعيين
 السادس والسبعون

١٤٠٠ -
م بــشأن إنهــاء إجــراءات تعيــين المعلمــين الجــدد فــي وزارة ٢٠٠٩لــسنة ) ١٤٦(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  التربية والتعليم العالي
 السادس والسبعون

١٤٠١ -
لجنــة ل) $١٠.٠٠٠(م بــشأن صــرف ســلفة ماليــة مقــدارها ٢٠٠٩لــسنة ) ١٤٧(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
  توثيق الجرائم الصهيونية

 السادس والسبعون

 السادس والسبعون  م بشأن اعتماد مشروع بطاقة سائق األجرة٢٠٠٩لسنة ) ١٤٨(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٤٠٢

١٤٠٣ -
م بـــشأن المـــصادقة علـــى كـــشف المـــساعدات المقـــدم مـــن ٢٠٠٩لـــسنة ) ١٤٩(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  م٢٠٠٩دمة للمواطنين المحتاجين لشهر مايو لعام اللجنة الخاصة بإدارة المساعدات المق
 السادس والسبعون

١٤٠٤ -

ـــــم  ـــــس الـــــوزراء رق ـــــرار مجل ـــــوزراء رقـــــم ٢٠٠٩لـــــسنة ) ١٥٠(ق ـــــرار مجلـــــس ال ـــــد العمـــــل بق ـــــشأن تمدي م ب
م بخـــصوص تخفـــيض الرســـوم والـــديون المتراكمـــة علـــى تـــراخيص ٢٠٠٨لـــسنة ) هــــ.إ/و.م/٠١/٩١/١١(

  %٥٠النقل والمواصالت بنسبة المركبات والخدمات المقدمة من وزارة 

 السادس والسبعون



 

  ٢٠١١                      يونيو ديوان الفتوى والتشريع                             فھرس الوقائع الفلسطينية           
  

 

 ١٦٨

١٤٠٥ -
م بشأن المصادقة على توصـيات اللجنــة الوزاريــة الخاصــة ٢٠٠٩لسنة ) ١٥١(قرار مجلس الوزراء رقم 

  لمناقشـة أرض بنت أبو خضرة
 السادس والسبعون

١٤٠٦ -
لــصيفية للمخيمــات ا) $304,500(م بــشأن اعتمــاد مبلــغ ٢٠٠٩لــسنة ) ١٥٢(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  م٢٠٠٩التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة للعام 
 السادس والسبعون

١٤٠٧ -
م بشأن نقل الموظـف مـروان خمـيس عبـد القـادر حمـاد مـن ٢٠٠٩لسنة ) ١٥٣(قرار مجلس الوزراء رقم 

  وزارة الخارجية إلى وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
 السادس والسبعون

١٤٠٨ -
م بـــشأن نقـــل الموظـــف ســـعيد طـــالل الدهـــشان مـــن وزارة ٢٠٠٩لـــسنة ) ١٥٤(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  الخارجية إلى وزارة األوقاف والشئون الدينية
 السادس والسبعون

١٤٠٩ -
م بــشأن شــراء كميــة مــن اإلســفلت لــصيانة الطــرق بــدون ٢٠٠٩لــسنة ) ١٥٥(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  فواتير
 السادس والسبعون

١٤١٠ -
نـصف راتـب شـهري % ٥٠م بـشأن صـرف مكافـأة مقـدارها ٢٠٠٩ة لـسن) ١٥٦(قرار مجلس الوزراء رقم 

  للمواطنين العاملين خالل فترة الحرب على قطاع غزة
 السادس والسبعون

١٤١١ -
ـــــم  ـــــس الـــــوزراء رق ـــــرار مجل ـــــوزراء رقـــــم ٢٠٠٩لـــــسنة ) ١٥٧(ق ـــــرار مجلـــــس ال ـــــد العمـــــل بق ـــــشأن تمدي م ب

  )البودي(هولة الهوية م بخصوص تسوية أوضاع المركبات مج٢٠٠٩لسنة ) هـ.إ/و.م/٠٥/١٠٦/١١(
 السادس والسبعون

١٤١٢ -
م بـشأن إقفـال الـسلف الشخـصية المـسجلة علـى المـوظفين ٢٠٠٩لـسنة ) ١٥٨(قرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  ألغراض العمل التي فقدت خالل الحرب على قطاع غزة
 السادس والسبعون

١٤١٣ -
ي اإلســعاف فــي وزارة م بــشأن مــنح عــالوة تــشجيعية لــسائق٢٠٠٩لــسنة ) ١٥٩(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  الصحة
 السادس والسبعون

١٤١٤ -

م بـــــــــشأن تعــــــــديل قـــــــــرار مجلــــــــس الـــــــــوزراء رقـــــــــم ٢٠٠٩لــــــــسنة ) ١٦٠(قــــــــرار مجلـــــــــس الــــــــوزراء رقـــــــــم 
م بخـــصوص الـــسماح بنقـــل ملكيـــة المركبـــات الحكوميـــة إلـــى ملكيــــة ٢٠٠٧لـــسنة) هــــ.إ/و.م/٣/٢٨/١١(

  المواطنين الذين قاموا بدفع ثمنها عند استيرادها

 ونالسادس والسبع

١٤١٥ -
ــديون المتراكمــة فيمــا يتعلــق ٢٠٠٩لــسنة ) ١٦١(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  م بــشأن اســتئخار تحــصيل ال

  بضريبة الدخل للمركبات البودي ذات األصل العمومي
 السادس والسبعون

 السادس والسبعون  م بشأن المتقدمين للحصول على جواز سفر٢٠٠٩لسنة ) ١٦٢(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٤١٦

 السادس والسبعون  م بشأن عطلة يوم اإلسراء والمعراج٢٠٠٩لسنة ) ١٦٣(س الوزراء رقم قرار مجل- ١٤١٧

١٤١٨ -
 دوالر لكليــــة العلـــــوم ١٠.٠٠٠م بــــشأن صــــرف مبلــــغ ٢٠٠٩لـــــسنة ) ١٦٤(قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم 

  والتكنولوجيا إلقامة احتفال تخريج الطالب
 السادس والسبعون

١٤١٩ -
بشأن اعتبار ضـحايا القـصف اإلسـرائيلي لألنفـاق شـهداء م ٢٠٠٩لسنة ) ١٦٦(قرار مجلس الوزراء رقم 

  الشعب الفلسطيني
 السادس والسبعون

١٤٢٠ -
م بشأن منتسبي األجهزة األمنيـة والقـوى المـساندة لهـا الـذين ٢٠٠٩لسنة ) ١٦٧(قرار مجلس الوزراء رقم 

  قتلوا خالل ضبط األوضاع الداخلية
 السادس والسبعون

 السادس والسبعونم بـشأن المـصادقة علـى منحـة رئـيس الـوزراء ألوائـل طلبـة ٢٠٠٩نة لـس) ١٦٨(قرار مجلس الـوزراء رقـم - ١٤٢١
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  ٢٠٠٩الثانوية العامة لعام 

١٤٢٢ -
م بــشأن اعتمــاد اإلطــار العــام وآليــة عمــل اللجنــة اإلداريــة ٢٠٠٩لــسنة ) ١٦٩(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  الوزارية الدائمة
 السادس والسبعون

١٤٢٣ -
 فـي ٢٠٠٩م بشأن استيعاب أوائل خريجي الجامعات لعـام ٢٠٠٩نة لس) ١٧٠(قرار مجلس الوزراء رقم 

  المؤسسات الحكومية
 السادس والسبعون

١٤٢٤ -
م بشأن اعتماد أخـذ جديـد علـى قيـود وزارة الداخليـة واألمـن ٢٠٠٩لسنة ) ١٧١(قرار مجلس الوزراء رقم 

  الوطني واعتماد كشف استبدال من قائمة انتظار الخدمات الطبية
 السادس والسبعون

١٤٢٥ -
ـــم  ـــس الـــوزراء رق ـــشأن مـــنح التـــرخيص إلذاعـــة القـــرآن الكـــريم التابعـــة ٢٠٠٩لـــسنة ) ١٧٢(قـــرار مجل م ب

  للجامعة اإلسالمية
 السادس والسبعون

 السادس والسبعون  م بشأن منح الترخيص إلذاعة ألوان٢٠٠٩لسنة ) ١٧٣(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٤٢٦

١٤٢٧ -
 شيكل لديوان الرقابة المالية ٢٠,٠٠٠رف مبلغ م بشأن ص٢٠٠٩لسنة ) ١٧٤(قرار مجلس الوزراء رقم 

  واإلدارية
 السادس والسبعون

١٤٢٨ -
م بـــشأن دعـــم مـــشروع بنـــاء قاعـــدة بيانـــات ســـوق العمـــل ٢٠٠٩لـــسنة ) ١٧٥(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  الفلسطيني
 السادس والسبعون

١٤٢٩ -
مركزية لتوثيق جرائم م بشأن اعتماد الموازنة العامة للجنة ال٢٠٠٩لسنة ) ١٧٦(قرار مجلس الوزراء رقم 

  الحرب
 السادس والسبعون

١٤٣٠ -
ـــم  ـــوزراء رق ـــس ال ـــسنة ) ١٧٧(قـــرار مجل ـــشأن اســـتيعاب عـــدد مـــن األســـرى المحـــررين بـــشكل ٢٠٠٩ل م ب

  استثنائي 
 السادس والسبعون

 السادس والسبعون  م بشأن خريجي معهد العلوم الشرطية واألمنية ٢٠٠٩لسنة ) ١٧٨(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٤٣١

 السادس والسبعون  م بشأن اعتماد منح سنوات أقدميه لمن يحفظ كتاب اهللا٢٠٠٩لسنة ) ١٧٩(جلس الوزراء رقم قرار م- ١٤٣٢

١٤٣٣ -
 منقـــذ بحـــري فـــي وزارة ٣٣م بـــشأن إبـــرام عقـــود عمـــل لــــ ٢٠٠٩لـــسنة ) ١٨٠(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  )الدفاع المدني(الداخلية 
 السادس والسبعون

١٤٣٤ -
م بشأن تعويض أصحاب المنازل التي هدمت من القـصف ٢٠٠٩نة لس) ١٨١(قرار مجلس الوزراء رقم 

  الصهيوني ولم تكن مسكونة
 السادس والسبعون

 السادس والسبعون  م بشأن تشكيل مجلس تنسيقي إلعادة إعمار قطاع غزة ٢٠٠٩لسنة ) ١٨٢(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٤٣٥

 السادس والسبعون  ت شركة المنارة للدعاية واإلعالمم بشأن اعتماد التزاما٢٠٠٩لسنة ) ١٨٣(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٤٣٦

١٤٣٧ -

ـــــم  ـــــس الـــــوزراء رق ـــــرار مجل ـــــسنة ) ١٨٤(ق ـــــوزراء رقـــــم ٢٠٠٩ل ـــــس ال م بـــــشأن ســـــحب وٕالغـــــاء قـــــرار مجل
م والقاضـــي بتكليـــف وزارة الداخليـــة بمتابعـــة األوضـــاع الـــصحية ٢٠٠٩لـــسنة ) هــــ.إ/و.م/٠٣/١٠٧/١١(

  للوافدين إلى قطاع غزة عبر المعابر

 سبعونالسادس وال

 السادس والسبعونم بـشأن دوام المـوظفين خـالل شـهر رمـضان المبـارك لعـام ٢٠٠٩لـسنة ) ١٨٥(قرار مجلس الـوزراء رقـم - ١٤٣٨
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 ١٧٠

  هـ١٤٣٠/م٢٠٠٩

 السادس والسبعون  م بشأن توفير مقر للمجلس الطبي الفلسطيني٢٠٠٩لسنة ) ١٨٦(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٤٣٩

١٤٤٠ -
عنـــصر نـــسائي فـــي الـــشرطة ) ٥٠(م بـــشأن تعيـــين عـــدد ٢٠٠٩لـــسنة ) ١٨٧(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  النسائية
 السادس والسبعون

١٤٤١ -
م بـــشأن تمديـــد اإلعفـــاءات للمـــستثمرين المتـــضررين مـــن ٢٠٠٩لـــسنة ) ١٨٨(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  )٢٠٠٩-٢٠٠٨-٢٠٠٧(الحصار لألعوام 
 السادس والسبعون

١٤٤٢ -
منطقــة (جن مركــزي فــي مدينــة خــانيونس م بــشأن إقامــة ســ٢٠٠٩لــسنة ) ١٨٩(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  )المحررات
 السادس والسبعون

 السادس والسبعون  م بشأن ترخيص وتأمين المركبات الحكومية٢٠٠٩لسنة ) ١٩٠(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٤٤٣

١٤٤٤ -
خالـد محمـود ديـب الكحلـوت /م بشأن إجـراءات تعيـين الـسيد٢٠٠٩لسنة ) ١٩١(قرار مجلس الوزراء رقم 

  استثناءً ) B(تصاالت وتكنولوجيا المعلومات بدرجة مديرا بوزارة اال
 السادس والسبعون

١٤٤٥ -
 موقــوف بمناســبة قــرب حلــول ١٠٠م بــشأن اإلفــراج عــن ٢٠٠٩لــسنة ) ١٩٢(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  شهر رمضان المبارك
 السادس والسبعون

١٤٤٦ -
محـيط مــسجد م بـشأن اعتبــار ضـحايا أحــداث الـشغب فــي ٢٠٠٩لــسنة ) ١٩٣(قـرار مجلـس الــوزراء رقـم 

  ابن تيمية بمدينة رفح من المدنيين شهداء الشعب الفلسطيني
 السادس والسبعون

١٤٤٧ -
م بــشأن تعــديل قــرار مجلــس الــوزراء بخــصوص اســتئخار ٢٠٠٩لــسنة ) ١٩٤(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  تحصيل الديون المتراكمة فيما يتعلق بضريبة الدخل للمركبات البودي ذات األصل العمومي
 سبعونالسادس وال

 السادس والسبعون  م بشأن إعفاء المراكز التعليمية الخاصة من الضريبة٢٠٠٩لسنة ) ١٩٥(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٤٤٨

١٤٤٩ -
) ٣(م بشأن اعتماد كشف لجنة المـساعدات الحكوميـة رقـم ٢٠٠٩لسنة ) ١٩٧(قرار مجلس الوزراء رقم 

  م٢٠٠٩عن شهر يونيو لعام 
 السادس والسبعون

١٤٥٠ -
 ألـــف شـــيكل ضـــمن األوامـــر ١٠٠م بـــشأن تغطيـــة مبلـــغ ٢٠٠٩لـــسنة ) ١٩٨(اء رقـــم قـــرار مجلـــس الـــوزر 

  م٢٠٠٨المالية الخاصة بوزارة الشباب والرياضة لعام 
 السادس والسبعون

١٤٥١ -
مــن قــرار ) ١(مــن المــادة ) ٢(م بــشأن تعــديل الفقــرة رقــم ٢٠٠٩لــسنة ) ١٩٩(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  م٢٠٠٩ لسنة )هـ.إ/و.م/١٠/١٠٠/١١(مجلس الوزراء رقم 
 السادس والسبعون

١٤٥٢ -
م بــشأن اعتمــاد وظــائف مراكــز التــدريب المهنــي ومراكــز ٢٠٠٩لــسنة ) ٢٠٠(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  المرأة
 السادس والسبعون

١٤٥٣ -
م بـشأن اعتمـاد مستـشفى الوئـام للخـدمات الطبيـة العـسكرية ٢٠٠٩لسنة ) ٢٠١(قرار مجلس الوزراء رقم 

  نيبوزارة الداخلية واألمن الوط
 السادس والسبعون

١٤٥٤ -
ــــم  ــــوزراء رق ــــس ال ــــسنة ) ٢٠٢(قــــرار مجل ــــشأن إجــــازة المــــدارس خــــالل شــــهر رمــــضان لعــــام ٢٠٠٩ل م ب

  هـ١٤٣٠/م٢٠٠٩
 السادس والسبعون

 السادس والسبعون  م٢٠٠٩م بشأن بدء العمل بالتوقيت الشتوي للعام ٢٠٠٩لسنة ) ٢٠٣(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٤٥٥



 

  ٢٠١١                      يونيو ديوان الفتوى والتشريع                             فھرس الوقائع الفلسطينية           
  

 

 ١٧١

 السادس والسبعون  م بشأن تعيين قضاة محكمة صلح٢٠٠٩لسنة ) ٢٠٤(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٤٥٦

١٤٥٧ -
م بــشأن تخــصيص قطعــة أرض حكوميــة لــوزارة االقتــصاد ٢٠٠٩لــسنة ) ٢٠٥(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  الوطني إلقامة مقر لالتحادات والجمعيات التخصصية
 السادس والسبعون

١٤٥٨ -
عـــة أرض حكوميـــة لبلديـــة القـــرارة م بـــشأن تخـــصيص قط٢٠٠٩لـــسنة ) ٢٠٦(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  إلقامة منتزه بلدي
 السادس والسبعون

١٤٥٩ -
م بــشأن تخــصيص قطعــة أرض حكوميــة لــصالح مؤســسة ٢٠٠٩لــسنة ) ٢٠٧(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

   إلقامة مقر للمؤسسةIHHاإلغاثة اإلنسانية التركية لدعم الحريات وحقوق اإلنسان 
 السادس والسبعون

١٤٦٠ -
م بـــشأن تخـــصيص قطعـــة أرض حكوميـــة لـــصالح وزارة ٢٠٠٩لـــسنة ) ٢٠٨(قـــم قـــرار مجلـــس الـــوزراء ر 

  األوقاف والشؤون الدينية لتوسعة مسجد خالد بن الوليد
 السادس والسبعون

١٤٦١ -

م بـــــــــشأن تعــــــــديل قـــــــــرار مجلــــــــس الـــــــــوزراء رقـــــــــم ٢٠٠٩لــــــــسنة ) ٢٠٩(قــــــــرار مجلـــــــــس الــــــــوزراء رقـــــــــم 
يــة لــصالح بلديــة خــانيونس م بــشأن تخــصيص قطعـة أرض حكوم٢٠٠٩لــسنة ) هــ/إ/و.م/١٥/١٠٤/١١(

  إلقامة بئر مياه

 السادس والسبعون

١٤٦٢ -
م بــشأن تخــصيص قطعــة أرض حكوميــة لــصالح جمعيــة ٢٠٠٩لــسنة ) ٢١٠(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

   إلقامة مدارس ورياض أطفال- خانيونس-المجمع اإلسالمي
 السادس والسبعون

١٤٦٣ -
عـــة أرض حكوميــة لـــصالح شـــركة م بـــشأن تخــصيص قط٢٠٠٩لــسنة ) ٢١١(قــرار مجلـــس الــوزراء رقـــم 

  توزيع كهرباء محافظات غزة إلنشاء مخازن ومركز تدريب
 السادس والسبعون

١٤٦٤ -
م بــشأن تخــصيص قطعــة أرض حكوميــة لــصالح الهــالل ٢٠٠٩لــسنة ) ٢١٢(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  األحمر التركي لغرض إنشاء القرية التركية
 السادس والسبعون

١٤٦٥ -
م بـــشأن تخـــصيص قطعـــة أرض حكوميـــة لـــصالح بلديـــة ٢٠٠٩لـــسنة ) ٢١٣(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  جباليا النزلة لغرض إقامة منتزه بلدي
 السادس والسبعون

١٤٦٦ -
م بشأن تخصيص قطعـة أرض حكوميـة لـصالح بلديـة رفـح ٢٠٠٩لسنة ) ٢١٤(قرار مجلس الوزراء رقم 

  لغرض إنشاء ثالثة آبار مياه
 السادس والسبعون

١٤٦٧ -
م بشأن تخصيص قطعـة أرض حكوميـة لـصالح بلديـة رفـح ٢٠٠٩لسنة ) ٢١٥(قرار مجلس الوزراء رقم 
  لغرض إنشاء خزان مياه

 السادس والسبعون

١٤٦٨ -
م بــشأن تخــصيص قطعــة أرض حكوميــة لــصالح جمعيــة ٢٠٠٩لــسنة ) ٢١٦(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  إعمار لغرض إقامة مقر للجمعية
 السادس والسبعون

١٤٦٩ -
م بــشأن تخــصيص قطعــة أرض حكوميــة لــصالح مــشروع ٢٠٠٩لــسنة ) ٢١٧(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  مجمع الوفاء لرعاية المسنين لغرض إنشاء مجمع الوفاء لرعاية المسنين
 السادس والسبعون

١٤٧٠ -
م بـــشأن تخـــصيص قطعـــة أرض حكوميـــة لـــصالح نـــادي ٢٠٠٩لـــسنة ) ٢١٨(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  الكرامة الرياضي لغرض إقامة ملعب رياضي
 ونالسادس والسبع

١٤٧١ -
م بـــشأن تخـــصيص قطعـــة أرض حكوميـــة لـــصالح وزارة ٢٠٠٩لـــسنة ) ٢١٩(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  األوقاف والشؤون الدينية لغرض إنشاء مسجد
 السادس والسبعون
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 ١٧٢

١٤٧٢ -
م بـــشأن تخـــصيص قطعـــة أرض حكوميـــة لـــصالح وزارة ٢٠٠٩لـــسنة ) ٢٢٠(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  جد الفرقاناألوقاف والشؤون الدينية لغرض إنشاء مس
 السادس والسبعون

١٤٧٣ -
م بـــشأن تخـــصيص قطعـــة أرض حكوميـــة لـــصالح وزارة ٢٠٠٩لـــسنة ) ٢٢١(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  التربية والتعليم العالي إلنشاء مدرسة
 السادس والسبعون

١٤٧٤ -
م بـــشأن تخـــصيص قطعـــة أرض حكوميـــة لـــصالح وزارة ٢٠٠٩لـــسنة ) ٢٢٢(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

   العالي إلنشاء مقر لكلية فلسطين التقنيةالتربية والتعليم
 السادس والسبعون

١٤٧٥ -
م بـــشأن تخـــصيص قطعـــة أرض حكوميـــة لـــصالح وزارة ٢٠٠٩لـــسنة ) ٢٢٣(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  الصحة لغرض إنشاء مستشفى عام
 السادس والسبعون

١٤٧٦ -
ارة م بـــشأن تخـــصيص قطعـــة أرض حكوميـــة لـــصالح وز ٢٠٠٩لـــسنة ) ٢٢٤(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  التربية والتعليم لغرض مشروع توسعة المدرسة الصناعية
 السادس والسبعون

١٤٧٧ -
م بـــشأن تخـــصيص قطعـــة أرض حكوميـــة لـــصالح بلديـــة ٢٠٠٩لـــسنة ) ٢٢٥(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  الزهراء لغرض إكمال مباني السوق العام القائم وتوسعته
 السادس والسبعون

١٤٧٨ -
م بــشأن تخــصيص قطعــة أرض حكوميــة لــصالح المنتــدى ٢٠٠٩لــسنة ) ٢٢٦(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  الطبي لغرض إقامة مقر للمنتدى
 السادس والسبعون

١٤٧٩ -
م بـــشأن تعيـــين أوائـــل الدفعـــة األولـــى مـــن خريجـــي قـــسم ٢٠٠٩لـــسنة ) ٢٢٧(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  الشريعة والقانون بالجامعة اإلسالمية في وزارة العدل
 السادس والسبعون

١٤٨٠ -

م بـــــــــشأن تعــــــــديل قـــــــــرار مجلــــــــس الـــــــــوزراء رقـــــــــم ٢٠٠٩لــــــــسنة ) ٢٢٨(وزراء رقـــــــــم قــــــــرار مجلـــــــــس الــــــــ
 بخصوص تخصيص قطعـة أرض حكوميـة لـصالح هيئـة فلـسطين ٢٠٠٩لسنة ) هـ.إ/و.م/١٥/٩٩/١١(

  الخيرية إلقامة مقر ودار لرعاية األيتام

 السادس والسبعون

١٤٨١ -

زراء رقـــــــــم م بـــــــــشأن تعــــــــديل قـــــــــرار مجلــــــــس الـــــــــو ٢٠٠٩لــــــــسنة ) ٢٢٩(قــــــــرار مجلـــــــــس الــــــــوزراء رقـــــــــم 
 بخـــــصوص تخـــــصيص قطعـــــة أرض حكوميـــــة لـــــصالح جمعيـــــة ٢٠٠٩لـــــسنة ) هــــــ.إ/و.م/٥/١٠٤/١١(

  الصالح الخيرية

 السادس والسبعون

١٤٨٢ -
م بـــشأن تخـــصيص قطعـــة أرض حكوميـــة لـــصالح بلديـــة ٢٠٠٩لـــسنة ) ٢٣٠(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  الزهراء لغرض إنشاء ملعب لبلدية الزهراء
 السادس والسبعون

١٤٨٣ -
م بـــشأن تخـــصيص قطعـــة أرض حكوميـــة لـــصالح بلديـــة ٢٠٠٩لـــسنة ) ٢٣١( الـــوزراء رقـــم قـــرار مجلـــس

  الزهراء لغرض إنشاء مركز ثقافي 
 السادس والسبعون

١٤٨٤ -
 شــاغر لــوزارة الداخليــة علــى الكــادر ٢٥٠م بــشأن اعتمــاد ٢٠٠٩لــسنة ) ٢٣٢(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  العسكري خلفًا لشهداء معركة الفرقان
 السادس والسبعون

 السادس والسبعون  م بشأن الشراء المباشر لمواد زراعية ولقاحات بيطرية٢٠٠٩لسنة ) ٢٣٣(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٤٨٥

١٤٨٦ -
م بـشأن المــصادقة علـى منحــة دولــة رئـيس الــوزراء للنيابــة ٢٠٠٩لــسنة ) ٢٣٤(قـرار مجلــس الـوزراء رقــم 

  $١٥٠٠٠العامة بقيمة 
 السادس والسبعون

١٤٨٧ -
م بـــــــــشأن تعــــــــديل قـــــــــرار مجلــــــــس الـــــــــوزراء رقـــــــــم ٢٠٠٩لــــــــسنة ) ٢٣٥(قــــــــرار مجلـــــــــس الــــــــوزراء رقـــــــــم 

   والقاضي باستيعاب عدد من األسرى المحررين بشكل استثنائي٢٠٠٩لسنة ) هـ.إ/و.م/٠٦/١٢٠/١١(
 السادس والسبعون
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 ١٧٣

١٤٨٨ -
محمـد " خطـاب / سحب وٕالغاء قرار تعيين القاضـي م بشأن٢٠٠٩لسنة ) ٢٣٦(قرار مجلس الوزراء رقم 

  رحمن شهاب كقاضي محكمة صلحعبد ال" عبد الكريم
 السادس والسبعون

١٤٨٩ -
مبادلـــة قطعـــة أرض المـــواطن ســـعيد مـــصطفى  م بـــشأن٢٠٠٩لـــسنة ) ٢٣٧(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  العبادلة بقطعة األرض الحكومية الواقعة في مدينة الزهراء
 السادس والسبعون

١٤٩٠ -
كوميـة لـصالح بلديـة ديـر تخـصيص قطعـة أرض ح م بشأن٢٠٠٩لسنة ) ٢٣٨(قرار مجلس الوزراء رقم 

  البلح إلقامة بئر مياه
 السادس والسبعون

١٤٩١ -
تخصيص قطعة أرض حكومية لصالح جمعية دار  م بشأن٢٠٠٩لسنة ) ٢٣٩(قرار مجلس الوزراء رقم 

  القرآن الكريم والسنة إلقامة مدرسة لعلوم القرآن وحفظه
 السادس والسبعون

١٤٩٢ -
تخـصيص قطعـة أرض حكوميـة لـصالح بلديـة غـزة  أنم بـش٢٠٠٩لسنة ) ٢٤٠(قرار مجلس الوزراء رقم 

  إلقامة ساحة سماوية خضراء
 السادس والسبعون

١٤٩٣ -
تخــصيص قطعــة أرض حكوميــة لــصالح جمعيــة  م بــشأن٢٠٠٩لــسنة ) ٢٤١(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  واعد لألسرى والمحررين إلقامة استراحة
 السادس والسبعون

١٤٩٤ -
تخــصيص قطعــة أرض حكوميــة لــصالح نــادي  بــشأنم ٢٠٠٩لــسنة ) ٢٤٢(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  الشاطئ الرياضي ونادي الصداقة الرياضي إلقامة مالعب رياضية
 السادس والسبعون

١٤٩٥ -
م بـشأن شـراء مـستلزمات ومعـدات لمديريـة المعـادن الثمينـة ٢٠٠٩لـسنة ) ٢٤٣(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بوزارة االقتصاد الوطني

 السادس والسبعون

١٤٩٦ -
م بــشأن إقفـال مــستندات ماليـة لـوزارة االتــصاالت مـن عــام ٢٠٠٩لـسنة ) ٢٤٤(زراء رقـم قـرار مجلـس الــو 

  ١٥/٤/٢٠٠٨ وحتى ٢٠٠٧
 السادس والسبعون

١٤٩٧ -
م بــشأن تغطيـــة نفقــات إكمـــال تأثيـــث مقــر هيئـــة المعـــابر ٢٠٠٩لـــسنة ) ٢٤٥(قــرار مجلـــس الــوزراء رقـــم 

  والحدود
 السادس والسبعون

١٤٩٨ -
م بــشأن اعتمــاد مخــصص جديــد لبنــد النفقــات الرأســمالية ٢٠٠٩ لــسنة) ٢٤٦(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  م٢٠٠٩لوزارة الصحة لعام 
 السادس والسبعون

١٤٩٩ -
ـــوزراء رقـــم  ـــس ال ـــسنة ) ٢٤٧(قـــرار مجل ـــغ ٢٠٠٩ل ـــشأن صـــرف مبل ـــة $ ١٢٥.٠٠٠م ب للمـــشاريع التنموي

  المقدمة من وزارة االقتصاد الوطني
 السادس والسبعون

١٥٠٠ -
م بــشأن إعــادة تــشكيل المجلــس األعلــى للقــضاء الــشرعي ٢٠٠٩نة لــس) ٢٤٨(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  والمحكمة العليا الشرعية في محافظات غزة
 السادس والسبعون

 السادس والسبعون  م بشأن إتباع هيئة االستعالمات إلى وزارة التخطيط٢٠٠٩لسنة ) ٢٤٩(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٥٠١

 السادس والسبعون  ٢٠١٠ن إعداد موازنة عام م بشأ٢٠٠٩لسنة ) ٢٥٠(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٥٠٢

١٥٠٣ -
مــن رواتــب المــوظفين حتــى % ٥م بــشأن تمديــد اســتقطاع ٢٠٠٩لــسنة ) ٢٥١(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  ٢٠٠٩نهاية عام 
 السادس والسبعون

١٥٠٤ -
م بشأن أضرار مدينة رفح بعـد أحـداث الـشغب التـي وقعـت ٢٠٠٩لسنة ) ٢٥٢(قرار مجلس الوزراء رقم 

   ابن تيميةفي محيط مسجد
 السادس والسبعون
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 السادس والسبعون   شاغر وظيفي لوزارة الصحة استثناءً ٦٠٠م بشأن اعتماد ٢٠٠٩لسنة ) ٢٥٣(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٥٠٥

١٥٠٦ -
إســماعيل عبــد القــادر جبــر قاضــي / م بــشأن تعيــين الــسيد٢٠٠٩لــسنة ) ٢٥٤(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  محكمة عليا
 السادس والسبعون

١٥٠٧ -
محمـــد أحمــد حــسين عابـــد / م بــشأن إنهـــاء انتــداب الــسيد٢٠٠٩لــسنة ) ٢٥٥(لــس الــوزراء رقـــم قــرار مج

  لديوان الفتوى والتشريع
 السادس والسبعون

١٥٠٨ -
محمـد أحمـد حـسين عابـد نائبـًا عامـًا / م بـشأن تعيـين الـسيد٢٠٠٩لـسنة ) ٢٥٦(قرار مجلس الوزراء رقم 

  للسلطة الوطنية الفلسطينية
 السادس والسبعون

١٥٠٩ -
عــادل صــبحي خليفــة نائبــًا لــرئيس / م بــشأن تنــسيب الــسيد٢٠٠٩لــسنة ) ٢٥٧( مجلــس الــوزراء رقــم قــرار

  مجلس العدل األعلى
 السادس والسبعون

١٥١٠ -
ــًا / م بــشأن تنــسيب الــسيد٢٠٠٩لــسنة ) ٢٥٨(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  إســماعيل عبــد القــادر جبــر نائب

  لرئيس مجلس العدل األعلى
 السادس والسبعون

١٥١١ -
م بـشأن المـصادقة علـى الالئحـة التنفيذيـة لقـانون صـندوق ٢٠٠٩لـسنة ) ٢٥٩( الـوزراء رقـم قرار مجلـس
  م٢٠٠٥لسنة ) ٦(النفقة رقم 

 السادس والسبعون

١٥١٢ -
م بــشأن اعتمــاد توصــيات لجنــة التعــديات علــى األراضــي ٢٠٠٩لــسنة ) ٢٦٠(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  الحكومية
 السادس والسبعون

١٥١٣ -
م بـــشأن اعتمـــاد كليـــة الـــشرطة بـــديًال عـــن معهـــد العلـــوم ٢٠٠٩لـــسنة ) ٢٦١(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  الشرطية واألمنية
 السادس والسبعون

١٥١٤ -
لـشراء احتياجـات جهـاز $ 115,055م بـشأن صـرف مبلـغ ٢٠٠٩لـسنة ) ٢٦٢(قرار مجلس الوزراء رقـم 

  الدفاع المدني
 السادس والسبعون

١٥١٥ -
محمـد أحمـد حـسين عابـد مـن مهامـه / إعفـاء الـسيدم بشأن ٢٠٠٩لسنة ) ٢٦٣(قرار مجلس الوزراء رقم 

  كمستشار لرئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية
 السادس والسبعون

١٥١٦ -
 دوالر إلصــالحات إنــشائية ٨٠٠٠م بــشأن صــرف مبلــغ ٢٠٠٩لــسنة ) ٢٦٤(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  ومعمارية داخل دائرة ترخيص الشمال
 السادس والسبعون

١٥١٧ -
ــ م بــشأن اعتمــاد أجــر شــهري للمعلمــين المــساندين مقــداره ٢٠٠٩لــسنة ) ٢٦٥(م قــرار مجلــس الــوزراء رق

   شيكل١٢٠٠
 السادس والسبعون

١٥١٨ -
تحــــت (م بـــشأن صـــرف ســــلفة شـــهرية للمعلمـــين الجـــدد ٢٠٠٩لـــسنة ) ٢٦٦(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقــــم 

  )التعيين
 السادس والسبعون

١٥١٩ -
وضبط المحروقات الواردة من الجانب م بشأن آليات تنظيم ٢٠٠٩لسنة ) ٢٦٧(قرار مجلس الوزراء رقم 

  المصري
 السادس والسبعون

١٥٢٠ -
 شـاغر وظيفـي جديـد لـوزارة الداخليـة ٦٨٥م بـشأن اعتمـاد ٢٠٠٩لـسنة ) ٢٦٨(قرار مجلس الـوزراء رقـم 

  م٢٠١٠لعام 
 السادس والسبعون

 السادس والسبعون  ةم بشأن تشكيل مجلس أمناء كلية الشرطة الفلسطيني٢٠٠٩لسنة ) ٢٦٩(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٥٢١
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 السادس والسبعون  م بشأن تغيير اسم مجلس العدل األعلى٢٠٠٩لسنة ) ٢٧٠(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٥٢٢

١٥٢٣ -
م بـــشأن إعـــداد دراســـة حـــول بعـــض حـــاالت االنحـــراف ٢٠٠٩لـــسنة ) ٢٧١(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  السلوكي
 السادس والسبعون

١٥٢٤ -
أن تخفـيض الرسـوم والـديون المتراكمـة علـى أصـحاب م بـش٢٠٠٩لـسنة ) ٢٧٢(قرار مجلس الـوزراء رقـم 

  %٥٠المركبات العمومية بنسبة 
 السادس والسبعون

 السادس والسبعون  م بشأن الذكرى األولى لحرب الفرقان٢٠٠٩لسنة ) ٢٧٣(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٥٢٥

١٥٢٦ -

م بـــــــــشأن تعــــــــديل قـــــــــرار مجلــــــــس الـــــــــوزراء رقـــــــــم ٢٠٠٩لــــــــسنة ) ٢٧٤(قــــــــرار مجلـــــــــس الــــــــوزراء رقـــــــــم 
إســماعيل جبــر نائبــًا لــرئيس مجلــس العــدل /  بــشأن تنــسيب الــسيد٢٠٠٩لــسنة ) هـــ.إ/و.م/٠٥/١٢٩/١١(

  األعلى

 السادس والسبعون

١٥٢٧ -
لصيانة بلدوزر تابع لوزارة $ 23,000م بشأن صرف مبلغ ٢٠٠٩لسنة ) ٢٧٥(قرار مجلس الوزراء رقم 
  األشغال العامة واإلسكان

 السادس والسبعون

 السادس والسبعون  م بشأن اعتماد مقترح إحياء الذكرى األولى لحرب الفرقان ٢٠٠٩لسنة ) ٢٧٦(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٥٢٨

١٥٢٩ -
م بــــشأن تخـــصيص قطعــــة أرض حكوميــــة الســــتخدامها ٢٠٠٩لــــسنة ) ٢٧٧(قـــرار مجلــــس الــــوزراء رقـــم 

  كمخازن ومقرات للوزارات والمؤسسات حسب االحتياج
 السادس والسبعون

١٥٣٠ -
م بـــشأن تخــصيص قطعـــة أرض حكوميــة لـــصالح شـــركة ٢٠٠٩لــسنة ) ٢٧٨(قــرار مجلـــس الــوزراء رقـــم 

  جنان فلسطين لالستثمار إلقامة قرية سياحية
 السادس والسبعون

١٥٣١ -
م بــشأن تخــصيص قطعــة أرض حكوميــة لــصالح جمعيــة ٢٠٠٩لــسنة ) ٢٧٩(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  الوئام الخيرية إلقامة مقر وروضة أطفال
 السادس والسبعون

١٥٣٢ -
م بــشأن تخــصيص قطعــة أرض حكوميــة لــوزارة الداخليــة ٢٠٠٩لــسنة ) ٢٨٠(راء رقــم قــرار مجلــس الــوز 

  واألمن الوطني إلقامة مقر للشرطة
 السادس والسبعون

١٥٣٣ -
م بــشأن تخــصيص قطعــة أرض حكوميــة لــوزارة الــصحة ٢٠٠٩لــسنة ) ٢٨١(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  إلقامة مخازن لحفظ وتوزيع األدوية
 السادس والسبعون

١٥٣٤ -
م بــشأن تخــصيص قطعــة أرض حكوميــة لــوزارة االقتــصاد ٢٠٠٩لــسنة ) ٢٨٢(س الــوزراء رقــم قــرار مجلــ

  الوطني إلقامة منطقة ورش صناعية
 السادس والسبعون

١٥٣٥ -
م بشأن زيادة مساحة األرض الحكومية المخصصة لصالح ٢٠٠٩لسنة ) ٢٨٣(قرار مجلس الوزراء رقم 

  اديميةأكاديمية فلسطين للعلوم األمنية إلقامة مباني األك
 السادس والسبعون

١٥٣٦ -
م بــشأن تخــصيص قطعــة أرض حكوميــة لــصالح جمعيــة ٢٠٠٩لــسنة ) ٢٨٤(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  الشابات المسلمات إلقامة مقر للجمعية
 السادس والسبعون

١٥٣٧ -
م بـشأن الموافقـة اسـتثناًء علـى تـولي األب جـورج هرنانـديز ٢٠٠٩لـسنة ) ٢٨٥(قرار مجلس الـوزراء رقـم 

  رس الالتين في غزةإدارة مدا
 السادس والسبعون

١٥٣٨ -
وقفـة وفـاء لـشهداء معركـة الفرقـان " م بشأن اعتماد مشروع ٢٠٠٩لسنة ) ٢٨٦(قرار مجلس الوزراء رقم 

"  
 السادس والسبعون
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١٥٣٩ -
م ٢٠١٠م بشأن إحالة مشروع قـانون الموازنـة العامـة لـسنة ٢٠٠٩لسنة ) ٢٨٧(قرار مجلس الوزراء رقم 
  إلقرارإلى المجلس التشريعي ل

 السادس والسبعون

 السادس والسبعون  م بشأن حراسات الوزارات والمؤسسات الحكومية٢٠٠٩لسنة ) ٢٨٨(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٥٤٠

١٥٤١ -
ـــوزراء رقـــم  ـــس ال ـــسنة ) ٢٨٩(قـــرار مجل ـــة المقترحـــة للتعامـــل مـــع ٢٠٠٩ل ـــشأن المـــصادقة علـــى اآللي م ب

  المتعدين على الشقق الحكومية
 السادس والسبعون

١٥٤٢ -
م بــشأن تحــصيل ضــريبة القيمـة المــضافة وضــريبة الــدخل ٢٠٠٩لـسنة ) ٢٩٠( مجلــس الــوزراء رقــم قـرار

  من القطاعات التي لم تتأثر بالحصار
 السادس والسبعون

١٥٤٣ -
م بـشأن اإلفـراج عـن بعـض النـزالء بمناسـبة عيـد األضـحى ٢٠٠٩لـسنة ) ٢٩١(قرار مجلس الوزراء رقـم 

  م٢٠٠٩المبارك لعام 
 السادس والسبعون

١٥٤٤ -
لترميم منطقة مسجد ابن $ 200,000م بشأن صرف مبلغ ٢٠٠٩لسنة ) ٢٩٢(رار مجلس الوزراء رقم ق

  تيمية في مدينة رفح
 السادس والسبعون

١٥٤٥ -
ـــوزراء رقـــم  ـــسنة ) ٢٩٣(قـــرار مجلـــس ال م بـــشأن إلغـــاء األمـــر العـــسكري اإلســـرائيلي بخـــصوص ٢٠٠٩ل
  العقاقير الخطرة والمخدرات

 السادس والسبعون

 السادس والسبعون  م بشأن الموافقة على تشكيل مجلس إدارة صندوق النفقة٢٠٠٩لسنة ) ٢٩٤(لوزراء رقم قرار مجلس ا- ١٥٤٦

١٥٤٧ -
إبـراهيم سـالم حـسن جـابر وكـيًال / م بشأن نقل وترقيـة الـسيد٢٠٠٩لسنة ) ٢٩٥(قرار مجلس الوزراء رقم 

   A1لوزارة االقتصاد الوطني بدرجة 
 السادس والسبعون

١٥٤٨ -
موســى محمــد محمــود الــسماك لــوزارة / م بــشأن نقــل الــسيد٢٠٠٩لــسنة ) ٢٩٦(م قــرار مجلــس الــوزراء رقــ

  الصحة بنفس درجته الحالية
 السادس والسبعون

١٥٤٩ -
يعقــوب يعقـوب حــسن الغنـدور مــديرًا / م بـشأن ترقيــة الـسيد٢٠٠٩لــسنة ) ٢٩٧(قـرار مجلـس الــوزراء رقـم 

  A4بدرجة " وزارة العدل " عامًا في ديوان الفتوى والتشريع
 س والسبعونالساد

١٥٥٠ -
محمــد فــؤاد ســعيد أبــو عــسكر مــديرًا / م بــشأن ترقيــة الــسيد٢٠٠٩لــسنة ) ٢٩٨(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  A4عامًا في وزارة األوقاف والشؤون الدينية بدرجة 
 السادس والسبعون

١٥٥١ -
خليــل عبــد القــادر محمــد أبــو ليلــة / م بــشأن تعيــين الــسيد٢٠٠٩لــسنة ) ٢٩٩(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  A2يًال مساعدًا في وزارة الشؤون الخارجية بدرجة وك
 السادس والسبعون

١٥٥٢ -
ســعيد أحمــد نــصار مــديرًا عامــًا فــي / م بــشأن تعيــين الــسيد٢٠٠٩لــسنة ) ٣٠٠(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 A4وزارة العمل بدرجة 

 السادس والسبعون

١٥٥٣ -
طيـــة نفقـــات إحيـــاء لتغ$ ٥٠,٠٠٠م بـــشأن صـــرف مبلـــغ ٢٠٠٩لـــسنة ) ٣٠١(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 .الذكرى السنوية األولى لحرب الفرقان على قطاع غزة

  السابع والسبعون

١٥٥٤ -
لــــشراء كميــــة مــــن $ ٢٠,٠٠٠م بــــشأن صــــرف مبلــــغ ٢٠٠٩لــــسنة  ) ٣٠٢( قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم 

 .اإلسفلت
 السابع والسبعون

١٥٥٥ -
ات الحكوميــة رقــم م بــشأن اعتمــاد كــشف لجنــة المــساعد٢٠٠٩لــسنة  ) ٣٠٣( قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 .م٢٠٠٩عن شهر سبتمبر لعام ) ٥(
 السابع والسبعون
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١٥٥٦ -
م بــشأن اعتمــاد كــشف لجنــة المــساعدات الحكوميــة رقــم ٢٠٠٩لــسنة  ) ٣٠٤( قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 .م٢٠٠٩عن شهر أكتوبر لعام ) ٦(
 السابع والسبعون

١٥٥٧ -
سـهيل محمـد نمـر مـدوخ مـدير عـام / م بشأن ترفيـع الـسيد٢٠٠٩لسنة  ) ٣٠٥( قرار مجلس الوزراء رقم 

 .A3في وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بدرجة 
 السابع والسبعون

١٥٥٨ -
محمــد إســماعيل خليــل خلــة / م بــشأن نقــل وترقيــة الــسيد٢٠٠٩لــسنة  ) ٣٠٦( قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 .٤Aلوزارة السياحة واآلثار مديرًا عامًا بدرجة 
 السابع والسبعون

١٥٥٩ -
محمد بـدر عبـد الـسالم صـيام مـديرًا / م بشأن ترقية السيد٢٠٠٩لسنة  ) ٣٠٧( الوزراء رقم قرار مجلس 

 .A4عامًا في وزارة التربية والتعليم العالي بدرجة 
 السابع والسبعون

١٥٦٠ -
م بـشأن اسـتمرار تـسجيل وتـرخيص المركبـات الـواردة مـن ٢٠٠٩لسنة  ) ٣٠٨( قرار مجلس الوزراء رقم 

 .الجانب المصري
  والسبعونالسابع

 السابع والسبعون .م بشأن أيام العطل الرسمية والدينية٢٠٠٩لسنة  ) ٣٠٩( قرار مجلس الوزراء رقم - ١٥٦١

١٥٦٢ -
مـن قيمـة العـالج للمريـضة زينـب % ٥٠م بـشأن صـرف ٢٠٠٩لـسنة  ) ٣١٠( قرار مجلس الـوزراء رقـم 

 .عايش الحسنات
 السابع والسبعون

١٥٦٣ -
إلصـــالح المركبـــات $ ٣٠,٠٠٠م بـــشأن صـــرف مبلـــغ ٢٠٠٩لـــسنة  ) ٣١١( قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 .الحكومية
 السابع والسبعون

١٥٦٤ -

م بــــــــشأن تعــــــــديل قــــــــرار مجلــــــــس الــــــــوزراء رقــــــــم ٢٠٠٩لــــــــسنة  ) ٣١٢( قــــــــرار مجلــــــــس الــــــــوزراء رقــــــــم 
 الخاص بتخصيص قطعة أرض حكومية لصالح الهالل األحمر ٢٠٠٩لسنة ) هـ.إ/و.م/١٣/١٢٤/١١(

 .التركي لغرض إنشاء القرية التركية

 السابع والسبعون

١٥٦٥ -
م بــــشأن األمــــاكن المعتمــــدة إلقامــــة مــــشاريع إســــكانية ٢٠٠٩لــــسنة  ) ٣١٣( قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم 

 .مستقبلية
 السابع والسبعون

١٥٦٦ -
م بــشأن تخــصيص قطعــة أرض حكوميــة لــصالح وزارة ٢٠٠٩لــسنة  ) ٣١٤( قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 .الصحة إلنشاء مستشفى
 السابع والسبعون

١٥٦٧ -
م بشأن تخصيص قطعة أرض حكوميـة لـصالح مـصلحة ٢٠٠٩لسنة  ) ٣١٥(  مجلس الوزراء رقم قرار

 .مياه بلدية الساحل
 السابع والسبعون

١٥٦٨ -
م بشأن تشكيل لجنة متخصصة للبحث عن األموال التي ٢٠٠٩لسنة  ) ٣١٦( قرار مجلس الوزراء رقم 

 .لروبيوائل مصطفي ا/ إيهاب محمد الكردي والمتهم/ حصل عليها المتهم
 السابع والسبعون

١٥٦٩ -

م بـــــشأن ســـــحب وٕالغـــــاء قـــــرار مجلـــــس الـــــوزراء رقـــــم ٢٠٠٩لـــــسنة  ) ٣١٧( قـــــرار مجلـــــس الـــــوزراء رقـــــم 
ــــــسنة ) هـــــــ.إ/و.م/٥/٣٤/١١( ــــــصالح المركــــــز ٢٠٠٧ل ــــــة ل م الخــــــاص بتخــــــصيص قطعــــــة أرض حكومي

 .الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات

 السابع والسبعون

١٥٧٠ -
محمـد (م بـشأن تمديـد عمـل اللجنـة الخاصـة لحـل قـضية ٢٠٠٩لـسنة  ) ٣١٨( قرار مجلس الوزراء رقم 

 .في محافظة رفح) تركي حجازي وشحدة عودة حجازي
 السابع والسبعون

 السابع والسبعون ).البودي(م بشأن تسوية أوضاع المركبات المجهولة الهوية ٢٠١٠لسنة  ) ١( قرار مجلس الوزراء رقم - ١٥٧١



 

  ٢٠١١                      يونيو ديوان الفتوى والتشريع                             فھرس الوقائع الفلسطينية           
  

 

 ١٧٨

١٥٧٢ -
م بشأن إضافة منظمة المـؤتمر اإلسـالمي لعـضوية المجلـس ٢٠١٠لسنة )  ٢( قرار مجلس الوزراء رقم 
 .التنسيقي إلعادة اإلعمار

 السابع والسبعون

١٥٧٣ -
م بـــشأن تخفـــيض قيمـــة اإليجـــارة الـــسنوية اســـتثناء لقـــسائم ٢٠١٠لـــسنة  ) ٣( قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 %.٠.٥األرض المخصصة لشركة جنان فلسطين إلي 
 السابع والسبعون

١٥٧٤ -
مدينــة "م بــشأن تــسمية القريــة التركيــة المــراد إنــشائها باســم ٢٠١٠لــسنة  ) ٤( مجلــس الــوزراء رقــم قــرار 
 ".الفاتح

 السابع والسبعون

١٥٧٥ -
م بـــشأن صـــرف قيمـــة النفقـــة التقديريـــة الطارئـــة الســـتكمال ٢٠١٠لـــسنة  ) ٥( قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 .أعمال التنقيب في موقع تل زعرب األثري
 السابع والسبعون

 السابع والسبعون .م بشأن ترقية قضاة محكمة صلح إلي قضاة محكمة بداية٢٠١٠لسنة  ) ٦( قرار مجلس الوزراء رقم - ١٥٧٦

 السابع والسبعون .م بشأن تشكيل أعضاء المجلس األعلى للقضاء٢٠١٠لسنة  ) ٧( قرار مجلس الوزراء رقم - ١٥٧٧

١٥٧٨ -

ـــــــــم  ـــــــــس الـــــــــوزراء رق ـــــــــسنة  ) ٨( قـــــــــرار مجل ـــــــــرار٢٠١٠ل ـــــــــم م بـــــــــشأن تعـــــــــديل ق ـــــــــوزراء رق  مجلـــــــــس ال
مـــــروان حمـــــاد لـــــوزارة االتـــــصاالت / م والقاضـــــي بنقـــــل الموظـــــف٢٠٠٩لـــــسنة) هـــــ.إ/و.م/٠٤/١١٣/١١(

 .وتكنولوجيا المعلومات

 السابع والسبعون

 السابع والسبعون .موزع بريد) ١٣(م بشأن تجديد عقود عمل لـ٢٠١٠لسنة  ) ٩( قرار مجلس الوزراء رقم - ١٥٧٩

١٥٨٠ -
م بـــشأن تخـــصيص قطعـــة أرض حكوميـــة لـــصالح وزارة ٢٠١٠لـــسنة  ) ١٠ (قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 .الداخلية واألمن الوطني إلنشاء كلية للشرطة
 السابع والسبعون

١٥٨١ -
م بـــشأن تخـــصيص قطعـــة أرض حكوميـــة لـــصالح وزارة ٢٠١٠لـــسنة  ) ١١( قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 األوقاف والشؤون الدينية إلنشاء مسجد الحسين بن علي
 سبعونالسابع وال

١٥٨٢ -
م بـــشأن تخـــصيص قطعـــة أرض حكوميـــة لـــصالح بلديـــة ٢٠١٠لـــسنة  ) ١٢( قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 
 .خانيونس إلنشاء بئر مياه

 السابع والسبعون

١٥٨٣ -

ــــــــرار مجلــــــــس الــــــــوزراء رقــــــــم  ــــــــشأن تعــــــــديل قــــــــرار مجلــــــــس الــــــــوزراء رقــــــــم ٢٠١٠لــــــــسنة  ) ١٣( ق م ب
كومية لصالح نادي الكرامـة م بخصوص تخصيص قطعة أرض ح٢٠٠٩لسنة) هـ.إ/و.م/١٩/١٢٤/١١(

 .الرياضي

 السابع والسبعون

١٥٨٤ -
م بـشأن تـوفير فـرص عمـل علـى برنـامج التـشغيل المؤقـت ٢٠١٠لـسنة  ) ١٤( قرار مجلـس الـوزراء رقـم 
 .لصندوق دعم المزارعين

 السابع والسبعون

١٥٨٥ -
وظفين مــن رواتــب المــ% ٥م بــشأن تمديــد اســتقطاع نــسبة ٢٠١٠لــسنة  ) ١٥( قـرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 .م٢٠١٠العموميين حتى نهاية عام 
 السابع والسبعون

١٥٨٦ -
لزوم توريد أجهزة اتصال $ ٧٠٠٠م بشأن تخصيص مبلغ ٢٠١٠لسنة  ) ١٦( قرار مجلس الوزراء رقم 

 .السلكية لوزارة األشغال العامة واإلسكان
 السابع والسبعون

 السابع والسبعون .عم المزارعين والصيادينم بشأن إنشاء صندوق د٢٠١٠لسنة  ) ١٧( قرار مجلس الوزراء رقم - ١٥٨٧

 السابع والسبعونإلنتـــاج أفـــالم وثائقيـــة $ ١٤,٩٠٠م بـــشأن صـــرف مبلـــغ ٢٠١٠لـــسنة  ) ١٨( قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم - ١٥٨٨
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 ١٧٩

 .وتسجيلية

١٥٨٩ -
محمـود سـعيد / م بـشأن اعتمـاد رتبـة عقيـد لألسـير المحـرر٢٠١٠لـسنة  ) ٢٠( قرار مجلس الوزراء رقـم 

 .ة الداخليةصالح عزام بوزار 
 السابع والسبعون

 السابع والسبعون .م بشأن تشكيل لجنة وزارية خاصة لمتابعة أزمة الكهرباء٢٠١٠لسنة  ) ٢١( قرار مجلس الوزراء رقم - ١٥٩٠

 السابع والسبعون .م بشأن تشكيل اللجنة الوطنية العليا لنصرة األسرى٢٠١٠لسنة  ) ٢٢( قرار مجلس الوزراء رقم - ١٥٩١

١٥٩٢ -
مـن إيـرادات وزارة النقـل $ ١٨٦,٠٠٠م بشأن صرف مبلـغ ٢٠١٠لسنة  ) ٢٣( وزراء رقم قرار مجلس ال

 .والمواصالت لدعم حمالت المرور
 السابع والسبعون

١٥٩٣ -
م بشأن المصادقة على تعديل هيكليـة وزارة التربيـة والتعلـيم ٢٠١٠لسنة  ) ٢٤( قرار مجلس الوزراء رقم 

 .العالي
 السابع والسبعون

 السابع والسبعون .م بشأن صيانة سيارات مدراء التعليم استثناء ولمرة واحدة٢٠١٠لسنة  ) ٢٥( راء رقم قرار مجلس الوز - ١٥٩٤

١٥٩٥ -
م بــشأن تخــصيص قطعــة أرض حكوميــة لــصالح جمعيــة ٢٠١٠لــسنة  ) ٢٦( قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 .رائدات المستقبل إلقامة روضة أطفال ومنتدى ثقافي
 السابع والسبعون

١٥٩٦ -

م بــشأن تخــصيص قطعــة أرض حكوميــة لــصالح جمعيــة ٢٠١٠لــسنة  ) ٢٧( راء رقــم قــرار مجلــس الــوز 
الــصحابة لتحفـــيظ القـــرآن الكــريم إلقامـــة معهـــد شــرعي ومدرســـتين لتحفـــيظ القــرآن الكـــريم وروضـــة أطفـــال 

 .ومسجد

 السابع والسبعون

١٥٩٧ -
/ ٣٠/١٢٤/١١(م بــشأن تعـديل قــرار مجلـس الــوزراء رقــم ٢٠١٠لـسنة  ) ٢٨( قـرار مجلــس الـوزراء رقــم 

 . بخصوص تخصيص قطعة أرض حكومية لصالح جمعية الصالح اإلسالمية٢٠٠٩لسنة ) هـ.إ/و.م
 السابع والسبعون

١٥٩٨ -
ـــم  ـــوزراء رق ـــس ال ـــسنة  ) ٢٩( قـــرار مجل ـــشأن ســـحب وٕالغـــاء قـــرار تخـــصيص قطعـــة األرض ٢٠١٠ل م ب

 .الحكومية الخاصة بجمعية المستقبل للمكفوفين
 السابع والسبعون

١٥٩٩ -
م بــشأن تــشكيل لجنــة خاصــة لدراســة الترقيــات االســتثنائية ٢٠١٠لــسنة  ) ٣٠( راء رقــم قــرار مجلــس الــوز 

 .بوزارة الداخلية واألمن الوطني
 السابع والسبعون

١٦٠٠ -
م بشأن تشكيل لجنة وزارية لدراسة حـاالت اإلتجـار وتنـاول ٢٠١٠لسنة  ) ٣١( قرار مجلس الوزراء رقم 

 .عقار األترمال والعقاقير المماثلة
 والسبعونالسابع 

١٦٠١ -
م بشأن اعتماد مناقلة مبلغ من حساب المخيمـات الـصيفية ٢٠١٠لسنة  ) ٣٢( قرار مجلس الوزراء رقم 

 .م لسداد برنامج بسمة٢٠٠٨لعام 
 السابع والسبعون

١٦٠٢ -
إحداثيــة لــوزارة الماليــة لعــام ) ١٥(م بــشأن االســتفادة مــن ٢٠١٠لــسنة  ) ٣٣( قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 .م٢٠١٠
 سبعونالسابع وال

 السابع والسبعون .م بشأن المصادقة على نظام استخدام البيانات الحكومية٢٠١٠لسنة  ) ٣٥( قرار مجلس الوزراء رقم - ١٦٠٣

 السابع والسبعون .م بشأن اعتماد معايير برنامج التشغيل المؤقت٢٠١٠لسنة  ) ٣٦( قرار مجلس الوزراء رقم - ١٦٠٤

 السابع والسبعونلـزوم إعـادة تأهيـل مراكـز $ ٦٠,٠٠٠بشأن صرف مبلـغ م ٢٠١٠لسنة  ) ٣٧( قرار مجلس الوزراء رقم - ١٦٠٥
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 ١٨٠

 ".السجون"اإلصالح والتأهيل 

١٦٠٦ -
إبــراهيم عبــد الــرؤوف رضــوان مــن / م بــشأن انتــداب الــسيد٢٠١٠لــسنة  ) ٣٨( قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 . وزارة األشغال العامة واإلسكان لسلطة األراضي وتكليفه برئاستها
 السابع والسبعون

١٦٠٧ -
يوسف كامل إسماعيل إبراهيم من وزارة / م بشأن نقل السيد٢٠١٠لسنة  ) ٣٩( قرار مجلس الوزراء رقم 

 .A1التربية والتعليم العالي للعمل رئيسًا لسلطة جودة البيئة بدرجة 
 السابع والسبعون

١٦٠٨ -
فـارس / دم بشأن قبول اسـتقالة رئـيس سـلطة األراضـي الـسي٢٠١٠لسنة  ) ٤٠( قرار مجلس الوزراء رقم 

 .أبو معمر
 السابع والسبعون

 السابع والسبعون . عقد عمل للمعلمين المساندين٢٥٠٠م بشأن اعتماد ٢٠١٠لسنة  ) ٤١( قرار مجلس الوزراء رقم - ١٦٠٩

١٦١٠ -
ــــــــرار مجلــــــــس الــــــــوزراء رقــــــــم  ــــــــشأن تعــــــــديل قــــــــرار مجلــــــــس الــــــــوزراء رقــــــــم  ٢٠١٠لــــــــسنة  ) ٤٢( ق م ب

 .هيئة االستعالمات لوزارة التخطيطم بشأن إتباع ٢٠٠٩لسنة ) هـ.إ/و.م/٠٣/١٢٧/١١(
 السابع والسبعون

١٦١١ -
م بـشأن مـنح األسـرى المحـررين فـي الـضفة الغربيـة كامـل ٢٠١٠لـسنة  ) ٤٣( قرار مجلـس الـوزراء رقـم 

 .حقوقهم وفق اللوائح واألصول
 السابع والسبعون

١٦١٢ -
طنيــة العليــا للجنــة الو $ ١٠٠,٠٠٠م بــشأن صــرف مبلــغ ٢٠١٠لــسنة  ) ٤٤( قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 .لنصرة األسرى
 السابع والسبعون

١٦١٣ -
م بـشأن إعفـاء سـيارات الـسلطة الوطنيـة الفلـسطينية التابعـة ٢٠١٠لسنة  ) ٤٥( قرار مجلس الوزراء رقم 
 .لهيئة المعابر من الرسوم

 السابع والسبعون

 السابع والسبعون ).جائرالس(م بشأن تحصيل رسوم جمركية على التبغ ٢٠١٠لسنة  ) ٤٦( قرار مجلس الوزراء رقم - ١٦١٤

١٦١٥ -
م بــشأن إضــافة وزارة الداخليــة لعــضوية اللجنــة الخاصــة ٢٠١٠لــسنة  ) ٤٧( قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 .للتعامل مع وكالة الغوث
 السابع والسبعون

١٦١٦ -
قـرار مجلـس الـوزراء رقـم  ) ٠٣(م بـشأن تعـديل المـادة رقـم ٢٠١٠لـسنة  ) ٤٨( قرار مجلـس الـوزراء رقـم 

 .م بشأن الدوام في الدوائر والمؤسسات الحكومية٢٠٠٧لسنة ) هـ.إ/و.م/٠١/٢٧/١١(
 السابع والسبعون

١٦١٧ -
م بشأن إيقاف موظفي البطالة الحكوميين عن العمل الذين ٢٠١٠لسنة  ) ٤٩( قرار مجلس الوزراء رقم 

 .عاما) ٦٠(تتجاوز أعمارهم 
 السابع والسبعون

١٦١٨ -
أن المصادقة على اعتماد خطـة تقـيم األداء الحكـومي م بش٢٠١٠لسنة  ) ٥٠( قرار مجلس الوزراء رقم 

 .م٢٠١٠م وحتى ٢٠٠٦من الفترة 
 السابع والسبعون

١٦١٩ -
م بشأن المصادقة على اعتماد الخطـة التـشغيلية الحكوميـة ٢٠١٠لسنة  ) ٥١( قرار مجلس الوزراء رقم 

 .م٢٠١٠لعام 
 السابع والسبعون

١٦٢٠ -
ن المـصادقة علـى اعتمـاد خطـة التنميـة المعدلـة لعـام م بشأ٢٠١٠لسنة  ) ٥٢( قرار مجلس الوزراء رقم 

 .م٢٠١٠ -م٢٠٠٩
 السابع والسبعون

 السابع والسبعون .م بشأن تشكيل اللجنة العليا لتقيم األداء الحكومي٢٠١٠لسنة  ) ٥٣( قرار مجلس الوزراء رقم - ١٦٢١

 السابع والسبعونالسابق القاضي م بشأن سحب قرار رئيس سلطة األراضي ٢٠١٠لسنة  ) ٥٤( قرار مجلس الوزراء رقم - ١٦٢٢
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 ١٨١

 .من األراضي الحكومية للمتعدين عليها% ٢٠لما عرف بتخصيص نسبة

١٦٢٣ -

ـــــوزراء رقـــــم  ـــــرار مجلـــــس ال ـــــسنة  ) ٥٦( ق ـــــس الـــــوزراء رقـــــم ٢٠١٠ل م بـــــشأن إلغـــــاء العمـــــل بقـــــرار مجل
األراضـــي (م الخـــاص بآليـــة أيجـــار األراضـــي المـــساحات الفـــضاء ٢٠٠٨لـــسنة ) هــــ.إ/و.م/١٢/٧٠/١١(

 .التابعة لإلدارة العامة للمحررات) ماويةالس

 السابع والسبعون

١٦٢٤ -
م بــشأن المــصادقة علــى إنفــاذ حكــم اإلعــدام بحــق المــدان ٢٠١٠لــسنة  ) ٥٧( قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 .محمد إبراهيم أحمد إسماعيل السبع
 السابع والسبعون

١٦٢٥ -
فــاذ حكــم اإلعــدام بحــق المــدان م بــشأن المــصادقة علــى إن٢٠١٠لــسنة  ) ٥٨( قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 .ناصر سالمة محمد أبو فريح
 السابع والسبعون

 السابع والسبعون .م بشأن إعادة تشكيل لجنة عطاءات اللوازم المركزية٢٠١٠لسنة  ) ٥٩( قرار مجلس الوزراء رقم - ١٦٢٦

 السابع والسبعون .م٢٠١٠م بشأن اعتماد االحداثات الوظيفية لعام ٢٠١٠لسنة  ) ٦٠( قرار مجلس الوزراء رقم - ١٦٢٧

١٦٢٨ -
م بشأن سحب قرار تخصيص قطعة أرض حكومية لصالح ٢٠١٠لسنة  ) ٦١( قرار مجلس الوزراء رقم 

 .جمعية الصحابة لتحفيظ القرآن الكريم
 السابع والسبعون

١٦٢٩ -
م بــشأن فــرض رســوم علــى قيمــة تكــاليف مــنح التــراخيص ٢٠١٠لــسنة  ) ٦٣( قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 . التشخيصيةX-Rayكومية المستخدمة ألجهزة للمؤسسات غير الح
 السابع والسبعون

١٦٣٠ -
م بشأن تشكيل لجنة تحقيـق حـول تـسريب بيانـات المـوظفين ٢٠١٠لسنة  ) ٦٤( قرار مجلس الوزراء رقم 

 .العسكريين الذين يتقاضون رواتبهم من رام اهللا
 السابع والسبعون

١٦٣١ -
ـــوزراء رقـــم  ـــسنة  ) ٦٥( قـــرار مجلـــس ال كيل لجنـــة خاصـــة إلعـــداد مـــشروع الالئحـــة م بـــشأن تـــش٢٠١٠ل

 .التنفيذية لقانون الخدمة في قوي األمن الفلسطينية
 السابع والسبعون

١٦٣٢ -
م بــشأن تــشكيل لجنــة خاصــة لــضبط واســتالم المــساعدات ٢٠١٠لــسنة  ) ٦٦( قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
 .الواردة للشعب الفلسطيني

 السابع والسبعون

١٦٣٣ -
م بــشأن تخــصيص قطعــة أرض حكوميــة لــصالح جمعيــة ٢٠١٠لــسنة )  ٦٧( قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 .المستقبل إلقامة مسجد دعوي ومركز ثقافي
 السابع والسبعون

١٦٣٤ -
م بشأن تخصيص قطعة أرض حكومية لصالح اتحاد لجان ٢٠١٠لسنة  ) ٦٨( قرار مجلس الوزراء رقم 

 .العمل الصحي إلقامة مركز صحي تشخيصي
 السابع والسبعون

١٦٣٥ -
م بــشأن خــصم مبــالغ التــأمين الــصحي لمــوظفي الهيئــات ٢٠١٠لــسنة  ) ٦٩(  الــوزراء رقــم قــرار مجلــس

 .المحلية من مستحقات الهيئات المحلية على الحكومة
 السابع والسبعون

١٦٣٦ -
م بشأن تطبيق النظام المقدم مـن وزارة الثقافـة لـضبط الفـرق ٢٠١٠لسنة  ) ٧٠( قرار مجلس الوزراء رقم 

 .الفنية
 نالسابع والسبعو 

١٦٣٧ -
طــالل محمــد خلــف إلــى التقاعــد / م بــشأن إحالــة الموظــف٢٠١٠لــسنة  ) ٧١( قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 .المبكر
 السابع والسبعون

١٦٣٨ -
م بـــشأن الموافقـــة علـــى تنفيـــذ برنـــامج المـــساعدات النقديـــة ٢٠١٠لـــسنة  ) ٧٢( قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 ).البرنامج الوطني الفلسطيني للحماية االجتماعية(
 بع والسبعونالسا
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 ١٨٢

١٦٣٩ -
م بشأن تشكيل لجنة خاصـة لوضـع خطـة عمـل لتعزيـز ثقـة ٢٠١٠لسنة  ) ٧٣( قرار مجلس الوزراء رقم 

 .المواطن بالحكومة الفلسطينية وآليات التعامل مع اإلشاعات
 السابع والسبعون

١٦٤٠ -
م بــشأن التخــصيص إيجــارة قطعــة أرض حكوميــة لــصالح ٢٠١٠لــسنة  ) ٧٤( قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 . زارة األوقاف والشؤون الدينية إلنشاء مسجد القبةو 
 السابع والسبعون

١٦٤١ -
م بــشأن مبادلــة أرض المواطنــة عفــاف أحمــد داود بقطعــة ٢٠١٠لــسنة  ) ٧٥( قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 .األرض الحكومية الواقعة في مدينة الزهراء
 السابع والسبعون

١٦٤٢ -
 التخــصيص إيجــارة قطعــة أرض حكوميــة لــصالح م بــشأن٢٠١٠لــسنة  ) ٧٦( قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 .وزارة األوقاف والشؤون الدينية إلقامة مقبرة إسالمية
 السابع والسبعون

١٦٤٣ -

م بـــــــــشأن تعـــــــــديل قـــــــــرار مجلـــــــــس الـــــــــوزراء رقـــــــــم ٢٠١٠لـــــــــسنة  ) ٧٧( قـــــــــرار مجلـــــــــس الـــــــــوزراء رقـــــــــم 
  بخصوص تخصيص قطعة أرض حكومية لصالح مشروع مجمع٢٠٠٩لسنة ) هـ.إ/و.م/١٨/١٢٤/١١(

 .الوفاء لرعاية المسنين لغرض إنشاء مجمع الوفاء لرعاية المسنين

 السابع والسبعون

١٦٤٤ -
م بـــشأن تخـــصيص قطعـــة أرض حكوميـــة لـــصالح وكالـــة ٢٠١٠لـــسنة  ) ٧٨( قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 .الغوث وتشغيل الالجئين إلنشاء مركز صحي
 السابع والسبعون

١٦٤٥ -
محمد محمود السيد من وضع يـده / بشأن تمكين المواطنم ٢٠١٠لسنة  ) ٧٩( قرار مجلس الوزراء رقم 

 . على قطعة األرض الحكومية مقابل مبلغ مالي
 السابع والسبعون

١٦٤٦ -

م بـــــــــشأن تعـــــــــديل قـــــــــرار مجلـــــــــس الـــــــــوزراء رقـــــــــم ٢٠١٠لـــــــــسنة  ) ٨٠( قـــــــــرار مجلـــــــــس الـــــــــوزراء رقـــــــــم 
م المتعلـــــق بتخـــــصيص قطعـــــة أرض حكوميـــــة لـــــصالح جمعيـــــة ٢٠٠٩لـــــسنة ) هــــــ.إ/و.م/١٤/١٣٣/١١(

  . التفاح لغرض إنشاء مقر للجمعية فرع-الشابات المسلمات
 

 السابع والسبعون

١٦٤٧ -
 ألف عامل بمناسـبة يـوم ٢٥لـ $ ١٠٠م بشأن صرف مبلغ ٢٠١٠لسنة  ) ٨٢( قرار مجلس الوزراء رقم 

 .العمال العالمي
 السابع والسبعون

١٦٤٨ -
دراجات الناريـــة بنـــسبة م بـــشأن تخفـــيض رســـوم جمــارك الـــ٢٠١٠لــسنة  ) ٨٣( قــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 .لمدة شهر واحد% ٥٠
 السابع والسبعون

١٦٤٩ -
ـــوزراء رقـــم  ـــس ال ـــسنة  ) ٨٤( قـــرار مجل ـــق بكافـــة ٢٠١٠ل ـــشأن ســـحب رئـــيس ســـلطة األراضـــي المتعل م ب

 .اإلجراءات الخاصة بتسجيل األرض الحكومية لشركة فلسطين العالمية لالستثمار
 السابع والسبعون

١٦٥٠ -
م بـــشأن تـــشكيل غرفـــة عمليـــات مـــشتركة لحـــل إشـــكاليات ٢٠١٠لـــسنة )  ٨٥( قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 .التعديات على األراضي الحكومية
 السابع والسبعون

١٦٥١ -
م بشأن المصادقة على إنفاذ حكـم اإلعـدام رميـًا بالرصـاص ٢٠١٠لسنة  ) ٨٦( قرار مجلس الوزراء رقم 

 .عامر صابر حسن جندية/ بحق المحكوم
 السابع والسبعون

١٦٥٢ -
/ م بــشأن المــصادقة علــى إنفــاذ حكــم اإلعــدام بحــق المــدان٢٠١٠لــسنة  ) ٨٧(  الــوزراء رقــم قــرار مجلــس

 .مطر حرب مطر الشوبكي
 السابع والسبعون

١٦٥٣ -
/ م بــشأن المــصادقة علــى إنفــاذ حكــم اإلعــدام بحــق المــدان٢٠١٠لــسنة  ) ٨٨( قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 .رامي محمد سعيد خليل جحا
 السابع والسبعون
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 ١٨٣

١٦٥٤ -
م بـشأن تـشكيل لجنـة خاصـة لمناقـشة ووضـع تـصور حـول ٢٠١٠لـسنة  ) ٨٩( لس الوزراء رقـم قرار مج

 .فروقات الرواتب بين موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين
 السابع والسبعون

١٦٥٥ -
م بشأن احتساب قيمة عالوة المخاطرة لكافـة مـستحقيها مـن ٢٠١٠لسنة  ) ٩٠( قرار مجلس الوزراء رقم 

 .وميين المدنيينالموظفين الحك
 السابع والسبعون

١٦٥٦ -
م بــشأن تــشكيل لجنــة خاصــة لتــدقيق تقريــر ديــوان الرقابــة ٢٠١٠لــسنة  ) ٩١( قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 .المالية واإلدارية حول أعمال سلطة األراضي ورد رئيس سلطة األراضي السابق على التقرير
 السابع والسبعون

١٦٥٧ -
م بـــشأن مبادلـــة قطعـــة أرض المـــواطن صـــالح حـــرز اهللا ٢٠١٠ لـــسنة ) ٩٢( قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 .بقطعة األرض الحكومية الواقعة في مدينة غزة
 السابع والسبعون

١٦٥٨ -
م بــشأن التخــصيص إيجــارة قطعــة أرض حكوميــة لــصالح ٢٠١٠لــسنة  ) ٩٣( قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 .وزارة األوقاف والشؤون الدينية إلنشاء مسجد شهداء النزلة
 والسبعونالسابع 

١٦٥٩ -
حــسام رمــضان العبـد أحمــد مــن ديــوان / م بــشأن نقــل الـسيد٢٠١٠لــسنة  ) ٩٤( قـرار مجلــس الــوزراء رقـم 

 .الموظفين العام إلي وزارة العمل
 السابع والسبعون

١٦٦٠ -
م بــشأن الــسماح باســتغالل األرض الحكوميــة لــصالح وزارة ٢٠١٠لــسنة  ) ٩٥( قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 .  زراعيالداخلية في إطار عمل
 السابع والسبعون

١٦٦١ -
م بــشأن الــسماح باســتغالل األرض الحكوميــة لــصالح وزارة ٢٠١٠لــسنة  ) ٩٦( قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 . الداخلية في إطار عمل زراعي
 السابع والسبعون

١٦٦٢ -
م بشأن مبادلة قطعة أرض المواطن فهمي إبراهيم أبو سـعد ٢٠١٠لسنة  ) ٩٧( قرار مجلس الوزراء رقم 

 . ة أرض حكومية واقعة في مدينة غزةبقطع
 السابع والسبعون

١٦٦٣ -
م بشأن استمالك أرض للمنفعة العامة إلقامة مقبرة إسالمية ٢٠١٠لسنة  ) ٩٨( قرار مجلس الوزراء رقم 
 . بديلة في أوقات الحرب

 السابع والسبعون

١٦٦٤ -
ن وزيــــر النقــــل م بــــشأن اعتمــــاد التوصــــيات المقدمــــة مــــ٢٠١٠لــــسنة  ) ٩٩( قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم 

 ).البودي(والمواصالت حول آلية التعامل مع الدراجات النارية والمركبات غير القانونية 
 السابع والسبعون

١٦٦٥ -
لـوزارة النقـل والمواصــالت $ ٥٠٠٠م بـشأن صـرف مبلــغ ٢٠١٠لـسنة  ) ١٠٠( قـرار مجلـس الـوزراء رقــم 

 .لتغطية حمالت التوعية المرورية
 السابع والسبعون

 السابع والسبعون .م بشأن نظام جائزتي فلسطين التقديرية والتشجيعية٢٠١٠لسنة  ) ١٠١(  الوزراء رقم قرار مجلس- ١٦٦٦

١٦٦٧ -
مـوزع بريـد مـن العـاملين بنظـام ) ١١(م بـشأن تعيـين عـدد ٢٠١٠لسنة  ) ١٠٣( قرار مجلس الوزراء رقم 

 . العقود بوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
 السابع والسبعون

١٦٦٨ -
ـــم قـــرار م ـــادة مـــساحة األرض الحكوميـــة المخصـــصة ٢٠١٠لـــسنة  ) ١٠٤( جلـــس الـــوزراء رق م بـــشأن زي

 . لصالح وزارة الصحة الستخدامها لمنشآت صحية
 السابع والسبعون

١٦٦٩ -
م بـــشأن تخـــصيص قطعـــة أرض حكوميـــة لـــصالح وزارة ٢٠١٠لـــسنة  ) ١٠٥( قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 . لمركزيالداخلية لالستخدام الزراعي لصالح السجن ا
 السابع والسبعون

١٦٧٠ -
ـــم  ـــادة مـــساحة األرض الحكوميـــة المخصـــصة ٢٠١٠لـــسنة  ) ١٠٦( قـــرار مجلـــس الـــوزراء رق م بـــشأن زي

 . لصالح وزارة الداخلية إلنشاء كلية الشرطة
 السابع والسبعون
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 ١٨٤

١٦٧١ -
م بشأن تخفيض الرسوم والـديون المتراكمـة علـى تـراخيص ٢٠١٠لسنة  ) ١٠٧( قرار مجلس الوزراء رقم 

 %). ٣٠(المركبات بنسبة 
 السابع والسبعون

١٦٧٢ -
م بــشأن تـشكيل لجنــة لدراســة االقتراحـات المطروحــة لفــك ٢٠١٠لــسنة  ) ١٠٨( قـرار مجلــس الــوزراء رقـم 

 . الحصار البري و البحري عن قطاع غزة
 السابع والسبعون

١٦٧٣ -
يًا لـصرفها  ألـف شـيكل شـهر ٣٠٠م بشأن تخصيص مبلـغ ٢٠١٠لسنة  ) ١٠٩( قرار مجلس الوزراء رقم 

 . من المستحقات المالية للموظفين المدنيين والعسكريين
 السابع والسبعون

١٦٧٤ -
م بشأن إحالة مشروع قانون ضبط األموال المكتـسبة عبـر ٢٠١٠لسنة  ) ١١٠( قرار مجلس الوزراء رقم 

 . الفساد إلي المجلس التشريعي
 السابع والسبعون

١٦٧٥ -
م بـشأن اعتمـاد صـرف مبلـغ مليـون دوالر كـسلفة لبلـديات ٢٠١٠لـسنة  ) ١١١( قرار مجلس الوزراء رقم 

 .غزة
 السابع والسبعون

١٦٧٦ -
م بـــشأن تـــشكيل لجنـــة خاصـــة لدراســـة احتياجـــات وزارة ٢٠١٠لـــسنة  ) ١١٢( قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 . الداخلية
 السابع والسبعون

١٦٧٧ -
لح بلدية غزة م بشأن تخصيص قطعة أرض حكومية لصا٢٠١٠لسنة  ) ١١٣( قرار مجلس الوزراء رقم 

 .  إلقامة حديقة عامة
 السابع والسبعون

١٦٧٨ -
م بشأن تخصيص قطعة أرض حكومية لصالح بلدية غزة ٢٠١٠لسنة  ) ١١٤( قرار مجلس الوزراء رقم 

 .  إلقامة حديقة عامة
 السابع والسبعون

١٦٧٩ -
زة م بشأن تخصيص قطعة أرض حكومية لصالح بلدية غ٢٠١٠لسنة  ) ١١٥( قرار مجلس الوزراء رقم 

 .  إلقامة نادي بحري
 السابع والسبعون

١٦٨٠ -
م بـــشأن تخـــصيص قطعـــة أرض حكوميـــة لـــصالح وزارة ٢٠١٠لـــسنة  ) ١١٦( قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 . التربية والتعليم العالي إلنشاء مجمع مدارس تعليمي
 السابع والسبعون

١٦٨١ -
ة لــصالح نــادي م بــشأن تخــصيص قطعــة أرض حكوميــ٢٠١٠لــسنة  ) ١١٧( قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 . القادسية الرياضي إلقامة مركز رياضي
 السابع والسبعون

١٦٨٢ -
م بــشأن إعفــاء المؤســسات العربيــة والمحليــة الخيريــة مــن ٢٠١٠لــسنة  ) ١١٨( قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 .االستقطاع الضريبي والجمركي
 السابع والسبعون

١٦٨٣ -
مـروان خمـيس عبـد / تـرة انتـداب الموظـفم بـشأن تمديـد ف٢٠١٠لـسنة  ) ١١٩( قرار مجلس الوزراء رقـم 

 .القادر حماد في وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
 السابع والسبعون

١٦٨٤ -
م بشأن تـشكيل لجنـة خاصـة إلعـادة دراسـة قـانون التقاعـد ٢٠١٠لسنة  ) ١٢٠( قرار مجلس الوزراء رقم 

 . م٢٠٠٥لسنة ) ٠٧(العام رقم 
 السابع والسبعون

١٦٨٥ -
م بشأن صرف مخصص شهري للموظفين في قوى األمن ٢٠١٠لسنة  ) ١٢١( ء رقم قرار مجلس الوزرا

 . الفلسطينية الذين تنتهي خدمتهم
 السابع والسبعون

١٦٨٦ -
م بــشأن اعتمــاد آليــات إغــالق ملــف المركبــات العموميــة ٢٠١٠لــسنة  ) ١٢٢( قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 ).٢٥(القديمة المعروفة بالـ 
 السابع والسبعون

١٦٨٧ -
 والـدوائر تمن األمر المالي للـوزارا% ٧٥م بشأن صرف ٢٠١٠لسنة  ) ١٢٣( لس الوزراء رقم قرار مج

 ). المحاكم فقط(الحكومية والرسمية باستثناء وزارة الداخلية ووزارة العدل 
 السابع والسبعون
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 ١٨٥

١٦٨٨ -
عد إبـراهيم رضـوان وكيـل مـسا/ م بـشأن نقـل وترقيـة الـسيد٢٠١٠لـسنة  ) ١٢٤( قرار مجلس الوزراء رقـم 

 . A1وزارة األشغال العامة واإلسكان للعمل رئيسًا لسلطة األراضي بدرجة 
 السابع والسبعون

١٦٨٩ -
م بــشأن تخــصيص قطعــة أرض حكوميــة لــصالح شــركة ٢٠١٠لــسنة  ) ١٢٥( قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 . الساحل إلنشاء محطة تعبئة الغاز
 السابع والسبعون

١٦٩٠ -
م بــشأن تخــصيص قطعــة أرض حكوميــة لــصالح وكالــة ٢٠١٠لــسنة  ) ١٢٦( قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 .  إلقامة مدرستين للوكالةنالغوث الدولية لتشغيل الالجئين الفلسطينيي
 السابع والسبعون

١٦٩١ -
م بــشأن تخــصيص قطعــة أرض حكوميــة لــصالح هيئــة ٢٠١٠لــسنة  ) ١٢٧( قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 . راعيةاألعمال الخيرية اإلماراتية الستخدامها في مشاريع ز 
 السابع والسبعون

١٦٩٢ -
م بشأن تخصيص قطعة أرض حكومية لصالح بلدية غزة ٢٠١٠لسنة  ) ١٢٨( قرار مجلس الوزراء رقم 

 .إلنشاء بئر مياه
 السابع والسبعون

١٦٩٣ -
م بــشأن تخــصيص قطعــة أرض حكوميــة لــصالح بلديــة ٢٠١٠لــسنة  ) ١٢٩( قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 . الزهراء إلنشاء مضخة صرف صحي
 لسابع والسبعونا

 السابع والسبعون . معلم مساند) ٢٠٠٠(م بشأن إتمام إجراءات تعيين ٢٠١٠لسنة  ) ١٣٠( قرار مجلس الوزراء رقم - ١٦٩٤

١٦٩٥ -
شــيكل للعــاملين فــي حقــل ) ٢٠٠(م بــشأن صــرف مبلــغ ٢٠١٠لــسنة  ) ١٣١( قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 .   م٢٠٠٩/٢٠١٠التعليم كمكافأة نهاية العام الدراسي 
 سابع والسبعونال

١٦٩٦ -
مليــــون شــــيكل الســــتكمال ) ٣(م بــــشأن صــــرف مبلــــغ ٢٠١٠لــــسنة  ) ١٣٢( قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم 

 .م٢٠١٠استحقاقات وزارة التربية والتعليم المتحانات الثانوية العامة لعام
 السابع والسبعون

١٦٩٧ -
وتـشغيل آليـات لـصيانة $ ٢٠,٠٠٠م بـشأن اعتمـاد مبلـغ ٢٠١٠لـسنة  ) ١٣٣( قرار مجلس الـوزراء رقـم 

 . وزارة األشغال العامة واإلسكان
 السابع والسبعون

١٦٩٨ -
م بـــشأن تخـــصيص قطعـــة أرض حكوميـــة لـــصالح وزارة ٢٠١٠لـــسنة  ) ١٣٤( قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 . التربية والتعليم العالي إلقامة مدرسة حكومية
 السابع والسبعون

١٦٩٩ -
يص قطعـــة أرض حكوميـــة لـــصالح وزارة م بـــشأن تخـــص٢٠١٠لـــسنة  ) ١٣٥( قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 .التربية والتعليم العالي إلقامة مدرسة حكومية
 السابع والسبعون

١٧٠٠ -
 بـــشأن تخـــصيص قطعـــة أرض حكوميـــة لـــصالح وزارة ٢٠١٠لـــسنة  ) ١٣٦( قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 . التربية والتعليم العالي إلقامة مدرسة حكومية
 السابع والسبعون

١٧٠١ -
م بـــشأن تخـــصيص قطعـــة أرض حكوميـــة لـــصالح وزارة ٢٠١٠لـــسنة  ) ١٣٧( قـــم قـــرار مجلـــس الـــوزراء ر 

 . التربية والتعليم العالي إلقامة مدارس حكومية
 السابع والسبعون

١٧٠٢ -
م بـــشأن تخـــصيص قطعـــة أرض حكوميـــة لـــصالح وزارة ٢٠١٠لـــسنة  ) ١٣٨( قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 . التربية والتعليم العالي إلقامة مدارس حكومية
 ع والسبعونالساب

١٧٠٣ -
م بـــشأن تخـــصيص قطعـــة أرض حكوميـــة لـــصالح وزارة ٢٠١٠لـــسنة  ) ١٣٩( قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 . التربية والتعليم العالي إلقامة مدرسة حكومية
 السابع والسبعون

١٧٠٤ -
م بــشأن تــشكيل لجنــة خاصــة لدراســة المــشاكل المتعلقــة ٢٠١٠لــسنة  ) ١٤٠( قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 .  والمعاشات وهيئة التقاعد الفلسطينيةبهيئة التأمين
 السابع والسبعون
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 ١٨٦

١٧٠٥ -
عمـر محمـد أحمـد زايـدة مـديرًا عامـًا / م بـشأن ترقيـة الـسيد٢٠١٠لـسنة  ) ١٤١( قرار مجلس الوزراء رقـم 

 . A4في سلطة األراضي بدرجة 
 السابع والسبعون

١٧٠٦ -
ـــم  ـــس الـــوزراء رق ـــشأن اعتمـــاد توصـــيات الل٢٠١٠لـــسنة  ) ١٤٢( قـــرار مجل جنـــة الخاصـــة بالترقيـــات م ب

 . االستثنائية العسكرية بوزارة الداخلية
 السابع والسبعون

١٧٠٧ -
م بـــشأن تـــشكيل لجنـــة خاصـــة لوضـــع التـــصور النهـــائي ٢٠١٠لـــسنة  ) ١٤٣( قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 . إلقامة مستشفي إسالمي على أرض أبو خضرة
 السابع والسبعون

١٧٠٨ -
م بـشأن إحالــة مـشروع قــانون فـرض رســوم علـى التــدريب ٢٠١٠لــسنة  ) ١٤٤( قـرار مجلـس الــوزراء رقـم 

 . المهني بوزارة العمل للمجلس التشريعي لإلقرار
 السابع والسبعون

١٧٠٩ -
لتنفيـذ مـشروع ميـدان ) $٢٠،٠٠٠(م بـشأن صـرف مبلـغ ٢٠١٠لـسنة  ) ١٤٥( قرار مجلـس الـوزراء رقـم 

 .  الحرية
 السابع والسبعون

١٧١٠ -
مهندسـين للعمـل مؤقتـًا ) ١٠(م بـشأن إبـرام عقـود عمـل لــ ٢٠١٠ة لـسن ) ١٤٦( قرار مجلس الوزراء رقـم 

 .  في وزارة األشغال العامة واإلسكان
 السابع والسبعون

١٧١١ -
م بـشأن ترقيـة األسـير المحـرر محمـود نمـر محمـد شـاهين ٢٠١٠لسنة  ) ١٤٧( قرار مجلس الوزراء رقم 

 . إلي رتبة عقيد في وزارة الداخلية
 السابع والسبعون

١٧١٢ -
م بــــشأن الموافقــــة علــــى تنفيــــذ مــــشروع بانورامــــا النكبــــة ٢٠١٠لــــسنة  ) ١٤٩( جلــــس الــــوزراء رقــــم قــــرار م

 .  والصمود
 السابع والسبعون

١٧١٣ -
م بشأن اعتماد التصور المقدم من وزارة الثقافة حول إبراز ٢٠١٠لسنة  ) ١٥٠( قرار مجلس الوزراء رقم 

 .   االنجازات الحكومية
 السابع والسبعون

١٧١٤ -
م بــشأن اســتيعاب الطلبــة أوائــل خريجــي الجامعــات لعــام ٢٠١٠لــسنة  ) ١٥١( لــوزراء رقــم قــرار مجلــس ا

 .    م في الدوائر والمؤسسات الحكومية والرسمية٢٠١٠
 السابع والسبعون

١٧١٥ -
م بــشأن تــشكيل لجنــة خاصــة لدراســة الطلبــات المقدمــة ٢٠١٠لــسنة  ) ١٥٢( قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 .  إسكانلالنتفاع بقطعة أرض أو جمعية
 السابع والسبعون

١٧١٦ -
) ٢٥(م بــشأن إعــادة تفعيــل قــانون مكافحــة التــدخين رقــم ٢٠١٠لــسنة  ) ١٥٣( قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 . م٢٠٠٥لسنة 
 السابع والسبعون

١٧١٧ -
حسن إبراهيم عبد الفتاح أبـو نـدا / م بشأن تمكين المواطن٢٠١٠لسنة  ) ١٥٤( قرار مجلس الوزراء رقم 
 .ة األرض الحكومية مقابل مبلغ ماليمن وضع يده على قطع

 السابع والسبعون

١٧١٨ -
إلقامــة غــرف طــوارئ $ ٦٠,٠٠٠م بــشأن صــرف مبلــغ ٢٠١٠لــسنة  ) ١٥٥( قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 . بوزارة الداخلية
 السابع والسبعون

١٧١٩ -
م بـشأن اإلفـراج عـن عـدد مـن النـزالء كمكرمـة مـن رئـيس ٢٠١٠لـسنة  ) ١٥٦( قرار مجلس الـوزراء رقـم 

 .  لوزراء بمناسبة حلول شهر رمضان المباركا
 السابع والسبعون

١٧٢٠ -
م بـــــــشأن بـــــــدء العمـــــــل بالتوقيـــــــت الـــــــشتوي للعـــــــام ٢٠١٠لـــــــسنة  ) ١٥٧( قـــــــرار مجلـــــــس الـــــــوزراء رقـــــــم 

 .  م٢٠١٠/٢٠١١
 السابع والسبعون

١٧٢١ -
م بــشأن الــدوام الرســمي فــي شــهر رمــضان المبــارك للعــام ٢٠١٠لــسنة  ) ١٥٨( قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 .  هـ١٤٣١/م٢٠١٠
 السابع والسبعون



 

  ٢٠١١                      يونيو ديوان الفتوى والتشريع                             فھرس الوقائع الفلسطينية           
  

 

 ١٨٧

١٧٢٢ -
 شيكل لكل شخص أعلن توبته ١٠٠م بشأن صرف مبلغ ٢٠١٠لسنة  ) ١٥٩( قرار مجلس الوزراء رقم 

 .   خالل حملة مكافحة المخدرات
 السابع والسبعون

١٧٢٣ -
 م بشأن اعتماد آليات التعامل مع المركبات المالكي التـي٢٠١٠لسنة  ) ١٦٠( قرار مجلس الوزراء رقم 

 .تنقل باألجرة
 السابع والسبعون

١٧٢٤ -
م بشأن تشكيل لجنة خاصة إلعداد تصور مقتـرح لتطبيـق ٢٠١٠لسنة  ) ١٦١( قرار مجلس الوزراء رقم 

 .وٕانفاذ قانون مكافحة التدخين
 السابع والسبعون

١٧٢٥ -
م بـشأن تـشكيل لجنـة خاصـة إلعـداد الئحـة تنظـيم عـالوة ٢٠١٠لـسنة  ) ١٦٢( قرار مجلس الـوزراء رقـم 

 . ندرةال
 السابع والسبعون

١٧٢٦ -
م بــشأن الموافقــة علــى تــشغيل أســرى محــررين علــى بنــد ٢٠١٠لــسنة  ) ١٦٣( قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 .  التشغيل المؤقت
 السابع والسبعون

١٧٢٧ -
م بــشأن عطلــة شــهر رمــضان وعيــد الفطــر الــسعيد للعــام ٢٠١٠لــسنة  ) ١٦٤( قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 .  هـ١٤٣١/م٢٠١٠
 لسبعونالسابع وا

 السابع والسبعون.   م بشأن اعتماد رواتب العاملين على بند البطالة والعقود٢٠١٠لسنة  ) ١٦٥( قرار مجلس الوزراء رقم - ١٧٢٨

١٧٢٩ -
م بــشأن صــرف مبلــغ مليــون دوالر كمــساعدة اجتماعيــة ٢٠١٠لــسنة  ) ١٦٦( قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 .    خالل شهر رمضان المبارك
 السابع والسبعون

١٧٣٠ -
م بــشأن اعتمــاد توصــيات اللجنــة المــشكلة لدراســة ملــف ٢٠١٠لــسنة  ) ١٦٧( ر مجلــس الــوزراء رقــم قــرا

 .     فالح الحداد/ معاملة المواطن
 السابع والسبعون

١٧٣١ -
مـن قـرار مجلـس ) ٢(مـن المـادة ) ٨(م بـشأن إلغـاء البنـد ٢٠١٠لـسنة  ) ١٦٨( قرار مجلس الوزراء رقـم 

 . م٢٠١٠م بشأن اعتماد االحداثات الوظيفية لعام ٢٠١٠لسنة ) هـ.إ/و.م/٤/١٥٣/١١(الوزراء رقم 
 السابع والسبعون

١٧٣٢ -
نافذ ياسين محمد المدهون وكيًال في / م بشأن ترقية السيد٢٠١٠لسنة  ) ١٦٩( قرار مجلس الوزراء رقم 

 . A1المجلس التشريعي بدرجة 
 السابع والسبعون

١٧٣٣ -
عــــــــديل قـــــــــرار مجلــــــــس الــــــــوزراء رقـــــــــم م بــــــــشأن ت٢٠٠٨لــــــــسنة ) ٣٢٨(قــــــــرار مجلــــــــس الــــــــوزراء رقـــــــــم 

  . بشأن نظام معايير تخصيص األراضي الحكومية) هـ.إ/و.م/٠٣/٢٧/١١(
 الثامن والسبعون

 الثامن والسبعون  . م بشأن إدارة أموال شركة صندوق االستثمار الفلسطيني٢٠٠٩لسنة ) ٣١٩(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٧٣٤

١٧٣٥ -
ن اسـتيعاب جميـع المعلمـين المفـصولين مـن أعمـالهم م بـشأ٢٠١٠لسنة ) ١٧٠(قرار مجلس الوزراء رقم 

 .  في دولة اإلمارات العربية المتحدة على خلفية انتمائهم السياسي
 الثامن والسبعون

١٧٣٦ -
 شـيكل شـهريًا لتغطيـة زيـارات ٥٠٠٠م بـشأن صـرف مبلـغ ٢٠١٠لـسنة ) ١٧١(قرار مجلس الوزراء رقـم 

 .   المحامين لألسرى في السجون الصهيونية
  والسبعونالثامن

١٧٣٧ -
صــافية وصــفاء / م بــشأن مبادلــة قطعــة أرض المواطنــات٢٠١٠لــسنة ) ١٧٢(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 .    وسهيال بنات سالمة أحمد أبو أسد بقطعة أرض حكومية تقع في منطقة دير البلح
 الثامن والسبعون

١٧٣٨ -
ح جودة من وضع يـده محمد صال/ م بشأن تمكين المواطن٢٠١٠لسنة ) ١٧٣(قرار مجلس الوزراء رقم 

 .     على قطعة أرض مقابل دفع باقي األقساط
 الثامن والسبعون
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 ١٨٨

١٧٣٩ -
سامي يوسف أحمد نوفل للعمل وكيًال / م بشأن ترقية السيد٢٠١٠لسنة ) ١٧٤(قرار مجلس الوزراء رقم 

 .  A2مساعدًا في وزارة الداخلية واألمن الوطني بدرجة 
 الثامن والسبعون

١٧٤٠ -
مــصطفي حــسني محمــود الــصواف / م بــشأن تعيــين الــسيد٢٠١٠لــسنة ) ١٧٥(رقــم قــرار مجلــس الــوزراء 

 .   A4مستشارًا لوزير الثقافة بدرجة 
 الثامن والسبعون

١٧٤١ -
كموازنـة خاصـة بمـشروع $ ٤٣,٠٠٠م بـشأن اعتمـاد مبلـغ ٢٠١٠لـسنة ) ١٧٦(قرار مجلس الوزراء رقـم 

 . إنشاء جزيرة على شارع صالح الدين في مدينة خانيونس
 من والسبعونالثا

١٧٤٢ -
رمـضان حمـدان اليـازوري مـديرًا عامـًا / م بشأن ترقية الـسيد٢٠١٠لسنة ) ١٧٧(قرار مجلس الوزراء رقم 

 .   A4في وزارة الداخلية واألمن الوطني بدرجة 
 الثامن والسبعون

١٧٤٣ -
في ماهر علي أبو صبحة مديرًا عامًا / م بشأن ترقية السيد٢٠١٠لسنة ) ١٧٨(قرار مجلس الوزراء رقم 

 .   A4وزارة الداخلية واألمن الوطني بدرجة 
 الثامن والسبعون

١٧٤٤ -
إياد حسن حسين أبو هين مديرًا عامـًا / م بشأن ترقية السيد٢٠١٠لسنة ) ١٧٩(قرار مجلس الوزراء رقم 
 .   A4في وزارة المالية بدرجة 

 الثامن والسبعون

١٧٤٥ -
كتعويض للمتـضررين ) $٨٣٨,٨٩٩(لغ م بشأن اعتماد مب٢٠١٠لسنة ) ١٨٠(قرار مجلس الوزراء رقم 

 .  من القصف الصهيوني في منطقة أنصار
 الثامن والسبعون

١٧٤٦ -
عقـد (م بـشأن الموافقـة علـى إبـرام عقـد انتفـاع بـشقة سـكنية ٢٠١٠لـسنة ) ١٨١(قرار مجلس الوزراء رقـم 

 .  للمواطنة روال جبران عيد) عارية
 الثامن والسبعون

١٧٤٧ -
م بـــشأن تمديـــد عقـــود إيجـــار الـــدفيئات الزراعيـــة وتـــأجير ٢٠١٠سنة لـــ) ١٨٢(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  االراضي المكشوفة في مناطق المحررات 
 الثامن والسبعون

 الثامن والسبعون . م بشأن زيادة المبالغ المستوفاة من المحروقات٢٠١٠لسنة ) ١٨٣(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٧٤٨

١٧٤٩ -
خمــسون ألــف دوالر ( ألــف دوالر٥٠اعتمــاد مبلــغ م بــشأن ٢٠١٠لــسنة ) ١٨٤(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 .    لتطوير مكاتب البريد) فقط
 الثامن والسبعون

 الثامن والسبعون . م بشأن اعتماد مبلغ مليون دوالر لمشاريع البنية التحتية٢٠١٠لسنة ) ١٨٥(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٧٥٠

١٧٥١ -
لتغطيــة نفقـــات تـــسوية $ ٨٦,٤٠٠م بـــشأن اعتمــاد مبلـــغ ٢٠١٠لــسنة ) ١٨٦(قــرار مجلـــس الــوزراء رقـــم 

 .      أرض مشروع اإلسراء اإلسكاني
 الثامن والسبعون

١٧٥٢ -
مــن نظــام ) ٥(مــن المــادة ) ٨(م بــشأن تعــديل الفقــرة رقــم ٢٠١٠لــسنة ) ١٨٧(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 .  مزاولة مهنة الصيدلة في فلسطين
 الثامن والسبعون

١٧٥٣ -
عيـسى علـي خليـل النـشار مستـشارًا / بـشأن تعيـين الـسيدم ٢٠١٠لـسنة ) ١٨٨(قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

 .  لرئيس الوزراء لشؤون المؤسسات األهلية والخيرية
 الثامن والسبعون

١٧٥٤ -
لتجهيــز قاعــات )  دوالر٣٥,٩٤٥(م بــشأن اعتمــاد مبلــغ ٢٠١٠لــسنة ) ١٨٩(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 .   الحاسوب بمركز الحاسوب الحكومي
 الثامن والسبعون

١٧٥٥ -
لــصالح مراكــز )  شــيكل٦٥,١٧٥(م بــشأن اعتمــاد مبلــغ ٢٠١٠لــسنة ) ١٩٠(مجلــس الــوزراء رقــم قــرار 

 .    التدريب االجتماعية التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية
 الثامن والسبعون
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 ١٨٩

١٧٥٦ -
م بشأن ضريبة الشراء على   المركبات الواردة من الجانب ٢٠١٠لسنة ) ١٩١(قرار مجلس الوزراء رقم 

 .     الصهيوني
 الثامن والسبعون

١٧٥٧ -
م بشأن تشكيل لجنة تثمين لألراضي المخصصة للمـشاريع ٢٠١٠لسنة ) ١٩٢(قرار مجلس الوزراء رقم 

 .      اإلسكانية
 الثامن والسبعون

١٧٥٨ -
م بـشأن اعتمـاد عهـد الوفـاء لفلـسطين فـي طـابور الـصباح ٢٠١٠لـسنة ) ١٩٣(قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

 .       اليومي
 الثامن والسبعون

١٧٥٩ -
م بــشأن اعتمــاد توصــيات اللجنــة الخاصــة لدراســة الرتــب ٢٠١٠لــسنة ) ١٩٤(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 .       والترقيات العسكرية في وزارة الداخلية واألمن الوطني
 الثامن والسبعون

١٧٦٠ -
م بــشأن تخــصيص قطعــة أرض حكوميــة لــصالح جمعيــة ٢٠١٠لــسنة ) ١٩٥(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 .         ورعاية معاقي الشلل الدماغي إلقامة مركز العالج الطبيعي ومقر للجمعيةالبسمة لتأهيل
 الثامن والسبعون

١٧٦١ -
م بــشأن تخــصيص قطعــة أرض حكوميــة لــصالح جمعيــة ٢٠١٠لــسنة ) ١٩٦(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 . السالمة الخيرية إلقامة مركز العالج الطبيعي
 الثامن والسبعون

١٧٦٢ -
م بـشأن تخــصيص قطعــة أرض حكوميـة لــصالح الجمعيــة ٢٠١٠لــسنة ) ١٩٧(م قـرار مجلــس الـوزراء رقــ

 .  اإلسالمية فرع خانيونس إلقامة روضة أطفال نموذجية
 الثامن والسبعون

١٧٦٣ -
م بــشأن تخــصيص قطعــة أرض حكوميــة لــصالح جمعيــة ٢٠١٠لــسنة ) ١٩٨(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 .   شرعيالصحابة لتحفيظ القرآن الكريم إلقامة مدرستين ومعهد
 الثامن والسبعون

١٧٦٤ -
م بشأن زيادة مساحة األرض الحكومية المخصصة لصالح ٢٠١٠لسنة ) ١٩٩(قرار مجلس الوزراء رقم 

 .  وزارة األوقاف والشؤون الدينية إلقامة مركز التقوى اإلسالمي
 الثامن والسبعون

١٧٦٥ -
كومية المخصصة لصالح م بشأن زيادة مساحة األرض الح٢٠١٠لسنة ) ٢٠٠(قرار مجلس الوزراء رقم 

 . وزارة الشباب والرياضة إلنشاء إستاد الملك المغربي محمد السادس
 الثامن والسبعون

١٧٦٦ -
م بـــشأن تخـــصيص قطعـــة أرض حكوميـــة لـــصالح وزارة ٢٠١٠لـــسنة ) ٢٠١(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 . الداخلية واألمن الوطني إلقامة مجمع األجهزة األمنية بمحافظة رفح
 عونالثامن والسب

١٧٦٧ -
م بشأن تخصيص قطعـة أرض حكوميـة لـصالح بلديـة غـزة ٢٠١٠لسنة ) ٢٠٢(قرار مجلس الوزراء رقم 

 .  إلقامة محطة مياه للصرف الصحي
 الثامن والسبعون

١٧٦٨ -

م بــــــــشأن تعــــــــديل قـــــــــرار مجلــــــــس الــــــــوزراء رقـــــــــم ٢٠١٠لــــــــسنة ) ٢٠٣(قــــــــرار مجلــــــــس الــــــــوزراء رقـــــــــم 
طعـة أرض حكوميـة لـصالح هيئـة األعمـال م القاضي بتخـصيص ق٢٠١٠لسنة ) هـ.إ/و.م/٨/١٦٥/١١(

 . الخيرية اإلماراتية الستخدامها في مشاريع زراعية

 الثامن والسبعون

١٧٦٩ -
مــازن ومـصطفي أبنــاء عــوض / م بــشأن تمكــين المواطنـان٢٠١٠لـسنة ) ٢٠٤(قـرار مجلــس الـوزراء رقــم 

 . عبد العزيز من وضع اليد على قطعة أرض حكومية مقابل مبلغ مالي
 بعونالثامن والس

١٧٧٠ -
عــدنان عيــسى محمــد ســالم مــن / م بــشأن تمكــين المــواطن٢٠١٠لــسنة ) ٢٠٥(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 . وضع يده على قطعة أرض حكومية مقابل مبلغ مالي
 الثامن والسبعون

١٧٧١ -
م بشأن إحالة مشروع قانون اآلثار الفلسطيني إلى المجلس ٢٠١٠لسنة ) ٢٠٦(قرار مجلس الوزراء رقم 

 .قرارالتشريعي لإل
 الثامن والسبعون
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 ١٩٠

١٧٧٢ -
م بـــشأن اســـتغالل األراضـــي المعروفـــة باســـم األراضـــي ٢٠١٠لـــسنة ) ٢٠٨(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 .    اليهودية إلقامة المشاريع اإلسكانية الحكومية
 الثامن والسبعون

١٧٧٣ -
جـزة وفـق م بشأن آليات التعامل مـع الـدراجات الناريـة المحت٢٠١٠لسنة ) ٢٠٩(قرار مجلس الوزراء رقم 
 .     م٢٠١٠لسنة ) هـ.إ/و.م/٠١/١٥٩/١١(قرار مجلس الوزراء رقم 

 الثامن والسبعون

١٧٧٤ -
م بـــشأن تغطيـــة مبـــالغ التعـــويض المـــستحقة للمـــواطنين ٢٠١٠لـــسنة ) ٢١٠(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 .     المتضررين من القصف الصهيوني
 الثامن والسبعون

١٧٧٥ -
لمـــوظفي ) المـــانكو(م بـــشأن صـــرف عـــالوة عجـــز مـــالي ٢٠١٠لـــسنة ) ٢١١(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 .      مكاتب البريد
 الثامن والسبعون

١٧٧٦ -
م بشأن اعتبـار رخـص آبـار الميـاه الـسارية صـالحة إلعـادة ٢٠١٠لسنة ) ٢١٢(قرار مجلس الوزراء رقم 

 .       ترميم أو نقل آبار المياه المتضررة
 الثامن والسبعون

١٧٧٧ -
فـــريح أبـــو مـــدين / م بـــشأن ســـحب وٕالغـــاء قـــرارات الـــسيد٢٠١٠لـــسنة ) ٢١٣(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 ). ٧٠٧(من القطعة رقم ) ٥٦(القاضية بتخصيص قطع أراضي حكومية من أرض القسيمة رقم 
 الثامن والسبعون

١٧٧٨ -

ـــــم  ـــــوزراء رق ـــــس ال ـــــرار مجل ـــــسنة ) ٢١٤(ق ـــــوزراء رقـــــم ٢٠١٠ل ـــــس ال ـــــرار مجل ـــــد العمـــــل بق م بـــــشأن تمدي
م بشأن تخفـيض الـديون المترتبـة علـى المركبـات العموميـة بنـسبة ٢٠٠٩نة لس) هـ.إ/و.م/٠١/١٣٢/١١(

٥٠ .% 

 الثامن والسبعون

١٧٧٩ -
م بـــشأن اعتمـــاد آليـــات عمـــل مكتـــب الجهـــاز المركـــزي ٢٠١٠لـــسنة ) ٢١٥(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 .          لإلحصاء الفلسطيني
 الثامن والسبعون

١٧٨٠ -
لمشروع صيانة الجـزء ) $٤٥٠,٠٠٠(شأن اعتماد مبلغ م ب٢٠١٠لسنة ) ٢١٦(قرار مجلس الوزراء رقم 

 . الواقع ما بين مفترق دير البلح شماًال ومفترق المطاحن جنوبًا من طريق صالح الدين
 الثامن والسبعون

١٧٨١ -

م بـــــــــشأن تعـــــــــديل قـــــــــرار مجلـــــــــس الـــــــــوزارء رقـــــــــم ٢٠١٠لـــــــــسنة ) ٢١٧(قـــــــــرار مجلـــــــــس الـــــــــوزراء رقـــــــــم 
كتعــويض للمتــضررين مــن ) $٨٣٨,٨٩٩(مــاد مبلــغ م بــشأن اعت٢٠١٠لــسنة ) هـــ.إ/و.م/٠١/١٧٥/١١(

 القصف الصهيوني في منطقة أنصار           

 الثامن والسبعون

١٧٨٢ -
م بـــشأن زيـــادة المبلـــغ الـــشهري المخـــصص لـــصرفه مـــن ٢٠١٠لـــسنة ) ٢١٨(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 .  المستحقات المالية للموظفين المدنيين والعسكريين
 الثامن والسبعون

١٧٨٣ -
حمــاد محمــود عبــد الجــواد الرقــب مــن / م بــشأن نقــل الــسيد٢٠١٠لــسنة ) ٢١٩( الــوزراء رقــم قــرار مجلــس

 .   وزارة الزراعة للعمل بوزارة الحكم المحلي
 الثامن والسبعون

١٧٨٤ -
صبحي عبد الفتاح أبـو رضـوان مـن / م بشأن انتداب السيد٢٠١٠لسنة ) ٢٢٠(قرار مجلس الوزراء رقم 

 .  الحكم المحلي وتكليفه برئاسة بلدية رفحوزارة الشؤون االجتماعية لوزارة
 الثامن والسبعون

١٧٨٥ -
محمد بدر عبد الـسالم صـيام مـن وزارة / م بشأن نقل السيد٢٠١٠لسنة ) ٢٢١(قرار مجلس الوزراء رقم 

 .     التربية والتعليم العالي لوزارة الشباب والرياضة
 الثامن والسبعون

١٧٨٦ -
السـتكمال تنفيـذ مـشروع ) $٣٠,٠٠٠(م بشأن صرف مبلغ ٢٠١٠لسنة ) ٢٢٢(قرار مجلس الوزراء رقم 

 .   ميدان الحرية
 الثامن والسبعون

١٧٨٧ -
م بشأن إعادة صرف رواتب مـوظفي وزارة الداخليـة واألمـن ٢٠١٠لسنة ) ٢٢٣(قرار مجلس الوزراء رقم 

 .    الوطني المبتعثين للدراسة في الخارج
 الثامن والسبعون
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 ١٩١

١٧٨٨ -
أمــين عــدنان / م بـشأن تــشكيل لجنـة لمتابعــة ملــف المـدعو٢٠١٠لــسنة ) ٢٢٤(قـرار مجلــس الـوزراء رقــم 

 .     أبو وردة وشركاؤه
 الثامن والسبعون

١٧٨٩ -

م بــــــــشأن تعــــــــديل قـــــــــرار مجلــــــــس الــــــــوزراء رقـــــــــم ٢٠١٠لــــــــسنة ) ٢٢٥(قــــــــرار مجلــــــــس الــــــــوزراء رقـــــــــم 
م بشأن تخصيص قطعـة أرض حكوميـة لـصالح مؤسـسة اإلغاثـة ٢٠٠٩لسنة ) هـ.إ/و.م/٠٨/١٢٤/١١(

 .       إلنشاء مقر للمؤسسةIHHة لدعم الحريات وحقوق اإلنسان التركي

 الثامن والسبعون

١٧٩٠ -

م بــــــــشأن تعــــــــديل قـــــــــرار مجلــــــــس الــــــــوزراء رقـــــــــم ٢٠١٠لــــــــسنة ) ٢٢٦(قــــــــرار مجلــــــــس الــــــــوزراء رقـــــــــم 
م بـــشأن تخـــصيص قطعـــة أرض حكوميـــة لـــصالح جريـــدة الرســـالة ٢٠٠٨لـــسنة ) هــــ.إ/و.م/١١/٨٥/١١(

 . إلنشاء مقر للجريدة

 السبعونالثامن و 

١٧٩١ -
جميـل سـليمان تـرزي / م بشأن مبادلة قطعة أرض المـواطن٢٠١٠لسنة ) ٢٢٧(قرار مجلس الوزراء رقم 

 .        بقطعة أرض حكومية تقع في مدينة الزهراء
 الثامن والسبعون

١٧٩٢ -

ـــــم  ـــــوزراء رق ـــــس ال ـــــرار مجل ـــــسنة ) ٢٢٨(ق ـــــوزراء رقـــــم ٢٠١٠ل ـــــس ال ـــــرار مجل ـــــشأن ســـــحب وٕالغـــــاء ق م ب
م بـــشأن مبادلـــة قطعـــة أرض المـــواطن فهمـــي إبـــراهيم أبـــو ســـعد ٢٠١٠لـــسنة ) ـهـــ.إ/و.م/١٢/١٥٨/١١(

 .          بقطعة أرض حكومية واقعة في مدينة غزة

 الثامن والسبعون

١٧٩٣ -

م بــــــــشأن تعــــــــديل قـــــــــرار مجلــــــــس الــــــــوزراء رقـــــــــم ٢٠١٠لــــــــسنة ) ٢٢٩(قــــــــرار مجلــــــــس الــــــــوزراء رقـــــــــم 
النزهــة مــن أراضــي مدينــة بيــت م المتعلــق بتخــصيص أرض مدينــة ٢٠٠٧لــسنة ) هـــ.إ/و.م/٣/٣٧/١١(

 ).          ١٧٤٥(وجزء من القطعة ) ١٧٧٦(الهيا جزء من القطعة رقم 

 الثامن والسبعون

١٧٩٤ -
م بـــشأن تخـــصيص قطعـــة أرض حكوميـــة لـــصالح وزارة ٢٠١٠لـــسنة ) ٢٣٠(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 .           الصحة إلقامة المستشفي المغربي بمدينة رفح
 الثامن والسبعون

١٧٩٥ -
م بـــشأن تخـــصيص قطعـــة أرض حكوميـــة لـــصالح وزارة ٢٠١٠لـــسنة ) ٢٣١(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 . الداخلية إلقامة مركز شرطة تل اإلسالم بمدينة غزة
 الثامن والسبعون

١٧٩٦ -
م بـــشأن تخـــصيص قطعـــة أرض حكوميـــة لـــصالح وزارة ٢٠١٠لـــسنة ) ٢٣٢(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 وال المدنية بمدينة غزة  الداخلية إلقامة مبني دوائر األح
 الثامن والسبعون

١٧٩٧ -
م بـــشأن تخـــصيص قطعـــة أرض حكوميـــة لـــصالح وزارة ٢٠١٠لـــسنة ) ٢٣٣(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 . الداخلية إلقامة مركز شرطة جباليا بالمنطقة الشمالية
 الثامن والسبعون

١٧٩٨ -
اسـامة ومـازن أبنـاء / اطنينم بشأن مبادلة قطعة أرض المو ٢٠١٠لسنة ) ٢٣٤(قرار مجلس الوزراء رقم 

 . سليم راغب زمو بقطعة أرض حكومية تقع في منطقة خانيونس
 الثامن والسبعون

١٧٩٩ -
م بــــشأن اعتمــــاد توصــــيات لجنــــة إزالــــة التعــــّديات علــــى ٢٠١٠لــــسنة ) ٢٣٥(قـــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم 

 .   األراضي الحكومية بمنطقة رفح
 الثامن والسبعون

١٨٠٠ -
لـصالح وزارة األشـغال ) $٥٠,٠٠٠(م بـشأن اعتمـاد مبلـغ ٢٠١٠لـسنة ) ٢٣٦(قرار مجلـس الـوزراء رقـم 

 ).    ٩D(العامة واإلسكان لشراء بلدوزر 
 الثامن والسبعون

١٨٠١ -
م بـــــشأن اعتمـــــاد منحـــــة دولـــــة رئـــــيس الـــــوزراء بقيمـــــة ٢٠١٠لـــــسنة ) ٢٣٧(قـــــرار مجلـــــس الـــــوزراء رقـــــم 

 . للبلديات في قطاع غزة)  دوالر٤٦٨.٠٠٠(
 الثامن والسبعون

 الثامن والسبعون . م بشأن إبرام عقود لألطباء األخصائيين براتب مقطوع٢٠١٠لسنة ) ٢٣٨(ار مجلس الوزراء رقم قر - ١٨٠٢
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 ١٩٢

١٨٠٣ -
م ٢٠١١م بشأن إحالة مشروع قانون الموازنـة العامـة لـسنة ٢٠١٠لسنة ) ٢٣٩(قرار مجلس الوزراء رقم 

 إلى المجلس التشريعي لإلقرار 
 الثامن والسبعون

١٨٠٤ -
م بشأن المصادقة على هيكليـة مؤسـسة إدارة وتنميـة أمـوال ٢٠١٠لسنة ) ٢٤٠(ء رقم قرار مجلس الوزرا

 . اليتامى
 الثامن والسبعون

١٨٠٥ -

م بــــــــشأن تعــــــــديل قـــــــــرار مجلــــــــس الــــــــوزراء رقـــــــــم ٢٠١٠لــــــــسنة ) ٢٤١(قــــــــرار مجلــــــــس الــــــــوزراء رقـــــــــم 
 بـــــشأن تخـــــصيص قطعـــــة أرض حكوميـــــة إلنـــــشاء مقـــــر لجريـــــدة ٢٠٠٨لـــــسنة ) هــــــ.إ/و.م/١١/٨٥/١١(

  .الرسالة

 الثامن والسبعون

١٨٠٦ -

م بــــــــشأن تعــــــــديل قـــــــــرار مجلــــــــس الــــــــوزراء رقـــــــــم ٢٠١٠لــــــــسنة ) ٢٤٢(قــــــــرار مجلــــــــس الــــــــوزراء رقـــــــــم 
 بــــشأن تخــــصيص قطعــــة أرض حكوميــــة لــــصالح ميــــاه بلــــديات ٢٠٠٩لــــسنة ) هـــــ.إ/و.م/٤/١٣٨/١١(

 .  الساحل

 الثامن والسبعون

١٨٠٧ -
ومية مـن أراضـي مدينـة م بشأن تخصيص قطعة أرض حك٢٠١٠لسنة ) ٢٤٣(قرار مجلس الوزراء رقم 

 .   غزة لصالح وزارة الداخلية إلقامة مبني األحوال المدنية
 الثامن والسبعون

١٨٠٨ -
م بـــشأن تخـــصيص قطعـــة أرض حكوميـــة لـــصالح وزارة ٢٠١٠لـــسنة ) ٢٤٤(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 . السياحة واآلثار في مدينة رفح بهدف التنقيب وحماية اآلثار الموجودة بالمدينة
 والسبعونالثامن 

١٨٠٩ -
م بـــشأن تخـــصيص قطعـــة أرض حكوميـــة لـــصالح بلديـــة ٢٠١٠لـــسنة ) ٢٤٥(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 .  خانيونس إلقامة مقبرة إسالمية
 الثامن والسبعون

١٨١٠ -
بكر سـالم / م بشأن مبادلة قطعة األرض المملوكة للمواطن٢٠١٠لسنة ) ٢٤٦(قرار مجلس الوزراء رقم 

 .   المغربي بقطعة أرض حكومية تقع في مدينة غزة، تل اإلسالممسعود دغمش بمدينة غزة، شارع 
 الثامن والسبعون

١٨١١ -
مـــن ) ٣٥(م بـــشأن إحالـــة مـــشروع قـــانون بتعـــديل المـــادة ٢٠١٠لـــسنة ) ٢٤٧(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 . م٢٠٠١لسنة ) ٥(م المعدل ألحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ٢٠٠٥لسنة ) ٢(القانون رقم 
 ن والسبعونالثام

١٨١٢ -
شـهريًا للخـدمات الطبيـة ) $١٠,٠٠٠(م بشأن صرف مبلغ ٢٠١٠لسنة ) ٢٤٨(قرار مجلس الوزراء رقم 

 . العسكرية
 الثامن والسبعون

١٨١٣ -
م بشأن تشكيل لجنة لترتيب فعاليـات الـذكرى الثانيـة لحـرب ٢٠١٠لسنة ) ٢٤٩(قرار مجلس الوزراء رقم 

 .    الفرقان
 الثامن والسبعون

١٨١٤ -
م بــشأن تــشكيل لجنــة الــشؤون االقتــصادية والبنيــة التحتيــة ٢٠١٠لــسنة ) ٢٥٠(س الــوزراء رقــم قــرار مجلــ

 .   الوزارية الدائمة
 الثامن والسبعون

 الثامن والسبعون .    م عامًا للشباب٢٠١١م بشأن إعتماد عام ٢٠١٠لسنة ) ٢٥١(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٨١٥

 الثامن والسبعون .     بشأن تعيين قضاة محاكم صلحم ٢٠١٠لسنة ) ٢٥٢(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٨١٦

 الثامن والسبعون.      لمقترح جائزة القدس) $١٠,٠٠٠(م بشأن اعتماد مبلغ ٢٠١٠لسنة ) ٢٥٣(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٨١٧

١٨١٨ -
م بـشأن احالـة مـشروع قـانون جـواز الـسفر الفلـسطيني إلـى ٢٠١٠لـسنة ) ٢٥٤(قرار مجلـس الـوزراء رقـم 

 .       تشريعي لإلقرارالمجلس ال
 الثامن والسبعون
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 ١٩٣

١٨١٩ -
محمــد (م بــشأن تمديــد عمــل اللجنــة الخاصــة لحــل قــضية ٢٠١٠لــسنة ) ٢٥٥(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 .        في محافظة رفح) تركي حجازي وشحدة عودة حجازي
 الثامن والسبعون

١٨٢٠ -
ـــوزراء رقـــم  ـــسنة ) ٢٥٦(قـــرار مجلـــس ال ـــسبته و ٢٠١٠ل ـــة مـــن الراتـــب م بـــشأن اســـتقطاع مـــا ن احـــد بالمائ

 .         األساسي للموظفين العسكريين لصالح وزارة الداخلية
 الثامن والسبعون

١٨٢١ -
م بـشأن صـرف مكافــأة ماليـة لإلداريــين المميـزين العــاملين ٢٠١٠لــسنة ) ٢٥٧(قـرار مجلـس الــوزراء رقـم 

 .          هـ١٤٣١في موسم الحج لعام 
 الثامن والسبعون

١٨٢٢ -
م بــشأن اعتمــاد المقتــرح الخــاص بفعاليــات إحيــاء الــذكرى ٢٠١٠لــسنة ) ٢٥٨(اء رقــم قــرار مجلــس الــوزر 

 ).           إعمار رغم الدمار(الثانية لحرب الفرقان 
 الثامن والسبعون

١٨٢٣ -
م بـــشأن ضـــوابط وشـــروط اإلعالنـــات والمـــسابقات الداخليـــة ٢٠١١لـــسنة ) ١(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 . لوظائف الفئة األولى
 السبعونالثامن و 

١٨٢٤ -
ـــوزراء رقـــم  ـــسنة ) ٢(قـــرار مجلـــس ال م بـــشأن نظـــام المكافـــآت والحـــوافز لمـــوظفي القطـــاع العـــام ٢٠١١ل

 . المدني
 الثامن والسبعون

١٨٢٥ -
م بـشأن تــشكيل لجنـة لدراســة ملـف شــركة فلـسطين لالســتثمار ٢٠١١لــسنة ) ٣(قـرار مجلـس الــوزراء رقـم 

 . م.ع.العقاري م
 الثامن والسبعون

١٨٢٦ -
دوالر لــوزارة ) ١٥,٧٠٠(م بــشأن اعتمــاد ســلفة ماليــة بقيمــة ٢٠١١لــسنة ) ٤(راء رقــم قــرار مجلــس الــوز 

 . األشغال العامة واإلسكان للبدء في مشروع تقديم الخدمات الهندسية الالزمة إلعادة تأهيل برج األندلس
 الثامن والسبعون

١٨٢٧ -
قــــــــــم م بــــــــــشأن تعــــــــــديل قــــــــــرار مجلــــــــــس الــــــــــوزراء ر ٢٠١١لــــــــــسنة ) ٥(قــــــــــرار مجلــــــــــس الــــــــــوزراء رقــــــــــم 

 . م بشأن زيادة المبالغ المستوفاة من المحروقات٢٠١٠لسنة ) هـ.إ/و.م/١/١٧٦/١١(
 الثامن والسبعون

١٨٢٨ -
م بشأن زيادة عدد النسخ الصادرة عن صحيفة الرأي الحكومية ٢٠١١لسنة ) ٦(قرار مجلس الوزراء رقم 

 .              بمقدار ألف نسخة إضافية
 الثامن والسبعون

١٨٢٩ -
 فرصــة عمــل جديــدة لبرنــامج التــشغيل ٥٠٠م بــشأن اعتمــاد ٢٠١١لــسنة ) ٧(راء رقــم قــرار مجلــس الــوز 

 . المؤقت
 الثامن والسبعون

١٨٣٠ -
ـــم  م بـــشأن عـــودة األطبـــاء المـــستنكفين فـــي الخـــدمات الطبيـــة ٢٠١١لـــسنة ) ٨(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رق

 . العسكرية للعمل
 الثامن والسبعون

١٨٣١ -

ن تعــديل البنــدين الثــاني عــشر والثالــث عــشر مــن قــرار م بــشأ٢٠١١لــسنة ) ٩(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
م بشأن تعرفة عوائد وأجـور التـرددات وحـرف ومهـن االتـصاالت ٢٠٠٤لسنة ) ٢٢٣(مجلس الوزراء رقم 

 . وتكنولوجيا المعلومات والبريد السريع

 الثامن والسبعون

١٨٣٢ -
إليجــار لــصالح م بــشأن تخــصيص قطعــة أرض حكوميــة با٢٠١١لــسنة ) ١٠(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 . جمعية النجدة االجتماعية إلنشاء مصنع تعليب وتجميد الخضراوات
 الثامن والسبعون

١٨٣٣ -
م بــشأن تخــصيص قطعــة أرض حكوميــة باإليجــار لــصالح ٢٠١١لــسنة ) ١١(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 .            إلنشاء مقر للجان اإلصالح-لجنة اإلصالح اإلسالمية–رابطة علماء فلسطين 
 امن والسبعونالث

١٨٣٤ -
م بــشأن تخــصيص قطعــة أرض حكوميــة باإليجــار لــصالح ٢٠١١لــسنة ) ١٢(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 .           شركة إيلياء الطيبة إلنشاء محطة بنزين
 الثامن والسبعون
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 ١٩٤

١٨٣٥ -
م بــشأن تخــصيص قطعــة أرض حكوميــة باإليجــار لــصالح ٢٠١١لــسنة ) ١٣(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 . يات الساحل إلنشاء كراج وورشة لصيانة اآلليات ووسائل النقلمصلحة مياه بلد
 الثامن والسبعون

١٨٣٦ -
م بــشأن تخــصيص قطعــة أرض حكوميــة باإليجــار لــصالح ٢٠١١لــسنة ) ١٤(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 .  إلنشاء مسجد-حي السمامقة–وزارة األوقاف والشؤون الدينية 
 الثامن والسبعون

١٨٣٧ -
م بــشأن تخــصيص قطعــة أرض حكوميــة باإليجــار لــصالح ٢٠١١لــسنة ) ١٥(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  .  التركية إلنشاء مركز لتركيب األطراف الصناعيةIHHمنظمة 
 الثامن والسبعون

١٨٣٨ -
م بشأن تخصيص قطعة أرض حكومية لصالح وزارة الشؤون ٢٠١١لسنة ) ١٦(قرار مجلس الوزراء رقم 

 .   الهيااالجتماعية إلنشاء ملعب لمركز اجتماعي بيت 
 الثامن والسبعون

١٨٣٩ -

ـــــــــم  ـــــــــوزراء رق ـــــــــس ال ـــــــــرار مجل ـــــــــسنة ) ١٧(ق ـــــــــم ٢٠١١ل ـــــــــوزراء رق ـــــــــس ال ـــــــــرار مجل ـــــــــشأن تعـــــــــديل ق م ب
م بشأن تخصيص قطعة أرض حكوميـة لبلديـة النـصر بمدينـة رفـح ٢٠٠٨لسنة ) هـ.إ/و.م/٠٦/٨١/١١(

 . إلنشاء بئر مياه

 الثامن والسبعون

١٨٤٠ -
عامر هاشم الجبيري من وضع يـده / شأن تمكين المواطنم ب٢٠١١لسنة ) ١٨(قرار مجلس الوزراء رقم 

 .  على قطعة أرض حكومية مقابل مبلغ مالي
 الثامن والسبعون

١٨٤١ -
م بــشأن نقــل منفعــة التخــصيص لقطعــة األرض الحكوميــة ٢٠١١لــسنة ) ١٩(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
 .   نادية أبو حويج إلنشاء منزل سكني/ باإليجار لصالح المواطنة

 السبعونالثامن و 

١٨٤٢ -
م بشأن تخصيص قطعة أرض حكومية لصالح وزارة الصحة ٢٠١١لسنة ) ٢٠(قرار مجلس الوزراء رقم 

 .  والمجلس الطبي إلنشاء مقر لكل منهما
 الثامن والسبعون

١٨٤٣ -
م بــشأن تخــصيص قطعــة أرض حكوميــة باإليجــار لــصالح ٢٠١١لــسنة ) ٢١(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 .  ات الصلبةبلدية غزة إلنشاء مكب للنفاي
 الثامن والسبعون

١٨٤٤ -
م بــشأن تخــصيص قطعــة أرض حكوميــة باإليجــار لــصالح ٢٠١١لــسنة ) ٢٢(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 . بلدية جباليا النزلة إلنشاء خزان مياه للبلدية
 الثامن والسبعون

١٨٤٥ -
ديـة غـزة م بشأن استخدام قطعة األرض الحكومية مـن قبـل بل٢٠١١لسنة ) ٢٣(قرار مجلس الوزراء رقم 

 . من أراضي غزة الكتيبة إلنشاء حديقة خضراء
 الثامن والسبعون

١٨٤٦ -
ـــوزراء رقـــم  ـــسنة ) ٢٥(قـــرار مجلـــس ال لمـــشروع تأهيـــل ) $١,١٥٠,٠٠٠(م بـــشأن اعتمـــاد مبلـــغ ٢٠١١ل

 .    وتطوير شارع جمال عبد الناصر
 الثامن والسبعون

 الثامن والسبعون . لمشروع خط مياه) $٢٠٠,٠٠٠(م بشأن اعتماد مبلغ ٢٠١١لسنة ) ٢٦(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٨٤٧

١٨٤٨ -
لمـشروع تأهيـل وتطـوير ) $٥٠٠,٠٠٠(م بشأن اعتماد مبلغ ٢٠١١لسنة ) ٢٧(قرار مجلس الوزراء رقم 

 . شارع صالح الدين
 الثامن والسبعون

١٨٤٩ -
لمـشروع تأهيـل وتطـوير ) $٨٠٠,٠٠٠(م بشأن اعتماد مبلغ ٢٠١١لسنة ) ٢٨(قرار مجلس الوزراء رقم 

 .  ع الرياض بمدينة غزةشار 
 الثامن والسبعون

١٨٥٠ -
لمـشروع صـيانة مينـاء ) $١٠٠,٠٠٠(م بـشأن اعتمـاد مبلـغ ٢٠١١لـسنة ) ٢٩(قرار مجلـس الـوزراء رقـم 

 . الصيادين بمدينة غزة
 الثامن والسبعون
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 ١٩٥

١٨٥١ -
لتنفيذ وصالت نقل مياه ) $٢٠٠,٠٠٠(م بشأن اعتماد مبلغ ٢٠١١لسنة ) ٣٠(قرار مجلس الوزراء رقم 

 .   دمةعا
 الثامن والسبعون

١٨٥٢ -
م بــشأن إحالــة مــشروع قــانون المــسؤولية الطبيــة الفلــسطيني ٢٠١١لــسنة ) ٣١(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 .    إلى المجلس التشريعي لإلقرار
 الثامن والسبعون

١٨٥٣ -
يـة م بشأن إحالة مشروع الهيكل التنظيمي لديوان الرقابة المال٢٠١١لسنة ) ٣٢(قرار مجلس الوزراء رقم 

 .     واإلدارية إلى المجلس التشريعي لإلقرار واالعتماد
 الثامن والسبعون

١٨٥٤ -
عنـــصر مـــن العناصـــر المنتهيــــة ) ٦٨(م بـــشأن اســـتبدال ٢٠١١لـــسنة ) ٣٣(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 .       خدماتهم في وزارة الداخلية واألمن الوطني بأخذ جديد على نفس الشاغر الوظيفي
 الثامن والسبعون

١٨٥٥ -
ــ ــيم ) $١٠٠(م بــشأن اعتمــاد مبلــغ ٢٠١١لــسنة ) ٣٤(رار مجلــس الــوزراء رقــم ق للعــاملين فــي ســلك التعل

 .    كمنحة من رئيس الوزراء
 الثامن والسبعون

١٨٥٦ -

ـــــــــم  ـــــــــوزراء رق ـــــــــس ال ـــــــــرار مجل ـــــــــسنة ) ٣٥(ق ـــــــــم ٢٠١١ل ـــــــــوزراء رق ـــــــــس ال ـــــــــرار مجل ـــــــــشأن تعـــــــــديل ق م ب
محمـــد تركـــي (خاصـــة لحـــل قـــضية م بـــشأن تمديـــد عمـــل اللجنـــة ال٢٠١٠لـــسنة ) هــــ.إ/و.م/١/١٨٦/١١(

 . في محافظة رفح) حجازي وشحدة عودة حجازي

 الثامن والسبعون

١٨٥٧ -
م بـــشأن الــسماح بتـــرخيص شــركات جديـــدة لتقــديم خـــدمات ٢٠١١لــسنة ) ٣٦(قــرار مجلـــس الــوزراء رقـــم 

 ).  Voice Over Ip(النفاذ للنطاق العريض وخدمات االتصال عبر بروتوكوالت االنترنت 
 عونالثامن والسب

 الثامن والسبعون . م بشأن تعيين قضاة في المحاكم الشرعية االبتدائية٢٠١١لسنة ) ٣٧(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٨٥٨

١٨٥٩ -
م بشأن خطة وموازنة أنشطة وفعاليات اللجنة الوطنيـة العليـا ٢٠١١لسنة ) ٣٨(قرار مجلس الوزراء رقم 

  ).م٢٠١١(لعام الشباب 
 الثامن والسبعون

١٨٦٠ -

م بــشأن اعتمــاد توزيــع حــصيلة اإليــرادات التــي تجبــى عــن ٢٠١١لــسنة ) ٣٩(اء رقــم قــرار مجلــس الــوزر 
م وحتـــى ٠١/٠١/٢٠١٠طريـــق الـــسلطة التنفيذيـــة لـــصالح الهيئـــات المحليـــة عـــن الفتـــرة الممتـــدة مـــا بـــين 

  .  م٣١/١٢/٢٠١٠
 الثامن والسبعون

١٨٦١ -
أحمــد محمـــد / ليــهم بــشأن العفـــو الخــاص عــن المحكـــوم ع٢٠١١لــسنة ) ٤٠(قــرار مجلــس الــوزراء رقـــم 

  .  جمعة قنن
 الثامن والسبعون

١٨٦٢ -
بكـــر ســـالم / م بـــشأن زيـــادة مـــساحة مبادلـــة أرض المـــواطن٢٠١١لـــسنة ) ٤١(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  .  مسعود دغمش بأرض حكومية
 الثامن والسبعون

 الثامن والسبعون.   صاصم بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة التسمم بالر ٢٠١١لسنة ) ٤٢(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٨٦٣

١٨٦٤ -

) ق.أ/و.م/١٢/١٠(م بـشأن تعـديل قـرار مجلـس الـوزراء رقـم ٢٠١١لسنة ) ٤٣(قرار مجلس الوزراء رقم 
والبريـــد اإللكترونـــي عبـــر مركـــز الحاســـوب ) اإلنترنـــت(م بـــشأن النفـــاذ إلـــى الـــشبكة العالميـــة ٢٠٠٤لـــسنة 

  .   الحكومي
 الثامن والسبعون

١٨٦٥ -
م بشأن إحالة مشروع قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ٢٠١١لسنة ) ٤٤(قرار مجلس الوزراء رقم 

  .    إلى المجلس التشريعي إلقراره حسب األصول
 الثامن والسبعون

 الثامن والسبعونم بشأن اعتماد الخطة الوطنية للتحرر من التبغ في فلسطين ٢٠١١لسنة ) ٤٥(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٨٦٦
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 ١٩٦

  . م٢٠١٣ – ٢٠١١والخطة التشغيلية عن األعوام 

١٨٦٧ -
م بشأن تمويل تخزين السوالر المصري الالزم لتشغيل محطة ٢٠١١لسنة ) ٤٦(قرار مجلس الوزراء رقم 

  .  توليد الكهرباء
 الثامن والسبعون

١٨٦٨ -
م بــــــشأن تمديــــــد العمــــــل بقــــــرار مجلــــــس الــــــوزراء رقــــــم ٢٠١١لــــــسنة ) ٤٧(قــــــرار مجلــــــس الــــــوزراء رقــــــم 

  .   من إجمالي الراتب للموظفين% ٥م بشأن استقطاع ما نسبته ٢٠٠٧لسنة ) هـ.إ/و.م/٠١/٣١/١١(
 الثامن والسبعون

١٨٦٩ -
م بــشأن دمــج وزارتــي العمــل والــشؤون االجتماعيــة فــي وزارة ٢٠١١لــسنة ) ٤٨(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  .    واحدة
 الثامن والسبعون

 الثامن والسبعون%.     ٥٠ التمييز بنسبة م بشأن تخفيض بدل تغيير لوحات٢٠١١لسنة ) ٤٩(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٨٧٠

 الثامن والسبعونم بشأن آليات تنظيم دخول وٕاقامة األجانب في قطاع غزة      ٢٠١١لسنة ) ٥٠(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٨٧١

 الثامن والسبعون  .      م بشأن تفعيل المجلس األعلى للدفاع المدني٢٠١١لسنة ) ٥١(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٨٧٢

١٨٧٣ -
بــشأن تـشكيل لجنــة لدراسـة أوضــاع الفلـسطينيين النــازحين  م٢٠١١لـسنة ) ٥٢(قـرار مجلــس الـوزراء رقــم 
  من ليبيا إلى مصر      

 الثامن والسبعون

١٨٧٤ -
إلجـــراء اإلصـــالحات ) $٥٠,٠٠٠(بـــشأن صـــرف مبلـــغ  م٢٠١١لـــسنة ) ٥٣(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

       الالزمة على شارع هارون الرشيد بمنطقة ميناء غزة  
 الثامن والسبعون

١٨٧٥ -
ـــــــــم  ـــــــــوزراء رق ـــــــــس ال ـــــــــرار مجل ـــــــــسنة ) ٥٤(ق ـــــــــم  م٢٠١١ل ـــــــــوزراء رق ـــــــــس ال ـــــــــرار مجل ـــــــــشأن تعـــــــــديل ق ب

         .م بشأن إبرام عقود عمل األطباء األخصائيين براتب مقطوع٢٠١٠لسنة ) هـ.إ/و.م/١/١٨٣/١١(
 الثامن والسبعون

١٨٧٦ -
ـــــــــم  ـــــــــوزراء رق ـــــــــس ال ـــــــــرار مجل ـــــــــسنة ) ٥٥(ق ـــــــــرار م٢٠١١ل ـــــــــشأن تعـــــــــديل ق ـــــــــم ب ـــــــــوزراء رق ـــــــــس ال  مجل

  م بشأن إدارة أموال شركة صندوق االستثمار الفلسطيني٢٠٠٩لسنة ) هـ.إ/و.م/٤/١١٢/١١(
 الثامن والسبعون

١٨٧٧ -
مـروان خمــيس عبــد القــادر / بــشأن إنهـاء انتــداب الموظــف م٢٠١١لــسنة ) ٥٦(قـرار مجلــس الــوزراء رقـم 

  لمعلومات حماد من وزارة الخارجية إلى وزارة االتصاالت وتكنولوجيا ا
 الثامن والسبعون

١٨٧٨ -
بشأن حصول المواطنين الذين يقطنون في منطقة المغراقة  م٢٠١١لسنة ) ٥٧(قرار مجلس الوزراء رقم 

  على موافقة من وزارة األوقاف والشؤون الدينية قبل البدء في إعادة إعمار بيوتهم المتضررة
 الثامن والسبعون

١٨٧٩ -
بـشأن تـشكيل لجنـة خاصـة لدراسـة حـاالت النـزالء ومعاينـة  م٢٠١١لـسنة ) ٥٨(قرار مجلس الوزراء رقـم 

  أوضاع السجون 
 الثامن والسبعون

١٨٨٠ -
غازي أحمد محمد حمد من الهيئة العامة / بشأن نقل السيد م٢٠١١لسنة ) ٥٩(قرار مجلس الوزراء رقم 

  للمعابر والحدود للعمل بوزارة الخارجية والتخطيط  
 الثامن والسبعون

١٨٨١ -
بـشأن إحالـة طلبـات الحـاالت االجتماعيـة المتعلقـة بــتأهيل  م٢٠١١لـسنة ) ٦٠(اء رقـم قرار مجلس الـوزر 

  البيوت إلى وزارة العمل والشؤون االجتماعية  
 الثامن والسبعون

 الثامن والسبعون  بشأن إنشاء مقرات تخص وزارة الداخلية واألمن الوطني   م٢٠١١لسنة ) ٦١(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٨٨٢

١٨٨٣ -
بشأن تشكيل لجنة لوضع خطة للتعامل مع الهزة األرضـية  م٢٠١١لسنة ) ٦٢(الوزراء رقم قرار مجلس 
  المتوقعة   

 الثامن والسبعون
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 ١٩٧

 الثامن والسبعون  بشأن إعادة تشكيل لجنة عطاءات اللوازم المركزية  م٢٠١١لسنة ) ٦٣(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٨٨٤

١٨٨٥ -
حــسن محمــد عبــد الــرحمن أبوحــشيش / قيــة الــسيدبــشأن تر  م٢٠١١لــسنة ) ٦٤(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

   A1للعمل رئيسًا للمكتب اإلعالمي الحكومي بدرجة 
 الثامن والسبعون

١٨٨٦ -
رامــي جاســر الغمــري مــديرًا عامــًا فــي / بــشأن ترقيــة الــسيد م٢٠١١لــسنة ) ٦٥(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

   A4األمانة العامة لمجلس الوزراء بدرجة 
 الثامن والسبعون

١٨٨٧ -
كامـل أحمـد إبـراهيم أبـو ماضـي للعمـل / بـشأن ترقيـة الـسيد م٢٠١١لـسنة ) ٦٦(جلس الوزراء رقم قرار م

   A1وكيًال لوزارة الداخلية واألمن الوطني بدرجة 
 الثامن والسبعون

١٨٨٨ -
كنعان سعيد عبيـد رئيـسًا لـسلطة الطاقـة / بشأن ترقية السيد م٢٠١١لسنة ) ٦٧(قرار مجلس الوزراء رقم 

   A1ة بدرجة والموارد الطبيعي
 الثامن والسبعون

١٨٨٩ -
يوســف صــبحي محمــد الغريــز للعمــل / بــشأن ترقيــة الــسيد م٢٠١١لــسنة ) ٦٨(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

   A1وكيًال لوزارة التخطيط بدرجة 
 الثامن والسبعون

١٨٩٠ -
بشأن اعتماد توصيات اللجنة الخاصة لدراسـة ملـف شـركة  م٢٠١١لسنة ) ٦٩(قرار مجلس الوزراء رقم 

  م  .ع.ن لالستثمار العقاري مفلسطي
 الثامن والسبعون

١٨٩١ -
ـــــــــم  ـــــــــوزراء رق ـــــــــس ال ـــــــــرار مجل ـــــــــسنة ) ٧٠(ق ـــــــــم  م٢٠١١ل ـــــــــوزراء رق ـــــــــس ال ـــــــــرار مجل ـــــــــشأن تعـــــــــديل ق ب

  م بشأن إدارة أموال شركة صندوق االستثمار الفلسطيني٢٠١١لسنة ) هـ.إ/و.م/٧/١٩٥/١١(
 الثامن والسبعون

 الثامن والسبعون  )٦٣( إحياء ذكرى النكبة بشأن م٢٠١١لسنة ) ٧١(قرار مجلس الوزراء رقم - ١٨٩٢

١٨٩٣ -
م بــشأن اســتكمال تعيــين عــدد أربعــة آالف وخمــسمائة معلــم ٢٠١١لــسنة ) ٧٢(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  ممن هم على رأس عملهم في وزارة التربية والتعليم على بند العقود الخاصة 
 الثامن والسبعون
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 ١٩٨

  

  القسم السابع

  ���� الوزراءالصادرة عن مجلسالتنفيذية  واللوائح مية الحكو األنظمة����
  

مجلــس الــوزراء منــذ إنــشائه، الــصادرة عــن قــرارات ال هــذا القــسم يتنــاول

ــــشمل  ــــةاألنظمــــةوالتــــي ت ــــوائح الحكومي ــــة والل ــــائع  التنفيذي ــــي الوق  المنــــشورة ف

 واللـوائح بقـرارات عـن مجلـس الـوزراء األنظمـةالفلسطينية كافة، وتصدر هذه 

  العاديــــة أو الطارئــــةاألســــبوعية ويــــصادق عليهــــا فــــي جلــــساته  يقرهــــاالتــــي

، األخــــرى والتــــشريعات وتعديالتــــه األساســــيالممنوحــــة لــــه بموجــــب القــــانون 

 الثانويــة المفــسرة التــشريعات أو اللــوائح التنفيذيــة بمثابــة األنظمــةوتعتبــر هــذه 

لتــشريع للقـوانين العاديــة، فهــي تـأتي تنفيــذًا للقــوانين وتكــون بمرتبـة أدنــى مــن ا

   ).القانون(العادي 
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 ١٩٩

  

   الصـادرة من قبـل مجـلـس الـوزراء التنفيذية واللوائـح الحكوميةاألنظمـة
 

  عدد الوقائع    وعنوانه ةالنظام أو الالئحرقم   الرقم

  واألربعونالتاسع   . الالئحة الداخلية  لمجلس الوزراءبشأنم ٢٠٠٣ لسنة )٥(قرار مجلس الوزراء رقم    -١

٢-   
 الالئحــة التنفيذيــة لقــانون الجمعيــات الخيريــة والهيئــات بــشأنم ٢٠٠٣ لــسنة )٩(الــوزراء رقــم قــرار مجلــس 
 .م ٢٠٠٠ لسنة )١(األهلية رقم 

  التاسع واألربعون

  التاسع واألربعون  .م بنظام عمل النساء ليالً ٢٠٠٣ لسنة )١٤(قرار مجلس الوزراء رقم    -٣

  التاسع واألربعون  .الشروط الصحية الالزمة في أماكن العملم بنظام ٢٠٠٣ لسنة )١٥(قرار مجلس الوزراء رقم    -٤

  التاسع واألربعون  .األجر الدينية والرسمية مدفوعة األعيادم بنظام تحديد ٢٠٠٣ لسنة )١٦(قرار مجلس الوزراء رقم    -٥

  نالتاسع واألربعو   .تآ الطبي في المنشاإلسعافم بنظام وسائل ٢٠٠٣لسنة  )١٧(قرار مجلس الوزراء رقم    -٦

  التاسع واألربعون  . اشتراطات السالمة في مباني المنشاتنظامم ب٢٠٠٣ لسنة )٢١(قرار مجلس الوزراء رقم    -٧

  التاسع واألربعون  .م بنظام الفحص الطبي االبتدائي٢٠٠٣ لسنة )٢٢(قرار مجلس الوزراء رقم    -٨

٩-   
غيل العمــال فيهــا فــي م بنظــام تحديــد المهــن التــي يجــوز تــش٢٠٠٣ لــسنة )٢٣(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  . الدينية والرسميةاألعياد
  التاسع واألربعون

  التاسع واألربعون  .م بنظام الفحص الطبي الدوري٢٠٠٣ لسنة )٢٤(قرار مجلس الوزراء رقم    -١٠

  الخمسون  م٢٠٠٠ لسنة ٣م بالالئحة التنفيذية لقانون التحكيم رقم ٢٠٠٤ لسنة )٣٩(قرار مجلس الوزراء رقم    -١١

١٢-   
 بــشأنم ١٩٩٩ لــسنة )٤(م بالالئحــة التنفيذيــة للقــانون رقــم ٢٠٠٤ لــسنة )٤٠(الــوزراء رقــم قــرار مجلــس 

  حقوق المعوقين
  الخمسون

  الخمسون  م بإصدار الئحة بدالت ومصاريف مهمات العمل الرسمية٢٠٠٤لسنة ) ٤١(قرار مجلس الوزراء رقم    -١٣

  الثاني والخمسون  دينة الشيخ زايد بقطاع غزةم بنظام تمليك الشقق بم٢٠٠٤ لسنة )٤٣(قرار مجلس الوزراء رقم    -١٤

  الثاني والخمسون  م بالئحة شروط منح تراخيص عمل للعمال غير الفلسطينيين٢٠٠٤لسنة ) ٤٥(قرار مجلس الوزراء رقم    -١٥

  الثاني والخمسون  م بالئحة تشكيل لجنة األجور٢٠٠٤ لسنة )٤٦(قرار مجلس الوزراء رقم    -١٦

١٧-   
م بالئحـــة األخطـــار بإصـــابات العمـــل واألمـــراض المهنيـــة ٢٠٠٤ لـــسنة )٤٧(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  والحوادث الجسيمة ونماذج اإلحصائيات الخاصة بها
  الثاني والخمسون

  الثاني والخمسون  م بالئحة العمل الزراعي الموسمي٢٠٠٤ لسنة )٤٨(قرار مجلس الوزراء رقم    -١٨

  الثاني والخمسون  قاية للعاملين من أخطار العمل وأمراض المهنةم بالئحة الو ٢٠٠٤ لسنة )٤٩(قرار مجلس الوزراء رقم    -١٩
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 ٢٠٠

٢٠-   
م بإصــــدار نظــــام المركــــز الــــوطني الفلــــسطيني للبحــــوث ٢٠٠٤ لــــسنة )١١١(قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم 

  الزراعية
  الثاني والخمسون

  الثاني والخمسون  م بنظام التامين الصحي الحكومي٢٠٠٤ لسنة )١١٣(قرار مجلس الوزراء رقم    -٢١

٢٢-   
م بنظام ساعات العمل والعمل اإلضافي طبقا لقانون العمل ٢٠٠٤ لسنة )١٦٦(رار مجلس الوزراء رقم ق

  .م٢٠٠٠ لسنة ٧رقم 
  الثالث والخمسون

٢٣-   
 لــسنة ٧م بنظــام عمــل األحــداث طبقــا لقــانون العمــل رقــم ٢٠٠٤ لــسنة )١٦٧(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  م ٢٠٠٠
  الثالث والخمسون

٢٤-   
م بنظـــام شـــروط وٕاجـــراءات تـــرخيص مؤســـسات التـــدريب ٢٠٠٤ لـــسنة )١٦٨(م قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــ

  م ٢٠٠٠ لسنة ٧المهني الخاص طبقا لقانون العمل رقم 
  الثالث والخمسون

٢٥-   
 ٧م بنظام التوجيه والتدريب المهني طبقا لقانون العمـل رقـم ٢٠٠٤ لسنة )١٦٩(قرار مجلس الوزراء رقم 

  م ٢٠٠٠لسنة 
  الثالث والخمسون

٢٦-   
 نظـــام تـــرخيص المحطـــات اإلذاعيـــة والتلفزيونيـــة بـــشأنم ٢٠٠٤ لـــسنة )١٨٢(جلـــس الـــوزراء رقـــم قـــرار م

  والفضائية والالسلكية
  الرابع والخمسون

٢٧-   
 العطـاءات المركزيـة بـوزارة األشـغال م بالنظام اإلداري لدائرة٢٠٠٤نة  لس)٢٠١(قرار مجلس الوزراء رقم 

  العامة واإلسكان
  الرابع والخمسون

  الخامس والخمسون  م بالئحة الرسوم المالية لمؤسسة المواصفات للمطبوعات٢٠٠٤ لسنة )٢٠٩( الوزراء رقم قرار مجلس   -٢٨

  الخامس والخمسون م بالئحة نقل الموظفين الموجودين في الخدمة المدنية٢٠٠٥ لسنة )١٢(قرار مجلس الوزراء رقم    -٢٩

  الخامس والخمسون ة العمل والعالوة اإلداريةم بالئحة عالوة طبيع٢٠٠٥ لسنة )١٣(قرار مجلس الوزراء رقم    -٣٠

  الخامس والخمسون م بالئحة العالوة االجتماعية٢٠٠٥ لسنة )١٤(قرار مجلس الوزراء رقم    -٣١

  الثامن والخمسون م بالئحة اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب وما في حكمها٢٠٠٥لسنة ) ١٥(قرار مجلس الوزراء رقم    -٣٢

  الثامن والخمسون م بالئحة االستهالك لغايات ضريبة الدخل٢٠٠٥ لسنة )١٦(قرار مجلس الوزراء رقم    -٣٣

 التاسع والخمسون م بالنظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة٢٠٠٥ لسنة )٤٣(قرار مجلس الوزراء رقم    -٣٤

 تاسع والخمسونال م بإصدار نظام إجراءات انتخابات مجالس الهيئات المحلية٢٠٠٥ لسنة )٤٤(قرار مجلس الوزراء رقم    -٣٥

٣٦-   
لــسنة ) ٤( التنفيذيــة لقــانون الخدمــة المدنيــة رقــم ةم بالالئحــ٢٠٠٥ لــسنة )٤٥(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 م٢٠٠٥ لسنة )٤(م المعدل بالقانون رقم ١٩٩٨
 الستون

٣٧-   
م بإعـــداد اللـــوائح التنفيذيـــة للقـــانون المعـــدل لقـــانون الخدمـــة ٢٠٠٥ لـــسنة )٤٧(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  ةالمدني
 الحادي والستون

٣٨-   
لــسنة ) ٤(م بإصــدار لــوائح قــانون االحــصائات العامــة رقــم ٢٠٠٥ لــسنة )٥٦(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 م٢٠٠٠
 الحادي والستون
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 ٢٠١

٣٩-   
 شـــراء ســـنوات الخدمـــة بـــشأنم بإصـــدار الالئحـــة التنفيذيـــة ٢٠٠٥ لـــسنة )٧٧(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 ألغراض التقاعد
 الحادي والستون

 الثاني والستون م بإصدار نظام عالوة المخاطر٢٠٠٥ لسنة )٧٨( الوزراء رقم قرار مجلس   -٤٠

 الثالث والستون م بالئحة تنظيم دور الحضانة٢٠٠٥ لسنة )٨٦(قرار مجلس الوزراء رقم    -٤١

٤٢-   
 بـــشأن المـــصادقة علـــى الالئحـــة التنفيذيـــة بحفـــظ وتخـــزين ٢٠٠٥لـــسنة ) ١٣(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  إلحصائيةا االستمارات وٕاتالف
  الثالث والستون

٤٣-   
م بالئحـــة حفــظ وتخــزين وٕاتـــالف االســتمارات اإلحـــصائية ٢٠٠٥ لــسنة )١١٧(قــرار مجلــس الـــوزراء رقــم 

 م ٢٠٠٠ لسنة )٤(لقانون اإلحصاءات العامة رقم 
 الثالث والستون

٤٤-   
العمـل رقـم م بالئحة القواعد المنظمة للجزاءات طبقًا لقـانون ٢٠٠٥ لسنة )١٢١(قرار مجلس الوزراء رقم 

 م ٢٠٠٠ لسنة )٧(
 الثالث والستون

 الرابع والستون تحصيل الضرائب ومواعيد دفعها م بالئحة٢٠٠٥ لسنة )١٣٧(قرار مجلس الوزراء رقم    -٤٥

٤٦-   
مـسك الحـسابات طبقـًا لقـانون ضـريبة الـدخل رقـم  بالئحـة م٢٠٠٥ لـسنة )١٣٨(قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

 م٢٠٠٤ لسنة )١٧(
 الرابع والستون

٤٧-   
مكافآت موظفي ضريبة الدخل طبقًا لقانون  م بالئحة٢٠٠٥ لسنة )١٣٩(رار مجلس الوزراء رقم ق

 م٢٠٠٤ لسنة )١٧(ضريبة الدخل رقم 
 الرابع والستون

٤٨-   
 في استئناف ونقض الضريبيةأصول المحاكمات  م بالئحة٢٠٠٥ لسنة )١٤٠(قرار مجلس الوزراء رقم 

 م٢٠٠٤ لسنة )١٧(لدخل رقم ا قضايا ضريبة الدخل طبقًا لقانون ضريبة
 الرابع والستون

٤٩-   
لــسنة ) ٧(بالالئحــة التنفيذيــة لقــانون التقاعــد العــام رقــم  م٢٠٠٥ لــسنة )١٤١(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 م٢٠٠٥
 الرابع والستون

 الرابع والستون رسوم تسجيل الوكالء التجاريين م بنظام٢٠٠٥ لسنة )١٦٧(قرار مجلس الوزراء رقم    -٥٠

٥١-   
) ف.ت.م(احتـساب مـدة الخدمـة الـسابقة لمـوظفي  م بنظـام٢٠٠٥ لـسنة )٢٣٩(س الـوزراء رقـم قـرار مجلـ

 وفصائلها المعتمدة ومدة األسر لألسرى
 الرابع والستون

  الرابع والستون  حماية الثروة السمكية م بنظام٢٠٠٥ لسنة )٢٤٣(قرار مجلس الوزراء رقم    -٥٢

 الرابع والستون  (.v.i.p) نظام منح جواز السفر الدبلوماسي نبشأم ٢٠٠٥ لسنة )٢٤٤(قرار مجلس الوزراء رقم    -٥٣

٥٤-   
 لقانون التقاعد العـام رقـم )١٤١(الالئحة التنفيذية رقم  م بتعديل٢٠٠٦ لسنة )١(قرار مجلس الوزراء رقم 

   م2005  لسنة)٧(
 الرابع والستون

 الخامس والستون  ةاإلقليميططات التنظيم بالالئحة التنفيذية إلعداد مخ م٢٠٠٥ لسنة )٣٠٦(قرار مجلس الوزراء رقم    -٥٥

٥٦-   
توظيــف الخبــراء وشــغل الوظــائف للقيــام بأعمــال  م بنظــام٢٠٠٥ لــسنة )٣٣٥(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 بصفة مؤقتة أو عارضة أو موسمية
 الخامس والستون

٥٧-   
ات الـسكانية  بنظام تعيين حدود الدوائر االنتخابية والتجمعـم٢٠٠٥لسنة  )٣٥٦(قرار مجلس الوزراء رقم 

 التابعة لها
 الخامس والستون
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 ٢٠٢

٥٨-   
) ١٣(بالالئحــة التنفيذيــة لقــانون الــسلك الدبلوماســي رقــم  م٢٠٠٥ لــسنة )٣٧٤(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  م٢٠٠٥لسنة 
 الخامس والستون

 الخامس والستون مفرخات الدواجن م بنظام٢٠٠٥ لسنة )٣٨٠(قرار مجلس الوزراء رقم    -٥٩

 الخامس والستون  حماية المراعي وتطويرها م بنظام٢٠٠٥ لسنة )٣٨١(قم قرار مجلس الوزراء ر    -٦٠

 الخامس والستون  المشاتل الزراعية م بنظام٢٠٠٥ لسنة )٣٨٢(قرار مجلس الوزراء رقم    -٦١

 الخامس والستون  مزارع الحيوانات م بنظام٢٠٠٥ لسنة )٣٨٣(قرار مجلس الوزراء  رقم    -٦٢

 الخامس والستون  الحراج والغابات م بنظام٢٠٠٥  لسنة)٣٨٤(قرار مجلس الوزراء رقم    -٦٣

 الخامس والستون  وى والبذور ومواد اإلكثار النباتيةاإنتاج التق م بنظام٢٠٠٥ لسنة )٣٨٥(قرار مجلس الوزراء رقم    -٦٤

٦٥-   
مشاريع الحصاد المائي من خالل السدود والحواجز  م بنظام٢٠٠٥ لسنة )٣٨٦(قرار مجلس الوزراء رقم 

  ع المياهالصغيرة وتجمي
 الخامس والستون

٦٦-   
 بـشأنم ٢٠٠٥ لـسنة )٧٧(قـرار مجلـس الـوزراء رقـم  م بتعـديل٢٠٠٦ لـسنة )٢(قرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  الخدمة ألغراض التقاعد الالئحة التنفيذية الخاصة بشراء سنوات
 الخامس والستون

 لستونالخامس وا  مزارع الدواجن م بنظام٢٠٠٦ لسنة )١٢(قرار مجلس الوزراء رقم    -٦٧

٦٨-   
 نظـام مـنح بـشأن م٢٠٠٥لـسنة ) ٢٤٤(القـرار رقـم  م بتعـديل٢٠٠٦ لـسنة )٢٣(قرار مجلـس الـوزراء رقـم 
  (vip) جواز السفر الدبلوماسي

 الخامس والستون

٦٩-   
 إعفـاء سـيارات خاصـة بــالمعوقين بـشأنالتنفيذيـة  م بالالئحـة٢٠٠٦ لـسنة )٢٤(قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  والضرائب م الجمركيةالستعمالهم الشخصي من الرسو 
 الخامس والستون

  السادس والستون م٢٠٠٠ لسنة )٥(بالالئحة التنفيذية لقانون المرور رقم  م٢٠٠٥ لسنة )٣٩٣(قرار مجلس الوزراء رقم    -٧٠

 السادس والستون معادلة الشهادات غير الفلسطينية م بنظام٢٠٠٦ لسنة )٢٥(قرار مجلس الوزراء رقم    -٧١

٧٢-   
م ٢٠٠٥ لـسنة )٤٣(تعـديل قـرار مجلـس الـوزراء رقـم  بـشأنم ٢٠٠٦ لسنة )٢٦(قم قرار مجلس الوزراء ر 

 العامة بالنظام المالي للوزارات والمؤسسات
 السادس والستون

 الثامن والستون الحكومية م بنظام عمل المركبات٢٠٠٦ لسنة )٨٦(قرار مجلس الوزراء رقم    -٧٣

٧٤-   
م ٢٠٠٦ لــسنة )٢٥(الــوزراء رقــم  مجلــسرار قــم بتعــديل ٢٠٠٦ لــسنة )١٠٣(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  بنظام معادلة الشهادات غير الفلسطينية
 الثامن والستون

٧٥-   
الالئحــة التنفيذيــة لقــانون الخدمــة  م بتعــديل بعــض أحكــام٢٠٠٦ لــسنة )١٠٤(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  م١٩٩٨ لسنة )٤(المدنية رقم 
 الثامن والستون

٧٦-   
م ٢٠٠٧ لــسنة )٢٠( الالئحــة التنفيذيــة المعدلــة رقــم بــشأن م٢٠٠٧ لــسنة )١٣(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  م٢٠٠٦ لسنة )١٨(لالئحة التنفيذية المعدلة رقم 
 الحادي والسبعون

 الثالث والسبعون مـــن الالئحـــة التنفيذيـــة لقـــانون )١٨( تعـــديل المـــادة بـــشأنم ٢٠٠٨ لـــسنة )٥٩(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم    -٧٧
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 ٢٠٣

  م٢٠٠٠ لسنة )٣(التحكيم رقم 

 السادس والسبعون  م بشأن نظام تأمين وظائف لألسرى المحررين٢٠٠٩لسنة ) ١٦٥(ر مجلس الوزراء رقم قرا   -٧٨

 السادس والسبعون  م بشأن إصدار وتمديد جواز السفر الدبلوماسي٢٠٠٩لسنة ) ١٩٦(قرار مجلس الوزراء رقم    -٧٩

 سبعونالسادس وال  م٢٠٠٥لعام ) ٦(الالئحة التنفيذية لقانون صندوق النفقة رقم    -٨٠

 السابع والسبعون .م بشأن اعتماد نظام صندوق دعم المزارعين والصيادين٢٠١٠لسنة  ) ١٩( قرار مجلس الوزراء رقم    -٨١

٨٢-   
م بـشأن نظـام تحـصيل رسـوم المـساحة ورسـوم مزاولـة مهنـة ٢٠١٠لـسنة  ) ٣٤( قرار مجلس الوزراء رقم 

 .المساحة بسلطة األراضي
 السابع والسبعون

 السابع والسبعون .يانات الحكومية نظام استخدام البيانات الحكوميةلجنة تكامل الب   -٨٣

 السابع والسبعون .الحسابات تدقيق مهنة مزاولة لقانون  بالالئحة التنفيذية٢٠١٠لسنة  ) ٥٥( قرار مجلس الوزراء رقم    -٨٤

٨٥-   
 الــوزراء مــن قـرار مجلـس) ٨ ، ٢(م بــشأن تعـديل المـادتين ٢٠١٠لـسنة  ) ٦٢( قـرار مجلـس الــوزراء رقـم 

 . بشان نظام ترخيص المحطات اإلذاعية والتلفزيونية والفضائية والالسلكية٢٠٠٤لسنة ) ١٨٢(رقم 
 السابع والسبعون

٨٦-   
م بـــــــــشأن تعـــــــــديل قـــــــــرار مجلـــــــــس الـــــــــوزراء رقـــــــــم ٢٠١٠لـــــــــسنة  ) ٨١( قـــــــــرار مجلـــــــــس الـــــــــوزراء رقـــــــــم 

) ١٨٢(لــوزراء رقــم مــن قــرار مجلــس ا) ٨ ، ٢( تعــديل المــادتين ٢٠١٠لــسنة ) هـــ.إ/و.م/٠١/١٥٤/١١(
 . بشان نظام ترخيص المحطات اإلذاعية والتلفزيونية والفضائية والالسلكية٢٠٠٤لسنة 

 السابع والسبعون

٨٧-   
م بــشأن توزيــع رســوم وغرامــات النقــل علــى الطــرق علــى ٢٠١٠لــسنة  ) ١٠٢( قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 . م٢٠٠٩الهيئات المحلية عن العام 
 السابع والسبعون

٨٨-   
م بــــشأن عــــالوة االختــــصاص للعــــاملين بهيئــــة القــــضاء ٢٠١٠لــــسنة  ) ١٤٨( لــــس الــــوزراء رقــــم قــــرار مج
 . العسكري

 السابع والسبعون

٨٩-   
م بـــــــــشأن تعـــــــــديل قـــــــــرار مجلـــــــــس الـــــــــوزراء رقـــــــــم ٢٠١٠لـــــــــسنة ) ٢٠٧(قـــــــــرار مجلـــــــــس الـــــــــوزراء رقـــــــــم 

.   يةم بشأن المصادقة على نظام معايير تخصيص األراضي الحكوم٢٠٠٧لسنة ) هـ.إ/و.م/٣/٢٧/١١(
 الثامن والسبعون

٩٠-   
 وصــندوق لعقوبــات التأديبيــة واالنــضباطيةا الئحــةبــشأن  م٢٠١٠ لــسنة )٢٥٩(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 . المالية الموقعة على العسكريين الجزاءات
 الثامن والسبعون

٩١-   
مجلـس مـن قـرار ) ١٢٩(من المادة ) ج(م بشأن تعديل الفقرة ٢٠١١لسنة ) ٢٤(قرار مجلس الوزراء رقم 

 . م١٩٩٨لسنة ) ٤(م بالالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم ٢٠٠٥لسنة ) ٤٥(الوزراء رقم 
 الثامن والسبعون
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 ٢٠٤

  

  

  القسم الثامن

   ����رئيس الوزراء الصادرة عن قرارات ال����
  

عــــن رئــــيس الــــوزراء بموجــــب  هــــذا القــــسم القــــرارات الــــصادرة يتنــــاول        

 األساســـــيالمحـــــددة بالقـــــانون و   لـــــهمعطـــــاةال الـــــصالحيات واالختـــــصاصات

 لمجلـــس الـــوزراء ة الداخليـــالالئحـــة و  ،األخـــرىوالقـــوانين ) الدســـتور المؤقـــت(

 أي عضو استقالة مجلس الوزراء أو تعديله أو إقالة أو قبول كقرارات تشكيل

ودعوة مجلس الوزراء لالنعقاد في جلـسته األسـبوعية أو أو ملء الشاغر فيه 

  .رات تشكيل اللجان الوزارية الدائمة والمؤقتةعند الضرورة وقرا
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 ٢٠٥

  قرارات رئيس الوزراء 
 

 عدد الوقائع  القـرار رقم

  الثالث والخمسون . منتسبي األجهزة األمنيةبشأنم ٢٠٠٤لسنة ) ١(قرار رئيس مجلس الوزراء رقم   -١

٢-  
ت مــــشتركة  إنــــشاء غرفـــة عمليــــابــــشأنم ٢٠٠٤لـــسنة ) ٢(قـــرار رئــــيس مجلـــس الــــوزراء رقــــم 

 .لألجهزة األمنية
 الثالث والخمسون

٣-  
ــــم  ــــوزراء رق ــــيس مجلــــس ال ــــرار رئ ــــشأنم ٢٠٠٤لــــسنة ) ٣(ق ــــشاء وحــــدة خاصــــة لحمايــــة ب  إن

 .الشخصيات
 الثالث والخمسون

٤-  
مصطفى أبو الرب إلى /  ترفيع السيدبشأنم ٢٠٠٤لسنة ) ٤(قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 .A2درجة 
 الرابع والخمسون

٥-  
م بإعادة تـشكيل لجنـة البنيـة التحتيـة الوزاريـة ٢٠٠٥لسنة ) ١(س مجلس الوزراء رقم قرار رئي
 .الدائمة

 الثامن والخمسون

٦-  
م بإعــادة تــشكيل لجنــة الــشؤون االقتــصادية ٢٠٠٥لــسنة ) ٢(قــرار رئــيس مجلــس الــوزراء رقــم 

 .الوزارية الدائمة
 الثامن والخمسون

٧-  
م بإعـــادة تـــشكيل لجنـــة الـــشؤون الـــسياسية ٢٠٠٥لـــسنة ) ٣(قـــرار رئـــيس مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 .الوزارية الدائمة
 الثامن والخمسون

٨-  
م بإعــادة تــشكيل لجنــة اإلصــالح والتطــوير ٢٠٠٥لــسنة ) ٤(قــرار رئــيس مجلــس الــوزراء رقــم 

 .الوزارية الدائمة
 الثامن والخمسون

٩-  
جتماعيــة م بإعــادة تــشكيل لجنــة الــشؤون اال٢٠٠٥لــسنة ) ٥(قــرار رئــيس مجلــس الــوزراء رقــم 

 .الوزارية الدائمة
 الثامن والخمسون

١٠-  
م بإعــادة تــشكيل اللجنــة الوزاريــة الخاصــة ٢٠٠٥لــسنة ) ٦(قــرار رئــيس مجلــس الــوزراء رقــم 

 .بإدارة المساعدات المقدمة للمواطنين المحتاجين
 الثامن والخمسون

١١-  
 الخاصــة م بإعــادة تــشكيل اللجنــة الوزاريــة٢٠٠٥لــسنة ) ٧(قــرار رئــيس مجلــس الــوزراء رقــم 

 .بالتعامل مع المؤسسات الحكومية الوزارية
 الثامن والخمسون

١٢-  
م بإعــادة تــشكيل اللجنــة الوزاريــة الخاصــة ٢٠٠٥لــسنة ) ٨(قــرار رئــيس مجلــس الــوزراء رقــم 

 .بتنظيم إصدار الدوائر الحكومية للمطبوعات
 الثامن والخمسون

 الثامن والخمسون . الشؤون االجتماعيةم بإضافة وزير٢٠٠٥لسنة ) ٩(قرار رئيس مجلس الوزراء رقم   -١٣

١٤-  
م بإعــادة تــشكيل لجنــة الــشؤون اإلداريــة ٢٠٠٥لــسنة ) ١٠(قــرار رئــيس مجلــس الــوزراء رقــم 

 .الوزارية الدائمة
 الثامن والخمسون

 الثامن والخمسون .م بتشكيل لجنة دائمة للمنح الدراسية٢٠٠٥لسنة ) ١١(قرار رئيس مجلس الوزراء رقم   -١٥

١٦-  
م بإعــادة تــشكيل اللجنــة الوزاريــة الدائمــة ٢٠٠٥لــسنة ) ١٢(مجلــس الــوزراء رقــم قــرار رئــيس 

 .لمتابعة اآلثار الناجمة عن بناء جدار الضم والتوسع
 الثامن والخمسون
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١٧-  
م بإعـــادة تـــشكيل لجنـــة القـــدس الوزاريـــة ٢٠٠٥لـــسنة ) ١٣(قـــرار رئـــيس مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 .الدائمة
 الثامن والخمسون

١٨-  
م بإضـــافة أعـــضاء إلـــى عـــضوية لجـــان ٢٠٠٥لـــسنة ) ١٤(الـــوزراء رقـــم قـــرار رئـــيس مجلـــس 

 .وزارية
 الثامن والخمسون

١٩-  
م بإضـــافة الجهـــاز المركـــزي لإلحـــصاء ٢٠٠٥لـــسنة ) ١٥(قـــرار رئـــيس مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 .الفلسطيني لعضوية اللجنة الوزارية الخاصة بتنظيم وٕاصدار الدوائر الحكومية للمطبوعات
 الواحد والستين

٢٠-  
م بإضــافة وزيــر التخطــيط لعــضوية لجنــة ٢٠٠٥لــسنة ) ١٦(ار رئــيس مجلــس الــوزراء رقــم قــر 

 .البنية التحتية
 الواحد والستين

٢١-  
 تـــشكيل لجنـــة تقـــصي الحقـــائق م بإعـــادة٢٠٠٥لـــسنة ) ١٧(قـــرار رئـــيس مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 .ياسر عرفات/ ة بمتابعة الملف الطبي للرئيس الشهيدالمفوض
 الواحد والستين

٢٢-  
م بإضـافة وزيـر شـؤون المـرأة إلـى عـضوية ٢٠٠٥لسنة ) ١٨( رئيس مجلس الوزراء رقم قرار

 .لجنة القدس الوزارية الدائمة
 الواحد والستين

٢٣-  
م بتشكيل لجنة وزارية خاصة لدراسة خطـة ٢٠٠٥لسنة ) ١٩(قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 )٢٠٠٧ -٢٠٠٥(التنمية متوسطة المدى 
 الواحد والستين

٢٤-  
بإضـافة وزيـر شـؤون المـرأة إلـى عـضوية  م٢٠٠٥لسنة ) ٢٠(س مجلس الوزراء رقم قرار رئي

 .لجنة القدس الوزارية الدائمة
 الواحد والستين

٢٥-  

م بإضــافة وزيــر التخطــيط إلــى عــضوية ٢٠٠٥لــسنة ) ٢١(قــرار رئــيس مجلــس الــوزراء رقــم 
اء جـــدار الـــضم اللجنـــة الوزاريـــة الدائمـــة لـــشئون االســـتيطان ومتابعـــة اآلثـــار الناجمـــة عـــن بنـــ

 .والتوسع

 الواحد والستين

٢٦-  
ـــم  ـــوزراء رق ـــس ال ـــيس مجل ـــسنة ) ٢٢(قـــرار رئ ـــب ٢٠٠٥ل ـــة خاصـــة لحـــل مطال ـــشكيل لجن م بت

 .العاملين في النقابات المهنية
 الثالث والستون

٢٧-  
م بإضافة وزير الحكم المحلي إلى عضوية ٢٠٠٥لسنة ) ٢٣(قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 . بإعادة المساعدات المقدمة للمواطنين المحتاجيناللجنة الوزارية الخاصة
 الرابع والستون

٢٨-  
م بتقـديم المـساعدات الحكوميـة للمؤسـسات ٢٠٠٥لـسنة ) ٢٤(قرار رئيس مجلس الوزراء رقـم 

 .غير الحكومية
 الرابع والستون

٢٩-  
م بتــشكيل لجنــة خاصــة القتــراح مــسميات ٢٠٠٥لــسنة ) ٢٥(قــرار رئــيس مجلــس الــوزراء رقــم 

 .مناطق المخالةوطنية لل
 الرابع والستون

٣٠-  
م بتـشكيل لجنـة وزاريـة خاصـة لتخـصيص ٢٠٠٥لـسنة ) ٢٦(قرار رئيس مجلـس الـوزراء رقـم 

 .األراضي الحكومية
 الرابع والستون

٣١-  
العقيــد فــارس أحمــد فــارس . م بإضــافة د٢٠٠٥لــسنة ) ٢٧(قــرار رئــيس مجلــس الــوزراء رقــم 

 .ناجي
 الرابع والستون

٣٢-  
م بإعـادة تـشكيل اللجنـة التوجيهيـة الوطنيـة ٢٠٠٥لـسنة ) ٢٨(وزراء رقـم قرار رئيس مجلس ال

 .إلصالح وتطوير قطاع الصحة ونظام الرعاية الصحية
 الرابع والستون
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٣٣-  
م بتــشكيل لجنــة وزاريــة خاصــة لمراجعــة ٢٠٠٦لــسنة ) ٢٨(قــرار رئــيس مجلــس الــوزراء رقــم 

 .م ٢٩/٠٣/٢٠٠٦ -٢٠/١١/٢٠٠٥القرارات التي اتخذتها الحكومة التاسعة منذ تاريخ 
 الثامن والستون

٣٤-  
م بإلغـــاء اللجنـــة الوزاريـــة الدائمـــة للمـــنح ٢٠٠٦لـــسنة ) ٣١(قـــرار رئـــيس مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 .الدراسية
 الثامن والستون

٣٥-  
 تعيـين الـسيد مـازن بـشأنم ٢٠٠٧لـسنة ) هــ.إ/و.م.ر/١/١١(قـرار رئـيس مجلـس الـوزراء رقـم 

 .مجلس الوزراءإسماعيل مصباح هنية مستشارا لرئيس 
 الثاني والسبعون

٣٦-  
 تعيـين الـسيد جـودة بـشأنم ٢٠٠٧لـسنة ) هـ.إ/و.م.ر/١١ /٢(قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 .مرقص مستشارا لرئيس مجلس الوزراء
 الثاني والسبعون

٣٧-  
 إعـادة تـشكيل لجنـة بشأنم ٢٠٠٧لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/١١ /٣(قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 . الوزارية الدائمةالشؤون اإلدارية
 الثاني والسبعون

٣٨-  
 إعـادة تـشكيل لجنـة بشأنم ٢٠٠٧لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/١١ /٤(قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 .الشؤون االقتصادية الوزارية الدائمة
 الثاني والسبعون

٣٩-  
 إعـادة تـشكيل لجنـة بشأنم ٢٠٠٧لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/١١ /٥(قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 .االجتماعية الوزارية الدائمةالشؤون 
 الثاني والسبعون

٤٠-  
 إعـادة تـشكيل لجنـة بشأنم ٢٠٠٧لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/١١ /٦(قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 .البنية التحتية الوزارية الدائمة
 الثاني والسبعون

٤١-  
ـــشكيل بـــشأنم ٢٠٠٧لـــسنة ) هــــ.إ/و.م.ر/١١ /٧(قـــرار رئـــيس مجلـــس الـــوزراء رقـــم   إعـــادة ت

 .ة الوزارية الخاصة بإدارة المساعدات المقدمة للمواطنيناللجن
 الثاني والسبعون

٤٢-  
ـــشكيل بـــشأنم ٢٠٠٧لـــسنة ) هــــ.إ/و.م.ر/١١ /٨(قـــرار رئـــيس مجلـــس الـــوزراء رقـــم   إعـــادة ت

 .اللجنة الوزارية الخاصة للتعامل مع المؤسسات الحكومية غير الوزارية
 الثاني والسبعون

٤٣-  

ـــشكيل بـــشأنم ٢٠٠٧لـــسنة ) هــــ.إ/و.م.ر/١١ /٩ (قـــرار رئـــيس مجلـــس الـــوزراء رقـــم  إعـــادة ت
اللجنــة الخاصــة لوضــع وتنفيــذ خطــة لإلصــالح والتنميــة فــي مجــال إدارة األراضــي واألراضــي 

 .العامة

 الثاني والسبعون

٤٤-  

 إضـــافة وزيـــر بـــشأنم ٢٠٠٧لـــسنة ) هــــ.إ/و.م.ر/١٠/١١(قـــرار رئـــيس مجلـــس الـــوزراء رقـــم 
ـــــة الوزار  ـــــى عـــــضوية اللجن ـــــإدارة المـــــساعدات المقدمـــــة للمـــــواطنين اإلعـــــالم إل ـــــة الخاصـــــة ب ي

 .المحتاجين

 الثاني والسبعون

٤٥-  
ـــوزراء رقـــم  ـــسنة ) هــــ.إ/و.م.ر/١١/١١(قـــرار رئـــيس مجلـــس ال ـــة بـــشأنم ٢٠٠٧ل  تـــشكيل لجن

 .خاصة لدراسة العالوات التي ليس لها نص قانوني
 الثاني والسبعون

٤٦-  
ـــوزراء رقـــم  ـــسنة ) هــــ.إ/و.م.ر/١٢/١١(قـــرار رئـــيس مجلـــس ال ـــة بـــشأنم ٢٠٠٧ل  تـــشكيل لجن

 .تخصيص أرض بديلة ألهالي قرية أم النصر
 الثاني والسبعون

٤٧-  
 تـــشكيل اللجنـــة بـــشأنم ٢٠٠٧لـــسنة ) هــــ.إ/و.م.ر/١٣/١١(قـــرار رئـــيس مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 .الخاصة لوضع اللوائح التنفيذية لقانون التقاعد العام
 الثاني والسبعون
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٤٨-  

 تـــشكيل اللجنـــة بـــشأنم ٢٠٠٧لـــسنة ) هــــ.إ/و.م.ر/١٤/١١(قـــرار رئـــيس مجلـــس الـــوزراء رقـــم 
الخاصـة لوضـع تـصور حـول الـدور الـذي يمكـن للحكومـة أن تقـوم بـه بمناسـبة مـرور أربعــون 

 .م١٩٦٧عاما على احتالل عام 

 الثاني والسبعون

٤٩-  
 تـــشكيل اللجنـــة بـــشأنم ٢٠٠٧لـــسنة ) هــــ.إ/و.م.ر/١٥/١١(قـــرار رئـــيس مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 .وضوع بدل المواصالتالخاصة لبحث م
 الثاني والسبعون

٥٠-  
ـــوزراء رقـــم  ـــسنة ) هــــ.إ/و.م.ر/١٦/١١(قـــرار رئـــيس مجلـــس ال ـــة بـــشأنم ٢٠٠٧ل  تـــشكيل لجن

 .وزارية لمتابعة موضوع آثار وتبعات الحصار القائم
 الثاني والسبعون

٥١-  
 تـــشكيل اللجنـــة بـــشأنم ٢٠٠٧لـــسنة ) هــــ.إ/و.م.ر/١٧/١١(قـــرار رئـــيس مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 . إعادة المفصولين أمنيا إلى العملبشأنصة الخا
 الثاني والسبعون

٥٢-  
 إعـــادة تـــشكيل بـــشأنم ٢٠٠٧لـــسنة ) هــــ.إ/و.م.ر/١٨/١١(قـــرار رئـــيس مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 .اللجنة الخاصة لدراسة أوضاع مدينة  نابلس واعتبارها مدينة منكوبة
 الثاني والسبعون

٥٣-  
 إسـناد حقيبـة وزارة بـشأنم ٢٠٠٧لـسنة ) هـ.إ/و.م.ر/١٩/١١(قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 .التربية والتعليم العالي لوزير التخطيط
 الثاني والسبعون

٥٤-  
 إسـناد حقيبـة وزارة بـشأنم ٢٠٠٧لـسنة ) هـ.إ/و.م.ر/٢٠/١١(قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 .التربية والتعليم العالي لوزير التخطيط
 الثاني والسبعون

٥٥-  
ـــوزراء  ـــسنة ) هــــ.إ/و.م.ر/٢١/١١(رقـــم قـــرار رئـــيس مجلـــس ال ـــة بـــشأنم ٢٠٠٧ل  تـــشكيل لجن

 .لدراسة اآلليات الخاصة بتطبيق عالوة بدل التنقل الثابت
 الثاني والسبعون

٥٦-  
ـــوزراء رقـــم  ـــسنة ) هــــ.إ/و.م.ر/٢٢/١١(قـــرار رئـــيس مجلـــس ال ـــة بـــشأنم ٢٠٠٧ل  تـــشكيل لجن

 .لدراسة موضوع تعيين المعاقين في وزارات السلطة الفلسطينية
 ني والسبعونالثا

٥٧-  
/  تعيـــين الـــسيدبـــشأنم ٢٠٠٧لـــسنة ) هــــ.إ/و.م.ر/٢٣/١١(قـــرار رئـــيس مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 . اقتصادياعالء الدين محمد األعرج مستشاراً 
 الثاني والسبعون

٥٨-  
ـــم  ـــوزراء رق ـــس ال ـــيس مجل ـــسنة ) هــــ.إ/و.م.ر/٢٤/١١(قـــرار رئ ـــشأنم ٢٠٠٧ل ـــة ب  إســـناد حقيب

 .الداخلية لرئيس الوزراء
 لسبعونالثاني وا

٥٩-  
/  تعيـــين الـــسيدبـــشأنم ٢٠٠٧لـــسنة ) هــــ.إ/و.م.ر/٢٥/١١(س الـــوزراء رقـــم ـس مجلــــرار رئيــــقـــ

 .حمود إبراهيم محمد جروان مستشارا أمنيا
 الثاني والسبعون

٦٠-  
ـــوزراء رقـــم  ـــيس مجلـــس ال ـــشأنم ٢٠٠٧لـــسنة ) هــــ.إ/و.م.ر/٢٦/١١(قـــرار رئ ـــسيدب /  تعـــين ال

 .يوسف موسى رزقه مستشارا لرئيس الوزراء
 الثاني والسبعون

٦١-  
 إسـناد حقيبـة وزارة بـشأنم ٢٠٠٧لـسنة ) هـ.إ/و.م.ر/٢٧/١١(قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 .المالية لرئيس الوزراء
 الثاني والسبعون

٦٢-  
 تـــشكيل اللجنـــة بـــشأنم ٢٠٠٧لـــسنة ) هــــ.إ/و.م.ر/٢٨/١١(قـــرار رئـــيس مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 .نواب المختطفينالخاصة لمتابعة قضية أعضاء مجلس الوزراء وال
 الثاني والسبعون
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٦٣-  
 إعادة تشكيل لجنة بشأنم ٢٠٠٧لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/٢٩/١١(قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 .اإلصالح والتطوير الوزارية الدائمة
 الثاني والسبعون

٦٤-  
 تـــشكيل اللجنـــة بـــشأنم ٢٠٠٧لـــسنة ) هــــ.إ/و.م.ر/٣٠/١١(قـــرار رئـــيس مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 ).خلية األزمة(ألزمة الداخلية الخاصة إلدارة ا
 الثاني والسبعون

٦٥-  
 إلغاء تنسيب رشيد بشأنم ٢٠٠٧لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/٣١/١١(قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 .أبو شباك مدير عام األمن الداخلي ووقفه عن العمل
  الثاني والسبعون

٦٦-  
ـــم  إصـــدار م بخـــصوص ٢٠٠٧لـــسنة ) هــــ.إ/و.م.ر/٣٢/١١(قـــرار رئـــيس مجلـــس الـــوزراء رق

 .النشرة المتعلقة بترفيع قوى األمن الداخلي
 الثاني والسبعون

٦٧-  
 إلغـــاء تنـــسيب  بـــشأنم ٢٠٠٧لـــسنة ) هــــ.إ/و.م.ر/٣٣/١١(قـــرار رئـــيس مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 .جهاد حمدان رئيس ديوان الموظفين العام
 الثاني والسبعون

٦٨-  
 إســـناد حقيبتـــي أنبـــشم ٢٠٠٧لـــسنة ) هــــ.إ/و.م.ر/٣٤/١١(قـــرار رئـــيس مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 .التربية والتعليم والسياحة واآلثار لوزير الزراعة
 الثاني والسبعون

٦٩-  

 إســـناد حقائـــب بـــشأنم ٢٠٠٧لـــسنة ) هــــ.إ/و.م.ر/٣٥/١١(قـــرار رئـــيس مجلـــس الـــوزراء رقـــم 
العــدل واألشــغال العامــة واإلســكان واألوقــاف والــشؤون الدينيــة لــوزير االتــصاالت وتكنولوجيــا 

 .المعلومات

 ي والسبعونالثان

٧٠-  
 إسناد حقائب وزارة بشأنم ٢٠٠٧لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/٣٦/١١(قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 .الحكم المحلي والعمل لوزير االقتصاد الوطنيو النقل والمواصالت 
 الثاني والسبعون

٧١-  
 إســـناد حقيبتـــي بـــشأنم ٢٠٠٧لـــسنة ) هــــ.إ/و.م.ر/٣٧/١١(قـــرار رئـــيس مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 .سرى والمحررين لوزير الشباب والرياضةالصحة واأل
 الثاني والسبعون

٧٢-  
 إسـناد حقيبـة وزارة بـشأنم ٢٠٠٧لـسنة ) هـ.إ/و.م.ر/٣٨/١١(قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 .التخطيط لوزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
 الثاني والسبعون

٧٣-  
 إســـناد حقائـــب بـــشأن م٢٠٠٧لـــسنة ) هــــ.إ/و.م.ر/٣٩/١١(قـــرار رئـــيس مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 .ة وشئون المرأة لرئيس مجلس الوزراءالخارجية والثقاف
 الثاني والسبعون

٧٤-  
 إسـناد حقيبـة وزارة بـشأنم ٢٠٠٧لـسنة ) هـ.إ/و.م.ر/٤٠/١١(قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 .الشؤون االجتماعية لوزير االقتصاد الوطني
 الثاني والسبعون

٧٥-  
ـــوزراء رقـــم  ـــسنة ) هــــ.إ/و.م.ر/٤١/١١(قـــرار رئـــيس مجلـــس ال ـــة بـــشأنم ٢٠٠٧ل  تـــشكيل لجن

 .لدراسة هيكليات الوزارات ومؤسسات السلطات
 الثاني والسبعون

٧٦-  
ـــوزراء رقـــم  ـــسنة ) هــــ.إ/و.م.ر/٤٢/١١(قـــرار رئـــيس مجلـــس ال ـــة بـــشأنم ٢٠٠٧ل  تـــشكيل لجن

 .إلعداد هيكلية هيئة مكافحة الكسب غير المشروع
 الثاني والسبعون

٧٧-  

ـــو  ـــسنة ) هــــ.إ/و.م.ر/٤٣/١١(زراء رقـــم قـــرار رئـــيس مجلـــس ال ـــة بـــشأنم ٢٠٠٧ل  تـــشكيل لجن
ـــات ال ـــشأنخاصـــة المقدمـــة فحـــص الطلب  كـــشهداء ســـقطوا نتيجـــة األحـــداث  اعتمـــاد ضـــحاياب

 .م ١٤/٠٦/٢٠٠٧المؤسفة حتى تاريخ 

 الثاني والسبعون
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٧٨-  
 إنهـــاء تعيـــين بـــشأنم ٢٠٠٧لـــسنة ) هــــ.إ/و.م.ر/٤٤/١١(قـــرار رئـــيس مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 .عزام األحمد نائبا لرئيس مجلس الوزراء/ السيد
 الثاني والسبعون

٧٩-  
 تعيـين الـسيد زيـاد بـشأنم ٢٠٠٧لـسنة ) هــ.إ/و.م.ر/٤٥/١١(قرار رئيس مجلس الـوزراء رقـم 

 .شكري الظاظا نائب لرئيس مجلس الوزراء
 الثاني والسبعون

٨٠-  
ـــوزراء رقـــم  ـــسنة ) هــــ.إ/و.م.ر/٤٦/١١(قـــرار رئـــيس مجلـــس ال ـــة  تـــشبـــشأنم ٢٠٠٧ل كيل لجن

 .المصالحة الوطنية
 الثاني والسبعون

٨١-  
 إسـناد حقيبـة وزارة بـشأنم ٢٠٠٧لـسنة ) هـ.إ/و.م.ر/٤٧/١١(قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 .اإلعالم باإلضافة لحقيبتي وزارة الصحة ووزارة األسرى والمحررين لوزير الشباب والرياضة
 الثاني والسبعون

٨٢-  
ـــوزراء رقـــم  ـــسنة ) هــــ.إ/و.م.ر/٤٨/١١(قـــرار رئـــيس مجلـــس ال ـــة بـــشأنم ٢٠٠٧ل  تـــشكيل لجن

 .تحقيق وطنية
 الثاني والسبعون

٨٣-  
 تشكيل لجنة إلزالة بشأنم ٢٠٠٧لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/٤٩/١١(قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 .التعديات على األراضي الحكومية
 الثاني والسبعون

٨٤-  
/  انتداب المستـشاربشأنم ٢٠٠٧لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/٥٠/١١(قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 .محمد أحمد حسين عابد لديوان الفتوى والتشريع وتكليفه برئاسته
 الثاني والسبعون

٨٥-  

/ الــدكتور انتـداب بـشأنم ٢٠٠٧لـسنة ) هــ.إ/و.م.ر/٥١/١١(قـرار رئـيس مجلـس الـوزراء رقـم 
ديوان محمـــد إبـــراهيم عبـــد اهللا المـــدهون رئـــيس ديـــوان رئـــيس الـــوزراء قائمـــا بأعمـــال رئـــيس لـــ

 . العامالموظفين

 الثاني والسبعون

٨٦-  

ـــوزراء رقـــم  ـــسنة ) هــــ.إ/و.م.ر/٥٣/١١(قـــرار رئـــيس مجلـــس ال ـــة بـــشأنم ٢٠٠٧ل  تـــشكيل لجن
وكــذلك للنظــر فــي مــشاكل بعــض ، خاصــة لدراســة تخــصيص نــسبة مــن األراضــي الحكوميــة

 .التخصيصات

 الثالث والسبعون

٨٧-  
ـــوزراء رقـــم  ـــسنة )هــــ.إ/و.م.ر/٥٤/١١(قـــرار رئـــيس مجلـــس ال ـــة بـــشأنم ٢٠٠٧ ل  تـــشكيل لجن

 .خاصة لحصر المباني المؤجرة للحكومة
 الثالث والسبعون

٨٨-  
 تـــشكيل اللجنـــة بـــشأنم ٢٠٠٧لـــسنة ) هــــ.إ/و.م.ر/٥٥/١١(قـــرار رئـــيس مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 .الخاصة لوضع المعايير الخاصة بالرتب العسكرية
 الثالث والسبعون

٨٩-  

 تـشكيل لجنـة لدراسـة بشأنم ٢٠٠٨لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/١/١١(قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
نمـوذج البيانـات التكـاملي " المقترح المقدم من وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بعنوان 

 ".للحكومة الفلسطينية

 الثالث والسبعون

٩٠-  
 تـشكيل لجنـة إلدارة بـشأنم ٢٠٠٨لـسنة ) هــ.إ/و.م.ر/٢/١١(قرار رئيس مجلس الـوزراء رقـم 

 القة مع شركة االتصاالت الفلسطينيةأزمة الع
 الثالث والسبعون

٩١-  
 تـشكيل لجنـة تمويـل بـشأنم ٢٠٠٨لـسنة ) هـ.إ/و.م.ر/٣/١١(قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 .المشاريع الصغيرة
 الثالث والسبعون
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٩٢-  
 تـشكيل لجنـة لدراسـة بشأنم ٢٠٠٨لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/٤/١١(قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 .المخاطرةملف عالوات 
 الثالث والسبعون

٩٣-  
 تـشكيل لجنـة لدراسـة بشأنم ٢٠٠٨لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/٥/١١(قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 .الرتب والترقيات العسكرية في وزارة الداخلية
 الثالث والسبعون

٩٤-  
ـــوزراء رقـــم  ـــسنة ) هــــ.إ/و.م.ر/١٠/١١(قـــرار رئـــيس مجلـــس ال ـــة ل تـــشكيبـــشأنم ٢٠٠٨ل  لجن

 .الهاربينلمتابعة أمالك 
 الثالث والسبعون

٩٥-  

ـــوزراء رقـــم  ـــسنة ) هــــ.إ/و.م.ر/١١/١١(قـــرار رئـــيس مجلـــس ال ـــة بـــشأنم ٢٠٠٨ل  تـــشكيل لجن
خاصـــة لبحـــث قــــضية مـــستحقات وزارة األوقــــاف والـــشؤون الدينيـــة علــــى الحكومـــة والــــوزارات 

 .األخرى

 الثالث والسبعون

٩٦-  
ـــوزراء رقـــم  ـــسنة ) هــــ.إ/و.م.ر/١٢/١١(قـــرار رئـــيس مجلـــس ال ـــة بـــشأنم ٢٠٠٨ل  تـــشكيل لجن

 .خاصة لدراسة وضع الصندوق الفلسطيني لتعوض مصابي حوادث الطرق
 الثالث والسبعون

٩٧-  

. د/  تكليـف الـسيدبـشأنم ٢٠٠٨لـسنة ) هــ.إ/و.م.ر/١٣/١١(قرار رئيس مجلس الـوزراء رقـم 
مة  فعاليـات القـدس عاصـإلحيـاءعطا اهللا عبد العال أبو الـسبح برئاسـة اللجنـة الوطنيـة العليـا 

 ٢٠٠٩الثقافة العربية لعام 

 الرابع والسبعون

٩٨-  
/  تكليـــف الـــسيدبـــشأن ٢٠٠٨لـــسنة ) هــــ.إ/و.م.ر/١٤/١١(قـــرار رئـــيس مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 محمد عبد الفتاح عبد الوهاب عسقول بحقيبة التربية والتعليم والتعليم العالي
 الرابع والسبعون

٩٩-  
/  تكليـــف الـــسيدبـــشأنم ٢٠٠٨لـــسنة ) هـــ.إ/و.م.ر/١٥/١١(قــرار رئـــيس مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 األسرى لحقيبة وزارة شؤون باإلضافةأحمد ذياب شويدح بحقيبة وزارة العدل 
 الرابع والسبعون

١٠٠-  
/  تكليـــف الـــسيدبـــشأنم ٢٠٠٨لـــسنة ) هـــ.إ/و.م.ر/١٦/١١(قــرار رئـــيس مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  الوطنيواألمنسعيد محمد شعبان صيام بحقيبة وزارة الداخلية 
  والسبعونالرابع

١٠١-  
/  تكليـــف الـــسيدبـــشأنم ٢٠٠٨لـــسنة ) هـــ.إ/و.م.ر/١٧/١١(قــرار رئـــيس مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  والشؤون الدينيةاألوقافطالب حماد خليل أبو شعر بحقيبة وزارة 
 الرابع والسبعون

١٠٢-  
/  تكليـــف الـــسيدبـــشأنم ٢٠٠٨لـــسنة ) هـــ.إ/و.م.ر/١٨/١١(قــرار رئـــيس مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 كرد بحقيبة وزارة الشؤون االجتماعيةأحمد حرب أحمد ال
 الرابع والسبعون

١٠٣-  

/  تكليـــف الـــسيدبـــشأنم ٢٠٠٨لـــسنة ) هـــ.إ/و.م.ر/١٩/١١(قــرار رئـــيس مجلـــس الـــوزراء رقـــم 
 لحقيبـــــة وزارة النقــــــل باإلضـــــافةأســـــامة عبـــــد الحلـــــيم توفيـــــق العيــــــسوي بحقيبـــــة وزارة الثقافـــــة 

 والمواصالت

 الرابع والسبعون

١٠٤-  

 حقيبتـــي إســـناد بـــشأنم ٢٠٠٨لـــسنة ) هــــ.إ/و.م.ر/٢٠/١١(راء رقـــم قـــرار رئـــيس مجلـــس الـــوز 
 لحقيبـــة وزارة باإلضــافةزيــاد شـــكري الظاظــا / وزارة الحكــم المحلــي ووزارة شــؤون المـــرأة للــسيد

 االقتصاد الوطني

 الرابع والسبعون

١٠٥-  
 إسـناد حقيبـة وزارة بـشأنم ٢٠٠٨لـسنة ) هـ.إ/و.م.ر/٢١/١١(قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

  لحقيبة وزارة الزراعةباإلضافة األغامحمد / سياحة واآلثار للسيدال
 الرابع والسبعون
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١٠٦-  
 إسـناد حقيبـة وزارة بـشأنم ٢٠٠٨لـسنة ) هـ.إ/و.م.ر/٢٢/١١(قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

  لحقيبة وزارة الشباب والرياضةباإلضافةباسم نعيم / الصحة للسيد
 الرابع والسبعون

١٠٧-  
 إسـناد حقيبـة وزارة بـشأنم ٢٠٠٨لـسنة ) هـ.إ/و.م.ر/٢٣/١١(وزراء رقم قرار رئيس مجلس ال

 محمد أحمد عوض األمين العام لمجلس الوزراء باإلضافة ألمانة المجلس/ التخطيط للسيد
 الرابع والسبعون

١٠٨-  
 إســـناد حقيبتـــي بـــشأنم ٢٠٠٨لـــسنة ) هــــ.إ/و.م.ر/٢٤/١١(قـــرار رئـــيس مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 إسماعيل عبد السالم هنية باإلضافة لرئاسة الوزراء/ يدالخارجية والمالية للس
 الرابع والسبعون

١٠٩-  

 إسـناد حقيبـة وزارة بـشأنم ٢٠٠٨لـسنة ) هـ.إ/و.م.ر/٢٥/١١(قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
يوســــف محمــــود المنــــسي باإلضــــافة  لــــوزارة االتــــصاالت / األشــــغال العامــــة واإلســــكان للــــسيد

 وتكنولوجيا المعلومات

 لسبعونالرابع وا

١١٠-  
 إلغاء قرارات سابقة بشأنم ٢٠٠٨لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/٢٦/١١(قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 بإسناد الحقائب الوزارية
 الرابع والسبعون

١١١-  
ـــوزراء رقـــم  ـــسنة ) هــــ.إ/و.م.ر/٢٧/١١(قـــرار رئـــيس مجلـــس ال ـــة بـــشأنم ٢٠٠٨ل  تـــشكيل لجن

 لدراسة زيادة المساعدات لبلديات قطاع غزة
 بعونالرابع والس

١١٢-  
 إعادة تشكيل لجنة بشأنم ٢٠٠٨لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/٢٨/١١(قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 الشؤون االقتصادية الوزارية الدائمة
 الرابع والسبعون

١١٣-  
 إعادة تشكيل لجنة بشأنم ٢٠٠٨لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/٢٩/١١(قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
 الشؤون اإلدارية الوزارية الدائمة

 ع والسبعونالراب

١١٤-  
ـــوزراء رقـــم  ـــسنة ) هــــ.إ/و.م.ر/٣٠/١١(قـــرار رئـــيس مجلـــس ال ـــة بـــشأنم ٢٠٠٨ل  تـــشكيل لجن

 ٠٢/٠٧/٢٠٠٨ الموافق األربعاءخاصة للتحقيق في األحداث التي جرت في معبر رفح يوم 
 الرابع والسبعون

١١٥-  
ـــوزراء رقـــم  ـــسنة ) هــــ.إ/و.م.ر/٣١/١١(قـــرار رئـــيس مجلـــس ال ـــة بـــشأنم ٢٠٠٨ل  تـــشكيل لجن

 صة لمتابعة عملية توزيع االسمنت الوارد إلى قطاع غزةخا
 الرابع والسبعون

١١٦-  
ـــوزراء رقـــم  ـــسنة ) هــــ.إ/و.م.ر/٣٢/١١(قـــرار رئـــيس مجلـــس ال ـــة بـــشأنم ٢٠٠٨ل  تـــشكيل لجن

 خاصة لدراسة كيفية التعامل مع أرض الوقف في المغراقة
 الرابع والسبعون

١١٧-  
ـــوزراء رقـــم  ـــسنة )هــــ.إ/و.م.ر/٣٣/١١(قـــرار رئـــيس مجلـــس ال ـــة بـــشأنم ٢٠٠٨ ل  تـــشكيل لجن

 خاصة لتمويل مشاريع ومبادرات فردية وٕابداعية
 الرابع والسبعون

١١٨-  
 إعادة تشكيل لجنة بشأنم ٢٠٠٨لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/٣٤/١١(قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 الشؤون االجتماعية الوزارية الدائمة
 الرابع والسبعون

١١٩-  
 إعادة تشكيل لجنة بشأنم ٢٠٠٨لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/٣٥/١١(قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 اإلصالح والتطوير الوزارية الدائمة
 الرابع والسبعون

١٢٠-  
ـــوزراء رقـــم  ـــسنة ) هــــ.إ/و.م.ر/٣٦/١١(قـــرار رئـــيس مجلـــس ال ـــة بـــشأنم ٢٠٠٨ل  تـــشكيل لجن

 خاصة لوضع السياسات العامة الستخدام األراضي الحكومية
 الرابع والسبعون

١٢١-  
ـــ ـــسنة ) هــــ.إ/و.م.ر/٣٧/١١(وزراء رقـــم قـــرار رئـــيس مجلـــس ال ـــة بـــشأنم ٢٠٠٨ل  تـــشكيل لجن

 خاصة لدراسة المقترحات الخاصة بنظام الكفاالت والضمانات
 الرابع والسبعون



 

  ٢٠١١                      يونيو ديوان الفتوى والتشريع                             فھرس الوقائع الفلسطينية           
  

 

 ٢١٣

١٢٢-  
 إضـــافة رئـــيس بـــشأنم ٢٠٠٨لـــسنة ) هــــ.إ/و.م.ر/٣٨/١١(قـــرار رئـــيس مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  الدائمةديوان الموظفين إلى عضوية لجنة اإلصالح والتطوير الوزارية
 الرابع والسبعون

١٢٣-  
 إسـناد حقيبـة وزارة بـشأنم ٢٠٠٨لـسنة ) هـ.إ/و.م.ر/٣٩/١١(قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 محمد فرج محمود الغول / العدل للسيد
 الرابع والسبعون

١٢٤-  
ـــوزراء رقـــم  ـــسنة ) هــــ.إ/و.م.ر/٤٠/١١(قـــرار رئـــيس مجلـــس ال ـــة بـــشأنم ٢٠٠٨ل  تـــشكيل لجن

  خط بحري في قطاع غزةخاصة لدراسة موضوع تدشين
 الرابع والسبعون

١٢٥-  
ـــوزراء رقـــم  ـــسنة ) هــــ.إ/و.م.ر/٤١/١١(قـــرار رئـــيس مجلـــس ال ـــة بـــشأنم ٢٠٠٨ل  تـــشكيل لجن

 طوارئ إلدارة الحكومة في حال حدوث عدوان على قطاع غزة
 الرابع والسبعون

١٢٦-  
ـــوزراء رقـــم  ـــسنة ) هــــ.إ/و.م.ر/٤٢/١١(قـــرار رئـــيس مجلـــس ال ـــة بـــشأنم ٢٠٠٨ل  تـــشكيل لجن

 حصر األضرار التي لحقت بالوزارات المختلفة خالل الحرب على غزةل
 الرابع والسبعون

١٢٧-  
 تـشكيل لجنـة لرصـد بـشأنم ٢٠٠٩لـسنة ) هـ.إ/و.م.ر/١/١١(قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 وتوثيق الممارسات اإلجرامية للعدوان والحرب اإلسرائيلية على غزة
 الرابع والسبعون

١٢٨-  
ـــوزرا ـــيس مجلـــس ال ـــسنة ) هــــ.إ/و.م.ر/٢/١١(ء رقـــم قـــرار رئ ـــشكيل اللجنـــة بـــشأنم ٢٠٠٩ل  ت

 الوطنية العليا لإلغاثة  
 الرابع والسبعون

١٢٩-  
 تـشكيل لجنـة وطنيـة بـشأنم ٢٠٠٩لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/٣/١١(قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 لتقييم األثر البيئي للعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة
 الرابع والسبعون

١٣٠-  
 تـشكيل لجنـة تحقيـق بـشأنم ٢٠٠٩لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/٤/١١(لس الوزراء رقم قرار رئيس مج

 في المخالفات الصادرة عن عناصر أمنية في وزارة الداخلية  
 الرابع والسبعون

١٣١-  
 تـشكيل لجنـة للـدعم بـشأنم ٢٠٠٩لـسنة ) هــ.إ/و.م.ر/٥/١١(قرار رئيس مجلس الوزراء رقـم 

 لألطفالالنفسي 
 الرابع والسبعون

١٣٢-  
 تـشكيل لجنـة لدراسـة بشأنم ٢٠٠٩لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/٦/١١(رئيس مجلس الوزراء رقم قرار 

  االلكترونيةواألجهزةاحتياجات الوزارات من المعدات 
 الرابع والسبعون

١٣٣-  
 إعادة تشكيل اللجنـة بشأنم ٢٠٠٩لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/٧/١١(قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 لمقدمة للمواطنينالوزارية الخاصة بإدارة المساعدات ا
 الرابع والسبعون

١٣٤-   
 تـشكيل لجنـة لتنفيـذ بـشأنم ٢٠٠٨لـسنة ) هــ.إ/و.م.ر/٨/١١(قرار رئيس مجلس الـوزراء رقـم 

  مشروع استخدام مواد بناء محلية إلعادة اعمار قطاع غزة
  الخامس والسبعون

١٣٥-   
 عليـا  تـشكيل لجنـةبـشأنم ٢٠٠٩لـسنة ) هــ.إ/و.م.ر/١١ /٩(قرار رئيس مجلس الـوزراء رقـم 

  لدراسة التعيينات والترقيات في الفئتين األولى والعليا
  الخامس والسبعون

١٣٦-   
ـــوزراء رقـــم  ـــيس مجلـــس ال ـــشأن ٢٠٠٩لـــسنة ) هــــ.إ/و.م.ر/١١ /١٠(قـــرار رئ ـــة ب  تـــشكيل لجن

  لدراسة مشروع وضع الدمغة على المعامالت الرسمية
  الخامس والسبعون

١٣٧-   
ـــوزراء رقـــم  ـــيس مجلـــس ال ـــشأن ٢٠٠٩لـــسنة ) هــــ.إ/و.م.ر/١١ /١١(قـــرار رئ ـــة ب  تـــشكيل لجن

   للنكبة٦١إلحياء الذكرى الـ 
  الخامس والسبعون

١٣٨-   
 تـشكيل لجنـة لحـل بـشأن ٢٠٠٩لـسنة ) هـ.إ/و.م.ر/١١ /١٢(قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

  األزمة في وزارة الشؤون الخارجية
  الخامس والسبعون
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 ٢١٤

١٣٩-   
/  تكليـــف الـــسيدبـــشأن ٢٠٠٩لـــسنة ) هــــ.إ/و.م.ر/١١ /١٣(قـــرار رئـــيس مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  فتحي أحمد محمد حماد حقيبة وزارة الداخلية واألمن الوطني
  الخامس والسبعون

١٤٠-   
 تـــشكيل اللجنـــة بـــشأن ٢٠٠٩لـــسنة ) هــــ.إ/و.م.ر/١١ /١٤(قـــرار رئـــيس مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  الوطنية العليا لمكافحة أنفلونزا الخنازير
  الخامس والسبعون

١٤١-   
 إعـــادة تـــشكيل بـــشأن ٢٠٠٩لـــسنة ) هــــ.إ/و.م.ر/١١ /١٥ (قـــرار رئـــيس مجلـــس الـــوزراء رقـــم

  المجلس الوزاري المصغر
  الخامس والسبعون

١٤٢-   
ـــوزراء رقـــم  ـــيس مجلـــس ال ـــشأن ٢٠٠٩لـــسنة ) هــــ.إ/و.م.ر/١١ /١٦(قـــرار رئ ـــة ب  تـــشكيل لجن

  لدراسة سبل الحد من حوادث الدراجات النارية 
  الخامس والسبعون

١٤٣-   
ـــوزراء رقـــم  ـــيس مجلـــس ال ـــشأن ٢٠٠٩لـــسنة ) هــــ.إ/و.م.ر/١١ /١٧(قـــرار رئ ـــة ب  تـــشكيل لجن

  لدراسة رواتب الشهداء العسكريين والمدنيين
  الخامس والسبعون

١٤٤-   
ـــوزراء رقـــم  ـــيس مجلـــس ال ـــشأن ٢٠٠٩لـــسنة ) هــــ.إ/و.م.ر/١١ /١٨(قـــرار رئ ـــة ب  تـــشكيل لجن
  المراقبة والسالمة العامة للشواطئ

  الخامس والسبعون

١٤٥-   
 تــشكيل لجنـة فنيــة بـشأن ٢٠٠٩لــسنة ) هــ.إ/و.م.ر/١٩/١١(قـرار رئـيس مجلــس الـوزراء رقــم 

  لدراسة مبادلة قطعة أرض في منطقة بيت الهيا ببرج الغفري القائم بمدينة غزة
  الخامس والسبعون

١٤٦-   
ــــوزراء رقــــم  ــــسنة ) هـــــ.إ/و.م.ر/٢٠/١١(قــــرار رئــــيس ال ــــق ٢٠٠٩ل م بــــشأن لجنــــة رصــــد توثي

  الممارسات اإلجرامية للعدوان والحرب على قطاع غزة
  ادس والسبعونالس

١٤٧-   
م بـــشأن تــــشكيل لجنـــة وزاريــــة ٢٠٠٩لـــسنة ) هـــــ.إ/و.م.ر/٢١/١١(قـــرار رئـــيس الــــوزراء رقـــم 

  لمتابعة وتنظيم تأجير الشقق السكنية للمتضررين من حرب الفرقان
 السادس والسبعون

١٤٨-   
م بـــشأن تـــشكيل لجنـــة خاصـــة ٢٠٠٩لـــسنة ) هــــ.إ/و.م.ر/٢٢/١١(قـــرار رئـــيس الـــوزراء رقـــم 

  ة الغوث وتشغيل الالجئينللتعامل مع وكال
 السادس والسبعون

١٤٩-   

م بشأن تعديل قـرار رئـيس الـوزراء ٢٠٠٩لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/٢٤/١١(قرار رئيس الوزراء رقم 
م والقاضـي بتـشكيل لجنـة المراقبـة والـسالمة العامـة ٢٠٠٩لـسنة ) هــ.إ/و.م.ر/١٢١/١١(رقـم 

  للشواطئ

 السادس والسبعون

١٥٠-   
م بشأن تشكيل لجنة لدراسة مقترح ٢٠٠٩لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/٢٥/١١(قرار رئيس الوزراء رقم 

  خدمة العلم للخريجين الجدد في العمل الميداني
 السادس والسبعون

١٥١-   
م بشأن تشكيل لجنة لدراسة اآلثار ٢٠٠٩لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/٢٦/١١(قرار رئيس الوزراء رقم 

  المترتبة على إصدار مرسوم االنتخابات
 السادس والسبعون

١٥٢-   

ـــم قـــرار ـــيس الـــوزراء رق ـــسنة ) هــــ.إ/و.م.ر/٢٧/١١( رئ ـــشكيل لجنـــة شـــرعية ٢٠٠٩ل م بـــشأن ت
خاصة لدراسة استخدام إيرادات وزارة األوقـاف والـشؤون الدينيـة فـي تغطيـة رواتـب بعـض مـن 

  موظفيها

 السادس والسبعون

١٥٣-   
ـــوزراء رقـــم  ـــسنة ) هــــ.إ/و.م.ر/٢٨/١١(قـــرار رئـــيس مجلـــس ال ـــة ٢٠٠٩ل م بـــشأن تـــشكيل لجن

  .لوضع تصور حول ارتفاع قيمة إيجار الشقق السكنيةوزارية 
 

  السابع والسبعون
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 ٢١٥

١٥٤-   
م بشأن تمديد عمل اللجنـة ٢٠٠٩لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/٢٩/١١(قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 .  المركزية للتوثيق ومالحقة مجرمي الحرب اإلسرائيليين
 السابع والسبعون

١٥٥-   

م بشأن تشكيل لجنـة خاصـة ٢٠١٠لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/١/١١(قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
الــدكتور عيــد شــحدة حــسن (لبيـان التالعــب فــي األمــوال المــستثمرة فــي محافظــة رفـح مــن قبــل 

 ).عوكل وولده حازم عيد شحدة عوكل

 السابع والسبعون
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 ٢١٦

  
  

  القسم التاسع

  ����ن السادة الوزراءع الصادرة القرارات الوزارية����
  

الـــوزراء فـــي حـــدود زاريـــة الـــصادرة عـــن  هـــذا القـــسم القـــرارات الو يتنـــاول

 وتعديالته والتـشريعات األساسي الممنوحة لهم بموجب القانون هماتاختصاص

ــــة مباشــــرة بــــالجمهوراألخــــرى ــــرارات لهــــا عالق ــــًا مــــا تكــــون هــــذه الق  ،، وغالب

والجهــات التــي تتعامــل مــع الــدوائر الحكوميــة كــالقرارات الوزاريــة التــي تــصدر 

ـــوطني ـــر االقتـــصاد ال ـــنظم بعـــض عـــن وزي ـــة األمـــور وت ـــر  التجاري ـــرار وزي كق

 ، وقراره بشأن تعبئة اسـطوانات الغـاز المنزليـة،التموين بشأن اللحوم المجمدة

 ،وتغليــف المــواد الغذائيــة بأكيــاس النــايلون الــسوداءوقــراره بــشأن حظــر تعبئــة 

 ١٩٩٦لـــسنة ) ١(، وقـــرار وزيـــر العـــدل رقـــم ومـــا يتعلـــق بالمـــصاغ الذهبيـــة

 وقـــــــرار وزيـــــــر البريـــــــد ،يذيـــــــة لقـــــــانون الترجمـــــــة والمتـــــــرجمين التنفةبالالئحـــــــ

ــــــصاالت رقــــــم  ــــــسنة ) ١(واالت ــــــسلكية ١٩٩٦ل ــــــصاالت ال ــــــشأن نظــــــام االت  ب

ـــانون العمـــل  ،والالســـلكية ـــي يـــصدرها وزيـــر العمـــل اســـتنادًا لق وكـــالقرارات الت

مـن قـرارات فـي حـدود الـصالحيات المعطـاة   وهكـذامنظمة لشريحة العمـالوال

  .للسادة الوزراء
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 ٢١٧

  

   الوزاريةتالقرارا
  

  عدد الوقائع   رقم القرار وعنوانه  الرقم

  الثالث عشر   التنفيذية لقانون الترجمة والمترجمينةم بالالئح١٩٩٦لسنة ) ٦٦(قرار وزير العدل رقم    -١

  الرابع عشر   ة السلكية والالسلكيت نظام االتصاالبشأنم ١٩٩٦لسنة ) ١(قرار وزير االتصاالت رقم    -٢

  الخامس عشر   تشكيل مجلس قروي لمنطقة المصدربشأنم ١٩٩٦لسنة ) ١( الحكم المحلي رق قرار وزير   -٣

٤-   
 تنظــيم االنتفــاع بالوحــدات العقاريــة التــي تحــصل عليهــا بــشأنم ١٩٩٦لــسنة ) ١(قــرار وزيــر اإلســكان رقــم 

  وزارة اإلسكان 
  التاسع عشر

٥-   
يــــة لقــــانون تمليــــك الطبقــــات والــــشقق  الالئحــــة التنفيذبــــشأنم ١٩٩٧لــــسنة ) ٢(قــــرار وزيــــر اإلســــكان رقــــم 

  والمحالت
  التاسع عشر

  التاسع عشر   إنشاء قرية جحر الديك بشأنقرار وزير الحكم المحلي    -٦

  التاسع عشر   إنشاء قرية الشوكةبشأنقرار وزير الحكم المحلي    -٧

  التاسع عشر   إنشاء قرية وادي السلقا الزراعيةبشأنقرار وزير الحكم المحلي    -٨

  التاسع عشر  ر الحكم المحلي بإنشاء قرية المغراقة قرار وزي   -٩

  التاسع عشر   إنشاء قرية القرين بشأنقرار وزير الحكم المحلي    -١٠

  التاسع عشر   إنشاء قرية البيوك الزراعيةبشأنقرار وزير الحكم المحلي    -١١

  التاسع عشر   توسيع نفوذ بلدية النصيراتبشأنقرار وزير الحكم المحلي    -١٢

١٣-   
مـن قـانون ) ـهـ(فقره) ١) (٣( زيادة المبلغ المقرر في المادة بشأنم ١٩٩٨لسنة ) ١(لعدل رقم قرار وزير ا

 إلـى عـشرين ألـف دينـار ويـشمل ذلـك الـدعاوى التـي تتعلـق بـاألموال ١٩٤٧صالحية محاكم الـصلح لـسنة 
  منقولةال غير

  الثالث والعشرون

١٤-   
 بـــشأن ١٩٩٧لـــسنة ) ٢( القـــرار رقـــم م بتعـــديل بعـــض أحكـــام١٩٩٨لـــسنة ) ١(قـــرار وزيـــر اإلســـكان رقـــم 

   لقانون تمليك الطبقات والشقق والمحالت التنفيذيةالالئحة
  الثالث والعشرون

١٥-   
 تنظـيم بـشأن ١٩٩٧ لـسنة )١(م بتعديل بعض أحكام القرار رقم ١٩٩٨لسنة ) ٢(قرار وزير اإلسكان رقم 

  االنتفاع بالوحدات العقارية التي تحصل عليها وزارة اإلسكان
  ن والعشرونالثام

  الحادي والثالثون   تعبئة اسطوانات الغاز المنزليةبشأنم ١٩٩٩لسنة ) ١(قرار وزير التموين رقم    -١٦

  الحادي والثالثون   إجراءات الصيانة في محطات الوقودبشأنم ١٩٩٩لسنة ) ٢(قرار وزير التموين رقم    -١٧

  ادي والثالثونالح   اللحوم المجمدةبشأنم ١٩٩٩لسنة) ٣(قرار وزير التموين رقم    -١٨
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 ٢١٨

  الحادي والثالثون   عرض اللحوم المفرومة للبيع بشأنم ١٩٩٩لسنة ) ٤(قرار وزير التموين رقم    -١٩

٢٠-   
ر تعبئة وتغليف المواد الغذائية بأكياس النايلون حظ بشأنم ١٩٩٩لسنة ) ٥(قرار وزير التموين رقم 

  السوداء
  الحادي والثالثون

  الثاني والثالثون   تحديد نفقات تحليل المواد الغذائيةبشأنم ١٩٩٩ لسنة) ٦(رار وزير التموين رقم ق   -٢١

  الثاني والثالثون   عالمات دمغ وترقيم المعادن الثمينةبشأنم ١٩٩٩لسنة ) ٧(قرار وزير التموين رقم    -٢٢

  الثاني والثالثون   توسيع نفوذ بلدية خزاعةبشأنقرار وزير الحكم المحلي    -٢٣

٢٤-   
لسنة ) ١٢(م بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون االجتماعات رقم ٢٠٠٠ة لسن) ١(قرار وزير الداخلية رقم 

  م١٩٩٨
  الثالث والثالثون

  السادس والثالثون   تحديد أسعار بيع رغيف الخبز للمستهلكبشأنم ٢٠٠٠لسنة ) ١(قرار وزير التموين رقم    -٢٥

٢٦-   
والحــــرف الخاصــــة  تعليمــــات وشــــروط مزاولــــة المهــــن بــــشأنم ٢٠٠٠لــــسنة ) ٢(قــــرار وزيــــر التمــــوين رقــــم 

  بالمعادن الثمينة
  السادس والثالثون

  السابع والثالثون   إضافة اليود إلى ملح الطعامبشأنم ٢٠٠١لسنة ) ١(قرار وزير التموين رقم    -٢٧

  التاسع والثالثون   صك عالمة مميزة على المصوغاتبشأنم ٢٠٠١لسنة ) ٢(قرار وزير التموين رقم    -٢٨

  التاسع والثالثون   ظهور وأجنحة الدجاج المجمدبشأنم ٢٠٠١ة لسن) ٣(قرار وزير التموين رقم    -٢٩

  األربعون   اإلجراءات والتعليمات والرسوم لترخيص المحاجر بشأنم ٢٠٠٠لسنة ) ١(قرار وزير الصناعة رقم    -٣٠

  األربعون   تداول وبيع مبيدات اآلفات الزراعيةبشأنم ٢٠٠٢لسنة ) ١(قرار وزير الزراعة رقم    -٣١

٣٢-   
فقة بترخيص محال بيع وتداول المبيدات ا شروط المو بشأنم ٢٠٠٢لسنة ) ٢(راعة رقم قرار وزير الز 

  الزراعية
  األربعون

٣٣-   
 نفقات فحص وتحليل عينات المواد الغذائية والمنتجات بشأنم ٢٠٠٢لسنة ) ١(قرار وزير التموين رقم 

  الكيميائية
  الرابع واألربعون

  الخامس واألربعون   تحديد أسعار بيع رغيف الخبز للمستهلكنبشأم ٢٠٠٢لسنة ) ٢(قرار وزير التموين رقم    -٣٤

  الخامس واألربعون   تحديد أسعار بيع الدقيق األبيض للمستهلكبشأنم ٢٠٠٢لسنة ) ٣(قرار وزير التموين رقم    -٣٥

  الخامس واألربعون  " وسم اإلنتاج "  بطاقة البيان بشأنم ٢٠٠٣لسنة ) ١(قرار وزير التموين رقم    -٣٦

٣٧-   
 بيع وتأجير الوحدات العقارية المملوكة بشأنم ٢٠٠٤لسنة )  ١(ر األشغال العامة واإلسكان رقم قرار وزي

  للوزارة
  التاسع واألربعون

  الخمسون   حظر إدخال بعض السلعبشأنم ٢٠٠٣لسنة ) ١(قرار وزير االقتصاد الوطني رقم    -٣٨

  الخمسون  ون رب الطماطم  استيراد معجبشأنم ٢٠٠٤لسنة ) ١(قرار وزير االقتصاد الوطني رقم    -٣٩
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 ٢١٩

  الخمسون   تمديد فترة االعتراض على العالمات التجاريةبشأنم ٢٠٠٤لسنة ) ٢(قرار وزير االقتصاد الوطني رقم    -٤٠

٤١-   
 اســــتيراد األجهــــزة المعــــدة بــــشأنم ٢٠٠٤لــــسنة ) ١(قــــرار وزيــــر االتــــصاالت وتكنولوجيــــا المعلومــــات رقــــم 

  هالالتصاالت الالسلكية أو صنعها أو االتجار ب
  الخمسون

٤٢-   
 المركبات العمومية غير المرخـصة والمـستأجرة بشأنم ٢٠٠٤لسنة ) ١(قرار وزير النقل والمواصالت رقم 

  لرخص التشغيل
  الثاني والخمسون

٤٣-   
م بتنظــيم عمــل المركبــات العموميــة ورخــص التــشغيل ٢٠٠٤لــسنة ) ٢(قــرار وزيــر النقــل والمواصــالت رقــم 

  المستأجرة
  الثاني والخمسون

  الثاني والخمسون  م باإلجراءات المتعلقة بالرقابة الفنية ٢٠٠٤لسنة ) ٣( وزير النقل والمواصالت رقم قرار   -٤٤

٤٥-   
 تحديــد أنــواع مبيــدات اآلفــات الزراعيــة المــسموح تــداولها بــشأنم ٢٠٠٤لــسنة ) ١(قــرار وزيــر الزراعــة رقــم 

  وتسجيلها
  الثاني والخمسون

٤٦-   
 حظــر اســتيراد بعــض الــسلع الخاصــة بالعــاب بــشأنم ٢٠٠٣لــسنة ) ٢(قــرار وزيــر االقتــصاد الــوطني رقــم 

  األطفال
  الرابع والخمسون

٤٧-   
م باألعمال والصناعات الخطرة أو الـضارة بالـصحة التـي ال يجـوز ٢٠٠٤لسنة ) ١(قرار وزير العمل رقم 
  تشغيل األحداث فيها

  الرابع والخمسون

  الرابع والخمسون  لشاقة التي يحظر تشغيل النساء فيها م باألعمال الخطرة أو ا٢٠٠٤لسنة ) ٢(قرار وزير العمل رقم    -٤٨

  الرابع والخمسون  م باألعمال التي تخفض فيها ساعات العمل اليومي٢٠٠٤لسنة ) ٣(قرار وزير العمل رقم    -٤٩

  الحادي والستون   تقسيط الضريبةبشأنم ٢٠٠٥لسنة ) ١(قرار وزير المالية رقم    -٥٠

  الحادي والستون  م٢٠٠٤ لسنة ١٧ تعليمات قانون ضريبة الدخل رقم بشأنم ٢٠٠٥لسنة ) ٢(قرار وزير المالية رقم    -٥١

  السابع والستون   تقليص نفوذ بلدية خان يونسبشأنم ٢٠٠٦لسنة ) ١(قرار وزير الحكم المحلي رقم    -٥٢

  السابع والستون   توسيع نفوذ بلدية القرارةبشأنم ٢٠٠٦ لسنة )٢(قرار وزير الحكم المحلي رقم    -٥٣

٥٤-   
 تنظـيم بيـع وتـأجير العقـارات والوحـدات بشأنم ٢٠٠٨  لسنة )١(ر األشغال العامة واإلسكان رقم قرار وزي

  العقارية المملوكة للوزارة
  الرابع والسبعون

  الخامس والسبعون   حظر تجريف وقطع األشجار الحرجية والمثمرة كافةبشأن )١/٢٠٠٩(قرار وزير الزراعة رقم    -٥٥

  السادس والسبعون  " ملم٩ما دون "بشأن منع الصيد بالشباك الضيقة ) ٣/٢٠٠٩(قرار وزير الزراعة رقم    -٥٦

 السابع والسبعون .بشأن منح صفة مأموري الضبط القضائي) ٠٢/٢٠١٠(قرار وزاري رقم    -٥٧

 السابع والسبعون . ميالدية بشأن نظام ترخيص وتنظيم الفرق الفنية الفلسطينية٢٠١٠لسنة ) ١٣(قرار وزير الثقافة رقم    -٥٨

 السابع والسبعون ".الوقائع الفلسطينية"قرار وزير المالية بشأن الئحة تحديد بدل االشتراك وثمن أعداد الجريدة الرسمية    -٥٩

ـــر األشـــغال العامـــة واإلســـكان رقـــم    -٦٠ ـــسنة ) ٤٠(قـــرار وزي ـــات ٢٠١٠ل ـــشأن آلي  السابع والسبعون يأراضـــقطـــع تخـــصيص م ب
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 ٢٢٠

   .لغرض السكنحكومية 

٦١-   
م بــشأن آليــات تخــصيص أراضــي حكوميــة ٢٠١٠لــسنة ) ٤١(مــة واإلســكان رقــم قــرار وزيــر األشــغال العا

  .لجمعيات اإلسكان التعاونية
 السابع والسبعون

٦٢-   
 بشأن آليـات تخـصيص قطـع اراضـي حكوميـة لغـرض ٢٠١٠لسنة ) ٥٥(قرار رئيس سلطة االراضي رقم 

  .السكن في مناطق العشوائيات
 السابع والسبعون

 السابع والسبعون ).ماكروسيل(يئية لتركيب المحطات األساسية للتليفون المحمول بروتوكول االشتراطات الب   -٦٣

٦٤-   
بروتوكــول بــشأن المواصــفات واالشــتراطات البيئيــة الخاصــة بمحطــات التقويــة الــصغيرة للهــاتف المحمــول 

 ).المايكروسيل(
 السابع والسبعون

 السابع والسبعون  ).١/٢٠١٠(عمل وتشغيل الكسارات رقم تعليمات سلطة جودة البيئة بشأن االشتراطات الفنية والبيئية ل   -٦٥

 السابع والسبعون ).٢/٢٠١٠ (تعليمات سلطة جودة البيئة بشأن الرقابة والتفتيش البيئي رقم    -٦٦

٦٧.  
م بـــشأن تعـــديل الـــذيل الرابـــع مـــن نظـــام العالمـــات ٢٠١٠لـــسنة ) ١٦(قـــرار وزيـــر االقتـــصاد الـــوطني رقـــم 

 .  م١٩٤٠التجارية لسنة 
  امن والسبعونالث

٦٨.  
بـــشأن مقـــاييس ومعـــايير جـــودة وخـــصائص ميـــاه ) ٢٠١٠(لـــسنة ) ٢(قـــرار رئـــيس ســـلطة جـــودة البيئـــة رقـــم 

 الصرف الصناعي المصرفة إلى شبكه الصرف الصحي
 الثامن والسبعون

 سبعونالثامن وال .قرار رئيس مهنة تدقيق الحسابات في فلسطين بمنح تراخيص مزاولة مهنة تدقيق الحسابات  .٦٩

 الثامن والسبعون  .قرار رئيس مهنة تدقيق الحسابات في فلسطين بمنح تراخيص مزاولة مهنة تدقيق الحسابات  .٧٠
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 ٢٢١

  القسم العاشر

  ����األنظمة الوزارية المنشورة في الوقائع الفلسطينية����
  

 هــذا القــسم القــرارات المــشتملة علــى األنظمــة الوزاريــة الــصادرة يتنــاول

اء كل في حدود صالحياته الممنوحة لـه بموجـب القـانون األساسـي عن الوزر 

 أو التـــــشريعات ،األخـــــرى وتعديالتـــــه والتـــــشريعات الفلـــــسطينية ٢٠٠٣لـــــسنة 

 مثـل قـرار المطبقة في فلسطين منذ العهد العثماني والبريطاني وحتى تاريخـه

ي وزير العدل بالمـصادقة علـى النظـام الـداخلي لنقابـة المحـامين النظـاميين فـ

  .فلسطين وقراره بتعديل رسوم المحاكم سابقاً 
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 ٢٢٢

  

  األنظمة الوزارية
  

  

  عدد الوقائع الفلسطينية  رقم القرار وعنوانه  الرقم

  األول  تعديل نظام رسوم المحاكم   .١

  الثاني   األبنية متعددة الطبقاتبشأننظام    .٢

  الحادي عشر  م١٩٩٦غزة لسنة   تنظيم وترخيص محطات الوقود بقطاعبشأن نظام    .٣

  الثالث عشر   المخططات الهيكلية والتفصيلية ومشروعات التقسيمبشأننظام    .٤

  الخامس والعشرون  م١٩٩٨لسنة ) ١(نظام التقاعد لمحامي فلسطين رقم    .٥

  الخامس والعشرون  م١٩٩٨لسنة ) ٢(نظام التوكيل لمحامي فلسطين النظاميين رقم    .٦

 مشروع الطاقة بشأنجلس الطاقة الوطني م صادر عن م٢٠٠٠ لسنة )١(نظام رقم    .٧
  الكهربائية لمحافظات غزة

  الرابع والثالثون

  الرابع والثالثون  النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين في فلسطين   .٨

  الخامس واألربعون  )١تعديل (النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين    .٩
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 ٢٢٣

  دي عشرالقسم الحا

  التعليمات الوزارية: أوالً 

  تعليمات مجالس إدارة الشركات: ثانياً 
  

 المــشتملة علــى التعليمــات الوزاريــة  الوزاريــة هــذا القــسم القــراراتيتنــاول

الممنوحــة لهــم بموجــب التــشريعات الفلــسطينية كتعليمــات وزيــر العمــل بــشأن 

 ،٢٠٠٠لـــــسنة ) ٧( بموجـــــب قـــــانون العمـــــل المطبـــــق رقـــــم المهـــــن العماليـــــة

 بـشأن ٢٠٠٦لـسنة ) ١(وكتعليمات مجلس إدارة هيئـة سـوق رأس المـال رقـم 

  .ترخيص شركات األوراق المالية
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 ٢٢٤

  التعليمات الوزارية: أوالً 
  

  

  عدد الوقائع الفلسطينية  رقم القرار وعنوانه  الرقم

  ونالخامس واألربع   تدريع غرف األشعةبشأنتعليمات صادرة عن سلطة جودة البيئة    -١

  الخامس واألربعون   الوقاية من التلوث اإلشعاعي للمواد الغذائيةبشأنتعليمات صادرة عن سلطة جودة البيئة    -٢

  الثالث والخمسون   الوقاية من اإلشعاع غير المؤينهبشأن ٢٠٠٣تعليمات صادرة عن سلطة جودة البيئة لعام    -٣

  الرابع والخمسون  اق العمل الجماعي تنفيذ اتفبشأنم ٢٠٠٤ لسنة )٣(تعليمات وزير العمل رقم    -٤

٥-   
العمال في أعمال  االحتياطات الالزمة لحماية م بتحديد٢٠٠٥لسنة ) ١(تعليمات وزير العمل رقم 

 البناء واإلنشاءات الهندسية
  الخامس والخمسون

٦-   
الكيماوية واألغبرة  بمعايير ومستويات األمان للمواد م٢٠٠٥لسنة ) ٢(تعليمات وزير العمل رقم 

 لخطرة والضارة بالصحة والتيا
 الخامس والخمسون

٧-   
المسموح التعرض وى م بحدود الجرعة السنوية القص٢٠٠٥لسنة ) ٣(تعليمات وزير العمل رقم 

  لها للعاملين في مجال األشعة المؤينة
 الخامس والخمسون

 الخامس والخمسون  كن العملأما م بالمستويات اآلمنة لشدة الضوضاء في٢٠٠٥لسنة ) ٤(تعليمات وزير العمل رقم    -٨

 الخامس والخمسون  أماكن العمل بالمستويات اآلمنة لشدة اإلضاءة في م٢٠٠٥لسنة ) ٥(تعليمات وزير العمل رقم    -٩

 الخامس والخمسون  أماكن العمل م بالمستويات اآلمنة لدرجات الحرارة في٢٠٠٥لسنة ) ٦(تعليمات وزير العمل رقم    -١٠

 الخامس والخمسون   البترولية  العاملين في أعمال الغاز والمواد لوقايةم٢٠٠٥لسنة ) ٧(قم تعليمات وزير العمل ر    -١١
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 ٢٢٥

  تعليمات مجالس إدارة الشركات: ثانياً 
  

 

  عدد الوقائع الفلسطينية  رقم القرار وعنوانه  الرقم

١-  
كات األوراق  ترخيص شر بشأن ٢٠٠٦لسنة) ١(تعليمات مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال رقم 

  المالية
  الثامن والستون

٢-  
لنماذج واإلجراءات والشروط واالمالءة  قيمة هامش بشأن تحديد ٢٠٠٦لسنة ) ١(تعليمات رقم 

  مالءةالمطلوبة إلصدار شهادة ال
  التاسع والستون

  السبعون   ترخيص صناديق االستثماربشأن ٢٠٠٦لسنة ) ٢(تعليمات رقم   -٣

٤-  
 ترتيبات إعادة التامين الصادرة بموجب أحكام قانون بشأنم ٢٠٠٦سنة ل) ت/٤(تعليمات رقم 
   م٢٠٠٥لسنة ) ٢٠(التامين رقم 

  الثاني والسبعون

  الثاني والسبعون   م٢٠٠٧لسنة ) ت ت/٥(تعليمات ترخيص شركات التأجير التمويلي رقم   -٥

  الثاني والسبعون   م٢٠٠٧لسنة ) ت ت/٦(تعليمات تنظيم سجل عقود التأجير التمويلي رقم   -٦
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 ٢٢٦

  القسم الثاني عشر

  ����قرارات مجلس القضاء األعلى����
  

 هــــذا القــــسم القــــرارات الــــصادرة عــــن مجلــــس القــــضاء األعلــــى يتنــــاول

 المطبـق ٢٠٠٢لـسنة ) ١(الممنوحة له بموجب قانون السلطة القـضائية رقـم 

تنفيذيـة للمكتـب ، كقـرار المجلـس بالالئحـة الوالمنشورة فـي الوقـائع الفلـسطينية

  .القضائي وهكذاالفني وقراره بالئحة التفتيش 
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 ٢٢٧

  

  قرارات مجلس القضاء األعلى المنشورة في الوقائع الفلسطينية
 

   الوقائععدد   وعنوانهقرار رقم ال  الرقم

  والستونالسابع   م بالالئحة التنفيذية للمكتب الفني٢٠٠٦ لسنة )١( قرار مجلس القضاء األعلى رقم  -١

٢-  
 قواعد مباشرة مجلس القضاء األعلى بشأنم ٢٠٠٦ لسنة )٢(ضاء األعلى رقم قرار مجلس الق
  الختصاصاته

  السابع والستون

  السابع والستون   مدونة السلوك القضائيبشأنم ٢٠٠٦ لسنة )٣( قرار مجلس القضاء األعلى رقم  -٣

  السابع والستون  ئحة التفتيش القضائيم بال٢٠٠٦ لسنة )٤( قرار مجلس القضاء األعلى رقم  -٤

  الثامن والستون  م بالئحة تحديد أقدميه القضاة٢٠٠٦ لسنة )٥( قرار مجلس القضاء األعلى رقم  -٥

  السبعون  الهيكل الوظيفي للسلطة القضائية  -٦
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 ٢٢٨

  القسم الثالث عشر

  ����قرارات النيابة العامة����
  

 والمنظمـة لعمـل ،لقرارات الـصادرة عـن النيابـة العامـة هذا القسم ا     يتناول

 والتــــي تــــصدر عــــن النائــــب العــــام وفقــــًا للــــصالحيات بعــــض دوائــــر المرفــــق

الممنوحـــة لـــه بموجـــب قـــانون الـــسلطة القـــضائية المطبـــق وقـــانون اإلجـــراءات 

  .الجزائية ساري المفعول والتشريعات ذات العالقة بعمل النيابة العامة
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 ٢٢٩

  
  

  قرارات النيابة العامة المنشورة في الوقائع الفلسطينية
 

  عدد الوقائع الفلسطينية  رقم القرار وعنوانه  الرقم

  الثامن والستون  م بنظام واختصاص المكتب الفني للنائب العام٢٠٠٦ لسنة )١(قرار رقم   -١

٢-  
بالنيابة  النظام األساسي إلدارة التفتيش القضائي بشأنم ٢٠٠٦ لسنة )٢(قرار رقم 

  العامة
  الثامن والستون

٣-  
 قواعد مباشرة العمل بإدارة التفتيش القضائي بالنيابة بشأنم ٢٠٠٦ لسنة )٣(قرار رقم 

  العامة
 الثامن والستون

 الثامن والستون   إجراءات تعيين وكالء ومعاوني النيابة العامةبشأنم ٢٠٠٦ لسنة )٤(قرار رقم   -٤

٥-  
 تشكيل لجنة تعيين وكالء ومعاوني النيابة العامة بشأنم ٢٠٠٦لسنة ) ٥(قرار رقم 

  بالمحافظات الشمالية
 الثامن والستون

  الثامن والستون  م بنظام واختصاص إدارة تنفيذ األحكام الجزائية٢٠٠٦ لسنة )٦(قرار رقم   -٦
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 ٢٣٠

  
  

  

  عشرالرابع القسم 

  ����أنظمة البلدية����
  

 بنـاءة عن اللجنة المركزية للتنظيم و رات الصادر  هذا القسم القرا       يتناول

 ويشمل أنظمة البلـديات والقـرارات ، المنبثق عن هيئات الحكم المحلي،المدن

، كنظـام اللجنـة بـشأن تنظـيم وتـرخيص المتعلقة بتنظيم المدن والحكم المحلي

  . وهكذا١٩٩٩ وقرارها بنظام رسوم المالهي العمومية لسنة ،محطات الوقود
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 ٢٣١

  أنظمة البلدية
  

  عدد الوقائع الفلسطينية  رقم القرار وعنوانه  الرقم

  الحادي عشر   تنظيم وترخيص محطات الوقودبشأننظام  .١

٢. 

 مـن قـانون الرابعـةالمـدن بقطـاع غـزة وفقـًا للمـادة  نظام صادر من اللجنـة المركزيـة للتنظـيم وبنـاء
خططات الهيكلية والتفصيلية ومشروعات التقسيم  المبشأنم ١٩٣٦لسنة ) ٢٨(تنظيم المدن رقم 

   ١٩٩٦لسنة 
  الثالث عشر

  الثامن والعشرون  م١٩٩٧نظام المشروع الهيكلي لمدينة دير البلح لسنة  .٣

  الثالث والثالثون  م٢٠٠٠ إنشاء محطات بيع المحروقات لسنة بشأننظام  .٤

  األربعون  م١٩٩٩نظام رسوم المالهي العمومية لسنة  .٥

٦. 
ـــة نظـــام صـــا ـــا النزل ـــسنة بـــشأندر مـــن بلديـــة جبالي ـــين والـــثالث عجـــالت ل  الـــدراجات ذات العجلت

  م١٩٩٩
  األربعون

  األربعون  م الصادرة عن بلدية جباليا النزلة٢٠٠٠نظام الشوارع والطرق واألرصفة وصيانتها لسنة  .٧

  عوناألرب  م١٩٩٧ الشئون الصحية  وٕازالة المكاره لسنة بشأننظام بلدية جباليا النزلة  .٨

  األربعون   جباية ضرائب البلديةبشأننظام صادر عن بلدية جباليا النزلة  .٩

  األربعون  م٢٠٠٠نظام مسلخ بلدية جباليا النزلة لسنة .١٠

  األربعون  م٢٠٠٠ األسواق لسنة بشأننظام صادر عن بلدية جباليا النزلة  .١١

  األربعون  م٢٠٠٠نظام هدم األبنية الخطرة الصادرة عن بلدية جباليا النزلة لسنة  .١٢

  األربعون  م٢٠٠٠ فتح وٕاغالق المحالت التجارية لسنة بشأننظام بلدية النزلة  .١٣

  األربعون   توريد المياهبشأننظام صادر عن بلدية جباليا النزلة  .١٤

  األربعون   رسوم النظافةبشأننظام صادر عن بلدية جباليا النزلة  .١٥

  األربعون  األسواق تلزيم بشأننظام صادر عن مجلس بلدي بيت الهيا  .١٦

  الرابع واألربعون  نظام ترخيص إنشاءات محطات تعبئة الغاز المنزلي .١٧

  الرابع واألربعون  نظام ترخيص إنشاءات حظائر الحيوانات .١٨

  الرابع واألربعون  نظام ترخيص صاالت المناسبات العامة .١٩
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 ٢٣٢

  الرابع والستون   رسوم النظافةبشأننظام صادر عن بلدية غزة  .٢٠

  السادس والسبعون  ية غزة بشأن ضريبة الحرف والمهننظام بلد .٢١

  السادس والسبعون  )٢٠٠٩نظام إشغال األرصفة لسنة ( .٢٢

  السابع والسبعون .١٩٣٥نظام تعديل المادة الثالثة والذيل األول من نظام بلدية غزة لسنة   .٢٣

  لسبعونالسابع وا ".نظام بشأن ترخيص محالت ألعاب الكمبيوتر ومقاهي االنترنت   .٢٤

  الثامن والسبعون  ).المحمول(نظام بشأن ترخيص إنشاءات محطات اإلرسال الالسلكية   .٢٥

 الثامن والسبعون  .١٩٣٧نظام بلدية خان يونس لسنة   .٢٦

 الثامن والسبعون  ١٩٣٧نظام مشروع المياه في بلدية خان يونس لسنة   .٢٧

 الثامن والسبعون  .١٩٤٧نظام ضريبة الحرف البلدية في خان يونس لسنة   .٢٨

 الثامن والسبعون  ١٩٦٥نظام مراقبة الكارات والباعة المتجولين فى خان يونس لسنة   .٢٩

 الثامن والسبعون  ١٩٩٧نظام حفر ابار التصريف الصحى لمدينة خان يونس لسنة   .٣٠

 الثامن والسبعون  ١٩٩٩نظام رسوم إشغال الطرق واألرصفة فى مدينة خان يونس لسنة   .٣١

 الثامن والسبعون  ٢٠٠٥نظام مشروع الصرف الصحى لمدينة خان يونس لسنة   .٣٢

 الثامن والسبعون  ١٩٩٧نظام رسوم النظافة العامة لسنة   .٣٣

 الثامن والسبعون  نظام رسوم استعمال صاالت وقاعات البلدية  .٣٤

٣٥.  
 تعـديل رقـم اتالـصناعو بـشأن ضـريبة الحـرف والمهـن  نظام صادر عن مجلس بلدية خان يونس

  .٢٠١٠لسنة ) ١(
 الثامن والسبعون

 الثامن والسبعون . ٢٠٠٨ النزلة بشأن مواقف مركبات األجرة العمومية  لسنة انظام صادر عن بلدية جبالي  .٣٦

 الثامن والسبعون .م٢٠١٠ رسوم النظافة المعدل لسنة بشأننظام صادر عن بلدية جباليا النزلة   .٣٧

٣٨.  
) ٢(ة جباليــا النزلــة بــشأن ضــريبة الحــرف والمهــن والــصناعات تعــديل رقــمنظــام صــادر عــن بلديــ

 .م٢٠١٠لسنة 
 الثامن والسبعون

 الثامن والسبعون .نظام صادر عن بلدية بيت الهيا بشأن جباية مستحقات البلدية  .٣٩

 الثامن والسبعون . نظام صادر عن بلدية بيت الهيا بشأن المكاره الصحية  .٤٠

 الثامن والسبعون . عن بلدية بيت الهيا بشأن رسوم شهادات وتصديقنظام صادر   .٤١

 الثامن والسبعون . نظام صادر عن بلدية بيت الهيا بشأن اليافطات ولوحات اإلعالن  .٤٢
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 ٢٣٣

 الثامن والسبعون . نظام صادر عن بلدية بيت الهيا بشأن استغالل الطرق  .٤٣

 الثامن والسبعون . ت المياهنظام صادر عن بلدية بيت الهيا بشأن سرقا  .٤٤

 الثامن والسبعون  "٢" تعديل رقم –نظام صادر عن بلدية بيت الهيا بشأن تلزيم األسواق   .٤٥

 الثامن والسبعون . نظام صادر عن بلدية بيت الهيا بشأن ضريبة الحرف  .٤٦

 والسبعونالثامن  ). ٤(نظام صادر عن بلدية بيت الهيا بشأن ضريبة الحرف والمهن رقم   .٤٧

 الثامن والسبعون . نظام صادر عن بلدية بيت الهيا بشأن رسوم المالهي العمومية وصاالت المناسبات  .٤٨

٤٩.  
أراضـي، منـازل، مكافحـة فئـران، (نظام صادر عن بلدية بيت الهيا بشأن جبايـة ضـرائب البلديـة 

، مــساهمات رخــصة بنــاء/ تنــازل عــن حقــوق إيجاريــة، فحــص ســندات، تنــازل عــن ملــف تــرخيص
 ). تطوير

 الثامن والسبعون

 الثامن والسبعون ). ٣(نظام صادر عن بلدية بيت الهيا بشأن رسوم الصرف الصحي تعديل رقم  .٥٠

 الثامن والسبعون ).٢(نظام صادر عن بلدية بيت الهيا بشأن مشروع المجاري تعديل رقم   .٥١

 الثامن والسبعون . ةنظام صادر عن بلدية بيت الهيا بشأن رسوم النظاف  .٥٢

 الثامن والسبعون . نظام صادر عن بلدية بيت الهيا بشأن إيجار محالت أسواق البلدية  .٥٣

 الثامن والسبعون . نظام صادر عن بلدية بيت الهيا بشأن توريد المياه  .٥٤

 الثامن والسبعون . م١٩٩٧نظام صادر عن بلدية بيت حانون بشأن رسوم شهادات لسنة   .٥٥

 الثامن والسبعون  غراض الصناعيةألنظام صادر عن بلدية بيت حانون بشأن المياه ل  .٥٦

 الثامن والسبعون  نظام صادر من بلدية بيت حانون بشأن المكاره الصحية  .٥٧

 الثامن والسبعون  .١٩٩٨ لسنة نظام صادر من بلدية بيت حانون بشأن استهالك المياه للمنازل  .٥٨

 الثامن والسبعون .لدية بيت حانون بشأن جباية مستحقات البلديةنظام صادر عن ب  .٥٩

 الثامن والسبعون .  ١٩٩٩ استهالك المياه للمنازل لسنة بشأننظام صادر عن بلدية بيت حانون   .٦٠

 الثامن والسبعون  نظام صادر من بلدية بيت حانون بشأن رسوم النظافة  .٦١

٦٢.  
 أراضـي –نظافـة ( جباية ضرائب البلدية و التي تـشمل نبشأنظام صادر عن بلدية بيت حانون 

 ).  صهريج أو خزان مياه– مكافحة فئران -منازل–
 الثامن والسبعون

 الثامن والسبعون . تنظام صادر من بلدية بيت حانون بشأن اآلرمات و اليفطا  .٦٣

 السبعونالثامن و  . ضريبة الحرف و الصناعاتبشأننظام صادر عن بلدية بيت حانون   .٦٤
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 ٢٣٤

 الثامن والسبعون ).٣رقم ( ضريبة الحرف و المهن بشأننظام صادر عن بلدية بيت حانون   .٦٥

 الثامن والسبعون . سرقات المياهبشأننظام صادر من بلدية بيت حانون   .٦٦

٦٧.  
لكـــسح وشـــفط الـــصرف  نظـــام صـــادر مـــن بلديـــة بيـــت حـــانون بـــشأن تحـــصيل رســـوم و ضـــرائب

 . الصحي
 ونالثامن والسبع

 الثامن والسبعون . نظام صادر عن بلدية بيت حانون بشأن ضريبة الحرف والصناعات  .٦٨

 الثامن والسبعون . نظام صادر من بلدية بيت حانون بشأن ضريبة النظافة  .٦٩

 الثامن والسبعون نظام صادر عن بلدية بيت حانون بشأن اللوحات اإلعالنية   .٧٠

 الثامن والسبعون . انون بشأن الحرف والصناعاتنظام صادر من بلدية بيت ح  .٧١

 الثامن والسبعون .غزة بشأن رسوم النظافةوادي نظام بلدية   .٧٢

 الثامن والسبعون .جباية ضرائب البلديةغزة بشأن وادي نظام بلدية   .٧٣

 الثامن والسبعون  .١٩٩٨لسنة ) ١(نظام صادر عن بلدية الزوايدة بشأن تعديل المياه رقم   .٧٤

 الثامن والسبعون  .١٩٩٨نظام صادر عن بلدية الزوايدة بشأن رسوم النظافة لسنة   .٧٥

 الثامن والسبعون  .٢٠٠١لسنة ) ١(نظام صادر عن بلدية الزوايدة بشأن تعديل المياه رقم   .٧٦

 الثامن والسبعون  ).٢(نظام صادر عن بلدية الزوايدة بشأن ضريبة الحرف والمهن رقم   .٧٧

 الثامن والسبعون  .٢٠٠٦لسنة ) ١( صادر عن بلدية الزوايدة بشأن تعديل رسوم النظافة رقم نظام  .٧٨

 الثامن والسبعون  .نظام صادر عن بلدية الزوايدة بشأن اللوحات اإلعالنية  .٧٩

  
 


