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   تشكيل جملس الوزراءمرسوم رئاسي فلسطيني بتعديل 
  *.9/6/2002رام الله، 

  
  

  .بتعديل تشكيل جملس الوزراء 2002لسنة  **( )مرسوم رئاسي رقم   
إن رئـــيس دولـــة فلســـطين، رئـــيس اللجنـــة التنفيذيـــة ملنظمـــة التحريـــر الفلســـطينية، رئـــيس الســـلطة الوطنيـــة   

م، بشــأن نقــل الســلطات والصــالحيات، وعلــى املرســوم 1995لســنة " 5"ون رقــم وبعــد االطــالع علــى القــان لســطينية،الف
م 1998لســـنة " 2"أن أعضـــاء الســـلطة التنفيذيـــة، وعلـــى املرســـوم الرئاســـي رقـــم شـــم ب1996لســـنة " 1"الرئاســـي رقـــم 

  :بتشكيل جملس الوزراء، وبناء على ما تقتضيه املصلحة العامة، أصدرنا املرسوم التايل
  "1"مادة 

  :الوزراء، وذلك على النحو التايلم بتشكيل جملس 1998لسنة " 2"املرسوم الرئاسي رقم يعدل   
  السيد ياسر عبد ربه: اإلعالم والثقافةـ 1  
  الدكتور نبيل شعث: التخطيط والتعاون الدويلـ 2  
  الدكتور سالم فياض: املاليةـ 3  
  السيد ماهر املصري: االقتصاد والصناعة والتجارةـ 4  
  السيد عبد الرزاق اليحيى: ليةالداخـ 5  
  الدكتور نعيم أبو احلمص: التربية والتعليم العايلـ 6  
  الدكتور رياض الزعنون: الصحةـ 7  
  الدكتور صائب عريقات: احلكم احملليـ 8  
  احملامي إبراهيم الدغمة: العدلـ 9  
  السيد عزام األحمد: واإلسكان األشغال العامةـ 10  
  السيدة انتصار الوزير: الشؤون االجتماعيةـ 11  
  السيد رفيق النتشة: لزراعةـ ا12  
  الدكتور عبد الرحمن حمد: )الكهرباء والغاز(املوارد الطبيعية ـ 13  
  السيد غسان اخلطيب: ـ العمل14  
  الدكتور نبيل قسيس: السياحةـ 15  
  املهندس عماد الفالوجي: االتصاالتـ 16  
  أبو عيطة د متريالسي: املواصالتـ 17  
  احملامي جميل الطريفي: الشؤون املدنيةـ 18  
  السيد عبد العزيز شاهين: ـ التموين19  
  القواسمي السيد علي: الشباب والرياضةـ 20  
  .يعين الحقاً: األوقافـ 21  

  
  "2"مادة 

وينشر يف على جميع اجلهات اخملتصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا املرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره،   
  .اجلريدة الرسمية

                                                 
  http://www.wafa.pna.net: في اإلنترنت" وفا"موقع وآالة األنباء الفلسطينية : المصدر *

  .هكذا في المصدر** 



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


